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Нарешті у новому приміщенні зі зручним територіальним розташуванням
розпочав свою роботу Ірпінський центр позашкільної освіти. Заклад,
у якому діє 20 гуртків, що об’єднують за інтересами дітей від 5 до 18
років, тепер працює під одним дахом з Ірпінською міською радою.
На минулому
тижні урочистим
фіналом і відкриттям великої
фотовиставки
завершився
Всеукраїнський
фотоконкурс для
молоді «Країна
змін».
Із понад півсотні учасників і Анна Трошина – переможець фотоконкурсу (Фото: О.Клименко)
майже півтисячі
фотографій з усієї країни експертне журі та громадськість обрали
20 кращих молодих фотографів. Усі вони отримали змогу опублікувати свої фото у відомих ЗМІ і представити їх на фотовиставці,
що упродовж року експонуватиметься в Київському університеті
ім. Грінченка. Цікаво, що серед переможців – молодь із Приірпіння: Ірина Грицак (Ірпінь) та Олена Рожанська (Коцюбинське).
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КОЛОНКА РЕДАКТОРА

ПОВАЖНІ ГОСТІ

СТУДЕНТСЬКІ ГОСТИНИ:

від спікера парламенту до президента

Черешневий сад
Третій рік живемо наздогад
Від Покрови і знов – до Покрови.
Йде зима. І черешневий сад
Спокушає оберненням в дрова.
Він зануриться в сніг, як у ніч,
Він вбереться востаннє у пряжу,
І на час, обживаючи піч,
Сад мій літо своє перекаже.
Я не знаю такого ж тепла,
Як від саду і того, хто поряд.
Я так само згорала дотла,
Сад – від жару.
А я – від горя.
Хочу тиші як клятви, як знак,
Що вже час закладати прийдешнє
Там, де сад залишив післясмак
І війни, і вогню, і черешні…
Юлія БЕРЕЖКО-КАМІНСЬКА

Освітяни Київщини шукають
шляхи творення «Нової школи»

П

итання втілення у практику Концептуальних засад «Нова українська школа» обговорювали
освітяни Київщини на педагогічному коучингу:
«Форми і методи навчання молодших школярів
в умовах реалізації Концепції Нової української школи»,
співорганізаторами якого виступили департамент освіти і науки Київської обласної державної адміністрації та
видавництво «Ранок». Захід відбувся у рамках IX Міжнародної виставки «Інноватика в сучасній освіті» та VI
Міжнародної виставки «WorldEdu» у Київському Палаці  
дітей та юнацтва.
Учителі початкової школи Київщини – учасники регіонального експерименту «Розробка і впровадження навчально-методичного забезпечення початкової освіти в
умовах реалізації нового Державного стандарту початкової загальної освіти» та учителі, які у 2018 році працюватимуть із першокласниками, разом із колегами з інших
регіонів України, а також  управлінці, методисти активно
долучилися до колективного пошуку ефективних шляхів
творення «Нової школи».

Майбутні податківці, які
навчаються в Ірпені, уже з
юних літ призвичаюються
спілкуватися з
державотворцями,
першими особами
країни і тими, хто добре
знає всю політичну
та економічну кухню
держави. Останній тиждень
у цьому відношенні
виявився особливо
насиченим: не встигали
студенти й викладачі
«перетравлювати»
отриманий масив
інформації та емоцій від
одного поважного гостя, як
уже приймали наступного.
7 листопада в Ірпені
екс-президент України, відомий політик і державний
діяч Віктор Ющенко отримав
диплом почесного професора Університету державної
фіскальної служби України.
Під час зустрічі політик зосередив увагу студентів і курсантів на проблемах культури, національної свідомості,
єдності та іміджу України у
світі. «Ми маємо жити однією
думкою, бачити одну ціль,
формувати єдину синергію.
Національна єдність виникає з мови. Мова – це суть
національної ідентичності. В
кожної європейської нації є
своя державна мова. Україна
починається з тебе! Будьмо

На фото: Віктор Ющенко та Павло Пашко

українцями!», – проголосив
Віктор Андрійович.
Також поважний гість зауважив: «Сьогодні Україна –
це потенційно «прибутковий
актив», доведений до збитковості через погане управління. І він може стати прибутковим для всіх сторін і таким
чином наблизити довгоочікувану перемогу завдяки новій
економіці, отримати статус
надійного партнера і форпосту західних цінностей на
пострадянському просторі».
6 листопада, напередодні
гостин Віктора Ющенка, тут
приймали Народного депутата України, Голову Верховної
Ради України 2002–2006 та

2008-2012 років Володимира Литвина. А наступного
дня у цій же конференц-залі
виступав екс-спікер Верховної Ради України (1994-1998,
2006-2007) Олександр Мороз, який ділився з присутніми наболілим, пропонував
власне бачення виходу з тієї
ситуації, що склалася в Україні, акцентуючи увагу на необхідності зміни системи влади
в Україні, що сприятиме покращенню умов життя пересічної людини.
Політик переконаний, що
наша країна перетворюється
на територію, контрольовану
зовні. А населення поступово
зубожіє. Він критично ста-

виться до численних нинішніх
реформ в Україні, вважаючи
їх недолугими. Зачепив він і
проблеми в сільському господарстві, зауваживши, що нині
повністю руйнується село,
адже деякі діячі у високих
кабінетах навіть землю мріють якнайшвидше передати у
чужі руки, щоб ми не були на
ній господарями.
Зазначав, що нині спостерігається занепад десятків
галузей. Перш за все через
управлінську неефективність.
«Без розвитку власної економіки, виробництва не варто
мріяти про потужну державу,
робочі місця, належне соціальне забезпечення громадян. В іншому випадку ми
ризикуємо втратити суверенність».
Не обійшов увагою Олександр Мороз і можновладців,
які виводять кошти в офшори, і медичну та пенсійну
реформи, які, на його думку,
спрямовані на вимирання
населення України. Політик
наголошував на проведенні
виборів за відкритими списками, щоб люди знали, за
кого вони голосують. Болюча
тема — війна на сході нашої
Вітчизни. Політик стверджує,
що її можна було не допустити.
Як і всі попередні гості,
Олександр Мороз звернувся до молоді: «Ви закінчите
навчання та працюватимете
на передовій лінії розбудови
України. Від того, хто на ній
трудитиметься, і залежить,
якою буде наша країна».
За матеріалами Інтернет

ОБ’ЄКТИВНО

У 20-ці кращих молодих фотографів
України – двоє із Приірпіння

Ф

отоконкурс для творчої молоді «Країна
змін» – це інноваційний проект, який
вперше відбувся в Україні,
але вже викликав чималий
інтерес молоді та великий резонанс у медіа, освітянській і
мистецькій спільноті. В основі
його концепції – лише одна
вимога до учасників: завдяки
своїм фотоапаратам, планшетам чи смартфонам показати
позитивні зміни довкола, розповісти особливі історії про
людей, події чи явища, які
перетворюють на краще нашу
країну і світ.
Конкурсні роботи молодих
авторів були присвячені як
репортажній, документальній
фотографії, так і художнім,
постановочним сюжетам. Їх
тематика була різноманітною:
від тем АТО, життя вимушено
переміщених осіб, дітей-сиріт
до урбаністики чи арт-експериментів.
Головний приз конкурсу
виборола студентка Київського національного університету
театру, кіно і телебачення імені І. Карпенка-Карого Анна
Трошина. Вона представила
серію світлин, яка оповідає

про життя людей на щойно
звільнених територіях у зоні
АТО. Друге місце отримала
Ганна Постова з Одеси за
пейзажні фотографії з глибоким символізмом. Цікаво, що
кілька років тому ця дівчина
запропонувала свій логотип
міста Ірпеня, який сьогодні
став його брендовим символом. Цього ж разу вона долучилася також до створення
логотипу Всеукраїнського фотоконкурсу.
Трете місце посіли одразу
два конкурсанти: колишній
солдат морської піхоти і фотограф з Полтави Артур Овсій,
який показав зсередини життя
і тренування своїх військових
побратимів, та Олена Горбова з Дублян, що на Львівщині,
зі знімками українського села.
Серед найкращих 20-ти
фотографів опинилися і мешканки Ірпеня та Коцюбинського – Ірина Грицак і Олена
Рожанська.
Ірина Грицак – студентка
четвертого курсу Інституту
журналістики Київського національного університету ім.
Т. Шевченка, колишня журналістка газети «Ірпінський вісник». Шість років тому Ірині

Прес-центр Київської облдержадміністрації

Ірина Грицак/Країна Змін

Олена Рожанська/Країна змін

подарували фотокамеру. Це й
підштовхнуло дівчину до фототворчості. Спочатку це були
прості любительські знімки
природи, людей, а пізніше
стало зрозуміло, що виходить
дійсно добре і з’явилося бажання розвиватися далі.
Ірина впевнена, що істинне
натхнення можна знайти лише
тоді, коли ти на повну віддаєшся улюбленій справі і вона
приносить тобі задоволення.
Так, дівчина розповіла, що
вона особисто обожнює фото
природи і не втрачає можливості зняти захід сонця серед
гамірної столиці чи тихий ранковий ліс в Ірпені. Також головними героями для її фото
часто стають діти. Вони здатні
передавати такі щирі емоції,
які хочеться бачити знову й
знову.
21-річна Олена Рожанська є студенткою Київського
національного університету
ім. М. Драгоманова, організаторкою арт-проектів у рідному Коцюбинському, а також
позаштатним кореспондентом
газети «Ірпінський вісник».
Її фотоісторія почалася два
роки тому з рішення зібрати

місцевих фотографів і талановитих осіб для створення
арт-простору у Коцюбинському. «Нам потрібно знати тих
людей, що мешкають поруч із
нами. Бо часом наш сусід творить щось неймовірне, а ми
про це навіть не здогадуємося», – поділилася враженнями
молода авторка.
Між іншим, до започаткування самого фотоконкурсу
для творчої молоді увійшли
відомі фахівці із Приірпіння:
Ігор Найда – громадський діяч,
лідер Всеукраїнської інноваційної платформи «Сходи в
майбутнє», один із директорів
Міжнародної фармацевтичної
корпорації «Юрія-фарм», Володимир Шилов – колишній
фотожурналіст «Ірпінського
вісника», і Андрій Сніжко – викладач і журналіст. Окрім них
до оргкомітету увійшли відомі
в Україні та поза її межами
медійники:
фотокореспондент Олександр Клименко,
фахівець з візуальних медіа і
викладач Мар’яна Ангелова,
медіаексперт та медіакритик
Діана Дуцик, телеведуча і викладач Наталія Сопіт.
Маргарита ТІМОФЄЄНКО
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НА ВІСТРІ

КОНФЛІКТ НА ТУРГЕНЄВСЬКІЙ:
сторони ідуть на компроміс
Під час зустрічі з
Ірпінським міським
головою Володимиром
Карплюком представник
компанії-забудовника,
яка вирубує дерева на
території міжрайонного
відділу поліції охорони, та
представники мешканців
мікрорайону досягли
домовленості про
врегулювання конфлікту.
Активісти пообіцяли більше
не руйнувати зведений
забудовником паркан,
а будівельна компанія
має прибрати з нього
колючий дріт, призупинити
вирубування дерев і знайти
компроміс із місцевою
громадою.
Конфлікт розгорівся після
того, як забудовник – компанія «Альфа Буд» – звів навколо території, де розташований
Ірпінський міжрайонний відділ
Управління поліції охорони в
Київській області (перехрестя
вулиць Тургенєвської та 8 Березня), високу бетонну загорожу та почав зносити дерева.

За словами представника
будівельної компанії, роботи
проводились на підставі угоди
з обласним Управлінням поліції охорони. Громадські активісти, які не погоджуються з тим,
що це відбувається без урахування їхньої позиції, частину
загорожі зруйнували.
Володимир Карплюк наголосив, що земельна ділянка, яка стала епіцентром
конфлікту, перебуває у державній власності, тому перед
початком будівельних робіт
забудовник повинен отримати

рішення обласної ради чи уряду про зміну її цільового призначення. Ці документи мають
бути представлені міській владі та місцевій громаді.
«Друге: якщо хтось хоче будувати, він повинен прийти до
головного архітектора міста,
який відповідає за містобудівне бачення, і затвердити план
зведення будинку. У чиїй би
власності не була земля, містобудівну документацію, відповідно до закону, видає орган
місцевого самоврядування», –
зазначив міський голова.

Він також підкреслив, що,
на його переконання, не можна проводити будівництво з
боку школи, розташованої по
сусідству, тому щонайменше
половина всієї ділянки має
бути відведена під сквер.
Міський голова зауважив,
що ділянка повинна бути обгороджена – це продиктовано
правилами техніки безпеки – і
закликав активістів на це зважати. У результаті переговорів
сторони прийняли запропоновану Володимиром Карплюком формулу домовленості
про припинення конфлікту та
переходу до діалогу. Представник забудовника запевнив, що
жодні будівельні роботи без
узгодження з міською радою
та мешканцями мікрорайону
проводитися не будуть.
У зустрічі взяли участь перший заступник міського голови Дмитро Христюк, депутати
міськради Олександр Маркушин та Плешко Максим, очільник відділу містобудування та
архітектури Михайло Сапон.
Нагадаємо, раніше Володимир Карплюк уже заявляв, що
міська рада не давала жодних
дозволів на забудову території
Ірпінського міжрайонного відділу поліції охорони.
Текст і фото:
Володимир БОБЕЧКО

ДОБРІ НОВИНИ

ПІД ДАХОМ МІСЬКРАДИ
будуватимуть кораблі
Раніше Ірпінський центр
позашкільної освіти, хоч
і належав Ірпеню, але
знаходився в Бучі на вулиці
Яблунській і називався
«Еколого-технічний центр
творчості школярів». Зі
зміною назви і переїздом у
більш просторе приміщення
тут з’явилося 9 нових
гуртків оздоровчого,
художньо-естетичного та
гуманітарного напрямку.

20:00. З’явився у нас і гурток
для дошкільнят «Весела карусель», який допомагає дітям
5–6 років, котрі не відвідують
дитячий садок, підготуватися
до школи та адаптуватися до
роботи в колективі. Усі заняття
безкоштовні (ніяких «благодійних» внесків!) – і це дуже подобається батькам», – розповідає
директор Центру Тетяна Адамчук.
Зручне розташування у
центрі міста нарешті дає змогу
добиратися на заняття багатьом діткам як із Ірпеня, так і
з Гостомеля, Ворзеля і навіть
Коцюбинського. «Ми маємо
простору залу для гуртків «Су-

часна хореографія» та «Оздоровча гімнастика». Є ще у нас
«Наші гуртки працюють на
і велика зала для гуртків техбазі закладу і п’яти шкіл Ірпенічної творчості. А от «Студія
ня. Графік роботи зручний для
образотворчого мистецтва» і
дітей, які навчаються у пер«Фітодизайн» проводять занятшу і другу зміни – з 9:00 до
тя у кімнатках, де ледве вміщаються 10 дітей. Бажаючих,
звісно більше, тому додаткові
гуртки діють на базі шкіл», –
показує приміщення Тетяна
Анатоліївна.
Усього Ірпінський центр позашкільної освіти (ІЦПО) відвідують 828 дітей, якими опікується 18 педагогів.
У планах на майбутнє – відкрити «Клуб іноземних мов»,
де б вивчалися англійська,
французька, німецька, польська мови; створити гурток
арт-терапії, де діти займатимуться казкотерапією, сміхотеНа фото: директор ІЦПО Тетяна Адамчук рапією та пісковою терапією.

Тож Центр запрошує молодих
педагогів із новими ідеями, які
тут можна було б утілити разом із дітьми.
У приміщенні ІЦПО – тепло,
чисто, охайно. Ірпінська міська рада не лише профінансувала ремонт, а й закупила нові
столи, стільці, шафи, стелажі і
комп’ютери. Хоча Центру ще
є куди розвиватися: скажімо,
гурток «Оздоровча гімнастика»
потребує «шведської стінки».
Не завадило б і поповнення
інструментарієм та матеріалами для гуртка зі створення
моделей кораблів і літаків. Але
в цьому працівники Центру
більше орієнтуються вже на
спонсорську або батьківську
допомогу.

В Ірпені почав
упроваджуватися новий
проект для молодих
підприємців із числа
вимушених переселенців –
«Приступаючи до справи».
Його учасників навчатимуть
англійській мові, основам
ведення бізнесу та роботі з
сучасними медіазасобами.
Програма реалізується за
підтримки посольства США
в Україні. Організаторами
виступають міжнародна
організація «PROJECT
HARMONY» і благодійна
організація «Фундація
добрих справ».

«Проект розрахований для
підприємців-початківців внутрішньо переміщених осіб. Їм
надається перевага, але не виключається й участь місцевих
жителів, які потребують цих
знань», – розповідає голова БО
«Фундація добрих справ» Надія
Філімонова.
Минулого року допомогу
в рамках цієї програми отримали 77 молодих підприємців
у Волинській і Харківській областях. Цього разу пощастило
й Ірпеню.
«Ми розуміємо необхідність
англійської мови в суспільстві і
те, наскільки вона може допомогти людям у кар’єрі та житті.
Коли ми планували цю про-

граму, то подумали, що саме
в Ірпені багато жителів будуть
зацікавлені в ній», – прокоментував аташе з питань викладання англійської мови Джон
Сільвер.
«Це дуже потрібна і цікава
програма. Навчання важливе
для людей, які намагаються
по-новому себе знайти у житті,
розвиватися, відкривати новий
бізнес. Англійська потрібна не
тільки для переселенців, а для
всіх. І ми дуже раді, що можливості її вивчати відкриваються
для нашої громади», – зазначає
депутат Ірпінської міської ради
Анастасія Попсуй.
Проект «Приступаючи до
справи» складається із 90 го-

КОЦЮБИНСЬКЕ І ДОСІ БЕЗ ТЕПЛА
Скандал довкола проблеми з відсутністю опалення у
Коцюбинському набирає обертів. Терпіння мешканців
уже на межі зриву – у квартирах сиро і холодно, від
вологи на стінах з’являється пліснява, а в соціальних
мережах із кожним днем усе більше й більше наростає
соціальна напруга, цілком справедливе обурення, а то й
відверті погрози на адресу селищної голови, адже саме
вона, на думку односельців, довела ситуацію до такого
критичного стану і має нести за це повну відповідальність.
Проблема затримки опалювального сезону в Коцюбинському вже перебуває на контролі високопосадовців. Нагадаємо: Віце-прем’єр-міністр регіонального розвитку, будівництва
та житлово-комунального господарства Геннадій Зубко прямо
заявив про своє обурення з приводу ситуації в селищі, де значна частина населення і досі перебуває без тепла. 6 листопада
2017 р. у рамках Форуму місцевого самоврядування Асоціації
міст України він заявив: «На сьогоднішній день є інформація
від обласних державних адміністрацій щодо незадовільного
стану з підключенням інфраструктури до опалення наступних
населених пунктів: Шепетівки, Сміли, Славутича, Коцюбинського. З усіх цих питань будуть направлені відповідні звернення в прокуратуру з приводу неналежного виконання повноважень посадовими особами згаданих населених пунктів».
Минулого тижня до Ірпеня завітав голова Київської держадміністрації Олександр Горган, аби спільно з депутатами Ірпінської міської ради та міським головою Володимиром Карплюком знайти вихід із ситуації, що склалася у Коцюбинському.
Губернатор зазначив, що лише Ірпінь може допомогти Коцюбинському, адже рахунки селищної ради заблоковані судовим
рішенням. У результаті Ірпінська міська рада надала 1,7 млн
грн фінансової допомоги для погашення заборгованості з
різниці в тарифах ТОВ «УкрОпт «Мастер-енерго» – основного
постачальника тепла в Коцюбинському перед «Нафтогазом».
Окрім того, Ірпінь сплатив аванс у розмірі 1 млн грн за теплову енергію на комунальні установи Коцюбинського, що перебувають на балансі Ірпінської міської ради – дитячі садочки,
школи, будинок культури. 7 листопада на засіданні обласної
територіальної комісії з питань узгодження заборгованості з
різниці в тарифах це рішення Ірпінської ради затвердили.
«Коцюбинське дуже завдячує Ірпеню. Залишалася паперова робота і менше, ніж за два тижні, сподіваємося, в оселях
селища буде тепло», – коментує ситуацію депутат Ірпінської
міської ради і член виконкому Коцюбинської селищної ради
Богдан Слюсаренко.
Попри це жителі Коцюбинського залишаються занепокоєними. Адже майже місяць чекають  тепла, а селищний голова
обіцяла, що опалювальний сезон розпочнеться без проблем
і вчасно. Натомість у мешканців у квартирах від сирості псуються особисті речі і чимало квартир уже потребують ремонту.
Ситуація ускладнюється й тим, що жителі, щоб обігріти житло, активно користуються електрообігрівачами. Як і прогнозувалось, електромережа не витримує такої напруги. На вулиці
Мебельній електрична фаза вже перегоріла.
Поки коцюбинці чекають на тепло, звернення про неналежну підготовку до опалювального сезону керівниками Коцюбинського будуть передані в ГПУ. «Генеральна прокуратура
повинна розібратися в ситуаціях, за якими будуть відповідні
звернення, і захистити права споживачів», – підкреслив Геннадій Зубко.
Наталя РИБАЛЬСЬКА, Олександра РАДОВА

ТИЖДЕНЬ КУЛЬТУРИ В ІРПЕНІ:
у подарунок – Національна
капела бандуристів
фото: С. Середенко

Текст і фото:
Світлана СЕРЕДЕНКО

ВІД СЛОВА ДО ДІЛА

Стартував новий навчальний
проект для підприємців
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дин безкоштовних навчальних
курсів. Із них 60 годин – ділової англійської мови, 15 годин
– основи ведення власного бізнесу і стільки ж – занять роботи на веб-сайтах, у соціальних
медіа, а також у мобільних і
цифрових додатках.
«Більшість учасників виходять на новий рівень. Вони
розширюють свій бізнес і починають співпрацювати один із
одним. Так, були такі випадки,
коли на тренінгах підприємці
знаходили партнерів», – ділиться представник організації«PROJECT HARMONY» Олександра Безручко.
У результаті відбору учасниками проекту стануть 15 підприємців. Заявки приймаються
до кінця листопада у Центрі
для роботи із внутрішньо переміщеними людьми. Довідки за
телефоном: (063) 411-10-82.
За матеріалами ITV
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листопада в Ірпені пройшли урочистості до Дня працівників культури та майстрів народного мистецтва. З
нагоди свята у Центральному будинку культури зібралися керівники усіх мистецьких закладів регіону, фольклорні ансамблі та аматорські колективи, народні майстри,
представники міської адміністрації та мешканці Ірпеня.
«Дуже багато культурних заходів проходить сьогодні в
Ірпені. Щотижня, якщо не щодня, ірпінська публіка має нагоду відвідувати різноманітні літературні вечори, художні виставки, мистецькі зустрічі, концерти і вистави. Я знаю, яка це
важка праця – все організувати і провести на високому рівні»,
– звернувся до гостей заходу перший заступник Ірпінського
міського голови Дмитро Христюк, дякуючи працівникам культури за їхню роботу. Найактивніших із них нагородили почесними грамотами та відзнаками.
Відмітили також юних переможців обласних і всеукраїнських мистецьких конкурсів та фестивалів. Почесну грамоту
Міністерства культури України отримала напередодні й начальник відділу культури, національностей та релігій Євгенія
Антонюк.
Але, безсумнівно, найяскравішим подарунком, який отримали ірпінці до Дня працівника культури, став виступ Національної заслуженої капели бандуристів України ім. Г. Майбороди. Виконання народних пісень під художнім керівництвом
Юрія Курача неабияк порадувало усіх, хто зібрався на урочистості у Центральному будинку культури.  
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Олександр Горган.
РІК НА ЧОЛІ ОБЛАСТІ

фото: Ю. Бережко-Камінська

Наприкінці жовтня відбулася зустріч голови Київської обласної
державної адміністрації Олександра Горгана з редакторами
регіональних засобів масової інформації з нагоди першої річниці
перебування очільника області на посаді. Розмова вийшла
щирою і відвертою. Голова ОДА підбив підсумки того, що вдалося
зробити, поділився планами та розповів про систему пріоритетів,
сформованих його командою. Редакція «ІВ» публікує тези виступу.

-П

ерше завдання,
яке я перед собою
поставив
на початку своєї роботи на посаді голови
облдержадміністрації – це
сформувати команду. Формувалася вона непросто, бо
я зайняв непримиренну позицію стосовно непрофесіоналізму та будь-яких проявів
недостатньої мотивації до
роботи. Переважну більшість
керівників замінено. В усіх
ключових департаментах і
управліннях пройшли кадрові зміни. Замінив навіть керівника департаменту фінансів,
хоч усі переконували цього
не робити: саме розроблявся
проект бюджету розвитку, і
зміна керівника департаменту в цей час могла б фінансово паралізувати всю область.
Але я це зробив. Завдяки
цьому рішенню вивчив усі
методики бюджетного планування, Бюджетний кодекс і
власноруч в Excel верстав усі
додатки до бюджету – мабуть,
єдиний губернатор в Україні.
Отже, всі ключові департаменти адміністрації було
оновлено. Ми займалися
активним рекрутингом кращих спеціалістів з різних міст
України. Сьогодні заходжу на
нараду – у людей вогонь в
очах і зовсім інший емоційний заряд, вони хочуть працювати і їх легко заряджати. Є
розуміння завдань. Потрібна
була мова нового спілкування. Почали працювати над
компетенціями. Раніше я активно займався тренінгами,
які стосуються стандартів у
проектному управлінні. І я
зрозумів, що є нагода запровадити у цій великій спільноті
саме мову проектного управління. Було розроблено програму урядування, за рахунок
упровадження якої почали
займатися компетенціями нашої команди. Всі керівники
пройшли тренінг, як організовувати управління проектами
в командному середовищі за
методикою Scrum. Це найбільш інноваційна система.
Тільки уряди окремих країн
сьогодні наважуються працювати за цією методикою. А ми
це інтегрували у щоденну роботу. Тому ми багато в чому
перші в Україні.
Для чиновника з іншої
адміністрації наші базові
компетенції і терміни ні про
що не говорять. Про принципи управління сьогодні
знань немає ні в кого. Старі
знання і методики роботи
були на 100% прогнозовано
провальними. І наша команда, яка була сформована в
муках, вивчала базові принципи управління як такого.
Не просто читали книги, а
проходили тести, співбесіди
зі мною особисто. Без цього
ніхто навіть премію не отримує. Для осіб середнього віку
дуже непросто щось вчити, бо
наше буденне життя не залишає такого поняття як вільний
час. Але в нас усі вчаться і всі
змінюються. Тому одним із
персональних досягнень за
свій перший рік роботи вважаю забезпечення оновленої
команди компетенціями, які
відповідають вимогам нового

часу. Ми не процесоорієнтовані, а результатоорієнтовані. Мене цікавить, не скільки
було проведено нарад, а який
результат маємо: теплі труби
в будинках чи ні.
Тепер, розуміючи проблематику, маємо команду, яка
здатна виробити адекватну
відповідь на   проблеми, які
перед нами постають. Моїм
розпорядженням
створено Офіс радників, до якого
увійшли
найтитулованіші
експерти. Очолив його Володимир Удовиченко, колишній
мер міста Славутич. До складу Офісу ввійшов і голова
однієї з парламентських груп
Ярослав Москаленко, взявши
на себе складну функцію комунікації з Верховною Радою
України, Урядом та центральними державними органами.
Так крок за кроком почали
вирішуватися ключові питання. Офіс радників розробляв
пропозиції щодо того, як долати проблеми, які виникають
в області, програму діяльності
та її пріоритети.

ДУХОВНЕ І НАЦІОНАЛЬНОПАТРІОТИЧНЕ ВИХОВАННЯ
ЧЕРЕЗ ОСВІТУ, КУЛЬТУРУ,
СПОРТ І ФІЗИЧНУ КУЛЬТУРУ
Без національно-патріотичного виховання Україна
ризикує втратити критичну
кількість молодих професійних кадрів, і це призведе до
колапсу економіки і суспільної сфери загалом. З України масово сьогодні виїздять
молоді спеціалісти. Ми переживаємо колосальну депопуляцію, яку зупинити тільки
рівнем оплати вже складно.
Потрібно акцентувати на тих
моральних цінностях, які переконають людину в тому,
що вона повинна залишатись,
чимось жертвувати, але розуміти, що вона своєю присутністю тут рятує країну від колапсу. Це був дуже несподіваний
висновок Офісу радників,
який адміністрація сприйняла
як наказ до роботи.
Була проведена реорганізація в структурі адміністрації
і ми утворили окреме Управління національно-патріотичного виховання і молодіжної
політики. Такого підрозділу
ніде в Україні немає. Київщину ставлять у цьому в приклад.
У грудні цього року в Київській області буде відкрито
перший в Україні вишкільний
центр «Пласту» (Національна
скаутська організація України
– «ІВ»). Його активно будують у Бучі, в парку. Красива
споруда. Це моя власна ініціатива. До сьогодні жодна державна структура не передала
«Пласту» нічого, не спорудила
нічого. Тренінгові програми
цього центру генеруватимуть
поповнення для всіх пластових осередків області.
Здійснено
співфінансування і виконано проектні
роботи щодо іншого об’єкту,
який буде безпрецедентним
в Україні – Будинку української молоді у Вишгороді, на
набережній Київського моря.
Дуже сміливий проект, який
проектувався спочатку зсе-

редини – було обраховано
весь функціонал приміщення,
а потім прийняті фасадні рішення. Він буде охоплювати
молодь з усієї Київщини. Понад три тисячі жителів області
проходитимуть його програми щорічно. Цей центр буде
інкубатором еліти нового рівня в Україні. Це наша карма –
Київщина виховує найбільше
людей, які згодом опиняються
в столиці на керівних посадах.
Якщо Київщина – матір політичних еліт, то не треба цього
ігнорувати, а потрібно більш
якісно готувати до цього молодь. Тому зараз молодіжна
тема на Київщині набула нового значення, нового сенсу.
Кілька тижнів тому в Києві
відбувався великий форум.
В один голос провідні спеціалісти доводили, що існуючі
інструменти інформаційного
впливу при системному застосуванні дають можливість
змінити свідомість будь-якої
людини. Необхідна робота
над тим, щоб налаштувати
людини не залишати країну.
Проблема депопуляції диктує
нам необхідність зменшувати
смертність, збільшувати народжуваність та покращувати
якість життя.  

ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я
Здоров’я – це та сфера, в
якій суспільство чекає державного втручання і підтримки. Бо якщо це пустити на
самоплин, це завжди закінчується бідою і трагедією.
Я раніше намагався мовчати про деякі сторінки зі свого особистого життя, а зараз
розумію, що мій особистий
досвід дуже часто мене спонукає до прийняття тих рішень,
які стосуються всіх людей. У
2008 році, коли в мене народився другий син, сталася
трагедія, яка доленосно вплинула на життя моє і моєї родини. Син, який народився абсолютно здоровим, постраждав
від неякісної медичної допомоги, коли йому було три
місяці. У дитини загорнувся
кишківник – інвагінація. Дитина плаче, температурить.
Я зателефонував на швидку, щоб викликати. Диспетчер відмовив, порадив узяти
грілку і гріти живіт. Я зробив
усе, як мені сказали. Хлопчик
кричав, а потім затих і заснув.
Насправді – від болю втратив
свідомість. Я вигрів йому некроз. Кишківник відмер. Ми
швидко поїхали до лікарні,
але лікарі відмовилися оперувати. До мене вийшов лікар і
сказав: у дитини немає шансів, приїздіть пізніше забрати
тіло. Але ми не здавалися. У
цей день я по-справжньому
знайшов віру. Несамовито
молився: нехай дитина буде
будь-яка, але щоб її серце
не перестало битися. І лікар,
бачачи, в якому ми розпачі, погодився прооперувати
поза вимогами протоколу,
застосувати фармакологічну
групу, яка в Україні взагалі не
ліцензована. Дитина вижила,
хоча була уражена частина
головного мозку. Зараз синові 9 років, але в нього затримка психічного розвитку:

за тестами він показує вік 3,5
– 4 роки.  
Я, як батько, дитину якого,
по-суті, покалічила медична
система, міг би образитися на весь світ, ненавидіти
всіх лікарів і все життя жити
в смутку і ненависті до цієї
системи. Але цей колосальний виклик сформував мою
життєву програму. Я розумію,
яку кількість людей ця система продовжує калічити, і це,
мабуть, Бог мене поставив на
цей шлях – замість того,  щоб
докоряти всім і бути жертвою,
робити все можливе, щоб
менше людей постраждало.
Область дуже добре спрацювала в частині підготовки
медичної реформи. Ми перші в Україні запропонували
Міністерству охорони здоров’я контури госпітальних
округів. І одними з перших
сформували всю структуру
госпітальних округів – ради,
секретарів, керівників. Рада
госпітальних округів інтенсивно формують плани розвитку, і ми вже будемо їх
ураховувати при формуванні
бюджету на наступний рік.
Водночас час ми забезпечили устаткування для Програми розвитку екстреної
медичної допомоги. Зараз
створюється єдина оперативна диспетчерська служба області. Дзвінки на номер 103
сьогодні розподіляються за
принципом географічної локалізації: система вираховує,
звідки йде виклик і перекидає
його на найближчий пункт. У
наступному році всі дзвінки
потраплятимуть до єдиної
диспетчерської служби, яка
буде розміщена в місті Біла
Церква, і, за алгоритмом найбільш оптимальної логістики,
виклик буде спрямовуватися
на найближчу групу. Вона
матиме геопозиціонування
показників і буде вирушати за
найкоротшим шляхом. Система буде вираховувати навіть
затори на дорогах. У нас буде
шість пунктів постійного дислокування бригад.
До кінця року в Київській області буде відкрито і
презентовано інноваційний
фельдшерський пункт, створений за стандартом «пасивний дім», який стане найновітнішим об’єктом у галузі
первинної ланки медицини в
Україні.  Спроектовано його в
селі Боденьки Вишгородського району французьким архітектурним агентством – у нас
немає досвіду проектування
таких закладів. Подібні пункти тільки почали з’являтися в
окремих країнах Євросоюзу. І
це буде перший такий об’єкт в
Україні. У середньому індекс
енергоспоживання
об’єктів
соціальної сфери в області
складає близько 150 кВ умовної енергії на один квадратний метр за рік. А деякі споживають навіть 370 кВ. Наш

фельдшерський пункт гарантовано споживатиме менше
15 кВ. Його унікальність полягає також і в тому, що внутрішнє планування розроблене за принципом найбільш
оптимального руху медика і
пацієнта. Там достатньо місця для всього необхідного,
але немає надлишкової площі. І коли ми показували цей
план нашим лікарям, то вони
просто очам не вірили: там є
і окрема оглядова кімната, і
стерилізаційна, і кімната для
фельдшера, і санвузли для
фельдшера та для пацієнтів,
і ще й службова квартира для
фельдшера та його родини.

ОСВІТА
У сфері освіти триває
дуже інтенсивна робота. У
нас сильний керівник департаменту, зараз багато всього
робиться для шкіл. На одному успішному прикладі хочу
зупинитися.
На одній із нарад в Адміністрації Президента я почув
показник, який мене просто
приголомшив. Нещодавно в
Україні працювала експертна
група, яка займалася верифікацією діагнозів дітей, які мають інвалідність, пов’язану з
когнітивними дисфункціями.
Група працювала понад півроку і вердикт її був таким:
понад 70% обстежених дітей
за умови застосування необхідних педагогічних технік
можуть бути повністю залучені до суспільного життя. А по
факту вони є особами із ознаками так званої соціальної
інвалідності. Вони ізольовані
вдома. Вдумайтеся: сім дітей
із десяти при правильному не
фармакологічному, а педагогічному підході можуть бути
повноцінними членами суспільства й успішними людьми. Скільки людських доль
можна врятувати!
Інклюзивна освіта у цьому
контексті набуває особливого
значення. Після цієї наради я
повернувся в облдержадміністрацію і відразу запропонував будувати Центр розвитку
інклюзивної освіти, який буде
в першу чергу працювати на
підготовку спеціалістів, що
працюють із дітьми. І зараз
ми за активної участі дружини
Президента починаємо рухатися в напрямку створення
школи для таких фахівців.
Наступного року у вересні
плануємо урочисто відкрити
Центр, який почав будуватися в Обухові. Проект розроблений спільно з іноземними
партнерами.
На превеликий жаль, відсоток дітей, які потребують
особливих підходів, буде зростати з року в рік. Це зумовлено певними об’єктивними
причинами, про які треба говорити окремо.

ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ
Є напрямок, у якому Київська область не просто пасла
задніх, а завжди нас представляли як негативний приклад
– як робити не треба. Я цей
сором переживав протягом
року на всіх урядових нарадах. Коли заходила мова про
децентралізацію, я відразу
вставав, бо про нас згадували через речення. Процес
територіальної реформи у
нас був провальним, бо не
дослухалася до побажань громад, вираховуючи межі лише
за формулою. Людина, яка
відповідала за цей напрямок,
була звільнена. І як тільки
з’явився молодий, завзятий
спеціаліст,
децентралізація
отримала нове життя. Стоїть
черга сільських голів, які бажають вирішити це питання.
Зараз відбуваються вибори у
чотирьох громадах, у грудні
– ще у трьох. Децентралізація
зрушила.

ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ
На превеликий жаль, поки
що Київська область залишається одним із найенергонеефективніших регіонів
України. Але ми почали проводити правильну модернізацію енергоспоживання. У
цьому відношенні Київщина
теж унікальна: ми перші, хто
сформував мережу енергоменеджерів на рівні всіх районів
і міст області. Ці люди відповідають за програми енергоефективності. І ми не просто
сформували цю мережу, але
й упродовж року займалися
навчанням спеціалістів. Створення цієї системи – це те, за
що я воював упродовж року,
бо подібні інновації все ще
викликають спротив з боку
місцевих керівників. Даєш
конкретну директиву – і знаходиться купа причин, щоб її
не виконати.
На програми енергоефективності в області виділено
171 млн грн. Це дуже багато.
Ми прогнозуємо, що зробимо
сильний ривок у цій галузі вже
в цьому році.

ЗБІЛЬШЕННЯ КІЛЬКОСТІ
РОБОЧИХ МІСЦЬ,
ПІДВИЩЕННЯ ЗАРОБІТНОЇ
ПЛАТИ, РОЗВИТОК
ЛОКАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ
У другій половині листопада в нас працюватиме Рада
регіонального розвитку Київщини, якій буде презентована
програма, що фокусується на
діяльності однієї комерційної організації. Може   навіть
скластися враження, що це
неправомірне сприяння одній
структурі.

НА ЧАСІ
кою ще ніхто не проводив подібного аналізу.
І вже первинні результати
продемонстрували необхідність створення так званих
каналів демонстрації продукції, яка виробляється. Ключова проблема – ринок збуту.
Ми не маємо, де продати, не
можемо себе «розкрутити»,
ніхто про нас не знає. І тут
знову у пригоді може стати
«Еціпентр», який має єдиний
електронний каталог товарів.
Якщо, наприклад, у Богуславі місцеві виробники дверей
реалізовують на місці свої
вироби, то їх можна буде побачити по всій Україні через ці
каталоги.  

ВЕЛИКА КІЛЬЦЕВА ДОРОГА.
ТРАНСПОРТ
Що може бути «драйвером» розвитку Київщини
– найбільш потужним і основним, доленосним? Велика
кільцева автомобільна дорога. 15 км цієї дороги, яку має
Києво-Святошинський район,  
дає вже зараз 1,5 млрд грн у
бюджет розвитку цього району. Реалізація цього проекту
створює ефект мультиплікатора ресурсів – коли вся ця територія починає обростати інфраструктурними об’єктами,
логістичними, сфери побуту,
надання послуг, виробництва,
відбувається
перенесення
промислових груп у ці частині Київщини. Якщо говорити
про економіку, то розвиток
кільцевої дороги – завдання
номер один. І ми тримаємо
це на контролі. За цей рік ми
закінчили проектування першої черги, яку будемо робити
на ділянці №6 – вона з’єднує
трасу Київ –Одеса і Київ –
Житомир. Для цієї ділянки в
нас є проектна документація,
поточний кошторис, аналіз
стану земельних ділянок, на
яких планується спорудження
дороги, а також повний обсяг
документів щодо вилучених
ділянок, які були неправомірно роздані у приватну власність. Деякі землі треба буде
вилучати в судовому порядку
або викуповувати на суспільні
потреби. Запуск хоча б першої черги дороги дасть можливість продемонструвати її
потенціал, і це стане презентацією інших етапів, яка зацікавить інвесторів. Частина
дороги буде фінансуватися за
приватний кошт із можливістю
для інвесторів розміщувати
вздовж дороги об’єкти власного бізнесу.
У цьому питанні мене дуже
активно підтримує група народних депутатів і перш за все
– Ярослав Москаленко.
Другим здобутком у цій
сфері вважаю мобілізацію коштів для ремонту доріг. Зараз
у нас на це – понад 1 млрд
200 млн грн. До кінця року
плануємо використати близько 900 мільйонів. Частково
кошти залишаються, тому що
я категорично проти того,
щоб дороги ремонтувалися
під час несприятливих погодних умов, мінусових температур. Такого масштабного ремонту доріг, як у цьому році,
Київщина не знала. До речі,
нарешті доасфальтували ті
сім кілометрів до Василькова
на трасі Київ – Одеса, де була
висока смертність.
Щодо проблеми ДТП – ми
зрозуміли, що поки знайдемо
експертів із безпеки на дорогах, будемо отримувати нові
жертви, бо люди гинуть щодня. Потрібні були швидкі рішення. І ми купили експертні
рішення за бюджетні кошти.
Оголосили конкурс: хто запропонує найкращі способи
зменшення смертності на
дорогах Київщини. Поставили завдання щодо ліквідації
факторів, які можуть викликати смертність, та очікуваних
результатів щодо зменшення
кількості постраждалих. Отримали багато пропозицій.
Перемогла компанія, яка роз-

робила програму «Нульова
смертність на дорогах Київщини». Ми почали реалізацію цього проекту. Компанія
аналізує весь масив статистики стосовно ДТП за три роки,
створили
геоінформаційну
систему, де зафіксовані точки всіх ДТП зі смертельним
наслідком. Таких точок по Київщині дуже багато. І ми отримали конкретні рекомендації
щодо кожного місця. У цьому
році споруджуємо «острівці
безпеки». У нас їх буде більше
30. Це найпростіший спосіб
захисту пішохода на дорозі,
бо скорочуємо час його перебування в зоні ризику. Понад
10 «острівців» здали в експлуатацію. Майже на кожен із них
уже налітали машини в той
час, коли там перебували пішоходи. Це рішення вже врятувало кілька життів.
Щодо цільової програми
пасажирських
перевезень
«Смарт-транспорт Київщини».
Закупили обладнання, створили інформаційний центр.
Це дає можливість відслідковувати поточний рух кожного
автобуса, який здійснює легальні перевезення. За умовами програми, всі автобуси
будуть обладнані пристроями, які дозволяють центру ба-

роботи дільничних офіцерів.
На жаль, у графі «Оцініть
якість роботи дільничного
офіцера поліції» часто зустрічається відповідь: «Не знаю
такого». Є слухання, на які
приходять п’ять – cім осіб, а
буває, що збирається все село.

ЕКОЛОГІЯ
У цій сфері теж є сильний
результат: створюємо систему
моніторингу стану довкілля
Київщини. Поки що в такому
вигляді її немає ніде. Зокрема ми завершили тендерну
процедуру, і наша область
першою в Україні отримує
пересувну екологічну лабораторію, яка дозволить контролювати ситуацію, а також
оперативно реагувати на
звернення та скарги громадян. Екологічна лабораторія
призначена для мобільного
вимірювання стану забруднення як атмосферного повітря, так і водойм. Окрім того,
вона може застосовуватися
для проведення замірів забруднення атмосфери на
підприємствах, на вулицях,
а також для контролю скидів
забруднюючих речовин у відкриті водойми та каналізаційну мережу.  
фото: Ю. Бережко-Камінська

Йдеться про розвиток мережі компанії «Епіцентр» по
Київській області. За нашим
задумом, у кожному районному центрі компанія знаходить
місце і будує свій оптово-роздрібний магазин. Із цим пов’язаний розвиток локальних
підприємств. Він полягає в
тому, що ці магазини будуть
створювати сприятливі умови
для місцевих виробників продукції. Якщо сьогодні в них
існує проблема зі збутом, то
саме на торгових площах магазинів «Епіцентр» вони матимуть можливість на пільгових
умовах реалізовувати свою
продукцію.
Другий момент: типовий
оптово-роздрібний магазин
«Епіцентр» буде мати окремий модуль, де здійснюватиметься безкоштовне професійне навчання для тих, хто
хоче змінити професію. Ці
програми будуть охоплювати
старшокласників, військовослужбовців, які закінчили службу за контрактом або були
демобілізовані, та всіх охочих
набути нову професію. «Епіцентр» готує у своєму проектному бюро типовий проект
таких магазинів.
Є ще одна особливість
цих магазинів. Існує поняття
маркетингової синергії. Якщо
будується «Епіцентр», то біля
нього відразу з’являється
продуктовий
супермаркет
«Сільпо». Занедбані населені
пункти можуть ожити за рахунок появи там таких торгових
центрів.
Тому ця програма буде
презентована, мери міст пропонуватимуть ті площі, де ці
магазини можуть бути розташовані, і це зумовить пожвавлення локальної економіки.
Це державно-приватне партнерство. І «Епіцентру» це треба менше, ніж нам.
Звичайно, це лише одна
із економічних програм, яка
буде впроваджена.
Ще до мого призначення я запросив у керівництва
департаменту економіки облдержадміністрації аналітичні матеріали, щоб знати, як
же наша економіка виглядає
структурно. І на превеликий
жаль, ніякої інформації я отримати не міг, бо її просто не
було. Все, що стосується статистики про кількість виробленої продукції – це було. Але
як виглядає економіка структурно, секторально – цього не
було.
Протягом року різні експертні структури проводили
аналіз, і ми отримали доволі
несподівані висновки щодо
того, як виглядає наша економіка. Якщо доходи до бюджету на 2/3 забезпечує малий і середній бізнес, то 2/3
робочих місць дають великі
підприємства. Тобто зайнятість населення формують
великі підприємства, а доходи
до бюджетів – малі. І це доволі парадоксальні висновки.
Більше половини надходжень
до бюджетів розвитку області
формують доходи, які отримуються за рахунок надання
послуг. І в цьому відношенні
туризм, рекреація, торгівля
– це ключові напрямки, які
сьогодні дають можливість залучати ресурси для розвитку
Київщини.
Аналізуючи структуру економіки Київщини за тими даними, які у нас є, ми зіштовхнулися з необхідністю окремої
програми дослідження, як виглядає економіка і чим можна
стимулювати її розвиток. Було
проведено тендер. Ми перші
та єдині в Україні, хто замовив і оплатив всеохоплюючий
експертний аналіз економіки
області, який здійснюється в
розрізі усіх районів і міст обласного значення. В Інституті
економіки НАН України сформували потужну команду, і ми
найближчим часом отримаємо звіт на основі статистичних
показників. За такою методи-
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чити, чи виходять вони на свій
маршрут вчасно, чи проїздять
вони його повністю, чи відповідає їхній рух графіку, чи
проходять автобуси технічний
огляд уранці, чи проходять
водії медогляд перед рейсом,
де ночують автобуси. Тобто
ми будемо бачити все. З наступного року обладнання
вже буде задіяне. Кожна зупинка виставлятиметься вручну. І ця програма буде змушувати водіїв виконувати умови
договорів.

БЕЗПЕКА
У нас доволі сумна статистика, особливо стосовно
тяжких злочинів. Найрезонансніші випадки стають відомі
всій Україні. Ось і нещодавно
сталося звіряче вбивство керівника «Київобленерго».
Рівень злочинності досяг
сьогодні апогею. Є групи,
які діють, як професіонали,
оснащені найновішою апаратурою і спецзасобами, в дорогій екіпіровці. Щоб захистити
область від цього свавілля,
ми почали реалізовувати програму «Безпечна Київщина»,
в якій дуже серйозний акцент
зроблено на встановлення
відеокамер. Ми цього року
зробили серверний центр і
закуповуємо 180 камер відеоспостереження. Ставимо їх
на дорогах, щоб фіксувати
рух транспорту. У соціальних
закладах – на 140 об’єктах –
ставимо кнопки швидкого реагування поліції.
І про одне з найбільш проривних рішень, яке було реалізоване тільки в Київській області. Моїм розпорядженням
розпочата програма проведення громадських слухань із
публічними звітами дільничних офіцерів поліції. Уже проведено по області 639 таких
слухань і ще планується 389.
У нас є процедура анонімного
анкетування для оцінювання

ТЕРИТОРІАЛЬНА ОБОРОНА
І ДОПОМОГА ЗСУ
Окрім того, що я голова
облдержадміністрації, я ще
й керівник системи територіальної оборони. У Київській
області це 22 тисячі осіб. На
обліку у військкоматах вони
значаться як цивільні мешканці, які в разі небезпеки будуть
захищати свою країну. Багато
чоловіків хотіли б реалізувати
свої патріотичні настрої, але
вони не готові покинути сім’ю
і роботу та піти в АТО. Не готові з різних причин: хтось не
вміє воювати, хтось не може
через стан здоров’я, але багато хто хоче щось робити. І
їм державна влада зараз надає таку можливість. Ми реально починаємо працювати
на поновлення цієї системи.
В цьому році зробили найважливіший крок: провели
аналіз усіх, хто зазначений у
картотеках, і придумали День
бійця територіальної оборони. Такого ніде в Україні ще
немає. Якщо запросити людину на військові збори – не
факт, що вона прийде. На
свято людину запросити легше.  Ми зараз дуже ретельно
працюємо над цією системою.
З наступного року кожен загін територіальної оборони
повинен як мінімум раз на
рік здійснювати патрулювання міст, селищ і сіл у режимі
відпрацювання забезпечення
комендантського часу. Якщо
22 тисячі людей хоча б раз на
рік вийдуть патрулювати населений пункт, це зменшить і
криміногенну ситуацію. Сам
факт присутності такої «варти»
вже буде стримуючим фактором. І, звичайно, ми будемо
продовжувати роботу саме з
цими людьми, спрямовану на
їхнє згуртування: вони повинні дружити між собою, розуміти, де точка збору в критичних
ситуаціях, зокрема, тоді, коли

перестає працювати зв’язок.
Такі людини повинні допомагати рятувальникам у випадках надзвичайних ситуацій, це
здорові сили суспільства, на
які може розраховувати кожен
із присутніх. Якщо щось трапляється, то такі люди перші
приходять на допомогу. У них
мають бути навики екстреної
медичної допомоги. Ми цим
займаємось, і в нас є перші
результати.
У частині підтримки обороноздатності у нас теж є дуже
хороший результат. Київська
область з ініціативи губернатора успішно реалізовує програму допомоги захисникам
України. Минулого року в
грудні, а цього року у травні
ми здійснювали збір матеріально-технічної допомоги для
військових частин, які знаходяться на лінії зіткнення – від
кожного району і кожного
населеного пункту. Торік її
везли 44 вантажні автомобілі. Жодна область в Україні за
один раз таку масштабну допомогу не надавала. Коли ми
формували виїзд у травні, то
допомога збиралась набагато
активніше, ніж попереднього
разу. Наступний вантаж планується на грудень, ми його
вже збираємо.
Усі мери міст обласного
значення і голови райдержадміністрацій побували на передовій.

ВИКОРІНЕННЯ КОРУПЦІЇ
ТА БЮДЖЕТНА ОПТИМІЗАЦІЯ
На жаль, на момент, коли
я прийшов на цю посаду, існувала система розкрадання
коштів обласного бюджету.
Бюджет області становив 10
мільярдів, але ніхто не знає,
де вони і на що пішли. Цій
системі ми поклали край. Це
один із головних успіхів, яких
ми досягли в цьому році.
Раніше майже з кожного
об’єкту капітального будівництва підрядник повинен був
відрахувати чиновникам обласної державної адміністрації близько 20%, а в багатьох
випадках ці кошти відправляли ще до моменту початку
будівництва. Якщо ти не заплатив ці 20%, то не було сенсу заходити в тендер. Більше
того, наслідком такої системи
була низька якість виконання
ремонтно-будівельних робіт,
об’єкти часто не закінчували. В цьому році провели інспектування всіх об’єктів, які
будували за кошти обласного
бюджету. Його результати ми
широко висвітлювали у ЗМІ. І
ви знаєте, що зараз порушено низку кримінальних проваджень, фігурантами яких є
працівники облдержадміністрації. Всіма об’єктами, де
були розкрадання, зараз займається обласна прокуратура. Ми не будемо покривати
хабарників. Та ганебна спадщина, яка тягнулась роками,
і яку хотіли мені передати,
принципово знищена. Було
вирішено реорганізувати департамент капітального будівництва, і з наступного року
ми нічого будувати не збираємось. Прийнято принципове
рішення: кошти на капітальне будівництво передавати у
вигляді прямих субвенцій на
місця. Нехай міста і села самі
освоюють кошти обласного
бюджету, беруть на себе відповідальність. Я знаю точно,
що мери і сільські голови не
зацікавлені в розкраданні коштів, вони зацікавлені в тому,
щоб село і місто отримувало
якнайкращі об’єкти. Тим більше, що громадськість є набагато ближчою до очільників
міста і села, ніж до чиновників
департаменту ОДА.
Ще один із успіхів: за підсумками системної роботи
нашої команди я дійшов висновку, що має прийти кінець
практиці розподілу обласного бюджету, яка багато років була нормою в обласній
державній адміністрації: гу-
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бернатор власноруч розписував видатки і передавав
уже розписаний бюджет в
обласну раду, яку ставили перед фактом і яка голосувала,
адже вона теж була частиною
корупційної змови, бо її інтереси там враховувались. Позиція чиновника повинна бути
знівельована. Навіть моя.
Команда експертів, роботу
яких оплатила група народних
депутатів із міжфракційного
об’єднання «Київщина», працювала півроку, аналізували
видатки програм за останні
п’ять років. І висновки були
дуже невтішні. У нас існувала колосальна диспропорція
між тим, скільки міста і села
дають в обласний бюджет, і
тим, скільки вони отримують
натомість. Був опрацьований
масив, який стосувався програм, які не створювали ніяких результатів для громади.
І з огляду на нашу політику
фінансової децентралізації, а
саме передачі коштів у вигляді
субвенцій, були напрацьовані
конкретні правила розподілу
грошей з обласного бюджету.
Тепер пропозиції щодо розподілу будуть формувати відповідно до зрозумілих правил:
третина бюджету повертається районам і містам у залежності від того, скільки вони
дали (це принцип пропорційного фінансування), третина
бюджету буде спрямовуватись на подолання негативних
показників (в основному, ці
гроші йтимуть у регіони, які не
мають фінансової можливості
самостійно вирішувати якісь
проблеми), і ще одна третина буде спрямовуватись на
програми розвитку.   Обласний бюджет сьогодні готовий
витрачатись на такі програми.
І рішення ці буде приймати
оновлена колегія, яка складатиметься з міських голів і голів
районних рад. Ця колегія прийматиме рішення, які я буду
підписувати і передавати на
затвердження обласній раді.
Я вірю, що на момент, коли
колегія буде презентована, на
момент, коли ми подамо перший проект такого бюджету,
обласна рада буде вже переформатована. Я абсолютно
не приховую свого бажання
бачити зовсім іншу роботу
облради. Тому що фактично
вона не працює вже майже
півроку. Останнє зібрання перенесли, передостаннє скасували, тому що спровокували
бійку. Перед тим засідання
було сфальсифіковане. Ми
бачимо ситуацію, що півроку не приймаються рішення,
кошти не перерозподіляють,
фактично повна бездіяльність. Це є агресивна форма
супротиву проти фінансової
децентралізації.
Сьогодні ми виходимо на
таку модель, коли у жодного
мешканця Київської області
не буде сумнівів, що кошти
обласного бюджету будуть
прозоро розподілятись і використовуватись за призначенням. Я не маю ілюзій на
кшталт того, що все трапиться
швидко. Однозначно, це тернистий шлях, але в України
сьогодні немає альтернативи.
Якщо ми дійсно хочемо передати нашим дітям країну, де
будуть жити заможні, вільні й
сильні громадяни, то саме на
плечі нашого покоління лягає
місія приймати рішення, за які
потрібно завзято боротися. За
великим рахунком рік цієї боротьби вже пройшов, але для
системи я все ще «стороннє
тіло». Та з кожним днем коло
моїх однодумців збільшується. Сьогоднішня команда обласної державної адміністрації на рівні керівництва – це
команда однодумців, і вони
сьогодні у такій самій мірі, як
і я, незручні для системи, яка
конвульсує в агонії. І в цій роботі я отримую потужну підтримку Президента України.
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Як отримати довідку
про несудимість?
• Для громадян іноземних
держав — офіційний переТермін дії довідки про не- клад на українську мову дісудимість становить від 30 до ючого паспорта іноземного
90 днів і залежить від того, де громадянина.
буде пред’являтися довідка.
Для пред’явлення її в зарубіж- ЩО ПОТРІБНО ВКАЗУВАТИ
них країнах становить 90 днів. У ЗАЯВІ
Якщо довідка буде подаватися
Для отримання довідки
в державні органи на території України, тоді термін її дії про несудимість потрібно навстановлюється установою, в писати заяву за затвердженою
формою. Для цього заповяку вона подається.
нюється спеціальний бланк
за формою ІП-1. У ньому
ЯКІ ПОТРІБНІ ДОКУМЕНТИ?
потрібно вказати ім’я, прізвиДля отримання довідки ще, по батькові, відомості про
про несудимість необхідно попередні прізвища та імена,
пред’явити:
якщо вони були. Якщо ці ві• Для громадян України — домості змінювалися, то некопію паспорта громадянина обхідно пред’явити документ,
України.
який це засвідчує.

ЯКИЙ ТЕРМІН ДІЇ ДОВІДКИ

ЗА ВИМАГАННЯ ХАБАРА
можна «сісти» на 12 років
У цьому році прокуратура
порушила вісім
кримінальних проваджень
за фактом корупції у
вишах столиці. За словами
прокурора Києва Романа
Говди, суми хабарів
викладачам коливаються від
2,5 тис. грн до $5 тисяч.
В основному хабарі вимагають за зняття заборгованості
і поновлення у навчанні, за
складання іспитів, захист курсових і дипломних робіт. Гроші

у студентів вимагають не лише
викладачі та лаборанти, а й керівники і заступники керівників
вишів.
«Хабарництво у вишах доволі латентне і за межі аудиторії майже не виходить. Тому
рівень боротьби з корупцією в
цій сфері, у першу чергу, залежить від активності самих студентів», – розповідає прокурор
Говда і радить студентам, в яких
вимагають хабарі, писати заяву
в поліцію або повідомляти про

НА ДОПОМОГУ ГРОМАДІ

У бланку заяви за формою
ІП-1 на отримання довідки
про несудимість слід вказати
дату і місце народження, місце проживання, мету отримання довідки, а також номер
контактного телефону і громадянство.
Особам, які були раніше
судимі, необхідно пред’явити
документ, що засвідчує поточну відсутність судимості. Це
може бути рішення суду або
довідка про звільнення.

ДЕ ВИДАЮТЬ ДОВІДКУ
ПРО НЕСУДИМІСТЬ

ЩО ТАКЕ ДОВІДКА ПРО
НЕСУДИМІСТЬ

Довідка про несудимість (про відсутність
судимості) — це офіційний документ, який
видається Міністерством Внутрішніх Справ
України. Довідка про
несудимість свідчить
про відсутність судимостей і відсутності
причетності до кримінальної відповідальності. Цей документ
видається громадянам
України з метою подальшого пред’явлення
до державних органів
України та зарубіжних
країн.

Для отримання довідки
про несудимість слід відвідати
територіальний відділ поліції
МВС України.
Спочатку тут потрібно отримати квитанцію для оплати
послуг. Сума, яку потрібно
сплатити, варіюється залежно
від терміну отримання документа. З платіжкою, копією
та оригіналом паспорта необхідно звернутися за бланком

Найпростіший і найбільш
ефективний спосіб – скористатися новим онлайн-сервісом,
за допомогою якого можна
замовити довідку про відсутність судимості в два кліка.
Для замовлення потрібно
зайти на сайт mvs.gov.ua або
заяви на отримання довідки. hsc.gov.ua, зареєструватися,
Дату отримання готової довід- скориставшись електронним
ки можна буде дізнатися після цифровим підписом або
подачі заповненого бланку.
IDBank.
Після цього слід заповнити
ЯК КРАЩЕ ОТРИМАТИ ДОВІДКУ електронну форму, вказавши,

це на «гарячу лінію» столичної
прокуратури чи СБУ.
Міністерство юстиції України
в рамках загальнонаціонального просвітницького проекту «Я
маю право» у співпраці з системою безоплатної правової
допомоги та територіальними
органами юстиції за підтримки
міжнародних донорів і партнерів розробило рекомендації
щодо напрямку дій у випадках
вимагання/отримання неправомірної вигоди.
Що треба робити?
• У жодному разі НЕ ДАВАЙТЕ ХАБАРА!
• Зверніться до органу студентського
самоврядування

або профспілки вищого навчального закладу (ВНЗ), повідомте керівництво ВНЗ.
• Повідомте правоохоронні
органи. Вам роз’яснять подальші дії.
• Підготуйте докази (аудіо-,
відеозапис, свідчення друзів).
• Напишіть заяву у поліцію
за місцезнаходженням ВНЗ.
(Додаткову правову консультацію можна отримати в
Єдиному контакт-центрі: 0 800
213 103, цілодобово).
Що відбуватиметься далі?
• Працівники поліції помітять спеціальною фарбою гроші, які група збирається передавати службовій особі ВНЗ. Цей

напис буде помітним тільки в
ультрафіолетовому світлі. Номери купюр теж перепишуть.
• Правоохоронці можуть
встановити відеоспостереження
або зафіксувати факт отримання неправомірної вигоди іншим способом, передбаченим
законом.
Що таке хабар?
Відповідно до ст. 368 та ст.
369 Кримінального кодексу
України, неправомірна вигода
охоплює матеріальні предмети
і немайнові вигоди. Хабар – це
різновид матеріальної вигоди. Немайнові вигоди можуть
включати переваги, пільги, по-

в якому з сервісних центрів
МВС (зі списку) зручно забрати готову довідку. (Клік 2). І
відправити форму.
Після цього заявка обробляється та формується в автоматичному режимі. Після
повідомлення на електронну
пошту можна приїхати і забрати готовий документ.
Дмитро ХРИСТЮК,
перший заступник
Ірпінського міського голови

слуги, похвальні характеристики тощо.
Яке покарання передбачено
за неправомірну вигоду,
зокрема за хабар?
Мінімальний штраф: 8500
– за давання неправомірної вигоди, 17000 – за її одержання.
До 12 років позбавлення
волі.
Відповідальність за неправомірну вигоду, зокрема хабар,
несуть ОБИДВІ СТОРОНИ – і та,
що його дає, і та, що його отримує. Своєчасне добровільне повідомлення про неправомірну
вигоду звільняє від кримінальної відповідальності.
Ліана САМОЙЛЕНКО

ДО ОСТАННЬОГО СОЛДАТА:
у Гатному перепоховали
героїв-оборонців Київщини

Під час Другої світової війни на землях Київщини велися запеклі
бої із німецько-фашистським загарбником, під час яких героїчно
пали і зникли безвісти сотні тисяч воїнів. Багато хто досі покоїться
там, де їх застала смерть.

І

з цієї нагоди 4 листопада
на Меморіалі пам’яті у
селищі Гатне Києво-Святошинського району відбулася урочиста церемонія,
присвячена перепохованню
радянських воїнів – захисників Вітчизни, приурочена
до 73-ї річниці визволення
України та 74-ї річниці визволення Київщини від фашистських загарбників. Це
єдиний захід, який проводиться в області на такому
високому рівні як данина
пам’яті подвигу героїв.
За останні півроку пошуковими загонами археологічного
патріотично-пошукового об’єднання
«Дніпро-Україна» в око-

лицях столиці були підняті
останки 58 червоноармійців. Відомо, що частина з
них загинула у 1941 році в
боях за оборону Київщини.
Завдяки знайденим капсулам-ідентифікаторам
12
бійців вдалося ідентифікувати, серед яких – командир
23-ї мотострілецької дивізії
внутрішніх військ НКВС м.
Києва, полковник Георгій
Лук’яненко, який вважався
зниклим безвісти понад 70
років. У серпні-вересні 1941
року його дивізія зазнала
важких втрат і 9 вересня
1941 року була розформована.
Інші солдати й офіцери,
підняті пошуковцями, за-

58 захисників було передано рідній землі.
Пошуки інших загиблих тривають

гинули під час визвольних
операцій у 1943 році. Тоді
вже були введені книжки
червоноармійців, які з плином часу не дають шансів
відновити імена. І солдати,
на жаль, навіки вже залишаться безіменними героями.
Значну фінансову й організаційну допомогу в пошуках останків загиблих у
Великій Вітчизняній війні радянських бійців, розшуку їхніх родичів, організації урочистих перепоховань уже
впродовж 12 років надає
лідер «Опозиційного блоку»
Юрій Бойко. Зокрема, він
усіляко сприяє роботі пошукових загонів «Дніпро-Україна», в якому є почесним
президентом.
Подякувати
захисникам за мирне небо і згадати їхній подвиг, вшанувати
пам’ять полеглих і помолитися за упокій їх душ в Гатному зібралося понад 600
осіб, серед яких – учасники
бойових дій, ветерани та
діти війни, народний депутат України, лідер «Опозиційного блоку» Юрій Бойко,
депутат Київської обласної
ради, голова «Опозиційного
блоку» Київщини Олександр
Качний, депутати обласної
та місцевих рад, воїни-афганці та місцеві жителі.
Виступаючи на урочистому мітингу, народний депутат Юрій Бойко висловив

Лідер «Опозиційного блоку» Юрій Бойко, командир АППО «Дніпро-Україна» Сергій Распашнюк
і депутат Київської обласної ради, голова «Опозиційного блоку» Київщини Олександр Качний на
церемонії вшанування пам’яті полеглих бійців

щиру подяку членам АППО
«Дніпро-Україна» за значний внесок у благородну
справу з увічнення пам’яті
загиблих воїнів, звернувся
до всіх учасників зібрання, і,
зокрема, подякував ветеранам за їх подвиг у тій страшній війні.
«Завдяки зусиллям пошуковців ми передали землі
останки 58 радянських воїнів, загиблих при обороні
Києва. Вони були тими, хто
захищав країну у найважчі часи Великої Вітчизняної
війни. Особисто у мене також безвісти зник мій дід
ще у липні 1941 року в Білорусії. Тому я вважаю, що
пошук – це дуже важлива
справа, оскільки поки не
похований останній солдат,
війна не закінчена.  Ми віддаємо їм шану, говоримо
слова вдячності за те, що
вони нас захистили», – підкреслив Юрій Бойко.
Голова
«Опозиційного
блоку» Київщини Олександр

Качний наголосив, що священний обов’язок кожного з
нас – зберігати пам’ять про
тих, хто, не шкодуючи свого
життя, приніс світові перемогу над фашизмом.
«Сьогодні ми ще більше
розуміємо ціну народної
пам’яті, і те, що її треба відстоювати. Щоб наші ветерани мали чітку впевненість у
здобутій перемозі і в тому,
що всі понесені втрати не
були даремні, як наразі нас
намагаються переконати деякі політики, переписуючи
історію. Хочу запевнити, що
на Київщині є люди, які будуть за це боротися. Саме
тому вже багато років завдяки команді пошуковців і
Юрію Бойку ми збираємося
тут, щоб віддати шану тим,
хто воював на цій землі з
фашистською нечистю. Це
важлива подія для кожного
з нас. Ми завжди пам’ятатимемо тих, хто гідно пройшов важкими дорогами
війни, хто поклав своє життя

на вівтар своєї рідної землі,
відстоюючи нашу свободу»,
– відзначив Олександр Качний.
Особисті речі ідентифікованих героїв передані родичам загиблих в Узбекистан і
Польщу, інші будуть зберігатися в музеї Спілки ветеранів військово-морського
флоту, музеї Прокуратури
України та військової археології.
На згадку про полеглих
захисників Вітчизни було
проведено молебень, під
час якого за православним
звичаєм останки полеглих
захисників, що захистили
свободу нашого народу,
було передано рідній землі.
На честь загиблих героїв воїни Почесної варти віддали
загиблим військові почесті,
а в небо символічно випустили білих голубів.
Пошуки бійців тривають.
Юлія УСТЕНКО R

СПОЖИВАЧ
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ЯК ВИНЕСТИ СМІТТЯ З ХАТИ,
якщо воно небезпечне?
Кожен із нас користується в побуті предметами, які згодом
стають небезпечним сміттям. Ртутні термометри, енергоощадні
лампи і батарейки майже незамінні в повсякденному житті. Проте
викидати їх – означає шкодити здоров’ю людей і навколишньому
середовищу.
Наталя РИБАЛЬСЬКА
З ТЕРМОМЕТРОМ
НЕ РОЗЛУЧАЙТЕСЬ
Редакція «ІВ» вирішила
пройти шляхом звичайного
громадянина – свідомого мешканця Ірпеня, який знає, що,
викидаючи один термометр у
сміття, він забруднює близько
6 тис. м³ повітря, і тому шукає
спосіб утилізації без шкоди для
природи.
Наш пошук правильного
викидання старого ртутного
термометра тривав два дні.
Коли думаєш про небезпеку,
першою на згадку приходить
Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС). У
міському відділенні Головного
управління ДСНС у Київській
області нам розповіли, що
якщо у нас розіб’ється термометр, то вони відгукнуться на
виклик і проведуть демеркури-

зацію (видалення ртуті задля
запобігання отруєння людей і
тварин). Проте розбитий або
старий термометр рятувальники не забиратимуть. Не забере на утилізацію використані
термометри і  Комісія з питань
надзвичайних ситуацій при Ірпінській міській раді.
Мале приватне підприємство «Рада», що в Бучі, позиціонує себе як компанія з утилізації відходів. Проте інформація
на його сайті про утилізацію
предметів, що містять ртуть,
уже неактуальна. Наразі там
займаються тільки твердими
побутовими відходами.
Ще кілька організацій, до
яких ми звернулися із запитанням «куди ж усе-таки подіти
старий ртутний термометр?»,
повідомили, що вони працюють лише з підприємствами,
а від громадян нічого не приймають – не вигідно. А в Го-

ловному управлінні ДСНС у
Києві взагалі були здивовані
нашим дзвінком та відповіли,
що таких звернень ще не отримували.
Врешті-решт
ми
таки
знайшли організацію – ТОВ
«Екологічні інвестиції» – яка
вже сім років працює з юридичними особами, утилізуючи
відходи, але водночас розуміє
і потреби звичайних громадян.
Тому, окрім основної діяльності, проводить акції з безкоштовного прийому від громадян
люмінесцентних ламп, термометрів і батарейок. Але пункту
регулярного прийому немає.
Треба слідкувати за анонсами
акцій.
Важко повірити, що десь
за кордоном люди не мають
схожих проблем. У Європі ще
у 2007 році заборонили використання ртуті в домашніх
термометрах. Тому всі гро-

мадяни користуються електронними термометрами, які
трохи дорожчі, але безпечні і
для людей, і для природи. Зіткнувшись із тим, як не вирішується, здавалось би, звичайна
буденна проблема, хочеться
порадити кожному придбати
електронний термометр.

БАТАРЕЙКИ, ЗДАВАЙТЕСЯ!
На Заході проблема з утилізацією батарейок також вирішена. У вартість батарейки
вже входить ціна її переробки.
Кожен виробник і кожен великий магазин змушений організувати пункт збору використаних батарейок або заплати
штраф до $5000. Громадяни
також відповідально ставляться до утилізації батарейок – їх
до цього спонукає влада. Наприклад, у Нью-Йорку викидати батарейки забороняється
законом.
А в Україні у 2013 році
закрився завод   «Аргентум»
– єдиний, який займався без-

КУДИ ЗВЕРТАТИСЬ?

Здати використанні
батарейки можна
за адресами:
1. м. Ірпінь, вул. Університетська, 2/1.
2. м. Ірпінь, вул. Соборна, 1 (Ірпінська Біблійна
Церква).
3. м. Ірпінь, вул. Шевченка, 4-г (магазин
«Watsons»).
3. м. Буча, вул. Енергетиків, 2 (Бучанська українська гімназія).
5. м. Буча, вул. Комсомольська, 2 (магазин
«Watsons»).
Телефон відділення ДСНС
у м. Ірпінь:  (04597) 92-501, 95-1-40.

ВІД ОТРУЄННЯ РТУТТЮ МОЖНА ПОМЕРТИ

Ртуть небезпечна для людського організму. В термометрах і лампах вона не завдає жодної шкоди, але,
потрапляючи у повітря, випаровується, шкодячи людям
і тваринам. Симптоми отруєння ртуттю можуть проявитись уже через кілька годин. З’являється головний біль,
слабкість і нудота, зникає апетит. Ртуть викликає хвороби нервової системи, нирок, печінки і навіть рак. При
отруєнні великою кількістю ртуті нерідко трапляються
летальні випадки.
Норма концентрації ртуті в повітрі – 0,0003 мг/м3. В
одному термометрі міститься близько двох грамів ртуті.
Одна розбита люмінесцентна лампочка здатна забруднити 6 м3 повітря.
коштовною утилізацією батарейок.
Змінювати батарейки треба
набагато частіше, ніж термометр. А шкодить середовищу
їхній вміст не менше. За статистикою, 164 мільйони батарейок щороку викидають у
сміття. Кожна з них забруднює
20 кубометрів землі або 400
літрів води токсичними речовинами. До складу звичайної
батарейки входить ртуть, кадмій, свинець та інші важкі
метали, які з часом вивільняються і потрапляють у ґрунти
і підземні води. А звідти – і до
нас на стіл. І якщо влада не вирішує проблему забруднення
природи, то в цю царину приходять небайдужі люди, які на
волонтерських засадах створюють і просувають у народ
корисні проекти. Один із таких
соціальних проектів – «Батарейки, здавайтеся!» – присвячений безкоштовному збору
використаних батарейок. Із
2013 року їх зібрали 40 тонн.
І… досі зберігають. Заводу для
переробки батарейок в Україні
немає, тому організатори проекту збирають кошти на його
будівництво.
До таких волонтерських
ініціатив долучаються і великі
магазини. Наприклад, у кож-

ному магазині мережі Watsons
можна безкоштовно залишити
використанні батарейки.
Управління освіти і науки
Ірпінської міськради ще кілька
років тому запровадило в школах Приірпіння уроки, на яких
розповідали про небезпечне
сміття. Тепер тема про шкоду від батарейок внесена до
програми шкільного предмету
«Безпека життєдіяльності». А в
багатьох школах сьогодні стоять баки для збору використаних батарейок.
Загалом в Ірпені здати на
утилізацію батарейку легше,
ніж термометр. Але більшість
волонтерів заохочують користуватися акумуляторами, які
служитимуть довше за батарейки.  

ЩО РОБИТИ?
На жаль, сьогодні в Україні,
вирішивши вчинити так, як велить сумління, ви маєте багато
шансів зайти у глухий кут – як
бачимо, у нас поки що відсутня єдина система переробки
шкідливого сміття. Та, можливо, якщо таких звернень стане більше, то в нашій державі
швидше з’явиться цивілізований і безпечний спосіб утилізації небезпечних відходів?

НЕСПОДІВАНО

ОПАЛЕННЯ – вшестеро дешевше!

Винайдено спосіб здешевити опалення
вшестеро. Протягом дев’яти років шість
українських вчених розробляли прилад,
який може допомогти Україні позбутися
газової залежності.
ЯК ЦЕ ПРАЦЮЄ?
Розробники знайшли спосіб поєднати буре вугілля і
воду таким чином, щоб отримати потужний процес горіння. Рідиною, на якій працює
представлена система, є «водо-вугілля», як її називають
розробники. Для цього також
потрібен плазмотрон та електрика. «Невелику кількість
електричної енергії ми вкла-

даємо в пусковий механізм
хімічної реакції, яка в подальшому у вигляді факела віддає
нам тепло. Як наслідок – мала
кількість електрики і недорога суміш дає велику кількість
тепла», – пояснює аспірант
Київського
національного
університету імені Шевченка
Микола Клочок.
Він зазначає, що на обігрів
250 м2 житлової площі зараз
потрібно три куби газу на го-

дину, що за півроку обійдеться в 130 тис. грн. Винайдена
ж система, яка за нинішньої
ціни на електрику дозволить
зменшити вартість опалення
в 5,8–6, а іноді і більше разів.
Перевагою розробленої
установки є те, що вона може
бути мобільною: живленням
для такої системи можуть
бути інверторні джерела, які
продаються у вільному доступі. «Установка може використовуватися і для військових, щоб їм не було холодно
і можна було б щось зварити.
Єдина умова – потрібна електроенергія. За нашого способу бензин, газ та інші види
палива не потрібні – тільки
водо-вугільне паливо», – зазначає Юрій Попіль, доцент
Київського політехнічного інституту імені Сікорського.

СИСТЕМА НЕ НОВА,
АЛЕ ВДОСКОНАЛЕНА
Вперше ефективність активації вугільного пилу за допомогою плазмотрону довели
ще наприкінці 1970-х років
у Великій Британії, пояснює
Микола Клочок. Зараз ця
технологія використовується
в Америці та Китаї, найбільш
Плазмотрон у дiї активно там, де обмежені на-

фтові та газові ресурси. «Але
суттєва відмінність технології, яку винайшли ми, полягає в екологічному аспекті.
Коли в Китаї на повну силу
«запрацювала» вугільна «революція», там почали викидати в атмосферу величезну
кількість кислої води та вуглекислого газу. Це – масштабна екологічна проблема,
з якою стикається людство.
Єдиний засіб, який допоможе
уникнути цих викидів – це те,
що в газовому розряді, який
ми ініціюємо за допомогою
електрики, може також горіти
і вуглекислий газ, і вода», –
наголошує науковець.
Ядерна енергетика, вважає
Клочок, врешті стане шляхом
у нікуди, в той час як майбутнє
– за плазмовими процесами.
«Ми не «залазимо» у розпад
ядра, ми не напрацьовуємо
ізотопів, рентгенівського випромінювання, гамма-промінів, тут ультрафіолет працює.
Вся наша жива природа працює лише за рахунок одного
– природоподібних технологій. Усе наше кліткове життя
складається з одного – із цукру, з глюкози. Звідки береться глюкоза: 6 молекул води і
6 молекул вуглекислого газу,
– все навколишнє середови-

Микола Клочок демонструє «водо-вугілля»

ще за рахунок цього живе.
Виникає питання: чи можемо
ми моделювати цей процес?
Виявляється, можемо, але де?
У плазмі. Ми можемо, так би
мовити, «замкнути» енергетику», – зазначає Микола Клочок.

У ПОШУКАХ ПІДТРИМКИ
Пристрій, який розробили українські вчені, пройшов
успішні випробування на
Дарницькій ТЕЦ міста Києва, але до промислового
впровадження ще дуже далеко. Попри відсутність достатнього фінансування для
повноцінного застосування
плазмотрона на практиці,
колеги-вчені в один голос
твердять, що не готові продавати ідею, а хочуть, щоб
вона запрацювала в Україні.

«Наші олігархи навіть не вміють використовувати єдиний
ресурс, який в Україні залишився – людський. Ми не
знаходимо взаєморозуміння
з людьми, які мають великий
капітал. Чому? Тому що їм
не вигідно мати низькі ціни,
їхній заробіток залежить від
величини цієї ціни», – зазначає Микола Клочок. «Наш розум дасть можливість Україні
вийти з цієї прірви, як економічної, так і паливної, енергетичної», переконаний його
колега Юрій Попіль.
Розробники продовжують
пошуки інвесторів і водночас
нагадують, що Україна багата покладами бурого вугілля,
яке, до того ж, залягає на поверхні.
За метеріалами
Інтернет-джерел
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ТЕЛЕПРОГРАМА 13 – 19 ЛИСТОПАДА
Канал "1+1"

6.30 Снiданок з «1+1».
7.00 «ТСН».
7.10 Снiданок з «1+1».
8.00 «ТСН».
8.10 Снiданок з «1+1».
9.00 «ТСН».
9.10 Снiданок з «1+1».
9.30 «Чотири весiлля».
10.50 «Мiняю жiнку».
12.00 «ТСН».
12.20 Т/с «Свати 5».
13.35 Т/с «Свати 5».
14.40 Т/с «Величне столiття.
Роксолана».
16.45 «ТСН».
17.10 Т/с «Нескiнченне кохання». (12+).
19.30 «ТСН».
20.20 Т/с «Слуга народу.
Вiд любовi до iмпiчменту».
(12+).
20.45 Т/с «Свати 6».
22.00 «Грошi».
23.15 «Голос. Дiти 4».
0.00 «ТСН».
0.10 «Голос. Дiти 4».
2.05 Т/с «Пончик Люся».
(16+).

СЕРЕДА, 15 ЛИСТОПАДА

ВIВТОРОК, 14 ЛИСТОПАДА

ПОНЕДIЛОК, 13 ЛИСТОПАДА

4.10 Абзац.
6.00 М/с «Том i Джерi шоу».
6.55 Kids` Time.
7.00 М/с «Том i Джерi шоу».
8.55 Kids` Time.
9.00 Х/ф «Хронiки Спайдервiка».
10.50 Х/ф «Спадкоємцi».
13.00 Х/ф «13-й воїн».
15.10 М/ф «Шрек назавжди».
17.00 Хто зверху.
19.00 Ревiзор.
22.00 Пристрастi за Ревiзором.
0.30 Х/ф «Корабель-примара». (18+).
2.20 Служба розшуку детей(18+).
2.25 Зона ночi.
ICTV

6.25 Факти тижня. 100 хвилин з О. Соколовою.
8.45 Факти. Ранок.
9.10 Спорт.
9.15 Надзвичайнi новини.
Пiдсумки з К. Стогнiєм.
Інтер
10.15 Антизомбi.
11.15 Секретний фронт.
7.00 Новини.
12.45 Факти. День.
7.10 «Ранок з Iнтером».
8.00 Новини.
13.20 Секретний фронт.
8.10 «Ранок з Iнтером».
13.55 Х/ф «Немає виходу».
9.00 Новини.
(16+).
9.20 «Ранок з Iнтером».
15.45 Факти. День.
10.30 Х/ф «Приборкання
16.15 Х/ф «Немає виходу».
норовливого».
(16+).
12.00 Новини.
16.25 Х/ф «Елiзiум». (16+).
13.00 Х/ф «Вокзал для
18.45 Факти. Вечiр.
двох».
19.20 Надзвичайнi новини з
16.00 «Чекай на мене».
К. Стогнiєм.
17.40 Новини.
18.00 «Стосується кожного». 20.20 Бiльше нiж правда.
19.00 «Стосується кожного». 21.05 Факти. Вечiр.
20.00 «Подробицi».
21.25 Т/с «Невиправнi».
20.40 Т/с «Лiнiя свiтла».
(16+).
(16+).
22.25 Свобода слова.
22.45 «Слiдство вели...» з Л. 0.50 Х/ф «Повiтря». (18+).
Каневським».
Канал "2+2"
0.30 Т/с «Сiльський романс».
2.15 «Подробицi» - «Час».
6.00 М/ф.
2.55 «Скептик 3».
8.00 «Вiн, Вона i телевiзор».
10.00 «Спецкор».
Канал "Україна"
10.35 «ДжеДАI».
6.30 Ранок з Україною.
10.55 «Бандерлоги».
7.00 Сьогоднi.
11.55 «Вiн, Вона i телевiзор».
7.10 Ранок з Україною.
13.05 «Загублений свiт».
8.00 Сьогоднi.
17.20 «Загублений свiт».
8.15 Ранок з Україною.
9.00 Сьогоднi.
18.15 «Спецкор».
9.30 Зоряний шлях.
18.40 «ДжеДАI».
11.35 Х/ф «Посмiхнися, коли 19.10 «Бандерлоги».
плачуть зiрки». (16+).
19.30 Т/с «Ментiвськi вiйни.
13.35 Т/с «Щоб побачити
Київ». (16+).
веселку», 1 i 2 с. (16+).
20.35 Т/с «Ментiвськi вiйни.
15.00 Сьогоднi.
Київ». (16+).
15.30 Т/с «Щоб побачити
21.40 Т/с «Кiстки 2». (16+).
веселку». (16+).
18.00 Т/с «Лiкар Ковальчук». 23.15 Х/ф «Живий товар».
(18+).
(12+).
19.00 Сьогоднi.
НТН
19.45 «Говорить Україна».
5.50 Т/с «Кулагiн та партне21.00 Т/с «Специ», 9 i 10 с.
ри». (12+).
(16+).
7.00 Х/ф «Чужi душi». (16+).
23.00 Сьогоднi.
23.30 Х/ф «Мумiя 3: Гробни- 8.45 Т/с «Черговий янгол 2».
ця Iмператора Драконiв».
(16+).
(16+).
12.20 «Нашi».
1.45 Х/ф «Грошi на двох».
13.00 «2 кiнськi сили».
13.35 Т/с «CSI: Лас-Вегас 13».
СТБ
(16+).
6.40 «Все буде добре!»
14.45 «Свiдок».
8.40 «Все буде смачно!»
15.05 Т/с «CSI: Лас-Вегас 13».
9.40 Х/ф «Дiвчина без
(16+).
адреси».
11.30 Х/ф «Крок назустрiч». 15.25 Т/с «Я - охоронець».
(16+).
13.00 «Битва екстрасенсiв
17».
19.00 «Свiдок».
15.30 «Все буде добре!»
19.30 Т/с «Елементарно 4».
17.30 «Вiкна-Новини».
(16+).
18.00 Т/с «Коли ми вдома.
20.20 Т/с «CSI: Лас-Вегас 13».
Нова iсторiя».
(16+).
20.00 «Хата на тата».
22.10 Т/с «Кулагiн та партне22.00 «Вiкна-Новини».
ри». (12+).
22.45 «Хата на тата».
23.15 «Свiдок».
3.20 «Найкраще на ТБ».
23.45 Т/с «Комiсар Хельдт».
Новий канал
(12+).
3.00 Зона ночi.
1.30 Т/с «Коджак».

Канал "1+1"

6.30 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».
11.00 «Мiняю жiнку».
12.00 «ТСН».
12.20 «Мiняю жiнку».
13.00 Т/с «Свати 6».
13.55 Т/с «Величне столiття.
Роксолана».
16.45 «ТСН».
17.10 Т/с «Нескiнченне кохання». (12+).
19.30 «ТСН».
20.20 Т/с «Слуга народу.
Вiд любовi до iмпiчменту».
(12+).
20.45 Т/с «Свати 6».
22.00 «Модель XL».
23.45 Комедiя «Три телепнi».
(16+).
0.00 «ТСН».
0.10 Комедiя «Три телепнi».
(16+).
1.50 Т/с «Пончик Люся».
(16+).
Iнтер

7.00 Новини.
7.10 «Ранок з Iнтером».
8.00 Новини.
8.10 «Ранок з Iнтером».
9.00 Новини.
9.20 «Ранок з Iнтером».
10.15 Т/с «Лiнiя свiтла».
(16+).
12.00 Новини.
12.25 Т/с «Лiнiя свiтла».
(16+).
13.00 «Життя на межi».
14.00 «Життя на межi».
14.50 «Речдок».
15.50 «Речдок».
16.45 «Речдок».
17.40 Новини.
18.00 «Стосується кожного».
19.00 «Стосується кожного».
20.00 «Подробицi».
20.40 Т/с «Лiнiя свiтла».
(16+).
22.45 «Слiдство вели...» з Л.
Каневським».
0.30 Т/с «Сiльський романс».
2.15 «Подробицi» - «Час».
Канал "Україна"

6.30 Ранок з Україною.
7.00 Сьогоднi.
7.10 Ранок з Україною.
8.00 Сьогоднi.
8.15 Ранок з Україною.
9.00 Сьогоднi.
9.30 Зоряний шлях.
11.30 Реальна мiстика.
13.30 Агенти справедливостi. (16+).
15.00 Сьогоднi.
15.30 Агенти справедливостi. (16+).
16.00 Iсторiя одного злочину. (16+).
18.00 Т/с «Лiкар Ковальчук».
(12+).
19.00 Сьогоднi.
19.45 «Говорить Україна».
21.00 Т/с «Специ», 11 i 12 с.
(16+).
23.00 Сьогоднi.
23.30 Т/с «CSI. Мiсце злочину». (16+).
1.20 Х/ф «Мумiя 3: Гробниця
Iмператора Драконiв».
(16+).
СТБ

7.05 «Все буде добре!»
9.10 «Все буде смачно!»
10.05 «Битва екстрасенсiв
14».
12.30 «МастерШеф 6».
15.30 «Все буде добре!»
17.30 «Вiкна-Новини».
18.00 Т/с «Коли ми вдома.
Нова iсторiя».
20.00 «МастерШеф 7».

22.00 «Вiкна-Новини».
22.45 «МастерШеф 7».

Канал «1+1»

6.30 Снiданок з «1+1».
7.00 «ТСН».
Новий канал
7.10 Снiданок з «1+1».
6.00 М/с «Том i Джерi шоу». 8.00 «ТСН».
6.55 Kids` Time.
8.10 Снiданок з «1+1».
7.00 М/с «Том i Джерi шоу». 9.00 «ТСН».
8.15 Kids` Time.
9.10 Снiданок з «1+1».
8.20 Т/с «Друзi».
9.30 «Чотири весiлля».
11.40 Т/с «Вiдчайдушнi до- 11.00 «Мiняю жiнку».
могосподарки». (16+).
12.00 «ТСН».
16.00 Пацанки. Нове життя. 12.20 «Мiняю жiнку».
17.00 Хто зверху.
12.50 Т/с «Свати 6».
19.00 Кохання на вижи13.55 Т/с «Величне столiття.
вання.
Роксолана».
21.00 Київ вдень i вночi.
16.45 «ТСН».
22.00 Пацанки. Нове життя. 17.10 Т/с «Нескiнченне кохан23.00 Зiрки пiд гiпнозом.
ня». (12+).
19.30 «ТСН».
ICTV
20.20 Т/с «Слуга народу. Вiд
6.30 Ранок у великому мiстi. любовi до iмпiчменту». (12+).
8.45 Факти. Ранок.
20.45 Т/с «Свати 6».
9.15 Надзвичайнi новини з 22.00 «Мiняю жiнку 12».
К. Стогнiєм.
23.35 «Мiняю жiнку 12».
10.05 Бiльше нiж правда.
0.00 «ТСН».
11.00 Т/с «Невиправнi».
0.10 «Мiняю жiнку 12».
(16+).
Iнтер
12.00 Х/ф «Немає виходу».
(16+).
7.00 Новини.
7.10 «Ранок з Iнтером».
12.45 Факти. День.
8.00 Новини.
13.15 Х/ф «Немає виходу».
8.10 «Ранок з Iнтером».
(16+).
9.00 Новини.
14.35 «На трьох».
9.20 «Ранок з Iнтером».
15.05 Т/с «Майор i магiя».
10.15 Т/с «Лiнiя свiтла». (16+).
(16+).
12.00 Новини.
15.45 Факти. День.
12.25 Т/с «Лiнiя свiтла». (16+).
16.15 Т/с «Майор i магiя».
13.00 «Життя на межi».
(16+).
14.00 «Життя на межi».
17.40 Т/с «Невиправнi».
14.50 «Речдок».
(16+).
15.50 «Речдок».
18.45 Факти. Вечiр.
19.20 Надзвичайнi новини з 16.45 «Речдок».
17.40 Новини.
К. Стогнiєм.
18.00 «Стосується кожного».
20.20 Громадянська обо19.00 «Стосується кожного».
рона.
20.00 «Подробицi».
21.05 Факти. Вечiр.
20.40 Т/с «Хай говорять».
21.25 Т/с «Невиправнi».
(16+).
(16+).
22.20 Т/с «Життя i пригоди 22.45 «Слiдство вели...» з Л.
Каневським».
Мишка Япончика». (16+).
23.15 Х/ф «Звiт з «Європи». 0.30 Х/ф «Два Iвани», 1 с.
2.15 «Подробицi» - «Час».
(16+).
1.00 Т/с «Життя i пригоди
Канал «Україна»
Мишка Япончика». (16+).
6.30 Ранок з Україною.
Канал «2+2»
7.00 Сьогоднi.
7.10 Ранок з Україною.
6.00 М/ф.
8.00 «Вiн, Вона i телевiзор». 8.00 Сьогоднi.
8.15 Ранок з Україною.
10.00 «Спецкор».
9.00 Сьогоднi.
10.35 «ДжеДАI».
9.30 Зоряний шлях.
10.55 «Бандерлоги».
11.30 Реальна мiстика.
11.20 «Загублений свiт».
12.15 «Вiн, Вона i телевiзор». 13.30 Агенти справедливостi.
(16+).
14.15 Х/ф «Ультиматум».
15.00 Сьогоднi.
(16+).
15.30 Агенти справедливостi.
16.20 «Загублений свiт».
(16+).
17.20 «Загублений свiт».
16.00 Iсторiя одного злочину.
18.15 «Спецкор».
(16+).
18.40 «ДжеДАI».
18.00 Т/с «Лiкар Ковальчук».
19.10 «Бандерлоги».
19.30 Т/с «Ментiвськi вiйни. (12+).
19.00 Сьогоднi.
Київ». (16+).
«Говорить Україна».
20.35 Т/с «Ментiвськi вiйни. 19.45
21.00
Т/с «Специ», 13 i 14 с.
Київ». (16+).
(16+).
21.40 Т/с «Кiстки 2». (16+).
23.00 Сьогоднi.
23.15 Х/ф «Зубастий торна- 23.30 Т/с «CSI. Мiсце злочидо». (16+).
ну». (16+).
НТН

8.30 Ранковий «Свiдок».
9.00 Х/ф «Єдина дорога».
10.45 «Кримiнальнi справи».
12.30 «Страх у твоєму домi».
14.20 Т/с «Елементарно 4».
(16+).
14.45 «Свiдок».
15.05 Т/с «Елементарно 4».
(16+).
15.20 Т/с «CSI: Лас-Вегас 13».
(16+).
17.00 Т/с «Служба розслiдувань». (16+).
19.00 «Свiдок».
19.30 Т/с «Елементарно 4».
(16+).
20.20 Т/с «CSI: Лас-Вегас 13».
(16+).
22.10 Т/с «Кулагiн та партнери». (12+).
23.15 «Свiдок».

СТБ

6.55 «Все буде добре!»
8.55 «Все буде смачно!»
9.55 «Битва екстрасенсiв 14».
12.10 «МастерШеф 6».
15.30 «Все буде добре!»
17.30 «Вiкна-Новини».
18.00 Т/с «Коли ми вдома.
Нова iсторiя».
20.00 «МастерШеф 7».
22.00 «Вiкна-Новини».
22.45 «МастерШеф 7».
0.20 «Один за всiх».
Новий канал

3.00 Зона ночi.
4.30 Абзац.
6.40 М/с «Том i Джерi шоу».
6.55 Kids` Time.
7.00 М/с «Том i Джерi шоу».
8.15 Kids` Time.
8.20 Т/с «Друзi».

11.40 Т/с «Вiдчайдушнi домогосподарки». (16+).
16.00 Пацанки. Нове життя.
17.00 Хто зверху.
19.00 Вар`яти.
21.00 Київ вдень i вночi.
22.00 Пацанки. Нове життя.
23.00 Зорянi яйця.
2.45 Служба розшуку дiтей.
2.50 Зона ночi.

ЧЕТВЕР, 16 ЛИСТОПАДА

Канал "1+1"

6.30 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».
11.00 «Мiняю жiнку».
12.00 «ТСН».
ICTV
«Мiняю жiнку».
6.30 Ранок у великому мiстi. 12.20
13.00
Т/с
«Свати 6».
8.45 Факти. Ранок.
14.00
Т/с
«Величне столiття.
9.15 Надзвичайнi новини з К. Роксолана».
Стогнiєм.
16.45 «ТСН».
10.10 Громадянська оборона. 17.10 Т/с «Нескiнченне кохан11.10 Т/с «Невиправнi». (16+). ня». (12+).
12.05 Х/ф «Звiт з «Європи».
19.30 «ТСН».
(16+).
20.20 Т/с «Слуга народу. Вiд
12.45 Факти. День.
любовi до iмпiчменту». (12+).
13.25 Х/ф «Звiт з «Європи».
20.45 Т/с «Свати 6».
(16+).
22.00 «Свiт навиворiт 9».
14.30 «На трьох».
23.00 «Право на владу».
15.05 Т/с «Майор i магiя».
0.30 «ТСН».
(16+).
0.40 Драма «Зеленi гори».
15.45 Факти. День.
(16+).
16.15 Т/с «Майор i магiя».
Iнтер
(16+).
17.40 Т/с «Невиправнi». (16+). 67.00 Новини.
18.45 Факти. Вечiр.
7.10 «Ранок з Iнтером».
19.20 Надзвичайнi новини з 8.00 Новини.
К. Стогнiєм.
8.10 «Ранок з Iнтером».
20.20 Секретний фронт.
9.00 Новини.
21.05 Факти. Вечiр.
9.20 «Ранок з Iнтером».
21.25 Т/с «Невиправнi». (16+). 10.30 Т/с «Хай говорять».
22.20 Т/с «Життя i пригоди
(16+).
Мишка Япончика». (16+).
12.00 Новини.
23.35 Х/ф «Такий же зрадник, 12.25 Т/с «Хай говорять».
як i ми». (16+).
(16+).
1.30 Т/с «Життя i пригоди
13.00 «Життя на межi».
Мишка Япончика». (16+).
14.00 «Життя на межi».
14.50 «Речдок».
Канал «2+2»
15.50 «Речдок».
6.00 М/ф.
16.45 «Речдок».
8.00 «Вiн, Вона i телевiзор».
17.40 Новини.
10.00 «Спецкор».
18.00 «Стосується кожного».
10.35 «ДжеДАI».
19.00 «Стосується кожного».
10.55 «Бандерлоги».
20.00 «Подробицi».
11.20 «Загублений свiт».
20.40 Т/с «Хай говорять».
12.15 «Вiн, Вона i телевiзор». (16+).
14.20 Х/ф «Зубастий торна22.45 «Слiдство вели...» з Л.
до».
Каневським».
16.20 «Загублений свiт».
0.30 Х/ф «Два Iвани», 2 с.
17.20 «Загублений свiт».
2.15 «Подробицi» - «Час».
18.15 «Спецкор».
Канал "Україна"
18.40 «ДжеДАI».
19.10 «Бандерлоги».
6.30 Ранок з Україною.
19.30 Т/с «Ментiвськi вiйни.
7.00 Сьогоднi.
Київ». (16+).
7.10 Ранок з Україною.
20.35 Т/с «Ментiвськi вiйни.
8.00 Сьогоднi.
Київ». (16+).
8.15 Ранок з Україною.
21.40 Т/с «Кiстки 2». (16+).
9.00 Сьогоднi.
23.15 Х/ф «Зубастий торнадо 9.30 Зоряний шлях.
2». (16+).
11.30 Реальна мiстика.
13.30 Агенти справедливостi.
НТН
(16+).
6.25 Х/ф «Iз життя начальни- 15.00 Сьогоднi.
ка карного розшуку».
15.30 Агенти справедливостi.
8.30 Ранковий «Свiдок».
(16+).
9.00 Х/ф «Версiя полковника 16.00 Iсторiя одного злочину.
Зорiна».
(16+).
10.45 «Кримiнальнi справи». 18.00 Т/с «Лiкар Ковальчук».
12.30 «Страх у твоєму домi». (12+).
14.20 Т/с «Елементарно 4».
19.00 Сьогоднi.
(16+).
19.45 «Говорить Україна».
14.45 «Свiдок».
21.00 Т/с «Специ», 15 i 16 с.
15.05 Т/с «Елементарно 4».
(16+).
(16+).
23.00 Сьогоднi.
15.20 Т/с «CSI: Лас-Вегас 13».
23.30 Т/с «CSI. Мiсце злочи(16+).
ну». (16+).
17.00 Т/с «Суто англiйськi
СТБ
вбивства».
19.00 «Свiдок».
7.00 «Все буде добре!»
19.30 Т/с «Елементарно 4».
9.00 «Все буде смачно!»
(16+).
9.55 «Битва екстрасенсiв 14».
20.20 Т/с «CSI: Лас-Вегас 13». 12.15 «МастерШеф 6».
(16+).
15.30 «Все буде добре!»
22.10 Т/с «Кулагiн та партне- 17.30 «Вiкна-Новини».
ри». (12+).
18.00 Т/с «Коли ми вдома.
23.15 «Свiдок».
Нова iсторiя».
20.00 «Зваженi та щасливi 7».
23.45 Т/с «Комiсар Хельдт».
22.00 «Вiкна-Новини».
(12+).
22.45 «Зваженi та щасливi 7».
1.30 Т/с «Суто англiйськi
23.25 «Один за всiх 2017».
вбивства».

ТЕЛЕТИЖДЕНЬ
ЧЕТВЕР, 16 ЛИСТОПАДА

П`ЯТНИЦЯ, 17 ЛИСТОПАДА

Новий канал

Канал «1+1»

3.00 Зона ночi.
4.30 Абзац.
6.40 М/с «Том i Джерi шоу».
6.55 Kids` Time.
7.00 М/с «Том i Джерi шоу».
8.15 Kids` Time.
8.20 Т/с «Друзi».
11.40 Т/с «Вiдчайдушнi домогосподарки». (16+).
16.00 Пацанки. Нове життя.
17.00 Хто зверху.
19.00 Зорянi яйця.
21.00 Київ вдень i вночi.
22.00 Пацанки. Нове життя.
23.00 Суперiнтуїцiя.
2.45 Служба розшуку дiтей.
2.50 Зона ночi.

6.30 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».
11.00 «Мiняю жiнку».
12.00 «ТСН».
12.20 «Мiняю жiнку».
13.00 Т/с «Свати 6».
14.00 Т/с «Величне столiття.
Роксолана».
16.45 «ТСН».
17.10 Т/с «Нескiнченне кохання». (12+).
19.30 «ТСН».
20.15 «Лiга смiху. Шлях до
фiналу 2017».
22.40 «Iгри приколiв».
23.40 «Вечiрнiй Київ».
1.10 Драма «Зеленi гори».
(16+).

ICTV

6.30 Ранок у великому мiстi.
8.45 Факти. Ранок.
9.15 Надзвичайнi новини з К.
Стогнiєм.
10.10 Секретний фронт.
11.10 Т/с «Невиправнi». (16+).
12.05 Х/ф «Такий же зрадник,
як i ми». (16+).
12.45 Факти. День.
13.25 Х/ф «Такий же зрадник,
як i ми». (16+).
14.55 «На трьох».
15.05 Т/с «Майор i магiя».
(16+).
15.45 Факти. День.
16.15 Т/с «Майор i магiя».
(16+).
17.40 Т/с «Невиправнi». (16+).
18.45 Факти. Вечiр.
19.20 Надзвичайнi новини з
К. Стогнiєм.
20.20 Iнсайдер.
21.05 Факти. Вечiр.
21.25 Т/с «Невиправнi». (16+).
22.20 Т/с «Життя i пригоди
Мишка Япончика». (16+).
23.40 Х/ф «Чорнi мiтки».
(16+).
1.25 Т/с «Життя i пригоди
Мишка Япончика». (16+).
Канал "2+2"

6.00 М/ф.
8.00 «Вiн, Вона i телевiзор».
10.00 «Спецкор».
10.35 «ДжеДАI».
10.55 «Бандерлоги».
11.20 «Загублений свiт».
12.15 «Вiн, Вона i телевiзор».
14.30 Х/ф «Зубастий торнадо
2». (16+).
16.20 «Загублений свiт».
17.20 «Загублений свiт».
(16+).
18.15 «Спецкор».
18.40 «ДжеДАI».
19.10 «Бандерлоги».
19.30 Т/с «Ментiвськi вiйни.
Київ». (16+).
20.35 Т/с «Ментiвськi вiйни.
Київ». (16+).
21.40 Т/с «Кiстки 2». (16+).
23.15 Х/ф «Зубастий торнадо
3». (16+).
НТН

8.30 Ранковий «Свiдок».
9.00 Х/ф «В останню чергу».
10.45 «Кримiнальнi справи».
12.30 «Страх у твоєму домi».
14.20 Т/с «Елементарно 4».
(16+).
14.45 «Свiдок».
15.05 Т/с «Елементарно 4».
(16+).
15.20 Т/с «CSI: Лас-Вегас 13».
(16+).
17.00 Т/с «Суто англiйськi
вбивства».
19.00 «Свiдок».
19.30 Т/с «Елементарно 4».
(16+).
20.20 Т/с «CSI: Лас-Вегас 13».
(16+).
22.10 Т/с «Кулагiн та партнери». (12+).
23.15 «Свiдок».
23.45 Т/с «Комiсар Хельдт».
(12+).

Iнтер

7.00 Новини.
7.10 «Ранок з Iнтером».
8.00 Новини.
8.10 «Ранок з Iнтером».
9.00 Новини.
9.20 «Ранок з Iнтером».
10.30 Т/с «Хай говорять».
(16+).
12.00 Новини.
12.25 Т/с «Хай говорять».
(16+).
13.00 «Життя на межi».
14.00 «Життя на межi».
14.50 «Речдок».
15.50 «Речдок».
16.45 «Речдок».
17.40 Новини.
18.00 «Стосується кожного».
20.00 «Подробицi тижня».
22.00 Т/с «Нiмеччина 83».
(16+).
0.00 Х/ф «Геймер». (18+).
1.55 Х/ф «Чужi тут не ходять».
Канал «Україна»

6.30 Ранок з Україною.
7.00 Сьогоднi.
7.10 Ранок з Україною.
8.00 Сьогоднi.
8.15 Ранок з Україною.
9.00 Сьогоднi.
9.30 Зоряний шлях.
11.30 Реальна мiстика.
13.30 Агенти справедливостi.
(16+).
15.00 Сьогоднi.
15.30 Агенти справедливостi.
(16+).
16.00 Iсторiя одного злочину.
(16+).
18.00 Т/с «Лiкар Ковальчук».
(12+).
19.00 Сьогоднi.
19.45 «Говорить Україна».
21.00 Т/с «Лабiринти долi», 1 i
2 с. (16+).
23.00 Сьогоднi.
23.20 По слiдах.
0.00 Т/с «Лабiринти долi».
(16+).
1.50 Т/с «CSI. Мiсце злочину».
(16+).
СТБ

6.10 Х/ф «Подвiйне життя».
(16+).
17.30 «Вiкна-Новини».
18.00 Т/с «Коли ми вдома.
Нова iсторiя».
20.00 «Сюрприз, сюрприз!»
22.00 «Вiкна-Новини».
22.45 «Сюрприз, сюрприз!»
23.25 Х/ф «Маша». (12+).
Новий канал

3.00 Зона ночi.
4.30 Абзац.
6.40 М/с «Том i Джерi шоу».
6.55 Kids` Time.
7.00 М/с «Том i Джерi шоу».
8.15 Kids` Time.
8.20 Половинки.
10.20 Кохання на виживання.
12.15 Київ вдень i вночi.

16.20 Топ-модель по-українськи.
19.00 Топ-модель по-українськи.
21.40 Київ вдень i вночi.
22.40 Половинки.
0.40 Х/ф «Останнє вигнання
диявола». (18+).
2.10 Служба розшуку дiтей.
2.15 Зона ночi.
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СУБОТА, 18 ЛИСТОПАДА

Канал «1+1»

6.00 «ТСН».
6.50 «Грошi».
8.00 «Снiданок. Вихiдний».
9.45 «Свiтське життя».
10.55 «Свiтське життя».
11.45 «Голос. Дiти 4».
14.15 Т/с «Слуга народу. Вiд
любовi до iмпiчменту».
ICTV
(12+).
6.30 Ранок у великому мiстi.
16.35 «Вечiрнiй квартал».
8.45 Факти. Ранок.
9.15 Надзвичайнi новини з К. 18.30 «Розсмiши комiка».
Стогнiєм.
19.30 «ТСН».
10.10 Iнсайдер.
20.15 «Українськi сенсацiї».
11.10 Т/с «Невиправнi». (16+).
21.15 «Вечiрнiй квартал».
12.05 Х/ф «Чорнi мiтки».
23.10 «Свiтське життя».
(16+).
12.45 Факти. День.
0.10 «Модель XL».
13.25 Х/ф «Чорнi мiтки».
2.00 «Вечiрнiй Київ».
(16+).
5.00 «Iгри приколiв».
14.30 «На трьох».
15.05 Т/с «Майор i магiя».
Iнтер
(16+).
6.20 М/ф.
15.45 Факти. День.
16.15 Т/с «Майор i магiя».
7.00 Х/ф «Два капiтани».
(16+).
16.00 Х/ф «Невловимi мес17.40 Т/с «Невиправнi». (16+).
ники».
18.45 Факти. Вечiр.
19.20 Надзвичайнi новини з 17.40 Т/с «Жереб долi», 1
К. Стогнiєм.
i 2 с.
20.20 Антизомбi.
20.00 «Подробицi».
21.05 Факти. Вечiр.
20.30 Т/с «Жереб долi», 3
21.25 Дизель-шоу.
i 4 с.
0.05 Комiк на мiльйон.
2.10 Факти.
22.00 Т/с «Нiмеччина 83».
2.35 Т/с «Морська полiцiя.
(16+).
Лос-Анджелес». (16+).
0.00 Х/ф «Дорога на АрлiнгКанал «2+2»
тон». (16+).
6.00 М/ф.
2.25 «Подробицi» - «Час».
8.00 «Вiн, Вона i телевiзор». 2.55 Х/ф «Небезпечно для
10.00 «Спецкор».
життя».
10.35 «ДжеДАI».
4.20 Х/ф «Висота».
10.55 «Бандерлоги».
11.20 «Загублений свiт».
Канал «Україна»
12.15 «Вiн, Вона i телевiзор».
14.30 Х/ф «Зубастий торнадо 7.00 Сьогоднi.
3». (16+).
7.15 Зоряний шлях.
16.20 «Загублений свiт».
8.20 Т/с «Специ», 9-15 с.
17.20 «Загублений свiт».
(16+).
18.15 «Спецкор».
18.40 «ДжеДАI».
15.00 Сьогоднi.
19.10 Х/ф «Унiверсальний
15.20 Т/с «Специ», 16 с.
агент». (16+).
21.00 Х/ф «Повернення Гер- (16+).
16.00 Т/с «Гра в любов», 1 i
кулеса». (16+).
22.50 «Змiшанi єдинобор2 с. (12+).
ства. UFC».
19.00 Сьогоднi.
2.30 Х/ф «Легенда про княги19.40 Т/с «Гра в любов».
ню Ольгу».
(12+).
3.40 «Облом.UA».
21.00 Шоу братiв ШуНТН
махерiв.
5.00 Т/с «Кулагiн та партне23.00 Т/с «Герократiя».
ри». (12+).
(16+).
6.00 Х/ф «Гу-га».
0.20 Реальна мiстика.
8.30 Ранковий «Свiдок».
9.00 Х/ф «Без строку дав2.20 Т/с «Лист очiкування»,
нини».
4 i 5 с. (16+).
10.45 «Кримiнальнi справи».
СТБ
12.30 «Страх у твоєму домi».
14.20 Т/с «Елементарно 4».
6.10 Х/ф «Одруження Баль(16+).
замiнова».
14.45 «Свiдок».
8.00 «Караоке на Майданi».
15.05 Т/с «Елементарно 4».
9.00 «Все буде смачно!»
(16+).
15.20 Т/с «CSI: Лас-Вегас 13».
10.35 «Сюрприз, сюрприз!»
(16+).
13.15 «Зваженi та щасливi
17.00 Т/с «Суто англiйськi
7».
вбивства».
16.10 «Хата на тата».
19.00 «Свiдок».
19.00 Х-Фактор 8.
19.30 Т/с «Елементарно 4».
(16+).
21.25 Т/с «Коли ми вдома.
20.20 Т/с «CSI: безсмертя».
Нова iсторiя».
(16+).
22.35 «Х-Фактор 8. Пiдсум22.10 Т/с «Кулагiн та партнеки голосування».
ри». (12+).
23.35 Т/с «Коли ми вдома.
23.15 «Свiдок».
Нова iсторiя».
23.45 Т/с «Комiсар Хельдт».
(12+).
Новий канал
1.30 Т/с «Суто англiйськi
вбивства».
3.00 Зона ночi.
2.15 «Свiдок».
5.20 Т/с «Татусевi дочки».
2.45 «РечДОК».
(16+).
3.50 «Легенди бандитського
6.05 Kids` Time.
Києва».
6.10 М/с «Лунтiк i його
5.05 «Правда життя. Продрузi».
фесiї».

НЕДIЛЯ, 19 ЛИСТОПАДА

7.00 М/с «Том i Джерi шоу».
8.05 Kids` Time.
8.10 Дешево i сердито.
9.20 Ревiзор.
12.20 Пристрастi за Ревiзором.
15.10 Вар`яти.
17.10 Зорянi яйця.
19.00 Х/ф «Люди в чорному». (16+).
21.00 Х/ф «Люди в чорному
2».
22.45 Х/ф «Зловiснi мерцi:
Чорна книга». (18+).
0.40 Х/ф «Останнє вигнання
диявола». (18+).
2.10 Зона ночi.
ICTV

5.00 Скарб нацiї.
5.10 Еврика!
5.15 Факти.
5.40 Бiльше нiж правда.
7.15 Я зняв!
9.10 Дизель-шоу.
10.45 Особливостi нацiональної роботи.
11.45 Особливостi нацiональної роботи.
12.45 Факти. День.
13.00 Дизель-шоу.
14.10 Комiк на мiльйон.
16.15 Х/ф «Згадати все».
(16+).
18.45 Факти. Вечiр.
19.20 Надзвичайнi новини.
Пiдсумки з К. Стогнiєм.
20.10 Х/ф «Битва титанiв».
(16+).
22.05 Х/ф «Гнiв титанiв».
(16+).
0.00 Х/ф «Вбивцi на замiну». (16+).
1.45 Провокатор.
Канал «2+2»

Канал «1+1»

6.05 «ТСН».
7.00 «Українськi сенсацiї».
8.00 «Снiданок. Вихiдний».
9.00 «Лото-Забава».
9.40 М/ф «Маша i ведмiдь».
10.10 «Розсмiши комiка».
11.10 «Свiт навиворiт 9».
12.15 «Свiт навиворiт 6».
13.30 Т/с «Свати 6».
14.30 Т/с «Свати 6».
15.50 Т/с «Свати 6».
16.50 «Лiга смiху. Шлях до
фiналу 2017».
19.30 «ТСН-Тиждень».
21.00 «Голос. Дiти 4».
23.20 Комедiя «Усi в захватi
вiд Мерi». (16+).
1.35 «Аргумент Кiно».
2.15 «Свiтське життя».
5.00 «ТСН-Тиждень».
Iнтер

5.50 М/ф.
6.20 Х/ф «Невловимi месники».
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 «Бум».
14.15 Х/ф «Бум 2».
16.20 «Мiсце зустрiчi».
18.10 Х/ф «Службовий роман», 1 с.
20.00 «Подробицi».
20.30 Х/ф «Службовий роман».
22.00 Т/с «Доярка з Хацапетiвки», 2 с.
1.30 «Подробицi» - «Час».
2.00 Х/ф «Бум».
3.45 Х/ф «Бум 2».
5.25 «Подробицi» - «Час».
Канал «Україна»

6.00 М/ф.
8.00 «Цiлком таємно».
9.10 «Цiлком таємно».
9.40 «Загублений свiт».
13.50 16 тур ЧУ з футболу.
«Зоря» - «Верес».
16.00 Х/ф «Дракони Камелота». (16+).
17.25 Х/ф «Повернення
Геркулеса». (16+).
19.20 Х/ф «Центурiон».
(16+).
21.15 Х/ф «Поганий лейтенант». (16+).
23.45 «Територiя обману».
0.45 «Цiлком таємно».

6.50 Сьогоднi.
7.45 Зоряний шлях.
9.40 Т/с «Гра в любов». (12+).
13.45 Т/с «Лабiринти долi».
(16+).
17.15 Т/с «Веселка в небi», 1
i 2 с.
19.00 Подiї тижня з Олегом
Панютою.
20.00 Головна тема.
21.00 Т/с «Веселка в небi».
23.15 Т/с «Сiльська iсторiя».
2.45 Подiї тижня з Олегом
Панютою.
3.45 Т/с «Лист очiкування», 7 i
8 с. (16+).
5.30 Iсторiя одного злочину.
(16+).

НТН

СТБ

6.05 Х/ф «Протистояння».
12.00 «РечДОК».
15.00 «Свiдок. Агенти».
15.40 «Склад злочину».
17.10 «Переломнi 80-тi».
19.00 «Свiдок».
19.30 Х/ф «Солдат Iван
Бровкiн».
21.15 Х/ф «Iван Бровкiн на
цiлинi».
23.05 Х/ф «Скаженi». (16+).
0.55 «Мисливцi за привидами».
2.30 «Свiдок».
3.00 «Випадковий свiдок».
3.15 «РечДОК».
3.35 «Легенди бандитського Києва».

6.55 «Хата на тата».
9.00 «Все буде смачно!»
10.20 «Караоке на Майданi».
11.15 «МастерШеф 7».
19.00 «Битва екстрасенсiв
17».
21.15 «Один за всiх».
22.30 «Х-Фактор 8».
Новий канал

3.00 Зона ночi.
5.15 Kids` Time.

5.40 М/с «Лунтiк i його друзi».
7.00 М/с «Том i Джерi шоу».
8.15 Kids` Time.
8.20 Топ-модель по-українськи.
11.10 М/ф «Мегамозок».
13.00 Х/ф «Еволюцiя».
15.10 Х/ф «Люди в чорному».
(16+).
17.10 Х/ф «Люди в чорному
2».
18.50 Х/ф «Люди в чорному
3». (16+).
21.00 Х/ф «Варта галактики».
(16+).
23.20 Х/ф «Спуск». (18+).
1.20 Х/ф «Зловiснi мерцi:
Чорна книга». (18+).
ICTV

4.20 Скарб нацiї.
4.30 Еврика!
4.40 Факти.
5.10 Бiльше нiж правда.
6.55 Т/с «Слiдчi». (16+).
8.20 Т/с «Вiддiл 44». (16+).
12.10 Х/ф «Згадати все».
(16+).
12.45 Факти. День.
13.00 Х/ф «Згадати все».
(16+).
14.50 Х/ф «Битва титанiв».
(16+).
16.50 Х/ф «Гнiв титанiв».
(16+).
18.45 Факти тижня. 100 хвилин з О. Соколовою.
20.35 Х/ф «Людина зi сталi».
(16+).
23.35 Комiк на мiльйон.
1.40 Х/ф «Вбивцi на замiну».
(16+).
3.00 Провокатор.
Канал «2+2»

6.00 М/ф.
8.00 Бушидо.
9.00 «Бандерлоги».
12.30 «Вiн, Вона i телевiзор».
13.30 Х/ф «Ва-банк».
15.45 Х/ф «Ва-банк 2».
17.45 Х/ф «Унiверсальний
агент». (16+).
19.30 Х/ф «Факультет». (16+).
21.30 ПроФутбол.
23.15 «Змiшанi єдиноборства. UFC».
2.30 Х/ф «Страченi свiтанки».
4.00 «Облом.UA».
НТН

5.00 Х/ф «Бiлi Роси».
6.35 Х/ф «Раз на раз не випадає».
8.00 Т/с «Черговий янгол 2».
(16+).
11.30 Х/ф «Солдат Iван
Бровкiн».
13.15 Х/ф «Iван Бровкiн на
цiлинi».
15.05 «Легенди карного
розшуку».
17.30 «Склад злочину».
19.00 «Свiдок. Агенти».
19.30 Т/с «Я - охоронець».
(16+).
23.00 Х/ф «Зникнення». (16+).
0.50 Х/ф «Скаженi». (16+).
2.25 «Таємницi кримiнального свiту».

ОГОЛОШЕННЯ
► Загублену довідку, видану взамін військового квитка № 0509001 Ірпінським МВК
Київської області 10.09.2001 року на ім’я Дубницька Наталія Петрівна, вважати недійсною.
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Навіщо в Ірпені створюється
Громадська освітня рада?
Ми мріємо про Ірпінь, як місто доброзичливих, толерантних,
привітних, творчих і активних громадян. Усвідомлюємо, що все
починається з дитинства, з освіти. Розуміємо, що школа є лише
складовою освітнього простору. Тому й відчуваємо потребу в
організації цього простору.
фото: Ю. Бережко-Камінська

О

світній простір – це
середовище, де дорослі і діти можуть
реалізувати
свої
творчі здібності і таланти, здобувати нові знання
і різноманітні навички, отримувати радість від спільної творчості. Ми можемо
створити такий простір разом! Для цього ми створили
робочу групу Громадської
освітньої ради і провели
стратегічну сесію, на якій визначилися з місією, метою,

Учасники проекту «Шкільна газета» розробляють
структуру майбутнього власного видання
принципами і завданнями
•
експериментально
освітнього процесу Ірпеня. І перевірити
організаційпоставили перед собою такі но-педагогічні засади та
основні цілі:
організаційно-методичне
• розробити організацій- забезпечення
оцінювання
но-методичне
забезпечен- професійної компетентності
ня (методика оцінювання, педагогів загальноосвітнього
положення про оцінювання навчального закладу;
професійної компетентності
• упровадити обґрунтота сертифікацію педагогів, вані та експериментально
інструктивно-методичні ма- перевірені організаційно-петеріали тощо) оцінювання дагогічні засади та організапрофесійної компетентності ційно-методичне забезпеченпедагогів загальноосвітнього ня оцінювання професійної
навчального закладу;
компетентності
педагогів

загальноосвітнього навчального закладу в педагогічну
практику.
На цій же сесії було започатковано і перші проекти
з формування «Освітнього
простору Ірпеня». Це проект
«Шкільна газета», який покликаний об’єднати творче
учнівство і молодь, аби допомогти їм розвивати свої здібності, необхідні для професійного становлення, а також
познайомити юних учасників
проекту з основами сучасної журналістики. Для цього
створюється редакція першої
у Приірпінні шкільної газети, усі виробничі процеси в
якій реалізовуватимуть діти
і молодь. Робота нещодавно
розпочалася на базі Центру
позашкільної освіти.
Проект «Ірпінь туристичний» спрямований на те,
щоб організувати простір, де
могли б відкриватися таланти
кожної дитини, відбуватися
зустрічі з видатними людьми
та виховуватися сильні риси
характеру і любов до рідного міста. «5 кроків учителя до
«Нової української школи»» –
це майстер-клас для вчителів
з оволодіння новими ролями
– коуча, тьютора, фасилітатора, модератора, оволодіння якими допоможе зробити
навчання учнів цікавим і
успішним. Розробляються й
інші проекти, серед яких –
«Методика сертифікації вчителів».
Шановні батьки, вчителі, свідомі громадяни міста!
Пропонуємо вам долучитись
до нашого руху. Якщо ви готові організувати для дітей
або дорослих самодіяльний
театр, мовний клуб, спортивну групу, туристичний маршрут, мистецький клуб, чи
будь-яку іншу форму творчої
взаємодії і розвитку – ми допоможемо вам це зробити.
Звертайтеся до робочої групи
Громадської освітньої ради:
(050) 387-91-48.
Робоча група
Громадської освітньої ради

ЛИСТ У РЕДАКЦІЮ

Були хаптурники

– тепер корупціонери!
У Полтаві дорослі і
діти добре знали і
глибоко шанували
високого, худорлявого
дідусика, який ходив
у полотняному
халаті і в солом’яній
сільській шляпі – це
був Іван Петрович
Котляревський,
якому 10 листопада
виповнюється 179 років
із дня його смерті.
Художні твори Котляревського, написані майже
200 років тому, цікаві і зрозумілі сьогодні. У них описане нелегке життя українського народу, гірку його долю і людську
печаль – «людям льготи не давали і ставили їх за скотів», «се
ті, що з порожніми сумками жили голодні під тинами».
У гостро-сатирічний формі автор описує і критикує тодішній поміщицько-кріпосний лад, називаючи його хаптурним. Лад, який дбає лише про себе, про своє збагачення і
проявляє цілковиту байдужість до життя простих людей, а
закони якого лише закріплювали соціальну несправедливість та знущання над народом – суди «по правді не судили
та тільки горщики лупили і одбирали хабарі»!
Автор різко засуджував різних хапуг, казнокрадіїв, мошенників, злодіїв, які чинять кривду людям. Це гріх і кожен,
хто його чинить, отримає відповідну кару в пеклі – «де в
казанах смола кипіла», «всі грішники в смолі сиділи», «залізним пруттям підганяли», «давали добру хльору всім, по
заслузі, як котам».
Автор ліберально звертався до совісті всіх кривдників,
яки чинили зло людям, але не закликав  обездолений народ
до революції, хоча особисто був знайомий із декабристами,
Т.Г. Шевченком, М. Гоголем та іншими прогресивними діячами того часу, які бачили інші шляхи подолання людського
зла.
Минуло майже 200 років. Настали великі зміни у суспільному житті народів, лише ЗЛО залишилося незмінним. Були
хаптурники – тепер корупціонери, та ще й які! Гляньте на їх
декларації! Ви думаєте, що все там чесно написано? Звідки
такі багатства? Прості люди раніше з порожніми торбами
спали голодні під тинами, а тепер їдуть у Європу на заробітки, де нас переважно вважають людьми другого сорту.
Тарас Шевченко високо цінував творчість Івана Котляревського, у своєму вірші писав:
«Будеш батьку панувати,
Поки живуть люди,
Поки сонце з неба сяє,
Тебе не забудуть».
Михайло МОЦОВИК, учитель-пенсіонер

ПРОСТІР ДУШІ

Хто не жив у комунальній
квартирі, той цього не зрозуміє…
Ірпінські фотографи презентували
виставку «ТРИ ГОДИНИ В НЕАПОЛІ»
2 листопада у Київській публічній бібліотеці ім. Н.В. Гоголя
(вул. Велика Васильківська, 136) відбулася презентація
фотовиставки «ТРИ ГОДИНИ в НЕАПОЛІ». Виставка відкрита для
глядачів до 15 листопада.

А

втори – Світлана Середенко та Олександр
Шевченко – люблять
подорожувати і ділитися своїми враженнями зі
знайомими та незнайомими
людьми, що бачать світ через об’єктив фотоапарата.
За відгуками колег і друзів,
які завітали на презентацію,

фотовиставка вийшла жива,
емоційна, повна приязні та
інтересу до життя простих неаполітанців. «Ми ніби самі побували в Неаполі!», – ділилися
враженнями гості презентації
після огляду експозиції та перегляду слайдів, який супроводжувався жвавою розповіддю Світлани та Олександра.  

Неаполітанка Елеонора Тривинго, Олександр Шевченко
та Світлана Середенко на відкритті виставки

Хто не жив у комунальній
квартирі, той навряд чи зрозуміє життя неаполітанців.
Стара частина міста нагадує
величезну комуналку, де
неширокі вулиці, вимощені
бруківкою, є частиною і природнім продовженням будинків, де двері спальні або
швейної майстерні відчиня-

ються просто на вулицю, де
на імпровізованих терасках,
прикрашених рослинами у
горщиках, збираються родичі, сусіди, галасують діти,
гавкають собачки, а знайомий, що проїжджає мимо
на скутері, встигає випити
чашечку кави та поділитися
свіжими новинами.
А над усім цим гамірним
різнобарв’ям на кожному
балконі сушиться білизна:
біла, чорна, кольорова, – до
горизонту, який у кінці вулиці впирається у Везувій. З
усіх вулиць старої частини
міста, що стрімко збігають з
гори до моря, видно цього
сплячого велета.
«На знайомство з Наполі
(так називають його італійці)
у нас було всього три години.

Скурети – найпопулярніший транспорт у Неаполі
Та цього часу вистачило, щоб
Найпопулярніший
транпобачити і відчути характер спорт у місті – скутери. На них
його жителів – відкритий, тут їздять усі: підлітки, жінки,
емоційний, доброзичливий, чоловіки і цілі сімейства з неоптимістичний.
Колоритні мовлятами і собачками.
рибні базари, що займають
У порівнянні зі стриманипіввулиці; леді немолодого ми і розважливими північнивіку – доглянуті, з червоним ми містами Італії, Наполі живе
манікюром та «бісиками» у більш відкрито, емоційно та
погляді; з любов’ю зроблені весело. Його жителі радіють
каплички із зображенням Бо- життю і щасливі від того. Можжої матері на стінах кожного
ливо, так і треба?
будинку – це Неаполь», – розОлександра РАДОВА
Неаполітанське сімейство повідає Світлана Середенко.

НА ДОЗВІЛЛІ
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СМАЧНО І ПРОСТО

САЛАТ
ГАРБУЗОВИЙ
ІЗ БРИНЗОЮ
ТА НАСІННЯМ

ванські трави. Запекти в духовці до м’якості. Гарбузове
насіння підрум’янити на сухій сковороді. Руколу вимити, дати стекти воді і порвати.
Бринзу нарізати кубиками.
Усі підготовлені інгредієнти
викласти на тарілку, злегка
посолити і поперчити.
Для соусу оливкову олію
змішати з лимонним соком
ІНГРЕДІЄНТИ:
та розчавленими зубчиками
часнику.
• гарбуз – 300 г;
Полити салат соусом і по• рукола – 1 пучок;
• насіння гарбузове – 70 г; сипати гарбузовим насінням.
• бринза – 200 г;
• олія оливкова – 4 ст. л.;
• сік лимона – 1 ст. л.;
• часник, перець чорний
мелений, сіль, прованські
Батьківщиною цієї гострої
трави – за смаком.
овочевої пасти вважається сирійське місто Алеппо.
ПРИГОТУВАННЯ
Мухамара – популярний у
Гарбуз нарізати кубика- близькосхідних країнах (зоми, замаринувати на 15 хв, крема, в Туреччині, Ізраїлі
додавши сіль, перець та про- та Сирії) соус із різних видів

МУХАМАРА

перців (болгарського солодкого
і гострого чилі),
запечених у духовці або обсмажених на грилі,
волоських горіхів, часнику і спецій. Розбавляють
суміш оливковою
олією і лимонним
соком. Мухамара
чудово зберігається в холодильнику, тому її можна приготувати
як заготовку на
зиму.
Кількість
порцій: 5
Час приготування:
70 хв

ІНГРЕДІЄНТИ:
• солодкий перець – 5 шт.;
• перець чилі – 2 шт.;
• волоські горіхи – 200 г;
• кмин і кориця – по 5 г;
• лимон – 1 шт.;
• мед – 1 ст. л.;
• оливкова олія – 40 мл;
• петрушка – 50 г;
• часник – 2 зуб.;
• хліб – 30 г;
• сіль, перець – за смаком.

220°С. Скласти гарячі перці в
пакет, щільно зав’язати, щоб
не потрапляло повітря. Через
20 хв очистити шкірку і видалити насіння. Подрібнити в
блендері.
Подрібнити хліб, часник,
горіхи (злегка підсушені на
сковорідці), петрушку, перці
чилі в блендері, додати раніше зроблене пюре із запечених перців.
Додати мед, лимонний
ПРИГОТУВАННЯ
сік, корицю, кмин. Посолити і
Солодкі перці змастити поперчити. Розвести оливкоолією, наколоти і запікати вою олією до пастоподібного
в духовці 40 хв при 200– стану. Добре перемішати.

11

Народний календар
13 – 19 листопада
ІМЕНИНИ

14 листопада – Кузьми і Дем’яна. День
зустрічі зими (так звані курячі іменини).
Адже за старим стилем це початок листопада.
Якщо розвезе дорогу, не жди морозів до
початку грудня. Випаде сніг, на весняну повінь.
19 листопада – Павла. Зі святом Павла пов’язують льодостав, замерзання річок і озер. Іде сніг, чекай сніжну й
добру для озимини зиму.

КАЛЕНДАР ПРОФЕСІЙНИХ СВЯТ

15 листопада – Всесвітній день географічних інформаційних систем.
16 листопада – День працівників радіо, телебачення і
зв’язку України;
Міжнародний день філософії (третій четвер листопада).
17 листопада – Міжнародний день студента.
19 листопада – День скловиробника;
День працівників гідрометеорологічної служби;
День працівників сільського господарства (третя неділя
листопада).

Календар сприятливих днів
КРАСА ВОЛОССЯ
Сприятливі дні для стрижки: 13, 14, 15, 16
листопада.  
Несприятливі дні для стрижки: : 17, 18, 19
листопада.

СПРАВИ

13 листопада – є небезпека сімейних скандалів і неприємностей. Не піддавайтеся гніву,
зберігайте внутрішню рівновагу, інакше не
уникнути проблем зі здоров’ям. Можливі поломки в будинку, вихід із ладу техніки, побутові травми.
14 листопада – вранці можуть відвідати блискучі ідеї, виникнути несподівані пропозиції. Поставтеся до них серйозно – вони обіцяють успіх! Після обіду можливі розбіжності
як з улюбленими людьми, так і з діловими партнерами, в
тому числі на ґрунті фінансів.
15 листопада – конфліктний день. Щоб не зіпсувати стосунки з близькими, не намагайтеся будь-що доводити свою
правоту. Краще витратьте енергію в спортзалі або переставте меблі. Але будьте обережні: сьогодні вразливий поперек!
16 листопада – зайва критичність і вимогливість можуть
викликати розлад із коханими і колегами. Девіз дня: «Економіка повинна бути економною!», але не перегинайте палицю. Є небезпека отруєнь – звертайте увагу на свіжість
продуктів.
17 листопада – відмінний день для прогулянок і подорожей, початку далеких поїздок. Вдасться поспілкуватися
з цікавими людьми, розширити кругозір. Рекомендується
працювати з інформацією, оволодівати знаннями. Корисні
дихальні вправи.
18 листопада – є небезпека сварок, нещасних випадків.
Не дозволяйте гніву застеляти вам очі, будьте готові до
компромісу. Не ходіть темними провулками, не намагайтеся лагодити техніку та електропроводку. Похід до стоматолога відкладіть.
19 листопада – вдасться відпочити душею і тілом! Сходіть
у кіно, на концерт, займіться духовними практиками. Інтуїція сьогодні – найкращий порадник у справах. Не пийте
багато рідини: можливі набряки. Не приймайте ліків без
гострої необхідності. Просто приємно і весело проведіть
час.

САД І ГОРОД

З 11 по 17 листопада – спадаючий Місяць. У цей
час варто пересадити і посіяти кімнатні рослини,
розрихлити і підживити грунт, зайнятися шкідниками. 14 і 15 листопада – сприятливий час для посіву зелені і цибулькових квітів у теплиці. А 16 і 17
листопада поливайте і підживлюйте тепличні квіти.
18 листопада – новий Місяць. Не займайтеся пересадкою і
посівом рослин.
19 листопада – зростаючий Місяць. Це вдалий час для розпушення і удобрення грунту, боротьби зі шкідниками.

КОРИСНІ ПОРАДИ
► Багато хто з нас
у холодний період
року носить пуховик. Коли пуховик
забруднює т ь ся,
виникає проблема, як правильно випрати його. Такий одяг
рекомендується прати при температурі 30 градусів в щадному
режимі, наглухо застебнутому.
Щоб уникнути утворення грудок
пуху радимо покласти в машинку разом із пуховиком кілька невеликих м’ячиків
білого
кольору. Під час прання вони добре збивають пух. При сушінні
пуховик треба кілька разів струшувати.
► Для того, щоб не допустити появи на трикотажній або в’язаній речі катишек, слід після покупки намочити її, скласти в
пакет і покласти в морозильну камеру на 10 годин. Діставши
річ з морозилки, опустіть її в теплу воду до повного відтавання.
Після чого висушіть і носіть із задоволенням – катишки не будуть утворюватися.
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Соціальні працівники:

З ТУРБОТОЮ ПРО КОЖНОГО
Соціальна сфера є своєрідним індикатором суспільноекономічного стану держави. Реалізацію державної політики
у соціальній сфері та координацію соціальної роботи в
Київській області здійснює Департамент соціального захисту
населення Київської обласної державної адміністрації.

С

оціальні
працівники роблять вагомий
внесок у розбудову
демократичного, громадянського
суспільства:
піклуючись про людину, її
майбутнє, забезпечуючи надання соціальних гарантій і
допомоги.
До згуртованої родини
тих, хто присвятив себе соціальній сфері, входять люди
десятків професій: державні
службовці, юристи, педагоги, лікарі, фінансові працівники, економісти, водії і
комбайнери, кухарі та агрономи,   психологи, слюсарі і
багато інших
Загальна кількість працівників соціальної сфери
Київщини – понад 10 тис.
фахівців.
Зусиллями Департаменту
у 2017 р. проведено великий
обсяг робіт щодо вдосконалення та оновлення змісту,
форм і методів соціального
захисту населення Київщини:
• загалом державними
допомогами різної адресної спрямованості охоплено близько 950 тис. осіб в
області – 55% від загальної
чисельності населення області, на загальну суму 5,9
млрд. гривень;
• ініційовано створення
комунального підприємства
центру допомоги учасникам
антитерористичної
операції у Київський області;
• ініційовано та розроблено «Обласну комплексну програму щодо
підтримки, соціальної адаптації та реінтеграції громадян України, які переселилися з тимчасово окупованої
території України та районів
проведення
антитерористичної операції до Київської
області, на період до 2020
року»;
• ініційовано та подано
на затвердження до Київської
обласної ради «Комплексну
програму соціальної підтримки в Київській області
учасників
антитерористичної операції та членів їх
сімей, членів сімей загиблих
(померлих) учасників антитерористичної операції, а
також родин героїв Небесної
Сотні та учасників Революції
гідності на 2018–2020 роки»;
• розроблені та затверджені «Обласна цільова
програма соціальної під-

тримки в Київській області
людей з інвалідністю» на
2017-2020 роки» та Київська
обласна цільова програма
«Впровадження Єдиної соціальної картки мешканця
Київщини» на 2017-2020
роки.
• організована державна
підтримка громадських організацій та благодійних фондів, які здійснюють соціальну
роботу, зокрема їм надано
фінансова підтримка за рахунок коштів обласного згідно з Київською обласною
комплексною Програмою
«Турбота» на 2016–2020
роки на суму 1240,5 тис.
грн;
• створені нові напрямки в роботі та соціальній
підтримці населення, реалізуються проекти, що дозволяють дієво підтримувати
тих, хто потребує допомоги з
боку соціальних служб.
• розроблено план розвитку мережі установ, які
здійснюють
організацію
комплексного соціального
обслуговування за місцем
проживання інвалідів і громадян похилого віку;
• підвищено якість соціального обслуговування
громадян похилого віку, інвалідів у стаціонарних закладах соціального обслуговування пенсіонерів, а також
одиноких
непрацездатних
громадян;
• організовано роботу
щодо надання соціальних
послуг пільговим категоріям
громадян в об’єднаннях територіальних громадах
• проведено оптимізацію мережі інтернатних закладів, зокрема геріатричного і психоневрологічного
профілів (2000 осіб);
Кожний напрямок соціальної сфери Київської області має вагомі здобутки і
напрацювання.

ЗАРОБІТНА ПЛАТА
Рівень оплати праці на
Київщині залишається одним із найвищих в Україні.
Заробітна плата за січень-серпень на 1,8% перевищила середній розмір по
Україні (6784 грн) та більше
ніж удвічі розмір мінімальної
заробітної плати (3200 грн).

ПІЛЬГИ ТА СУБСИДІЇ

В
умовах
постійного
зростання цін і тарифів на
житлово-комунальні послуги по області в цілому державну допомогу у вигляді
субсидії для відшкодування
витрат на оплату житлово-комунальних послуг отримує 298,4 тис. домогосподарств (з 685 тисяч), що
загалом складає 43,5% від
загальної кількості домогосподарств по області. Загальна сума наданої житлової
субсидії за 9 місяців 2017
року – 3,9 млрд грн.
За програмою монетизації залишків частини невикористаної субсидії від
населення отримано 70
838 заяв на виплату коштів
на загальну суму 44,1 млн.
грн, відсоток опрацьованих
звернень складає 96%, що
є одним із найбільших показників по Україні.
Пільгами з оплати житлово-комунальних послуг
користується 225 тис. осіб
або 13% від загальної чисельності населення області.
Загальна сума наданих пільг
– 388,4 млн. грн.
Державні допомоги для
сімей із дітьми, малозабезпеченим сім’ям, особам
з інвалідністю виплачено
114,4 тис. осіб. За 9 місяців
загальна сума виплачених
допомог складає 1,6 млрд.
грн, що на 100 млн. грн.
більше за аналогічний період 2016 року.
У Київській області найбільше по Україні реалізовано державну програму
з надання інвалідам війни
з числа учасників АТО і
членам сімей загиблих військовослужбовців з числа
учасників АТО грошової
компенсації за належне
для отримання житла.
У 2017 році компенсацію
виплачено 38 особам (з яких
інваліди війни –    26 осіб,
члени сім’ї загиблого – 12
осіб) на загальну суму 23,8
млн. гривень.

РИНОК ПРАЦІ ТА
ЗАЙНЯТІСТЬ НАСЕЛЕННЯ
Протягом січня – вересня
2017 року послугами Київської обласної служби зайнятості скористались 34,0 тис.
безробітних осіб, з них статус безробітного отримала
18 431 особа.

За направленням Київської обласної служби зайнятості працевлаштовано
15 557 осіб, що становить
101,6% від минулорічного
показника.
З метою забезпечення
професійно-кваліфікаційного рівня шукачів роботи
вимогам роботодавців, за
сприяння обласної служби
зайнятості понад 4 тис. безробітних проходили професійне навчання.

працю, законодавства про
зайнятість та працевлаштування осіб з інвалідністю, виконанням нормативу робочих місць, призначених для
працевлаштування інвалідів.
Для підвищення ефективності роботи підписано
низку документів з організаціями області щодо
співпраці:
з Київським міським відділенням Фонду соціального
захисту інвалідів
з Головним управлінням
Пенсійного фонду України в
ПЕНСІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
Київській області
ГРОМАДЯН
з Київським обласним
Напруженим видався по- центром зайнятості
точний рік для працівників
управлінь Пенсійного фон- СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ
ду, насамперед у зв’язку з ПОСТРАЖДАЛИХ ВІД
прийняттям Закону «Про
внесення змін до деяких за- ЧОРНОБИЛЬСЬКОЇ
конодавчих актів України КАТАСТРОФИ
щодо підвищення пенсій» від
На території Київської об03.10.2017 року.
В головному управлінні ласті станом на 01.10.2017
Пенсійного фонду України проживає 625 785 осіб, які
Київської області на обліку постраждали внаслідок Чорперебуває майже 563 тис. нобильської катастрофи.
Протягом 2017 року запенсіонерів.
На виконання нового За- значеній категорії населення
кону органами Пенсійного виплачено соціальних дофонду України Київської об- помог та компенсацій на
ласті проведено відповідний загальну суму 395,8 млн.
перерахунок пенсій близько гривень. Забезпечено укла530 тис. пенсіонерам, що дання 4960 договорів із
застановить 99 % від загальної санаторно-курортними
кількості цивільних пенсіоне- кладами на оздоровлення
постраждалих громадян.
рів області.
У тісній співпраці з МіЗ метою наближення послуг до громадян на терито- ністерством соціальної  полірії Київської області всього тики, інісьерством охорони
здоров’я вирішується пистворено та функціонує
34 громадські приймаль- тання щодо реалізації конституційних прав громані Пенсійного фонду,
26 пунктів прийому гро- дян, потерпілих внаслідок
Чорнобильської катастромадян,
52 агентських пункти, в фи 4-ї категорії, які претеняких окремі функції викону- дують на визначення статусу
ють агенти – працівники сіль- постраждалих 1-ї категорії.
Діяльність служби у спраських та селищних рад)
1 центр надання адміні- вах дітей та сім’ї облдержадстративних послуг (м. Бояр- міністрації
Станом на 01.10.2017 на
ка).
Не припиняються здійс- первинному обліку дітей-синення виїзних прийомів та ріт та дітей, позбавлених
зустрічей в трудових ко- батьківського піклування пелективах, виїзди за місцем ребуває 3494 дітей.
Рівень сирітства становить
проживання та зустрічей з
учасниками АТО та члена- 1,05% від загальної чисельми сімей загиблих військо- ності дитячого населення.
На сьогодні в сім’ях опікувослужбовців
На постійному контролі нів піклувальників з первинзнаходиться питання призна- ного обліку   проживає 2600
чення пенсій внутрішньо дітей що становить 75,5%,
та 523 дітей проживають в
переміщених осіб.
дитячих будинках сімейного
типу та прийомних сім’ях, що
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
становить 15,1%.
ДОДЕРЖАННЯ
На території Київської області функціонує 6 обласЗАКОНОДАВСТВА ПРО
них центрів соціально-псиПРАЦЮ ТА ЗАЙНЯТІСТЬ
хологічної
реабілітації
НАСЕЛЕННЯ, ЗАХИСТУ ЙОГО
дітей.
У 2017 році Указом презиПРАВ І ГАРАНТІЙ.
дента України від 13.05.2017
Головне
управління року № 129 присвоєно поДержпраці у Київській об- чесне звання України «Маласті в межах  реалізації дер- ти-героїня» 34 жінкам Київжавної політики здійснює щини.
державний контроль за
дотриманням підприємства- КИЇВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР
ми, установами, організаціями, фізичними особами, СОЦІАЛЬНИХ СЛУЖБ ДЛЯ
які використовують найману СІМ’Ї, ДІТЕЙ ТА МОЛОДІ

Сімейне виховання, відповідальне батьківство, належне ставлення до дітей стали
одним з основних пріоритетів в сімейній політиці Київщини.
Київський
обласний
Центр СССДМ координує діяльність 23 районних, 9 міських, 5 сільських та 1 селищного центрів соціальних служб
для сім’ї, дітей та молоді.
В рамках діяльності «Шкіл
відповідального батьківства»,
клубів для молодих сімей
було організовано та проведено 264 заходи для молоді та молодих сімей.
Протягом 2017 року спеціалістами центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та
молоді відвідано прийомні
сім’ї (482 виїздів), дитячі будинки сімейного типу (347
виїздів); організовано та проведено 93 груповий захід.

ДІЯЛЬНІСТЬ ФОНДУ
СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ
УКРАЇНИ У КИЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ
Важливим напрямом діяльності Управління є медико-соціальна реабілітація,
відновлення здоров’я та
працездатності тих людей,
які в результаті отриманих на
виробництві травм або професійних захворювань, стали
інвалідами.
Профінансовано стаціонарне лікування 103 потерпілих, 70 постраждалих забезпечено виробами медичного
призначення та лікарськими
виробами, забезпечено санітарно-курортним лікуванням
44 потерпілих, для 5 інвалідів
придбано візки.
На постійних засадах проводиться контроль за дотриманням чинного законодавства України з питань
організації експертизи тимчасової непрацездатності, проведення перевірок обґрунтованості видачі (продовження)
листків
непрацездатності
застрахованим особам закладами охорони здоров’я незалежно від форми власності
та лікарями, що проводять
господарську діяльність з медичної практики, як фізичні
особи - підприємці.

КИЇВСЬКА ОБЛАСНА
ОРГАНІЗАЦІЯ ТОВАРИСТВА
ЧЕРВОНОГО ХРЕСТА
У ході проведення протягом квітня-червня 2017 року
в районах та містах області
місячника Червоного Хреста
в області охоплено соціальним обслуговуванням
та надано допомогу 25 тис.
особам.
Прес-служба КОДА
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СОРОК ДРУГА СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ №2709-42-VII

м. Ірпінь «02» листопада 2017 р.
Про затвердження звіту про
виконання міського бюджету
м. Ірпінь за 9 місяців 2017 року
Розглянувши звіт про виконання міського бюджету м. Ірпінь за 9 місяців 2017 року, поданий виконавчим комітетом Ірпінської міської ради, відповідно до пункту 4 статті 80 Бюджетного
кодексу України та керуючись пунктом 23 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити звіт про виконання міського бюджету м. Ірпінь про виконання міського бюджету м. Ірпінь за 9 місяців 2017 року по доходах у сумі 579 355,2 тис. грн (п’ятсот сімдесят дев’ять
мільйонів триста п’ятдесят п’ять тисяч двісті грн), з них по загальному фонду міського бюджету у сумі 531 548,6 тис. грн (п’ятсот тридцять один мільйон п’ятсот сорок вісім тисяч шістсот грн)
та по спеціальному фонду міського бюджету у сумі 47 806,6 тис. грн (сорок сім мільйонів вісімсот шість тисяч шістсот грн), (додаток №1, №3); по видатках в сумі 537 843,3 тис. грн (п’ятсот
тридцять сім мільйонів вісімсот сорок три тисячі триста грн), з них по загальному фонду міського бюджету у сумі 404 951,8 тис. грн (чотириста чотири мільйони дев’ятсот п’ятдесят одна тисяча
вісімсот грн) та по спеціальному фонду міського бюджету у сумі 132 891,5 тис. грн (сто тридцять два мільйони вісімсот дев’яносто одна тисяча п’ятсот грн), (додаток №2, №3);
2.  Контроль за виконанням цього рішення покладається на постійну комісію з питань бюджету, фінансів, цін та ціноутворення.
Міський голова Карплюк В.А.

Додаток 1 до рішення 42 сесії Ірпінської міської ради №2709-42-VII від 02 листопада 2017 року
«Про затвердження звіту про виконання міського бюджету м.Ірпінь за 9 місяців 2017 року

Загальні результати виконання дохідної частини
загального фонду міського бюджету за 9 місяців 2017 року
затверджений
276914,300
199002,300
198902,500
156802,500

уточнений
323293,400
227057,400
226957,600
179272,600

затверджений
200755,764
144271,852
144199,498
113680,000

уточнений
222225,764
159041,852
158969,498
125280,000

2016 рік
173429,128
122926,133
122868,176
98450,803

2017 рік
241455,357
172097,702
171976,145
135875,879

тис.грн
Відхилення фактичного виконання за 9 місяців 2017 р.
до відповідного
до плану за 9 місяців
до річного плану
виконання минулого року
2017 р.
+, %
+, %
+, %
68 026,2
139,2
-81 838,0
74,7
19 229,6
108,7
49 171,6
140,0
-54 959,7
75,8
13 055,8
108,2
49 108,0
140,0
-54 981,5
75,8
13 006,6
108,2
37 425,1
138,0
-43 396,7
75,8
10 595,9
108,5

14500,000

20015,000

10512,000

13612,000

7452,376

15963,629

8 511,3

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,0

2500,000

2500,000

1812,000

1812,000

1543,786

2791,840

1 248,1

180,8

291,8

111,7

979,8

154,1

25000,000

25000,000

18123,000

18123,000

14820,607

17159,005

2 338,4

115,8

-7 841,0

68,6

-964,0

94,7

0,000

0,000

0,000

0,000

0,477

0,000

-0,5

0,0

0,0

0,0

0,000

0,000

0,000

0,000

-6,742

0,000

6,7

0,0

0,0

0,0

100,000

170,000

72,498

142,498

606,870

185,792

-421,1

30,6

15,8

109,3

43,3

130,4

99,800
99,800
0,000

99,800
99,800
0,000

72,354
72,354
0,000

72,354
72,354
0,000

57,957
57,957
0,000

121,557
121,557
0,000

63,6
63,6
0,0

209,7
209,7

21,8
21,8
-99,8

121,8
121,8
0,0

49,2
49,2
0,0

168,0
168,0

12,000
12,000
12,000

12,000
12,000
12,000

8,700
8,700
8,700

8,700
8,700
8,700

6,678
6,678
6,678

4,105
4,071
4,071

-2,6
-2,6
-2,6

61,5
61,0
61,0

-7,9
-7,9
-7,9

34,2
33,9
33,9

-4,6
-4,6
-4,6

47,2
46,8
46,8

0,000
0,000
0,000

0,000
0,000
0,000

0,000
0,000
0,000

0,000
0,000
0,000

0,000
0,000
0,000

0,034
0,034
0,000

0,0
0,0
0,0

10000,000
10000,000

13000,000
10000,000

7248,000
7248,000

7248,000
7248,000

8087,188
8087,188

9509,715
7517,976

1 422,5
-569,211

0,000
0,000
67900,000
30000,000
3700,000
250,000

500,000
2500,000
83224,000
32324,000
3700,000
250,000

0,000
0,000
49227,212
21749,889
2682,495
181,248

0,000
0,000
55927,212
21549,889
2682,495
181,248

0,000
0,000
42409,130
19030,837
2106,290
147,154

427,020
1564,719
59843,834
24099,558
3006,906
189,581

600,000

600,000

435,000

435,000

291,705

350,000

350,000

253,749

253,749

2500,000

2500,000

1812,498

25900,000
8500,000
14300,000
1100,000
2000,000
400,000
280,000
120,000
250,000
250,000

28424,000
11024,000
14300,000
1100,000
2000,000
200,000
80,000
120,000
250,000
250,000

0,000
150,000
147,000
3,000
0,000
0,000

План
Код
10000000
11000000
11010000
11010100
11010200
11010300
11010400
11010500
11010600
11010700
11010900
11020000
11020201
11023201
13000000
13010000
13010200
13020000
13020200
13020400
14000000
14040000
14021900
14031900
18000000
18010000
18010100
18010200
18010300
18010400

18010500
18010600
18010700
18010900
18011000
18011100
18020000
18020100
18020200
18030000
18030100
18030200
18040000
18040100

на 2017 рік

Доходи
Податкові надходження
Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості
Податок на доходи фізичних осіб
Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів
платника податку у вигляді заробітної плати
Податок на доходи фізичних осіб з грошового забезпечення, грошових винагород
та інших виплат, одержаних військовослужбовцями та особами рядового і начальницького складу, що сплачується податковими агентами
Податок на доходи фізичних осіб із доходів у формі заробітної плати шахтарів-працівників
Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів
платника податку інших ніж заробітна плата
Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування
Фіксований податок на доходи фізичних осіб від зайняття підприємницькою діяльністю, нарахований до 1 січня 2012 року
Надходження сум реструктурованої заборгованості зі сплати податку на доходи
фізичних осіб
Податок на доходи фізичних осіб із суми пенсійних виплат або щомісячного довічного грошового утримання, що оподатковуються відповідно до підпункту 164.2.19
пункту 164.2 статті 164 Податкового кодексу
Податок на прибуток підприємств
Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності
Авансові внески з податку на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності
Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів
Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів
Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів (крім рентної плати
за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в
порядку рубок головного користування)
Рентна плата за спеціальне використання води
Рентна плата за спеціальне використання води водних об'єктів місцевого значення
Надходження рентної плати за спеціальне використання води від підприємств
житлово-комунального господарства
Внутрішні податки на товари та послуги
Акцизний податок з реалізації суб`єктами господарювання роздрібної торгівлі
підакцизних товарів
Пальне
Пальне
Місцеві податки
Податок на майно
Податок на нерухоме майно
Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості
Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними
особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості
Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними
особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості
Податок на нерухоме майно, відмінне відземельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості
Плата за землю
Земельний податок з юридичних осіб
Орендна плата з юридичних осіб
Земельний податок з фізичних осіб
Орендна плата з фізичних осіб
Транспортний податок
Транспортний податок з фізичних осіб
Транспортний податок з юридичних осіб
Збір за місця для паркування транспортних засобів
Збір за місця для паркування транспортних засобів, сплачений юридичними
особами
Збір за місця для паркування транспортних засобів, сплачений фізичними особами
Туристичний збір
Туристичний збір, сплачений юридичними особами
Туристичний збір, сплачений фізичними особами
Збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності, що справлявся до 1
січня 2015 року
Збір за провадження торговельної діяльності (роздрібна торгівля), сплачений
фізичними особами, що справлявся до 1 січня 2015 року

на вересень 2017 року

Фактичне виконання

214,2

-4 051,4

79,8

0,0

2 351,6

117,3

0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

117,6
92,962

-3 490,3
-2482,024

73,2
75,180

2 261,7
269,976

131,2
103,725

427,020
1564,719
17 434,7
5 068,7
900,616
42,4

141,1
126,6
142,758
128,8

-72,980
-935,281
-23 380,2
-8 224,4
-693,094
-60,4

85,404
62,589
71,9
74,6
81,268
75,8

427,020
1564,719
3 916,6
2 549,7
324,411
8,3

107,0
111,8
112,094
104,6

873,767

582,1

299,5

273,8

145,6

438,8

200,9

177,789

372,637

194,8

209,6

22,6

106,5

118,9

146,9

1812,498

1489,642

1570,921

81,3

105,5

-929,1

62,8

-241,6

86,7

18777,396
6162,498
10367,400
797,499
1449,999
289,998
202,998
87,000
181,248
181,248

18777,396
6162,498
10367,400
797,499
1449,999
89,998
2,998
87,000
181,248
181,248

16674,108
5776,183
8998,068
698,463
1201,394
250,439
149,376
101,063
154,090
154,090

20907,985
8692,749
10159,478
474,559
1581,199
184,667
116,667
68,000
178,335
178,335

4233,877
2 916,6
1 161,4
-223,9
379,8
-65,772
-32,7
-33,1
24,2
24,2

125,392
150,5
112,9
67,9
131,6
73,737
78,1
67,3
115,7
115,7

-7516,015
-2 331,3
-4 140,5
-625,4
-418,8
-15,333
36,7
-52,0
-71,7
-71,7

73,558
78,9
71,0
43,1
79,1
92,334
145,8
56,7
71,3
71,3

2130,589
2 530,3
-207,9
-322,9
131,2
94,669
113,7
-19,0
-2,9
-2,9

111,347
141,1
98,0
59,5
109,0
205,190
3 891,5
78,2
98,4
98,4

0,000
150,000
147,000
3,000
0,000

0,000
108,575
106,575
2,000
0,000

0,000
108,575
106,575
2,000
0,000

0,000
79,371
78,681
0,690
-11,339

0,000
108,256
103,619
4,637
-0,710

0,0
28,9
24,9
3,9
10,6

136,4
131,7
672,0
6,3

0,0
-41,7
-43,4
1,6
-0,7

72,2
70,5
154,6

0,0
-0,3
-3,0
2,6
-0,7

99,7
97,2
231,9

0,000

0,000

0,000

7,856

-0,710

-8,6

-9,0

-0,7

-0,7
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тис.грн
Відхилення фактичного виконання за 9 місяців 2017 р.
Фактичне виконання
до відповідного
до плану за 9 місяців
на 2017 рік
на вересень 2017 року
до річного плану
виконання минулого року
2017 р.
затверджений уточнений затверджений уточнений 2016 рік
2017 рік
+, %
+, %
+, %
0,000
0,000
0,000
0,000
-5,730
0,000
5,7
0,0
0,0
0,0
План

Код

Доходи

18040200 Збір за провадження торговельної діяльності (роздрібна торгівля), сплачений
юридичними особами, що справлявся до 1 січня 2015 року
18040600 Збір за провадження торговельної діяльності (ресторанне господарство), сплачений
фізичними особами, що справлявся до 1 січня 2015 року
18040700 Збір за провадження торговельної діяльності (оптова торгівля), сплачений юридичними особами, що справлявся до 1 січня 2015 року
18040800 Збір за провадження торговельної діяльності (ресторанне господарство), сплачений
юридичними особами, що справлявся до 1 січня 2015 року
18040900 Збір за провадження торговельної діяльності із придбанням пільгового торгового
патенту, що справлявся до 1 січня 2015 року
18041000 Збір за провадження торговельної діяльності із придбанням короткотермінового
торгового патенту, що справлявся до 1 січня 2015 року
18041300 Збір за провадження діяльності з надання платних послуг, сплачений фізичними
особами, що справлявся до 1 січня 2015 року
18041400 Збір за провадження діяльності з надання платних послуг, сплачений юридичними
особами, що справлявся до 1 січня 2015 року
18041700 Збір за здійснення діяльності у сфері розваг, сплачений юридичними особами, що
справлявся до 1 січня 2015 року
18041800 Збір за здійснення діяльності у сфері розваг, сплачений фізичними особами, що
справлявся до 1 січня 2015 року
18050000 Єдиний податок
18050200 Єдиний податок з фізичних осіб, нарахований до 1 січня 2011 року
18050300 Єдиний податок з юридичних осіб
18050400 Єдиний податок з фізичних осіб
20000000 Неподаткові надходження
21000000 Доходи від власності та підприємницької діяльності
21010000 Частина чистого прибутку (доходу)державних або комунальних унітарних підприємств та їх об`єднань, що вилучається до відповідного бюджету, та дивіденди
(дохід), нараховані на акції (частки, паї) господарських товариств, у статутних
капіталах яких є держав
21010301 Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об'єднань, що вилучається до бюджету
21080000 Інші надходження
21080500 Інші надходження
21080900 Штрафні санкції за порушення законодавства про патентування, за порушення норм
регулювання обігу готівки та про застосування реєстраторів розрахункових операцій
у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг
21081100 Адміністративні штрафи та інші санкції
21081500 Адміністративні штрафи та штрафні санкції за порушення законодавства у сфері
виробництва та обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів
22000000 Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської
діяльності
22010000 Плата за надання інших адміністративних послуг
22010300 Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань
22012500 Плата за надання адміністративних послуг
22012600 Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та
їх обтяжень
22012900 Плата за скорочення термінів надання послуг у сфері державної речових прав на
нерухоме майно та їх обтяжень і державної реєстрації юридичних осіб, фізичних
осіб - підприємців та громадських фомувань, а також плата за надання інших
платних послуг
22130000 Орендна плата за водні об'єкти (їх частини), що надаються в користування на умовах оренди Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, районними,
Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями, місцевими
радами
22080000 Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом
та іншим державним майном
22080400 Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом
та іншим майном, що перебуває в комунальній власності
22090000 Державне мито
22090100 Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у
тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування
22090200 Державне мито, не віднесене до інших категорій
22090300 Державне мито за дії, пов'язані з одержанням патентів на об'єкти права інтелектуальної власності, підтриманням їх чинності та передаванням прав їхніми
власниками
22090400 Державне мито, пов'язане з видачею та оформленням закордонних паспортів
(посвідок) та паспортів громадян України
24000000 Інші неподаткові надходження
24060000 Інші находження
24060300 Інші находження
24060600 Надходження коштів з рахунків виборчих фондів
24062200 Кошти за шкоду, що заподіяна на земельних ділянках державної та комунальної
власності, які не надані у користування та не передані у власність, внаслідок їх
самовільного зайняття, використання не за цільовим призначенням, зняття ґрунтового покриву (родючого шару ґрунту) без спеціального дозволу; відшкодування
збитків за погіршення якості ґрунтового покриву тощо та за неодержання доходів у
зв’язку з тимчасовим невикористанням земельних ділянок
30000000 Доходи від операцій з капіталом
31000000 Надходження від продажу основного капіталу
31010000 Кошти від реалізації скарбів, майна, одержаного державою або територіальною
громадою в порядку спадкування чи дарування, безхазяйного майна, знахідок, а
також валютних цінностей і грошових коштів, власники яких невідомі
31010200 Кошти від реалізації безхазяйного майна, знахідок, спадкового майна, майна, одержаного територіальною громадою в порядку спадкування чи дарування, а також
валютні цінності і грошові кошти, власники яких невідомі
40000000 Офіційні трансферти
41000000 Від органів державного управління
41030000 Субвенції
41030601 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім'ям
з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам,
тимчасової державної допомоги дітям та допомоги по догляду за інвалідами I чи II
групи внаслідок психічного розладу
41030801 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових
субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-,
водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд
та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот
41031001 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових
субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і
скрапленого газу
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План
Код

затверджений уточнений
59730,300
59730,300
78498,700
79629,128
0,000
0,000

затверджений уточнений
13783,800
45689,200
16936,800
59684,180
0,000
0,000

2016 рік
45525,500
44494,600

2017 рік
45689,200
58789,015
0,000

Відхилення фактичного виконання за 9 місяців 2017 р.
до відповідного
до плану за 9 місяців
до річного плану
виконання минулого року
2017 р.
+, %
+, %
+, %
163,7
100,4
-14 041,1
76,5
0,0
100,0
14 294,4
132,1
-20 840,1
73,8
-895,2
98,5
0,0
0,0
0,0
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0,0

-4 000,0
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286786,178

229171,380
516656,392

177265,062
370167,234

249111,134 71 846,1
531548,620 161 381,4

-82 544,1
-157 286,1

75,1
77,2

19 939,8
14 892,2

108,7
102,9

Доходи

41033901 Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам
41034201 Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам
41034204 Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам (кошти
отримані з бюджетів: обласного, районного, міста обласного значення,
об’єднаної територіальної громади)
41034501 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення
заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій
41035000 Інші субвенції
41035200 Субвенція за рахунок залишку коштів освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам, що утворився на початок бюджетного періоду
41035801 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського
піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним
батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу
та прийомних сім'ях за принципом "гроші ходять за дитиною"
41033600 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на відшкодування
вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань
41037000 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на проведення
виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів
41035400 Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами
41036600 Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на погашення
заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію
Доходи загального фонду без урахування трансфертів
Доходи загального фонду

на 2017 рік

на вересень 2017 року

Фактичне виконання

0,0

100,0

0,0

100,0

139,7
0,0

-599,6
0,0

76,1

-31,5
0,0

98,4

107,5

-360,5

72,3

-59,5

94,0

-521,2

59,2

0,0

100,0

0,0

140,5
143,6

0,0

0,0

Міський голова В.А. Карплюк
Начальник фінансового управління Ірпінської міської ради Є.В. Данилюк

ПРО НОВІ ТАРИФИ НА ОБСЛУГОВУВАННЯ БУДИНКІВ
ТА ПРИБУДИНКОВОЇ ТЕРИТОРІЇ

Продовження у наступному випуску

На виконання Наказу Мінрегіону від 30.07.2012 року №390 ТОВ «ПЖ Комфортний дім» повідомляє, що для мешканців
будинків за адресою: м. Ірпінь, вул. Северинівська, 105-Л, Б, К, М, Н пропонуються тарифи на обслуговування будинків та
прибудинкових територій у розмірі: для мешканців цокольного та першого поверхів – 6,05 грн за 1 кв. м, для мешканців
із другого по дев’ятий поверхи – 6,51 грн за 1 кв. м.

Плановий розрахунок витрат за складовими тарифу та періодичність надання послуг
Назва послуги
1. Прибирання прибудинкової території поливання. дворів, клумб та газонів, 1-а. Послуги озеленювача.
2. Прибирання сходових клітин
3. Вивезення побутових відходів, перевезення, перероблення, утилізація, знешкодження та захоронення (договір)
4. Поточний ремонт конструктивних елементів, технічних пристроїв та елементів зовнішнього благоустрою
5. Технічне обслуговування внутрішньобудинкових систем холодного водопостачання до вводного лічильника у квартиру, водовідведення та зливної каналізації, насосної станції (заробітна плата, податки,
витратні матеріали)
7. Технічне обслуговування димовентиляційних каналів (договір)
8. Освітлення місць загального користування та підкачки води, обслуговування внутрішньобудинкових
мереж до вводного лічильника у квартиру, обслуговування зовнішніх будинкових мереж
9. Дератизація, дезінсекція
10. Технічне обслуговування ліфта, технічне обслуговування диспетчеризації, (договір), енергопостачання для ліфта
Всього витрат
Рентабельність 10%
Єдиний податок 5%
ВСЬОГО, грн.

Вартість (грн.) Періодичність надання
1,46
0,24
1,38

Вт–сб

0,72

Вт–сб
Не менше 2 разів на
тиждень

0,24

За потребою

0,23

Пн–сб, Нд – у разі невідкладної необхідності

0,25

Двічі на рік

0,66

Пн–нд у темний період доби

0,05

За потребою
Щоденно та відповідно до
регламенту обслуговування

0,40
5,63
0,57
0,31
6,51

Пропозиції та зауваження до тарифу можна подати до 15.11.2017 року за адресою:
08200, Київська обл., м. Ірпінь, вул. Северинівська, 105-К, офіс 126 – ТОВ «ПЖ Комфортний дім» та 08200, Київська
обл., м. Ірпінь, вул. Шевченка 2-а – Ірпінський міськвиконком.

ІРПІНСЬКА МІСЬКА РАДА
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
«31» жовтня 2017 р. м. Ірпінь №240_
Про встановлення тарифів
на теплову енергію
для ТОВ «УкрОпт «Мастер-енерго»
Розглянувши звернення ТОВ «УкрОпт «Мастер-енерго» та розрахунок коригованого тарифу на теплову
енергію, розрахунок тарифу на виробництво теплової
енергії з використанням альтернативних джерел енергії для бюджетних установ та організацій, враховуючи
лист-погодження робочої групи з перевірки обґрунтованості тарифів на житлово-комунальні послуги, керуючись постановами Кабінету Міністрів України від
01.06.2011 №869 «Про забезпечення єдиного підходу
до формування тарифів на житлово-комунальні послуги», від 10.09.2014 №453 «Про стимулювання заміщення природного газу під час виробництва теплової
енергії для установ та організацій, що фінансуються з
державного і місцевих бюджетів», законами України
«Про теплопостачання», «Про житлово-комунальні послуги», «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет Ірпінської міської ради

ВИРІШИВ:

Пропозиції та зауваження до тарифу можна подати до 15.11.2017 року за адресою:
08200, Київська обл., м. Ірпінь, вул. Северинівська, 105-К, офіс 126, ТОВ «ПЖ Комфортний дім» та 08200, Київська
обл., м. Ірпінь, вул. Шевченка 2-а – Ірпінський міськвиконком.

1. Встановити тарифна теплову енергію для ТОВ
«УкрОпт «Мастер-енерго» для бюджетних установ, яка
виробляється на установках з використанням альтернативних джерел енергії, на рівні 90 % від власного коригованого тарифу на теплову енергію з використанням
природного газу для установ, що фінансуються з місцевого бюджету:
у розмірі 1375,56 грн за Гкал (без ПДВ) за такими
складовими:
- тариф на виробництво теплової енергії (без ПДВ) –
1343,19 грн за 1 Гкал;
- тариф на транспортування теплової енергії (без
ПДВ) – 28,44 грн за 1 Гкал;
- тариф на постачання теплової енергії (без ПДВ) –
3,93 грн за 1 Гкал.
Тариф на теплову енергію (з ПДВ) – 1650,67 грн за
1 Гкал.
2. Встановити коригований тариф на теплову енергію для бюджетних установ, для дахової котельні по вул.
Пономарьова, 6-А в розмірі 1257,87 грн за 1 Гкал (без
ПДВ), за такими складовими:
- тариф на виробництво теплової енергії (без ПДВ) –
12513,40 грн за 1 Гкал;
- тариф на постачання теплової енергії (без ПДВ) –
6,47 грн за 1 Гкал.
Тариф на теплову енергію (з ПДВ) – 1509,44 грн за
1 Гкал.
3. Оприлюднити дане рішення в газеті «Ірпінський
вісник» та на офіційному веб-сайті Ірпінської міської
ради.
4. Ввести в дію тарифи, встановлені даним рішенням
через 15 днів з моменту їх оприлюднення.
5. Вважати таким, що втратило чинність, рішення виконавчого комітету Ірпінської міської ради від
14.02.2017 №37.
6. Контроль за виконанням даного рішення покласти
на першого заступника міського голови Христюка Д.В.

Заступник директора Н.В. Козак

Міський голова В.А. Карплюк

Заступник директора Н.В. Козак

ПРО НОВІ ТАРИФИ НА ОБСЛУГОВУВАННЯ БУДИНКІВ
ТА ПРИБУДИНКОВОЇ ТЕРИТОРІЇ

На виконання Наказу Мінрегіону від 30.07.2012 року №390 ТОВ «ПЖ Комфортний дім» повідомляє, що для мешканців
будинків за адресою: м. Ірпінь, вул. Гостомельське Шосе, 12, 14, 16, 18, 20, 19-А пропонуються тарифи на обслуговування
будинків та прибудинкових територій у розмірі 5,76 грн за 1 кв. м.

Плановий розрахунок витрат за складовими тарифу і періодичність надання послуг
Назва послуги
1. Прибирання прибудинкової території, полив дворів, клумб і газонів
2. Прибирання сходових клітин
3. Вивезення побутових відходів, перевезення, переробка, утилізація, знешкодження та захоронення
(договір)
4. Поточний ремонт конструктивних елементів, технічних пристроїв та елементів зовнішнього благоустрою
5. Технічне обслуговування внутрішньобудинкових систем холодного водопостачання до вводного лічильника у квартиру, водовідведення та зливної каналізації, насосної станції (заробітна плата, податки,
витратні матеріали)
7. Технічне обслуговування димовентиляційних каналів (договір)
8. Освітлення місць загального користування та підкачки води, обслуговування внутрішньобудинкових
мереж до вводного лічильника у квартиру, обслуговування зовнішніх будинкових мереж
9. Дератизація, дезінсекція
Рентабельність 10%
Єдиний податок 5%
ВСЬОГО, грн.

Вартість (грн) Періодичність надання
1,22
0,92
0,68

Вт–сб
Вт–сб
Не менше 2 разів на тиждень

1,15

За потребою

0,19

Вт–сб, Нд – у разі
невідкладної необхідності

0,28
0,51
0,04
0,50
0,27
5,76

Двічі на рік
Пн–нд – у темний період доби
За потребою
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Щиро вітаємо
із Днем народження

Заступника начальника відділу
житлово- комунального господарства

Ольгу Анатоліївну Калиту
Хай сміється доля, мов калина в лузі,
В колі щирих, вірних і хороших друзів.
Зичимо вам щастя, радості, тепла,
Успіхів, здоров’я, злагоди й добра.
Хай крокують поруч вірність і кохання,
Хай здійсняться світлі мрії і бажання!

ВАКАНСІЯ В УПРАВЛІННІ ПРАЦІ

Управління праці та соціального захисту населення Ірпінської міської ради оголошує
конкурс на заміщення вакантної
посади посадової особи місцевого самоврядування
– головного спеціаліста відділу персоніфікованого обліку
пільгових категорій населення
Вимоги: вища освіта за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста, стаж
роботи за фахом не менше 3-х років, знання державної
мови, володіння ПК.
Документи приймаються протягом 30 календарних днів
з дня опублікування оголошення за адресою: 08200, Київська область, м. Ірпінь, вул. Д. Попова, 26-Б.
Довідки за телефоном: 57-502, 62-076/
Начальник управління П.В. Зброжек

З повагою, виконавчий комітет Ірпінської міської ради

Щиро вітаємо
із Днем народження
Мірошніченка Василя Федоровича,
Сінгаєвського Володимира Семеновича!

КП «Житній ринок» запрошує на постійну роботу

ВАНТАЖНИКІВ М’ЯСА

Офіційне працевлаштування.
Обов’язки: виконувати навантаження, вивантаження, перевезення м’ясної
продукції.
Графік роботи: з 9:00 до 21:00, тиждень
через тиждень.
Заробітна плата: 5000 грн. При потребі забезпечуємо житлом.
Територіальне розміщення: м. Київ, ст. м. «Контрактова
площа», вул. Верхній Вал, 16. Тел.: 482-55-53, 482-55-58.

КП «Житній ринок» запрошує на постійну роботу

ПРИБИРАЛЬНИКІВ ТОРГОВЕЛЬНОГО ЗАЛУ
Офіційне працевлаштування.
Обов’язки: прибирання та підтримання
порядку в торговельному залі підприємства протягом зміни.
Графік роботи: з 9:00 до 21:00, два дні через два.
Заробітна плата: 5000 грн. При потребі забезпечуємо житлом.
Територіальне розміщення: м. Київ, ст. м. «Контрактова
площа», вул. Верхній Вал, 16. Тел.: 482-55-53, 482-55-58.

КП «Житній ринок» запрошує на постійну роботу

ПРИБИРАЛЬНИК З ВИВОЗУ СМІТТЯ

Рада інвалідів війни, збройних сил та учасників бойових дій

Офіційне працевлаштування.
Обов’язки: прибирання та вивіз сміття на
території підприємства, стежить за справністю і схоронністю зовнішнього будинкового
обладнання майна.
Графік роботи: з 9:00 до 21:00, тиждень
через тиждень.
Заробітна плата: 6000 грн. При потребі забезпечуємо житлом.
Територіальне розміщення: м. Київ, ст. м. «Контрактова
площа», вул. Верхній Вал, 16. Тел.: 482-55-53, 482-55-58.

АНЕКДОТИ

КП «Житній ринок» запрошує на постійну роботу

Хай будуть з Вами здоров’я та сила,
Хай доля буде ласкава і щира!
Щоб ніколи не знали Ви втоми!
Хай мир і злагода будуть у домі,
Хай Господь дарує надію й тепло
На довгі літа, на щастя й добро!

Подруга запитує блондинку:
- Чого сумна?
- У посольстві анкету не
прийняли для візи.
- Чому?
- У самому кінці, у графі  
«Не заповнювати», я написала «Добре».

— Голландська бабуся
не змогла зв’язати й двох
слів;
— Китайська бабуся зв’язала айфон;
— Сомалійська бабуся
зв’язала всіх бабусь і почала вимагати мільйон доларів.

***
Хлопець вчить дівчину
по телефону як користуватися фотошопом:
- Відкрий 1-е вікно, потім 2-е, потім закрий 1-е.
Вийшло?
- Вийшло.
- Що стало?
- Холодно стало.

***
— Куме, а що це воно
таке, що ваша свиня на
трьох ногах шкандибає? Га?
— Та я що, дурний? Через миску холодцю цілу
свиню колоти?!
— Вовочко, назви десять
африканських тварин.
— Шість мавп і чотири
крокодили.

***
Заходить українець в
купе, де сидять троє афроамериканців:
— Хлопці, тут щось горіло?

***
В одеській школі учні пишуть твір на тему «Якби я
мав мільйон, на що б я його
витратив?» Коли до кінця
уроку залишається десять
хвилин, Моня Рабинович
***
підіймає руку. Вчителька
Міжнародний конкурс з запитує:
в’язання серед бабусь:
— Моню, що ти хочеш?
— Українська бабуся
— Розо Марківна, а можзв’язала шкарпетки;
на додати ще сто тисяч?

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКІВ
тел.: (066) 021-22-18, (073) 156-36-99

ПІДСОБНИХ РОБІТНИКІВ
Всеукраинская благотворительная организация
ПРЕОБРАЖЕНИЕ УКРАИНЫ.
Помощь наркозависимым, алкозависимым бездомным людям,
попавшим в трудную жизненную ситуацию, оставшимся без жилья,
без средств к существованию, освободившимся из мест лишения
свободы, попавшим в зависимость от наркотиков и алкоголя и др.
Упрощенный прием и бессрочное пребывание в восстановительных центрах Украины.
БЕСПЛАТНО! БЕССРОЧНО! АНОНИМНО!
Телефон доверия информационно-справочной службы:
(097) 166-00-00, (050) 357-72-73.

КРЕДИТ ДО
100 000 ГРН
без залога.

Без справки –
до 50 000 грн.

РАБОТА В ПОЛЬШЕ,
ЧЕХИИ.
Все оформление
за наш счет.
Очень большой
выбор вакансий.
З/п от 15 000 грн.

Также
перекредитуем
ваши кредиты до 200 000
грн.
Оставляйте заявку по телефону и забирайте кредит.

Бесплатное проживание.

Тел.: (098) 445-66-67,
(050) 480-77-07,
(093) 096-43-44.

Тел.: (098) 182-29-29,
(066) 324-45-22.

Офіційне працевлаштування.
Обов’язки: виконує підсобні, допоміжні,
штукатурно-малярні роботи, мілкий ремонт обладнання.
Особливі вимоги: відповідальне ставлення до роботи.
Графік роботи: понеділок – п’ятниця з 9:00 до
18:00, субота, неділя – вихідні.
Заробітна плата: 6000 грн. При потребі забезпечуємо житлом.
Територіальне розміщення: м. Київ, ст. м. «Контрактова
площа», вул. Верхній Вал, 16. Тел.: 482-55-53, 482-55-58.

КП «Житній ринок» запрошує на постійну роботу

ДВІРНИКІВ

Офіційне працевлаштування.
Обов’язки: прибирання і підтримання порядку на території ринку протягом зміни від
сміття, листя, снігу, льоду.
Особливі вимоги: відповідальне ставлення до
роботи.
Графік роботи: з 9:00 до 21:00, тиждень через тиждень.
Заробітна плата: 6000 грн. При потребі забезпечуємо житлом.
Територіальне розміщення: м. Київ, ст. м. «Контрактова
площа», вул. Верхній Вал, 16. Тел.: 482-55-53, 482-55-58.

ПРЕДЛАГАЕМ РАБОТУ!

• ГРУЗЧИК • СЛЕСАРЬ МЕХАНОСБОРОЧНЫХ РАБОТ
• РАЗНОРАБОЧИЙ • ЭЛЕКТРИК
Зарплата от 7000 грн!
Крупная торгово-производственная компания тепловых керамических
панелей ООО «Теплокерамик». Сборочное производство.
Официальное оформление на постоянной основе.
Район размещения производства – г. Киев, ул. Малинская, 3
(ст. электрички «Новобеличи»). Тел.: (050) 478-65-66, (Евгений)

Супермаркет

В ірпінському магазині «Маріо» відкрита

ВАКАНСІЯ ЗАВІДУЮЧОГО СКЛАДОМ!

NOVUS
запрошує на роботу
► Адміністратора
► Касира
► Продавця

Шукаємо працівника на повний робочий день.
Заробітна плата 8000 грн.
Звертатися за тел.: (097) 922-31-23, Євгенія.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
ГРУЗЧИКИ, РАЗНОРАБОЧИЕ

Звертатись за адресою:
м. Ірпінь, вул. Ново-Оскольська, 2-п,
або за тел.: (050) 656-23-33

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

Наклад: 3 250.
Передплатний індекс 35033.
Замовлення: №1711245
Засновник — Ірпінська міська рада.
Адреса редакції: 08200, м. Ірпінь, вул. Шевченка, 2-а.
Тел./факс: 60-416, тел.: 54-367, 2015ivirpin@ukr.net

КРУГЛОСУТОЧНО БЕЗ ВЫХОДНЫХ

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

Видавець — КП «Редакція газети «Ірпінський вісник»
Ірпінської міської ради. Свідоцтво про реєстрацію — КІ №40
від 21 лютого 1994 року, видане Держкомвидавом України.
ЄДРПОУ — 22201704, р/р 26003702714526 в АТ «Райффайзен
Банк Аваль», МФО 380805.
Згідно із Законом України «Про друковані засоби масової

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

Відповідальність за зміст оголошень, подяк, листів
у редакцію, реклами та текстів, розміщених на
рекламних засадах, несуть рекламодавці та автори
повідомлень.
Головний редактор: Юлія Бережко-Камінська

