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Що відбувається з кліматом?
Цього року ми й досі не можемо вийти з періоду неприродно холодної весни, яка то
снігом серед квітня замете,
то морозом у травні приб’є
зелене листя...
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«Мама вишила мені
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ПЕРЕДПЛАТА
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Передплатний індекс –

ЧИТАЙ!
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Вперше День вишиванки запропонувала
відзначати одна зі студенток факультету
історії Чернівецького національного
університету у 2006 році. Її надихнув
знайомий, який постійно носив вишиванку.
Того року у вишиванки вдяглися кілька
студентів та викладачів – тепер це свято
набуло міжнародних масштабів.
Отож і весь Ірпінь заквітував вишиванками
у третій четвер травня! Вишиванка
символізує родинну пам’ять, вірність та
любов у сім’ї.
На фото – учні Ірпінської школи №12.
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ВИДІЛЕНО 60 МІЛЬЙОНІВ

Юлія БЕРЕЖКО-КАМІНСЬКА

Книжковий фестиваль в Ірпені збирає
шанувальників сучасної української літератури

В Ірпені 27 травня стартує книжковий фестиваль «Irpin
Book Fest-2017». Цей захід має на меті популяризувати
читання книг українських авторів. Усі виручені кошти
будуть передані діткам з особливими потребами
місцевого центру «Дивосвіт».
Книжковий фестиваль, до участі у якому залучено понад
20 столичних і всеукраїнських видавництв, розпочнеться о
10:00 на Центральній площі Ірпеня по вул. Шевченка. На
гостей чекатимуть творчі зустрічі з авторами, фотовиставка в Ірпінській центральній міській бібліотеці від прозаїка
і журналіста Володимира Коскіна «Руки письменників», виставка «Обличчя книжок» художників-ілюстраторів та учнів
Художньої школи академічного рисунку і живопису «Irpen
Art School», книжковий ярмарок, ярмарок хенд-мейд, дитяча
розважальна зона, фотовиставка «Сушка» і тематичні фотозони, на яких працюватимуть професійні фотографи. На
головній сцені всіх учасників фестивалю вітатимуть вокальні, театральні і танцювальні колективи. Також заплановано
поетичний марафон, танцювальний флешмоб, виступи запрошених гостей, учасників, організаторів заходу.
Кожен, хто завітає на фестиваль, зможе придбати книги
сучасних українських авторів, послухати і поспілкуватися з
відомими письменниками як Приірпіння, так і Києва та області.
Організаторами заходу є креативне кафе «Газон» (Дарина Катькало), Національна спілка письменників України,
газета «Ірпінський вісник», івент-агенція «Veter Levchenko
Entertainers», Художня школа академічного рисунку і живопису «Irpen Art School». Фестиваль відбудеться за підтримки
Ірпінського міського голови Володимира Карплюка і Міністерства інформаційної політики України.
Тетяна ПРИСЯЖНЮК

ОСВІТА

на «нову українську
школу» в Ірпені
Ірпінь готовий стати
пілотним містом для
виконання Концепції
«Нової української
школи».

Неспроста кажуть, що все, що ми
робимо, навіть якщо це адресовано зовсім іншій людині, – робимо
для самих себе. Якщо бажаємо собі
добра і щастя – то саме цим обдаровуємо інших. І навіть незначний,
здавалось би, добрий вчинок, може
стати доленосним. От як було колись із одним британським хлопчиком на початку ХХ століття. Він забрів у болотисту місцевість і незчувся, як його почала засмоктувати жижа. На бідного хлопця чекала смерть. Він – що було
сил – став кликати на допомогу. На цей крик відгукнувся
фермер, який проходив неподалік. Він швидко зрубав
товстий сук, обережно наблизився і простягнув його потопаючому. Хлопчик вижив. Фермер запросив його до себе
прийти до тями, але той відмовився, подякував, мало не
плачучи, і побіг до свого батька.
Вранці фермер побачив, що до його будинку під’їхала
багата карета, запряжена розкішними породистими кіньми. З карети вийшов у багатому вбранні джентльмен і
запитав:
– Це ви вчора врятували життя моєму синові?
– Так, я, – відповів фермер.
– Скільки я вам винен?
– Не ображайте мене, пане. Ви мені нічого не винні,
тому що я вчинив так, як і повинна була зробити нормальна людина.
Фермер не погоджувався брати гроші. Враз на ганок
вискочив його син.
– Це ваш син? – поцікавився багатий гість.
– Так, – із гордістю відповів фермер.
– Давайте зробимо так. Я візьму його з собою в Лондон і оплачу йому освіту. Якщо він такий самий шляхетний, як і його батько, то ні ви, ні я не будемо шкодувати
про це рішення.
Минули роки. Син фермера після школи закінчив медичний університет і незабаром його ім’я стало всесвітньо відомим, адже це саме він відкрив світу пеніцилін.
Його звали Олександр Флеммінг.
І якось перед самою війною в одну із багатих Лондонських клінік надійшов з важкої формою запалення легень
син того самого джентльмена. Як ви думаєте, що врятувало його життя цього разу? Відкритий Олександром Флеммінгом пеніцилін!
До речі: ім’я цього багатого джентльмена, який дав
освіту Флеммінгу, – Рендольф Черчилль. А його сина звали Вінстон Черчилль, який згодом став прем’єр-міністром
і рятівником Англії.
Що ж – не кожен, кому ми простягнемо руку допомоги,
стане прем’єр-міністром. Не кожен – винахідником і відомим ученим. Але будь-хто, кого ми знайшли можливість
і час підтримати, може стати для нас самих рятівником. І
світ не буде позбавлений усіх тих багатств, якими ми його
можемо обдарувати завдяки своїм талантам, інтелекту і
здібностям. Адже хто знає – може, отими видатними і великими людьми станемо ми самі?
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Лист із такою пропозицією був направлений до Міністра освіти та науки України
Лілії Гриневич. Про це повідомив ірпінський міський
голова Володимир Карплюк і
зазначив, що за останній рік
Ірпінь зробив значний поступ у сфері освіти регіону.
«Ми розробили Ірпінську
освітню ініціативу, що базується на засадах Концепції
“Нової української школи”.
Для її реалізації з місцевого
бюджету виділено більше
60 млн грн. А це – рекордна

сума в історії розвитку освіти
Приірпіння», – розповів Карплюк.
Мер запевнив, що уже
1 вересня старшокласники шести ірпінських шкіл
зайдуть у нові сучасні профільні класи із новітнім обладнанням. Їхній ремонт
уже триває. Крім цього, ведуться ремонтні роботи і в
майбутньому ліцеї інноваційних технологій. Він буде
обладнаний найновітнішими
технологічними
новинками, залучатиме прогресивні
освітні методики і викладачів
європейських освітніх закладів. «Ми поставили перед
собою завдання забезпечити
кожного учня усім потрібним
для занять спортом. Тому на

шкільних подвір’ях будуть
обладнані сучасні спортивні
майданчики із футбольними
і баскетбольними полями і
тренажерами», – заявив Карплюк.
Але основну ставку в Ірпені зробили на вмотивованого і кваліфікованого вчителя. «Сьогодні наші педагоги
активно проходять тренінги, курси, семінари. Беруть

ЗАПРОШУЄМО

Макет пам’ятника Кобзареві
доступний для огляду містян
16 травня Ірпінський
міський голова Володимир
Карплюк передав макет
пам’ятника Тарасу
Шевченку Ірпінському
історико-краєзнавчому
музею. Відтепер кожен
охочий може побачити
макет нового пам’ятника,
завітавши до музею по
вул. Шевченка, 4.
Варто зазначити, що сам
пам’ятник Кобзареві планують встановити на центральній площі Ірпеня до Дня незалежності України.

Ірпінський Шевченко не
буде схожий на більшість
пам’ятників Тарасові – у поважному віці із нахмуреними
бровами і повчальним поглядом. В Ірпені він буде іншим
– молодим, натхненним, в
ореолі своїх мрій, замислів і
думок про краще майбутнє
України. Саме так пояснює
задум ініціаторів та авторів
Володимир Карплюк.
Розробили ескіз і зараз
працюють над його втіленням відомі в Україні скульптори Олесь Сидорук і Борис

33-я сесія ІМР
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ЦБК перейшов у
власність міста, дітям
заборонені нічні
гуляння, освітянам
прописали більш чітку
«бюрократію»...
18 травня зала засідання
33-ї сесії 7-го скликання Ірпінської міської ради була багатолюдною і бурхливою, вщерть
заповненою небайдужим людом навіть у проходах. Провів
сесію Ірпінський міський голова Володимир Карплюк.
На початку певної напруги
надали депутатські звернення,
здобрені особистими закидами на адресу очільників міста.
Депутат Київоблради від
«Свободи» Ігор Домбровський
звернув увагу на часті інформаційні напади на свободівців, озвучив «схему отримання землі в Ірпені», вдався до
аналізу цін на ірпінські квартири...
Депутат від «Батьківщини»
Артем Калічка запротестував
проти прийняття проекту порядку денного без обговорення, зажадавши вилучення деяких питань.
Далі депутат Ірпіньради
від «Свободи» Сергій Глиняний виступив зі зверненням
виконувати вимоги Закону
України «Про місцеве само-

врядування» у частині публікації результатів голосування
місцевих рад («результати
поіменного голосування підлягають обов’язковому оприлюдненню в день голосування
на офіційному веб-сайті ради
і мають там зберігатися необмежену кількість часу»).
Не обійшлося без сварливої дискусії прийняття до
комунальної власності територіальної громади Ірпеня
будівель і споруд за адресою:
м. Ірпінь, вул. Соборна, 183
(Центральний будинок культури).
Депутат Лаврентій Кухалейшвілі у своєму виступі
звернув увагу на шкідливі викиди ТОВ «Екософт», яке має
виробничі потужності в Ірпені
в районі СМУ.
Далі почався розгляд питань порядку денного. Депутати ухвалили низку важливих
рішень, які стосуються життєдіяльності міста, серед них
затвердили форму «Типового
договору оренди земельної
ділянки в м. Ірпінь», «Порядок
встановлення особистих строкових сервітутів у м. Ірпінь»,
затвердили рішення щодо
угод про внесення змін до
договорів про залучення коштів замовників будівництва
об’єктів архітектури на розвиток інженерно-транспортної
і соціальної інфраструктури

Крилов. Окрім постаті самого Кобзаря до бронзової
шестиметрової
композиції
монументу увійде символічна палітра юного художника
Тараса з відомими образами
його творів.
Анатолій ЗБОРОВСЬКИЙ

САМОВРЯДУВАННЯ
Ірпеня, схвалили «Договір про
залучення коштів замовників
будівництва об’єктів архітектури на розвиток інженерно-транспортної і соціальної
інфраструктури м. Ірпінь з
ПрАТ “Київське спец. РБТ” по
об’єкту будівництва за адресою: м. Ірпінь, вул. Авіаконструктора Антонова, 4-б».
Депутати ухвалили порядок призначення на посаду
керівників загальноосвітніх,
дошкільних, позашкільних навчальних закладів Ірпеня та
Ворзеля, Гостомеля, Коцюбинського комунальної форми
власності, ствердно розібралися зі змінами до установчих
документів загальноосвітніх і
дошкільних закладів освіти, які
перебувають у комунальній
власності територіальної громади Ірпеня. Обмежили перебування дітей віком до 16 років без супроводу батьків або
осіб, що їх замінюють, у закладах дозвілля, громадського харчування, розважальних
закладах, на вулицях та інших
громадських місцях м. Ірпінь у
нічний час (після 22:00).
КП «Ірпіньжитлоінвестбуд»
отримало дозвіл здійснювати
роботи з розроблення проектної документації та проведення робіт по об’єктах інженерно-транспортної і соціальної
інфраструктури в Ірпені.
Питання про надання ТОВ
«ПРОМОЕНЕРДЖІ» дозволу
на розробку проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки в користування на умовах оренди, за
адресою: Ірпінь, вул. Соборна, 152 (колишній комбінат
«Перемога»), призвело до певного роздраю в лавах партії
«Нові обличчя» (йдеться про
виключення з партії депутата
Святослава Куценка). Відповідаючи на закиди С. Куценка,
В. Карплюк заперечив наміри
щодо житлового будівництва,
зазначивши: «Принципова позиція – там буде промислова
зона». Отож депутати ухвалили це питання 21 голосом «за».

участь у різноманітних тестуваннях. Їздять закордон для
обміну досвідом. Звичайно,
ми розуміємо, що робота
професіонала повинна високо оплачуватися. Тому
ухвалили систему стимулів,
яка заохотить вчителів працювати не “на статистику”,
а на якість», – додав міський
голова.
За матеріалами Інтернет

СЕКРЕТАРЕМ
Коцюбинської
ради став
Сергій ДАНІШ
Сергія Даніша було
обрано секретарем Коцюбинської селищної
ради. За таке рішення
шляхом таємного голосування проголосували
депутати ради на сьомому засіданні другої
сесії. Всього голосувало
25 депутатів. 16 підтримали, 6 висловилися
проти, 3 бюлетені було
зіпсовано. Як відомо,
Сергій Даніш є головою
місцевого
осередку
ГО «Нові обличчя». Активно займається громадською і волонтерською діяльністю.

Ірпінь

прийняв
гімнастичний
турнір
На початку травня в
Ірпені відбувся І Всеукраїнський турнір з художньої
гімнастики.
У змаганнях узяли
участь 18 команд із 12 міст
України: Ірпеня, Києва, Білої Церкви, Славутича,
Яготина, Хмельницького,
Вінниці, Черкас, Одеси,
Полтави,
Мелітополя,
Енергодару.
Змагалося
200 грацій-гімнасток. Здобутки ірпінчанок – кубок
мера, 7 золотих медалей і
кубків, 9 срібних і 12 бронзових нагород.
Кубок мера здобула
15-річна ірпінчанка Анастасія Годунко, кандидат у
майстри спорту України,
вихованка клубу «Восходящая Звезда» під керівництвом Ольги та Ніни
Яриних. Серед учасниць
2010 р. н. найкращий
результат показала Лілія
Лазука, серед гімнасток
2002 р. н. – Анастасія Годунко. А Віка Ігнатьєва
отримала свідоцтво про
присвоєння 1-го розряду.
Учасниці і тренери
мали у програмі не лише
змагання, а й автобусну
екскурсію, і поїздку на
картингдром (для старших
гімнасток).
Проведення
турніру на такому рівні
стало можливим завдяки
підтримці
Володимира
Карплюка,
Олександра
Пащинського,
Віолетти
Кременчук,
працівників
відділу культури, а також
завдяки спонсорам.
Інф. «ІВ»

НОВИНИ ПРИІРПІННЯ

В УКРАЇНІ ПОЧНУТЬ ЕКОНОМИТИ
ПРОФЕСІЙНО
Голови облдержадміністрацій та міських рад
узяли на себе зобов’язання впроваджувати
системи енергоменеджменту у школах, дитсадках, лікарнях та інших
бюджетних закладах.

Надавати їм підтримку у
цьому буде Держенергоефективності. Про це йдеться
у Меморандумах, підписаних сторонами у ході III
Форуму енергоефективного
партнерства.
«Це питання назріло вже
давно. В Україні налічується
близько 78 тис. установ, що
фінансуються за рахунок
бюджетних коштів: як державного, так і місцевих рівнів. Витрати енергоресурсів
на опалення приміщень в
Україні у 2-3 рази вищі, ніж,
наприклад, у країнах ЄС. Вирішити це питання можна,
впровадивши систему енергоменеджменту на місцях», –
зауважив Сергій Савчук.
Перевага енергоменеджменту полягає у можливості
постійно відслідковувати витрати енергетичних ресурсів
і приймати управлінські рішення щодо їх ефективного
використання. Як зазначив
С. Савчук, при початковому
етапі впровадження систем

енергоменеджменту без капіталовкладень вже можна
досягти від 5% до 10% економії енергоресурсів. Скорочення енергоспоживання
сягне 20% за рахунок налагодження енергоефективної
експлуатації об’єктів.
Метою Агентства є налагодження системної роботи
з місцевою владою у питанні енергоменеджменту. Для
цього Агентство розробило і
26 квітня Уряд схвалив план
заходів із впровадження систем енергетичного менеджменту в бюджетних установах. Першим кроком до його
реалізації стало підписання
меморандумів про наміри
місцевих органів влади вже
сьогодні розпочати реаліза-

918 тисяч – для відшкодування
вартості ліків хворим Приірпіння
Сьогодні понад 90%
лікарських засобів
українці купують за
власні гроші, однак
велика частина населення
цього зробити не може,
тож просто перестає
лікуватися. Щоб зменшити
рівень смертності і
ризику інвалідності серед
сердечників, астматиків
і діабетиків, у квітні
цього року державою
запущено проект
«Доступні ліки».
Проект передбачає реімбурсацію (повне або
часткове
відшкодування
вартості куплених пацієнтами лікарських препаратів державою – ред.)
ліків для хворих на серцево-судинні захворювання
(16 найменувань медикаментів), бронхіальну астму (беклометазон, будесоніт, сальбутамол) і діабет
ІІ типу (метформін, гліклазид). Для цього потрібно
звернутися до сімейного
лікаря, який випише рецепт

(не за комерційною, а за
міжнародною непатентованою назвою), за яким пацієнт зможе отримати медикаменти в аптеці. Прийшовши
в аптеку, людина може обирати: обміняти рецепт на
найдешевші ліки або, якщо
хоче вживати інші, дорожчі,
доплатити різницю в ціні.
Придбати лікарські засоби, вартість яких підлягає
відшкодуванню державою,
можна буде у таких аптечних
закладах Ірпінського регіону:
КП «Міжлікарняна аптека»:
Буча, вул. Польова, 19,
Ірпінь, Садова, 38.
ФОП Авременко В.В.:
Коцюбинське, вул. Доківська, 27.
ТОВ «Фармастор»:
«Аптека доброго дня»
м. Ірпінь, вул. Центральна,
6-г/3;
«Аптека доброго дня»
м. Ірпінь, вул. Антонова
(Ленінградська), 4-а.
Інф. «ІВ»

цію заходів з енергоменеджменту.
За умовами Меморандуму місцева влада в регіонах
має затвердити положення
про впровадження системи
енергоменеджменту, започаткувати інститут енергоменеджерів у бюджетних
установах, забезпечити їхню
навчальну підготовку і підвищення кваліфікації, контролювати процес реформ
і передбачити фінансування
для подальшого впровадження енергоефективних заходів
у бюджетних установах.
Держенергоефективності,
зі свого боку, надаватиме
консультації, сприятиме підготовці енергоменеджерів,
запровадить національну систему моніторингу функціону-
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ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ

КОМЕНТАР

Андрій ЛІТВИНОВ,
керівник управління інфраструктурного
розвитку, інвестицій та ЖКГ:
Ірпені понад півроку впроваджуються конкретні дії з енергоменеджменту. Функції енергоменеджера виконує головний спеціаліст відділу
ЖКГ. Щодня ми проводимо моніторинг
споживання енергоресурсів і вживаємо
заходи зі зменшення їх споживання. У лютому і березні
кількість спожитої води у закладах освіти Ірпеня за місяць
становила 1633 м3, а у квітні – 726 м3. Кількість спожитої
води зменшилась на 907 м3, а це – кошти з бюджету. Цього вдалося досягти за рахунок виявлення підтікань, заміни
кранів і раціонального використання води.
Також по місту встановлено LED-лампи (по вул. Грибоєдова, Соборній, Павленка, Чехова, у с. Стоянка (зі сторони
в’їзду в Ірпінь) та на центральній площі). Заміна вуличного
освітлення на LED дозволить економити до 40% електроенергії. Із 4608 світових точок по місту енергоефективних
уже 886, і ця цифра постійно зростає. Поступово плануємо замінити все вуличне освітлення міста, що дозволить
економити до 2 млн грн з поліпшенням якості. У КП “Ірпіньводоканал” віднедавна на всіх двигунах насосів стоять
“частотні перетворюючі”, що дозволяє підприємству економити до 20% спожитої енергії насосів. У комунальному
садочку “Бджілка” проведено утеплення внутрішньої тепломережі, що дозволить економити на спожитому теплі.
По місту тривають ремонти доріг, а разом із ними замінюється тепломережа на нову з ізоляцією, та водопровід, що
дозволить зменшити втрати у мережах».

«В

вання систем енергоменеджменту в бюджетних установах,
створить відкриту базу даних
енергетичних характеристик
таких будівель, а також перелік успішних історій з цього
питання. Також планується запровадити рейтингову оцінку
діяльності бюджетних установ
у сфері енергоефективності,

повідомляє управління комунікації та зв’язків з громадськістю Київської облдержадміністрації.
Найближчим часом у рамках підписаних меморандумів у кожному регіоні країни
буде проведено інформаційно-роз’яснювальні заходи з
питань енергоменеджменту.
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Іменна
стипендія
Ірпінського
міського
голови
В Ірпені розпочато
прийом заявок
на отримання
іменної стипендії
Ірпінського міського
голови.
Якщо Ви – активний
громадський діяч, молодий вчений, культурно-мистецький діяч чи
успішний спортсмен – маєте чудову можливість отримати іменну стипендію
міського голови!
Заявки для участі в конкурсі необхідно подати до
15 червня в міську Службу
у справах дітей та сім’ї.
Переможці будуть визначені комісією досвідчених
фахівців різних галузей,
а імена оголошені до Дня
молоді – 25 червня.
Наше місто багате на
творчу, креативну та амбітну молодь. Тож, певна
річ, знайдеться чимало
гідних кандидатів на стипендіальне
заохочення.
Подавайте свою заявку,
рекомендуйте знайомих,
колег і розвивайтеся разом зі своїм молодим містом.

Важливі зміни
в соцстандартах
Зважаючи на нові
розміри прожиткового
мінімуму, в Україні буде
переглянуто і суми соціальних допомог.
З 1 травня збільшилися такі
їх види:
– у зв’язку з пологами –
421 грн (була 400 грн);
Однак
допомога
при
народженні дитини залишиться без змін – 41 280 грн
(10 320 грн – одноразово виплачуватиметься відразу після
пологів і по 860 грн – щомісячно).
– виплата одиноким матерям становитиме:
• для дітей до 6 років –
максимум 1426 грн (було
1355 грн);
• від 6 до 18 років –
1777 грн (було 1689 грн);
• від 18 до 23 років, за
умов навчання на стаціонарі, –
1684 грн (було 1600 грн);
– допомога на дітей, над
якими встановлено опіку:

• до 6 років – як різниця між
2852 грн і середньомісячним
розміром аліментів, допомог
і пенсій за попередні півроку;
• від 6 до 18 років – як різниця між 3554 грн і середньомісячним розміром аліментів і
пенсій за попередні 6 місяців.
– тимчасова державна допомога дітям, батьки яких
ухиляються від сплати аліментів, становитиме, як і зараз, різницю між 50% прожиткового мінімуму для дитини
відповідного віку та середньомісячним сукупним доходом
сім’ї за попередні 6 місяців.
Максимальний розмір «державних» аліментів складе:
• для дітей до 6 років –
713 грн (був 677,50 грн);
• від 6 до 18 років –
888,50 грн (був 844,50 грн).
– максимальний розмір
державної соціальної допомоги на дітей-сиріт і дітей,
позбавлених батьківського
піклування, становитиме:  
• на дітей до 6 років –
2456 грн (був 2334 грн);

• від 6 до 18 років –
3062 грн (був 2910 грн).
– щомісячна грошова допомога особі, яка доглядає
інваліда I чи II групи внаслідок психічного розладу
збільшиться до 1624 грн максимально (було 1544 грн).
Держдопомога малозабезпеченим сім’ям у відсотковому співвідношенні до прожиткового мінімуму:
–   для працездатних осіб –
21%;
–  для дітей – 85%;
– для осіб, які втратили
працездатність, та інвалідів –
100%.
Відтак, розмір допомоги
малозабезпеченим сім’ям
становитиме:
• для працездатних осіб –
353,64 грн;

• для осіб, які втратили
працездатність, та інвалідів –
1312 грн;
• для дітей віком до 6 років
– 1212,10 грн;
• для дітей від 6 до 18 років
– 1510,45 грн;
• для дітей від 18 до 23 років (за умови навчання) –
1431,40 грн.
Усі ці зміни передбачені у
держбюджеті на поточний рік,
їх перерахунок працівники
управління соцзахисту вже
здійснюють. Чергове зростання прожиткового мінімуму і
виплат, які від нього залежать,
наступного разу відбудеться з
1 грудня. Однак розмір мінімальної зарплати в нинішньому році більше не змінюватиметься.
З офіційних джерел

ПОДІЇ. ПРИГОДИ. КРИМІНАЛ
Повії і сутенери посвоєму зустрічали гостей
«Євробачення»
Співробітники Управління боротьби зі злочинами,
пов’язаними з торгівлею
людьми поліції Київщини
спільно з бійцями полку особливого призначення, слідчими Києво-Святошинської
поліції та місцевої прокуратури припинили діяльність
організованої
злочинної
групи, яка займалась звідництвом та сутенерством у
столиці та області. Координація діяльності та загальне
керівництво злочинним бізнесом здійснювалися дистанційно подружньою парою з м. Житомир. 30-річна
жінка і 32-річний чоловік
втягнули у проституцію понад 20 повій. Вони надавали весь спектр чоловічих
і жіночих послуг сексуаль-

ного характеру іноземним
громадянам, які приїхали
до України на пісенний конкурс «Євробачення». Розрахунки, за вказівкою сутенерів, клієнти здійснювали
виключно в іноземній валюті. Одна година користування тілом повії коштувала
від 100 до 500 доларів або
євро. Під час проведення 5
санкціонованих обшуків з
борделів вилучено: 5 г наркотичного засобу «амфетамін», 50 тис. грн вирученої
готівки, контрацептиви, мобільні телефони диспетчерів і комп’ютерна техніка,
за допомогою якої в мережі
Інтернет поширювалася реклама злочинного бізнесу.
Також встановлені банківські рахунки, на які клієнти
перераховували гроші. У
подальшому
поліцейські
звертатимуться з клопотанням до суду про накладення

на них арешту. Наразі чотирьох фігурантів злочинної
групи затримано в порядку
ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу України. Відкрито кримінальні
провадження за ч. 2 ст. 302
(створення або утримання
місць розпусти і звідництво)
та ч. 3 ст. 303 (проституція
або примушування чи втягнення до заняття проституцією) Кримінального кодексу України.
Стоянка. Викрито
нарколабораторію з
виготовлення амфетаміну
Співробітники Управління боротьби з наркозлочинністю поліції Київщини затримали 26-річного жителя
с. Стоянка, який у власному
помешканні кустарним способом виготовляв, а потім
продавав психотропну речовину «амфетамін».

У рамках відкритого кримінального
провадження
оперативники провели санкціонований обшук і задокументували злочинну діяльність молодика. Вилучили
обладнання для виготовлення психотропних речовин та
прекурсорів, 200 г готового
амфетаміну та гроші, отримані від його продажу. У зловмисника вилучено і бойові
набої та пістолет «Walther».
Вилучене направлено на експертизу. Молодик уже притягувався до кримінальної
відповідальності. За фактом
незаконного виготовлення
і зберігання психотропних
речовин, прекурсорів і зброї
відкриті кримінальні провадження.
Ірпінь – Київ. ДТП із
потерпілими
17 травня на Ірпінській
трасі автомобіль «Форд», що

рухався у бік Києва, почав
різке гальмування у потоці.
Водій «Хонди», що рухався
у тому ж напрямку, не встиг
уникнути зіткнення і врізався в пікап. Від удару «Форд»
розвернуло поперек дороги.
Попередня причина екстреного гальмування потоку
– бабуся з конваліями, яка
переходила дорогу. Її внаслідок ДТП госпіталізувала
швидка.
Ірпінь. Пожежа
господарчої будівлі
17 травня о 8:24 до оперативно-рятувальної служби
Ірпінь надійшло повідомлення про пожежу господарчої будівлі площею 30
м2, на приватній території
(вул. Мечникова, 5). На місце події негайно були направлені підрозділи державних пожежно-рятувальних
частин Ірпеня та Бучі. Гасіння

пожежі ускладнювалося можливістю поширення полум’я
на 3-поверховий житловий
будинок. Однак поширення
полум’я було попереджено,
о 9:50 – повністю ліквідовано. Вогонь знищив альтанку
для літнього відпочинку, пошкодив покрівлю і перекриття господарчої будівлі. Загиблих не виявлено, причина
загорання і збитки встановлюються.
26 травня з 12:00 до
13:00 ірпінці зможуть особисто звернутись до начальника Управління протидії наркозлочинності поліції
Київської області Кирила
Самойленка та повідомити
про факти незаконного обігу наркотиків у регіоні.
За матеріалами: Відділ
комунікації поліції Київської
області та dtp.kiev.ua
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НА ЧАСІ

БЕЗВІЗОВИЙ РЕЖИМ З ЄС:
5 порад, як підготуватися
до подорожі

За умовами безвізового режиму для
перетину кордону із країнами-членами ЄС
українцям буде достатньо мати біометричний
закордонний паспорт та підтвердження мети
поїздки.

Уже влітку цього року українці зможуть вільно подорожувати країнами ЄC. До офіційного рішення
залишилося лише кілька формальностей. Але без віз
не означає без правил, тому до того, як вирушати у
подорож, потрібно ознайомитися з вимогами Шенгенської зони. Аби у сезон відпусток не стикнутися з
несподіванками на кордоні, публікуємо 5 порад, які
допоможуть підготуватись до безвізової мандрівки.

Центр громадського моніторингу і контролю
1. КОЛИ ОЧІКУВАТИ СТАРТУ
БЕЗВІЗОВОГО РЕЖИМУ?
Квітень-травень
цього року були багатим на
добрі новини. Безвізовий
режим для України подолав
три ключові кроки до остаточного ухвалення: голосування в Європарламенті,
підтвердження від послів
ЄС і позитивне рішення
Ради міністрів ЄС. Тож залишились лише формальне
підписання
Президентом
Європарламенту, анонсоване на 17 травня, та публікація в офіційному журналі ЄС. Через 20 днів після
опублікування безвізовий
режим набуде чинності, і
вже в червні українці зможуть користуватись його
перевагами.
«Вже з 11 червня європейські кордони відкриються для України», – переконаний голова делегації
Європарламенту в комітеті
асоціації Україна-ЄС Даріуш Росаті.

зони дозволяється до 90
днів протягом півроку. Винятками залишаться Велика
Британія та Ірландія, куди,
як і раніше, потрібно буде
оформлювати національні
візи.
За словами директора
Інституту Євроатлантичного співробітництва Олександра Сушка, безвіз тягне
за собою усування транспортних перепон і здешевлення квитків, тому відкриті
кордони стануть величезним фактором інтеграції
українців у ЄС.

3. ЯКІ ДОКУМЕНТИ ПОТРІБНІ?
Найважливіший
документ для безвізових поїздок
до ЄС – це біометричний
паспорт, який можна оформити у Міграційній службі.
Однак прикордонник має
право запитати мету вашої
подорожі. Тому мандрівник
повинен бути готовим пояснити куди і навіщо їде,
а за необхідності – надати

Якщо ви подорожуєте як
турист, то варто потурбуватись про бронювання місця
проживання і навіть продумати маршрут.
До речі, українці, які мають чинний закордонний
паспорт старого зразка,
зможуть в’їжджати на територію ЄС лише за наявності
шенгенської візи.
Для подорожі в Європу
українцям більше не будуть
потрібні довідки з місця роботи або виписки з банку.
Згідно з законодавством
ЄС, аби підтвердити свою
фінансову спроможність,
достатньо їхати з готівкою,
кредитними
картками,
тревел-чеками або просто сплаченим проживанням. Що стосується суми,
то вона залежить від країни і терміну перебування,
наприклад, у Литві це 40
євро за кожен день. Головне, щоб на рахунку було
достатньо коштів на період
запланованої подорожі.
Для тих, хто збираєть-

ську зарплату, тому краще
мати страховий поліс.

4. ЯКИХ ПРАВ НЕ НАДАЄ
БЕЗВІЗОВИЙ РЕЖИМ?
Безвізовий режим не
буде надавати права на
довгострокове проживання, працевлаштування і
навчання в країнах ЄС. Для
цього необхідно отримувати національні візи і дозволи на комерційну діяльність. Існує два основних
правила, які не можна порушувати в рамках безвізового режиму: перебувати
в Шенгенській зоні більше
ніж 90 днів на кожні півроку і працювати без робочої
візи.
«Якщо ми будемо дотримуватися правил – режим
стане абсолютно ефективним. І якщо все буде добре,
то про мету поїздки будуть
питати, припустимо, одну
людину з сотні, або одного
з двохсот. Це менеджмент
процесу, який необхідний
для того, щоб шенгенський
простір був безпечним», –
запевняє міністр закордонних справ України Павло
Клімкін.

5. ТРУДНОЩІ ПЕРЕТИНУ:
ЧИ ВАРТО БОЯТИСЯ ВІДМОВИ НА КОРДОНІ?

2. КУДИ ТА НАСКІЛЬКИ
МОЖНА ЇХАТИ?
Після
запровадження
безвізового режиму українці зможуть вільно перетинати кордони 26 держав-членів ЄС, а також
в’їжджати в чотири держави-асоційовані члени союзу: Ісландію, Ліхтенштейн,
Норвегію та Швейцарію.
Згідно з умовами Кодексу
про кордони, перебувати
на території Шенгенської

документи, які це підтверджують, наприклад, бронювання готелю. Варто зазначити, що залежно від мети
поїздки можуть знадобитися різні документи. Згідно
з умовами Шенгенського
кодексу про кордони, для
ділових поїздок або участі у заходах це може бути
запрошення від фірми або
вхідні квитки, для короткострокового навчання – сертифікат про зарахування
до навчального закладу.

ся їхати в ЄС автомобілем,
потрібно буде оформити
поліс страхування цивільної відповідальності водія. Медичне страхування
для тих, хто подорожує,
не є обов’язковим, але задля власної безпеки український МЗС рекомендує
його оформити. За словами аналітика «Європа без
бар’єрів» Катерини Кульчицької, похід до лікаря в
європейській країні може
коштувати місячну україн-

Критики
висловлюють
побоювання щодо «завертання» українців на європейському кордоні. Але,
як показує досвід інших
країн, статистика відмов у
в’їзді вкрай мала. За даними Європейського агентства з охорони зовнішніх кордонів країн-членів
ЄС (FRONTEX), за 20152016 роки тільки 2,4% громадян Молдови отримували відмови. Як правило,
приводом для цього були
негаразди з документами,
наприклад, громадяни не
міг пояснити мету поїздки
або не мав біометричного
паспорта.
Ось кому точно закрита
дорога до Європи – це порушникам закону. Згідно
з Шенгенським кодексом,
заборона на в’їзд стосується злочинців, засуджених і
висланих з Євросоюзу. Але
такі випадки є скоріш винятком. Експерт із питань
євроінтеграції
Мар’яна
Кузьо запевняє, що українцям, які не порушували
міграційне право, не варто турбуватися. Тому для
успішного перетину кордону достатньо відповідально
поставитись до організації
своєї подорожі.

Хто з українців не зможе скористатися безвізом
Українці, які проживають
на тимчасово окупованих територіях і взяли
російське громадянство,
матимуть труднощі при
оформленні біометричних
паспортів для поїздок за
кордон.

Про це заявив Президент
України Петро Порошенко
у програмі «Свобода слова»
під час прямого включення з
Мальти. «Не буде громадянам з окупованих територій
більшого комфорту, ніж громадянам з решти території
України. Більше того, я хочу
наголосити, що ті громадя-

Як отримати біометричний
закордонний паспорт?

ни, які отримали російське
громадянство – у них виникнуть серйозні труднощі з
отриманням біометричного
паспорту», – заявив Порошенко.
Президент наголосив, що
мешканці окупованих територій повинні визначитись,
хочуть вони бути громадяна-

ми України чи країни-агресора. Однак ті українці, які не
змінили громадянство, матимуть усі комфортні умови
для отримання біометричного паспорта. А для решти
– це буде дуже потужна мотивація повернення під український суверенітет,– додав
Президент.

Де? Оформити біометричний документ можна
у будь-якому підрозділі
Міграційної служби, який
здійснює
оформлення
паспорта
громадянина
України для виїзду за кордон, без прив’язки до місця
реєстрації чи проживання.
За бажанням на прийом
можна зареєструватися попередньо на порталі державних послуг www.igov.
org.ua, а також оформити
документ через державне
підприємство «Документ».
Як? Для оформлення
документу слід мати з собою паспорт громадянина
України та ідентифікаційний код, а для дітей – свідоцтво про народження.
Крім того, для тих, хто
оформлює
закордонний
документне вперше, необхідно мати раніше виданий
закордонний паспорт або
проїзний документ дитини.
Переселенцям із зони АТО
та Криму Міграційна служба радить подати додаткові
документи із фото (наприклад, посвідчення водія,
військовий квиток, пенсійне
посвідчення, перепустку на
роботу тощо). На місці слід
написати заяву на отримання паспорта, сфотографуватися і пройти дактилоскопію (зняття відбитків
пальців). Діти до 12 років
отримують біометричний
документ без відбитків
пальців.
Скільки?
За
даними Міграційної служби,
оформлення
закордонного паспорту протягом
20 робочих днів коштує

557,32 грн. За прискорену процедуру доведеться заплатити більше –
810,32 грн за оформлення
впродовж 7 робочих днів.
Зверніть увагу, що йдеться
про робочі, а не календарні
дні.

ПАСПОРТ ГРОМАДЯНИНА
УКРАЇНИ ДЛЯ ВИЇЗДУ ЗА
КОРДОН ОФОРМЛЮЄТЬСЯ ДІТЯМ НА 4 РОКИ, А
ГРОМАДЯНАМ ВІКОМ ВІД
16 РОКІВ – СТРОКОМ НА
10 РОКІВ.
Водночас, сервіс «Документ» пропонує оформлення біометричного закордонного паспорту за 957,32 грн
впродовж 20 робочих днів
і за 1210,32 грн впродовж
7 робочих днів. Перед
оформленням закордонного паспорту необхідно також сплатити консульський
збір (вартість послуг і бланків).
Нагадаємо, біометричний закордонний паспорт
зовні не відрізняється від
звичайного і також має
форму книжечки. Єдина видима відмінність – відмітка
на обкладинці. Суттєва ж
різниця – це вбудований в
обкладинку електронний
чіп, що містить інформацію
про власника (дані паспорта, зображення особи, електронний підпис і відбитки
вказівних пальців).
Центр громадського
моніторингу та контролю

Ірпінський міський відділ
Державної міграційної служби України:

Ірпінь, вул. Соборна, 2-є
(04597) 61-026, (04597) 61-830
Ел. пошта: 3215@dmsu.gov.ua
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УКРАЇНА. НОВИНИ ТИЖНЯ

Костянтин БОНДАРЄВ

► Прем’єр Володимир Гройсман обіцяє підвищити
пенсії з 1 жовтня, якщо ВР підтримає пенсійну реформу. «Ми розробили і внесемо
до парламенту план реформи пенсійної системи. Ми
хочемо, щоб вона була справедливою, тож забезпечимо
вже з 1 жовтня підвищення
пенсій від 200 до 1000 грн
5,6 млн пенсіонерів, – заявив
він. – У цьому дуже важлива
підтримка Верховної Ради.
Ми розраховуємо, що спільно з коаліцією і президентом проведемо цю реформу, а я
беру на себе зобов’язання реалізувати її». Передбачається скасування оподаткування пенсій працюючих пенсіонерів, пенсійний вік підвищуватися не буде. Мінімальний
страховий стаж зросте до 25 років. «Це оптимальний стаж,
притаманний більшості українських громадян», – зазначив
прем’єр.

закликав українців не
допустити узаконення
продажу України по шматках

Голова Київської обласної партійної організації
Костянтин Бондарєв на прес-конференції 11 травня
розповів, що «Батьківщина» розпочинає масштабний
збір підписів проти продажу сільськогосподарської
землі в Україні та закликав українців захистити свої
землі від розкрадання.
R

Ярослав Ковальчук, голова Ірпінської
міської організації політичної партії
ВО «Батьківщина»
«Окружний адмінсуд під
головуванням відомого судді-маріонетки Арсірія 26 квітня 2017 року своїм рішенням заблокував проведення
“земельного” референдуму.
Президент не дарма тиснув на
суддю: він точно знає, якими
будуть результати народного
волевиявлення.
Відповідно
до соціальних досліджень,
проведених нашою партією,
українці виступають категорично проти продажу сільськогосподарських
земель.
Тож є намагання у будь-який
спосіб не дати народу висловити свою думку», – розповів
Костянтин Бондарєв.
За словами політика, головна мета президента – «за
допомогою продажної більшості протягнути у парламенті законопроект», який
узаконить продаж сільськогосподарської землі. На його
думку, ситуація, коли влада
не запитує у громадян про
найпринциповіші для країни
питання – неправильна.
«Проведення
референдумів – це адекватна світова практика, якої не треба
боятися. Наприклад, лише в
Нідерландах упродовж року
відбувається кілька десятків

опитувань громади. І це виправдано, адже жодна влада
не має права вирішувати важливі питання розвитку країни
без врахування громадської
думки», – переконаний керівник обласної «Батьківщини».
Ще одним яскравим прикладом країни, де не бояться проводити референдуми,
на переконання Бондарєва,
є Швейцарія. Там за останні 150 років провели понад
півтисячі опитувань громадян
– і це все в країні, де мешкає
7,5 мільйонів осіб.
«Заблокувавши через продажних суддів проведення
Всенародного референдуму,
влада розгорнула масштабну
інформаційну кампанію. Безперестанку на головних каналах крутять рекламні ролики
щодо обов’язковості продажу
української землі, “експерти”
та “політологи” на олігархічних телевізійних каналах
розповідають байки про те,
як чудово заживуть українці,
якщо буде прийнято рішення
про продаж сільськогосподарських земель, – заявив
Бондарєв. – При цьому вони
замовчують дуже важливу
інформацію про те, що розвинуті демократичні країни в

Повідомлення
ПРО ПРОЦЕДУРУ ГРОМАДСЬКИХ ОБГОВОРЕНЬ ЩОДО РОЗГЛЯДУ ТА ВРАХУВАННЯ ПРОПОЗИЦІЙ ГРОМАДСЬКОСТІ У РОЗРОБЦІ ПРОЕКТУ ДЕТАЛЬНОГО ПЛАНУ ТЕРИТОРІЇ

З 19 травня по 19 червня 2017 р. триватимуть обговорення щодо розгляду та врахування пропозицій громадськості у розробці детального плану території, яка
планується бути використана для будівництва об’єкту
культурно-побутового обслуговування (торгово-розважального центру) в селищі Гостомель Київської області.
Інформація про мету, склад та зміст містобудівної документації.
Детальний план території площею 4,5 га (кадастровий номер 3210945900:01:010:0123, 3210945900:01:010:0122)
для будівництва об’єкту культурно-побутового обслуговування (торгово-розважального центру) в селищі Гостомель
Київської області розробляється на замовлення Гостомельської селищної ради відповідно до рішення від 16 лютого
2017 р. № 340-18-\/ІІ.
Замовник – Гостомельська селищна рада
Розробник – ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО «НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ І ПРОЕКТНИЙ ІНСТИТУТ МІСТОБУДУВАННЯ»
Відповідальний за організацію розгляду пропозицій – Єрмолаєв Володимир Алімович – начальник відділу
містобудування та архітектури (архітектор) Гостомельської
селищної ради.
Пропозиції, що містять обґрунтування з урахуванням
вимог законодавства, будівельних норм, державних стандартів та правил, у письмовому вигляді із зазначенням прізвища, ім’я та по батькові, місця проживання, особистим підписом подаються для реєстрації за адресою: сел. Гостомель,
вул. Свято-Покровська, 220.
Експонування проекту відбудеться 19 червня
2017 р. о 14:00 у приміщенні Центру творчості дітей
та юнацтва (актова зала) за адресою: сел. Гостомель,
вул. Свято-Покровська, 220.
Гостомельська селищна рада

останні роки активно повертають сільськогосподарську
землю у державну власність,
розуміючи, що це питання національної безпеки. Якщо народ проголосує на референдумі “за” заборону продажу,
це абсолютно не значить, що
люди не зможуть продати свої
паї та реалізувати своє право
власності на землю. Зможуть!»
За словами Бондарєва, реалізувати своє право власності
українці зможуть через механізм викупу у громадян землі
за справедливою ціною через
державний банк чи агентство,
як це роблять Канада, Ізраїль, Німеччина, Франція тощо
(законопроект №5476, автор
– Юлія Тимошенко). Це дозволить нашій державі стати
потужним гравцем на ринку
землі, заробляти на довгостроковій оренді, виявляти
ефективних власників. А головне – консолідувати землі,
а не «розбазарювати» їх. «Ще
раз наголошую, що перетворення землі у товар за нинішніх умов веде Україну до знищення. Земля нам потрібна як
ресурс відродження країни.
Це – найцінніший засіб виробництва, з яким треба дуже
обережно і розумно поводи-

без належно оформленої
дозвільної документації за
адресою: м. Ірпінь, вул. Гагаріна (навпроти будинку
№9) (власник – фізична особа – підприємець Михайленко Людмила Петрівна).
Враховуючи вищевикладене та керуючись Правилами благоустрою міста Ірпінь
Київської області, зобов’язу-

тися. Влада повинна створити
такі механізми, які дозволять
уже існуючим виробникам,
насамперед фермерам, розвинути глибинну переробку.
Ці механізми повинні сприяти
приходу інвестицій у виробництво тут, в Україні. Земля
має бути захищена від недбалого господарювання», – заявив політик.
Костянтин Бондарєв закликав українців повстати на
захист своєї землі та не допустити узаконення продажу
України по шматках. Він нагадав, що по всій Україні працюють ініціативні групи, які
збирають підписи проти продажу сільськогосподарської
землі. За словами політика,
«Батьківщина» планує зібрати щонайменше 10–15 млн
особистих підписів громадян,
що стане справжнім референдумом та доведе можновладцям, що люди не хочуть продажу землі.
Політик пообіцяв, що
«Батьківщина» зробить усе,
аби захистити сільськогосподарську землю від розбазарювання, а український народ
– від зубожіння.

ОГОЛОШЕННЯ

виконавчого комітету Ірпінської міської ради про
конкурс експертів, які будуть залучені до проведення
незалежної оцінки об’єктів комунальної власності
∙ Балансоутримувач: Управління освіти і науки Ірпінської міської ради – нежитлове приміщення за адресою:
- м. Ірпінь, вул. З. Алієвої, 64 (12,7 м кв., Дитячо-юнацька спортивна школа центру «Спорт для всіх»);
∙ Балансоутримувач: КЗ «Центральний міський стадіон»
Ірпінської міської ради – нежитлове вбудоване приміщення за адресою:
- м. Ірпінь, вул. Соборна, 183 (14,78 м кв., Ірпінський
міський стадіон «Чемпіон»);
Учасникам конкурсу необхідно подати до конкурсної комісії такі документи:
- заяву на участь у конкурсі за встановленою формою;
- копії установчих документів учасника конкурсу;
- копії документів, що підтверджують кваліфікацію працівників, які залучаються до виконання оцінки;
- копію кваліфікаційного свідоцтва оцінювача, виданого у встановленому законом порядку;
- матеріали, в яких відображається досвід проведення
незалежної оцінки;
- пропозиції учасника конкурсу щодо термінів виконання робіт та оплати (подаються в окремому опечатаному
конверті).
Умови конкурсу:
- мінімальний термін виконання робіт;
- мінімальна вартість послуг експерта щодо виконання
незалежної оцінки.
Цінові пропозиції подавати на кожен об’єкт окремо.
Конкурсну документацію слід подавати не пізніше як за
чотири робочі дні до дати проведення конкурсу (включно) за адресою: м. Ірпінь, вул. Шевченка, 2-а, кімн. №50;
тел. для довідок (04597) 63-260. Конкурс буде проведено
у приміщенні виконавчого комітету Ірпінської міської ради
через 14 днів після опублікування інформації в газеті «Ірпінський вісник».
Перший заступник міського голови Д.В. Христюк

Повідомлення про демонтаж споруди в Ірпені
Рішенням
виконавчого
комітету Ірпінської міської ради Київської області
№250/4 від 10.11.2016 року
про
демонтаж
споруд,
встановлених без належно
оформленої дозвільної документації в м. Ірпені, яким
КП «УЖКГ «Ірпінь» уповноважено на здійснення демонтажу споруди встановленні
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У разі відмови здійснити
демонтаж добровільно, КП
«Контроль благоустрою міста» Ірпінської міської ради
Київської області та КП «УЖКГ
«Ірпінь» змушені будуть
здійснити демонтаж у примусовому порядку, а витрати з
демонтажу і зберігання будуть покладені на власника
споруди.

ємо власника – фізичну особу – підприємця Михайленко
Людмилу Петрівну звільнити
займану земельну ділянку
і добровільно демонтувати споруду, встановлену
без належно оформленої
дозвільної документації за
адресою: м. Ірпінь, вул. Гагаріна (навпроти будинку
№9) до 16.01.2017 р.
КП «Контроль благоустрою міста»

► Президент США Дональд Трамп прийняв у Білому
домі міністра закордонних справ України Павла Клімкіна. Обговорено подальшу
підтримку України з боку
Сполучених Штатів, ситуацію
на сході України. Речник МЗС
Мар’яна Беца: «Ми отримали
чіткі запевнення в підтримці
США суверенітету і територіальної цілісності України.
Однозначно наголошено, що
Росія несе відповідальність за
виконання мінських домовленостей і допоки не виконає їх, санкції залишатимуться в
силі». Вона підкреслила, що це величезний успіх української
дипломатії, адже президенти США майже ніколи не зустрічаються із міністрами закордонних справ.
► «ВКонтакте» і «Однокласники» – під забороною.
Президент Порошенко своїм указом розширив санкційний список (до нього потрапили ще 1228 фізичних та
468 юридичних осіб з Росії).
Передбачається блокування
соцмереж «ВКонтакте» і «Однокласники», сайтів «Mail.Ru»
і «Яндекс», сервісів ряду російських IT-компаній. Санкції
введені й проти телеканалів
«РБК», «ТВ Центр», «ВГТРК», «НТВ Плюс» і «Звезда», антивірусних компаній «DrWeb» і «Лабораторія Касперського».
Інтернет-провайдерам наказано заблокувати доступ до цих
Інтернет-ресурсів. Крім того, Президент особисто закликав
українців відмовитися від російських веб-ресурсів і заявив,
що рішення про блокування буде переглянуте після завершення російської агресії проти України.
Служба безпеки України оприлюднила звернення щодо
заборони соцмереж агресора. «Російські спецслужби ведуть
гібридну війну проти населення України, використовуючи
у своїх спецопераціях ресурси “ВКонтакте”, “Однокласники”, “Mail.ru” та ін. СБУ постійно фіксує активне поширення
через них антиукраїнських закликів до радикальних акцій з
використанням зброї», – сказано в повідомленні.
В Інтернет-асоціації України заявили про неможливість
повного блокування російських Інтернет-ресурсів, що потрапили під санкції. Голова асоціації Олександр Федієнко
пояснює: «Блокування на 100% неможливе. Оператори
технічно не готові реалізувати такі механізми». Однак найбільший Інтернет-провайдер «Укртелеком» відразу ж почав
блокування доступу до веб-ресурсів, зазначених у президентському указі. «Процес складний і вимагає часу з огляду
на значну кількість ресурсів. Роботи вже розпочато, вони,
за оцінкою фахівців, триватимуть до тижня», – сказано в коментарі компанії. «Vodafone» і «Київстар» вже заблокували
доступ до вказаних ресурсів.
► Верховна Рада заборонила георгіївську стрічку в
Україні. «За» – 238 народних депутатів, Опозиційний
блок не голосував. У Кодекс
про адмінправопорушення
введено статтю «Виготовлення та пропаганда георгіївської (гвардійської) стрічки».
За її публічну демонстрацію
або носіння передбачено
покарання у вигляді 50–150
неоподатковуваних мінімумів (850–2550 грн). У разі повторного порушення протягом
року – від 2550 до 5100 грн і адмінарешт до 15 діб. Ініціатор закону – нардеп Антон Геращенко. В пояснювальній записці сказано, що георгіївська стрічка в Україні стала «символом російської окупації та агресії». Спікер парламенту
Андрій Парубій: «Георгіївська стрічка є символом ненависті
та ворожнечі, символом російської агресії, “анти майдану”,
сепаратизму. Її сьогодні носять ті, хто розв’язав війну проти України, хто щоденно стріляє у наших воїнів, хто вбиває
мирних жителів Авдіївки й інших міст на Донбасі».
► За минулий рік 3504 особи в Україні задекларували понад мільйон гривень.
У порівнянні з 2015 р., кількість мільйонерів зменшилася на чверть, повідомив в.о.
голови Державної фіскальної
служби Мирослав Продан.
Однак загальна сума доходів мільйонерів порівняно з
2015 р. зросла на 13%, або
на 3,2 млрд грн. Переважна
більшість мільйонерів проживає в Києві – 1686, у Харківській області – 287, Дніпропетровській – 216, Одеській –
211.
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ОФІЦІЙНО

№ 20. 19 травня 2017 року

Додаток № 3 до рішення 32 сесії Ірпінської міської ради №2111-32-VII від 27.04.2017 року «Про затвердження звіту про виконання міського бюджету м.Ірпінь за І квартал 2017 року»

Виконання спеціального фонду міського бюджету м. Ірпінь за І квартал 2017 року
затверджено
місцевими радами на
2017 рік

затверджений план на
2017 рік з урахуванням внесених змін до
кошторису

Код бюджетної
класифікації

затверджений план на
2017 рік з урахуванням внесених змін

тис.грн.
Відхилення фактичного виконання за І квартал 2017 року

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів

12020000

0,0

0,0

0,0

3,2

0,0

-3,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Збір за першу реєстрацію колісних транспортних засобів

12030000

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Збір за провадження торговельної діяльності нафтопродуктами, скрапленим та стиснутим газом на стаціонарних, малогабаритних і
пересувних автозаправних станціях, запрвних пунктах

18041500

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Екологічний податок

19010000

0,0

0,0

0,0

5,8

8,6

2,8

8,6

8,6

Збір за забруднення навколишнього природного середовища

19050000

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Надходження коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва

21110000

0,0

0,0

0,0

1,9

23,2

21,3

1 221,1

23,2

0,0

23,2

0,0

Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту

24170000

16 800,0

16 800,0

16 800,0

5 621,9

2 209,5

-3 412,4

39,3

-14 590,5

13,2

-14 590,5

13,2

Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок
господарської та іншої діяльності

24062100

0,0

0,0

0,0

0,4

0,0

-0,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Власні надходження бюджетних установ

25000000

11 040,3

11 040,3

19 537,5

11 155,2

11 974,7

819,5

107,3

934,4

108,5

-7 562,8

61,3

Надходження від відчуження майна, яке належить АРК та майна, що знаходиться у комунальній власності

31030000

308,3

308,3

308,3

750,8

0,0

-750,8

0,0

-308,3

0,0

-308,3

0,0

Надходження від продажу землі

33010000

2 387,9

2 387,9

2 387,9

267,2

0,0

-267,2

0,0

-2 387,9

0,0

-2 387,9

0,0

Цiльовi фонди, утворені Верховною Радою АРК, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади

50110000

1 500,0

1 500,0

1 500,0

500,9

128,6

-372,3

25,7

-1 371,4

8,6

-1 371,4

8,6

Інші субвенції

41035000

0,0

199,0

199,0

73,0

199,0

126,0

272,6

199,0

0,0

0,0

0,0

Разом доходи

32 036,5

32 235,5

40 732,7

18 380,3

14 543,6

-3 836,7

79,1

-17 492,9

45,4

-26 189,1

35,7

Залишок коштів на початок року

119 022,8

140 189,5

140 213,5

0,0

0,0

0,0

-119 022,8

0,0

-140 213,5

0,0

151 059,3

172 425,0

180 946,2

18 380,3

14 543,6

-3 836,7

79,1

-136 515,7

9,6

-166 402,6

8,0

Найменування
1

фактичне виконання
за І квартал

до відповідного виконання минулого року

до затверджено на 2017 рік

затвердженого плану на 2017рік
з урахуванням внесених змін до
кошторису

2016 року

2017 року

+/-

%

+/-

%

+/-

%

1. ДОХОДИ :

Разом доходи та залишок коштів на початок року

900101

148,3

0,0

0,0

ВИДАТКИ :
2.1. Видатки за рахунок власних надходжень бюджетних установ

11 040,3

11 040,3

19 561,5

11 133,3

11 519,8

386,5

103,5

479,5

104,3

-8 041,7

58,9

Державне управлiння

0100

149,4

149,4

158,5

84,4

73,4

-11,0

87,0

-76,0

49,1

-85,1

46,3

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

0180

149,4

149,4

158,5

84,4

73,4

-11,0

87,0

-76,0

49,1

-85,1

46,3

Освiта

1000

6623,4

6623,4

7252,5

2890,0

2417,6

-472,4

83,7

-4 205,8

36,5

-4 834,9

33,3

Дошкільна освiта

1010

4 703,5

4 703,5

4 727,6

2 145,9

1 529,2

-616,7

71,3

-3 174,3

32,5

-3 198,4

32,3

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

1020

1 871,7

1 871,7

2 466,6

726,4

857,5

131,1

118,0

-1 014,2

45,8

-1 609,1

34,8

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

1090

30,0

30,0

30,0

13,5

16,2

2,7

120,0

-13,8

54,0

-13,8

54,0

Утримання інших закладів освіти

1210

18,2

18,2

28,3

4,2

14,7

10,5

350,0

-3,5

80,8

-13,6

51,9

Охорона здоров"я

2000

1793,6

1793,6

1931,6

1 249,0

587,4

-661,6

47,0

-1 206,2

32,7

-1 344,2

30,4

Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню

2010

205,1

205,1

251,7

427,0

74,9

-352,1

17,5

-130,2

36,5

-176,8

29,8

Лікарсько-акушерська допомога вагітним, породіллям та новонародженим

2050

1,5

1,5

18,3

217,9

17,3

-200,6

7,9

15,8

1 153,3

-1,0

94,5

Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню

2120

1 338,8

1 338,8

1 357,5

304,6

404,6

100,0

132,8

-934,2

30,2

-952,9

29,8

Первинна медична допомога населенню

2180

248,2

248,2

304,1

299,5

90,6

-208,9

30,3

-157,6

36,5

-213,5

29,8

Соцiальний захист та соцiальне забезпечення

3000

53,00

53,00

62,90

536,50

15,80

-520,7

2,9

-37,2

29,8

-47,1

25,1

Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту

3112

0,0

0,0

0,0

18,1

0,0

-18,1

0,0

0,0

Утримання клубів підлітків за місцем проживання

3142

35,0

35,0

35,0

480,0

0,0

-480,0

0,0

-35,0

0,0

-35,0

0,0

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

3104

18,0

18,0

27,9

38,4

15,8

-22,6

41,1

-2,2

87,8

-12,1

56,6

Житлово-комунальне господарство

6000

0,0

0,0

0,0

1 320,2

0,0

-1 320,2

0,0

0,0

0,0

Забезпечення функціонування водопровідно-каналізаційного господарства

6052

0,0

0,0

0,0

125,0

0,0

-125,0

0,0

0,0

0,0

Благоустрій міст, сіл, селищ

6060

0,0

0,0

0,0

1 195,2

0,0

-1 195,2

0,0

0,0

Культура i мистецтво

4000

1531,4

1531,4

1531,4

2 276,7

563,0

-1 713,7

24,7

-968,4

36,8

-968,4

36,8

Бiблiотеки

4060

15,6

15,6

15,6

2,4

0,6

-1,8

25,0

-15,0

3,8

-15,0

3,8

Музеї i виставки

4070

1,8

1,8

1,8

0,0

0,0

0,0

-1,8

0,0

-1,8

0,0

Палаци i будинки культури, клуби та iншi заклади клубного типу

4090

327,4

327,4

327,4

238,1

175,5

-62,6

73,7

-151,9

53,6

-151,9

53,6

Школи естетичного виховання дiтей

4100

1 186,6

1 186,6

1 186,6

276,3

386,9

110,6

140,0

-799,7

32,6

-799,7

32,6

Iншi культурно-освiтнi заклади та заходи

4200

0,0

0,0

0,0

1 759,9

0,0

-1 759,9

0,0

0,0

Фiзична культура i спорт

5000

889,5

889,5

904,2

74,6

142,2

67,6

190,6

-747,3

16,0

-762,0

15,7

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

5031

384,8

384,8

399,5

60,7

83,3

22,6

137,2

-301,5

21,6

-316,2

20,9

Утримання комунальних спортивних споруд

5041

388,7

388,7

388,7

0

46,3

46,3

-342,4

11,9

-342,4

11,9

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

5061

116,0

116,0

116,0

13,9

12,6

-1,3

-103,4

10,9

-103,4

10,9

Будівництво

6300

0,0

0,0

387,2

0,0

387,2

387,2

387,2

0,0

100,0

Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території

6310

0,0

0,0

387,2

0,0

387,2

387,2

387,2

0,0

100,0

Транспорт, дорожнє господарство, зв'язок, телекомунiкацiї та iнформатика

6600

0,0

0,0

4 278,0

2 697,0

4 278,0

1 581,0

158,6

4 278,0

0,0

100,0

Утримання та розвиток інфраструктури доріг

6650

0,0

0,0

4 278,0

2697,0

4278,0

1 581,0

158,6

4 278,0

0,0

100,0

Інщі видатки

8600

0,0

0,0

3 055,2

4,9

3055,2

3 050,3

62 351,0

3 055,2

0,0

100,0

146818,9

199641,4

199641,4

3 062,5

10 963,3

7 900,8

358,0

-135 855,6

-188 678,1

5,5

-862,5

27,1

2.2. Видатки за рахунок коштів бюджету розвитку

90,6

0,0

0,0

0,0

7,5

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

0180

0,0

1 183,5

1 183,5

0,0

321,0

321,0

Дошкільна освiта

1010

2 289,8

2 289,8

2 289,8

37,9

110,2

72,3

290,8

-2 179,6

4,8

-2 179,6

4,8

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

1020

8 168,1

36 617,9

36 617,9

86,7

375,5

288,8

433,1

-7 792,6

4,6

-36 242,4

1,0

Бібліотеки

4060

0,0

100,0

100,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-100,0

0,0

Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню

2010

0,0

176,1

176,1

0,0

0,0

0,0

0,0

-176,1

0,0

Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню

2120

543,5

543,5

543,5

0,0

0,0

0,0

-543,5

0,0

-543,5

0,0

Первинна медична допомога населенню

2180

50,0

293,5

293,5

0,0

0,0

0,0

-50,0

0,0

-293,5

0,0

Утримання клубів підлітків за місцем проживання

3142

0,0

0,0

0,0

7,7

-7,7

Утримання комунальних спортивних споруд

5041

10,0

10,0

10,0

0,0

0,0

-10,0

Капітальний ремонт житлового фонду

6021

0,0

1 000,0

1 000,0

0,0

0,0

0,0

Благоустрій міст, сіл, селищ

6060

172,8

10 800,4

10 800,4

0,0

278,3

105,5

Палаци і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу

4090

0,0

0,0

0,0

32,5

Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території

6310

122 634,7

84 822,4

84 822,4

2 214,9

Утримання та розвиток інфраструктури доріг

6650

0,0

39 579,6

39 579,6

682,8

Внески до статутного капіталу суб’єктів господарювання

7470

12 950,0

16 555,3

16 555,3

Субвенція іншим бюджетам на виконання інвестиційних проектів

8300

0,0

5 669,4

1500,0

2.3.Видатки за рахунок коштів цільових фондів
Цiльовi фонди, утворені Верховною Радою АРК, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади

9180

2.ВИДАТКИ - Р А З О М:

278,3

321,0

0,0

0,0

-32,5

0,0

0,0

2 236,3

21,4

101,0

-120 398,4

4 892,7

4 209,9

716,6

4 892,7

0,0

2 749,3

2 749,3

-10 200,7

5 669,4

0,0

0,0

0,0

0,0

1603,8

1603,8

99,5

0,0

-99,5

0,0

-1 500,0

1 500,0

1 603,8

1 603,8

99,5

0,0

-99,5

0,0

159 359,2

212 285,5

220 806,7

14 295,3

22 483,1

8 187,8

0,0
0,0
161,1

-10,0

0,0

-1 000,0

0,0

-10 522,1

2,6

0,0
1,8

-82 586,1

2,6

-34 686,9

12,4

-13 806,0

16,6

-5 669,4

0,0

0,0

-1 603,8

0,0

-1 500,0

0,0

-1 603,8

0,0

157,3

-136 876,1

14,1

-198 323,6

10,2

21,2

Державне управлiння

0100

149,4

1332,9

1342,0

84,4

394,4

310,0

467,3

245,0

264,0

-947,6

29,4

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

0180

149,4

1 332,9

1 342,0

84,4

394,4

310,0

467,3

245,0

264,0

-947,6

29,4

Освiта

1000

17081,3

45531,1

46160,2

3 014,6

2 903,3

-111,3

96,3

-14 178,0

17,0

-43 256,9

6,3

Дошкільна освiта

1010

6 993,3

6 993,3

7 017,4

2 183,8

1 639,4

-544,4

75,1

-5 353,9

23,4

-5 378,0

23,4

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

1020

10 039,8

38 489,6

39 084,5

813,1

1 233,0

419,9

151,6

-8 806,8

12,3

-37 851,5

3,2

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

1090

30,0

30,0

30,0

13,5

16,2

2,7

120,0

-13,8

54,0

-13,8

54,0

Утримання інших закладів освіти

1210

18,2

18,2

28,3

4,2

14,7

10,5

350,0

-3,5

80,8

-13,6

51,9

ОФІЦІЙНО

7

затверджений план на
2017 рік з урахуванням внесених змін до
кошторису

затверджено
місцевими радами на
2017 рік

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Охорона здоров"я

2000

2387,1

2806,7

2944,7

1 249,0

587,4

-661,6

47,0

-1 799,7

24,6

-2 357,3

19,9

Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню

2010

205,1

381,2

427,8

427,0

74,9

-352,1

17,5

-130,2

36,5

-352,9

17,5

Лікарсько-акушерська допомога вагітним, породіллям та новонародженим

2050

545,0

545,0

561,8

217,9

17,3

-200,6

7,9

-527,7

3,2

-544,5

3,1

Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню

2120

1 338,8

1 338,8

1 357,5

304,6

404,6

100,0

132,8

-934,2

30,2

-952,9

29,8

Первинна медична допомога населенню

2180

298,2

541,7

597,6

299,5

90,6

-208,9

30,3

-207,6

30,4

-507,0

15,2

Соцiальний захист та соцiальне забезпечення

3000

53,0

53,0

62,9

544,2

15,8

-528,4

2,9

-37,2

29,8

-47,1

25,1

Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту

3112

0,0

0,0

0,0

18,1

0,0

-18,1

0,0

0,0

Утримання клубів підлітків за місцем проживання

3142

35,0

35,0

35,0

487,7

0,0

-487,7

0,0

-35,0

0,0

-35,0

0,0

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

3104

18,0

18,0

27,9

38,4

15,8

-22,6

41,1

-2,2

87,8

-12,1

56,6

Житлово-комунальне господарство

6000

172,8

11800,4

11800,4

1320,2

278,3

-1 041,9

0,0

105,5

161,1

Капітальний ремонт житлового фонду

6021

0,0

1000,0

1000,0

0,0

0,0

0,0

Забезпечення функціонування водопровідно-каналізаційного господарства

6052

0,0

0,0

0,0

125,0

0,0

-125,0

Благоустрій міст, сіл, селищ

6060

172,8

10 800,4

10 800,4

1 195,2

278,3

Культура i мистецтво

4000

1531,4

1631,4

1631,4

2 309,2

563,0

Бiблiотеки

4060

15,6

115,6

115,6

2,4

Музеї i виставки

4070

1,8

1,8

1,8

Палаци i будинки культури, клуби та iншi заклади клубного типу

4090

327,4

327,4

Школи естетичного виховання дiтей

4100

1 186,6

Iншi культурно-освiтнi заклади та заходи

4200

Фiзична культура i спорт
Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл

Найменування

фактичне виконання
за І квартал

до відповідного виконання минулого року

до затверджено на 2017 рік

затвердженого плану на 2017рік
з урахуванням внесених змін до
кошторису

2016 року

2017 року

+/-

%

+/-

%

+/-

%

0,0

-11 522,1

2,4

0,0

-1 000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-916,9

23,3

105,5

161,1

-10 522,1

2,6

-1 746,2

24,4

-968,4

36,8

-1 068,4

34,5

0,6

-1,8

25,0

-15,0

3,8

-115,0

0,5

0,0

0,0

0,0

-1,8

0,0

-1,8

0,0

327,4

270,6

175,5

-95,1

64,9

-151,9

53,6

-151,9

53,6

1 186,6

1 186,6

276,3

386,9

110,6

140,0

-799,7

32,6

-799,7

32,6

0,0

0,0

0,0

1 759,9

0,0

-1 759,9

0,0

0,0

5000

899,5

899,5

914,2

74,6

142,2

67,6

190,6

-757,3

15,8

-772,0

15,6

5031

384,8

384,8

399,5

60,7

83,3

22,6

137,2

-301,5

21,6

-316,2

20,9

Утримання комунальних спортивних споруд

5041

398,7

398,7

398,7

0,0

46,3

46,3

-352,4

11,6

-352,4

11,6

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

5061

116,0

116,0

116,0

13,9

12,6

-1,3

90,6

-103,4

10,9

-103,4

10,9

Будiвництво

6300

122634,7

84822,4

85209,6

2 214,9

2 623,5

408,6

0,0

-120 011,2

2,1

-82 586,1

3,1

Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території

6310

122 634,7

84 822,4

85 209,6

2 214,9

2 623,5

408,6

118,4

-120 011,2

2,1

-82 586,1

3,1

Транспорт, дорожнє господарство, зв'язок, телекомунiкацiї та iнформатика

6600

0,0

39579,6

43857,6

3 379,8

9 170,7

5 790,9

271,3

9 170,7

-34 686,9

20,9

Утримання та розвиток інфраструктури доріг

6650

0,0

39 579,6

43 857,6

3 379,8

9 170,7

5 790,9

271,3

9 170,7

-34 686,9

20,9

Внески до статутного капіталу суб’єктів господарювання

7470

12 950,0

16 555,3

16 555,3

0,0

2 749,3

2 749,3

Цiльовi фонди

9100

1500,0

1603,8

1603,8

99,5

0,0

-99,5

Цiльовi фонди, утворені Верховною Радою АРК, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади

9180

1 500,0

1 603,8

1 603,8

99,5

0,0

Інщі видатки

8600

0,0

0,0

3055,2

4,9

Інші субвенції

8800

0,0

0,0

0,0

159359,2

212285,5

220806,7

РАЗОМ

тис.грн.

Відхилення фактичного виконання за І квартал 2017 року

Код бюджетної
класифікації

затверджений план на
2017 рік з урахуванням внесених змін

№ 20. 19 травня 2017 року

0,0

-10 200,7

21,2

-13 806,0

16,6

0,0

-1 500,0

0,0

-1 603,8

0,0

-99,5

0,0

-1 500,0

0,0

-1 603,8

0,0

3055,2

3 050,3

62 351,0

3 055,2

0,0

100,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

14295,3

22483,1

8 187,8

157,3

-136 876,1

14,1

-198 323,6

10,2

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

НА ДОПОМОГУ ГРОМАДІ

ІРПІНСЬКА МІСЬКА РАДА
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

08200, м. Ірпінь, вул. Шевченка, 2-а

Шановні читачі!

ТРИДЦЯТЬ ДРУГА СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ №2116-32-VII

На сторінках газети «Ірпінський вісник» ми започатковуємо щотижневе висвітлення найактуальніших
питань, з якими жителі звертаються до органів виконавчого комітету Ірпінської міської ради. Сподіваємося, що ця інформація, підготовлена установами, службами і відділами Ірпінської міської ради, зекономить
Ваш час і допоможе краще орієнтуватись у вирішенні
багатьох життєвих питань.

     „27” квітня 2017 року                                   м. Ірпінь
Про надання пільг по сплаті
земельного податку в м. Ірпінь

Розглянувши звернення суб’єктів господарювання та
відповідно до статті 284.1 Податкового кодексу України,
керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» міська рада  

ВИРІШИЛА:
1. Надати пільги по сплаті земельного податку на 2017 рік
суб’єктам господа-рювання за земельні ділянки в м. Ірпінь, згідно додатку 1.
2. Це рішення оприлюднити на офіційному сайті Ірпінської
міської ради.
3. Ірпінському відділенню Вишгородської ОДПІ ГУ ДФС у
Київській області забезпечити надходження до доходної частини міського бюджету земельного податку відповідно до цього
рішення.
4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань бюджету, фінансів, цін та
ціноутворення.
Секретар ради Ю.О. Денисенко
Додаток №1
до рішення № 2116-32-VIІ
тридцять другої сесії VІІ-го скликання
Ірпінської міської ради
від „27” квітня 2017 року

-

-

Пільгова
ставка
земельного податку на
2017 рік,
%

-

згідно рішення
Ірпінської міської ради від 15
січня 2015 року
№4588-65- VI
„Про встановлення ставок
земельного
податку в
м.Ірпінь”

5

90,0

Пільгова
ставка
земельного
податку
на
2017 рік,
%

0,5

Період, на який надається пільга

згідно рішення Ірпінської
міської ради
від 15 січня
2015 року
№4588-65- VI
„Про встановлення ставок
земельного
податку в
м.Ірпінь”

Ставки земельного податку за
земельні ділянки, які перебувають у користуванні (на праві
постійного)

Розмір пільги, %

Категорія земель / Цільове призначення
земель

1.

Землі
громадського
призначення
- для
національних
спілок
письменників.

Ставки земельного податку
для всіх категорій земельних
ділянок, крім тих, які перебувають у користуванні (на
праві постійного)

Розмір пільги, %

N з/п

ПІЛЬГИ ПО СПЛАТІ ЗЕМЕЛЬНОГО ПОДАТКУ НА 2017 РІК

з1
квітня
по 31
грудня

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

Дмитро ХРИСТЮК, перший заступник міського голови

Як потрапити на прийом до представника
міськвиконкому?
Кожен громадянин нашого
міста має право на отримання інформації у відкритому
доступі. Згідно з установленим графіком прийому громадян Ви можете звернутися
до представника органів виконавчого комітету Ірпінської
міської ради за адресою:
м. Ірпінь, вул. Шевченка, 2-а.

ДНІ ПРИЙОМУ ГРОМАДЯН:

КАРПЛЮК
Володимир Андрійович
Ірпінський міський голова
Особистий прийом громадян:
1-а та 3-я середа з 8:00 до
11:00
ІІ поверх, зал засідань
ДЕНИСЕНКО
Юрій Олександрович
Cекретар Ірпінської міської
ради
Особистий прийом громадян:
1-а та 3-я середа з 9:00 до
12:00
ІІ поверх, каб. №38
ХРИСТЮК
Дмитро Вікторович
Перший заступник міського
голови
Особистий прийом громадян:
1-а та 3-я середа з 9:00 до
12:00
ІІ поверх, каб. №31
МИХАЛЬЧЕНКО
Лідія Яківна
Заступник міського голови
Особистий прийом громадян
з економічних питань: 1-й та
3-й четвер, з 9:00 до 12:00
ІІ поверх, каб. №25

СЕМКО Наталія Григорівна
Заступник міського голови
Особистий прийом громадян
з гуманітарних питань: 1-а та
3-я п’ятниця з 9:00 до 12:00
ІІ поверх, каб. №20
НЕГРЕША
Дмитро Михайлович
Керуючий справами виконавчого комітету
Особистий прийом громадян:
1-й та 3-й понеділок, з 9:00 до
12:00
ІІ поверх, каб. №35
ЗБРОЖЕК
Петро Володимирович
начальник Управління праці
та соціального захисту населення
Особистий прийом громадян:
середа з 8:00 до 17:00
м. Ірпінь, вул. Д. Попова,
26-б
ДВОРНІКОВ Ігор Євгенович
Начальник КП «Ірпіньжитлоінвестбуд»
Особистий прийом громадян:
п’ятниця з 10:00 до 15:00
м. Ірпінь, вул. Т. Шевченка,
2-а, IV поверх, каб. №64
СКРИПНИК
Сергій Федорович
Начальник КП «Управління
житлово-комунального господарства «Ірпінь»
Особистий прийом громадян:
четвер з 8:00 до 12:00
м. Ірпінь, вул. Пролетарська,
21
МАРКУШИН
Олександр Григорович
Начальник КП «Ірпіньводоканал»
Особистий прийом громадян:
четвер з 7:30 до 12:00
м. Ірпінь, вул. Соборна, 1-а
ГЕРАСИМЕНКО
Сергій Петрович

Начальник Ірпінського РП
ВАТ «Київобленерго»
Особистий прийом громадян:
середа, п’ятниця з 9:00 до
12:00
м. Ірпінь, вул. Енергетиків, 2
КРАСНОПОЛЬСЬКИЙ
Юрій Миколайович
Начальник КП «Теплоенергопостач»
Особистий прийом громадян:
середа з 8:00 до 16:00, п’ятниця з 8:00 до 15:00
м. Ірпінь, вул. Ярославська,
11
ЮНГЕР Мирослава Ігорівна
Начальник КП «Ірпінське земельно-кадастрове бюро»
Особистий прийом громадян:
середа, п’ятниця з 9:00 до
15:00
м. Ірпінь, вул. Шевченка, 2-а,
каб. №58
ОЛІЙНИЧ Ольга Романівна
Начальник КП «Ірпіньзеленбуд»
Особистий прийом громадян:
середа, п’ятниця з 8:30 до
12:00
м. Ірпінь, вул. Комсомольська, 1
АЛЕКСЄЄВА
Євгенія Володимирівна
Начальник КП «Контроль благоустрою міста»
Особистий прийом громадян:
вівторок з 10:00 до 12:00;
четвер з 8:30 до 12:00
м. Ірпінь, вул. Шевченка, 5
ТЕРЕЩЕНКО Алла Іванівна
Начальник служби у справах
дітей та сім’ї Ірпінської міської ради
Особистий прийом громадян:
понеділок, четвер з 8:00 до
17:00
м. Ірпінь, вул. Ленінградська,
4-а

КОРОЛЬ Ганна Юріївна
Начальник Управління освіти
та науки
Особистий прийом громадян:
середа з 9:00 до 12:00
м. Ірпінь, вул. Шевченка, 3-а
АНТОНЮК Євгенія Петрівна
Начальник відділу культури,
національностей та релігій
Особистий прийом громадян:
середа з 9:00 до12:00
м. Ірпінь, вул. Соборна, 183
КОСТЮК Олександр Олександрович
Начальник відділу з питань
надзвичайних ситуацій, оборонної та мобілізаційної роботи
Особистий прийом громадян:
понеділок – п’ятниця з 8:00
до 17:00
м.Ірпінь, вул. Шевченка, 2-а,
каб. №37
ЛІТВИНОВ
Андрій Вікторович
Начальник управління інфраструктурного розвитку, інвестицій та житлово-комунального господарства
Особистий прийом громадян:
щоденно з 8:00 до 17:00
м. Ірпінь, вул. Шевченка, 2-а,
каб. №72.
ВЕЛИЧКО
Андрій Анатолійович
Начальник Центру надання
адміністративних послуг
Особистий прийом громадян:
щоденно з 8:00 до 17:00
м.Ірпінь, вул. Шевченка, 2-а, І
поверх, зал 2
ВОВК Валерій Анатолійович
Начальник КП «Муніципальна варта» Ірпінської міської
ради
Особистий прийом громадян:
вівторок, четвер з 9:00 до
12:00
Шановні громадяни! У
разі, якщо Ваше звернення
було проігноровано, відповідальна особа не забезпечила
Ваш прийом або не виявила
бажання вислухати Вас, просимо повідомляти про такі
факти КП «Муніципальна
варта» за телефоном гарячої
лінії (04597) 60-400 або особисто першому заступнику
міського голови Дмитру Вікторовичу Христюку.
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ТЕЛЕПРОГРАМА 22 – 28 ТРАВНЯ
Канал "1+1"
6.00 «ТСН».
6.45 Снiданок з «1+1».
7.00 «ТСН».
7.10 Снiданок з «1+1».
8.00 «ТСН».
8.10 Снiданок з «1+1».
9.00 «ТСН».
9.10 Снiданок з «1+1».
9.30 «Чотири весiлля 4».
10.45 «Мiняю жiнку».
12.00 «ТСН».
12.20 «Мiняю жiнку».
13.45 Т/с «Матусi». (12+).
14.45 «Сiмейнi мелодрами
6».
15.45 «Сiмейнi мелодрами
6».
16.45 «ТСН».
17.10 Т/с «Величне столiття. роксолана».
19.30 «ТСН».
20.30 Т/с «Свати».
22.00 «Грошi».
23.15 «ТСН».
23.25 Драма «Жити». (16+).
1.00 Т/с «Матусi». (12+).
Інтер
5.30 «Подробицi» - «Час».
6.00 М/ф.
6.20 «Слiдство вели...» з Л.
Каневським».
7.00 Новини.
7.10 «Ранок з Iнтером».
8.00 Новини.
8.10 «Ранок з Iнтером».
9.00 Новини.
9.20 Т/с «Братськi узи», 1 i 2
с. (16+).
12.00 Новини.
12.25 Т/с «Братськi узи», 3 i
4 с. (16+).
13.35 «Слiдство вели...» з Л.
Каневським».
15.20 «Чекай на мене».
17.40 Новини.
18.05 «Стосується кожного».
19.00 «Стосується кожного».
20.00 «Подробицi».
21.00 Т/с «Погана кров».
23.00 Т/с «Доярка з Хацапетiвки 2».
Канал "Україна"
Профiлактика.
7.00 Зоряний шлях.
9.45 Реальна мiстика.
11.45 Т/с «Анютине щастя».
15.00 Сьогоднi.
15.30 Т/с «Анютине щастя».
16.00 Т/с «Капiтан», 7 i 8 с.
18.00 Т/с «Райське мiсце», 90
с. (16+).
19.00 Сьогоднi.
19.45 «Говорить Україна».
21.00 Т/с «Капiтан», 9 i 10
с. (12+).
23.00 Сьогоднi.
23.30 Х/ф «Мумiя: Принц
Єгипту». (16+).
1.15 Сьогоднi.
СТБ
Профiлактика.
12.00 Х/ф «Дамське танго».
13.45 «Битва екстрасенсiв
13».
16.00 «Все буде добре!»
18.00 «Вiкна-Новини».
18.30 «За живе!»
20.00 «Слiдство ведуть екстрасенси».
22.00 «Вiкна-Новини».
22.35 «Слiдство ведуть екстрасенси».
23.30 «Давай поговоримо
про секс 4».
1.30 «Слiдство ведуть екстрасенси».
Новий канал
Профiлактика.
11.30 Х/ф «Володар стихiй».
(16+).
13.10 Х/ф «Знамення».
(16+).
15.40 Х/ф «Глобальне
вторгнення: Битва за Лос-Анджелес». (16+).
18.00 Абзац.

СЕРЕДА, 24 травня

ВІВТОРОК, 23 травня

ПОНЕДІЛОК, 22травня

19.00 Ревiзор. Магазини.
21.00 Ревiзор.
0.00 Пристрастi за Ревiзором.
2.55 Небачене Євробачення.
ICTV
4.55 Служба розшуку дiтей.
5.00 Дивитись усiм!
5.50 Надзвичайнi новини з
К. Стогнiєм.
6.35 Факти тижня. 100 хвилин з О. Соколовою.
8.45 Факти. Ранок.
9.15 Надзвичайнi новини.
Пiдсумки з К. Стогнiєм.
10.05 Антизомбi.
11.00 Секретний фронт.
12.45 Факти. День.
13.15 Х/ф «Праведник».
(16+).
15.35 Х/ф «Робiн Гуд». (16+).
15.45 Факти. День.
16.10 Х/ф «Робiн Гуд». (16+).
18.45 Факти. Вечiр.
19.20 Надзвичайнi новини з
К. Стогнiєм.
20.20 Бiльше нiж правда.
21.05 Факти. Вечiр.
21.25 Т/с «Пес 2». (16+).
22.35 Свобода слова.
0.30 Х/ф «Рейс». (16+).
2.55 Небачене Євробачення.
Пiдсумки.
3.10 Стоп-10.
Канал "2+2"
6.00 М/ф.
8.00 «Спецкор».
8.30 «ДжеДАI».
9.00 «Нове Шалене вiдео
по-українськи».
12.55 Х/ф «Пекельний смерч». (16+).
14.40 Х/ф «Загiн спецiального призначення». (16+).
16.45 Т/с «Теорiя брехнi».
(16+).
18.30 «Спецкор».
19.00 «ДжеДАI».
19.20 Т/с «Зустрiчна смуга».
(16+).
21.20 Х/ф «Збройний барон». (16+).
23.50 Т/с «Теорiя брехнi».
(16+).
1.35 «Угон по-нашому».
2.00 Х/ф «Вишневi ночi».
3.25 «Облом.UA».
НТН
5.00 Т/с «Я - охоронець. Помилка в програмi». (16+).
8.20 Т/с «Кулагiн та партнери».
10.25 Т/с «Детективи».
(16+).
11.55 Т/с «Полiцiя Маямi».
(16+).
13.45 Т/с «CSI: Лас-Вегас 12».
(16+).
14.45 «Свiдок».
15.05 Т/с «CSI: Лас-Вегас 12».
(16+).
15.40 «Легенди карного
розшуку».
17.25 Т/с «Детективи».
(16+).
19.00 «Свiдок».
19.30 Т/с «Кулагiн та партнери».
21.30 Т/с «CSI: Лас-Вегас 12».
(16+).
23.15 «Свiдок».
23.45 Т/с «Банши 3». (18+).
0.45 Т/с «Полiцiя Маямi».
(16+).
2.35 Т/с «Батькiвщина 3».
(16+).
3.30 «Свiдок».
4.00 «Випадковий свiдок».
4.05 «РечДОК».
4.30 «Правда життя. Професiї».

Канал "1+1"

6.00 «ТСН».
6.45 Снiданок з «1+1».
7.00 «ТСН».
7.10 Снiданок з «1+1».
8.00 «ТСН».
8.10 Снiданок з «1+1».
9.00 «ТСН».
9.10 Снiданок з «1+1».
9.30 «Чотири весiлля 4».
10.50 «Мiняю жiнку».
12.00 «ТСН».
12.20 «Мiняю жiнку».
13.10 Т/с «Матусi». (12+).
14.10 Т/с «Свати».
15.45 «Сiмейнi мелодрами
6».
16.45 «ТСН».
17.10 Т/с «Величне столiття. роксолана».
19.30 «ТСН».
20.30 Т/с «Свати».
22.00 «Чотири весiлля 6».
23.05 «ТСН».
23.15 Драма «В ритмi беззаконня». (16+).
1.00 Т/с «Матусi». (12+).
Iнтер

6.00 М/ф.
6.20 «Слiдство вели...» з Л.
Каневським».
7.00 Новини.
7.10 «Ранок з Iнтером».
8.00 Новини.
8.10 «Ранок з Iнтером».
9.00 Новини.
9.20 «Давай одружимося».
11.05 Т/с «Погана кров».
12.00 Новини.
12.25 Т/с «Погана кров».
13.20 «Слiдство вели...» з Л.
Каневським».
15.50 «Речдок».
16.45 «Речдок».
17.40 Новини.
18.00 «Стосується кожного».
19.00 «Стосується кожного».
20.00 «Подробицi».
21.00 Т/с «Погана кров».
23.00 Т/с «Доярка з Хацапетiвки 2».
Канал "Україна"

6.10 Агенти справедливостi.
(16+).
7.00 Сьогоднi.
7.15 Ранок з Україною.
8.00 Сьогоднi.
8.15 Ранок з Україною.
9.00 Сьогоднi.
9.15 Зоряний шлях.
11.30 Реальна мiстика.
13.30 Агенти справедливостi. (16+).
15.00 Сьогоднi.
15.30 Агенти справедливостi. (16+).
16.00 Т/с «Капiтан», 9 i 10
с. (12+).
18.00 Т/с «Райське мiсце», 91
с. (16+).
19.00 Сьогоднi.
19.45 «Говорить Україна».
21.00 Т/с «Капiтан», 11 i 12
с. (12+).
23.00 Сьогоднi.
23.30 Т/с «Закон i порядок:
злочинний намiр». (16+).
1.50 Х/ф «Мумiя: Принц
Єгипту». (16+).
СТБ

6.40 «Все буде добре!»
8.40 «Все буде смачно!»
10.20 «За живе!»
11.50 «МастерШеф Дiти».
16.00 «Все буде добре!»
18.00 «Вiкна-Новини».
18.30 «За живе!»
20.00 «МастерШеф Дiти 2».
22.00 «Вiкна-Новини».
22.45 «МастерШеф Дiти 2».
23.30 Х/ф «Знахар».
2.15 «Слiдство ведуть екстрасенси».
Новий канал

4.50 Т/с «Татусевi дочки».
(16+).
5.40 Абзац.

6.35 Kids` Time.
6.40 М/с «Сiмейка Крудс».
7.00 М/с «Пригоди Кота у
чоботях».
7.55 Kids` Time.
8.00 Т/с «Друзi».
10.30 Т/с «СашаТаня». (16+).
16.00 Серця трьох.
18.00 Абзац.
19.00 Серця трьох.
21.00 Київ вдень та вночi.
22.15 Х/ф «Блейд 2». (18+).
0.30 Х/ф «Дракула 2000».
(16+).
2.20 Зона ночi.
ICTV

6.30 Ранок у великому
мiстi.
8.45 Факти. Ранок.
9.15 Надзвичайнi новини з
К. Стогнiєм.
9.45 Бiльше нiж правда.
10.40 Х/ф «Рейс». (16+).
12.45 Факти. День.
13.15 Х/ф «Рейс». (16+).
13.40 Т/с «Кримiнолог».
(16+).
15.45 Факти. День.
16.05 Т/с «Кримiнолог».
(16+).
17.45 Т/с «Пес 2». (16+).
18.45 Факти. Вечiр.
19.20 Надзвичайнi новини
з К. Стогнiєм.
20.20 Громадянська оборона.
21.05 Факти. Вечiр.
21.25 Т/с «Пес 2». (16+).
22.30 Х/ф «Адреналiн».
(18+).
0.20 Т/с «Лас-Вегас». (16+).
1.45 Стоп-10.
Канал «2+2»

6.00 М/ф.
8.00 «Спецкор».
8.30 «ДжеДАI».
9.00 Д/ф «Помста природи».
11.00 «Вiн, Вона i телевiзор».
12.00 «Облом.UA».
15.10 Х/ф «100 000 000 до
н.е». (16+).
16.50 Т/с «Теорiя брехнi».
(16+).
18.30 «Спецкор».
19.00 «ДжеДАI».
19.20 Т/с «Зустрiчна смуга».
(16+).
20.20 Т/с «Зустрiчна смуга».
(16+).
21.20 Х/ф «Атлантичний
рубiж». (16+).
23.05 «Вiн, Вона i телевiзор».
0.05 Т/с «Теорiя брехнi».
(16+).
1.50 Х/ф «Чотири листи
фанери».
НТН

5.00 Х/ф «Фронт за лiнiєю
фронту». (12+).
8.00 Т/с «Кулагiн та партнери».
8.30 Ранковий «Свiдок».
9.00 Т/с «Кулагiн та партнери».
10.30 Т/с «Детективи».
(16+).
12.00 Т/с «Полiцiя Маямi».
(16+).
13.40 Т/с «CSI: Лас-Вегас 12».
(16+).
14.45 «Свiдок».
15.05 Т/с «CSI: Лас-Вегас 12».
(16+).
15.40 «Легенди карного
розшуку».
17.25 Т/с «Детективи».
(16+).
19.00 «Свiдок».
19.30 Т/с «Кулагiн та партнери».
21.30 Т/с «CSI: Лас-Вегас 12».
(16+).
23.15 «Свiдок».
23.45 Т/с «Банши 3». (18+).

Канал "1+1"

6.00 «ТСН».
6.45 Снiданок з «1+1».
7.00 «ТСН».
7.10 Снiданок з «1+1».
8.00 «ТСН».
8.10 Снiданок з «1+1».
9.00 «ТСН».
9.10 Снiданок з «1+1».
9.30 «Чотири весiлля 6».
10.40 «Мiняю жiнку».
12.00 «ТСН».
12.20 «Мiняю жiнку».
13.10 Т/с «Матусi». (12+).
14.10 Т/с «Свати».
15.45 «Сiмейнi мелодрами
6».
16.45 «ТСН».
17.10 Т/с «Величне столiття. роксолана».
19.30 «ТСН».
20.30 Т/с «Свати 2».
22.00 «Одруження наослiп
3».
23.35 «ТСН».
23.45 Мелодрама «Паралельнi свiти».
1.30 Т/с «Матусi». (12+).

ЧЕТВЕР, 25 травня

6.35 Kids` Time.
6.40 М/с «Сiмейка Крудс».
7.00 М/с «Пригоди Кота у
чоботях».
7.55 Kids` Time.
8.00 Т/с «Друзi».
10.45 Т/с «Татусевi дочки».
(16+).
16.00 Вiд пацанки до панянки.
18.00 Абзац.
19.00 Вiд пацанки до панянки.
21.00 Київ вдень та вночi.
22.00 Х/ф «Блейд: Трiйця».
(16+).
0.10 Х/ф «Дракула 2: Вознесiння». (18+).
ICTV

6.30 Ранок у великому
мiстi.
8.45 Факти. Ранок.
9.15 Надзвичайнi новини з
К. Стогнiєм.
10.10 Громадянська оборона.
11.20 Х/ф «Останнi днi планети Земля», 1 с.
12.45 Факти. День.
Iнтер
13.20 Х/ф «Останнi днi пла6.00 М/ф.
нети Земля», 1 с.
6.20 «Слiдство вели...» з Л. 13.35 Т/с «Кримiнолог».
Каневським».
(16+).
7.00 Новини.
15.45 Факти. День.
7.10 «Ранок з Iнтером».
16.10 Т/с «Кримiнолог».
8.00 Новини.
(16+).
8.10 «Ранок з Iнтером».
17.45 Т/с «Пес 2». (16+).
9.00 Новини.
18.45 Факти. Вечiр.
9.20 «Давай одружимося». 19.20 Надзвичайнi новини
11.05 Т/с «Погана кров».
з К. Стогнiєм.
12.00 Новини.
20.20 Секретний фронт.
12.25 Т/с «Погана кров».
21.05 Факти. Вечiр.
13.20 «Слiдство вели...» з 21.25 Т/с «Пес». (16+).
Л. Каневським».
22.25 Х/ф «Адреналiн 2.
15.50 «Речдок».
Висока напруга». (18+).
16.45 «Речдок».
0.20 Х/ф «Адреналiн».
17.40 Новини.
(18+).
18.00 «Стосується кожКанал "2+2"
ного».
19.00 «Стосується кож6.00 М/ф.
ного».
8.00 «Спецкор».
20.00 «Подробицi».
8.30 «ДжеДАI».
9.00 «Територiя обману».
21.00 Т/с «Погана кров».
23.00 Т/с «Доярка з Хаца- 11.00 «Вiн, Вона i телевiзор».
петiвки 2».
12.00 «Нове Шалене вiдео
Канал "Україна"
по-українськи».
6.10 Агенти справедливо- 15.00 Х/ф «Справжнє прастi. (16+).
восуддя: Темна помста».
7.00 Сьогоднi.
(16+).
7.15 Ранок з Україною.
16.50 Т/с «Теорiя брехнi».
8.00 Сьогоднi.
(16+).
8.15 Ранок з Україною.
18.30 «Спецкор».
9.00 Сьогоднi.
19.00 «ДжеДАI».
9.15 Зоряний шлях.
19.20 Т/с «Зустрiчна смуга».
11.30 Реальна мiстика.
(16+).
13.30 Агенти справедливо- 20.20 Т/с «Зустрiчна смуга».
стi. (16+).
(16+).
21.25 Х/ф «Гра смертi».
15.00 Сьогоднi.
15.30 Агенти справедливо- (16+).
23.20 «Вiн, Вона i телевiстi. (16+).
16.00 Т/с «Капiтан», 11 i 12 зор».
с. (12+).
НТН
18.00 Т/с «Райське мiсце»,
6.00
Х/ф
«Мiй
ласкавий i
92 с. (16+).
нiжний звiр».
19.00 Сьогоднi.
8.00 Т/с «Кулагiн та парт19.45 «Говорить Україна».
21.00 Т/с «Капiтан», 13 i 14 нери».
8.30 Ранковий «Свiдок».
с. (12+).
9.00 Т/с «Кулагiн та парт23.00 Сьогоднi.
23.30 Т/с «Закон i порядок: нери».
10.30 Т/с «Детективи».
злочинний намiр». (16+).
(16+).
СТБ
12.00 Т/с «Полiцiя Маямi».
(16+).
6.55 «Все буде добре!»
13.40 Т/с «CSI: Лас-Вегас 12».
8.55 «Все буде смачно!»
(16+).
10.35 «За живе!»
14.45 «Свiдок».
12.05 «МастерШеф Дiти».
15.05 Т/с «CSI: Лас-Вегас 12».
16.00 «Все буде добре!»
(16+).
18.00 «Вiкна-Новини».
15.40 «Легенди карного
18.30 «За живе!»
розшуку».
20.00 «МастерШеф Дiти 2». 17.25 Т/с «Детективи».
(16+).
22.00 «Вiкна-Новини».
22.45 «МастерШеф Дiти 2». 19.00 «Свiдок».
23.25 Т/с «Коли ми вдома». 19.30 Т/с «Кулагiн та парт0.55 «Слiдство ведуть екс- нери».
21.30 Т/с «CSI: Лас-Вегас 12».
трасенси».
(16+).
Новий канал
23.15 «Свiдок».

Канал "1+1"

6.00 «ТСН».
6.45 Снiданок з «1+1».
7.00 «ТСН».
7.10 Снiданок з «1+1».
8.00 «ТСН».
8.10 Снiданок з «1+1».
9.00 «ТСН».
9.10 Снiданок з «1+1».
9.30 «Чотири весiлля 4».
11.00 «Мiняю жiнку».
12.00 «ТСН».
12.20 «Мiняю жiнку».
13.40 Т/с «Матусi». (12+).
14.40 Т/с «Свати 2».
15.50 «Сiмейнi мелодрами
6».
16.45 «ТСН».
17.10 Т/с «Величне столiття. роксолана».
19.30 «ТСН».
20.30 Т/с «Свати 2».
22.00 «Право на владу».
0.00 «ТСН».
0.10 Бойовик «Чуваки i
дракони». (16+).
Iнтер

6.00 М/ф.
6.20 «Слiдство вели...» з Л.
Каневським».
7.00 Новини.
7.10 «Ранок з Iнтером».
8.00 Новини.
8.10 «Ранок з Iнтером».
9.00 Новини.
9.20 «Давай одружимося».
11.05 Т/с «Погана кров».
12.00 Новини.
12.25 Т/с «Погана кров».
13.20 «Слiдство вели...» з Л.
Каневським».
15.50 «Речдок».
16.45 «Речдок».
17.40 Новини.
18.00 «Стосується кожного».
19.00 «Стосується кожного».
20.00 «Подробицi».
21.00 Х/ф «Тариф «Щаслива
сiм`я».
22.50 Т/с «Доярка з Хацапетiвки 3».
1.25 Х/ф «Грозовий перевал».
Канал "Україна"

6.10 Агенти справедливостi. (16+).
7.00 Сьогоднi.
7.15 Ранок з Україною.
8.00 Сьогоднi.
8.15 Ранок з Україною.
9.00 Сьогоднi.
9.15 Зоряний шлях.
11.30 Реальна мiстика.
13.30 Агенти справедливостi. (16+).
15.00 Сьогоднi.
15.30 Агенти справедливостi. (16+).
16.00 Т/с «Капiтан», 13 i 14
с. (12+).
18.00 Т/с «Райське мiсце»,
93 с. (16+).
19.00 Сьогоднi.
19.45 «Говорить Україна».
21.00 Т/с «Капiтан». (12+).
23.00 Сьогоднi.
23.30 Т/с «Закон i порядок:
злочинний намiр». (16+).
СТБ

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

ТЕЛЕТИЖДЕНЬ
ЧЕТВЕР, 25 травня

П'ЯТНИЦЯ, 26 травня

Канал "1+1"

7.00 М/с «Пригоди Кота у
чоботях».
6.00 «ТСН».
5.10 Абзац.
7.55 Kids` Time.
6.05 Kids` Time.
6.45 Снiданок з «1+1».
8.00 Т/с «Друзi».
6.10 М/с «Сiмейка Крудс». 7.00 «ТСН».
9.30 Київ вдень та вночi.
7.00 М/с «Пригоди Кота у 7.10 Снiданок з «1+1».
14.15 Серця трьох.
чоботях».
8.00 «ТСН».
16.15 Суперiнтуїцiя.
7.55 Kids` Time.
8.10 Снiданок з «1+1».
8.00 Т/с «Друзi».
18.00 Абзац.
9.00 «ТСН».
10.45 Т/с «Щасливi ра19.00 Суперiнтуїцiя.
9.10 Снiданок з «1+1».
зом».
20.45 Київ вдень та вночi.
9.30 «Чотири весiлля 4».
16.00 Хто зверху?
21.50 Х/ф «Слiдопит».
10.55
«Мiняю
жiнку».
18.00 Абзац.
(16+).
12.00 «ТСН».
19.00 Хто зверху?
0.00 Х/ф «Дракула Брема
21.00 Київ вдень та вночi. 12.20 «Мiняю жiнку».
Стокера». (16+).
13.40
Т/с
«Матусi».
(12+).
22.10 Х/ф «Книга Iлая».
2.35 Служба розшуку дiтей.
14.40 Т/с «Свати 2».
(16+).
2.40 Зона ночi.
15.50
«Сiмейнi
мелодрами
0.30 Х/ф «Дракула 3:
6».
Спадщина». (18+).
ICTV
16.45
«ТСН».
ICTV
Ранок у великому
17.10 Т/с «Величне столiт- 6.30
мiстi.
6.35 Ранок у великому
тя. роксолана».
8.45 Факти. Ранок.
мiстi.
19.30 «ТСН».
9.15 Надзвичайнi новини з
8.45 Факти. Ранок.
20.15 «Розсмiши комiка.
К. Стогнiєм.
9.15 Надзвичайнi новини Дiти 2».
з К. Стогнiєм.
10.05 Iнсайдер.
22.00 «Вечiрнiй квартал.
10.10 Секретний фронт.
11.00 Х/ф «Перевiзник 3».
Туреччина».
11.15 Х/ф «Останнi днi
(16+).
0.00 «Вечiрнiй Київ».
планети Земля», 2 с.
12.45 Факти. День.
12.45 Факти. День.
Iнтер
13.15 Х/ф «Перевiзник 3».
13.15 Х/ф «Останнi днi
(16+).
6.00 М/ф.
планети Земля», 2 с.
13.30 Т/с «Кримiнолог».
6.00
М/ф.
13.30 Т/с «Кримiнолог».
6.20 «Слiдство вели...» з Л. (16+).
(16+).
15.45 Факти. День.
Каневським».
15.45 Факти. День.
16.10 Т/с «Кримiнолог».
7.00 Новини.
16.10 Т/с «Кримiнолог».
(16+).
7.10 «Ранок з Iнтером».
(16+).
17.40 Т/с «Пес». (16+).
17.40 Т/с «Пес». (16+).
8.00 Новини.
18.45 Факти. Вечiр.
18.45 Факти. Вечiр.
8.10 «Ранок з Iнтером».
19.20 Надзвичайнi новини
19.20 Надзвичайнi нови- 9.00 Новини.
ни з К. Стогнiєм.
9.20 «Давай одружимося». з К. Стогнiєм.
20.20 Iнсайдер.
20.20 Антизомбi.
11.00 Х/ф «Бебi-бум», 1
21.05 Факти. Вечiр.
21.05 Факти. Вечiр.
с. (16+).
21.25 Т/с «Пес». (16+).
21.25 Дизель-шоу.
Новини.
22.25 Х/ф «Перевiзник 3». 12.00
23.45 Х/ф «Перевiзник:
12.25
Х/ф
«Бебi-бум»,
2
(16+).
Спадщина». (16+).
с. (16+).
0.35 Х/ф «Адреналiн 2.
13.20 «Слiдство вели...» з
Канал "2+2"
Висока напруга». (18+).
Л. Каневським».
6.00 М/ф.
Канал "2+2"
15.50 «Речдок».
8.00 «Спецкор».
16.45 «Речдок».
6.00 М/ф.
8.30 «ДжеДАI».
8.00 «Спецкор».
17.40 Новини.
9.00 «Територiя обману».
8.30 «ДжеДАI».
18.05 «Стосується кож10.00 «Роби бiзнес».
9.00 «Територiя обману». ного».
11.00 «Вiн, Вона i телевi- 20.00 «Подробицi тижня». 10.40 «Вiн, Вона i телевiзор».
зор».
22.00 Т/с «Зозуля», 1-4 с.
11.35 «Нове Шалене вiдео
12.00 «Вiдеобiмба».
Канал "Україна"
по-українськи».
15.00 Х/ф «Справжнє
правосуддя: Братство».
6.10 Агенти справедливо- 14.55 Х/ф «Справжнє пра(16+).
восуддя: Вуличнi вiйни».
стi. (16+).
16.50 Т/с «Теорiя брехнi». 7.00 Сьогоднi.
(16+).
(16+).
16.40 Х/ф «Супертанкер».
7.15
Ранок
з
Україною.
18.30 «Спецкор».
(16+).
8.00
Сьогоднi.
19.00 «ДжеДАI».
18.30 «Спецкор».
19.20 Т/с «Зустрiчна сму- 8.15 Ранок з Україною.
19.00 «ДжеДАI».
9.00
Сьогоднi.
га». (16+).
19.20 Х/ф «10 000 днiв».
9.15
Зоряний
шлях.
20.25 Т/с «Зустрiчна сму(16+).
11.30 Реальна мiстика.
га». (16+).
21.10 Х/ф «В iм`я помсти».
13.30
Агенти
справедли21.20 Х/ф «Супертанкер».
(16+).
востi. (16+).
(16+).
23.00 «Змiшанi єдинобор23.10 «Вiн, Вона i телевi- 15.00 Сьогоднi.
ства. UFC».
зор».
15.30 Агенти справедли1.20 «Територiя обману».
востi.
(16+).
НТН
16.00 Т/с «Капiтан». (12+).
НТН
5.00 Х/ф «Тримайся, ко18.00 Т/с «Райське мiсце»,
заче!»
6.40 Х/ф «Без року тиж94 с. (16+).
6.05 Х/ф «Морський хадень».
19.00 Сьогоднi.
рактер».
7.55 Т/с «Кулагiн та парт19.25 Футбол. Чемпiонат
7.55 Т/с «Кулагiн та партУкраїни. «Шахтар» - «Ди- нери».
нери».
8.30 Ранковий «Свiдок».
намо».
8.30 Ранковий «Свiдок».
9.00 Т/с «Кулагiн та парт9.00 Т/с «Кулагiн та парт- 22.00 Т/с «Спадкоємиця», нери».
1 с.
нери».
10.30 Т/с «Детективи».
23.00 Сьогоднi.
10.30 Т/с «Детективи».
(16+).
(16+).
23.20 «Слiдами по12.00 Т/с «Полiцiя Маямi».
12.00 Т/с «Полiцiя Маямi». пулiста», ч. 2.
(16+).
(16+).
СТБ
13.40 Т/с «CSI: Лас-Вегас
13.40 Т/с «CSI: Лас-Вегас
12». (16+).
12». (16+).
7.10 Х/ф «Коханий за най14.45 «Свiдок».
14.45 «Свiдок».
мом».
15.05 Т/с «CSI: Лас-Вегас
9.05 Х/ф «Дiвоча вечiрка». 15.05 Т/с «CSI: Лас-Вегас
12». (16+).
12». (16+).
18.00 «Вiкна-Новини».
15.40 «Легенди карного
18.30 Т/с «Коли ми вдома». 15.40 «Легенди карного
розшуку».
розшуку».
20.00 «Холостяк 7».
17.25 Т/с «Детективи».
17.25 Т/с «Детективи».
22.00
«Вiкна-Новини».
(16+).
(16+).
22.45
«Холостяк
7».
19.00 «Свiдок».
19.00 «Свiдок».
19.30 Т/с «Кулагiн та парт- 23.55 Т/с «Коли ми вдома». 19.30 Т/с «Кулагiн та парт1.15
«Слiдство
ведуть
екснери».
нери».
трасенси».
21.30 Т/с «CSI: Лас-Вегас
21.30 Т/с «CSI: Лас-Вегас
12». (16+).
Новий канал
13». (16+).
23.15 «Свiдок».
23.15 «Свiдок».
6.05 Kids` Time.
23.45 Т/с «Банши 3».
6.10
М/с
«Сiмейка
Крудс».
23.45 Т/с «Банши 3». (18+)
(18+)).
Новий канал
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СУБОТА, 27 травня

Канал "1+1"

6.00 «ТСН».
6.45 «Грошi».
8.00 «Снiданок. Вихiдний».
10.00 «Свiтське життя».
11.00 «Одруження наослiп
3».
12.30 Драма «Кохана вчителька». (16+).
16.45 «Вечiрнiй квартал».
18.30 «Розсмiши комiка».
19.30 «ТСН».
20.15 «Українськi сенсацiї».
21.15 «Вечiрнiй квартал.
Туреччина».
23.10 «Свiтське життя».
0.10 «Лiга смiху».
Iнтер

5.40 Х/ф «Автомобiль,
скрипка i собака Клякса».
7.25 Х/ф «Кар`єра Дiми
Горiна».
9.30 «Україна вражає».
10.00 «Олександр Дем`яненко. Влип, очкарик!»
10.50 Х/ф «Операцiя «И» та
iншi пригоди Шурика».
12.50 Т/с «Доярка з Хацапетiвки 3», 8-16 с.
20.00 «Подробицi».
20.30 Х/ф «Час грiхiв».
22.20 «Великий бокс з Володимиром Кличко».
1.35 «Подробицi» - «Час».
2.05 Х/ф «Бебi-бум». (16+).
Канал "Україна"

7.00 Сьогоднi.
7.15 Зоряний шлях.
9.00 Т/с «Спадкоємиця».
12.45 Т/с «Знайти чоловiка у
великому мiстi», 1 i 2 с.
15.00 Сьогоднi.
15.20 Т/с «Знайти чоловiка у
великому мiстi».
17.15 Т/с «Хiрургiя. Територiя
любовi», 1 i 2 с. (12+).
19.00 Сьогоднi.
19.40 Т/с «Хiрургiя. Територiя любовi». (12+).
22.10 Х/ф «В очiкуваннi
любовi». (16+).
0.20 Реальна мiстика.
СТБ

6.20 «ВусоЛапоХвiст».
8.00 «Караоке на Майданi».
9.00 «Все буде смачно!»
10.15 «Холостяк 7».
13.25 «МастерШеф Дiти 2».
19.00 «Україна має талант!
Дiти 2».
21.20 Т/с «Коли ми вдома».
22.20 «Україна має талант!
Дiти 2». Пiдсумки голосування.
23.00 Т/с «Коли ми вдома».
23.20 «Давай поговоримо
про секс 4».
1.20 «Слiдство ведуть екстрасенси».
Новий канал

5.55 Kids` Time.
6.00 М/с «Сiмейка Крудс».
7.00 М/с «Пригоди Кота у
чоботях».
8.05 Kids` Time.
8.10 Ревiзор. Спецвипуск.
11.10 Ревiзор. Магазини.
13.00 Вiд пацанки до панянки.
15.00 Хто зверху?
17.00 М/ф «Лiсова братва».
18.30 Х/ф «Iндiана Джонс:
У пошуках втраченого
ковчега».
21.00 Х/ф «Iндiана Джонс i
Храм долi».
23.20 Х/ф «Утiкач iз того
свiту». (16+).
ICTV

5.10 Факти.
5.30 Т/с «Вiддiл 44». (16+).
7.05 Дивитись усiм!
8.00 Без гальм.

НЕДІЛЯ, 28 травня

9.00 Я зняв!
9.55 Дизель-шоу. Дайджест.
10.55 Вiдпустка за обмiном.
11.50 Вiдпустка за обмiном.
12.45 Факти. День.
13.05 Х/ф «Перевiзник:
Спадщина». (16+).
15.00 Х/ф «Дев`ять ярдiв».
(16+).
16.50 Х/ф «Дев`ять ярдiв 2».
(16+).
18.45 Факти. Вечiр.
19.15 Надзвичайнi новини.
Пiдсумки з К. Стогнiєм.
20.05 Х/ф «Голоднi iгри».
(16+).
22.55 Х/ф «Голоднi iгри 2. У
вогнi». (16+).
1.30 Х/ф «Протистояння».
(16+).
Канал "2+2"

6.00 М/ф.
8.00 «Нове Шалене вiдео
по-українськи».
9.00 «Бушидо».
11.00 «Зброя».
12.30 «Цiлком таємно».
13.00 «Нишпорки».
13.30 «Люстратор 7,62. Прокляття системи».
14.00 «Українськi сенсацiї».
14.50 «Заручники правосуддя».
16.55 Х/ф «Мега-акула проти Колоса». (16+).
18.45 Х/ф «Ера динозаврiв».
(16+).
20.20 Х/ф «Мисливець проти Чужого». (16+).
22.00 Х/ф «Поцiлунок дракона». (18+).
0.00 «Заручники правосуддя».
0.55 «Цiлком таємно».
1.25 «Нишпорки».
1.55 «Люстратор 7,62. Прокляття системи».
НТН
6.05 Х/ф «Лялечка».
8.40 Х/ф «Тегеран-43».
11.30 «РечДОК».
14.20 «Склад злочину».
15.55 Т/с «Детективи».
(16+).
19.00 «Свiдок».
19.30 Х/ф «Асса». (16+).
22.20 Х/ф «Палаючий
острiв». (18+).
0.15 Х/ф «Мiтка». (16+).
2.10 Х/ф «Хрещений пес».
3.35 «Свiдок».
4.05 «Випадковий свiдок».
4.15 «РечДОК».

Канал "1+1"

6.25 Х/ф «Врятувати
Санту».
8.00 «Снiданок. Вихiдний».
9.00 «Лото-Забава».
9.40 М/ф «Маша i ведмiдь».
10.00 «Розсмiши комiка».
11.00 «Розсмiши комiка.
Дiти 2».
12.50 «Свiт навиворiт 5:
Iндонезiя».
13.50 «Свiт навиворiт 5:
Iндонезiя».
14.50 «Свiт навиворiт 5:
Iндонезiя».
16.00 «Свiт навиворiт 5:
Iндонезiя».
17.05 «Свiт навиворiт 5:
Iндонезiя».
18.30 «Українськi сенсацiї».
19.30 «ТСН-Тиждень».
21.00 Мелодрама «Хрещена».
0.30 «Аргумент Кiно».
1.30 «Свiтське життя».
Iнтер

5.50 «Подробицi» - «Час».
6.20 Х/ф «Казка про втрачений час».
8.00 «Вдалий проект».
9.00 «Готуємо разом».
10.00 «Орел i решка. Рай
i пекло».
11.00 «Орел i решка. Перезавантаження».
12.00 Х/ф «Полетта. У всi
тяжкi». (16+).
13.45 Т/с «Зозуля», 1-4 с.
17.10 Х/ф «Тариф «Щаслива сiм`я».
19.00 Т/с «Усе повернеться», 1 с.
20.00 «Подробицi».
20.30 Т/с «Усе повернеться», 2-4 с.
23.15 Х/ф «Операцiя «И»
та iншi пригоди Шурика».

22.05 «Слiдство ведуть
екстрасенси».
23.00 «Я соромлюсь свого
тiла 4».
0.15 «Слiдство ведуть екстрасенси».
Новий канал

5.25 Kids` Time.
5.30 М/с «Сiмейка Крудс».
6.50 М/с «Пригоди Кота у
чоботях».
8.35 Kids` Time.
8.40 М/ф «Лiсова братва».
10.00 Х/ф «Гарфiлд 2».
11.30 Х/ф «Блейд: Трiйця».
(16+).
13.45 Х/ф «Iндiана Джонс:
У пошуках втраченого
ковчега».
16.00 Х/ф «Iндiана Джонс i
Храм долi».
18.20 Х/ф «Iндiана Джонс i
останнiй хрестовий похiд».
21.00 Х/ф «Iндiана Джонс i
Королiвство кришталевого черепа».
23.20 Х/ф «Перевертнi».
(18+).
ICTV

5.30 Факти.
6.00 Т/с «Слiдчi». (16+).
7.15 Т/с «Вiддiл 44». (16+).
11.00 Х/ф «Серце дракона».
(16+).
12.45 Факти. День.
13.10 Х/ф «Код да Вiнчi».
(16+).
16.00 Х/ф «Янголи i демони». (16+).
18.45 Факти тижня. 100
хвилин з О. Соколовою.
20.30 Х/ф «Робiн Гуд».
(16+).
23.25 Х/ф «Праведник».
(16+).
Канал "2+2"

6.00 М/ф.
8.00 Д/ф «Помста прироКанал "Україна" ди».
6.50 Сьогоднi.
8.30 «Роби бiзнес».
7.40 Зоряний шлях.
9.00 «Бушидо».
8.50 Х/ф «В очiкуваннi
12.00 Д/ф «Помста прилюбовi». (16+).
роди».
11.00 Т/с «Хiрургiя. Тери- 15.00 Х/ф «Залишенi».
торiя любовi». (12+).
(16+).
15.00 Х/ф «Пiзня любов». 17.00 Х/ф «Збройний ба17.00 Т/с «З надiєю на ща- рон». (16+).
стя», 1 i 2 с. (16+).
19.20 30 тур ЧУ з футболу:
19.00 Подiї тижня з Оле- «Динамо» - «Зоря».
гом Панютою.
21.25 ПроФутбол.
20.00 Т/с «З надiєю на
23.10 Змiшанi єдиноборщастя». (16+).
ства. UFC. Повтор тран21.50 Т/с «Знайти чоловiка у великому мiстi». сляцiї.
СТБ

6.00 «ВусоЛапоХвiст».
7.05 «Все буде добре!»
9.00 «Все буде смачно!»
11.05 «Караоке на Майданi».
11.55 «Україна має талант!
Дiти 2».
14.10 Х/ф «Дiвчата».
16.05 «Я соромлюсь свого
тiла 4».
18.00 «Слiдство ведуть
екстрасенси».
20.55 «Один за всiх».

НТН

6.40 Х/ф «Вiдпустка за
власний рахунок».
9.15 Т/с «Черговий янгол
2». (16+).
13.00 Х/ф «Асса». (16+).
15.50 «Легенди карного
розшуку».
17.35 «Склад злочину».
19.00 Т/с «Кат». (16+).
22.15 Т/с «Охоронець 2».
(18+).
1.50 Х/ф «Палаючий
острiв». (18+).

ОГОЛОШЕННЯ
► Вважати недійсним
державний акт на право
постійного
користування земельною ділянкою
серія ЯЯ №153843, виданий 19.05.2010 р. відділом Держкомзему у
м. Ірпінь Київської обл.
на підставі рішення Ворзельської селищної ради
35-ї сесії 4-го скликання
№1186 від 15.11.2005
р. на ім’я – Комунальний
заклад Київської обласної
ради «Київський обласний санаторний комплекс». Акт зареєстровано
в Книзі записів реєстрації державних актів за
№031096600008. Земель-

на ділянка розташована
за адресою: Київська обл.,
смт. Ворзель, вул. Чкалова, 7. Кадастровий номер
3210945600:01:021:0016.
► Вважати недійсним
державний акт на право
власності на землю серія
РЗ №358041, виданий
04.12.2002 р. на підставі рішення 4-ї сесії 24-го
скликання Ірпінської міської Ради народних депутатів від 26.09.2002 р. №884-XXIV на ім’я – Данилюк
Сергій Олександрович. Акт
зареєстровано в Книзі записів державних актів на
право приватної власності

на землю за №1817. Земельна ділянка розташована за адресою: м. Ірпінь,
ст. «Любава», ділянка 16.
► Загублений студентський квиток серія КХ
№11460564,
виданий
Університетом
державної
фіскальної служби України
від 01.09.2016 р. на ім’я –
Бусел Анастасія Анатоліївна, вважати недійсним.
► Загублений диплом
серія ІБ №008432, виданий
Київським медичним училищем №1 від 07.02.1997
р. на ім’я – Кісело Оксана
Янівна, вважати недійсним.
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СТО РОКІВ ТОМУ…

Українська революція – так зараз називають низку подій, пов’язаних
із національно-визвольною боротьбою українського народу в 1917–
1921 роках, які започаткували процес формування нової політичної
нації та відродили традицію української державності.
(Початок у «ІВ» у попередньому номері)

Підготувала Олександра РАДОВА
ПЕРШИЙ «ТЕРМІДОР».
ГЕТЬМАНСЬКИЙ
29 квітня 1918 р. відбувся
так званий гетьманський переворот, до влади прийшов
Павло Скоропадський. Цю
подію часто подають як організовану німцями. Насправді
Скоропадський не належав
до симпатиків німців, з якими
воював під час Першої світової. Він їх сприймав як ворогів і був не в захваті від того,
що вони ввели свої війська
на українські терени. Але це
була реальність, з якою доводилося рахуватися. Цікаво,
що Скоропадського німецькою маріонеткою виставляли
діячі Центральної Ради, які
самі ж і привели німців на
українські землі.
Події розгорталися так.
29 квітня в Києві зібралося

революційного процесу. Навесні 1918 р. спостерігалася
«втома від більшовиків» і намагання повернути старі порядки, почали організовуватися антибільшовицькі сили.
І одним із найбільших їхніх
утворень стала Українська
держава
Скоропадського,
який сподівався, що Україна
перетвориться на плацдарм,
звідки почнеться наступ на
більшовицьку Росію.
Проте, з іншого боку, маємо розглядати гетьманат і як
український «термідор», що
мав на меті стабілізувати ситуацію в Україні.
Гетьманат мав двоїстий
характер, що зумовлювалося
як особистістю Скоропадського, так і двоїстістю тодішньої
ситуації в Україні. Скоропадський належав до відомого
старшинського
козацького

Молебень за гетьмана Павла Скоропадського. 1918 р.
сім тисяч учасників Всеукраїнського з’їзду хліборобів з
восьми губерній. Скоропадського було проголошено
гетьманом. Цього ж дня військові, наближені до нього,
почали захоплювати урядові
установи. У ніч на 30 квітня
всі вони майже безкровно
опинилися під їхнім контролем. У Центральної Ради симпатиків лишилося небагато.
Німці і австріяки зайняли в
цих подіях нейтральну позицію.
У Києві поширили підписану Скоропадським «Грамоту
до всього українського народу», в якій ішлося про перехід повноважень очільника
держави до «гетьмана всієї
України», перейменування
УНР на Українську державу,
її виконавчого органу – на
Раду міністрів, а також про
відновлення права приватної
власності. Проголошувалася свобода купівлі і продажу
землі. Владні повноваження
гетьмана було закріплено в
«Законі про тимчасовий державний устрій України».
Гетьман скасував закони
Центральної Ради. Обмежувалися демократичні свободи, заборонялося проводити
партійні і представницькі з’їзди, запроваджувалася цензура. Цей переворот і майже
восьмимісячне гетьманське
правління можна вважати
українським «термідором».
Правда, цей «термідор» теж
виявився «неправильним».
З одного боку, його неможливо розглядати лише в контексті розвитку української
революції. Це був важливий
момент загальноросійського

роду. У дитячі роки він познайомився з «українською
старовиною», цікавився українською історією і культурою.
Однак політично він належав
до лояльних підданих Російської імперії, вважав себе людиною російської культури.
Українському національному
рухові він не симпатизував,
особливо негативно ставився
до галичан, навіть ладен був
вважати їх окремим народом,
відмінним від «справжніх
українців». Формуючи урядові структури, він добирав на
керівні посади таких самих
малоросів, як і він сам. Часто це були люди, що мали
українське походження, але
політично й культурно тяжіли
радше до російськості.
На початку серпня 1918 р.
українські політичні партії і громадські організації
створили Український національний союз (УНС), який
проголосив своєю метою
утворення суверенної демократичної Української держави парламентського типу.
Ця організація погодилася
визнати гетьмана очільником
держави, але вимагала створення за своєї участі нового
уряду та обрання на Всеукраїнському конгресі Державної Ради (парламенту).
Скоропадський
змушений
був піти на співробітництво з
УНС, йому це рекомендували
представники німецької влади. 24 жовтня 1918 р. було
сформовано новий склад
уряду, до якого ввійшли й
представники УНС. Проте
співпраця цього уряду і гетьмана тривала недовго. УНС
призначив на 17 листопада
відкриття Національного кон-

гресу, на якому пропонувалося розглянути питання міжнародного становища України,
легітимності влади гетьмана,
економічної політики. Дозвіл
на проведення конгресу мав
дати уряд, голоси розділилися майже порівну: 7 міністрів
голосували за, 8 висловилися
проти. Після цього 5 міністрів, що представляли УНС,
Мітинг під час проведення III Військового з’їзду. Київ. Листопад 1917 р.
подали у відставку, Скоропершого етапу української влада виявилася слабкою.
По-четверте, завдяки Дипадський розпустив уряд.
революції: вона не почалася, Уже 2 лютого 1919 р. вона ректорії вдалося підписати 22
як це буває зазвичай, з пе- змушена була покинути Київ. січня 1919 р. Акт злуки УНР
ПАДІННЯ ГЕТЬМАНАТУ
ревороту. Тепер переворот Почався тривалий «кочівний» і Західноукраїнської Народ14 листопада 1918 р. геть- відбувся. Правда, після нього період, коли керівний склад ної Республіки (ЗУНР). Однак
ман видав грамоту «До всіх розпочався не другий етап, переїжджав з одного міста до говорити про реальне об’єдукраїнських громадян», в якій коли досягається компроміс іншого. На деякий час, під час нання цих держав складно.
ішлося про федерацію Укра- між революційними й помір- наступу денікінців у 1919 р., ЗУНР як окрема держава збеїнської держави з небільшо- кованими консерваторами, а а потім поляків у 1920-му, рігалася – просто тепер вона
вицькою Росією, і затвердив третій, коли до влади прихо- Директорії вдавалося повер- іменувалася Західна область
новий, проросійський склад дять радикали. Директорія, в нутися до Києва, але ненадов- УНР. Керівники ЗУНР багато
уряду.
го. Зрештою, вона остаточно що зберегли від державних
Того ж дня на засіданбула витіснена з української структур Австро-Угорщини,
ні УНС було сформовано
До середини грудня
території і опинилася в емі- на відміну від керівників УНР
Директорію на чолі з Воне вдавалися до революційграції.
1918 р. війська
лодимиром
Винниченком,
Не вдаючись до історії по- ної риторики. І культурно,
яка заявила про повстання
Директорії зайняли
невірянь Директорії, скажемо і політично керівники УНР і
проти влади гетьмана. СкоЗУНР різнилися між собою,
всю
територію
про таке.
ропадський протримався ще
між ними виникали конфлікПо-перше,
історія
ДирекУкраїни, крім
місяць, але це вже були конти. Зрештою, коли Петлюра
торії
–
це
значною
мірою
вульсії режиму. 14 грудня
пішов на союз із поляками,
східного
Донбасу
історія
міжпартійної
бороть1918 р. гетьман зрікся влади.
погодившись віддати їм західби.
Її
лідери
не
змогли
вита міст Приазов’я.
Розглядаючи
діяльність
ноукраїнські землі, між цими
значитися,
якою
вони
бачать
гетьмана, можемо констатудвома державними структуПроте це була
Україну
–
демократичною
вати, що він будував малорорами відбувся остаточний
республікою
чи
республікою
піррова
перемога.
сійську Україну. Тут був певрозкол.
рад;
на
кого
їм
орієнтуватися
ний політичний резон, адже
Вона занурила
По-п’яте, УНР опинилася
– на Антанту, білогвардійців
в Україні, особливо у містах,
в кільці фронтів: на півдні
Україну
в
стан
хаосу,
чи
більшовиків.
У
результаті
проросійські сили мали значміжпартійної боротьби від проти неї воювали війська
ну підтримку. Гетьман у своу війну «всіх проти
Директорії відійшов її лідер Антанти, з південного сходу
їй діяльності ніби намагався
всіх».
Винниченко, який готовий наступали білогвардійці, з
досягти компромісу між пропівночі та сходу йшли більукраїнськими і проросійськи- руках якої опинилася влада був порозумітися з більшо- шовики, на заході доводиловиками.
Перемогло
ж
«помірми силами. Але симпатії його після падіння гетьманату, вися воювати з поляками, на
були на користь останніх. Це ступила з близькими до біль- коване» крило на чолі з Пет- Катеринославщині проти Дилюрою.
Зрештою,
коли
він
й зумовило його долю. Він шовизму заявами.
ректорії діяла потужна армія
втратив підтримку проукраДо
середини
грудня став лідером УНР, його теж Нестора Махна. Такий стан
їнських сил, а проросійські 1918 р. війська Директорії намагалися змістити конкуру- речей став наслідком поліне виявили великого бажання зайняли всю територію Укра- ючі сили. На державотворчу тики УНР. Її керівництво не
боротися за нього.
їни, крім східного Донбасу діяльність у Директорії не за- змогло знайти собі союзниПопри помилки й невдачі, та міст Приазов’я. Проте це лишалося ні сил, ні часу.
ків, які б допомогли обстояти
По-друге, становище УНР державну незалежність.
гетьманський «термідор» дав була піррова перемога. Вона
втратою
чимало позитивних резуль- занурила Україну в стан хао- ускладнювалося
Петлюра на завершальнобоєздатності армії, яка не му етапі існування УНР вдавтатів.
су, у війну «всіх проти всіх».
дисциплінова- ся до неочікуваного кроку –
По-перше, незважаючи
Керівники Директорії, які вирізнялася
на складні умови, вдалося колись входили до складу ністю. На місцях командири 28 квітня 1920 р. підписав у
стабілізувати економічну си- Центральної Ради і були її лі- (отамани) часто діяли на свій Варшаві договір із Польщею,
туацію. І хоча говорити про дерами, не зробили висновків розсуд, не надто зважаючи за яким та визнавала незалежякісь успіхи немає підстав, із помилок минулого. Вони й на центральне керівництво. ність України, зобов’язувалаале на тлі інших територій далі продовжували міжпар- Петлюра не мав авторитету ся не укладати жодних угод з
колишньої Російської імперії, тійну боротьбу. Лише 26 серед отаманів, деякі з них третіми країнами, ворожими
які були в стані цілковитої грудня Директорія спромо- виходили з підпорядкування Україні. 25 квітня об’єднані
розрухи, Україна видавалася глася створити уряд і видала УНР.
війська Польщі й УНР переострівцем достатку.
По-третє,
Директорія йшли в наступ на Червону
свою програмну декларацію:
По-друге, почалася роз- Директорія стає тимчасовим навіть у тих сферах, де її ке- армію. 6 травня вони овобудова державних структур, верховним органом і пере- рівники могли показати себе, лоділи Києвом. Проте після
судової системи, створювалацього наступ припинився.
ся регулярна армія.
Почалася війна, де з одноПо-третє, чимало було
го боку воювали польські й
зроблено для розвитку украукраїнські війська, з іншого
їнської культури – створено
– більшовицькі. Не вдаючись
низку українських початкових
у подробиці, зазначимо, що
шкіл, Всеукраїнську академію
тривала вона з перемінним
наук, відкрито близько сотуспіхом. Сподівання на те, що
ні українських гімназій, два
Польща допоможе українцям
українські університети тощо.
зберегти незалежну державу,
виявилися марними.
ВІД ОТАМАНЩИНИ ДО БІЛЬ18 березня 1921 р. в Ризі
між Польщею з однієї стороШОВИЦЬКОГО «ТЕРМІДОРА»
ни і Радянською Росією та маДо
антигетьманського
ріонетковим «соціалістичним
повстання українські поліукраїнським урядом» з іншої
тичні сили підштовхували
було підписано мирний догоросійські більшовики, сподівір, за яким Польща в обмін
ваючись, що це дезорганізує Підписання Берестейського миру. 27 січня (9 лютого)1918 р. на територіальні поступки,
Українську державу і дозвовизнала так звану Українську
лить захопити її. З організато- дасть владу Конгресу трудо- виявилася безпомічною. Зо- Соціалістичну Радянську Ресрами повстання контактували вого народу України; влада крема, це стосується пропа- публіку.
представники
більшовиць- в УНР має належати лише гандистської діяльності. Ісаак
Таким чином більша чакого уряду, їм пропонували «класам працюючим – робіт- Мазепа, один із керівників стина земель Сходу і Центру
уряду УНР, писав: «Більшови- України опинилася під більництву і селянству».
допомогу й гроші.
Конгрес розпочав свою ки мали рацію, коли пізніше шовиками. Словом, українці,
Повстання,
очолюване
Директорією,
перемогло. роботу 23 січня 1919 р. в писали, що Україну вони опа- відмовившись від «буржуазПочався новий, і знову ж Києві. 28 січня він висловив- нували не так зброєю, як си- ного» гетьманського «термітаки «неправильний», етап ся за демократичний лад в лою своєї пропаганди серед дора», прийняли «термідор
революції. Повстання ніби Україні і наділив Директорію дезорієнтованих українських радянський». І за цей вибір їм
«компенсувало» відсутність верховною владою. Однак мас».
довелося дорого заплатити…
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Євгенія ШУДРЯ:

Чумаки довіряли
прання своєї сорочки
тільки одній єдиній
дівчині

«Вишивання хрещиком –
це щоразу молитва»
Більшість із нас прагне залишити слід на землі. Не тільки чорною
роботою щодення, а й святом творчості – виявом почуття краси,
огорнутим у жагу довершеності. Усяк вишиває полотно життя
по-своєму. У когось кольорова нитка співає у буквальному сенсі,
вимережуючи життєві стежки. Як, скажімо, в ірпінчанки Євгенії
Стефанівни ШУДРІ. У її доробку – вісім персональних виставок.

Фото і текст Володимир КОСКІН
Українська народна вишивка – це система кодів:
природи, роду, побуту.
Вона зазнала західноєвропейських впливів. Тому переплелися течії: народна і дворянська. У поміщиків були
спеціальні майстерні – світлиці, де селянки вишивали для
їхнього побуту європейські
візерунки. За межами цього
селяни по-своєму прикрашали рушники, сорочки, спідниці. Нині все дуже перемішано
й розпорошено. Витвори в
чисто народній манері можна знайти хіба що в музеях. Я
займаюся світською міською
вишивкою.
Нині неймовірна кількість
українців вишиває, і це не
сплеск – хвиля постійно зростає.
Найпершу книгу про
українську вишивку колись
видано в Канаді. Тільки
через десятиліття в Україні
вийшла книга про технологію вишивки, опубліковано
візерунки в доробках Олени
Пчілки, Пелагеї Литвинової.
У нас майстрів вишивки затінюють дотепер. На
Слобожанщині, зокрема в
Харкові, Донецьку, це мистецтво наче оповите забуттям.
Немає альбомів із вишивок
центральної України. Скажімо, мистецтво Олександри
Великодни з Полтави (а вона
одягала, зокрема, президентів) недоступно для більшості
вишивальниць, тим паче –
звичайних людей.
Є локальні прориви. Скажімо, про вишивку на Чернігівщині вийшов чудовий альбом
завдяки редактору видавництва «Родовід» Лідії Лихач.
На Черкащині є розголос про
творчість заслуженого художника України Олександри Теліженко.
А от у Карпатах і в Закарпатті опубліковано багато матеріалів. Там цим мистецтвом
пишаються, зберігають, є цілі
музеї.
Підсумком моєї наукової праці стала книжка
«Оранта нашої світлиці», у
яку увійшли мої попередні
«Зошити» про подвижниць та
дослідників народного мисте-

Храм її душі
15 травня в читальному
залі Ірпінської міської
бібліотеки яблуку ніде
було впасти. Тут відбувся
творчий вечір «Щедрий
храм душі Вікторії Козак».
Лунали пісні у виконанні її
доньки Ніни та похресниці
Ольги Арістевич, а також
самої авторки. Про її
життєвий шлях розповіла
директор бібліотеки Олена
Циганенко.
Вікторія народилася в
сім’ї, де з покоління в покоління передавали любов до
музики, книги, мистецтва.
Один із прадідів – Дмитро
Богословський – був православним священиком. Його
розстріляли
більшовики.
Батько Вікторії – Євген Ма-

цтва. Подано відгуки на виставки, рецензії на книжкові
видання й журнально-газетні
публікації. Надруковано забуті, майже не відомі й малодоступні розвідки в декоративно-прикладній галузі.
Дано велику бібліографію.
Ця книга – історія української
вишивки в особах і долях.
Вона є своєрідною мапою-довідником: хочеш вишивати в
певній техніці й манері, іди у
відповідному напрямку...
Що було типовим для
України? Тільки паросток
міцнів – його підрізали,
топтали. Те ж саме відбувалося і з вишивальницями. Не
було неухильного сходження.
Благополучні долі – рідкість.
Як, наприклад, у Мирослави
Кот із Дрогобича. Вона – завкафедрою математики у
Дрогобицькому педінституті, доцент. Із перебудовою
в інституті відкрили декоративно-прикладне відділення.
Мирослава почала там з азів,
вишивала й досліджувала, видала три книги. Я їй сказала:
«Ви себе ґрунтовно ствердили».
Зовсім інша ситуація з
Олександрою Великоднею з
Полтавщини, про яку мало
хто знає. Лише знавці у захваті вигукують: «О, Великодна!»
Тож треба видати її візерунки.
Вони зберігаються в Решетилівській майстерні, але недоступні. Відповідають: «У нас
немає спонсорів».
У моїй книзі через історію національної вишивки
простежується історія українського народу. Йдеться
про складні, вражаючі долі
– жіночі й чоловічі. Майстри
були вірні собі й покликанню, ідеалам. Ця книга вчить,
як вистояти в житті. Скажімо,
Ксенія Берладіна. Написала
чудові наукові праці. Після
війни її репресували. Втекла.
То в Курську, то на Кавказі
жила. Наприкінці життя знову
захистила дисертацію, підтвердила, що вона кандидат
наук. Коли надійшло підтвердження – вмерла від розриву
серця.
Приголомшлива доля у
Марії Щепотьєвої. Її брата

В.О. Щепотьєва, видатного
історика літератури й фольклору, заарештували, катували, розстріляли. Вона втекла
в Тамбовські ліси, ховалася.
Потім стала медсестрою, у
туберкульозному диспансері працювала. Коли їй було
82 роки, прийшов якийсь
волоцюга й убив. Нічого
цінного не знайшов. Вона
все життя боялася, що її викриють незрозуміло в чому.
Сховалася від усіх. А якийсь
бомж позбавив життя. Отака
трагічна доля. Я розшукала
її могилу в селищі Рассказово під Тамбовом. Зустрілася
з її племінницею. Сказала,
що із Києва, хочу про Марію
Щепотьєву дізнатися, піти
на цвинтар, познайомитися
з нею хоча б у такий спосіб.
Племінниця збентежено на
мене дивилася, раптом у неї
з носа заюшила кров. Вона
довго не могла її зупинити,
хоча сама лікар. Я попросила: «Покажіть хоч що-небудь з речей Марії: вишивку,
книжку, ложечку… Хочу просто подивитися, потримати».
Нічого не залишилося. Ми
прийшли на могилу. А вандали вкрали металеву огорожу.
З території Лаври, де Щепотьєва колись працювала, я
привезла землі й висипала на
цю безіменну могилу, молитву прочитала. І сфотографувала той горбок.
Я вишиваю здебільшого
хрещиком. Це – молитва.
Так ми і у церквах на себе
хрест накладаємо. А він простирається в Небо.
Вишиванки
виходять
енергетично потужні. Редактор журналу «Театральний Київ». Людмила Жиліна,
котра володіє екстрасенсорними здібностями, якось заміряла енергетику моїх шитв.
До виставки і після. До – поле
було 2,5 метри, після – більше 5 метрів.
Вишивку «Шлях до себе»
я змережила двічі. Одна – в
музеї Тичини (Київ), друга –
в музеї Чичерина (Тамбов).
Двічі мене наче обливали
потоком вологи. Про що думала, коли вишивала? Про
те, як душа пливе тунелем

Євгенія ШУДРЯ працює в жанрі тендітної мініатюри, монументального панно, володіє вишивальними техніками хрещика, низі, тамбурного
шва. Мистец твознавець Наталія Студенець
зазначила: «У творах майстрині буяє поетичний
світ стилізованих квітів: від скромних польових волошок до величаво-розкішних троянд.
Багатство колірних, тональних засобів, складні
світлотіньові враження у вишиваних полотнах
поєднується в неї із простотою й роздумливістю
народного рукомесла. Адже в духовній основі
цих робіт лежить національна традиція».
Окрема сторінка творчої біографії Євгенії Шудрі
– наукова праця в царині мистецтвознавства.
Нині живе в передчутті виставки у Національному музеї декоративно-прикладного мистецтва
в Києво-Печерській лаврі.
до світла, точніше, в осяйне
коло…
На «Кленовий лист» написано цікавий відгук: «І нехай
цей кленовий лист не впаде у
забуття». Малюнок на папері
неймовірно відрізняється від
вишивки, від того, як я показала осінь, розцвітила її.
Гетьманський
килим…
Таке відчуття: я сиджу на лавочці, а цей килим величезний – до зірок. Друзі сказали
мені: «Це твоя молитва Богові».
Якось народний артист
України композитор Володимир Губа сказав: «Треба робити нову виставку».
Я відреагувала: «Навіщо? Я
вже пройшла через ахи-охи,
мені навіть руки цілували на
виставці». Губа здивувався:
«Як – навіщо? Та хоча б для
того, щоб композитори надихалися».
Я подумала: а ще можуть
надихатися артисти, вчителі,
лікарі, офіс-працівники, всівсі... Байдужі не прийдуть.
Після виставок як буває?
Люди починають вишивати.
У мене на пам’яті чимало конкретних випадків. Від каменя,

кинутого у воду, розходяться
кола... У когось резонує серце
й воно відгукується справою,
а хто з порожнім прийшов,
той із порожнім іде. Мене що
захопило? Відвідини будинку
з вишивками під Замковою
горою в Карпатах.
У мене затяжний період
захоплення творчістю Ліни
Костенко. От прочитала
«Марусю Чурай». Із Ліною
Василівною познайомилася
1998 р. в Будинку кіно на
ювілейному вечорі Василя
Цвіркунова, колишнього директора кіностудії ім. О. Довженка й чоловіка поетеси.
Пригадую, як у залі здійнявся
шумок: «Ліна Костенко, Ліна
Костенко…» Дивлюся: неймовірно красива жінка…
Згодом потрапила на вечір Ліни Василівни з нагоди
70-річчя в Києво-Могилянській академії. Аудиторія
благоговіла. Аура була приголомшлива. Витав згусток
енергії. Усі фіксували кожний
її рух. Цариця… Я тоді все
всотувала. А тепер розчиняюся в її поезіях, так схожих на
вишиванки.

ЮВІЛЯРКА

Фото: В. Коскін

Вікторія КОЗАК дарує слухачам власні пісні
танцев – пішов в армію до- ками і без ноги. Тоді Матанбровольцем захищати рідну цеву виповнилося 19 років.
землю від німецько-фашист- Після війни йому ампутували
ських окупантів. Воював в другу ногу.
артилерії. Із фронту, після
Євген Матанцев облишив
битви під Курськом, він по- мрію про вищу музичну освівернувся зрешечений оскол- ту, але все життя пропрацю-
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вав музикантом: у санаторіях «Ластівка» та «Ірпінь»,
а також у дитсадку. Чудово
грав на акордеоні, писав
вірші і музику, настроював
фортепіано, розбирав і збирав музичні інструменти,
мав талант фотохудожника.
Мама Вікторії – Іраїда Гончарова – була викладачем математики і писала вірші.
Вікторія закінчила ветеринарний факультет сільгоспакадемії. Вийшла заміж
за Миколу Козака, з яким
разом навчалася. Подружжя
спорудило будинок, посадило сад і виростило дітей –
двох синів і доньку. Вікторія
Козак працювала ветеринаром в Управлінні внутрішніх
справ Київської області, на
Київському пункті прикордонветконтролю.

Знайомі дивуються, як ця
жінка скрізь встигає! Вікторія
Козак співає в церковному
хорі, бере активну участь у
заходах бібліотеки і міського
музею, успішно виступає на
фестивалях і концертах. На
вечорі в бібліотеці експонувалася виставка її картин. Вміє
вона із різнокольорових клаптів тканини пошити справжній
натюрморт. Всі захоплюються, а Вікторія скаржиться, що
їй бракує спеціальної художньої освіти.
6 квітня Вікторії Євгенівні
виповнилося 55. Вона – член
Конгресу літераторів України.
У Києві вийшла друком двомовна збірка її віршів «Душа
стремится в облака» з ілюстраціями автора.
Анатолій ЗБОРОВСЬКИЙ

Цікаві факти про українську вишиванку
1. Виявляється, вишиванки – один із найдавніших українських атрибутів. Геродот стверджував,
що вишивкою був прикрашений одяг скіфів, які
довгий час проживали на
території України. Археологи знайшли на Черкащині зображення чоловіків,
одягнених у щось схоже на
український національний
костюм. Знахідка датувалась VI ст. н. е.
2. Щороку в Україні у
третій четвер травня відзначають День вишиванки. У цей день прийнято
надягати вишиванку і в
такому вигляді вирушати у
звичних справах.
3. Вишивати національний одяг бралися
тільки жінки, адже саме
вони дарували виробу потужну позитивну енергетику, а вишиванка символізувала добро, вірність і
любов. Це ремесло матері
передавали своїм донькам, бабусі — онукам.
4. Про особливе
значення чоловічої
вишиванки як символу
кохання ходить одна
легенда. Подейкують, що
чумаки довіряли прання
своєї сорочки тільки одній
єдиній дівчині. Іншим
до такого сакрального
ритуалу – зась. Так чумак
підтверджував вірність
своїй коханій.
5. Першим, хто поєднав українську вишиванку із буденним одягом,
став Іван Франко. Саме
він стильно скомбінував вишиту сорочку із
піджаком. У такому вигляді
його можна побачити на
20-гривневій купюрі.
6. Однією з найоригінальніших вишиванок
вважають борщівську
– вона рясно розшита
чорними нитками. Розповідають, що колись турки і
татари знищили практично
всіх місцевих чоловіків,
тому жінки впродовж кількох поколінь вдягали саме
такі сорочки.
7. Найбільша кількість
людей у вишиванках,
яка зібралась в одному
місці, була зареєстрована у 2011 р. у місті
Рівне. У День Незалежності на центральний майдан
міста прийшло 6570
людей у вишиванках. Цю
цифру зафіксовано у Книзі
рекордів України.
8. Першим українським телеведучим,
який з’явився в прямому
ефірі у вишиванці, став
Андрій Шевченко. 21
листопада 2004 р. чоловік
відкрив телемарафон «Ніч
виборів» на «5 каналі» у
вишиванці з косівським
орнаментом. Згодом його
підтримали інші телеведучі, актори, співаки.
9. Сьогодні найбільш
поширені вишиванки
білого кольору. А, наприклад, вишиванки чорного
кольору у давнину надягали винятково чоловіки.
Сині вишиті сорочки
носили жінки, що вже не
планували народжувати,
або ж маленькі дівчатка.
10. Орнаменти з
вишивки з кожним днем
стають усе популярнішими. Сьогодні їх втілюють
не лише на сорочках, але
й на будь-якому сучасному
вбранні, на автомобілях та
навіть «викарбовують» у
вигляді татуювання.
За матеріалами Інтернет
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ЕКОЛОГІЯ І СІПІЛЬСТВО

№ 20. 19 травня 2017 року

ЩО ВІДБУВАЄТЬСЯ
З КЛІМАТОМ?

бардування Дрездена горіли
навіть сталь і бетон; атомні ж
бомби, скинуті на Хіросіму й
Нагасакі, переконали світову
спільноту в тому, що в ядерній
війні переможців не буде.
Друге, чого людина повинна боятися, – це забруднення
повітря над мегаполісом: лондонський туман, куди потрапила кисла вугільна кіптява з
шахт, протягом 1952 р. забрав
життя 12 тис. осіб. Пожежа в
брюссельському універмазі
«Інновасьон» і сеульському готелі стала попередженням про
те, які небезпечні великі скупчення людей.
Вибух на Чорнобильській
АЕС не коментуємо – це окрема тема.

За останні роки природа про себе дає знати
то цунамі в Японії з величезними жертвами,
то катастрофічною зливою на Кубані, яка
майже зруйнувала місто, то постійними
землетрусами і масштабними пожежами...
А цього року ми й досі не можемо вийти з
періоду неприродно холодної весни, яка то
снігом серед квітня замете, то морозом у
травні приб’є зелене листя. Що ж коїться?
Наталя ОКОЛІТЕНКО
Довелося мені почути розповідь про те, як завершила
свій земний шлях Саломея, котра за свій танок зажадала голову Іоанна Хрестителя. Вона
переходила по льоду замерзлу річку Йордан, провалилася, дві крижини прихопили її
шию, і бідоласі довелося «танцювати» у воді, аж доки й сама
позбулася голови.
«Невже Йордан може замерзнути?» – подумала я тоді.
Отак, працюючи над книжкою
«Годинник життя» – про природні цикли, – я почала вивчати незвичайні явища погоди за
літописами, які знаходила в бібліотеках та старовинних хроніках. Наведу кілька прикладів
таких аномалій, що випали на
різні століття.
• У 1011 р. замерз не те що
Йордан, а й Ніл, який протікав
через африканську пустелю
Сахару. А в 1064 р. ця життєдайна річка перетворилася
на жалюгідний рівчак через те,
що з неба не впало й краплини дощу. Дорога від Єгипту до
Багдаду була всіяна трупами
померлих від голоду.
• 1169 р. сталося виверження вулкана Етни на острові

завжди вдавалося поїсти. Мороз іде під шкірою від розповідей літописців про те, що тоді
відбувалося.
• 1268 р. через землетрус
у Малій Азії загинуло близько 60 тис. людей. Але недаремно кажуть, що немає лиха
без добра: у 1281 р. тайфун,
названий «Камікадзе», спинив
нашестя монгольського хана
Хубілая на Японію, потопивши близько 400 військових
кораблів із підготовленим
до нападу екіпажем. А от
1285 р. на балтійському узбережжі Німеччини ніхто не
чекав гігантських хвиль – саме
через те, що вони обрушилися несподівано, загинуло
60 тис. осіб. Через п’ять років
землетрус у Китаї забрав життя 100 тис. людей.
• 1359 р. під час Столітньої
війни у Франції тисяча солдатів армії англійського короля
Едуарда ІІІ була вбита градинами розміром із гусяче яйце,
загинуло 6 тис. коней.
• 1365 р. стояла нечувана
для Росії спека, і пилова буря
перекинула свічку в церкві
Усіх Святих. Пожежа знищила
практично все місто. «Від ко-

Хвиля цунамі руйнує дамбу в Міяко, префектура
Івате, на північному сході Японії, після того, як стався
землетрус амплітудою 9,0 балів 11 березня 2011 р.
Сицилія, і за лічені секунди у
м. Катанія під потоками лави
опинилися 15 тис. осіб.
• 1200 р. через нову посуху в Єгипті – протягом
трьох років з неба не впало й
краплини дощу – загинуло від
голоду понад 100 тис. осіб,
навіть фараоновій родині не

пійчаної свічки Москва згоріла» – така приказка залишилася нам від тих часів.
• У ХV ст. місто Дорст на
півдні Голландії і 72 довколишні села змили морські
хвилі. Від Москви, де вдруге
спалахнула пожежа, лишилося
три будинки, а під час бурі в

НЕБЛАГОПОЛУЧНО БУЛО
ЗАВЖДИ
Новгороді загинула майже вся
худоба й 900 людей.
• 1471 р. зима по всій Європі була така тепла, що на деревах розпустилися бруньки.
Але це обернулося нечуваною
посухою влітку і страшними
пожежами. Полум’я розросталося з такою швидкістю, що
«перестрибувало» через Дунай.
• ХVІ ст. ознаменувалося
страшними землетрусами, які
забрали 60 тис. людей у Португалії й 820 тис. у Китаї. А
ще – жорстокою зимою, коли
у Франції на льоту замерзали
птахи, а в Криму п’ять місяців
не танув сніг. Так само було
і в ХVІІ ст. Це дало підстави
вченим говорити про «малий
льодовиковий період». На
території України від холоду
загинуло багато людей, а літня
посуха знищила врожай.
• Винятково аномальним
видалося ХVІІІ ст. Почалося воно з того, що на Англію
налетів буревій, унаслідок
якого затонуло 300 суден із
30 тис. членів екіпажів. 1709 р.
узимку в теплій Іспанії замерзли ріки, а 1737 р. ураган
у Бенгальській затоці знищив
20 тис. суден, людей же загинуло не менше 300 тисяч.
1 листопада 1755 р. на день
Усіх Святих в Європі потужний землетрус завдав збитків
усім європейським країнам, а
столицю Португалії Лісабон,
у ті часи – одне з найкращих
і найбагатших міст, зруйнував
майже повністю. Й.-В. Гете писав, що цей катаклізм «...вселив безмежний жах у світ, який
вже звикнув до тиші й спокою.
Земля коливається й тремтить,
море скипає, стикаються кораблі, падають будинки, рушаться башти й церкви, частину королівського палацу поглинуло
море. Здається, що розтріскана земля вивергає полум’я, бо
вогонь і дим рвуться з руїн.
60 тис. осіб за хвилину перед
тим – спокійні й безжурні, гинуть за мить»...
• 1770 р. у розпал літа
мороз зі снігом знищив увесь
урожай, і в містах Західної Європи люди, які померли від

Українська весна 2017 р. Київ, 10 травня
голоду, лежали на вулицях.
Сталася низка катастроф,
Завершилося це століття зем- пов’язаних із творіннями рук
летрусом в Азовському морі, людських: згорів прогулянкосеред вод якого вихопилося вий пароплав «Генерал Слополум’я, а потім поволі під- кум» – загинула тисяча осіб;
нявся острів.
затонув «Титанік» – маємо пів• На самому початку тори тисячі жертв; німецькою
ХІХ ст. сильний землетрус на субмариною
торпедовано
території нинішньої Румунії «Лузітанію»; вибухнув і згорів
та Молдови зруйнував бага- величезний дирижабль «Гінто міст, зокрема й Бухарест. денбург» у той момент, коли
Через два роки у Швейцарії репортер Херб Моррисон по
обрушився пік Расберг, кам’я- радіо вів передачу про торжена лавина накрила чотири ство людського розуму. І досі
села, й іскри, що сипалися при лишається невідомою призіткненні величезних глиб, чина затоплення лінкольна

Ніколи на Землі не панувало благополуччя.
Тим-то в багатьох стародавніх народів була
найкраще розвинена астрономія, а не хліборобство чи ткацьке ремесло, що диктувалося найбільш насущними потребами. Для чого жерцям
майя було потрібно знати час обертання Землі
навколо Сонця з точністю до 1/1 000 000 доби,
а стародавнім шумерам обчислювати період
обертання Місяця з точністю до 0,4 секунди?
викликали потужну лісову пожежу. А в Індонезії вибухнув
вулкан Тамбора на острові
Сумбава – загинуло близько
100 тис. осіб.
• 1824 р. сталися події,
описані в поемі О. Пушкіна
«Мідний вершник»: у Балтійському морі утворилася хвиля,
яка змусила Неву текти в протилежному напрямку. Знищені
були цілі квартали Санкт-Петербурга.
У ХХ ст. здалося, що стихія
дещо вгамувалася. Насправді
ж повідомлення про природні
катаклізми почали затьмарювати катастрофи техногенного
характеру, і на передній план
виступив так званий людський
фактор. 1901 р. охоронець,
котрий не повинен був пускати дітей на територію Бакинського нафтопромислу, сам
повівся, як мала дитина: йому
захотілося подивитися, чи загориться мазут… Пожежа бушувала п’ять днів, забравши
життя сотень людей і завдавши
величезних збитків.

«Новоросійськ». Зате загибель
підводного човна «Трешер»
прояснила, що людина далеко
не така всемогутня, як їй здається, – вона не спроможна
приборкати так звану внутрішню хвилю, що утворюється в
морі після тайфунів.
І врешті – низка катастроф,
які припали на бутність більшості наших читачів: вибух
американського космічного
корабля «Челленджер», загибель пароплава «Адмірал
Нахімов» унаслідок зіткнення
зі сухогрузом «Петро Васін»,
підводного човна «Комсомолець», парома «Естонія»...
Ознакою ХХ ст. стало накладання техногенних явищ
на природні катаклізми. Так,
1923 р. Токіо ліг у руїни від
землетрусу ще й тому, що вибухнули резервуари з нафтопродуктами та газопроводи.
Під час війни Японії з Китаєм
зруйнування гребель на річці
Хуанхе призвело до повені,
яка забрала 500 тис. мирних
жителів. 1945 р. під час бом-

Ми навели приклади природних катаклізмів, починаючи з Х ст., але до того були знищені вогнем і сіркою Содом і
Гоморра, на місці яких нині
Мертве море; загинула внаслідок виверження вулкану Санторіна Мінойська цивілізація;
про затонулу за одну ніч квітучу Атлантиду знали й до Платона, як і про стихійні лиха, що
перетворювали на руїни міста
доколумбової Америки.
Ніколи на Землі не панувало благополуччя. Тим-то в
багатьох стародавніх народів
була найкраще розвинена
астрономія, а не хліборобство
чи ткацьке ремесло, що диктувалося найбільш насущними
потребами. Для чого жерцям
майя було потрібно знати час
обертання Землі навколо Сонця з точністю до 1/1 000 000
доби, а стародавнім шумерам
обчислювати період обертання Місяця з точністю до 0,4
секунди? Тисячоліттями люди
вели спостереження за небом,
будуючи для цього піраміди
та інші культові споруди. Бо в
їхній колективній пам’яті жили
спогади про катастрофи, які
потрібно було вчасно спрогнозувати.
Інтуїтивно людина відчувала зв’язок того, що відбувалося на Землі, із космічною ситуацією, насамперед зі станом
нашого світила. Нині існування 22-літніх циклів сонячної
активності не викликає сумнівів, але знайдено й більші
періоди – так званий віковий
цикл, цикл, що триває 180 років, 300-літній, 900-літній. І це
ще не все. Наша планета пережила кілька зледенінь і, за
підрахунками, кожне тривало
– 40 700 років. Цифра невипадкова: це – період коливання кута, який утворює площина екватора з площиною
земної орбіти – так званого
кута екліптики, що змінюється
від 22° до 24,5°. Накладаючись один на один, цикли сонячної активності формують
екстремальні земні ситуації, і
людині протягом її короткого
життя здається, що відбувається щось неймовірне. Насправді ж на нашій планеті було все
– аж до дощу з каміння.

СУМНА СТАТИСТИКА

НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ
неухильно скорочується
Українців із кожним роком
стає менше. Ще
кілька років тому
населення України
досягало 45 млн осіб, на
даний момент – близько
42 млн. При цьому
населення неминуче старіє,
а смертність перевищує
народжуваність.
«Населення України скорочується дуже швидкими
темпами. Це підтверджують і
прогнози ООН, і поточна статистика Держстату, – розповідає старший науковий співробітник Інституту демографії та

соціальних досліджень Лідія
Ткаченко. – Причому скорочення населення відбувається
за рахунок людей працездатного віку. Адже народжуваність у нас уже багато років
є стабільно низькою. Останні
10 років українки в середньому народжують по 1,5 дитини. І в найближчі роки це не
дуже зміниться».
Найбільша
проблема,
через яку відбувається скорочення українців, – занадто низька тривалість життя.
Особливо у чоловіків. Адже
66 років для чоловіків – це

практично показники Африки. Навіть Азія нас обігнала.
Підвищення народжуваності в
країні не дасть ніякого толку,
якщо ми не будемо збільшувати тривалість життя. Адже
українки просто не хочуть народжувати через відсутність
перспектив і стабільності.
Чому українці мало живуть
За даними Держстату, тривалість життя в українських
чоловіків – 66 років, у жінок
– 76 років. Приблизно такі ж
показники в Білорусії, Молдові та в РФ. І навіть у республіках Балтії при тому, що в них
показники життя вищі, але
все одно дуже висока смертність серед чоловіків у працездатному віці. На жаль, це
характерна риса колишніх пострадянських країн. Крім того

Станом на 1 січня 2014 р.
за оцінкою Держстату
українців було 45,4 млн, а
в 2015 і 2016 рр. уже менше
43 млн. Дані на 1 січня
минулого року: в Україні
проживає 42,8 млн. А якщо
відняти зону АТО – то це ще
мінус кілька мільйонів.
українці передчасно вмирають через неякісні продукти,
неправильне харчування або
економію на їжі. Зокрема,
через зловживання фаст-фудом багато українців після 35
набирають зайву вагу. Також
згубно позначаються на тривалості життя шкідливі звички.
Наприклад, куріння і вживання алкоголю. А намагаючись
заощадити, покупці часто

купують неякісне спиртне.
Дуже мало людей займаються
фізкультурою і ходять пішки.
Крім того наші громадяни на
відміну від європейців постійно перебувають у стресі,
зациклюються на проблемах.
Прогнози і перспективи
«За нашим прогнозом,
населення країни буде скорочуватися на один мільйон
кожні 7 років, – зауважує Лідія Ткаченко. – Адже щорічно
населення зменшується на
140–150 тис. осіб. За прогнозами ООН, це відбувається
не тільки через депопуляцію,
але й велику міграцію. Також
ООН відзначає, що Україна
входить у ТОП-10 країн із
найбільшими темпами скорочення населення. За їхніми
підрахунками очікується, що

населення України до 2050 р.
скоротитися до 35 млн осіб.
Це як населення Польщі.
Усе це буде пов’язано з великою міграцією, низькою
народжуваністю і високим
рівнем смертності в країні.
Зазначу, що в Польщі, яка активно виступає проти абортів
і обмеження народжуваності,
зараз один із найнижчих рівнів народжуваності в Європі
і світі. За прогнозами нашого
інституту до 2050 р. в Україні
залишиться 36,8 млн осіб».
Тому державі потрібно
розвивати економіку, а українцям – відмовлятися від
шкідливих звичок, правильно
харчуватися, займатися спортом і менше нервувати.
За інформацією Golos.ua

НА ДОЗВІЛЛІ
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СМАЧНО І ПРОСТО

САЛАТ ІЗ
КВАСОЛЕЮ

– цибуля червона – 1/2 шт.;
– петрушка – 1 пучок;
– селера – 2 стебла;
– сіль, перець.

ПРИГОТУВАННЯ

Квасолю замочити на
ніч, на наступний день
зварити. Болгарські перці
(краще взяти різних кольорів) порізати кубиками. СеІНГРЕДІЄНТИ:
леру, цибулю та петрушку
порізати. Усе змішати, по– квасоля – 150 г;
– болгарський перець – 2 шт.; солити.
Рівень складності: легко
Цінова категорія: доступно
Кількість порцій: 4
Час приготування: 40 хв

АСТРОЛОГIЧНИЙ ПРОГНОЗ
на 22–28 травня 2017 року

ОВОЧЕВА
ЗАПІКАНКА
ІНГРЕДІЄНТИ:
– цвітна капуста (заморожена) – 700 г;
– морква – 2 шт.;
– зелений горошок (заморожений) – 120 г;
– болгарський перець
(червоний) – 1 шт.;
– яйця – 4-5 шт.;
– сир – 150 г;
– борошно – 3 ст. л.;
– сіль і духмяний перець
за смаком.

ПРИГОТУВАННЯ
Моркву очистіть і зваріть в підсоленій киплячій воді 4 хв, додайте
капусту і готуйте ще 4 хв.
Заморожений горошок розморозьте у друшляку. Бланшовані ово-

чі відкиньте на друшляк,
дрібно поріжте.
Білки відокремте від
жовтків і збийте в міцну піну з дрібкою солі.
В іншому посуді збийте
жовтки, посоліть, поперчіть.
Овочі залийте жовткова масою, додайте бо-

рошно і 2/3 тертого сиру.
Акуратно вмішайте збиті
білки.
Овочеву масу викладіть
у змащену олією і посипану сухарями форму. Посипте сиром.
Запікайте в нагрітій до
180°C духовці 45 хв.

ОВЕН (21.03–20.04)
Можливi непорозумiння
з колегами по роботi,
але допомога старих
друзiв допоможе владнати всi протирiччя. Не забувайте, що час – грошi. Егоїзм зараз
неприпустимий.
ТIЛЕЦЬ (21.04–21.05)
Менше нових починань,
Ваш час ще не прийшов.
Пiдтримка Вам забезпечена i на роботi, i вдома.
Аналiзуйте свої почуття з
приводу тих, хто поряд.
БЛИЗНЮКИ (22.05–21.06)
Взаємини з керiвництвом складаються
непросто. Намагайтеся
проявити все своє вмiння спiлкуватися, не загострюючи
суперечностi, залучайте свої
розум i кмiтливiсть.
РАК (22.06–23.07)
Жодних швидких і
необміркованих рiшень!
Трохи згодом ситуацiя
стане Вам підвладна.
Бiльше бувайте на вулицi, коли яскраво свiтить сонце.
Зi сторони близьких Ви можете
вiдчути деякий тиск.
ЛЕВ (24.07–23.08)
Ви зайнятi роботою, що
змiцнить ваше становище. На Вашi плечi
може звалитися вантаж
вiдповiдальностi: будьте готовi до
важливих рiшень. Не спокушайтеся успiхами i правильно розподiляйте сили.
ДIВА (24.08–23.09)
У цей перiод Вам потрiбно напружити всi
душевнi сили, оскiльки
доведеться боротися за
свої iнтереси i захищати
iнтереси свого оточення. Ваша
розсудливiсть утримає вiд необдуманих вчинкiв.
ТЕРЕЗИ (24.09–23.10)
Цього тижня буде складно обходити гострi кути
у взаєминах із колегами i рiдними. Але
завдяки вашiй здатностi
йти на поступки станете переможцем.
СКОРПIОН (24.10–22.11)
Завжди пам’ятайте про
вiдчуття мiри. Краще
вiдступити, нiж лiзти напролом. Можуть пiдвести
друзi. Не нехтуйте прогулянками
на свiжому повiтрi.
СТРIЛЕЦЬ (23.11–21.12)
Коло ваших друзiв розширюється. Наступає
бурхливий емоцiйний
перiод. У суперечцi народжується iстина – саме її Ви
i шукатимете. Вихiднi проведiть
наодинцi.
КОЗЕРIГ (22.12–20.01)
Чітке планування допоможе Вам ефективно
розподілити увагу і сили
між домом і роботою. А
радісна фізична активність сприятиме збадьоренню і
відновленню сили.
ВОДОЛIЙ (21.01–19.02)
Ви знані своїм прагненням до
волi. Визначтеся, чого
Ви хочете насправдi. Зараз Вам краще
триматися подалi вiд
начальства. Якщо Ви не
забудете про спорт, енергiї буде
предостатньо.
РИБИ (20.02–20.03)
Обставини, що раптово
змiнилися, примусять
Вас вирiшувати складнi
питання, дiяти рiшуче
i без зволiкань. У грошових
витратах будьте скромнiшими i не
берiть у борг. Уникайте стресiв.
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Я ТАК ДУМАЮ!

Народний календар

«ЕВРОВИДЕНИЕ»: послевкусие

19–25 травня
ІМЕНИНИ

19 травня – Денис, Іов. У народному і
церковному календарях цей день носить
однакову назву – праведника Іова Багатостраждального, якого називали також
Росяником, Горошником. Іов Горошник
– час сівби гороху.
20 травня – Антон, Давид, Іван, Осип, Михайло, Пахомов. У народному календарі день називається Купальниця.
Колись у цей день вранці виставляли на місток відра води, а
опівдні обливалися зігрітою сонцем водою.
21 травня – Арсеній, Іван. Цього дня Православна церква шанує Апостола і євангеліста Іоанна Богослова. У народному календарі цей день називається Іван Пшеничник, тому
що в цей час починали орати ріллю під пшеницю.
22 травня – Ісая, Микола. У цей день Православна церква шанує святителя і чудотворця Миколу, архієпископа Мир
Лікійських. На Київщині та Поділлі колись у день весняного
Миколая робили заздравні обіди, які звались нікольщиною,
а звідси і приказка: понаставляли тих мисок, як на нікольщині. У народі вважається, що святий Микола Чудотворець є
покровителем мореплавців і всіх подорожуючих.
23 травня – Таїсія, Симон. Згідно з православними записами, у цей день вшановується Апостол Симон Зилот. Цього
дня за народною традицією йдуть у ліс збирати зілля, яке
називають Симонове зело. Зілля сушать, а потім вживають
при різних захворюваннях, роблять з нього ванни, настої
для пиття. Обов’язковою умовою є зібрання зілля до сходу
сонця і в тих місцях, де люди не ходять.
24 травня – Осип, Кирило, Мефодій, Никодим, Мокій.
Цього дня Православна церква святкує Вознесіння Господнє.
Свято Вознесіння є двонадесятим святом, справляється на
40-й день після Пасхи і завжди припадає на четвер. З цього
дня весна поступається дорогою літу. У інші роки в народному і церковному календарях цей день носить однакову
назву – священномученика Мокія.
25 травня – Герман, Денис, Епіфан. Раніше помічали:
якщо ранок цього дня теплий і сонячний – буде сухе літо. У
цей день зацвітає горобина. У народі вона вважалася оберегом і за повір’ям мала захисну силу від біди та недолі, від
лихого ока.

КАЛЕНДАР ПРОФЕСІЙНИХ СВЯТ

20 травня – День банківських працівників
                     Всесвітній день метролога
                     День науки
24 травня – День кадровика
25 травня – День філолога

Календар сприятливих днів
СПРАВИ

19, 23 травня – час, який потрібно використати з користю. Астрологи радять у ці дні займатися
важливими справами, але при цьому бути зосередженим і дуже організованим.
20 травня – чудові дні, щоб зайнятися творчістю або покупками. Можна виділити час на відпочинок. У
вас залишиться багато приємних спогадів та вражень.
21, 22, 25 травня – відмовтеся від виконання будь-яких
справ, якщо хочете уникнути зайвих неприємностей у житті.
24 травня – вам, можливо, доведеться підлаштуватися
під зовнішні обставини і викручуватися з незручної ситуації.
Є велика ймовірність, що за наявності у вас таких умінь, ви
досягнете великого успіху.
26 травня – сприятливий день для будь-яких справ.

КРАСА ВОЛОССЯ

Несприятливі дні для зміни іміджу: 20, 21,
22, 25, 26 травня. У ці дні краще уникати будьяких маніпуляцій з волоссям. Результат може навіть розчарувати.
Зовсім іншого варто чекати від 19, 23, 24
травня. У ці дні справді варто відвідати стиліста. Стрижка
довше буде виглядати свіжою і доглянутою, волосся – здоровішим і сильнішим.

САД І ГОРОД

Сприятливі дні для посіву та садіння: 19, 20,
23, 24, 26 травня.
Несприятливі дні для посіву та садіння: 21,
22, 25 травня.
Бажаємо вам гарного й багатого врожаю!

Магнітні бурі

Магнітні коливання можливі 25 травня.
Серйозні магнітні бурі очікуються 19, 20, 21, 22, 23,
24 травня.

КОТИ ПОТРЕБУЮТЬ
ПІДТРИМКИ
У Київському зоопарку мешкає
понад 70 котів. Ними опікуються волонтери. У зв’язку з реконструкцією
зоопарку котів переселяють в інше
місце. Щоб вони не розбіглися – терміново (до кінця травня) потрібен жерстяний паркан (профнастил) і чоловіча допомога. У перспективі волонтери
моделюватимуть «Котяче містечко» – місце, де в компанії з
пухнастиками можна попити чаю чи кави, сфотографуватися, послухати живу музику. Є план створити «Перший в
Україні музей котів». Будемо раді інвесторам, креативним
і щедрим людям.
Контактна особа – Ангеліна, тел.: (067) 583-70-89.

Дарья НЕПОЧАТОВА

С

мотрю
«Евровидение» с 1997 года,
когда Украина еще
не принимала участие в конкурсе, а от России выступала Алла Пугачева с песней
«Примадонна». Не пожадничала и воплотила мечту в реальность – приняла участие
во всех трех шоу (две дневные репетиции полуфиналов и прямой эфир Гранд
финала). Стоимость мечты:
20 лет ожидания и 200 долларов, а также вера в то, что
все будет так, как нужно.
Все-таки «Евровидение»
– это телевизионное шоу. И
главный в нем – телезритель.
Все заточено под него. Зритель в зале – это скорее декорация или дополнительный
спецэффект к той потрясающей сцене, на которой выступают исполнители. Иногда в
зале не видишь выступающего, потому что он начинает
петь свою песню из коридора (как швед), или потому
что он лег на сцену (как киприот), или потому что стоит
к тебе спиной (как хорват
или датчанка), а ты подсвечиваешь ему/ей фонариком смартфона и являешься
частью выступления. В такие
моменты чувствуешь себя
крайне странно.
Но при этом ни одна камера не передает масштаба
всех спецэффектов, оттенков света, которыми играет
сцена во время выступления.
Телезритель видит крупный
план главных героев, а ты
видишь масштаб всего события и, конечно же, – закулисную кухню – людей
в черном, которые между
каждым выступлением (у них
на все про все 40 секунд),
пока идет ролик об артисте,
моют сцену, уносят ненужные декорации и выносят
новые. Очень спокойно и
без суматохи. Ты видишь
продюсера, который за руку
выводит артиста на сцену,
а потом забирает со сцены,
как маленького ребенка. И

так – каждый раз. Потому
что это его сцена. Он на ней
хозяин. Он говорит, когда
надо аплодировать, а когда
подсветить фонариком. Он
проверяет, не принесли ли
флаги зрители и как они будут ими размахивать (если
не так, как нужно, то могут
и забрать). Все это выглядит
очень профессионально, но
бывают и «лажи», как с голой
задницей, к примеру... Думаю, что к тому времени все
уже очень устали (последнюю неделю они работали в
режиме 9! концертов), вот и
пропустили.
Быть зрителем вживую
– интересно, но есть и недостатки. Акустика зала, к
примеру. На репетициях полуфинала у меня были места
в первом ряду сектора Е.
Все было слышно прекрасно. А вот на Гранд финале
я уже сидела в 21 ряду того
же сектора. И звук доходил
только, когда громко пели
или говорили. Поэтому песню победителя вживую мы
не слышали, как собственно
и не слышали Тимура Мирошниченко и некоторые
прямые включения. Кому-то
может показаться, что зал
освистал Сальвадора Собрала. Так и было. Но причиной
была плохая акустика. На
галёрках мы его не слышали.
А после криков других исполнителей это было похоже на
шок.
Результаты голосования
также лучше смотреть дома,
по телевизору, потому что
размеры экранов не соизмеримы с размером зала, и какая страна дала кому какие
балы не было видно. Только
про 12 балов проговаривали вслух. И, конечно же,
после результатов голосования хотелось пойти сразу
в спальню и привычно лечь
в постель, а здесь еще час
пришлось добираться домой под дождем. Зато было
очень интересно наблюдать
за гостями, которые продолжали радоваться и петь свои
любимые песни в вагонах
метро. Никто не пел песню
португальца, но и никто не
возмущался. Мы все чувствовали себя частью одного
большого праздника.
Сегодня узнала, что маскировка долгостроя рядом

с Международным выставочным центром обошлась
городу 5 000 000 гривен.
Одинокий и стыдливо прикрытый облегающей полупрозрачной тканью, словно интимные места города
под прозрачными трусикам,
он еще больше притягивал
к себе внимание. Когда увидела эту порнографию в
первый раз, моментально
задалась вопросом, почему
они не продали это место
для рекламы? Так бы было
куда интереснее. И заработали бы. Но теперь поняла,
что они и так заработали.
Упс. Как-то неловко вышло…
И последнее. Сегодня на
своей страничке про полемику после «Евровидения»
очень сильно написала Таня
Муль. Про то, что же мы за
нация, которая вместо того,
что бы гордиться тем, на каком высоком уровне провели
Евровидение и сказать себе:
«молодцы», начинаем себя
и других обливать грязью.
Вот, мол, «O’Torvalad» не так

выступил, да и что это за
победитель такой, в мятом
пиджаке?
Мы не можем сказать
себе «молодцы», пока другие
не скажут нам об этом. Нам
постоянно нужно подтверждение того, что Киев красив,
а борщ, вареники и котлета
по-киевски – действительно
очень вкусные блюда, потому
что без подтверждения извне
мы сами в это не верим. И это
грустно. Свою самость нам
еще подращивать и подращивать. И это не про вышиванки, не про «мову-калинову», а
про смыслы. Но похоже, там
все еще пустота. Помните, как
у Тараса Шевченко:
«Німець скаже: «Ви моголи».
«Моголи! моголи!»
Золотого Тамерлана
Онучата голі.
Німець скаже: «Ви слав’яне».
«Слав’яне! слав’яне!»
Славних прадідів великих
Правнуки погані!»

Афіша культурних заходів Приірпіння 20-30 травня 2017
ІРПІНЬ
20 травня (сб), 11:30
– Концерт учасників звітного концерту, присвячений
85-річчю Київської області.
Парк ім. В. Правика.
20 травня (сб), 12:00
– Звітний концерт музичної школи. Ірпінська міська
рада.
21 травня (нд), 17:00 –
Звітний концерт студії танцю «Емеральд». Центральний будинок культури.
22–24 травня – Книжкова виставка «Мова – генетичний код нації». Центральна бібліотека.
24 травня (ср) – Фестиваль «Музична родина».
Ірпінська дитяча музична
школа.
26 травня (пт), 12:00
– Урочистості з нагоди 20-ї
річниці створення факультету податкової міліції УДФСУ. Центральна площа.
27 травня (сб) – Книжковий фестиваль «Irpin
BookFest». Центральна площа.
27 травня (сб), 11:00
– Фіксі-ШОУ, 3 частина «Ря-

20 травня і 27 травня
(сб), 12:00 – Дитячий клуб.
Культурно-оздоровчий
комплекс.
20–24 травня – Виставка-подорож «На побачення
з Європою». Гостомельська
філія центральної бібліотеки.
21 травня і 28 травня
(нд), 15:00 – Кінофільм для
дорослих. Будинок культури.
21 травня і 28 травня
(пн), 15:00 – «Зустрічі старшого покоління» Культурно-оздоровчий комплекс.
23 травня і 30 травня (вт), 16:00 – Перегляд
фільмів і мультфільмів.
Культурно-оздоровчий
комплекс.
24 травня (ср), 15:00
– Мультфільм для дітей. БуГОСТОМЕЛЬ
динок культури.
25 травня (чт), 15:00 –
26 травня (пт), 17:00
– «Молодіжний клуб». Куль- Декупаж та вироби «Змайтурно-оздоровчий
комп- струй сам». Культурно-оздоровчий комплекс.
лекс.
20 травня і 27 травня (сб), 10:00 – Перегляд КОЦЮБИНСЬКЕ
19 травня (пт) – Майфільмів і мультфільмів.
К у л ь т у р н о - о з д о р о в ч и й стер-клас до Дня вишиванкомплекс.
ки. Будинок культури.
тівники часу». Центральний
будинок культури.
27 травня (сб), 19:00 –
Концерт «Ліга сміху». Центральний будинок культури.
28 травня (нд), 19:00
– Вистава «Мужики не танцуют стриптиз» (16+). Центральний будинок культури.
28 травня (нд), 10:00 –
Фестиваль «Дні натхнення».
Парк ім. В. Правика
Експозиція про історію
і сьогодення Ірпінського краю і виставка «Герої
нашого часу» (про наших
земляків, які загинули в
зоні АТО). А також до 72-ї
річниці перемоги – виставка «Миттєвості Перемоги».
Ірпінський історико-краєзнавчий музей. Екскурсію
можна замовити за телефоном – 62-127.

РОМАНІВКА

20 травня (сб), 15:00 –
«Театральний лікбез». Лекторій-бесіда «Як театр впливає на життя». Клуб.
27 травня (сб), 15:00 –
«Театральний лікбез». Клуб.

ВОРЗЕЛЬ

20 травня (сб), 15:00
– Мистецька вітальня «Натхненні Музою». Зустріч 2.
«Шевченко і ми». Уваровській дім.
21 травня (нд), 17:00 –
Концерт вокальної музики
за участю заслуженої артистки України Єлизавети
Ліпітюк (сопрано). Уваровській дім.
28 травня (нд), 19:00
– Цикл концертів із музикознавчими коментарями
«Екологія звуку або музика
XVII–XVIII ст. крізь призму творів для клавесину
соло». Авторський проект
лауреата міжнародних конкурсів, кандидата мистецтвознавства, піаністки та
клавесиністки Наталії Сікорської. Концерт 2. Уваровській дім.

ОГОЛОШЕННЯ

ІНФОРМАЦІЯ

Виконавчого
комітету
Ірпінської міської ради про
проведення конкурсу на
право укладання договорів
оренди комунального майна територіальної громади
м. Ірпеня
1. Назва та місцезнаходження об’єкта оренди: нежитлове приміщення площею
41,2 м кв. за адресою: м. Ірпінь, вул. Соборна, 183 (Центральний будинок культури).
Балансоутримувач: Відділ культури, національностей та релігій Ірпінської міської ради.
Ринкова вартість майна відповідно до звіту про
незалежну оцінку складає
2599230,00 грн. з урахуванням ПДВ.
Примітка: проведення богослужінь.
Початковий розмір річної
орендної плати – не менше
17% від вартості приміщення, встановленої суб’єктом
оціночної діяльності, з урахування ПДВ (орендна ставка
може змінитися відповідно
до Методики розрахунку та
порядку використання плати
за оренду комунального майна).
2. Назва та місцезнаходження об’єкта оренди: нежитлове приміщення площею
96,3 м кв. (Ірпінська ЗОШ І-ІІІ
ступенів №14) за адресою:
Київська обл., смт Гостомель,
вул. Проскурівська, 15.
Б а л а н с о у т р и м у в ач :
Управління освіти і науки Ірпінської міської ради.
Ринкова вартість майна відповідно до звіту про
незалежну оцінку складає
1402992,00 грн. з урахуванням ПДВ.
Примітка: для проведення занять бального танцю з
дітьми.
Початковий розмір річної
орендної плати – не менше
17% від вартості приміщення, встановленої суб’єктом
оціночної діяльності, з ура-

хування ПДВ (орендна ставка
може змінитися відповідно
до Методики розрахунку та
порядку використання плати
за оренду комунального майна).
3. Назва та місцезнаходження об’єкта оренди:
нежитлове приміщення площею 8,7 м кв. за адресою: м.
Ірпінь, вул. Садова, 29.
Балансоутримувач: КЗ
«Ірпінська центральна міська лікарня» Ірпінської міської
ради.
Ринкова вартість майна відповідно до звіту про
незалежну оцінку складає
136137,00 грн. з урахуванням ПДВ.
Примітка: для надання медичних консультацій.
Початковий розмір річної
орендної плати – не менше
20% від вартості приміщення, встановленої суб’єктом
оціночної діяльності, з урахування ПДВ (орендна ставка
може змінитися відповідно
до Методики розрахунку та
порядку використання плати
за оренду комунального майна).
4. Назва та місцезнаходження об’єкта оренди:
частини нежитлового приміщення площею 3 м кв. за
адресою: м. Ірпінь, вул. Садова, 29.
Балансоутримувач: КЗ
«Ірпінська центральна міська лікарня» Ірпінської міської
ради.
Ринкова вартість майна відповідно до звіту про
незалежну оцінку складає
64200,00 грн. з урахуванням
ПДВ.
Примітка: для розміщення
кавових модулів.
Початковий розмір річної
орендної плати – не менше
15% від вартості приміщення, встановленої суб’єктом
оціночної діяльності, з урахування ПДВ (орендна ставка
може змінитися відповідно
до Методики розрахунку та
порядку використання плати
за оренду комунального майна).

Заява про наміри

ТОВ «КФ «ТОРТОВИК»,
що знаходиться за адресою: 08200, Київська
обл., м. Ірпінь, вул. Покровська, 11-В має наміри отримати дозвіл на
викиди забруднюючих
речовин в атмосферне
повітря.
Підприємство
займається виробництвом борошняних кондитерських
виробів, тортів, тістечок
нетривалого зберігання.
На території підприємства облаштовані наступні

цеха, дільниці та обладнання: котельня, дільниця
розпилювання дров, цех
випічки №1, цех випічки
№2, складські приміщення,
компресорне обладнання
холодильних камер, дільниця зварювання металів
та автостоянка.
У результаті виробничої
діяльності в атмосферне
повітря викидаються наступні основні забруднюючі речовини: оксиди азоту,
оксид вуглецю, речовини
у вигляді твердих суспен-

Заява про наміри

Об’єднання співвласників багатоквартирного
будинку «Гранд Лайф
№1» повідомляє про
намір отримання дозволу
на викиди в атмосферне
повітря забруднюючих
речовин, що розташовується за адресою: 08200,
м. Ірпінь, вул. Г. Сковороди, 1.
ОСББ «ГРАНД ЛАЙФ
№1» займається комплексним обслуговуванням багатоквартирного житлового
будинку за адресою: 08200,
м. Ірпінь, вул. Г. Сковороди, 1. Для обігріву приміщень використовується
власна котельна. Для функціонування котельні в якості
сировини використовується
природний газ.
У процесі виробничої
діяльності в атмосферне
повітря виділяються такі забруднюючі речовини: оксиди азоту (оксид та діоксид
азоту) у перерахунку на діоксид азоту – 0,00862 т/рік,

оксид вуглецю – 0,027726 т/
рік, метан – 0,001376 т/рік,
вуглецю діоксид – 78,083 т/
рік, азоту (1) оксид [N2О] –
0,0001376 т/рік, ртуть та її
сполуки в перерахунку на
ртуть – 0,00000014 т/рік.
Сумарні валові викиди становлять – 78,121 т/рік.
Планується розробка документів, у яких обґрунтовуються обсяги викидів, для
отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря
стаціонарними джерелами.
Збір зауважень громадських організацій та окремих громадян з даного
питання проводить Ірпінська міська рада, протягом 30 календарних днів з
дати публікації оголошення за адресою: м. Ірпінь,
вул. Шевченка, 2-а; тел.:
(04597) 62-461.

5. Назва та місцезнаходження об’єкта оренди:
частини нежитлового приміщення площею 3 м кв. за  
адресою: м. Ірпінь, вул. Садова, 38.
Балансоутримувач: КЗ
«Ірпінська центральна міська лікарня» Ірпінської міської
ради.
Ринкова вартість майна відповідно до звіту про
незалежну оцінку складає
64200,00 грн. з урахуванням
ПДВ.
Примітка: для розміщення
кавових модулів.
Початковий розмір річної
орендної плати – не менше
15% від вартості приміщення, встановленої суб’єктом
оціночної діяльності, з урахування ПДВ (орендна ставка
може змінитися відповідно
до Методики розрахунку та
порядку використання плати
за оренду комунального майна).
6. Назва та місцезнаходження об’єкта оренди: нежитлове приміщення площею
287,9 м кв. (спортивний зал
№1 Ірпінської ЗОШ І-ІІІ ступенів №13) за адресою: за
адресою: смт Гостомель, вул.
Рекунова, 11-А.
Балансоутримувач: Ірпінська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №13 Ірпінської міської ради Київської
області.
Ринкова вартість майна відповідно до звіту про
незалежну оцінку складає
6425430 грн. з урахуванням
ПДВ.
Примітка: для проведення
спортивних занять.
Початковий розмір річної
орендної плати – не менше
17% від вартості приміщення, встановленої суб’єктом
оціночної діяльності, з урахування ПДВ (орендна ставка
може змінитися відповідно
до Методики розрахунку та
порядку використання плати
за оренду комунального майна).
7. Назва та місцезнаходження об’єкта оренди: недованих частинок недиференційованих за складом,
вінілхлорид, фреони та ін.
Валовий викид забруднюючих речовин становить
– 1,549 т/рік (без урахування парникових газів).
Всього налічується 11 джерел викидів забруднюючих
речовин в атмосферне повітря: 6 організованих та 5
неорганізованих, 1 із яких
– пересувне.
Викиди забруднюючих
речовин в атмосферне повітря від підприємства не
створюють перевищення
рівня забруднення атмос-

№ 20. 19 травня 2017 року
житлове приміщення площею
84,7 м кв. (хореографічний
клас Ірпінської ЗОШ І-ІІІ ступенів №13) за адресою: за
адресою: смт Гостомель, вул.
Рекунова, 11-А.
Балансоутримувач: Ірпінська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №13 Ірпінської міської ради Київської
області.
Ринкова вартість майна відповідно до звіту про
незалежну оцінку складає
2023020 грн. з урахуванням
ПДВ.
Примітка: для проведення
занять бальними танцями з
дітьми.
Початковий розмір річної
орендної плати – не менше
17% від вартості приміщення, встановленої суб’єктом
оціночної діяльності, з урахування ПДВ (орендна ставка
може змінитися відповідно
до Методики розрахунку та
порядку використання плати
за оренду комунального майна).
8. Назва та місцезнаходження об’єкта оренди: нежитлове приміщення площею
2 м кв. (Ірпінська ЗОШ І-ІІІ
ступенів №13) за адресою: за
адресою: смт Гостомель, вул.
Рекунова, 11-А.
Балансоутримувач: Ірпінська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №13 Ірпінської міської ради Київської
області.
Ринкова вартість майна
відповідно до звіту про незалежну оцінку складає 91041
грн. з урахуванням ПДВ.
Примітка: для розміщення
кавових модулів.
Початковий розмір річної
орендної плати – не менше
15% від вартості приміщення, встановленої суб’єктом
оціночної діяльності, з урахування ПДВ (орендна ставка
може змінитися відповідно
до Методики розрахунку та
порядку використання плати
за оренду комунального майна).
Основні умови конкурсу
для об’єктів:
ферного повітря на межі
санітарно-захисної зони та
зони розміщення житлової
забудови, допустимого санітарними нормами.
Нормативна СЗЗ витримана.
Зауваження та пропозиції
щодо намірів приймаються
в місячний термін після публікації до Ірпінської міської ради, яка розміщена за
адресою: 08200, Київська
обл., м. Ірпінь, вул. Шевченка, 2-а, тел.: (04597) 62461.

Заява про наміри

Об’єднання співвласників
багатоквартирного будинку «Гранд Лайф №3»
повідомляє про намір
отримання дозволу на
викиди в атмосферне
повітря забруднюючих
речовин, що розташовується за адресою: 08200,
м. Ірпінь, вул. Г. Сковороди, 3.
ОСББ «ГРАНД ЛАЙФ
№3» займається комплексним
обслуговуванням
багатоквартирного
житлового будинку за адресою: 08200, м. Ірпінь,
вул. Г. Сковороди, 3. Для
обігріву приміщень використовується
власна
котельна. Для функціонування котельні в якості сировини використовується
природний газ.
У процесі виробничої
діяльності в атмосферне
повітря виділяються такі
забруднюючі
речовини:
оксиди азоту (оксид та
діоксид азоту) у перера-

хунку на діоксид азоту
– 0,008476 т/рік, оксид
вуглецю – 0,025395 т/рік,
метан – 0,001204 т/рік,
вуглецю діоксид – 68,353 т/
рік, азоту (1) оксид [N2О] –
0,0001204 т/рік, ртуть та її
сполуки в перерахунку на
ртуть – 0,00000012 т/рік.
Сумарні валові викиди становлять – 68,388 т/рік.
Планується
розробка
документів, у яких обґрунтовуються обсяги викидів,
для отримання дозволу на
викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами.
Збір зауважень громадських організацій та окремих громадян з даного
питання проводить Ірпінська міська рада, протягом 30 календарних днів з
дати публікації оголошення за адресою: м. Ірпінь,
вул. Шевченка, 2-а; тел.:
(04597) 62-461.

початковий розмір орендної плати з розрахунку на місяць визначається відповідно
до Методики розрахунку та
порядку використання плати за оренду комунального
майна, що належить територіальній громаді м. Ірпінь
(рішення Ірпінської міської
ради від 13.09.13 р. №342447-6 із змінами) залежно
від цільового призначення
використання
орендарем
нерухомого майна; використання об’єкту оренди при
найбільшому розмірі орендної плати; дотримання вимог
експлуатації об’єкта; належне
утримання прилеглої території; здійснення певних видів
ремонтних робіт; забороняється розміщення розважально-музичних закладів, нічних
клубів, які шкодять відпочинку мешканців будинку
та встановлення ігрових автоматів; належне виконання
орендарем всіх обов’язків за
договором оренди.
Для участі у конкурсі
учасник конкурсу подає на
розгляд конкурсної комісії:
1. Заяву про участь в конкурсі (у встановленій формі);
2. Документи, що підтверджують сплату реєстраційного та гарантійного внесків;
3. Документи, які визначені наказом Фонду державного майна України від
15.02.2013 №201 «Про затвердження переліку документів, які подаються орендодавцеві для укладання
договору оренди майна, що
належить до державної власності»;
4. Зобов’язання (пропозиції у встановленій формі)
щодо виконання умов конкурсу та забезпечення плати (надаються у конвертах з
написом «На конкурс», запечатаних печаткою учасника
конкурсу);
5. Відомості про учасника
конкурсу:
а) юридичні особи:
- нотаріально засвідчені
копії установчих документів;
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- документи, що посвідчують повноваження представника юридичної особи;
- відомості про фінансовий стан (платоспроможність)
учасника конкурсу з урахуванням дебіторської та кредиторської заборгованостей;
- неприбуткові організації
– копію документів про реєстрацію неприбуткової організації;
б) фізичні особи:
- копію документа, що посвідчує особу учасника конкурсу, або належним чином
оформлену довіреність, видану представнику фізичної
особи;
- витяг з Єдиного державного реєстру;
- декларацію про доходи.
Ознайомлення з об’єктом
оренди здійснюється за погодженням з балансоутримувачем.
Плата за реєстрацію заяви
(реєстраційний внесок) складає 17,00 грн. та перераховується до цільового фонду
міської ради соціально-економічного розвитку міста.
Гарантійний внесок у розмірі
10% від суми річної орендної плати перераховується на
рахунок одержувача коштів
виконавчого комітету Ірпінської міської ради. Номера
рахунків для сплати гарантійного та реєстраційного внесків, додаткову інформацію
можна отримати за адресою:
м. Ірпінь, вул. Шевченка, 2-а,
кім. 48.
Конкурс буде проведено
через 30 днів після опублікування інформації в
газеті «Ірпінський вісник»
за адресою: м. Ірпінь, вул.
Шевченка, 2-а (кім. 50).
Кінцевий термін подання
документів для участі у конкурсі – за 6 днів до проведення конкурсу. Документи
приймаються за адресою: м.
Ірпінь, вул. Шевченка, 2-а
(кім. 50).
Довідки за телефоном –
63-260.
Перший заступник міського
голови Д.В. Христюк

ВАКАНСІЯ
Управління освіти і науки Ірпінської міської ради Київської
області оголошує конкурс на заміщення вакантної посади:

директора Ірпінської загальноосвітньої школи І-ІІІ
ступенів №3 Ірпінської міської ради Київської області.

Основні вимоги до кандидатів:  громадянство України, вільне володіння державною мовою, вища педагогічна
освіта на рівні спеціаліста або магістра, стаж педагогічної роботи не менше трьох років, високі моральні якості та стан здоров’я, що дозволяє виконувати професійні
обов’язки. Документи приймаються протягом 14 календарних днів з моменту виходу оголошення.
Додаткова інформація щодо основних функціональних обов’язків, розміру та умов оплати праці надається в
управлінні освіти і науки Ірпінської міської ради за адресою: м. Ірпінь, вул. Шевченка, буд. 3-а, каб. 11, тел.:
61-190.

Заява про наміри

Об’єднання співвласників
багатоквартирного будинку «Гранд Лайф №7»
повідомляє про намір
отримання дозволу на
викиди в атмосферне
повітря забруднюючих
речовин, що розташовується за адресою: 08200,
м. Ірпінь, вул. Г. Сковороди, 7.
ОСББ «ГРАНД ЛАЙФ
№7» займається комплексним
обслуговуванням
багатоквартирного
житлового будинку за адресою: 08200, м. Ірпінь,
вул. Г. Сковороди, 7. Для
обігріву приміщень використовується
власна
котельна. Для функціонування котельні в якості сировини використовується
природний газ.
У процесі виробничої
діяльності в атмосферне
повітря виділяються такі
забруднюючі
речовини:
оксиди азоту (оксид та
діоксид азоту) у перера-

хунку на діоксид азоту
– 0,008887 т/рік, оксид
вуглецю – 0,029411 т/рік,
метан – 0,001375 т/рік, вуглецю діоксид – 78,0828 т/
рік, азоту (1) оксид [N2О]
– 0,000138 т/рік, ртуть та її
сполуки в перерахунку на
ртуть – 0,00000014 т/рік.
Сумарні валові викиди становлять – 78,123 т/рік.
Планується
розробка
документів, у яких обґрунтовуються обсяги викидів,
для отримання дозволу на
викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами.
Збір зауважень громадських організацій та окремих громадян з даного
питання проводить Ірпінська міська рада, протягом 30 календарних днів з
дати публікації оголошення за адресою: м. Ірпінь,
вул. Шевченка, 2-а; тел.:
(04597) 62-461.
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Художня школа академічного
рисунку і живопису
«Irpen Art School»

Запрошуємо на виставку!
24 травня о 15:00 у Центральному будинку художника (Київ) відбудеться офіційне відкриття ХІІІ Міжнародного фестивалю
дитячо-молодіжної творчості, у якому беруть
участь вихованці Художньої школи академічного рисунку і живопису «Irpen Art School»! Радіємо
за молодь Ірпеня і усього Приірпіння! Завітайте
та підтримайте творчі починання юних талантів
нашого краю. Триває захід до 28 травня, коли
на офіційному закритті фестивалю буде вручено дипломи учасникам.

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

АДРЕСА: Центральний будинок художника НСХУ, м. Київ, Львівська пл., вул. Січових
стрільців, буд. 1–5.

Євгенія ХАРГРІ,
директор Художньої школи академічного
рисунку і живопису «Irpen Art School»

Вітаємо з днем народження!

В Ірпені збільшився рівень
виробничого травматизму

Євгенію Петрівну АНТОНЮК,
начальника відділу культури
національностей та релігій

Аналіз виробничого травматизму як запобігання
нещасних випадків на виробництві у майбутньому

Виробничі травми є наслідком помилок роботодавців в організації робіт з
охорони праці, порушення
робітниками правил техніки безпеки і виробничої
дисципліни, нераціональної
організації робочого місця,
несправності технологічного
обладнання і порушення технології виробництва, невикористання засобів індивідуального захисту тощо.
Протягом
І
кварталу
2017 р. до відділення ВД ФССНВВ у м. Ірпінь Київської
області надійшло 6 повідомлень про нещасні випадки,
що сталися на підприємствах,
установах та організаціях,
зареєстрованих у відділенні
(Ірпінський регіон, м. Буча,
Бородянський район), в яких
постраждало 6 працівників,
у тому числі надійшло 1 повідомлення про нещасний
випадок із смертельним наслідком.
За аналогічний період
2016 р. до відділення виконавчої дирекції Фонду у м. Ірпінь надійшло 4 повідомлення про нещасні випадки, що
сталися на підприємствах,
установах та організаціях,
зареєстрованих у відділенні
(Ірпінський регіон, м. Буча,
Бородянський район), в яких
постраждало 4 працівника,
у тому числі надійшло 1 повідомлення про нещасний
випадок із смертельним наслідком.
Таким чином, у І кварталі
2017 р. в порівняння з відпо-

відним періодом 2016 р., на
жаль, має місце збільшення
рівня виробничого травматизму. Кількість страхових випадків зі смертельним наслідком залишилася незмінною
– по 1 випадку відповідно у
І кварталі 2016 та 2017 років.
Аналізуючи причини нещасних випадків, прикро
усвідомлювати, що більшості
з них можна було б запобігти,
якби вчасно було проведено
профілактичну роботу. Ми
повинні усвідомлювати, що
профілактична робота ефективна лише в тому випадку,
коли проводиться на підприємстві щоденно, з кожним
працівником та має систематичний характер.
Практика засвідчує, що
запобігання
виробничому
травматизму не може бути
забезпечено
реалізацією
якогось одного – навіть дуже
ефективного заходу. Сучасні
дослідження показують, що
рівень травматизму виробничого характеру напряму
залежить від двох суб’єктів:
керівника підприємства та
працівника.
Роботодавці повинні усвідомити, що наймаючи робітників та використовуючи
їхню працю, вони стають відповідальними за їхнє життя і
здоров’я, а працівники зобов’язані дотримуватися законодавства з охорони праці.

19 травня вітаємо з 80-річчям

найдорожчу сестру, наймудрішу тітку,
найлагіднішу бабусю

Катерину Олексіївну
КОЛЕСНИК!
Де взяти слів, щоб
вдячність передати
За все добро, за ласку,
за любов,
За світ оцей, що нам
подарували
І за тепло, що даруєте
знов.
Бажаєм здоров’я
багато-багато,
Хай щастя і мир
залишаються в хаті,
Хай горе обходить завжди стороною,
А радість приходить і ллється рікою.
Ми дякуєм Богу, що Ви у нас є,
Хай силу й здоров’я Господь Вам дає.
Сестра Оля та її родина

Наталію Володимирівну ЗУБЕНКО,

начальника відділу ведення реєстру територіальної громади

Володимира Петровича СІНІЧУКА,
головного спеціаліста відділу ведення
Державного реєстру виборців

Марину Володимирівну НЕБОРАЧКО,
директора Центру соціальних служб
для дітей сім’ї та молоді

Тетяну Анатоліївну ЗДОРЕНКО,

головного спеціаліста юридичного відділу
Працю собі не легку Ви обрали.
Вона потребує сил та тривог,
Але Ви ніколи не шкодували,
Бо праця – це доля, яку Вам дав Бог.
Радієм за Вас ми, за те, що Ви з нами,
За долю щасливу, за вдачу просту.
Хай доля зорями розсиплеться на небі,
І щастя місяцем освітлює в потребі,
Нехай курличуть в небі журавлі –
Сьогодні – Вас вітають всі!

Виконавчий комітет Ірпінської міської ради

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

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

Страховий експерт з охорони
праці відділення ВД ФССНВВ
у м. Ірпінь Київської області
А. Бульбанюк

Центр лікування та реабілітації
домашніх тварин

ПИЛОМАТЕРІАЛИ, ДРОВА, БРУС,
ДОШКА, АЛЬТАНКИ,

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

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

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

зняття аварійних дерев

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

За більш детальною інформацією звертайтесь
за тел.(050) 656-23-33 Олена.

UDVET

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
ГРУЗЧИКИ,
РАЗНОРАБОЧИЕ
Уборка территорий, вывоз
мусора, земельные работы,
любая тяжелая работа

КРУГЛОСУТОЧНО БЕЗ ВЫХОДНЫХ

www.gruzproffi.com

(067) 401–40–43; (050) 357–26–00

Наклад: 4 600.
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