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РЕДАКЦІЯ 

Триває передплата на 2018 рік!
На 1 місяць – 20,00 грн. 
На 3 місяці – 60,00 грн. 
На 6 місяців – 120 грн.
На 12 місяців – 240 грн.  

ПЕРЕДПЛАТА ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ ДО 15 ЧИСЛА КОЖНОГО МІСЯЦЯ!

ПЕРЕДПЛАТА

Передплатний індекс – 35033

Як живеться 
родині дитини 
з особливими 

потребами 
в Ірпені?

с. 7

Гуртожиток на вулиці Свято-Покровській, 137 у Гостомелі для десяти родин 
колишніх робітників сільськогосподарського товариства з обмеженою 
відповідальністю «Бучанське» вже давно став рідним домом. Особливо 
зараз, коли йде зима, а перед ними, як вони зазначають, відкрилася невтішна 
перспектива: «або йти на вулицю, або в… овочесховище, яке нам пропонують 
замість гуртожитських кімнат». Із цією бідою люди і звернулися до нашої 
редакції. Розбираємося, що ж там відбувається.
На фото: жителька гуртожитку  Ірина Волкунович на спільній кухні.

с. 7

► Перенесена 
зупинка 
і критика

с. 6 

► Рік плакала і 
по чужих хатах 
ночувала

с. 7 

► Невгамовні ціни. 
Топ-3 причини 
прискорення 
інфляції

с. 12 

► Безоплатна 
правова 
допомога. 
Як це працює?

с. 5 

Фото: Ю. Бережко-Камінська

ГУРТОЖИТОК СПОТИКАННЯ

Северинівська стає вулицею платанів
В Ірпені на вулиці Северинівській продовжують 
висаджувати кленолисті платани. Про це на своїй 
сторінці повідомляє комунальне підприємство 
«Ірпіньзеленбуд». 

 Минуло тижня висадили 32 дерева. А перші платани з’яви-
лися на Северинівській ще на початку жовтня.
Платан  –  красиве  і  невибагливе  дерево.  Швидко  росте, 

особливо в першій половині життя, і може витримувати мо-
рози до мінус 25 градусів. Здатне пристосовуватися до майже 
будь-яких грунтових умов. Платани здатні доживати до 2000 
років і можуть бути  до 50 м заввишки. Відомі екземпляри, ок-
ружність стовбура яких становить 18 м. Платан кленолистий 
має гібридне походження, він був окультурений приблизно з 
1640 р. у Великобританії.
Платани  є  одними  з  небагатьох  представників  орнамен-

тальних листяних дерев, які завдяки чудовій густій кроні, красивим стовбурам і гілкам зі своєрідним забарвленням 
та оригінальним кулястим супліддям вважаються декоративно-цінними. При солітерних посадках платани фор-
мують широку розлогу крону. Їх часто використовують для оздоблення вулиць міст, для створення великих садів, 
скверів і парків. 
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КОЛОНКА РЕДАКТОРА
ПОЗИТИВНИЙ ДОСВІД

МОЛОДІ Й АКТИВНІ

ІНІЦІАТИВА

На всіх одна біда
29-ий день народження Ірині 

видався  особливим.  Її  телефон,  
який майже завжди мовчав, сьо-
годні не вщухав. Їй телефонува-
ли  з  усіх  куточків України абсо-
лютно  незнайомі  люди  і  вітали 
зі  святом.  Вона  дякувала,  стри-
муючи  сльози,  розпитувала,  хто 
вони  і  записувала  їхні  номери, 
знову  дякувала  і  говорила,  на-

скільки вона сьогодні щаслива. Незважаючи ні на що: ні на те, 
що перебуває в лікарні, в ліжку, яке стоїть прямо в коридорі, 
у місті, де ніхто до неї не приходить, під нескінченними кра-
пельницями, з ризиком повністю і безповоротно втратити зір 
одного ока і майже осліпнути на друге… Але вона дякувала і 
людям, і Богу… Такої підтримки, яку Ірина відчула в цей день, 
за все своє життя вона ніколи не мала. 
Ірина живе сама на Херсонщині. Батьки померли. Роботи 

на селі немає ніякої. Та й село – Водославка – жителів 100, 
самі старенькі залишилися.
Які  заробітки? Влітку – на Арабатській стрілці, на різних 

роботах по базах відпочинку. А навесні і восени – «на сапці» 
в полях. Це з п’ятої ранку до вечора працювати на ферме-
ра. Оплата щодня, але сім’ю лише один-два рази нагодувати 
можна. Робота на виснаження.
От під час «сапки» Ірина й пошкодила собі око. Спочатку 

не звернула уваги – «болить-переболить». Потім стала дуже 
погано бачити. Навіть у Херсоні рятувати не бралися – тільки 
до «Філатова». Лікарі кажуть: треба їхати негайно, бо втратиш 
око, а друге теж постраждає відсотків на 70… І мати треба із 
собою від 12 до 15 тисяч. Бо лікування тривале і дороговар-
тісне. 
А грошей таких немає, звісно. Походила Ірина по селу – 

хто жене з двору, хто 10–20 гривень дає… У сільраді відмо-
вили…
Хтось якось сказав дуже прості, мудрі і не без гумору сло-

ва: «Любов – це дієслово». Нехай не засміють мене філологи, 
але  саме  так  і  є. Справжня любов проявляється в дії,  в ба-
жанні  віддати,  підтримати,  допомогти,  ЗРОБИТИ  все,  щоб 
інша людина почувала себе щасливою. Усе інше – це настрої, 
емоційні стани, теоретичні рефлексії, якими б високими і на-
тхненними вони не були. Те ж саме і з добротою. Співчувати 
на словах – це одне, а зробити щось для того, щоб змінити 
ситуацію на краще – зовсім  інше.  І для цього  інколи потрі-
бен поштовх однієї людини, навіть якщо вона сама далеко не 
заможна, має за плечима купу власних проблем, борги, сер-
йозну невиліковну хворобу, на яку постійно потрібні кошти… 
Таким виявився мій добрий знайомий, який не  залишив 

у біді зовсім чужу йому людину, піднявши мало не всіх своїх 
друзів, особисто звернувшись до десятків і десятків знайомих 
і  навіть малознайомих  йому  людей. Перші  кілька  тисяч  зі-
брали. Ще від себе дав тисячу, купу одягу жіночого теплого з 
дому приніс – попросив дружину, невістку поділитися. 
«Бачу – жінка непогана, руки спрацьовані – живого місця 

немає. Пообіцяв дати оголошення про її біду, послав її в банк 
карточку відкрити, і даю 200 грн – від себе. Вона в плач, каже: 
«Боже мій, як мені соромно у свої 29 гроші від людей брати! 
Я вам відпрацюю, коли одужаю»… Тут я просто заціпенів. 29 
років? Молодша від моїх синів? Що з людьми життя робить! 
Їй на вигляд – за 40…» 
Поїхала Ірина в Одесу, хоч  і не мала достатньо грошей, 

але починати треба, бо тягнути – біда буде...
Приїхала – місць немає. Сіла, плаче. Пожаліли: в коридорі 

ліжко поставили (хоча в палатах деяких є вільні місця – але 
там  «особливі»  люди).  Звісно,  взяли  внесок  добровільний 
благодійний, висварили, що без постільної білизни приїхала. 
Список на руки, аптека, тисячі гривень... Усе тільки своє! (Кон-
ституції палкий «привіт»!)
Уже місяць жінка лікується. Є покращення. Хороша дина-

міка. Але треба продовжувати, завершити. Ще тижні три. А 
гроші закінчуються, хоча знайомий і перераховував ще і ще… 
За оголошенням у газеті, вважай, ніхто не допоміг – бідують 
зараз люди… Тоді  він почав писати в  соціальних мережах. 
Відгукнулися колеги з усієї України, поважаючи  і довіряючи 
йому. Зібрали потрібну суму. 
Усе, здавалось би, добре, але Ірину, на жаль, не виписа-

ли… Гноїться око і загроза втратити його ще є. Знову забив 
на сполох її покровитель, цього разу уже прохаючи всіх, хто 
може, перерахувати гроші Ірині та повідомити йому суму, а 
він… буде з часом віддавати надіслане особисто. 
«От біда… Ну, поїде вона додому… Око втратить. І напо-

ловину осліпне на друге. Мене це мулятиме все життя, – зізна-
ється мій друг, пообіцявши самому собі довести цю справу 
до кінця. – Чомусь мене дуже зворушила доля цієї жінки. Ми 
домовилися,  коли  вона  повернеться,  допоможу  їй  на  якісь 
курси влаштуватися, щоб хоч якусь професію отримати, пра-
цевлаштуватися. Змінити долю! Бо людина і не вчилася ніде 
після школи – щоб вижити, мусила з дитинства працювати. 
Навіть просто городи копати людям за  їжу. Але ж  їй тільки 
29… Знаю, таких людей по селах (та й містах) – мільйони…»
Так, мільйони – знедолених, хворих, непотрібних нікому 

людей. Але і тих, кому не все одно, як цим людям живеться, 
також уже не одиниці! Навіть цей один випадок зумів зорга-
нізувати десятки і десятки людей, які ніколи в очі не бачили 
Ірину, яка зараз самотньо сидить у коридорі із перев’язним 
оком і дякує Богу і людям за те, що не лишили її в біді. І подіб-
них історій більше й більше: люди все частіше гуртом рятують 
когось – навіть зовсім незнайомого їм – від раку та інших жах-
ливих хвороб, допомагають відновитися після операцій або 
підготуватися до них. І така підтримка справді змінює долі – і 
тих, кого підтримують, і тих, хто підтримує. Може, хвороби і 
даються нам для того, щоб, допомагаючи одужати якимось 
конкретним  людям,  вилікувати  суспільство  від  байдужості, 
злобливості, жорстокості? 

P.S.
Якщо ви можете і хочете підтримати Ірину, ось її рахунок: 
4790 7010 0740 2679, Іванчук Ірина Юріївна (картка «Ощад-
банку»). Якщо можете лише позичити для Ірини гроші, 
звертайтеся до мене. 

Юлія БЕРЕЖКО-КАМІНСЬКА

У Гостомелі створили Агенцію розвитку
У Гостомелі 
презентували 
нову громадську 
організацію – «Агенцію 
розвитку Гостомеля». 
Про це повідомляє 
інформаційне агентство 
«ITV».

На  презентації  були 
присутні  депутати  місце-
вих  рад,  працівники  се-
лищної ради та експерти з 
розвитку територій, зокре-
ма,  директор  «Агентства 
розвитку  Дніпра»  Воло-
димир  Панченко,  експерт 
програми  U-LEAD  Олег 
Любімов,  президент  гро-
мадської  організації  «Ліга 
розвитку науки» Віктор Ти-
ркало.
На  думку  експертів, 

Гостомель має гарні пере-
думови для успішного еко-
номічного  зростання.  Їх 
створюють  близькість  до 
Києва, наявність аеропор-
ту, великих підприємств, а 
також інвестиційно прива-
бливих  територій,  які  мо-
жуть бути використанні під 

створення  індустріальних 
парків.
Важливе завдання – по-

шук  інвесторів.  За  сло-
вами  тих  же  експертів, 
вільних грошей у світі ви-
стачає.  Проблема  в  тому, 
що далеко не всі в Україні 
знають,  де  і  як  їх  можна 
взяти. Міжнародні донори 
щедро  фінансують  тільки 
правильно  підготовле-
ні,  оформлені  та  подані 
проекти. Тому робота над 
проектами  має  стати  од-
ним із основних напрямків 
діяльності  агенції  розвит-
ку. Зараз в організації вже 
є два проектні менеджери, 
але, за словами керівника 
агенції  Надії  Дудник,  під 
час  презентації  з’явилися 
ще охочі працювати в цьо-
му напрямку.
Поки  що  «Агенція  роз-

витку  Гостомеля»  склада-
ється  з  п’яти  осіб.  Надія 
Дудник представила  своїх 
колег  по  проекту:  Рос-
тислава  Скуратівського, 
Тетяну  Марун,  Олексан-
дра Коваленка і Людмилу 

Ющак.  Організація  вже 
почала  роботу  над  дво-
ма  проектами  і  отримала 
кілька пропозицій співпра-
ці.  Зокрема,  керівник  «Ір-
пінської  агенції  розвитку» 
Олена  Чернявська  запро-
понувала  гостомельським 
колегам долучатися до ре-
алізації спільних проектів.
Як  відомо,  цього  року 

в  Ірпені  розпочала  робо-
ту  громадська  спілка  «Ір-
пінська агенція розвитку», 
яка працює на залученням 
зовнішніх  інвестицій у ре-
гіон. За невеликий промі-
жок часу спілка реалізува-

ла близько 10 проектів. За 
перші півроку роботи «Ір-
пінській  агенції  розвитку» 
вдалося  залучити  в  місто 
вже  близько  чотирьохсот 
тисяч  гривень.  Зокрема, 
один із грантів, який зараз 
реалізується,  –  це  грант 
від  агентства  США  з  між-
народного  розвитку  для 
втілення  проекту  «Лідер-
ство в економічному само-
врядуванні».  Цей  проект 
пов’язаний  зі  створенням 
дорожньої карти розвитку 
малого  та  середнього біз-
несу для учасників АТО. 

Діло молоде: 
ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ 
Всеукраїнський 
форум «Молодь та 
децентралізація влади 
в Україні» зібрав 
14 жовтня в Ірпені 
активних молодих 
людей з усієї держави: 
представників об’єднаних 
територіальних громад 
(ОТГ), громадських 
організацій та 
молодіжних центрів. 
У центрі уваги 
була роль молоді 
в адміністративно-
територіальній реформі, 
наслідки змін для 
молодого покоління та 
виклики, які перед ним 
постають.

Організувало форум Мі-
ністерство молоді та спорту 
України. Заступник міністра 
Олександр  Ярема  акценту-
вав: дуже важливо зробити 
так, щоб незалежно від міс-
ця проживання молодої лю-
дини  в  неї  було  достатньо 
можливостей для розвитку, 

самореалізації,  отримання 
якісної  освіти  і  цікавої  ро-
боти.  «Дуже  важливо,  щоб 
молоді  люди  самі  проек-
тували,  якою  вони  бачать 
свою  громаду,  своє  місто. 
В  іншому  випадку  є  вели-
кий  ризик,  що  ці  молоді 
люди,  не  відчуваючи,  що 
їхні  міста  є  для  них  ком-
фортними,  будуть  обира-
ти  інші  місця  проживання, 
переїжджати  в  більші  мі-
ста  або  взагалі  виїздити  за 
межі  країни.  Тому  для  нас 
дуже  важливо  обговорити, 
що  саме  необхідно   моло-
ді,  які  простори  потрібні, 
участь у яких процесах, на 
що  потрібне  фінансуван-
ня,  де  можуть  співіснувати 
ініціативи  молоді  та  вла-
ди»,  –  зазначив  Олександр 
Ярема. У ході форуму обго-
ворювалися результати що-
річного  репрезентативного 
соціологічного дослідження 
«Молодь  України  –  2017», 
проведеного  у  другій  по-
ловині  літа  на  замовлен-

ня  Міністерства  молоді  та 
спорту. Опитування показа-
ло, що 40% молодих пред-
ставників  ОТГ  не  відчули 
змін на краще внаслідок де-
централізації влади, і лише 
13% опитаних помітили по-
зитивні зрушення. 
Опитування  проводи-

лось у 24 областях України 
та  в  Києві.  Участь  у  ньому 
взяли  2000  респондентів 
віком  від  14  до  34  років. 
Більшість  із  них  сказали, 
що  хотіли  б  стати  актив-
ними  агентами  змін.  Але 
для  цього  потрібно  знайти 
механізм  взаємодії  органів 
місцевої влади та молоді. 
«Молодь  бере  енергією, 

новими  ідеями,  бажанням 
змін та руху вперед. Треба 

шукати  золоту  середину: 
дуже важливо, щоб у нових 
командах, що очолюють те-
риторіальні  громади,  було 
поєднано  і  досвід,  і  моло-
дість, і бажання змін», – за-
уважив  Олександр  Ярема. 
Заступник  міністра  також 
розповів  про  основні  на-
прями реалізації державної 
молодіжної політики: робо-
ту з кадрами, розвиток мо-
лодіжної  інфраструктури, 
залучення молоді до проце-
су ухвалення рішень та на-
лежне фінансування. Як за-
значалося,  в  управлінській 
команді  Ірпеня  молодь 
складає  більше  третини,  і 
саме вона є ініціатором по-
зитивних змін у місті.

В Харкові обговорювали співпрацю Ірпеня 
і німецького міста-побратима Борна

14 листопада  в 
Харкові  в  рам-
ках  проведення 
круглого  столу 

«Партнерство з містами Ні-
меччини»  обговорювали 
співпрацю  Ірпеня  і  німець-
кого  міста-побратима  Бор-
на.
«Ірпінь і Борна показали 

один  із  кращих  прикладів 
співпраці  серед  україн-
ських і німецьких міст. Про 
це  говорили  у  Харкові  під 
час  круглого  столу  «Парт-
нерство  з  містами  Німеч-
чини».  Там  наше  місто 
представляла  координатор 
проекту  зі  сторони  Ірпе-
ня,  відповідальна  за  парт-
нерську  співпрацю  Оксана 
Сулима  –  старший  науко-

вий  співробітник  Інституту 
педагогічної  освіти  і  осві-
ти  дорослих  Національної 
академії педагогічних наук. 
Саме Ірпінь і Борна отрима-
ли найбільшу суму гранту – 
50 000 євро – для розвитку 
партнерських  стосунків  у 
рамках  міжнародного  про-
екту  «Пакет  швидкого  за-
пуску  –  Україна  –  2017», 
який  запровадив  фонд 
«Engagement  Global».  За 
умовами проекту, коштами 
розпоряджається  німецька 
сторона. 
Всього  у  цій  програмі 

взяли участь 52 українських 
міста, і тільки 19 із них були 
профінансовані.  Приєм-
но,  що  представники  фон-
ду  підкреслили  «швидкий 

запуск»  партнерства  саме 
Ірпеня  та  Борни  і  вказали 
на  реальні  результати,  що 
принесла  для  обох  громад 
дружба  наших  міст.  Зокре-
ма,  мова  йде  про  проект 
«Розвиваємо  освіту  разом 
– навчаємося разом  і один 
в  одного».  На  цьому  наша 

співпраця  з  Борною  не  за-
вершується. Це тільки старт 
для  спільного  втілення  но-
вих  міжнародних  проектів 
та  ідей»,  –  прокоментував 
на  офіційній  сторінці  у 
Facebook  Ірпінський  місь-
кий голова Володимир Кар-
плюк.
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ОСОБИСТІСТЬ

ДО ВІДОМА ГРОМАДЯН

Краса природна і рукотворна
10 листопада в Ірпінському історико-краєзнавчо-

му музеї відкрилася виставка «Подвійна краса». На 
ній експонуються вишивка Євгенії Шудрі і світлини 
Володимира  Коскіна.  Тобто  представлено  красу, 
яку  створили  руки  талановитої  майстрині,  і  красу 
природи, яку помітило зірке око фотографа. 
Довершеність  квіткових  композицій  вишивки 

Євгенії  Стефанівни  дарує  справжню  естетичну  на-
солоду шанувальникам прекрасного. А Володимир 
Олексійович  показує  навіть  ірпінцям,  який  краси-
вий наш край. Коскін часто встає на світанку і бро-
дить з фотоапаратом берегами річок Ірпеня і Бучі. 
Освітлення швидко  змінюється,  але Коскін  встигає 
зафіксувати якусь неповторну мить. Він показує нам 
казкові пейзажі Ірпінського краю. Відвідувачі музею 
дивуються, де ж сфотографована така фантастика. 
А, виявляється, в Ірпені.
«Подвійна краса» – це виставка двох талановитих 

людей, які мають вагомі здобутки і в інших сферах. 
Євгенія Шудря – автор книг про українських майс-
тринь декоративно-ужиткового мистецтва. Володи-
мир Коскін – автор низки захоплюючих романів.

Анатолій ЗБОРОВСЬКИЙ

КОРУ НАПЕРЕКІР: 
медики Ірпеня 
запрошують на щеплення
В Ірпені тривають додаткові заходи з імунізації 
населення проти кору. Медики запрошують 
дорослих, а головне дітей, які не мають 
щеплень, разом із батьками звернутися в 
найближчу амбулаторію сімейної медицини для 
вакцинації.

Як відомо, в Україні оголошено про спалах кору. 
Серйозне  поширення  цієї  небезпечної  хвороби  за-
фіксовано уже в 17 областях. На жаль, уже є два ле-
тальні випадки в Одеській області.
Кір  належить  до  дуже  заразних  захворювань, 

може призвести  до пневмонії,  вушної  інфекції,  ен-
цефаліту та інших ускладнень, а також до інвалідно-
сті і навіть смерті. Спалахи кору відбуваються кожні 
5–6 років, головною їх причиною медики називають 
слабке охоплення щепленнями.
Зараз  в  Ірпінському  регіоні  вакциновані  проти 

кору лише близько 40% дітей. Лікарі наголошують, 
що  в  амбулаторіях  достатньо  якісної  бельгійської 
вакцини КПК (проти кору-паротиту-краснухи), нега-
тивних реакцій на яку не спостерігалося.
Із початком навчального року кір почав поширю-

ватися ще з більшою активністю. Лікарі закликають 
батьків бути уважними щодо своїх дітей  і при най-
менших підозрах звертатися по допомогу. Першими 
симптомами кору є висока температура, нежить, ка-
шель, висип, іноді блювання і діарея.
Нагадаємо, що у серпні в Ірпені було зафіксовано 

два випадки захворювання на кір. На щастя, меди-
кам вдалося вчасно їх локалізувати  і зупинити роз-
повсюдження хвороби.

«Ірпінь завжди 
був винятковим»
У липні нинішнього 
року в Ірпінському 
історико-краєзнавчому 
музеї відбувся вечір 
пам’яті українського 
поета з Луганська 
Івана Низового. Тоді 
шанувальники поезії 
висловили побажання, 
щоб такий вечір було 
проведено також для 
ширшої аудиторії. І 15 
листопада спільними 
зусиллями  музейників  
і бібліотекарів  цей 
захід було влаштовано 
в міській бібліотеці 
для дорослих. На 
запрошення ірпінців 
у наше місто приїхала 
донька поета Леся 
Низова. 

Про  життя  і  творчість 
митця розповіла директор  
Ірпінської централізованої 
бібліотечної  системи Оле-
на Циганенко. 
Іван  Данилович  Низо-

вий  народився    3  січня 
1942  р.  на  Сумщині.  В 
роки  Другої  світової  вій-
ни став круглим сиротою. 
Його  з  сестрою  вихову-
вала  бабуся  Уляна.  Після 
шостого  класу  хлопчику 
довелося  тяжко  працю-
вати.  Потім  він  навчався 
на  заочному  відділенні 
факультету  журналістики 

Львівського  університету 
ім.  І.  Франка.  У  1966  р. 
переїхав  на  Луганщину. 
Був на редакційній роботі, 
очолював  Луганську  об-
ласну  організацію  Націо-
нальної спілки письменни-
ків України. 
Поет  присвятив  себе 

боротьбі  за  українську 
Україну.  В  його  творчому 
доробку близько семи ти-
сяч  поетичних  і  прозових 
творів.  Вийшло  друком 
понад  сто  збірок  поезії, 
публіцистики,  перекладів, 
творів  для  дітей.  Але  че-
рез  малий  наклад  і  пере-
слідування  владою  за  па-
тріотичну  позицію  автора 
ці  видання  не  потрапили 
до  широкого  читацького 
загалу.  Хоча  твори  Івана 
Низового  перекладали-
ся  багатьма  мовами.  Він 
–  лауреат  всеукраїнських 
і  міжнародних  літератур-
но-мистецьких премій, зо-
крема – ім. братів Лепких, 
ім. Олекси Гірника та пре-
мії  за  кращий  музичний 
твір-ораторію  «Лелече»; 
нагороджений  медаллю 
«Будівничий  України»  та 
орденом Покрови Пресвя-
тої  Богородиці  (посмерт-
но).  Помер  Іван  Низовий 
30 вересня 2011 р.
Іван  Низовий  не  раз 

бував  у  Будинку  творчос-

ті «Ірпінь» і висловив своє 
захоплення нашим містом 
у  низці  поезій.  «Ірпінь 
завжди  був  винятковим  і 
незбагненним до кінця», – 
стверджував Іван Низовий 
і додавав: «Ірпінь – музей 
під синню неба, всеукраїн-
ський наш Парнас», – роз-
повіла вона.
Нинішній  рік  проголо-

шено Роком Івана Низово-
го на Львівщині.   Дочка  і 
вдова поета мусили  зали-
шити рідний Луганськ і пе-
реселитися в місто Городок 
Львівської  області.  Леся 
Низова  невпинно  працює 
над упорядкуванням і по-
пуляризацією  батькових 
праць, які поширює через 
ЗМІ,  Інтернет  та  завдяки 
численним  творчим  вечо-
рам,  що  їх  за  підтримки 
небайдужих  людей  про-
водить  у  різних  куточках 

України.  На  вечорі  в  Ір-
пінській  бібліотеці  Леся 
Низова  розповіла  про 
батька  і  свою  діяльність. 
Вона  підготувала  до  дру-
ку  п’ятитомник  батькових 
творів – кожен том майже 
по 900 сторінок. Потрібен 
спонсор.
Про талант Івана Низо-

вого і значення його діяль-
ності для України говорили 
поети Леонід Закордонець 
і  Василь Шаройко.  Висту-
пи чергувалися з віршами 
Низового у виконанні ша-
нувальниці української лі-
тератури Світлани Кушнір 
та  десятикласниць  школи 
№12.  А  поет  і  викладач 
Ірпінського  економічного 
коледжу Микола Поцілуй-
ко  привітав  Лесю  Низову 
власним віршем.

Анатолій ЗБОРОВСЬКИЙ

Цьогорічні  заходи  з 
нагоди  відзначення  Дня 
Гідності  та  Свободи  від-
будуться 21 листопада.
Зібрання розпочнеться 

о  16:00  годині  у  сквері 
Алеї  Слави  (біля  пам’ят-
ного знака – хреста, вул. 
Т.  Шевченка).  Запрошу-
ємо  ірпінців  та  гостей 
міста  у  День  Гідності  та 
Свободи разом вшанува-
ти пам’ять загиблих Геро-
їв Небесної сотні.
О  17:00  цього  дня  на 

центральній  вулиці  міста 
Ірпеня  (біля  приміщення 

Ірпінської  міської  ради) 
відбуватиметься  вечір 
пам’яті  «Дзвони  Майда-
ну».
Нагадаємо, що в Украї-

ні 21 листопада відзнача-
ють  День  Гідності  і  Сво-
боди.  Свято  встановлено 
Указом Президента Укра-
їни  Петра  Порошенка  у 
2014  році.  День  Гідності 
та Свободи відзначається 
на честь початку двох ре-
волюцій: Помаранчевої  і 
Революції Гідності.

Офіційний сайт 
Ірпінської міської ради

ДОБРІ НОВИНИ

В Ірпені відзначатимуть День Гідності та Свободи

Фіскальна служба консультує щодо 
заблокованих податкових накладних

Ірпінське  відділення 
Вишгородської  об’єдна-
ної  державної  податко-
вої  інспекції  Головного 
управління  Державної 
фіскальної  служби  Укра-
їни  в  Київській  області 
повідомляє,  що  у  зв’язку 

з  численними  питаннями 
щодо  запровадження  сис-
теми  автоматизованого 
моніторингу  відповідності 
податкових  накладних/
розрахунків  коригування 
критеріям  оцінки  ступеня 
ризиків,  достатніх  для  зу-

пинення  реєстрації  таких 
накладних/розрахунків  у 
Єдиному  реєстрі  податко-
вих накладних, із 31 липня 
2017  р.  Головним  управ-
лінням  ДФС  у  Київській 
області  в  Центрі  обслуго-
вування  платників  (м.  Ір-
пінь,  вул. Шевченка,  2-А) 
запроваджено  надання 
роз’яснень  для  платників 
податків Ірпінського регіо-
ну із зазначеної теми. 
Щодня  з  понеділка  по 

четвер  з  17:00  до  18:00 
та  в  п’ятницю  з  15:45  до 
16:45  фахівці  Ірпінського 
відділення  ГУ  ДФС  нада-
ють  інформаційну  до-
помогу  платникам  у  разі 
зупинення  податкових 
накладних/розрахунків ко-
ригування  в  Єдиному  ре-
єстрі  податкових  наклад-

них.  Звертаємо  увагу,  що 
відповідно  до  норм  По-
даткового  кодексу  Украї-
ни,  платник  податків  має 
право на нерозголошення 
контролюючим  органом 
відомостей  про  такого 
платника  без  його  пись-
мової  згоди.  Саме  тому 
представникам  платників 
податків  для  з’ясування 
обставин щодо заблокова-
них податкових накладних 
необхідно  мати  при  собі 
відповідні  документи,  що 
посвідчують особу або до-
віреність  підприємства  в 
разі, якщо по інформацію 
звертається особа, яка не є 
директором  чи  головним 
бухгалтером.  

Ірпінське відділення 
Вишгородської ОДПІ ГУ ДФС 

у Київській області

фото: С. Середенко



№  46.  17  листопада 2017 року4  

Коли в родині  народ-
жується  дитина  з 
інвалідністю,  то  на 
долю батьків випадає 

неабияке  випробування. 
Найчастіше  мати  ставить 
хрест  на  кар’єрі  та мріях, 
адже таким дітям потрібно 
приділяти  увагу  за  графі-
ком  24/7,  постійно  вчити 
і  піклуватися  про  них.  В 
Ірпені  батьки  спочатку 
звертаються  в  поліклініку 
дитячої  міської  лікарні, 
де  з  особливою  дитиною 
працюють педіатр, невро-
патолог  і  психотерапевт. 
А  далі,  залежно  від  діа-
гнозу,  лікарі  призначають 
корекційно-розвивальні 
заняття  зі  спеціалістами. 
Дітям  з  інвалідністю  по-
трібні  логопед,  психолог, 
реабілітолог,  дефектолог, 
лікувальна  фізкультура 
(ЛФК), масажі,  групові  за-
няття  для  соціалізації  та 
інше.  Враховуючи  те,  що 
мати  не  працює,  батько-
ві  (якщо  він  залишився  в 
сім’ї  –  адже,  на  жаль,  не-
рідко  татусі  покидають 
своїх непростих дітей) тре-
ба  невпинно  трудитися, 
щоб оплатити послуги всіх 
необхідних фахівців. Одне 
заняття  з  психологом,  ло-
гопедом  або  ЛФК  коштує 
100–150  грн,  але  є  й  такі 
спеціалісти,  робота  яких 
вартує  понад 500  грн ра-
зово. А зустрічі з деякими 
із них необхідні по кілька 
разів  на  тиждень.  Міні-
мальний розмір державної 
соціальної  допомоги  ді-
тям-інвалідам – 1452 грн, 
максимальний – 3301 грн. 
Очевидно, що така сума не 
покриває і половини необ-
хідних витрат. 
На щастя, у нашому мі-

сті сім’ї дітей з особливими 
потребами  можуть  безко-
штовно  користуватися  по-
слугами  деяких  фахівців. 
Так, при управлінні освіти 
міської  ради діє  Ірпінська 
психолого-медико-педа-
гогічна  консультація,  де 
логопед  Діна  Тимошен-
ко-Ушакова  проводить 
корекційно-розвивальні 
заняття для дітей з інвалід-
ністю.  «Я  і  волонтер  про-
водимо  групові  заняття 
для  дітей  і  майстер-класи 
для  батьків,  під  час  яких 
навчаємо  правильної  по-
ведінки  з  дитиною  із  осо-
бливими  потребами»,  – 
розповідає вона.
Щоправда,  з  1  січня 

психолого-медико-педаго-
гічна  консультація  закри-
вається.  На  зміну  їй  має 
прийти  більш  потужний 
інклюзивний  центр,  про 
який ми ще згадаємо далі. 

«ДИВОСВІТ» ДИВУЄ…
Ще в Ірпені є дитячо-ю-

нацький  клуб  «Дивосвіт». 
Цей  заклад  для  дітей  та 
молоді  з  особливими  по-

требами відкрили ще вліт-
ку  2015  року.  «Дивосвіт» 
став  центром,  у  якому 
зібрали  необхідних  спеці-
алістів,  що  безкоштовно 
надають  свої  послуги  ді-
тям з інвалідністю та їхнім 
батькам. Наразі у клубі 79 
вихованців віком від 2 до 
26 років. Сьогодні в закла-
ді проходять зустрічі з пси-
хологом, із логопедом, за-
няття з ЛФК і з англійської 
мови.  Також  діють  творчі 
гуртки і сенсорна кімната. 
Проте у клубі зараз є не всі 
спеціалісти,  які  потрібні. 
Наприклад, масажист.
«Коли відкривався клуб, 

масажист у нас був, але за-
раз  у  тій  кімнаті  зробили 
їдальню  для  викладачів. 
А  на  масаж  відправляють 
у  дитячу  поліклініку.  Але 
з  дитиною,  яка  має  інва-
лідність,  дістатись  у  якесь 
нове  місце  завжди  про-
блематично.  Це  викликає 
неабиякий  стрес у дитини 
і дуже втомлює батьків», – 
коментує  мати  дівчинки, 
яка відвідує «Дивосвіт».
На  запитання,  чому 

масажист  перестав  пра-
цювати  в  самому  клубі, 
директор  Анна  Богдано-
ва  відповідає,  що  «Диво-
світ» – не реабілітаційний 
центр,  тому  такі  послуги 
надавати  не  може.  До 
речі, в поліклініці ще жод-
ній дитині із клубу не зро-
били  масаж.  Досі  збира-
ють списки охочих... 
На  жаль,  «Дивосвіт», 

схоже,  переживає  не  кра-
щі часи. За словами бать-
ків,  окрім  масажу  зникли 
і  гуртки  шиття  та  бісеро-
плетіння, а в самому при-
міщенні,  де  займаються 
діти з  інвалідністю, наразі 
холодно.  «Здається,  що  у 
найслабших хочуть забра-
ти все. Адже зараз у найте-
плішій кімнаті, яка призна-
чена  для  старших  дітей, 
проводять  заняття  для 
однієї  з  груп  муніципаль-
ного садочку. А вихованці 
«Дивосвіту»  займаються  у 
курточках в залі, де немає 
опалення»,  –  зі  сльозами 
на очах ділиться мати од-
ного з вихованців. 
«Є  документ,  підпи-

саний  мером  Ірпеня  Во-
лодимиром  Карплюком, 
в  якому  зазначено,  що 
для  старших  дітей  (19-30 
років)  надається  окреме 
приміщення  для  занять. 
На  жаль,  єдина  кімната, 
яка  зараз  для  них  віль-
на  –  не  опалюється,  тому 
діти повинні весь час бути 
в  куртках.  А  іншу,  теплу, 
займає  комунальний  са-
дочок.  Батьки  налаштова-
ні, щоб ми звернулися до 
міської ради  з проханням 
звільнити  це  приміщення. 
І я їх підтримую. Адже два 
документи,  про  окрему 
кімнаті для старшої групи і 
про існування клубу лише 

для  дітей  з  інвалідністю, 
порушені», – коментує си-
туацію Анна Богданова.

ОСОБЛИВІ РЯДКИ 
«ЛІСОВОЇ  ПІСНІ»
Також в Ірпені для дітей 

з особливими потребами є 
можливість  інклюзивного 
навчання.  У  комунально-
му дитячому садку «Лісова 
пісня» з жовтня 2017 року 
почала  працювати  інклю-
зивна  група.  В  ній  навча-
ються 12 дітей, троє з яких 
–  із  інвалідністю.  Нав-
чання  в  такій  групі  мак-
симально  наближене  до 
звичайного.  У  садочку  на 
постійні  основі  працюють 
психолог,  соціальний  пе-
дагог  і логопед. Для дітей 
з  особливими  потребами 
найняли  ще  дефектолога. 
Повинен бути  також асис-
тент  вихователя,  але його 
посада поки вільна.  
«Охочих  відвідувати  ін-

клюзивне  навчання  бага-
то,  але,  відповідно  до  за-
конодавства, більше дітей 
у  групу  брати  не  можна. 
А нові поки відкривати не 
плануємо,  хоча  потреба 
є», – розповідає завідувач-
ка  «Лісової  пісні»  Марія 
Нельзіна.
За  її  словами,  здорові 

діти,  які  навчаються  в  ін-
клюзивній  групі,  по-друж-
ньому  сприймають  ро-
весників  з  інвалідністю, 
допомагають  їм  і  турбу-
ються  про  них.  «Усі  діти 
звикли,  що  в  садочку  є 
малеча  з  особливими  по-
требами.  А  от  деякі  бать-
ки  негативно  реагують, 
наказуючи  мені  звільнити 
садочок  від  таких  дітей. 
Я не можу цього зробити, 
адже всі на рівних правах 
повинні отримувати допо-
могу і навчання», – зазна-
чає Марія Нельзіна.
Бажання створити групу 

з  інклюзивним навчанням 
у  завідувачки  дитсадка 
з’явилося  ще  сім  років 
тому,  коли  в  «Лісову  піс-
ню»  вперше  привели  ди-
тину  з  інвалідністю.  «Сім 
років  тому  у  нас  вчилась 
дівчинка з ДЦП. Вона май-
же  не  розмовляла,  тому 
мама  приводила  її  лише 
на  першу  половину  дня  і 
завжди  була  поруч.  У  ди-
тини  так  швидко  почався 
прогрес  у  розвитку,  що 
це  неможливо  було  не 
помітити»,  –  згадує Марія 
Дем’янівна.
У  вихователів  є  надія, 

що діти з особливими по-
требами  після  садочка 
зможуть  ходити  у  звичай-
ну школу і жити нормаль-
ним життям. 

В ІРПЕНІ МАЄ БУТИ 
ІНКЛЮЗИВНИЙ ЦЕНТР
Згідно  з  законом  про 

інклюзивну  освіту,  який 

був  підписаний  Прези-
дентом улітку цього року, 
кожна дитина з особливи-
ми  потребами  має  право 
вчитись  у  будь-якій  шко-
лі,  незалежно  від  рівня 
інвалідності.  Окрім  групи 
у  «Лісовій  пісні»,  інклю-
зивне  навчання  є  в  ба-
гатьох  школах  Ірпеня. 
На  сьогоднішній  день  в 
інклюзивних  класах  ра-
зом  зі  своїми  одноліт-
ками  вчаться  10  дітей  з 
особливими  потребами. 
Якщо  вчителям  потрібна 
допомога,  то  додатково 
наймають  асистента  за 
рахунок  школи.  Також 
для  дітей  з  інвалідністю 
за  індивідуальної  потре-
би проводяться корекцій-
но-розвивальні уроки –  з 
учителем-логопедом,  із 
психологом,  дефектоло-
гом або олігофренопеда-
гогом.  
«Якщо батьки виявлять 

бажання,  щоб  дитина 
проходила  інклюзивне 
навчання,  то  створюють-
ся  відповідні  умови.  Але 
всі  батьки  особливих  ді-
тей  самостійно обирають 
форму навчання, і є діти, 
які  вчаться  індивідуаль-
но,  інші – у спеціалізова-
них  школах-інтернатах, 
яких  в  Ірпені  немає.  Ча-
сом батьки взагалі не хо-
чуть визнавати проблеми 
своїх дітей, і в такому ви-
падку вони навчаються у 
звичайному класі і без до-
даткових  корегуючих  за-
нять»,  –  розповідає  Діна 
Тимошенко-Ушакова. 
 Зараз управління осві-

ти Ірпінської міської ради 
працює  над  створенням 
інклюзивного  ресурсно-
го  центру,  який  повинен 
бути  у  кожному  місті.  За 
словами  в.о.  начальника 
управління Олега Білору-
са, центр може бути ство-
рений на базі школи №3 
або клубу «Дивосвіт». 
«Це  позашкільна  до-

помога.  У  центрі  будуть 
працювати  фахівці,  які 
надаватимуть  необхід-
ні  послуги  –  наприклад, 
логопедичні  чи  дефек-
тологічного  характеру; 
дитина  перебуватиме  в 
них  на  обліку  і  вони  із 
нею займатимуться. Мета 
інклюзивного  центру  – 
створити умови для соціа-
лізації  особливих  діточок 
із  якомога  молодшого 
віку.  Сьогодні  такі  діти 
розкидані по інтернатних 
закладах, які найближчим 
часом перестануть функ-
ціонувати.  І  навантажен-

ня  із  соціалізації  дітей 
лягає  саме на  інклюзивні 
центри»,  –  пояснив  Олег 
Білорус. 
За  словами  першого 

заступника  міського  го-
лови  Дмитра  Христюка, 
місцева  влада  «знайде 
можливість  створити  та-
кий потужний центр». «Це 
дуже  важливе  питання. 
Та  громада  сильна,  яка 
підставляє  плече  людям, 
що  потребують  допомо-
ги.  Ми  повинні  створити 
таку  систему,  яка  могла 
б  повноцінно  адаптувати 
дитину  з особливими по-
требами  до  нормально-
го  життя»,  –  зазначив  Д. 
Христюк. 
Він  зауважив,  що  по-

трібно також забезпечити 
особливих  дітей  тран-
спортом,  який  би  приво-
зив їх до центру та відво-
зив назад, адже більшість 
із них ростуть у незамож-
них родинах, яким непро-
сто  витрачати  кошти  на 
поїздки.   
Можливо, це стане пер-

шим  кроком до  вирішен-
ня  транспортної  пробле-
ми,  з  якою  зіштовхуються 
більшість  інвалідів  –  і  не 
лише  в  Ірпені,  але  й  по 
всій  країні.  Автобуси,  які 
рухаються містом або ж до 
Києва, поки що не облад-
нані для проїзду людей на 
візках.  Немає  і  спеціаль-
них  таксі,  якими  можуть 
користуватись  такі  люди. 
Тому для дітей з інвалідні-
стю навіть пересування по 
місту є проблематичним.  
«Складнощі  існують  і 

з  пільговим  проїздом  у 
громадському  транспор-
ті.  Якщо  мати  з  особли-
вою дитиною  заходять на 
одній  із  перших  зупинок 
маршрутки,  то  можуть 
скористатися  безкоштов-
ним  проїздом,  але  якщо 
вони сідають на наступних 
зупинках, то не отримають 
пільги – їм зазвичай уже не 
вистачає місця», – зазначає 
начальник Ірпінської служ-
би у справах дітей та сім’ї 
Алла Терещенко.

ТРУДНОЩІ 
З  МІСЦЕВИМ  КОЛОРИТОМ
Для нормального життя 

дітей з інвалідністю в Ірпе-
ні  бракує  деяких  лікарів. 
Також  потрібен  спеціаль-
ний  дитячий  майданчик, 
на  якому  особливі  діти 
могли  б  безпечно  бави-
тись.  Анна  Богданова  вже 
звернулась  до  громад-
ських  організацій  щодо 

написання заявки на грант 
для створення такого май-
данчика. 
«В Ірпені є кілька панду-

сів  для  дітей  на  візочках. 
Але батьки вже скаржили-
ся,  що  підйоми  не  відпо-
відають  нормам,  тож  на 
колясці  неможливо  ними 
піднятись.  А  спеціальний 
туалет для дітей з інвалід-
ністю є лише у  школі №3», 
–  розповіла  Діна  Тимо-
шенко-Ушакова.
Але  головна  складність 

–  навіть  не    нестача  не-
обхідних  умов  для  дітей 
з  інвалідністю,  а  реакція 
оточуючих.  «Здорові  діти 
часто  насміхаються,  ти-
кають  пальцем  і  задають 
нетактовні  питання.  Але 
ми  проводимо  різні  захо-
ди, спрямовані на адапта-
цію  і  дружні  стосунки між 
дітьми», – розповідає Анна 
Богданова. 
Часом  причина  не-

сприйняття  однолітками 
дитини  з  інвалідністю  по-
лягає  у  її  незвичній  пове-
дінці.  Спеціалісти  допо-
магають  особливим  дітям 
адаптуватися  в  колективі. 
«Якщо  батьки  звертають-
ся  до  мене  з  проблемою 
неприйняття  іншими  діть-
ми,  то  ми  працюємо  над 
поведінкою  і  реакцією, 
щоб  дитині  з  особливими 
потребами  було  легше 
знайти спільну мову з ото-
чуючими», – зауважує Діна 
Тимошенко-Ушакова. 
Майже  всі  спеціалісти 

зауважують,  що  діти  пе-
реймають сприйняття осо-
бливих однолітків від своїх 
батьків. 
«Дорослих людей і здо-

рових дітей я хочу попро-
сити з розумінням ставити-
ся до  сімей  з особливими 
дітьми. Багато таких діток 
дуже  розумні,  виховані, 
мають  пам’ять  і  почуття 
гумору»,  –  звертається  до 
ірпінців Анна Богданова.
А Марія Нельзіна реко-

мендує всім батькам дітей 
з  інвалідністю  набратися 
терпіння,  дослухатися  до 
порад  фахівців  і  не  опу-
скати  руки. Адже  в  Ірпені 
є  спеціальні  заклади  і  не-
байдужі  люди,  а  отже  – 
шанс на щасливе майбутнє 
існує.

ТЕМА НОМЕРА

ІРПІНСЬКІ ОСОБЛИВОСТІ 
особливого дитинства
У Приірпінні живуть близько 500 дітей з інвалідністю. Нині їх часто 
називають дітьми з особливими потребами. І справа не лише в більшій 
людяності самого терміну. Це ще й нагадування про те, що світ 
здорових людей має потурбуватися про цих співгромадян, створити 
умови для того, щоб вони могли жити повноцінним життям. Як же 
живеться родині дитини з особливими потребами в Ірпені?

Наталя РИБАЛЬСЬКА
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► Верховна Рада при-
йняла закон про під-
вищення якості та до-
ступності медичного 
обслуговування в сіль-
ській місцевості.  Його 
впровадження  дозволить  побудувати  близько  чоти-
рьох тисяч сучасних сільських амбулаторій за єдиним 
проектом.  Передбачається  також  будівництво  житла 
для сільських лікарів, придбання для них службового 
транспорту. Законом визначено правові, організацій-
ні основи та напрямки регулювання розвитку охорони 
здоров’я в сільській місцевості для забезпечення рів-
ного доступу громадян до якісного медичного обслу-
говування.  

► США запропонували 
Росії план розміщення на 
Донбасі 20 тисяч миро-
творців ООН,  який  співп-
адає  з  позицією  офіційних 
Парижа й Берліна. Перший 
тур  переговорів  спецпред-
ставника США з питань України Курта Волкера із по-
мічником  президента  Росії    Владиславом  Сурковим 
уже відбувся, його результати не вельми обнадійли-
ві, домовлено про продовження контактів. Інформо-
вані джерела повідомляють, що президент США вже 
схвалив постачання в Україну летальної зброї, серед 
якої – протитанкові комплекси «Javelin», хоча рішення 
про те, коли це відбудеться, ще не ухвалене. Експерти 
вважають це гарним стимулом для досягнення більшої 
зговірливості Росії. 

► Світовий банк під-
тримує реформи в Укра-
їні, заявив його прези-
дент Джим Йонг Кім.  «У 
нас  є ліміти підтримки,  і  у 
випадку з Україною ми пе-
ревищили  цей  ліміт...  На-
справді, ми робимо ставку 
на Україну,  і ця ставка – одна з найбільших у світі», 
– сказав він. Світовий банк – міжнародна фінансова 
установа, яка надає фінансову допомогу країнам, що 
розвиваються. За останні два роки банк надав Україні 
близько 4,7 млрд дол. у формі бюджетної фіндопо-
моги, інвестицій та фінансування приватного сектора.

► Міністерство юстиції 
пропонує запровадити 
низку нових жорстких 
заходів щодо осіб, які 
ухиляються від сплати 
аліментів.  Відповідний 
законопроект  представив 
Верховній Раді міністр юстиції Павло Петренко: «Пер-
ше, що ми пропонуємо – введення заборони на виїзд 
за кордон для осіб, які злісно ухиляються від сплати 
аліментів  понад шість  місяців.  Також  планується  за-
провадження низки заборон: не платиш аліменти – не 
маєш права керувати автомобілем, не маєш права на 
мисливську зброю». Пропонуються й інші санкції, на-
приклад, запровадження процедури суспільно-корис-
них робіт (прибирання вулиць, цвинтарів, фарбуван-
ня будинків) для тих, хто не платить аліменти понад 12 
місяців. Гроші, які горе-батько зароблятиме, йтимуть 
на рахунок дитини для погашення боргу. Міністр за-
пропонував ухвалити найближчим часом цілий блок 
законів щодо захисту прав дитини, адже в Україні по-
над 600 тисяч батьків ухиляються від сплати аліментів.

► В Уряді розроблять механізм для підвищен-
ня пенсій людям із великим трудовим стажем, які 
протягом  усього  життя  отримували  низькі  зарплати. 
«Сьогодні  розглядаються  різні  механізми  для  збіль-
шення рівня пенсій  тим громадянам, які мають зна-
чний  страховий  стаж,  але  отримують  мізерні  пенсії. 
Це люди, котрі все життя, по тридцять років і більше, 
тяжко працювали в колгоспах за «трудодні» або сані-
тарками, фельдшерами. Ми обов’язково забезпечимо 
їхнє право на гідну пенсію, і зараз проводиться актив-
на робота в цьому напрямку», – заявив Глава Мінсо-
цполітики Андрій Рева.

► Понад половину українців (58%) хотіли б діз-
натися більше про пенсійну реформу, 22% нічого 
не чули про неї. Трохи менша кількість зацікавлених 
медичною (55%) та освітньою (49,4%) реформами. 
Про  реформу  освіти  достатньо  інформації  мають 
лише  17%  опитаних,  70%  лише  чули  про  медичну 
реформу.  Такі  результати  дослідження  Центру  еко-
номічної стратегії. «Одна з причин такої необізнано-
сті – низький рівень комунікації влади з населенням 
та  популізм  політиків,  який  дискредитує  реформи. 
Успішні реформи неможливі без дуже великих зусиль, 
що мають витрачатися на комунікацію», – підкреслив 
директор Центру Гліб Вишлінський.

УКРАЇНА. НОВИНИ ТИЖНЯ

БЕЗОПЛАТНА ПРАВОВА ДОПОМОГА.
Як це працює в Україні?
«Ви маєте право зберігати мовчання. Усе, що 
ви скажете, може і буде використано проти 
вас у суді. Ви маєте право на адвоката. Якщо 
ви не можете найняти адвоката, він буде 
призначений вам державою». Ці слова добре 
відомі всім, хто дивися американські фільми. 
Втім, мало хто знає, що в Україні також 
діють ці правила: людина може отримати 
юридичну консультацію і навіть адвоката, який 
представлятиме її інтереси в суді, – абсолютно 
безкоштовно. Уже чотири роки в нашій 
державі працює система безоплатної правової 
допомоги. Наскільки вона ефективна і які 
результати показала за цей час? 

НІ СЛОВА БЕЗ ЗАХИСНИКА
Мешканця  Запорізької 

області Віталія Каїру затри-
мали  за  підозрою  у  вбив-
стві, коли йому було всього 
24 роки. Побачитися  з  ад-
вокатом чоловіку дозволи-
ли лише через кілька днів. 
Але  було  вже  запізно:  він 
взяв на себе провину за дії, 
яких  не  вчиняв.  Тоді  він  і 
уявити не міг, що наступні 
кілька років перетворяться 
на  виснажливу  боротьбу 
за  власну  свободу.  «Я  без 
вини  майже  п’ять  років 
провів за  ґратами.  Із мене 
силою,  знущаннями  ви-
били  зізнання  у  вбивстві, 
якого я не скоював», – зга-
дує Віталій. Він став одним 
із  восьми  чоловіків,  яких 
помилково  ув’язнили  за 
злочини Сергія Ткача – так 
званого «пологівського ма-
ніяка»,  на  рахунку  якого 
щонайменше  37  жертв  із 
різних областей України.
Скільки  в  нашій  держа-

ві  таких  людей,  як  Віталій 
Каїра,  підрахувати  немож-
ливо.  За  словами  право-
захисників,  до  помилок  і 
несправедливих  вироків 
нерідко  призводять  не-
доліки  судової  системи, 
необізнаність  громадян  із 
власними  правами  та,  до 
недавнього часу, – переви-
щення повноважень з боку 
недобросовісних  право-
охоронців.  Адже  в  Україні 
нерідко  складалася  ситуа-
ція, коли до підозрюваного 
не  допускали  правників, 
поки він не підпише «явку з 
повинною».
Втім,  ситуація  почала 

поступово змінюватися піс-
ля  ухвалення  закону  «Про 
безоплатну  правову  допо-
могу».  У  2013  р.  обласні 
управління  юстиції  були 
реорганізовані. На  їх місці 
з’явилися  центри  правової 

допомоги  (БПД),  які  поча-
ли  надавати  громадянам 
безкоштовних  захисників, 
незалежно  від  того,  була 
людина затримана за підоз-
рою у кримінальній справі 
чи з адміністративного при-
воду. Відтоді правоохорон-
ні органи протягом години 
після затримання особи зо-
бов’язані  повідомляти  про 
це найближчий центр пра-
вової  допомоги.  А  центр 
повинен  якнайшвидше 
надіслати  уповноваженого 
юриста.  На  думку  експер-
тів, такий механізм дає лю-
дині значно більше шансів 
на  справедливе  правосуд-
дя та убезпечує її від фізич-
ного і психологічного тиску 
з  боку  слідства.  «Доступ 
до  безкоштовної  право-
вої  допомоги  є  другим  за 
значенням  фактором  ско-
рочення  кількості  випадків 
застосування  незаконного 
насильства  з  боку  право-
охоронців.  У  порівнянні  з 
2011  роком  кількість  та-
ких порушень  зменшилася 
вдвічі», – зазначає Євген За-
харов, керівник Харківської 
правозахисної групи.

ВІД КРИМІНАЛУ – 
ДО ЦИВІЛЬНОГО ПРАВА
У  2015  р.  розпочався 

другий етап розбудови сис-
теми  безплатної  правової 
допомоги (БПД). Вона охо-
пила  не  лише  кримінальні 
справи,  а  й  сферу  цивіль-
ного  та  адміністративно-
го  права.  За  словами  ди-
ректора  Координаційного 
центру з надання правової 
допомоги  при  міністерстві 
юстиції  Олексія  Бонюка, 
за  останній  рік  спостеріга-
ється  справжня  «лавина» 
звернень.  Коло  питань 
різноманітне:  від  того,  як 
оскаржити відмову у субси-
дії, – до трудових відносин, 

оформлення спадку  і при-
значення аліментів.
На  рахунку  держав-

них  адвокатів  уже  чимало 
успішних історій та задово-
лених клієнтів. Наприклад, 
мешканка  Волині  Олена 
Матросова  змогла виграти 
непростий  суд  із  батьком 
своєї  дитини,  який  дома-
гався  скасування  аліментів 
на власного сина з інвалід-
ністю. Втім, за статистикою, 
лише 20% звернень потре-
бують  роботи  адвокатів  у 
судових  залах, понад 80% 
звернень  вдається  виріши-
ти  за  допомогою  консуль-
тацій і роз’яснень.

Поспілкуватися з юри-
стом і отримати вичерпну 
інформацію з будь-яко-
го юридичного питання 
мають право громадя-
ни України, іноземці та 
особи без громадянства. 
Довідатися адресу най-
ближчої установи можна 
за номером безкоштов-
ної гарячої лінії: 0 800 
213 103. 
Коли  до  центру  прихо-

дить  відвідувач,  співро-
бітники  організації  реє-
струють  його  звернення 
та  з’ясовують,  яких  послуг 
він  потребує.  Зазвичай  це 
займає близько 15 хвилин. 
Якщо особа пройшла за по-
радами,  юристи  надають 
їх.  Якщо  ж  людина  розра-
ховує  на  безкоштовний 
супровід  у  судових  інстан-
ціях, то центр протягом 10 
днів  повинен  призначити 
адвоката.  Щоправда,  на 
захист у суді можуть розра-
ховувати лише вразливі ка-
тегорії населення: інваліди, 
біженці,  малозабезпечені 
сім’ї, діти-сироти, ветерани 
війни тощо. До заяви вони 
мають  додати  відповідні 
документи: окрім паспорта 
та  ідентифікаційного  коду 
ще й посвідчення про інва-

лідність, довідку про дохо-
ди,  посвідчення  учасника 
бойових дій тощо. 

РОЗШИРЕННЯ ПЕРСПЕКТИВ
На  сьогодні  в  Україні 

діє  понад  550  центрів  та 
бюро  безплатної  правової 
допомоги. Втім, цього поки 
що недостатньо, адже така 
кількість  офісів  охоплює 
лише  п’яту  частину  міст  і 
райцентрів.  Тому  Мінюст 
запровадив  нові  форми 
роботи – мобільні консуль-
таційні  групи,  які  працю-
ють  у  віддалених  населе-
них пунктах.  «Не всі  люди 
мають  час  і  можливість 
приїхати до обласного цен-
тру, щоб отримати фахову 
консультацію  у  вирішенні 
своїх  проблем.  Тому  ми 
самі виїжджаємо у райони і 
консультуємо людей із різ-
них питань», – повідомила 
начальник  територіаль-
ного  управління  юстиції  у 
Рівненській  області  Іванна 
Смачило.
Залишається  відкритим 

і  питання  про  збільшення 
виплат  адвокатам.  Оскіль-
ки  наразі  вони  отримують 
близько  40  грн  за  годину 
роботи,  тож  нерідко  зму-
шені суміщати діяльність у 
центрах і приватну практи-
ку.
Втім,  розвиток  систе-

ми БПД не стоїть на місці. 
На  початку  2017  р.  був 
вдосконалений  механізм 
надання  допомоги.  Набув 
чинності Закон «Про Вищу 
раду  правосуддя»,  який 
значно  розширив  коло 
осіб,  яким  держава  забез-
печує безкоштовний захист 
у суді. До них тепер нале-
жать й учасники АТО, вну-
трішньо переміщені особи. 
Також безкоштовного адво-
ката може отримати особа, 
дохід  якої  не  перевищує 
двох  прожиткових  мініму-
мів (3368 грн на місяць для 
працездатної  людини),  ра-
ніше  –  один  прожитковий 
мінімум. «Це десятки тисяч 
людей, які раніше не могли 
домогтися  справедливості, 
оскільки  не  мали  грошей 
на  приватного  захисника», 
–  зазначив  міністр  юстиції 
Петро Павленко.
Головне,  на  думку  екс-

пертів,  те,  що  держава 
вперше  за  роки  незалеж-
ності  почала  виконувати 
одну з найважливіших своїх 
функцій – надавати україн-
цям дієві інструменти захи-
сту своїх прав у суді та поза 
ним  навіть  за  відсутності 
достатніх фінансових мож-
ливостей.

Центр громадського 
моніторингу та контролю
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*** 
Уранці намагаюся роз-

будити доню:
–  Вставай,  пора  йти  в 

садочок. 
Оксанка із заплющени-

ми очима:
– Не можу, я ще не до-

дивилася свій сон.
–  А  що  тобі  зараз 

сниться?
– Гетьмани.

Анна Багряна

*** 
Марійка  сьогодні:  «Я 

відволіклась  від  мате-
матики,  бо  дивилася  у 

вікно.  НЕБО  Ж  ВІЧНЕ,  а 
уроки не вічні».

Олена Євтєєва

*** 
Розмовляю  з  Богда-

ном,  питаю,  чи  не  хоче 
він,  бува,  у  садочок  на 
родинне свято.
– Татко приїде тебе за-

бере.
Богдан: 
–  Та  ні,  мамо,  дякую. 

Мені з бабусею святково.

Тетяна Череп-Пероганич

*** 

–  Ігоре,  придумай  ре-
чення  зі  словосполучен-
ням «гострий соус».
–  Гострий  соус  може 

призвести  до  запалення 
рота!

Світлана Дідух-Романенко

*** 
Їмо на ранок учораш-

ню кутю з родзинками.
Ваня:
– Мамо, дивись, як ро-

дзинки опухли! 
Юлія Бережко-Камінська

*** 
3-річна Оксанка мамі:
– Коли не було ножів, 

буряк  і  картоплю  люди 
чистили зубами.

Анна Багряна

*** 
— Так, якщо не прибе-

реш на столі, то зараз зні-
му  тебе  на  відео,  заллю 
на ютуб!

— Так, запишу тебе на 
гурток бісеру і на вишив-
ку хрестиком!
—  Ось  візьму  і  помі-

няю  пароль  на  ноутбуці, 
будеш знати!
А  як  ще  можна  шан-

тажувати  сучасного  ма-
ленького  хлопчика,  якщо 
Бабай уже не в моді?

Анна Раскі

*** 
Шестирічна Дарина те-

лефонує:
–  Алло,  татко,  вітаю 

тебе з Днем жінків! 
– А я тут-до чого?
–  Ну  як?  –  дивується 

вона, – у тебе ж – багато 
жінок!

Леся Мудрак

*** 
13-річна Оля – 10-річ-

ному братику Вані:
– Ваню! Поки я тобі чи-

таю  твою  книжку,  ти  їси 
мій пряник!?

Юлія Бережко-Камінська

ЗВОРОТНІЙ ЗВ’ЯЗОК

ЛИСТ У РЕДАКЦІЮ

Перенесена зупинка і критика
Кожен крок нинішньої 
влади викликає 
шквал критики з 
боку кількох людей у 
соціальних мережах. 
Що б не робили. 
Саме так сталося і з 
будівництвом кінцевої 
зупинки в Ірпені, 
яку перенесли трохи 
вбік від підземного 
переходу під 
залізницею. 

Відразу  зізнаюся:  осо-
бисто мене більше влаш-
товувала  зупинка  біля 
підземного  переходу. 
Мені  ближче.  Але  жителі 
вулиці  Стельмаха,  а  та-
кож  Підгірної,  Пісочної, 
частково  Квіткової  і  ра-
йону колишньої меблевої 
фабрики  заперечать  нам 
із  Юлією  Шиховцовою, 
Ігорем Юрчаком і ще де-
якими  людьми:  їм  тепер 
ближче  до  зупинки.  До 
них  приєднаються  кияни, 
бучанці і гостомельці, які 
цілеспрямовано  їхати-
муть  у  парк  письменни-
ків.  І  їм  зручніше  йти  до 
парку від нової зупинки і 
назад.
Звична  зупинка  біля 

підземного  переходу 
надто  мала.  Вона  не  за-
хищала  всіх  людей,  які 
очікували  маршрутки, 
від негоди. Пасажири, які 
вишиковувались  у  довгі 
черги  до  автобуса, муси-
ли кидатися вбік від інших 
автомобілів,  які  там  роз-
верталися.  На  цій  площі 
зупинку  потрібних  роз-
мірів  не  розмістити.  Хіба 
що  позносити  крамниці. 
Нова  зупинка  захищає 
пасажирів від дощу. Паса-
жирам не треба виходити 
під дощ чи сніг, щоб зай-
ти  в  автобус.  Як  бачимо, 
в  Ірпені  розбудовується 
транспортна  інфраструк-
тура  відповідно  до  зро-
стаючої кількості населен-
ня. 

Архітектор  Ігор Юрчак 
сказав, що зупинку треба 
було  збудувати  там,  де 
виріс  новий  супермаркет 
«АТБ».  Але  відстань  від 
підземного  переходу  до 
супермаркету  приблиз-
но  така  ж  чи  близька  до 
такої,  як  і  від підземного 
переходу  до  перенесеної 
зупинки. Ох, і отримав би 
Ігор Юрчак  від  не  менш 
активної на критику у міс-
цевих  групах  Фейсбуку 
пані  Шиховцової,  якби 
його  ідею  реалізували! 
Вже  чую  обурені  голоси: 
«А  хіба  з  району  колиш-
ньої меблевої фабрики до 
нової    зупинки  не  через 
дорогу  йти?!»  Так,  через 
дорогу.  Однак  критиків 
чомусь турбує саме пере-
хід  від  підземного  пере-
ходу до зупинки. Склада-
ється  враження,  що  весь 
Ірпінь  живе  біля  підзем-
ного переходу і має лише 
одну  надзвичайно  болю-
чу проблему – як пройти 
півтораста-двісті  метрів 
до  зупинки  і  назад.  А  як 
іти  вночі  не  по  калюжах, 
а  по  твердому  тротуару 
освітленою  вулицею?! 
Зовсім  розперезалися  ці 
«Нові  обличчя»!  Добре, 
що Юлія Шиховцова  бо-
ліє за народ. Вона запро-
понувала…  встановити 
на цьому відтинку шляху 
м’які дивани, один буди-
ночок  пристосувати  під 
«кава-чай-дайте  води»  і 
видавати  людям  самока-
ти  або  візки,  щоб  легше 
було нести вантажі. Мрія 
Ю.  Шиховцової  вже  ча-
стково  втілена  в  життя. 
Біля  зупинки  відкрилося 
кафе «Гудок». Мабуть, на 
наступних  виборах  пані 
Шиховцова  виступить  із 
гаслом: «На кожній вули-
ці, де не ходять маршрут-
ки, встановлю м’які дива-
ни, щонайменше по одній 
кав’ярні  і  кожній  родині 
дам  самокат  чи  візок  на 
вибір!»

Інший  активний  допи-
сувач  у  Фейсбук  Олексій 
Богуславський  пореко-
мендував міському голові 
відкрити  новий  маршрут 
«Автостанція»  –  «Підзем-
ний  перехід»  з  оплатою 
проїзду в сумі 20 грн. Зов-
сім відірвався від народу 
колишній  комуніст-соці-
аліст  Богуславський!  Ма-
буть,  визначає  вартість 
квитка відповідно до своїх 
статків. Непогані заробіт-
ки були в Комуністичній і 
Соціалістичній  партіях.  А 
я,  дурний,  замолоду  від-
мовився вступити в Кому-
ністичну партію. 
Дехто  прогнозує  смер-

ті на залізниці, бо до но-
вої  зупинки  ходитимуть 
через  колії.  Так  давно 
вже  ходять  –  біля  нової 
зупинки  давно  протопта-
на  виразна  стежка…  І  не 
тільки тут. А чого б тоді не 
обуритися, що на перон і 
з  перону  люди  йдуть  не 
тільки  підземним  пере-
ходом, але й через колії? 
Вже й нещасливі випадки 
траплялися.  Володимир 
Карплюк  тут  ні  до  чого. 
Можливо,  тому  крити-
ки  цього  не  помічають. 
А  відстань  від  підземно-
го  переходу  до  зупинки 
3-го,  7-го  і  деяких  інших 
маршрутів майже така, як 
і від підземного переходу 
до  нової  зупинки.  Але  ж 

це  зробили  до  Володи-
мира  Карплюка.  Тому  й 
критики мовчать. А чому 
б  не  сфотографувати  за-
лізничний  туалет,  який 
замкнений  уже  років  із 
десять,  і  не  обуритися  з 
цього приводу? Все  тому 
ж.  Залізничний  вокзал 
міський  адміністрації  не 
підпорядкований.  Я  ко-
лись  писав  про  цей  ту-
алет. Однак  він  і  досі  на 
замку.  Треба  ж  масове 
обурення!  Проте  в  тако-
му  разі  люди  згадають, 
що  на  протилежному  від 
вокзалу  боці  залізниці  є 
платний туалет, і встанов-
лений він уже після  того, 
як  міським  головою  став 
Володимир Карплюк. 
Така  вибірковість, 

тенденційність,  а  часто 
і  дріб’язковість  критики 
викликає  думки  про  не-
щирість її авторів.

Анатолій ЗБОРОВСЬКИЙ

ВІД РЕДАКЦІЇ
Редакція не завжди 

поділяє думки ав-
торів. Протилежній 
стороні надається 
можливість висловити 
свою думку, спросту-
вати ті чи інші факти 
й оприлюднити влас-
ну позицію. 

Вітаємо з 80-річчям шановного 
Михайла Івановича 

Ганжу – 
підполковника у відставці, незмінного голову 

Ірпінської міської організації ветеранів 
України з 1976 року. 

Майже три 
десятиліття він віддав 
службі у Збройних 
силах, обіймав 
відповідальні посади 
на Північному флоті. 
Після звільнення 
в запас працював 
викладачем Ірпінського 
індустріального 
технікуму, заступником 
головного лікаря 
дитячої лікарні, вісім 
років був членом 
виконкому Ірпінської 
міської ради. Член 

Київської обласної Ради ветеранів. Почесний 
громадянин міста Ірпеня та Почесний ветеран 
України.
Проводить патріотично-виховну роботу з 

молоддю, призовниками та військовослужбовцями 
перед відправкою в зону АТО.  
Бажаємо Михайлові Івановичу міцного здоров’я, 

творчих успіхів у його громадській діяльності на 
благо України. 
Минають дні, летять літа 
У вирії подій
І Ваша осінь золота
Врожай приносить свій – 
На благо рідної землі
Й наступних поколінь.
З повагою і вдячністю 
Вітає Вас Ірпінь!!!

Ірпінська міська Рада ветеранів України

Вечір.  Народу  у  маршрутці  щільненько.  Мені 
знайшлося місце. Наче чекало на мене. Сиджу. 
Навпроти  вмостилися  хлопець  і  дівчина.  Бав-
ляться телефонами. Сміються. 

У проходах різний народ. Переважає молодь. Але є й 
літні люди. Не те щоб дуже старі, але старші за парочку, 
яка розсілася навпроти мене.
Х-ха! Парочка – Стецько і Варварочка. У нього – бо-

рідка якась ріденька. Як у цапка. Очі маслянисті. І в неї, 
хоч ніби й нічогенька, але носик таки підкачав. 
І не подумають комусь зі старших місце дати.
На черговій зупинці протискаються у маршрутку дві 

бабульки.  Таки  справжні  бабульки.  Божі  кульбабки. 
Дмухни на них – полетять. Зупинилися за спинами па-
рочки. 
Жестом запрошую ближчу, – мовляв, ось моє місце, 

сідайте. Ті вам своїх місць не відступлять. 
І раптом – очам своїм не вірю. Моя парочка підхо-

плюється. Спочатку він, вона – за ним. «Приземляйтесь, 
кульбабки». Навіть сісти допомогли.
Самі стали збоку. Знову сміються. Бавляться телефо-

нами.
А я дивлюся на них. І думаю – як можна так помили-

тися, старий ти дурню? Та вона майже красуня! Та що 
там «майже», –  таки красуня.  І носик у неї римський, 
шляхетний.  А  у  нього  борідка  класна.  І  навіть  дуже 
йому личить. Весь інтелігентний такий. І звати їх, вияв-
ляється, – не Стецьком і Варварочкою. Його Павликом, 
а її – Оксанкою.
Ні, що там не кажіть, а старина Ейнштейн таки мав 

рацію. Таку теорію придумав. Теорію відносності. Вона 
виявляється не тільки для різних там незрозумілих про-
цесів у Всесвіті. Вона і в маршрутках працює.

Василь БОСОВИЧ

ТЕОРІЯ ВІДНОСНОСТІ

Небо вічне, а уроки ні!
АВТОРСЬКІ АНЕКДОТИ

Більшість анекдотів створює саме життя. Із часом 
вони змінюються, набувають нових інтерпретацій, 
доповнень та варіантів переповідання одного 
сюжету. Найбільшими гумористами, на моє 
переконання, є діти. Те, що вони у своїй наївності 
видають у світ, часто живе роками і передається 
з вуст у вуста. Більшість заміток, зібраних у 
соцмережах, народилися завдяки дітям, батьки 
яких не полінувалися їх записати. Можливо, 
тому, що самі батьки – письменники? 

фото: С. Середенко
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«Ми тут  усі  в 
однакових 
у м о в а х : 
нам  ніде 

йти і немає в кого шукати 
правди.  Про  наше  горе 
ми  навіть  Генеральному 
прокурору написали, але 
поки що нічого  не  доби-
лися…  Нас  шантажують, 
у  нас  проблеми  з  опа-
ленням,  наші  документи 
були забрані і… зникли, а 
без  них  ми  навіть  у  суді 
нічого  не  можемо  до-
вести…  Ми  залишилися 
абсолютно  безправними, 
наш  дім  разом  із  нами 
уже  тричі  перепродали, 
і все йде до того, що тут 
з’явиться  багатоквартир-
ний будинок, а ми маємо 
подітися,  куди  хочемо», 
–  доповнюючи  одне  од-
ного, розповідають меш-
канці гуртожитку. 
Ірина  Волкунович,  яка 

майже  10  років  пропра-
цювала  в  «Бучанському», 
не  приховує  свого  відчаю. 
Мати чотирьох дітей і два-
надцяти  онуків  (от-от  має 
народитись 13-й), тут живе 
із  двома  доньками  та  їхні-
ми дітьми. В однієї доньки 
(студентки)  чоловік  –  ве-
теран  АТО  і  мале  дитя  на 
руках.  Окрім  проблеми  із 
житлом,  геть  погано  з  ро-
ботою:  власний  газетний 
кіоск,  який  упродовж  ос-
танніх років  годував  її,  не-
щодавнього  було  закрито 
через  реконструкцію.  Тож 
залишилася  без  заробітку, 
а зараз ще й із житлом від-
крите питання. 
«Наш  будинок  на  цен-

тральній  вулиці  Гостомеля 
–  ласий  шматочок.  Хоча 
стіни сиплються, дах прова-
люється, але під ним – зем-
ля! Ми  просили  СТОВ  «Бу-
чанське»  відремонтувати 
гуртожиток, але нам за весь 
час тільки стіни в коридорі 
пофарбували,  і  то – завдя-
ки  депутату  Мамчуру.  Ми 
хотіли приватизувати квар-
тири  і  кімнати,  але  вияви-
лося,  що  наш  будинок  не 
має жодного технічного до-
кумента. Технічна докумен-
тація  коштує  дорого,  але 
якщо  врахувати,  що  в  нас 
заселено 11 кімнат, у трьох 
із яких – молоді родини, а 
в інших – самотні пенсіоне-
ри та  інваліди, то хто буде 
оплачувати?»,  –  розповідає 
гостомельчанка  Катерина 
Кастеріна. 
Коли  сільгосппідпри-

ємство  «Бучанське»  збан-
крутіло,  почався  продаж 
майна. «Ми написали заяву 
на голову селищної ради у 
2015 р. (головою був А. Ки-
риченко  –  ред.)  із  прохан-

ням, щоб  селище  взяло на 
баланс наші  гуртожитки на 
вулиці  Свято-Покровській 
– №№141,  139  і  137. Два 
будинки взяли, люди їх при-
ватизували,  зробили  собі 
ремонти,  поставили  опа-
лення. Наш чомусь не при-
йняли.  Ми  почали  робити 
техпаспорти, щоб стати го-
сподарями,  але  нам  було 
відмовлено  –  мовляв,  наш 
гуртожиток  в  аварійному 
стані.  Ми  стали  з’ясовува-
ти причину. Виявилося, що  
«Бучанське»  через  те,  що 
було  все  в  кредитах,  мало 
розрахуватися  за  борги 
майном.  Разом  із…  нами. 
У нас зараз немає жодного 
документа, який би підтвер-
джував те, на яких підставах 
ми тут проживаємо. Ми на-
віть  не  можемо  подати  до 
суду. Власники пропонують 
нам переїхати в колишнє… 
овочесховище  –  підвальне 
приміщення  без  вікон,  ви-
сота стелі якого сягає шести 
метрів. Це ж розвалина! Це 
ще гірше, ніж тут. Бо якщо 
на  вулицю  нас  виселять  – 
буде  скандал,  а  так  ніби 
надають  інше житло,  а  яке 
воно – нікого не цікавить…»
Ось із такими словами до 

редакції  звернулися  люди. 
Побачивши  на  власні  очі, 
в яких умовах вони живуть 
(тут  навіть  питання  з  опа-
ленням  не  вирішене  –  уже 
кілька  разів  його  то  вми-
кали,  то  вимикали),  послу-
хавши  їх,  розумієш,  що  їм 
справді є за що переживати. 
Подітися  колишнім двірни-
кам,  технічним  працівни-
кам і сторожам немає куди 
– їхні доходи не дозволяють 
заробити  на  нове житло,  а 
для  більшості  навіть  орен-
дувати квартиру чи частину 
будинку проблематично. 
Однак  ситуація  не  така 

вже  й  однозначна  і  потре-
бує  по-справжньому  соло-
монового рішення. 
Депутат  селищної  ради 

Олег Мамчур, в окрузі яко-
го  розташований  цей  сум-
нозвісний  гуртожиток,  лю-
дей підтримує, відстоює їхні 
інтереси в раді й запевняє, 
що  не  залишить  їх  у  біді: 
«Раніше  СТОВ  «Бучанське» 
своїм працівникам надава-
ло  кімнату  в  гуртожитку,  і 
вони через 10 років прожи-
вання в ньому мали право 
автоматично  стати  власни-
ками.  Закони  змінилися,  і 
ці люди залишилися «в по-
вітрі». Поки що доля жите-
лів невідома. Тривають пе-
ремовини  з  забудовником, 
щоб  він  виділив  квадратні 
метри  кожній  родині,  яка 
там  проживає,  і  тоді  цей 
«барак» піде під  знос. Фір-

ма «Гломаст», яка викупила 
приміщення, йде на діалог 
із  Юрієм  Прилипком  (се-
лищний  голова  Гостомеля 
– ред.),  вони  готові  на  до-
льових  умовах  віддати  це 
приміщення,  щоб  людей 
переселити. Але поки що це 
все  на  рівні  слів.  Гарантій 
ніяких немає. Є один шлях 
вирішення  цієї  проблеми: 
людям  потрібно  виділи-
ти  житло.  А  що  стосується 
опалення,  то  теж  боремо-
ся – уже 10 сесій пройшло, 
поки ми  добилися, щоб  їм 
увімкнули газ. Там створю-
ються такі умови, щоб люди 
самі пішли, але  їм піти не-
має куди». 
Прокоментувати  ситу-

ацію  довкола  гуртожитку 
погодилася  і  представник 
СТОВ  «Бучанське»  юрист 
Лариса  Павлюк.  «Ця  бу-
дівля  належала  радгоспу 
«Бучанський»,  який  пе-
ретворився  в  колективне 
сільськогосподарське  під-
приємство  «Агрокомбінат 
«Бучанський»».  Це  підпри-
ємство  утворило  чотири 
підприємства-правонаступ-
ники,  і  одному  з  них,  а 
саме  СТОВ  «Бучанське», 
передало житлові будинки, 
гуртожитки та  інші об’єкти, 
які  не  підлягали  паюван-
ню.  Відповідно  до  закону, 
майно  колективних  сіль-
госппідприємств могло або 
залишатися  на  утриманні 
одного  з  правонаступни-
ків, або за згодою селищної 
ради  і  підприємства  мало 
бути  передане  органу  міс-
цевого самоврядування. 
Було  вирішено,  що  ті 

об’єкти, які в нормальному 
стані,  передаються  органу 
місцевого самоврядування, 
і  він уже давав можливість 
приватизувати  квартири. 
Два  будинки  були  непри-
датні  до  проживання,  тож 
залишились  на  утриманні 
СТОВ  «Бучанське».  Кон-
кретно  цей  гуртожиток 
був  серед  тих, що  залиши-
лись. Півтора року тому ми 
спільно з селищною радою, 
з  депутатами  і  жителями 
цього  будинку  знайшли 
інвестора,  який  погодився 
побудувати за гуртожитком 
новий дім, переселити туди 
мешканців  і  старий  буди-
нок знести, бо він не підля-
гає  реконструкції.  Люди  то 
хотіли, то не хотіли цього, і 
це питання так і не виріши-
лось.  
Що зробило ТОВ «Бучан-

ське»  з  цим  будинком  для 
того, щоб  була можливість 
його  реконструювати?  Ми 
уклали  установчий  договір 
з інвестором і створили під-
приємство.  В  установчому 

договорі  чітко  прописали, 
що будинок передається до 
статутного капіталу на умо-
вах,  що  інвестором  буде 
зведено новий дім і на това-
риство буде виділена відпо-
відна  кількість  квадратних 
метрів.  Усі  необхідні  доку-
менти  є. Ми  надавали  їх  і 
в прокуратуру,  і будь-яко-
му  іншому  органу,  який  у 
нас їх просив, у тому числі 
і  людям.  У  них  є  копії  цих 
документів.  На  жаль,  саме 
завдяки людям, що прожи-
вають у цьому будинку, все 
реалізуватися  не  змогло. 
Для того, щоб почати будь-
яке  будівництво,  потрібно 
мати  права  на  земельну 
ділянку. Так сталося, що ця 
ділянка перебуває у віданні 
органів  місцевого  само-
врядування,  вона  не  була 
колективною  власністю.  І 
коли  інвестор  виносив  на 
розгляд це питання, то жи-
телі гуртожитку приходили і 
блокували його, не давали 
дозволу. Тому до цього дня 
все так тягнеться. 
Є питання відселення чи 

не  відселення.  За  законом 
це є службове житло. Люди, 
які  працювали  на  той  пе-
ріод у радгоспі,  мали пра-
во на проживання в цьому 
будинку. Наразі жодна лю-
дина, яка там живе, у СТОВ 
«Бучанське»  не  працює. 
Тому,  звісно,  за  законом 
вони  повинні  житло  звіль-
нити. Але тут є й людський 
фактор.  Звичайно,  їх  ніхто 
звідти не виселяє, бо всі ро-
зуміють,  що  людям  нікуди 
піти.  Тому,  незважаючи  на 
те, що вони мали б звільни-
ти  кімнати,  вони  там  про-
живають і навіть прописали 
там родичів.  
Які є тимчасові варіанти? 

У  «Бучанського»  є  овоче-
сховище.  Я  неодноразово 
пропонувала селищній раді 
знайти  фінанси  і  зробити 
там  надбудову  для  про-
живання  людей  не  тільки 
з  цього  гуртожитку,  а  й  з 
інших  проблемних  гур-
тожитків,  які  розвалюють-
ся.  Вважаю,  що  це  розум-
на  пропозиція  –  створити 
якесь альтернативне житло, 
куди  можна  відселити  лю-
дей з аварійного будинку. 
Що стосується газу: СТОВ 

«Бучанське» минулого року 
продовжував  договір  на 
його постачання. Чому? Бо 
при  зміні  власника  потріб-
но  було  б  укласти  новий 
договір на  газопостачання. 
Але «Нафтогаз» відмовився 
від  укладання  нового  до-
говору,  адже  система  газо-
постачання  у  цей  будинок 

і сам котел непридатні для 
використання.  Поставили 
умови:  новий  котел,  нова 
проводка  всієї  системи. 
Зрозуміло,  що  в  старому 
будинку цього ніхто не ро-
битиме.  «Бучанське»  дого-
вір  не  підписало,  бо  влас-
ник  не  хоче  ризикувати. 
Брати  несанкціоновано  газ 
–  це  великі  штрафи.  Нова 
система  теплопостачан-
ня  –  багато  коштів.  Тому 
замкнене коло».
Зі  слів  Лариси  Павлюк, 

питання  з  новим  житлом 
можна  було  вирішити  дав-
но.  Були  три  забудовники, 
які  погодились  продати 
інвестору  за  собівартістю 
майнові  права  на  будин-
ки, що зводилися. На жаль, 
людей із гуртожитку всі ва-
ріанти  не  влаштовували. 
Вони хочуть, щоб уже зараз 
їм купили готові квартири. 
«Один будинок  вводить-

ся в експлуатацію вже вес-
ною,  в  ньому  пропонува-
лися квартири людям. Я не 
знаю  чому,  але  діалог  не 
виходить. Люди, які за зако-
ном не можуть так себе по-
водити, на жаль, не хочуть 
підтримати  наші  пропози-

ції. Тому самі себе загнали 
в кут». 
У день здачі цього номе-

ра «ІВ» в Гостомелі відбула-
ся сесія, на якій порушува-
лося  питання, що  напряму 
стосується  гуртожитку  на 
Свято-Покровській,  137. 
Компанія «Гломаст» подала 
заяву до селищної ради про 
надання  земельної  ділян-
ки  (близько  30  соток),  де 
знаходиться  гуртожиток,  в 
оренду  з  можливістю  про-
ектувати  там  будівництво. 
Голова селищної ради Юрій 
Прилипко  озвучив  свою 
позицію:  якщо  ми  надамо 
цю землю в оренду, у влас-
ників  буде  більше  підстав 
виселяти людей. «На це ми 
не пішли, дозвіл не надали. 
Наш голова за те, щоб кож-
на родина отримала власне 
житло. Тільки після цього їх 
можна виселити з гуртожит-
ку. Селищна рада хоче взя-
ти  цей  гуртожиток  на  свій 
баланс. Однак зараз триває 
судовий процес», – розпові-
дає  Надія  Дудник,  депутат 
Гостомельської  селищної 
ради.
Тож усі питання як були, 

так і залишаються відкрити-
ми.

СУСПІЛЬСТВО

Забудовник зібрав 
гроші і  втік. Проте…
Колектив ошуканих ін-

весторів  ТОВ  «Давір-Фі-
нанс»  висловлює  щиру 
подяку  депутату  Ірпін-
ської міської ради Коро-
лю Петру Петровичу   за 
підтримку  і  допомогу  у 
вирішенні проблеми, що 
виникла  у  нас  і  наших 
родин  внаслідок  шах-
райських дій донецького 
підприємця,  який  обіцяв 
нам  побудувати  житло, 
але,  отримавши  від  нас 
гроші, втік за кордон.
Довгі  чотири роки ми 

поневірялися  державни-
ми  установами  різних 
рівнів  і  підпорядковано-
сті,  але  питання  не  зру-
шувало  з мертвої  точки. 
І  тільки коли звернулися 
до Петра Петровича – де-
путата  Ірпінської міської 
ради,  голови  земельної 
комісії, за його сприяння 
і  сприяння  Ірпінського 
міського голови Карплю-
ка Володимира Андрійо-
вича отримали надію на 
те, що  не  залишимося  у 
біді. Адже було виділено 
земельну  ділянку  і  не-

вдовзі  ми  станемо  влас-
никами  довгоочікувано-
го житла.
Слід  відзначити,  що 

наша  ситуація  є  безпре-
цедентною в будівельній 
галузі  України,  оскільки, 
на жаль, у нашій держа-
ві – сотні тисяч ошуканих 
інвесторів  нерухомості, 
які  вже  втратили  будь-
які  сподівання  на  вирі-
шення  своєї  проблеми. 
Проте  нам  певною  мі-
рою  пощастило.  Петро 
Петрович  із  розумінням 
і чуйністю поставився до 
нашого горя і зробив усе 
можливе  для  того,  щоб 
ми  не  залишилися  без 
грошей  і  обіцяних  нам 
квартир.
Зі  співпраці  з  Коро-

лем П.П. можемо ствер-
джувати, що якби решта 
депутатів з такою увагою 
ставилась  до  своїх  ви-
борців,  то  в  мешканців 
Ірпеня  було  б  набагато 
менше проблем.

З повагою і вдячністю, 
ініціативна група 

ошуканих інвесторів  
ТОВ «Давір- Фінанс»

ГУРТОЖИТОК СПОТИКАННЯ
Гуртожиток на вулиці Свято-Покровській, 137 у Гостомелі для десяти 
родин колишніх робітників сільськогосподарського товариства з 
обмеженою відповідальністю «Бучанське» вже давно став рідним 
домом. Навіть незважаючи на його жалюгідний вигляд і відсутність 
елементарних зручностей – туалет на вулиці, спільна кухня і ванна 
такі, що туди просто страшно зайти, під ногами «гуляє» підлога, зі 
стелі місцями пообсипалася штукатурка, оголивши дерев’яну решітку, 
а в коридорі та в кімнатах відчувається стійкий запах грибка і сирості 
– цей одноповерховий старий дім не втрачає для його жителів своєї 
цінності. Особливо зараз, коли йде зима, а перед ними, як вони 
зазначають, відкрилася невтішна перспектива: «або йти на вулицю, або 
в… овочесховище, яке нам пропонують замість гуртожитських кімнат». 
Із цією бідою люди і звернулися до нашої редакції. Розбираємося, що ж 
там відбувається.

Олександра РАДОВА

фото: Ю. Бережко-Камінська
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СЕРЕДА, 22 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 «Чотири весiлля».
12.00 «ТСН».
12.20 «Мiняю жiнку».
13.55 Т/с «Село на мiльйон 
2». (12+).
15.00 Т/с «Я знову тебе ко-
хаю». (12+).
16.45 «ТСН».
17.10 Т/с «Нескiнченне кохан-
ня». (12+).
19.30 «ТСН».
20.30 «Секретнi матерiали».
21.00 Т/с «Село на мiльйон 
2». (12+).
22.00 «Свiт навиворiт 9».
23.00 «Право на владу».
0.30 «ТСН».

Iнтер

7.10 «Ранок з Iнтером».
8.00 Новини.
8.10 «Ранок з Iнтером».
9.00 Новини.
9.20 «Ранок з Iнтером».
10.40 Т/с «Доярка з Хаца-
петiвки 2».
12.00 Новини.
12.25 Т/с «Доярка з Хаца-
петiвки 2».
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 «Доярка з Хаца-
петiвки 2».
23.25 «Слiдство вели...» з Л. 
Каневським».

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».
21.50 Футбол. Лiга Європи 
УЄФА «Скендербеу» - «Ди-
намо».
0.00 Сьогоднi.

СТБ

6.15 «Все буде добре!»
8.15 «Все буде смачно!»
10.10 «Битва екстрасенсiв 14».
12.25 «МастерШеф 6».
15.30 «Все буде добре!»
17.30 «Вiкна-Новини».
18.00 Т/с «Коли ми вдома. 
Нова iсторiя».
19.55 «Зваженi та щасливi 7».
22.00 «Вiкна-Новини».
22.45 «Зваженi та щасливi 7».
23.25 «Один за всiх».

ЧЕТВЕР, 23 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 «Чотири весiлля».
12.00 «ТСН».
12.20 «Мiняю жiнку».
13.45 Т/с «Село на мiльйон 
2». (12+).
14.45 Т/с «Свати 6».
15.45 Т/с «Я знову тебе ко-
хаю». (12+).
16.45 «ТСН».
17.10 Т/с «Нескiнченне кохан-
ня». (12+).
19.30 «ТСН».
20.30 «Секретнi матерiали».
21.00 Т/с «Село на мiльйон 
2». (12+).
22.00 «Мiняю жiнку 12».
23.35 «Мiняю жiнку 12».
0.00 «ТСН».
0.10 «Мiняю жiнку 12».
1.45 Т/с «Таємниця твердинi 
шифрiв».

Iнтер
7.10 «Ранок з Iнтером».
8.00 Новини.
8.10 «Ранок з Iнтером».
9.00 Новини.
9.20 «Ранок з Iнтером».
10.40 Т/с «Доярка з Хаца-
петiвки 2».
12.00 Новини.
12.25 Т/с «Доярка з Хаца-
петiвки 2».
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 «Доярка з Хаца-
петiвки 2».
23.15 «Слiдство вели...» з Л. 
Каневським».
1.05 Т/с «Знахарка». (16+).

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». (16+).
23.00 Сьогоднi.
23.30 Т/с «CSI. Мiсце злочи-
ну». (16+).

СТБ
6.15 «Все буде добре!»
8.15 «Все буде смачно!»
10.10 «Битва екстрасенсiв 14».
12.25 «МастерШеф 6».
15.30 «Все буде добре!»
17.30 «Вiкна-Новини».
18.00 Т/с «Коли ми вдома. 
Нова iсторiя».
19.55 «МастерШеф 7».
22.00 «Вiкна-Новини».
22.45 «МастерШеф 7».
0.40 «Один за всiх».

Новий канал
3.00 Зона ночi.
4.40 Абзац.
6.35 М/с «Iсторiї Тома i 
Джерi».
6.55 Kids̀  Time.

7.00 М/с «Iсторiї Тома i 
Джерi».
8.10 Kids̀  Time.
8.15 Т/с «Друзi».
11.20 Т/с «Вiдчайдушнi домо-
господарки». (16+).
16.00 Пацанки. Нове життя.
17.00 Хто зверху?
19.00 Вар̀ яти.
21.00 Київ вдень i вночi.
22.00 Пацанки. Нове життя.
23.00 Зорянi яйця.
2.50 Служба розшуку дiтей.
2.55 Зона ночi.

ICTV
6.30 Ранок у великому мiстi.
8.45 Факти. Ранок.
9.15 Надзвичайнi новини з К. 
Стогнiєм.
9.55 Громадянська оборона.
10.50 Т/с «Нюхач 3». (16+).
11.55 Х/ф «11 друзiв Оушена». 
(16+).
12.45 Факти. День.
13.25 Х/ф «11 друзiв Оушена». 
(16+).
14.50 «На трьох».
15.00 Т/с «Майор i магiя». 
(16+).
15.45 Факти. День.
16.15 Т/с «Майор i магiя». 
(16+).
17.25 Т/с «Нюхач 3». (16+).
18.45 Факти. Вечiр.
19.20 Надзвичайнi новини з 
К. Стогнiєм.
20.20 Секретний фронт.
21.05 Факти. Вечiр.
21.25 Т/с «Нюхач 3». (16+).
22.20 Т/с «Винищувачi. Остан-
нiй бiй». (16+).
23.35 Х/ф «12 друзiв Оушена». 
(16+).
2.10 Т/с «Винищувачi. Остан-
нiй бiй». (16+).

Канал «2+2»
6.00 М/ф.
8.00 «Вiн, Вона i телевiзор».
10.00 «Спецкор».
10.40 «ДжеДАI».
11.05 «Загублений свiт».
13.05 Х/ф «Ва-банк».
15.05 Х/ф «Ва-банк 2».
17.20 «Загублений свiт».
18.15 «Спецкор».
18.40 «ДжеДАI».
19.15 Т/с «Ментiвськi вiйни. 
Київ». (16+).
20.25 Т/с «Ментiвськi вiйни. 
Київ». (16+).
21.25 Т/с «Кiстки 2». (16+).
23.00 Т/с «Кiстки 2». (16+).
0.50 «Помста природи».
2.25 Х/ф «Ярослав Мудрий».
3.40 «Облом.UA».

НТН
6.50 Х/ф «Мiльйони Фер-
факса».
8.30 Ранковий «Свiдок».
9.00 Х/ф «Тривожна недiля».
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 «Дуель пiд сонцем». 
(16+).
17.20 Т/с «Суто англiйськi 
вбивства».
19.00 «Свiдок».
19.30 Т/с «Кулагiн та партне-
ри». (12+).
21.20 Т/с «Дуель пiд сонцем». 
(16+).
23.15 «Свiдок».
23.45 Т/с «Комiсар Хельдт». 
(12+).
1.30 Т/с «Елементарно 4». 
(16+).
2.15 «Свiдок».
2.45 «Випадковий свiдок».
2.55 «РечДОК».

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 «Мiняю жiнку».
13.00 «Мiняю жiнку».
14.45 Т/с «Свати 6».
15.45 Т/с «Я знову тебе ко-
хаю». (12+).
16.45 «ТСН».
17.10 Т/с «Нескiнченне ко-
хання». (12+).
19.30 «ТСН».
20.30 «Секретнi матерiали».
21.00 Т/с «Село на мiльйон 
2». (12+).
22.00 «Грошi».
23.15 «Голос. Дiти 4».
0.00 «ТСН».
0.10 «Голос. Дiти 4».

Інтер
7.10 «Ранок з Iнтером».
8.00 Новини.
8.10 «Ранок з Iнтером».
9.00 Новини.
9.20 «Ранок з Iнтером».
10.30 Х/ф «Дайте книгу 
скарг».
12.00 Новини.
13.00 Х/ф «Службовий 
роман».
16.10 «Чекай на мене».
17.40 Новини.
18.00 «Стосується кожного».
19.00 «Стосується кожного».
20.00 «Подробицi».
20.40 Т/с «Доярка з Хаца-
петiвки 2».
23.25 «Слiдство вели...» з Л. 
Каневським».
1.15 Т/с «Жереб долi».

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.
11.35 Реальна мiстика.
13.35 Т/с «Веселка в небi», 
1 i 2 с.
15.00 Сьогоднi.
15.30 Т/с «Веселка в небi».
18.00 Т/с «Лiкар Ковальчук». 
(12+).
19.00 Сьогоднi.
19.45 «Говорить Україна».
21.00 Т/с «Специ», 17 i 18 с. 
(16+).
23.00 Сьогоднi.
23.30 Х/ф «Смертельнi пе-
регони». (18+).

СТБ
7.10 «Все буде добре!»
9.10 «Все буде смачно!»
11.05 Х/ф «Одруження Баль-
замiнова».
13.00 «Битва екстрасенсiв 
17».
15.30 «Все буде добре!»
17.30 «Вiкна-Новини».
18.00 Т/с «Коли ми вдома. 
Нова iсторiя».
19.55 «Хата на тата».
22.00 «Вiкна-Новини».
22.35 «Хата на тата».
2.40 «Найкраще на ТБ».

Новий канал
3.00 Зона ночi.
4.40 Абзац.
6.35 М/с «Iсторiї Тома i 
Джерi».
6.55 Kids̀  Time.
7.00 М/с «Iсторiї Тома i 
Джерi».
8.10 Kids̀  Time.
8.15 М/ф «Мегамозок».
10.10 Х/ф «Еволюцiя».

12.15 Х/ф «Варта Галактики». 
(16+).
14.50 Х/ф «Люди в чорному 
3». (16+).
17.00 Хто зверху?
19.00 Ревiзор.
21.40 Пристрастi за Ревi-
зором.
0.55 Х/ф «Непроханi». (16+).
2.40 Служба розшуку дiтей.
2.45 Зона ночi.

ICTV

5.40 Надзвичайнi новини з 
К. Стогнiєм.
6.25 Факти тижня. 100 хви-
лин з О. Соколовою.
8.45 Факти. Ранок.
9.15 Спорт.
9.20 Надзвичайнi новини. 
Пiдсумки з К. Стогнiєм.
10.15 Х/ф «Згадати все». 
(16+).
12.45 Факти. День.
13.15 Х/ф «Згадати все». 
(16+).
13.30 Х/ф «Спасiння». (16+).
15.20 Х/ф «Людина зi сталi». 
(16+).
15.45 Факти. День.
16.15 Х/ф «Людина зi сталi». 
(16+).
18.45 Факти. Вечiр.
19.20 Надзвичайнi новини з 
К. Стогнiєм.
20.20 Бiльше нiж правда.
21.05 Факти. Вечiр.
21.25 Т/с «Нюхач 3». (16+).
22.10 Свобода слова.
0.35 Х/ф «Нiчне чергуван-
ня». (18+).
2.20 Т/с «Слiдчi». (16+).

Канал "2+2"

6.00 М/ф.
8.00 «Вiн, Вона i телевiзор».
10.00 «Спецкор».
10.35 «ДжеДАI».
10.55 «Вiн, Вона i телевiзор».
12.05 «Загублений свiт».
17.20 «Загублений свiт».
18.15 «Спецкор».
18.40 «ДжеДАI».
19.15 Т/с «Ментiвськi вiйни. 
Київ». (16+).
20.20 Т/с «Ментiвськi вiйни. 
Київ». (16+).
21.30 Т/с «Кiстки 2». (16+).
23.05 Т/с «Кiстки 2». (16+).
0.55 «Помста природи».
2.30 Х/ф «Лiсова пiсня».
4.00 «Облом.UA».

НТН

6.50 Х/ф «Самотня жiнка 
бажає познайомитись».
8.35 Т/с «Черговий янгол 2». 
(16+).
12.20 «Нашi».
13.00 «2 кiнськi сили».
13.35 Т/с «CSI: безсмертя». 
(16+).
14.45 «Свiдок».
15.05 Т/с «CSI: безсмертя». 
(16+).
15.30 Т/с «Я - охоронець». 
(16+).
19.00 «Свiдок».
19.30 Т/с «Кулагiн та партне-
ри». (12+).
21.20 Т/с «Дуель пiд сон-
цем». (16+).
23.15 «Свiдок».
23.45 Т/с «Комiсар Хельдт». 
(12+).
2.10 «Свiдок».
2.40 «Випадковий свiдок».
2.50 «РечДОК».
4.05 «Легенди бандитської 
Одеси».

ПОНЕДIЛОК, 20 ЛИСТОПАДА ВIВТОРОК, 21 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 «Чотири весiлля».
12.00 «ТСН».
12.20 «Мiняю жiнку».
13.40 Т/с «Село на мiльйон 
2». (12+).
14.40 Т/с «Свати 6».
15.45 Т/с «Я знову тебе ко-
хаю». (12+).
16.45 «ТСН».
17.10 Т/с «Нескiнченне ко-
хання». (12+).
19.30 «ТСН».
20.30 «Секретнi матерiали».
21.00 Т/с «Село на мiльйон 
2». (12+).
22.00 «Модель XL».
23.45 Комедiя «Усi в захватi 
вiд Мерi». (16+).
0.00 «ТСН».
0.10 Комедiя «Усi в захватi 
вiд Мерi». (16+).

Iнтер
7.10 «Ранок з Iнтером».
8.00 Новини.
8.10 «Ранок з Iнтером».
9.00 Новини.
9.20 «Ранок з Iнтером».
10.40 Т/с «Доярка з Хаца-
петiвки 2».
12.00 Новини.
12.25 Т/с «Доярка з Хаца-
петiвки 2».
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 «Доярка з Хаца-
петiвки 2».
23.20 «Слiдство вели...» з Л. 
Каневським».
1.10 Т/с «Жереб долi».

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 справедливо-
стi. (16+).
15.00 Сьогоднi.
15.30 Агенти справедливо-
стi. (16+).
16.00 Iсторiя одного злочи-
ну. (16+).
18.00 Т/с «Лiкар Ковальчук». 
(12+).
19.00 Сьогоднi.
19.45 «Говорить Україна».
21.30 Футбол. Лiга чемпiонiв 
УЄФА «Наполi» - «Шахтар».
23.50 Сьогоднi.
0.10 Т/с «CSI. Мiсце злочи-
ну». (16+).

СТБ
6.35 «Все буде добре!»
8.35 «Все буде смачно!»
10.15 «Битва екстрасенсiв 
14».
12.45 «МастерШеф 6».
15.30 «Все буде добре!»
17.30 «Вiкна-Новини».
18.00 Т/с «Коли ми вдома. 
Нова iсторiя».
19.55 «МастерШеф 7».
22.00 «Вiкна-Новини».
22.45 «МастерШеф 7».
0.50 «Один за всiх».

Новий канал
3.00 Зона ночi.
4.40 Абзац.

6.35 М/с «Iсторiї Тома i 
Джерi».
6.55 Kids̀  Time.
7.00 М/с «Iсторiї Тома i 
Джерi».
8.10 Kids̀  Time.
8.15 Т/с «Друзi».
11.20 Т/с «Вiдчайдушнi до-
могосподарки». (16+).
15.55 Пацанки. Нове життя.
16.55 Хто зверху?
19.00 Кохання на вижи-
вання.
20.55 Київ вдень i вночi.
21.55 Пацанки. Нове життя.
23.00 Вар̀ яти.
0.55 Зiрки пiд гiпнозом.
2.50 Зона ночi.

ICTV
6.30 Ранок у великому мiстi.
8.45 Факти. Ранок.
9.15 Надзвичайнi новини з 
К. Стогнiєм.
10.10 Бiльше нiж правда.
11.10 Т/с «Невиправнi». 
(16+).
12.05 Х/ф «Спасiння». (16+).
12.45 Факти. День.
13.25 Х/ф «Спасiння». (16+).
14.40 «На трьох».
15.45 Факти. День.
16.15 «На трьох».
16.30 Т/с «Майор i магiя». 
(16+).
17.25 Т/с «Нюхач 3». (16+).
18.45 Факти. Вечiр.
19.20 Надзвичайнi новини з 
К. Стогнiєм.
20.20 Громадянська обо-
рона.
21.05 Факти. Вечiр.
21.25 Т/с «Нюхач 3». (16+).
22.30 Т/с «Винищувачi. Ос-
таннiй бiй». (16+).
23.35 Х/ф «11 друзiв Оуше-
на». (16+).
2.05 Т/с «Винищувачi. Ос-
таннiй бiй». (16+).

Канал «2+2»
6.00 М/ф.
8.00 «Вiн, Вона i телевiзор».
10.00 «Спецкор».
10.40 «ДжеДАI».
11.05 «Загублений свiт».
13.05 «Вiн, Вона i телевi-
зор».
13.45 Х/ф «Дракони Камело-
та». (16+).
15.10 Х/ф «Центурiон». 
(16+).
17.20 «Загублений свiт».
18.15 «Спецкор».
18.40 «ДжеДАI».
19.15 Т/с «Ментiвськi вiйни. 
Київ». (16+).
20.25 Т/с «Ментiвськi вiйни. 
Київ». (16+).
21.35 Т/с «Кiстки 2». (16+).
23.10 Т/с «Кiстки 2». (16+).
1.00 «Помста природи».
2.30 Х/ф «Ярослав Мудрий».
3.40 «Облом.UA».

НТН
7.00 Х/ф «Обережно! Черво-
на ртуть».
8.30 Ранковий «Свiдок».
9.00 Х/ф «Одиночне пла-
вання».
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 «Дуель пiд сон-
цем». (16+).
17.20 Т/с «Суто англiйськi 
вбивства».
19.00 «Свiдок».
19.30 Т/с «Кулагiн та партне-
ри». (12+).
21.20 Т/с «Дуель пiд сон-
цем». (16+).
23.15 «Свiдок».
23.45 Т/с «Комiсар Хельдт». 
(12+).
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Новий канал
3.00 Зона ночi.
4.40 Абзац.
6.35 М/с «Iсторiї Тома i 
Джерi».
6.55 Kids̀  Time.
7.00 М/с «Iсторiї Тома i 
Джерi».
8.10 Kids̀  Time.
8.15 Т/с «Друзi».
11.20 Т/с «Вiдчайдушнi домо-
господарки». (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.
23.05 Суперiнтуїцiя.
2.55 Служба розшуку дiтей.

ICTV
6.30 Ранок у великому мiстi.
8.45 Факти. Ранок.
9.15 Надзвичайнi новини з К. 
Стогнiєм.
9.50 Секретний фронт.
10.50 Т/с «Нюхач 3». (16+).
11.55 Х/ф «12 друзiв Оушена». 
(16+).
12.45 Факти. День.
13.25 Х/ф «12 друзiв Оушена». 
(16+).
15.00 Т/с «Майор i магiя». 
(16+).
15.45 Факти. День.
16.15 Т/с «Майор i магiя». 
(16+).
17.25 Т/с «Нюхач 3». (16+).
18.45 Факти. Вечiр.
19.20 Надзвичайнi новини з 
К. Стогнiєм.
20.20 Iнсайдер.
21.05 Факти. Вечiр.
21.25 Т/с «Нюхач 3». (16+).
22.30 Т/с «Винищувачi. Остан-
нiй бiй». (16+).
23.35 Х/ф «13 друзiв Оушена». 
(16+).

Канал "2+2"
6.00 М/ф.
8.00 «Вiн, Вона i телевiзор».
10.00 «Спецкор».
10.40 «ДжеДАI».
11.05 «Загублений свiт».
13.05 «Вiн, Вона i телевiзор».
14.30 Х/ф «Бруклiнськi копи». 
(16+).
17.20 «Загублений свiт».
18.15 «Спецкор».
18.40 «ДжеДАI».
19.15 Т/с «Ментiвськi вiйни. 
Київ». (16+).
20.15 Т/с «Ментiвськi вiйни. 
Київ». (16+).
21.20 Т/с «Кiстки 2». (16+).
22.55 Т/с «Кiстки 2». (16+).
0.45 «Помста природи».
2.20 Х/ф «Чотири листи 
фанери».
3.40 «Облом.UA».

НТН
6.55 Х/ф «Звинувачення».
8.30 Ранковий «Свiдок».
9.00 Х/ф «Роби - раз!» (16+).
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 «Дуель пiд сонцем». 
(16+).
17.20 Т/с «Суто англiйськi 
вбивства».
19.00 «Свiдок».
19.30 Т/с «Кулагiн та партне-
ри». (12+).
21.20 Т/с «Дуель пiд сонцем». 
(16+).
23.15 «Свiдок».
23.45 Т/с «Кримiналiст». 
(16+).
1.55 Т/с «Елементарно 4». 
(16+).
2.40 «Свiдок».

П`ЯТНИЦЯ, 24 ЛИСТОПАДА СУБОТА, 25 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 «Чотири весiлля».
12.00 «ТСН».
12.20 «Мiняю жiнку».
13.55 Т/с «Село на мiльйон 
2». (12+).
15.00 Т/с «Я знову тебе ко-
хаю». (12+).
16.45 «ТСН».
17.10 Т/с «Нескiнченне кохан-
ня». (12+).
19.30 «ТСН».
20.15 «Лiга смiху 2017».
22.00 «Вечiрнiй Київ 2017».
0.00 Драма «Лiнкольн». 
(12+).
4.35 Мелодрама «Сюрприз».

Iнтер
7.10 «Ранок з Iнтером».
8.00 Новини.
8.10 «Ранок з Iнтером».
9.00 Новини.
9.20 «Ранок з Iнтером».
10.40 Т/с «Доярка з Хаца-
петiвки 2».
12.00 Новини.
12.25 Т/с «Доярка з Хаца-
петiвки 2».
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 «Бюро легенд». 
(16+).
2.20 «Україна: Забута iсторiя».
3.05 Х/ф «Голод-33».

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 «Я поряд». (16+).
23.00 Сьогоднi.
23.20 По слiдах.
0.00 Т/с «Я поряд». (16+).

СТБ
6.10 Х/ф «Тричi про любов».
8.05 Х/ф «Мама мимоволi». 
(16).
10.45 Х/ф «Закоханi жiнки». 
(16).
17.30 «Вiкна-Новини».
18.00 Т/с «Коли ми вдома. 
Нова iсторiя».
20.00 «Сюрприз, сюрприз!»
22.00 «Вiкна-Новини».
22.35 Х/ф «Спокута».

Новий канал
3.00 Зона ночi.
5.05 Абзац.
6.55 Kids̀  Time.
7.00 М/с «Iсторiї Тома i 
Джерi».
8.10 Kids̀  Time.
8.15 Половинки.
10.15 Кохання на виживання.
12.10 Київ вдень i вночi.
16.30 Топ-модель по-укра-
їнськи.
19.00 Топ-модель по-укра-
їнськи.
21.40 Київ вдень i вночi.

22.45 Кохання на виживання.
0.45 Х/ф «Спуск». (18+).
2.40 Служба розшуку дiтей.
2.45 Зона ночi.

ICTV
3.55 Скарб нацiї.
4.05 Еврика!
4.15 Служба розшуку дiтей.
4.20 Студiя Вашингтон.
4.25 Факти.
4.45 Т/с «Вiддiл 44». (16+).
5.30 Громадянська оборона.
6.30 Ранок у великому мiстi.
8.45 Факти. Ранок.
9.15 Надзвичайнi новини з К. 
Стогнiєм.
9.55 Iнсайдер.
10.55 Т/с «Нюхач 3». (16+).
12.00 Х/ф «13 друзiв Оушена». 
(16+).
12.45 Факти. День.
13.25 Х/ф «13 друзiв Оушена». 
(16+).
15.00 Т/с «Майор i магiя». 
(16+).
15.45 Факти. День.
16.15 Т/с «Майор i магiя». 
(16+).
17.30 Т/с «Нюхач 3». (16+).
18.45 Факти. Вечiр.
19.20 Надзвичайнi новини з 
К. Стогнiєм.
20.20 Антизомбi.
21.05 Факти. Вечiр.
21.25 Дизель-шоу Прем̀ єра.
23.55 Х/ф «Апокалiпсис». 
(16+).
2.25 Факти.
2.45 Т/с «Морська полiцiя. 
Лос-Анджелес». (16+).
3.30 Т/с «Слiдчi». (16+).

Канал «2+2»
6.00 М/ф.
8.00 «Вiн, Вона i телевiзор».
10.00 «Спецкор».
10.40 «ДжеДАI».
11.05 «Загублений свiт».
13.05 «Вiн, Вона i телевiзор».
13.15 Х/ф «Помпеї».
17.20 «Загублений свiт».
18.15 «Спецкор».
18.40 «ДжеДАI».
19.15 Т/с «Разом назавжди». 
(16+).
22.55 «Змiшанi єдинобор-
ства. UFC».
2.30 Х/ф «Двiйник».
3.40 «Помста природи».

НТН

5.25 Т/с «Кулагiн та партне-
ри». (12+).
7.00 Х/ф «Звинувачується 
весiлля».
8.30 Ранковий «Свiдок».
9.00 Х/ф «Небезпечнi друзi».
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 «Дуель пiд сонцем». 
(16+).
17.20 Т/с «Суто англiйськi 
вбивства».
19.00 «Свiдок».
19.30 Т/с «Кулагiн та партне-
ри». (12+).
21.20 Т/с «Дуель пiд сонцем». 
(16+).
23.15 «Свiдок».
23.45 Т/с «Кримiналiст». 
(16+).
1.55 Т/с «Елементарно 4». 
(16+).
2.40 «Свiдок».
3.10 «Випадковий свiдок».
3.20 «РечДОК».
4.35 «Легенди бандитського 
Києва».

Канал «1+1»
6.10 «ТСН».
7.00 Мелодрама «Сюрп-
риз».
8.55 Мелодрама «Жiнка, не 
схильна до авантюр».
10.55 Бойовик «Швид-
кiсть». (16+).
13.10 Бойовик «Швидкiсть 
2: Круїз пiд контролем». 
(16+).
15.40 Х/ф «Фантастична 
четвiрка». (16+).
17.40 Х/ф «Фантастична 
четвiрка 2». (16+).
19.30 «ТСН».
20.15 Драма «Гiркi жнива». 
(12+).
22.10 Бойовик «Росомаха: 
Безсмертний». (16+).
0.30 «Модель XL».
4.10 Драма «Гiркi жнива». 
(12+).

Iнтер
6.30 М/ф.
7.00 «Чекай на мене».
8.15 Х/ф «Благi намiри».
10.00 «Дiти команданте».
10.25 Х/ф «Єдина».
12.20 Х/ф «Все можливо».
14.20 Т/с «Генеральська 
невiстка», 1-4 с.
18.00 Х/ф «Кохання з ви-
пробувальним термiном», 
1 с.
20.00 «Подробицi».
20.30 Х/ф «Кохання з ви-
пробувальним термiном», 
2 с.
22.20 Х/ф «Хронiки зради». 
(16+).
0.25 Х/ф «Грозовий пере-
вал».
2.40 Х/ф «Небезпечний 
поворот».
5.30 «Подробицi» - «Час».

Канал «Україна»
7.00 Сьогоднi.
7.15 Зоряний шлях.
8.15 Т/с «Специ». (16+).
11.50 Т/с «Я поряд». (16+).
15.00 Сьогоднi.
15.20 Т/с «Я поряд». (16+).
16.00 Т/с «Експрес-вiдря-
дження», 1 i 2 с.
19.00 Сьогоднi.
19.40 Т/с «Експрес-вiдря-
дження».
20.50 Х/ф «Справжнiй дiд». 
(12+).
23.00 Т/с «Герократiя». 
(16+).
0.20 Реальна мiстика.
3.10 Т/с «Лист очiкування», 
9 i 10 с. (16+).
4.50 Сьогоднi.
5.30 Зоряний шлях.

СТБ
5.10 Х/ф «Спокута».
7.00 Х/ф «Червонi брасле-
ти».
19.00 «Х-Фактор 8».
21.25 «Суддi Х - Небаченi 
факти!»
22.35 «Х-Фактор 8. Пiдсум-
ки голосування».
23.35 Х/ф «Мама мимово-
лi». (16).

Новий канал

3.00 Зона ночi.
5.45 Kids̀  Time.
5.50 М/с «Лунтiк i його 
друзi».
7.05 Kids̀  Time.
7.10 Дешево i сердито.
8.15 Ревiзор.
11.00 Пристрастi за Ревi-
зором.
14.15 М/ф «Хранителi снiв».
16.10 М/ф «Вiдважна».
18.00 Х/ф «Голоднi iгри». 
(16+).
21.00 Х/ф «Голоднi iгри: I 
спалахне полум̀ я». (16+).
23.55 Х/ф «Екстрасенси». 
(18+).
2.00 Зона ночi.

ICTV
5.20 Скарб нацiї.
5.25 Еврика!
5.35 Факти.
5.55 Бiльше нiж правда.
7.35 Т/с «Вiддiл 44». (16+).
11.30 Х/ф «Апокалiпсис». 
(16+).
12.45 Факти. День.
13.00 Х/ф «Апокалiпсис». 
(16+).
14.25 Х/ф «Вiкiнги». (16+).
16.15 Х/ф «Вiкiнги проти 
прибульцiв». (16+).
18.45 Факти. Вечiр.
19.20 Надзвичайнi новини. 
Пiдсумки з К. Стогнiєм.
20.10 Х/ф «Iнтерстеллар». 
(16+).
23.45 Х/ф «Зоряна брама». 
(16+).
2.10 Провокатор.

Канал «2+2»
6.00 М/ф.
8.00 «Цiлком таємно».
8.30 «Цiлком таємно».
9.00 «Загублений свiт».
13.00 Т/с «Ментiвськi вiйни. 
Одеса». (16+).
17.00 Х/ф «Льодовиковий 
перiод». (16+).
18.45 Х/ф «На межi». (16+).
20.45 Х/ф «Гра на виживан-
ня». (16+).
22.30 Х/ф «Нiндзя». (18+).
0.05 «Територiя обману».
2.20 Х/ф «Чорна долина».
3.50 «Облом.UA».

НТН
5.50 «Україна: Забута 
iсторiя. Голодомор».
6.45 Х/ф «Викликаємо во-
гонь на себе». (12+).
12.45 «РечДОК».
15.00 «Свiдок. Агенти».
15.40 «Склад злочину».
17.10 «Переломнi 80-тi».
18.00 «Острiв Фiделя».
19.00 «Свiдок».
19.30 Х/ф «Я оголошую вам 
вiйну». (16+).
21.15 Х/ф «День залежно-
стi». (16+).
22.50 Х/ф «Ханна. Доскона-
ла зброя». (16+).
0.55 «Мисливцi за приви-
дами».
2.30 «Свiдок».
3.00 «Випадковий свiдок».
3.15 «РечДОК».
3.40 «Правда життя. Про-
фесiї».

ОГОЛОШЕННЯ

ЧЕТВЕР, 23 ЛИСТОПАДА

Канал «1+1»
6.00 Мелодрама «Жiнка, не 
схильна до авантюр».
8.00 «Снiданок. Вихiдний».
9.00 «Лото-Забава».
9.40 М/ф «Маша i ведмiдь».
10.00 «Свiт навиворiт 9».
11.00 «Голос. Дiти 4».
13.20 Т/с «Свати 6».
14.20 Т/с «Свати 6».
15.20 Т/с «Свати 6».
16.35 Т/с «Свати 6».
17.40 «Лiга смiху 2017».
19.30 «ТСН-Тиждень».
21.00 «Голос. Дiти 4».
23.10 «Вечiрнiй Київ 2017».
1.10 «Аргумент Кiно».
1.50 «Грошi».
5.00 «ТСН-Тиждень».

Iнтер
6.00 М/ф.
6.20 Х/ф «Живiть у радостi».
8.00 «Вдалий проект».
9.00 «Готуємо разом».
10.00 «Орел i решка. Рай i 
пекло».
11.00 «Орел i решка. Переза-
вантаження».
12.00 «Орел i решка. Ювiлей-
ний».
13.00 Х/ф «Високий блондин 
у чорному черевику».
14.50 Х/ф «Повернення висо-
кого блондина».
16.20 Концерт «Мiсце зу-
стрiчi».
18.00 Т/с «Батькiвський 
iнстинкт», 1 i 2 с. (16+).
20.00 «Подробицi».
20.30 Т/с «Батькiвський 
iнстинкт», 3 i 4 с. (16+).
22.25 Х/ф «Полiт фантазiї». 
(16+).
0.20 Х/ф «Я його злiпила». 
(16+).

Канал «Україна»
6.50 Сьогоднi.
7.40 Зоряний шлях.
9.15 Х/ф «Героїня свого рома-
ну». (16+).
11.10 Т/с «Експрес-вiдряджен-
ня».
15.00 Х/ф «Справжнiй дiд». 
(12+).
17.15 Т/с «Королева Марго», 1 
i 2 с. (12+).
19.00 Подiї тижня з Олегом 
Панютою.
20.00 Головна тема.
21.00 Т/с «Королева Марго». 
(12+).
23.20 Т/с «Зведена сестра».
2.50 Подiї тижня з Олегом 
Панютою.
3.45 Т/с «Лист очiкування». 
(16+).
5.30 Iсторiя одного злочину. 
(16+).

СТБ
5.10 «Хата на тата».
8.05 «Все буде смачно!»
10.00 «Караоке на Майданi».
10.55 «МастерШеф 7».
19.00 «Битва екстрасенсiв 
17».
21.15 «Один за всiх».
22.30 «Х-Фактор 8».

Новий канал

3.00 Зона ночi.
4.30 Kids̀  Time.
4.35 М/с «Лунтiк i його друзi».
5.35 Kids̀  Time.
5.40 Топ-модель по-укра-
їнськи.
8.10 М/ф «Вiдважна».
10.00 Х/ф «Вторгнення: Битва 
за рай». (16+).
12.05 Х/ф «Голоднi iгри». 
(16+).
15.00 Х/ф «Голоднi iгри: I спа-
лахне полум̀ я». (16+).
18.00 Х/ф «Голоднi iгри: Со-
йка-пересмiшниця». (16+).
21.00 Х/ф «Голоднi iгри: Со-
йка-пересмiшниця 2». (16+).
23.45 Х/ф «Керрi». (18+).
1.50 Х/ф «Непроханi». (16+).

ICTV
3.40 Скарб нацiї.
3.50 Еврика!
3.55 Факти.
4.25 Бiльше нiж правда.
6.00 Т/с «Слiдчi». (16+).
8.10 Т/с «Вiддiл 44». (16+).
11.00 «На трьох».
12.45 Факти. День.
13.00 «На трьох».
13.10 Х/ф «Iнтерстеллар». 
(16+).
16.50 Х/ф «Хiтмен». (16+).
18.45 Факти тижня. 100 хви-
лин з О. Соколовою.
20.35 Х/ф «Вiкiнги проти при-
бульцiв». (16+).
23.00 Комiк на мiльйон. 
Прем̀ єра.
1.10 Х/ф «Вiкiнги». (16+).
2.45 Провокатор.

Канал «2+2»
6.00 М/ф.
8.00 Бушидо.
10.55 Т/с «Разом назавжди». 
(16+).
14.30 Х/ф «Граф Монте-Крi-
сто».
17.05 Х/ф «Персi Джексон: 
Море чудовиськ».
19.20 17 тур ЧУ з футболу 
«Зоря» - «Зiрка».
21.25 ПроФутбол.
23.15 «Змiшанi єдинобор-
ства. UFC».
2.30 Х/ф «Вишневi ночi».
3.55 «Помста природи».

НТН
4.40 Х/ф «Подорож буде 
приємною».
5.55 Х/ф «День залежностi». 
(16+).
7.30 Т/с «Черговий янгол 2». 
(16+).
11.05 Х/ф «Я оголошую вам 
вiйну». (16+).
12.45 Х/ф «Дачна подорож 
сержанта Цибулi».
14.15 «Легенди карного 
розшуку».
16.45 «Склад злочину».
18.30 «Свiдок. Агенти».
19.00 Х/ф «Фронт за лiнiєю 
фронту». (12+).
22.20 Х/ф «Чужi душi». (16+).
0.00 Х/ф «Ханна. Досконала 
зброя». (16+).
1.55 «Таємницi кримiнально-
го свiту».

НЕДIЛЯ, 26 ЛИСТОПАДА

►  Загублені  посвідчення 
дитини  з  багатодітної  сім’ї: 
серія АІ №008071, видане на 
ім’я – Тесман Марія Андріїв-
на; серія АІ №008072, видане 
на  ім’я  –  Тесман  Тетяна  Ан-
дріївна;  серія  АІ  №008070, 
видане на ім’я – Тесман Ксе-
нія Андріївна,  Ірпінським від-
ділом у справах сім’ї та моло-
ді  18.09.2010  року,  вважати 
недійсними.
►  Вважати  недійсним  за-

гублене свідоцтво про право 

власності на нерухоме майно 
серія  САЕ  №325387,  видане 
на  ім’я – Плюта Володимира 
Миколайовича.  Земельна  ді-
лянка  розташована  за  адре-
сою:  Київська  обл.,  Вишго-
родський р-н, смт Димер, вул. 
Садова.  Індексний  номер: 
6716171. Кадастровий номер: 
3221855300:11:249:0723. 
Видане  реєстраційною  служ-
бою  Вишгородського  ра-
йонного  управління  юстиції 
Київської  області  23.07.2013 
року.

►  Загублене  посвідчення 
контролера  КП  «Ірпіньводо-
канал»,  видане  на  ім’я  –  Ко-
валь Тетяни Миколаївни, вва-
жати недійсним.

►  Загублене  посвідчення 
дитини  з  багатодітної  сім’ї 
серія  ДБ  №005417,  вида-
не  на  ім’я  –  Калугін  Дмитро 
Ігорович  Ірпінською  служ-
бою  у  справах  дітей  та  сім’ї 
04.06.2015 року, вважати не-
дійсним.
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Із повним текстом постанов НКРЕ КП №1343 та №1344 від 02.11.2017 року 
можна ознайомитись на офіційному сайті НКРЕ КП.

Адміністрація КП «Ірпіньводоканал»

ОФІЦІЙНО

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ВІЛЬНІ НЕЖИТЛОВІ ПРИМІЩЕННЯ КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ 
територіальної громади м. Ірпеня, 

які можуть бути передані в оренду суб’єктам підприємницької діяльності у 2017 році
Територіальна громада міста Ірпеня володіє майном комунальних обслуговуючих закладів та підприємств міста. Одним із основних завдань працівників 

управління інфраструктурного розвитку, інвестицій та ЖКГ є забезпечення ефективного використання даного майна. Діяльність комунальних закладів та 
підприємств є специфічною залежно від функціональної спрямованості, що призводить до різного використання площі нерухомості, яка їм належить. Тому 
аналіз ефективності використання цих об’єктів нерухомості дозволяє зробити висновок: деякі частини комунального майна можна надавати в оренду для 
забезпечення доходу в бюджет міста від орендної плати.
Згідно з рішенням Ірпінської міської ради №3424-47-ІІ від 13.09.2013 вільні нежитлові приміщення комунальної власності територіальної громади м. Ірпеня надаються 

в оренду суб’єктам підприємницької діяльності. 

Тип об’єкта нерухомого майна 
(стисла характеристика), який може бути переданий в оренду суб’єктам підприємницької діяльності Адреса об’єкту

Контактні дані,
(ПІБ, телефон, 

Е-mail) 
для отримання

додаткової 
інформації

Відділ культури, національностей та релігій Ірпінської міської ради:
- Міський будинок культури (загальна площа: 678,6 кв. м): 1) актова зала площею 251,9 кв. м (погодинно); 
2) нежитлове приміщення площею 33,6 кв.м (погодинно);  3) нежитлове приміщення площею 13,5 кв. м (погодинно);
- Клуб мікрорайону Романівка (загальна площа: 279,5 кв.м): 1) нежитлове приміщення площею 102,0 кв. м (погодинно);
- Клуб смт Гостомель (загальна площа: 534,3 кв. м):
1) нежитлове приміщення площею 198,0 кв. м (погодинно); 2) нежитлове приміщення площею 79,2 кв. м  (погодинно);
- Культурно-оздоровчий комплекс смт Гостомель: 1) нежитлове приміщення площею 134,5 кв. м (погодинно);
- Центральний будинок культури: 1) нежитлове приміщення площею 41,2 кв. м (погодинно); 
2) нежитлове приміщення площею 228 кв. м (погодинно); 3) нежитлове приміщення площею 291 кв. м (погодинно).
- Центральна міська бібліотека: 1) нежитлове приміщення площею 19,1 кв. м (погодинно).
- ЦК «Уварівський дім»: 1) нежитлове приміщення площею 11 кв. м (погодинно).
- Ірпінська міська бібліотека: 1) нежитлове приміщення площею 23,1 кв. м (погодинно)

м. Ірпінь, вул.74 Стрілецької дивізії, 1

м. Ірпінь, вул. Поповича, 7, мікрорайон Романівка
смт Гостомель, вул. Остромирська, 37

смт Гостомель, вул. Святопокровська,  117
м. Ірпінь, вул. Соборна, 183

м. Ірпінь, вул. Шевченка, 3-а
смт Ворзель, вул. Курортна, 37-а
м. Ірпінь, вул. Шевченка, 3-а

Антонюк Є.П.
 (начальник):

 (04597) 555-93

Охріменко О.І. 
(бухгалтер):

(04597) 555-29

Комунальний заклад «Ірпінська центральна міська лікарня» Ірпінської міської ради:
- Гостомельська амбулаторія ЗПСМ (загальна  площа: 168,3  кв. м): 
1) нежитлове приміщення площею 62,1 кв. м;  2) нежитлове приміщення площею 55,5 кв. м; 3) нежитлове приміщення площею 19,9 кв. м; 4) 
нежитлове приміщення площею 17,8 кв. м; 5) нежитлове приміщення площею 13,0 кв. м.

смт Гостомель, вул. Свято-Покровська,  73, (04597) 31-202
Лук’яненко Н.П. 

(бухгалтер):
(04597) 617-13

Управління освіти і науки Ірпінської міської ради:
- Дитячо-юнацька спортивна школа (загальна площа: 1768,5 кв. м):
1) спортивний зал площею 118, 6 кв. м (погодинно); 2 ) спортивний зал площею 160, 6 кв. м (погодинно);
- Міжшкільний навчально-виробничий комбінат (загальна площа: 2182,8 кв. м):
1) нежитлове приміщення площею 145 кв. м (погодинно); 2) нежитлове приміщення площею 128,5 кв. м (погодинно);
- Ірпінська спеціалізована загальноосвітня школа I-III ступенів №12 з вивченням іноземних мов (загальна площа: 11348 кв. м):
1) спортивний зал площею 763,3 кв. м (погодинно); 2) нежитлове приміщення площею 18,6 кв. м (погодинно);
- Дитячо-юнацька спортивна школа «Спорт для всіх» (загальна площа: 650 кв. м): 1) спортивний зал площею 146,2 кв. м (погодинно);
- Ірпінська загальноосвітня школа I-III ст. №2 (загальна площа: 5990,02 кв. м): 1) актовий зал площею 137,9 кв. м (погодинно);
 2) спортивний зал площею 530 кв. м (погодинно);  3) спортивний зал площею 87,7 кв. м (погодинно);
- Ірпінська загальноосвітня школа I-III ст. №3 (загальна площа: 9869,3 кв. м): 1) спортивний зал площею 291,2 кв. м (погодинно); 
2) нежитлове приміщення площею 66,7 кв. м (погодинно); 3) спортивний зал площею 548,6 кв. м (погодинно); 4) нежитлове приміщення 
площею 184,8 кв. м (погодинно); 5) нежитлове приміщення площею 73,8 кв. м (погодинно); 6) нежитлове приміщення площею 103,2 кв. м 
(погодинно); 7) нежитлове приміщення площею 182,9 кв. м (погодинно); 7) нежитлове приміщення площею 288,2 кв. м (погодинно);
7) нежитлове приміщення площею 288,2 кв. м (погодинно).
- Ірпінська загальноосвітня школа I-III ст. №5 (загальна площа – 3275,2 кв. м): 1) спортивний зал площею 166,7 кв. м (погодинно);
- Ірпінська загальноосвітня школа І ступеня №11 (загальна площа – 265 кв. м): 1) нежитлове приміщення площею 21,95 кв. м (погодинно);
- Ірпінська загальноосвітня школа I-III ст. №14 (загальна площа – 3909 кв. м): 1) нежитлове приміщення (спортивний зал)  площею 96,3 
кв. м (погодинно); 1) нежитлове приміщення (спортивний зал)  площею 273,9 кв. м (погодинно).
- Ірпінська загальноосвітня школа I-III ст. №17 (загальна площа – 6199,09 кв. м):
1) нежитлове приміщення площею 70 кв. м (погодинно); 2) нежитлове приміщення площею 259,4 кв. м (погодинно);
- Ірпінська загальноосвітня школа I-III ст. №18 (загальна площа – 7295 кв. м):
1) нежитлове приміщення площею 72 кв. м (погодинно); 2) спортивний зал площею 180 кв. м (погодинно);
3) нежитлове приміщення площею 69,3 кв. м (погодинно); 4) спортивний зал площею 288 кв. м (погодинно);
5) нежитлове приміщення площею 52,8 кв. м (погодинно); 6) нежитлове приміщення площею 200 кв. м (погодинно);
7) нежитлове приміщення площею 170 кв. м (погодинно); 8) нежитлове приміщення площею 35,6 кв. м (погодинно);
9) нежитлове приміщення площею 70,6 кв. м (погодинно); 10) нежитлове приміщення площею 49,6 кв. м (погодинно).
- Ірпінський дошкільний навчальний заклад №3 (загальна площа – 1082,67 кв. м): 1) нежитлове приміщення площею 78,3 кв. м (погодинно).
- Ірпінська спеціалізована загальноосвітня школа I-III ступенів №1 з вивченням іноземних мов (загальна площа - 2575 кв. м):
1) нежитлове приміщення площею 179 кв. м (погодинно).

м. Ірпінь, вул. Троїцька (Пролетарська), 40

м. Буча,вул. Кірова, 129

м. Ірпінь, вул. З. Алієвої, 64

м. Ірпінь, вул. З. Алієвої, 64
м. Ірпінь, вул. Тургенівська, 28

м. Ірпінь, вул. Северинівська (Жовтнева), 129-а

смт Ворзель, вул. Курортна (Великого Жовтня), 37
смт Ворзель, вул. Березова (Кірова), 5
смт Гостомель, вул. Проскурівська, 15

м. Ірпінь, вул. Тищенка, 10

смт Коцюбинське, вул. Пономарьова,  6/4

м. Ірпінь, вул. Вериківського (Піонерська), 1
м. Ірпінь, вул. Тургенівська, 17

Глієва І.В.
(спеціаліст відділу 

освіти)
(04597) 605-41

Комунальне підприємство «УЖКГ «Ірпінь»»:
1) підвальне приміщення житлового будинку площею 251,0 кв. м (загальна площа: 3962,7 кв. м); 2) нежитлове приміщення житлового 
будинку площею 712,2 кв. м; 4) нежитлове приміщення житлового будинку (оберіг) площею 31,4 кв. м; 
5) нежитлове приміщення житлового будинку площею 36,6 кв. м;

м. Ірпінь, вул. Ярославська, 10
м. Ірпінь, вул. Соборна,152
м. Ірпінь, вул. Шевченка, 5

Симонова В.І. 
(економіст):

(093) 400-15-93

Комунальний заклад «Центральний міський стадіон» Ірпінської міської ради:
1) футбольне поле з синтетичним покриттям (7004 кв. м); 2) майданчик з синтетичним покриттям для гри у великий теніс (660 кв. м);
3) майданчик з синтетичним покриттям для гри у міні-футбол (648 кв. м); 4) зал для занять з єдиноборств №1 (80 кв. м);
5) зал для функціональних тренувань №2 (100 кв. м).

м. Ірпінь, вул. Соборна, 183
Бондаренко А.В.
 (гол. бухгалтер):
093-522-23-34.

Начальник відділу комунального майна Управління ІРІтЖКГ С.О. Канюра

ВАКАНСІЇ В ІРПІНСЬКІЙ МІСЬКІЙ РАДІ
Виконавчий комітет Ірпінської міської ради 

оголошує конкурс на заміщення вакантних посад:
- головного спеціаліста управління інфраструктурного розвитку та жит-

лово-комунального господарства відділу комунального майна, фінансово-
го забезпечення та контролю;

- головного спеціаліста відділу обліку та звітності;
- головного спеціаліста відділу інформаційного забезпечення.
До участі в конкурсі допускаються особи, які мають вищу освіту за освітньо-ква-

ліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста та за фаховим спрямуванням.
Згідно з чинним порядком заміщення вакантних посад, конкурсанти складають 

у письмовій формі іспити на знання Конституції України, Законів України «Про 
службу в органах місцевого самоврядування» та «Про запобігання корупції», а 
також законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень від-
повідного структурного підрозділу міськвиконкому.

Потрібні документи: заява про участь у конкурсі, особова картка (форма, за-
тверджена Нацагентством України з питань державної служби від 05 серпня 2016 
року №156) з відповідними додатками, дві фотокартки розміром 4х6 см, копії 
документів про освіту, паспорта, довідки про присвоєння ідентифікаційного но-
мера, декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або міс-
цевого самоврядування за 2016 рік подається у порядку, визначеному Законом 
України «Про запобігання корупції» (в електронному вигляді), копія військового 
квитка (для військовослужбовців або військовозобов’язаних). 
Документи приймаються за адресою м. Ірпінь, вул. Т. Шевченка, 2-А, кім. 33 

упродовж 30 днів із дня опублікування оголошення.
Повну інформацію про порядок проведення конкурсу, розмір та умови оплати 

праці буде надано за тел.: 63-393.
Керуючий справами Д.М. Негреша

ПОВІДОМЛЕННЯ
На виконання вимог Закону України «Про комерційний облік теплової енергії 

та водопостачання» за ініціативою НКРЕ КП постановами №1343 та №1344 пе-
редбачено вилучення витрат, пов’язаних з обслуговуванням та повіркою загаль-
нобудинкових та індивідуальних засобів обліку, з діючих структур тарифів, а тому 
з наступного дня після опублікування в газеті «Урядовий кур’єр» будуть ді-
яти такі тарифи:

Тариф на послуги
Діючий тариф 
з 12.05.2017 р. 

(грн за м3)з ПДВ

Новий тариф
 (грн за м3) 

з ПДВ
Групи споживачів

Централізоване водопостачання 6,852 6,84 Споживачі при-
ватного сектору, 
бюджетні установи 
та інші підприєм-
ства.

Централізоване водовідведення 11,028 11,004
РАЗОМ: 17,88 17,844

Послуга з централізованого постачання 
холодної води (з використанням внутріш-
ньо будинкових систем)

7,344 7,224 Всі групи спожива-
чів, які знаходяться 
у багатоповер-
хівках, у тому 
числі: населення 
комунального 
сектору, бюджетні 
установи та інші 
підприємства.

Послуга з водовідведення 11,82 11,64

РАЗОМ: 19,164 18,864



№  46.  17  листопада 2017 року 11 ОФІЦІЙНО

тис.грн

Додаток №2 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 видаткової частини загального фонду 
міського бюджету м. Ірпінь за 9 місяців 2017 року

Продовження. Початок у попередньому випуску

КПКВ Найменування видатків
Затвер-

джено на 
2017 рік 

Затверджено 
на 9 місяців з 
урахуванням 

внесених 
змін на

 2017 рік

Фактичне виконання 
за 9 місяців

Відхилення фактичного виконання

до відповідного 
виконання мину-

лого року

до затвердже-
ного плану на 

2017 рік

до затвердженого 
плану на 9 місяців  з 

урахуванням внесених 
змін на 2017 рік

 2016 року  2017 
року + / - % + / - % + / - %

Видатки - всього 475 992,6 437 549,0 265 181,0 404 951,8 139 
770,8

152,7 -71 040,8 85,1 -32 597,2 92,6

0100 Державне управління 21 269,5 21 379,2 14 330,1 20 426,3 6 096,2 142,5 -843,2 96,0 -952,9 95,5
0180 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення 21 269,5 21 379,2 14 330,1 20 426,3 6 096,2 142,5 -843,2 96,0 -952,9 95,5
1000 Освіта 135 833,9 108 962,6 66 780,1 97 681,9 30 901,8 146,3 -38 152,0 71,9 -11 280,7 89,6
1010 Дошкільна освiта 39 071,7 29 810,8 18 835,1 25 857,1 7 022,0 137,3 -13 214,6 66,2 -3 953,7 86,7
1020 Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами ( в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), 

спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами
86 206,4 70 991,8 41 766,6 64 703,8 22 937,2 154,9 -21 502,6 75,1 -6 288,0 91,1

1030 Надання загальної середньої освіти вечiрнiми (змінними) школами 1 027,1 821,5 663,8 772,4 108,6 116,4 -254,7 75,2 -49,1 94,0
1060 Забезпечення належних умов для виховання та розвитку дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, в дитячих будинках 1 512,4 999,4 874,3 939,8 65,5 107,5 -572,6 62,1 -59,6 94,0
1090 Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми 4 167,9 3 039,0 2 188,7 2 523,5 334,8 115,3 -1 644,4 60,5 -515,5 83,0
1170 Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів та інші заходи в галузі освіти 213,5 499,5 584,4 418,6 -165,8 71,6 205,1 196,1 -80,9 83,8
1190 Централізоване ведення бухгалтерського обліку 1 943,0 1 485,6 1 000,2 1 314,8 314,6 131,5 -628,2 67,7 -170,8 88,5
1210 Утримання інших закладів освіти 1 646,6 1 281,4 838,0 1 132,0 294,0 135,1 -514,6 68,7 -149,4 88,3
1230 Надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років 45,3 33,6 29,0 19,9 -9,1 68,6 -25,4 43,9 -13,7 59,2
2000 Охорона здоров'я 86 598,7 67 544,4 42 561,1 58 860,7 16 299,6 138,3 -27 738,0 68,0 -8 683,7 87,1
2010 Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню 40 603,6 30 352,7 19 663,2 27 700,6 8 037,4 140,9 -12 903,0 68,2 -2 652,1 91,3
2050 Лікарсько-акушерська допомога  вагітним, породіллям та новонародженим 8 693,3 6 808,0 4 370,3 6 250,5 1 880,2 143,0 -2 442,8 71,9 -557,5 91,8
2120 Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню 14 520,4 11 472,8 7 212,7 9 713,4 2 500,7 134,7 -4 807,0 66,9 -1 759,4 84,7
2180 Первинна медична допомога населенню 22 781,4 17 323,0 10 691,9 14 404,8 3 712,9 134,7 -8 376,6 63,2 -2 918,2 83,2
2200 Служби технічного нагляду за будівництвом та капітальним ремонтом, централізовані бухгалтерії, групи централізованого господарського 

обслуговування
0,0 0,0 623,0 -623,0 0,0 0,0 0,0

2214 Забезпечення централізованих заходів з лікування хворих на цукровий та нецккровий діабет 0,0 832,7 0,0 435,3 435,3 435,3 -397,4 52,3
2220 Інші заходи в галузі охорони здоров’я 0,0 755,2 0,0 356,1 356,1 356,1 -399,1 47,2
3000 Соц. захист та соціальне.забезпечення 177 

092,50
178 339,3 104 481,2 177 091,3 72 610,1 169,5 -1,2 100,0 -1 248,0 99,3

3011 Надання пільг ветеранам війни, особам, на яких поширюється чинність Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального 
захисту", особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі 
заслуги перед Батьківщиною, дітям війни, особам, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам 
померлих (загиблих) осіб, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, жертвам нацистських переслідувань та реабілітованим 
громадянам, які стали інвалідами внаслідок репресій або є пенсіонерами, на житлово-комунальні послуги

12 500,0 14 669,6 5 559,1 14 669,6 9 110,5 263,9 2 169,6 117,4 0,0 100,0

3012 Пільги ветеранам військової служби, ветеранам органів внутрішніх справ, ветеранам податкової міліції, ветеранам державної пожежної охо-
рони, ветеранам Державної кримінально-виконавчої служби, ветеранам служби цивільного захисту, ветеранам Державної служби спеціаль-
ного зв'язку та захисту інформації України, вдовам (вдівцям) померлих (загиблих) ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх 
справ, ветеранів податкової міліції, ветеранів державної пожежної охорони, ветеранів Державної кримінально-виконавчої служби, ветеранів 
служби цивільного захисту та ветеранів Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України; звільненим зі служби за віком, 
через хворобу або за вислугою років військовослужбовцям Служби безпеки України, працівникам міліції, особам начальницького складу 
податкової міліції, рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої системи; особам, звільненим із служби цивільного захисту 
за віком, через хворобу або за вислугою років, та які стали інвалідами під час виконання службових обов'язків; пенсіонерам з числа слідчих 
прокуратури; дітям (до досягнення повноліття) працівників міліції, осіб начальницького складу податкової міліції, рядового і начальницького 
складу кримінально-виконавчої системи, загиблих або померлих у зв'язку з виконанням службових обов'язків, непрацездатним членам 
сімей, які перебували на їх утриманні; звільненим з військової служби особам, які стали інвалідами під час проходження військової служби; 
батькам та членам сімей військовослужбовців, військовослужбовців Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, 
які загинули (померли) або пропали безвісти під час проходження військової служби; батькам та членам сімей осіб рядового і начальницько-
го складу служби цивільного захисту, які загинули (померли) або зникли безвісти під час виконання службових обов'язків, на житлово-кому-
нальні послуги 

2 000,0 2 415,6 1 063,2 2 411,8 1 348,6 226,8 411,8 120,6 -3,8 99,8

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

7 400,0 10 518,7 4 204,2 10 517,1 6 312,9 250,2 3 117,1 142,1 -1,6 100,0

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

1,0 1,0 0,0 0,0 0,0 -1,0 0,0 -1,0 0,0

3033 Надання інших пільг громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, дружинам (чоловікам) та опікунам (на час опікун-
ства) дітей померлих громадян, смерть яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою

100,0 74,7 0,0 45,9 45,9 -54,1 45,9 -28,8 61,4

3014 Надання пільг пенсіонерам з числа спеціалістів із захисту рослин, передбаченим частиною четвертою статті 20 Закону України "Про захист 
рослин", громадянам, передбаченим пунктом "ї" частини першої статті 77 Основ законодавства про охорону здоров'я, частиною п’ятою статті 
29 Закону України „Про культуру”, частиною другою статті 30 Закону України "Про бібліотеки та бібліотечну справу", абзацом першим частини 
четвертої статті 57 Закону України "Про освіту", на безоплатне користування житлом, опаленням та освітленням

500,0 480,2 157,5 479,4 321,9 304,4 -20,6 95,9 -0,8 99,8

3050 Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи 1 549,4 1 256,0 1 036,6 1 240,6 204,0 119,7 -308,8 80,1 -15,4 98,8
3034 Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку 100,0 74,7 0,0 0,0 0,0 -100,0 0,0 -74,7 0,0
3015 Надання пільг багатодітним сім'ям на житлово-комунальні послуги 1 800,0 1 972,3 819,5 1 972,0 1 152,5 240,6 172,0 109,6 -0,3 100,0
3041 Надання допомоги у зв'язку з вагітністю і пологами 1 000,1 695,4 691,6 695,4 3,8 100,5 -304,7 69,5 0,0 100,0
3042 Надання допомоги на догляд за дитиною віком до трьох років 400,1 87,3 536,0 85,6 -450,4 16,0 -314,5 21,4 -1,7 98,1
3043 Надання допомоги при народженні дитини 66 250,7 48 973,5 42 046,2 48 966,1 6 919,9 116,5 -17 284,6 73,9 -7,4 100,0
3044 Надання допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування 3 500,3 2 919,2 2 614,8 2 919,1 304,3 111,6 -581,2 83,4 -0,1 100,0
3045 Надання допомоги на дітей одиноким матерям 6 500,7 5 440,2 4 373,9 5 436,4 1 062,5 124,3 -1 064,3 83,6 -3,8 99,9
3046 Надання тимчасової державної допомоги дітям 500,1 333,3 296,4 333,3 36,9 112,4 -166,8 66,6 0,0 100,0
3047 Надання допомоги при усиновленні дитини 250,0 201,2 110,9 201,2 90,3 181,4 -48,8 80,5 0,0 100,0
3048 Надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям 5 000,3 4 826,6 3 432,1 4 812,2 1 380,1 140,2 -188,1 96,2 -14,4 99,7
3016 Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг 48 789,0 66 809,5 25 513,4 66 803,2 41 289,8 261,8 18 014,2 136,9 -6,3 100,0
3026 Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу 20,0 20,0 8,0 4,8 -3,2 60,0 -15,2 24,0 -15,2 24,0
3400 Інші видатки на соціальний захист населення 600,0 1 409,9 495,5 828,4 332,9 167,2 228,4 138,1 -581,5 58,8
3080 Надання допомоги на догляд за інвалідом I чи II групи внаслідок психічного розладу 1 201,7 917,5 780,8 916,9 136,1 117,4 -284,8 76,3 -0,6 99,9
3035 Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян 1 104,0 849,3 462,8 736,0 273,2 159,0 -368,0 66,7 -113,3 86,7
3037 Компенсаційні виплати на пільговий проїзд  окремим категоріям громадян на залізничному транспорті 0,0 110,6 0,0 100,0 100,0 100,0 -10,6 90,4
3112 Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту 50,0 80,0 18,6 17,2 -1,4 92,5 -32,8 34,4 -62,8 21,5
3131 Центри соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді 0,0 0,0 232,2 0,0 -232,2 0,0 0,0 0,0
3141 Соціальні програми і заходи державних органів у справах молоді 50,0 160,0 29,3 148,6 119,3 507,2 98,6 297,2 -11,4 92,9
3142 Утримання клубів підлітків за місцем проживання 490,0 358,6 242,9 318,8 75,9 131,2 -171,2 65,1 -39,8 88,9
3134 Заходи державної політики з питань сім'ї 150,0 90,0 35,8 39,2 3,4 109,5 -110,8 26,1 -50,8 43,6
3160 Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які 

постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)
700,0 950,0 699,8 836,3 136,5 119,5 136,3 119,5 -113,7 88,0

3104 Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, 
хворобою, інвалідністю

1 105,1 969,9 584,2 917,9 333,7 157,1 -187,2 83,1 -52,0 94,6

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

303,0 238,8 221,9 238,2 16,3 107,3 -64,8 78,6 -0,6 99,7
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м. Ірпінь за 9 місяців 2017 року

КПКВ Найменування видатків
Затвердже-
но на 2017 

рік 

Затверджено 
на 9 місяців з 
урахуванням 

внесених 
змін на

 2017 рік

Фактичне виконання 
за 9 місяців

Відхилення фактичного виконання

до відповідного 
виконання мину-

лого року

до затвердже-
ного плану на 

2017 рік

до затвердженого 
плану на 9 місяців  з 
урахуванням внесе-
них змін на 2017 рік

 2016 року  2017 
року + / - % + / - % + / - %

3202 Надання фінансової підтримки громадським організаціям інвалідів і ветеранів, діяльність яких має соціальну спрямованість 160,0 174,7 81,2 152,5 71,3 187,8 -7,5 95,3 -22,2 87,3
3025 Надання пільг багатодітним сім'ям на придбання твердого палива та скрапленого газу 2,0 2,0 0,0 0,0 0,0 -2,0 0,0 -2,0 0,0
3049 Надання державної соціальної допомоги інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам 13 015,0 10 259,0 8 132,8 10 247,6 2 114,8 126,0 -2 767,4 78,7 -11,4 99,9

6000 Житлово-комунальне господарство 18 751,1 24 872,8 14 055,2 18 607,2 4 552,0 0,0 -143,9 99,2 -6 265,6 74,8
6060 Благоустрій міст, сіл, селищ 18 751,1 20 872,8 12 455,2 18 607,2 6 152,0 149,4 -143,9 99,2 -2 265,6 89,1
6130 Забезпечення функціонування комбінатів комунальних підприємств, районних виробничих об'єднань та інших підприємств, установ та 

організацій житлово-комунального господарства
0,0 0,0 1 600,0 0,0 -1 600,0 0,0 0,0 0,0

6150 Погашення різниці між фактичною вартістю теплової енергії, послуг з централізованого опалення, постачання гарячої води, централізова-
ного водопостачання та водовідведення, постачання холодної води та водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем), 
що вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню та/або іншим підприємствам теплопостачання, централізованого питного 
водопостачання та водовідведення, які надають населенню такі послуги, та тарифами, що затверджувалися та/або погоджувалися органа-
ми державної влади чи місцевого самоврядування

0,0 4 000,0 0,0 0,0 -4 000,0 0,0

4000 Культура і мистецтво 14 228,1 12 423,7 7 915,6 11 136,2 3 220,6 140,7 -3 091,9 78,3 -1 287,5 89,6
4030 Фiлармонiї, музичнi колективи i ансамблі та iншi мистецькі  заклади та заходи 150,0 1 860,1 98,7 820,3 721,6 831,1 670,3 546,9 -1 039,8 44,1
4060 Бiблiотеки 2 353,0 1 933,3 1 397,4 1 857,4 460,0 132,9 -495,6 78,9 -75,9 96,1
4070 Музеї i виставки 265,3 179,7 234,7 165,8 -68,9 70,6 -99,5 62,5 -13,9 92,3
4090 Палаци i будинки культури, клуби та iншi заклади клубного типу 5 458,9 4 042,9 2 527,3 3 928,5 1 401,2 155,4 -1 530,4 72,0 -114,4 97,2
4100 Школи естетичного виховання дiтей 5 371,5 3 933,7 2 946,8 3 909,1 962,3 132,7 -1 462,4 72,8 -24,6 99,4
4200 Iншi культурно-освiтнi заклади та заходи 629,4 474,0 710,7 455,1 -255,6 64,0 -174,3 72,3 -18,9 96,0
7200 Засоби масової інформації 623,0 517,8 322,9 485,2 162,3 150,3 -137,8 77,9 -32,6 93,7
7211 Сприяння діяльності телебачення і радіомовлення 223,0 131,1 136,1 123,3 -12,8 90,6 -99,7 55,3 -7,8 94,1
7212 Підтримка періодичних видань (газет та журналів) 400,0 386,7 186,8 361,9 175,1 193,7 -38,1 90,5 -24,8 93,6
5000 Фізична культура і спорт 4 466,0 3 904,3 2 840,7 3 418,4 577,7 120,3 -1 047,6 76,5 -485,9 87,6
5011 Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту 230,0 405,2 137,7 316,4 178,7 229,8 86,4 137,6 -88,8 78,1
5031 Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл 3 361,8 2 726,0 1 800,1 2 406,1 606,0 133,7 -955,7 71,6 -319,9 88,3
5041 Утримання комунальних спортивних споруд 779,8 675,3 818,7 609,1 -209,6 74,4 -170,7 78,1 -66,2 90,2
5061 Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення 94,4 97,8 84,2 86,8 2,6 103,1 -7,6 91,9 -11,0 88,8
6600 Транспорт,  дорожнє господарство, зв'язок, телекомунікації та інформатика 2 492,7 4 178,9 1 881,4 3 091,8 1 210,4 164,3 599,1 124,0 -1 087,1 74,0
6650 Утримання та розвиток інфраструктури доріг 2 492,7 4 178,9 1 881,4 3 091,8 1 210,4 164,3 599,1 124,0 -1 087,1 74,0
7310 Проведення заходів із землеустрою 0,0 0,0 170,2 0,0 -170,2 0,0 0,0 0,0
7410 Заходи з енергозбереження 0,0 175,0 0,0 0,0 -175,0 0,0
7450 Сприяння розвиткумалого та середнього підприємництва 5,0 1,5 0,0 0,0 0,0 -5,0 0,0 -1,5 0,0
7810 Видатки на запобігання та ліквідацію надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха   50,0 170,0 40,0 153,8 113,8 384,5 103,8 307,6 -16,2 90,5
7830 Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення 20,0 50,0 79,6 39,8 -39,8 50,0 19,8 199,0 -10,2 79,6
8000 Видатки не віднесені до основних груп 4 346,0 5 982,8 135,6 4 971,5 4 835,9 3 666,3 625,5 114,4 -1 011,3 83,1
8600 Інші видатки 4 346,0 5 982,8 135,6 4 971,5 4 835,9 3 666,3 625,5 114,4 -1 011,3 83,1
9010 Обслуговування боргу 99,1 59,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Всього видатків 465 875,6 428 561,3 255 593,7 395 964,1 140 540,6 154,9 -69 911,5 85,0 -32 597,2 92,4
8021 Проведення місцевих виборів 0,0 0,0 1,4 0,0 -1,4 0,0 0,0 0,0
8120 Реверсна дотація 10 117,0 7 587,7 9 462,0 7 587,7 -1 874,3 80,2 -2 529,3 75,0 0,0 100,0
8440 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій 0,0 1 400,0 0,0 1 400,0 1 400,0 1 400,0 0,0 100,0
8510 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на проведення виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів 0,0 0,0 123,9 0,0 -123,9 0,0 0,0 0,0

Разом видатків 475 992,6 437 549,0 265 181,0 404 951,8 139 770,8 152,7 -71 040,8 85,1 -32 597,2 92,6

Міський голова В.А. Карплюк
Начальник фінансового управління Ірпінської міської ради Є.В. Данилюк  
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до відповідного 
виконання минуло-

го року

до затверджено 
на 2017 рік

затвердженого плану 
на 2017рік  з урахуван-
ням внесених змін до 

кошторису

2016 
року

2017 
року + / - % + / - % + / - %

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1.  ДОХОДИ :

Екологічний податок 19010000 0,0 0,0 0,0 19,2 29,1 9,9 151,7 29,1 29,1

Надходження коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва 21110000 0,0 0,0 0,0 2,0 34,0 32,0 1 723,7 34,0 0,0 34,0 0,0

Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту 24170000 16 800,0 16 800,0 16 800,0 8 506,8 8 381,5 -125,3 98,5 -8 418,5 49,9 -8 418,5 49,9

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

24062100 0,0 0,0 0,0 130,9 0,0 -130,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Власні надходження бюджетних установ 25000000 11 040,3 11 040,3 38 451,1 56 614,0 36 880,0 -19 734,0 65,1 25 839,7 334,0 -1 571,1 95,9

Надходження від відчуження майна, яке належить АРК та майна, що знаходиться у комунальній власності 31030000 308,3 308,3 308,3 750,8 0,0 -750,8 0,0 -308,3 0,0 -308,3 0,0

Надходження від продажу землі 33010000 2 387,9 2 387,9 2 387,9 501,6 0,0 -501,6 0,0 -2 387,9 0,0 -2 387,9 0,0

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

50110000 1 500,0 1 902,5 1 902,5 927,3 625,0 -302,3 67,4 -875,0 41,7 -1 277,5 32,9

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку 
окремих територій

41034500 0,0 1 658,0 1 658,0 0,0 1 658,0 1 658,0 1 658,0 0,0

Інші субвенції 41035000 0,0 199,0 199,0 73,0 199,0 126,0 272,6 199,0 0,0 0,0 0,0

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на погашення заборгованості з різниці в тарифах на теплову 
енергію, послуг з водопостачання та водовідведення, що вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню, 
яка виникла у зв’язку з невідповідністю фактичної вартості теплової енергії,послуг з водопостачання  та водовідведення 
тарифам,що затверджувалися або  погоджувалися органами державної влади чи органами місцевого самоврядування

41036600 0,0 9 639,5 9 639,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -9 639,5 0,0

Разом доходи 32 036,5 43 935,5 71 346,3 67 525,6 47 806,6 -19 719,0 70,8 15 770,1 149,2 -23 539,7 67,0

Залишок коштів на початок року 31 560,6 33 384,0

Разом доходи та залишок коштів на початок року  900101 32 036,5 75 496,1 104 730,3 67 525,6 47 806,6 -19 719,0 70,8 15 770,1 149,2 -56 923,7 45,6
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Відхилення фактичного виконання за 9 місяців 2017 року

до відповідного 
виконання минуло-

го року

до затверджено на 
2017 рік

затвердженого плану 
на 2017рік  з ураху-

ванням внесених змін 
до кошторису

2016 
року

2017 
року + / - % + / - % + / - %

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

ВИДАТКИ :

2.1. Видатки за рахунок власних надходжень бюджетних установ 11 040,3 11 040,3 40 274,5 55 703,9 35 648,5 -20 055,4 64,0 24 608,2 322,9 -4 626,0 88,5

Державне управлiння 0100 149,4 149,4 193,2 114,6 127,8 13,2 111,5 -21,6 85,5 -65,4 66,1

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

0180 149,4 149,4 193,2 114,6 127,8 13,2 111,5 -21,6 85,5 -65,4 66,1

Освiта 1000 6623,4 6623,4 10065,1 6893,5 6786,9 -106,6 98,5 163,5 102,5 -3 278,2 67,4

Дошкільна освiта 1010 4 703,5 4 703,5 5 993,9 5 058,1 4 061,7 -996,4 80,3 -641,8 86,4 -1 932,2 67,8

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

1020 1 871,7 1 871,7 3 957,4 1 780,1 2 654,5 874,4 149,1 782,8 141,8 -1 302,9 67,1

Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми 1090 30,0 30,0 52,3 31,6 23,9 -7,7 75,6 -6,1 79,7 -28,4 45,7

Утримання інших закладів освіти 1210 18,2 18,2 61,5 23,7 46,8 23,1 197,5 28,6 257,1 -14,7 76,1

Охорона здоров"я 2000 1793,6 1793,6 2661,2 4 954,5 2 073,1 -2 881,4 41,8 279,5 115,6 -588,1 77,9

Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню 2010 205,1 205,1 473,2 2 711,4 326,9 -2 384,5 12,1 121,8 159,4 -146,3 69,1

Лікарсько-акушерська допомога  вагітним, породіллям та новонародженим 2050 1,5 1,5 68,2 401,2 67,1 -334,1 16,7 65,6 4 473,3 -1,1 98,4

Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню 2120 1 338,8 1 338,8 1 815,8 1 245,1 1 534,4 289,3 123,2 195,6 114,6 -281,4 84,5

Первинна медична допомога населенню 2180 248,2 248,2 304,0 596,8 144,7 -452,1 24,2 -103,5 58,3 -159,3 47,6

Соцiальний захист та соцiальне забезпечення 3000 53,00 53,00 378,00 571,30 340,20 -231,1 59,5 287,2 641,9 -37,8 90,0

Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту 3112 0,0 0,0 0,0 18,1 0,0 -18,1 0,0 0,0 0,0

Утримання клубів підлітків за місцем проживання 3142 35,0 35,0 303,3 482,6 268,5 -214,1 55,6 233,5 767,1 -34,8 88,5

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

3104 18,0 18,0 74,7 70,6 71,7 1,1 101,6 53,7 398,3 -3,0 96,0

Житлово-комунальне господарство 6000 0,0 0,0 1 127,4 6 769,3 1 127,4 -5 641,9 16,7 1 127,4 0,0 100,0

Забезпечення функціонування водопровідно-каналізаційного господарства 6052 0,0 0,0 0,0 5 437,4 0,0 -5 437,4 0,0 0,0 0,0

Благоустрій міст, сіл, селищ 6060 0,0 0,0 1 127,4 1 331,9 1 127,4 -204,5 84,6 1 127,4 0,0 100,0

Культура i мистецтво 4000 1531,4 1531,4 1837,7 5 753,8 1 614,5 -4 139,3 28,1 83,1 105,4 -223,2 87,9

Фiлармонiї, музичнi колективи i ансамблі та iншi мистецькі  заклади та заходи 4030 0,0 0,0 0,0 22,6 0,0 -22,6 0,0 0,0 0,0 0,0

Бiблiотеки 4060 15,6 15,6 112,5 1 344,2 99,0 -1 245,2 7,4 83,4 634,6 -13,5 88,0

Музеї i виставки 4070 1,8 1,8 1,8 84,0 1,3 -82,7 1,5 -0,5 72,2 -0,5 72,2

Палаци i будинки культури, клуби та iншi заклади клубного типу 4090 327,4 327,4 357,4 440,6 319,9 -120,7 72,6 -7,5 97,7 -37,5 89,5

Школи естетичного виховання дiтей 4100 1 186,6 1 186,6 1 366,0 830,1 1 194,3 364,2 143,9 7,7 100,6 -171,7 87,4

Iншi культурно-освiтнi заклади та заходи 4200 0,0 0,0 0,0 3 032,3 0,0 -3 032,3 0,0 0,0 0,0

Фiзична культура i спорт 5000 889,5 889,5 974,6 369,4 541,3 171,9 146,5 -348,2 60,9 -433,3 55,5

Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл 5031 384,8 384,8 462,1 303,4 358,3 54,9 118,1 -26,5 93,1 -103,8 77,5

Утримання комунальних спортивних споруд 5041 388,7 388,7 396,5 0 152,8 152,8 -235,9 39,3 -243,7 38,5

Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення 5061 116,0 116,0 116,0 66,0 30,2 -35,8 45,8 -85,8 26,0 -85,8 26,0

Будівництво 6300 0,0 0,0 3817,1 20217,3 3817,1 -16 400,2 18,9 3 817,1 0,0 100,0

Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території 6310 0,0 0,0 3 817,1 20217,3 3817,1 -16 400,2 18,9 3 817,1 0,0 100,0

Транспорт, дорожнє господарство, зв'язок, телекомунiкацiї та iнформатика 6600 0,0 0,0 16 165,0 10 047,5 16 165,0 6 117,5 160,9 16 165,0 0,0 100,0

Утримання та розвиток інфраструктури доріг 6650 0,0 0,0 16 165,0 10047,5 16165,0 6 117,5 160,9 16 165,0 0,0 100,0

Інщі видатки 8600 0,0 0,0 3 055,2 12,7 3055,2 3 042,5 24 056,7 3 055,2 0,0 100,0

2.2. Видатки за рахунок коштів бюджету розвитку 146818,9 215339,1 215339,1 74 897,2 93 641,3 18 744,1 125,0 -53 177,6 63,8 -121 697,8 43,5

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

0180 0,0 1 150,6 1 150,6 964,8 1 098,6 133,8 113,9 1 098,6 -52,0 95,5

Дошкільна освiта 1010 2 289,8 2 980,8 2 980,8 205,1 204,2 -0,9 99,6 -2 085,6 8,9 -2 776,6 6,9

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

1020 8 168,1 49 698,0 49 698,0 1 185,9 17 867,0 16 681,1 1 506,6 9 698,9 218,7 -31 831,0 36,0

Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми 1090 0,0 87,6 87,6 0,0 0,0 0,0 -87,6 0,0

Централізоване ведення бухгалтерського обліку 1190 0,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 0,0 100,0

Бібліотеки 4060 0,0 100,0 100,0 84,8 100,0 15,2 117,9 100,0 0,0 100,0

Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню 2010 0,0 660,3 660,3 1 078,4 276,9 -801,5 25,7 276,9 -383,4 41,9

Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню 2120 543,5 634,8 634,8 0,0 505,6 505,6 -37,9 93,0 -129,2 79,6

Первинна медична допомога населенню 2180 50,0 279,7 279,7 193,0 92,4 -100,6 47,9 42,4 184,8 -187,3 33,0

Служби технічного нагляду за будівництвом та капітальним ремонтом, централізовані бухгалтерії, групи централі-
зованого господарського обслуговування

2200 0,0 0,0 0,0 20,0 0,0 -20,0 0,0 0,0 0,0

Утримання клубів підлітків за місцем проживання 3142 0,0 2,0 2,0 25,8 2,0 -23,8 7,8 2,0 0,0 100,0

Капітальний ремонт житлового фонду 6021 0,0 3 477,4 3 477,4 964,4 1 378,0 413,6 142,9 1 378,0 -2 099,4 39,6

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

3104 0,0 5,8 5,8 0,0 5,8 5,8 5,8 0,0 100,0

Благоустрій міст, сіл, селищ 6060 172,8 11 311,7 11 311,7 4 773,2 2 643,7 -2 129,5 55,4 2 470,9 1 529,9 -8 668,0 23,4

Музеї i виставки 4070 0,0 48,8 48,8 0,0 0,0 0,0 0,0 -48,8 0,0

Палаци і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу 4090 0,0 11,3 11,3 491,4 11,3 -480,1 2,3 11,3 0,0 100,0

Школи естетичного виховання дітей 4100 0,0 170,0 170,0 13,5 60,0 46,5 444,4 60,0 -110,0 35,3

Iншi культурно-освiтнi заклади та заходи 4200 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Утримання комунальних спортивних споруд 5041 10,0 247,4 247,4 638,1 246,8 -391,3 38,7 236,8 2 468,0 -0,6 99,8

Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території 6310 122 634,7 60 667,1 60 667,1 17 138,9 15 892,9 -1 246,0 92,7 -106 741,8 13,0 -44 774,2 26,2

Розробка схем та проектних рішень масового застосування 6430 0,0 956,9 956,9 0,0 287,1 287,1 287,1 -669,8 30,0

Утримання та розвиток інфраструктури доріг 6650 0,0 54 285,4 54 285,4 33 096,5 32 858,3 -238,2 99,3 32 858,3 -21 427,1 60,5

Внески до статутного капіталу суб’єктів господарювання 7470 12 950,0 19 977,2 19 977,2 14 015,4 13 884,4 -131,0 99,1 934,4 107,2 -6 092,8 69,5

Видатки на запобігання та ліквідацію надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха 7810 0,0 360,0 360,0 0,0 0,0 0,0 -360,0 0,0

Субвенція іншим бюджетам на виконання інвестиційних проектів 8300 0,0 8 000,0 8 000,0 0,0 6 000,0 6 000,0 6 000,0 -2 000,0 75,0
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до затверджено на 
2017 рік

затвердженого 
плану на 2017рік  

з урахуванням 
внесених змін до 

кошторису

2016 
року

2017 
року + / - % + / - % + / - %

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку 
регіонів

8370 0,0 166,3 166,3 166,3 166,3 166,3 0,0 100,0

Інщі видатки 8600 0,0 0,0 0,0 8,0 0,0 -8,0 0,0 0,0 0,0

2.3.Видатки за рахунок коштів цільових фондів 1500,0 2006,3 2006,3 735,8 536,0 -199,8 72,8 -964,0 35,7 -1 470,3 26,7

Цiльовi фонди, утворені Верховною Радою АРК, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади  9180 1 500,0 2 006,3 2 006,3 735,8 536,0 -199,8 72,8 -964,0 35,7 -1 470,3 26,7

2.4. Видатки за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-еконо-
мічного розвитку окремих територій

0,0 3058,0 3058,0 0,0 2866,7 2 866,7 0,0 2 866,7 -191,3 93,7

Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню 2010 0,0 73,0 73,0 0,0 73,0 73,0 73,0 0,0 0,0 0,0

Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню 2120 0,0 221,6 221,6 0,0 221,6 221,6 221,6 0,0 0,0 0,0

Первинна медична допомога населенню 2180 0,0 85,5 85,5 0,0 85,5 85,5 85,5 0,0 0,0 0,0

Утримання клубів підлітків за місцем проживання 3142 0,0 64,2 64,2 0,0 64,2 64,2 64,2 0,0 0,0 0,0

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

3104 0,0 192,0 192,0 0,0 192,0 192,0 0,0 192,0 0,0 0,0 0,0

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

1020 0,0 387,2 387,2 0,0 385,9 385,9 385,9 0,0 -1,3 0,0

Палаци і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу 4090 0,0 376,5 376,5 0,0 376,5 376,5 0,0 376,5 0,0 100,0

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих 
територій

8440 0,0 1 658,0 1 658,0 1 468,0 1 468,0 1,0 1 468,0 -190,0 88,5

2.5 Видатки за рахунок інших субвенцій 0,0 199,0 199,0 0,0 199,0 199,0 0,0 199,0 0,0 100,0

Первинна медична допомога населенню 2180 0,0 199,0 199,0 199,0 199,0 0,0 199,0 0,0 100,0

2.6. Видатки за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на погашення різниці між фактичною 
вартістю теплової енергії, послуг з централізованого опалення, постачання гарячої води, централізованого водопостачання 
та водовідведення,  постачання холодної води та водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем), що 
вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню та/або іншим підприємствам теплопостачання, централізованого 
питного водопостачання та водовідведення, які надають населенню такі послуги, та  тарифами, що затверджувалися  та/або 
погоджувалися органами державної влади чи місцевого самоврядування

0,0 9639,5 9639,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -9 639,5 0,0

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на погашення різниці між фактичною вартістю теплової енергії, послуг 
з централізованого опалення, постачання гарячої води, централізованого водопостачання та водовідведення,  постачання 
холодної води та водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем), що вироблялися, транспортувалися та 
постачалися населенню та/або іншим підприємствам теплопостачання, централізованого питного водопостачання та водовід-
ведення, які надають населенню такі послуги, та  тарифами, що затверджувалися  та/або погоджувалися органами державної 
влади чи місцевого самоврядування

6150 0,0 9 639,5 9 639,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -9 639,5 0,0

2.ВИДАТКИ   -  Р А З О М: 159 359,2 241 282,2 270 317,4 131 336,9 132 891,5 1 554,6 101,2 -26 467,7 83,4 -137 425,9 49,2

Державне управлiння 0100 149,4 1300,0 1343,8 1 079,4 1 226,4 147,0 113,6 1 077,0 820,9 -117,4 91,3

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення 0180 149,4 1 300,0 1 343,8 1 079,4 1 226,4 147,0 113,6 1 077,0 820,9 -117,4 91,3

Освiта 1000 17081,3 59837,0 63278,7 8 284,5 25 304,0 17 019,5 305,4 8 222,7 148,1 -37 974,7 40,0

Дошкільна освiта 1010 6 993,3 7 684,3 8 974,7 5 263,2 4 265,9 -997,3 81,1 -2 727,4 61,0 -4 708,8 47,5

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

1020 10 039,8 51 956,9 54 042,6 2 966,0 20 907,4 17 941,4 704,9 10 867,6 208,2 -33 135,2 38,7

Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми 1090 30,0 117,6 139,9 31,6 23,9 -7,7 75,6 -6,1 79,7 -116,0 17,1

Централізоване ведення бухгалтерського обліку 1190 0,0 60,0 60,0 0,0 60,0 60,0 60,0 0,0 100,0

Утримання інших закладів освіти 1210 18,2 18,2 61,5 23,7 46,8 23,1 197,5 28,6 257,1 -14,7 76,1

Охорона здоров"я 2000 2387,1 3947,5 4815,1 6 245,9 3 527,1 -2 718,8 56,5 1 140,0 147,8 -1 288,0 73,3

Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню 2010 205,1 938,4 1 206,5 3 789,8 676,8 -3 113,0 17,9 471,7 330,0 -529,7 56,1

Лікарсько-акушерська допомога  вагітним, породіллям та новонародженим 2050 1,5 1,5 68,2 401,2 572,7 171,5 142,7 571,2 38 180,0 504,5 839,7

Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню 2120 1 882,3 2 195,2 2 672,2 1 245,1 1 756,0 510,9 141,0 -126,3 93,3 -916,2 65,7

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

2200 0,0 0,0 0,0 20,0 0,0 -20,0 0,0 0,0 0,0

Первинна медична допомога населенню 2180 298,2 812,4 868,2 789,8 521,6 -268,2 66,0 223,4 174,9 -346,6 60,1

Соцiальний захист та соцiальне забезпечення 3000 53,0 317,0 642,0 597,1 604,2 7,1 101,2 551,2 1 140,0 -37,8 94,1

Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту 3112 0,0 0,0 0,0 18,1 0,0 -18,1 0,0 0,0 0,0

Утримання клубів підлітків за місцем проживання 3142 35,0 101,2 369,5 508,4 334,7 -173,7 65,8 299,7 956,3 -34,8 90,6

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

3104 18,0 215,8 272,5 70,6 269,5 198,9 381,7 251,5 1 497,2 -3,0 98,9

Житлово-комунальне господарство 6000 172,8 24428,6 25556,0 12506,9 5149,1 -7 357,8 0,0 4 976,3 2 979,8 -20 406,9 20,1

Капітальний ремонт житлового фонду 6021 0,0 3477,4 3477,4 964,4 1378,0 413,6 142,9 1 378,0 -2 099,4 39,6

Забезпечення функціонування водопровідно-каналізаційного господарства 6052 0,0 0,0 0,0 5 437,4 0,0 -5 437,4 0,0 0,0 0,0

Благоустрій міст, сіл, селищ 6060 172,8 11 311,7 12 439,1 6 105,1 3 771,1 -2 334,0 61,8 3 598,3 2 182,3 -8 668,0 30,3

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на погашення різниці між фактичною вартістю теплової енергії, послуг 
з централізованого опалення, постачання гарячої води, централізованого водопостачання та водовідведення,  постачання 
холодної води та водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем), що вироблялися, транспортувалися та 
постачалися населенню та/або іншим підприємствам теплопостачання, централізованого питного водопостачання та водовід-
ведення, які надають населенню такі послуги, та  тарифами, що затверджувалися  та/або погоджувалися органами державної 
влади чи місцевого самоврядування

6150 0,0 9 639,5 9 639,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -9 639,5 0,0

Культура i мистецтво 4000 1531,4 2238,0 2544,3 6 343,5 2 162,3 -4 181,2 34,1 630,9 141,2 -382,0 85,0

Фiлармонiї, музичнi колективи i ансамблі та iншi мистецькі  заклади та заходи 4030 0,0 0,0 0,0 22,6 0,0 -22,6 0,0 0,0 0,0 0,0

Бiблiотеки 4060 15,6 115,6 212,5 1 429,0 199,0 -1 230,0 13,9 183,4 1 275,6 -13,5 93,6

Музеї i виставки 4070 1,8 50,6 50,6 84,0 1,3 -82,7 1,5 -0,5 72,2 -49,3 2,6

Палаци i будинки культури, клуби та iншi заклади клубного типу 4090 327,4 715,2 745,2 932,0 707,7 -224,3 75,9 380,3 216,2 -37,5 95,0

Школи естетичного виховання дiтей 4100 1 186,6 1 356,6 1 536,0 843,6 1 254,3 410,7 148,7 67,7 105,7 -281,7 81,7

Iншi культурно-освiтнi заклади та заходи 4200 0,0 0,0 0,0 3 032,3 0,0 -3 032,3 0,0 0,0 0,0

Фiзична культура i спорт 5000 899,5 1 136,9 1 222,0 1 007,5 788,1 -219,4 78,2 -111,4 87,6 -433,9 64,5

Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл 5031 384,8 384,8 462,1 303,4 358,3 54,9 118,1 -26,5 93,1 -103,8 77,5

Утримання комунальних спортивних споруд 5041 398,7 636,1 643,9 638,1 399,6 -238,5 62,6 0,9 100,2 -244,3 62,1

Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення 5061 116,0 116,0 116,0 66,0 30,2 -35,8 45,8 -85,8 26,0 -85,8 26,0

Будiвництво 6300 122634,7 61624,0 65441,1 37 356,2 19 997,1 -17 359,1 0,0 -102 637,6 16,3 -45 444,0 30,6
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за 9 місяців

Відхилення фактичного виконання за 9 місяців 2017 року

до відповідного вико-
нання минулого року

до затверджено на 
2017 рік

затвердженого плану 
на 2017рік  з урахуван-
ням внесених змін до 

кошторису

2016 року 2017 
року + / - % + / - % + / - %

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території 6310 122 634,7 60 667,1 64 484,2 37 356,2 19 710,0 -17 646,2 52,8 -102 924,7 16,1 -44 774,2 30,6

Розробка схем та проектних рішень масового застосування 6430 0,0 956,9 956,9 0,0 287,1 287,1 0,0 287,1 0,0 -669,8 30,0

Транспорт, дорожнє господарство, зв'язок, телекомунiкацiї та iнформатика 6600 0,0 54285,4 70450,4 43 144,0 49 023,3 5 879,3 113,6 49 023,3 -21 427,1 69,6

Утримання та розвиток інфраструктури доріг 6650 0,0 54 285,4 70 450,4 43 144,0 49 023,3 5 879,3 113,6 49 023,3 -21 427,1 69,6

Внески до статутного капіталу суб’єктів господарювання 7470 12 950,0 19 977,2 19 977,2 14 015,4 13 884,4 -131,0 99,1 934,4 107,2 -6 092,8 69,5

Видатки на запобігання та лiквiдацiю надзвичайних ситуацiй та наслiдкiв стихiйного лиха 7810 0,0 360,0 360,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -360,0 0,0

Цiльовi фонди 9100 1500,0 2006,3 2006,3 735,8 536,0 -199,8 72,8 -964,0 35,7 -1 470,3 26,7

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

9180 1 500,0 2 006,3 2 006,3 735,8 536,0 -199,8 72,8 -964,0 35,7 -1 470,3 26,7

Субвенція з місцевого бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку 8370 0,0 166,3 166,3 0,0 166,3 166,3 166,3 0,0 100,0

Інщі видатки 8600 0,0 0,0 3055,2 20,7 3055,2 3 034,5 14 759,4 3 055,2 0,0 100,0

Субвенція іншим бюджетам на виконання інвестиційних проектів 8300 0,0 8 000,0 8 000,0 0,0 6 000,0 6 000,0 6 000,0 -2 000,0 75,0

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного 
розвитку окремих територій

8440 0,0 1 658,0 1 658,0 0,0 1 468,0 1 468,0 1 468,0 -190,0 88,5

Разом 159359,2 241282,2 270516,4 131336,9 132891,5 1 554,6 101,2 -26 467,7 83,4 -137 624,9 49,1

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

ІНФОРМАЦІЯ
Виконавчого комітету 

Ірпінської міської ради 
про проведення конкурсу 
на право укладання дого-
ворів оренди комуналь-
ного майна територіаль-
ної громади м. Ірпеня
1.  Назва  та  місцезнахо-

дження об’єкта оренди: не-
житлове  приміщення  пло-
щею 28,3 м кв. за адресою: 
Київська  обл.,  м.  Ірпінь, 
вул. Шевченка, 3-а.
Балансоутримувач:  КП 

«Управління  житлово-ко-
мунального  господарства 
«Ірпінь»»  Ірпінської  міської 
ради Київської області.
Ринкова  вартість  май-

на  відповідно  до  звіту  про 
незалежну  оцінку  складає 
346350,00 грн з урахуван-
ням ПДВ.
Примітка: для розміщен-

ня кафетерію.
Початковий  розмір  річ-

ної  орендної  плати  –  не 
менше  8%  від  вартості 
приміщення,  встановле-
ної  суб’єктом  оціночної 
діяльності,  з  урахування 
ПДВ (орендна ставка може 
змінитися  відповідно  до 
Методики  розрахунку  та 
порядку використання пла-
ти за оренду комунального 
майна). 
2.  Назва  та  місцезна-

ходження  об’єкта  оренди: 
нежитлове приміщення (ча-
стина  димової  труби)  пло-
щею  12,00  м  кв.  за  адре-
сою: за адресою: м. Ірпінь, 
вул. Тургенівська, 28.

Балансоутримувач:  Ко-
мунальне побутове підпри-
ємство  «Теплоенергопо-
стач».
Ринкова  вартість  май-

на  відповідно  до  звіту  про 
незалежну  оцінку  складає 
70783  грн.  з  урахуванням 
ПДВ.
Примітка: для розміщен-

ня телекомунікаційного об-
ладнання.
Початковий  розмір  річ-

ної  орендної  плати  –  не 
менше  40%  від  вартості 
приміщення,  встановле-
ної  суб’єктом  оціночної 
діяльності,  з  урахування 
ПДВ (орендна ставка може 
змінитися  відповідно  до 
Методики  розрахунку  та 
порядку використання пла-
ти за оренду комунального 
майна). 
3.  Назва  та  місцезна-

ходження  об’єкта  оренди: 
нежитлове  приміщення 
площею 58,65 м кв. (спор-
тивний зал на 4 поверсі Ір-
пінської  ЗОШ  І-ІІІ  ступенів 
№13) за адресою: за адре-
сою: смт Гостомель, вул. Ре-
кунова, 11-А.
Балансоутримувач:  Ір-

пінська  загальноосвітня 
школа  І-ІІІ  ступенів  №13 
Ірпінської міської  ради Ки-
ївської області.
Ринкова  вартість  май-

на  відповідно  до  звіту  про 
незалежну  оцінку  складає 
900733 грн. з урахуванням 
ПДВ.
Примітка:  для  надання 

послуг у сфері спорту.

Початковий  розмір  річ-
ної  орендної  плати  –  не 
менше  17%  від  вартості 
приміщення,  встановле-
ної  суб’єктом  оціночної 
діяльності,  з  урахування 
ПДВ (орендна ставка може 
змінитися  відповідно  до 
Методики  розрахунку  та 
порядку використання пла-
ти за оренду комунального 
майна). 
4.  Назва  та  місцезна-

ходження  об’єкта  оренди: 
нежитлове  приміщення 
площею 548,6 м кв. (спор-
тивний  зал  Ірпінської ЗОШ 
І-ІІІ  ступенів  №3)  за  адре-
сою: м. Ірпінь, вул. Севери-
нівська, 129-а.
Балансоутримувач : 

Управління  освіти  і  науки 
Ірпінської міської ради.
Ринкова  вартість  май-

на  відповідно  до  звіту  про 
незалежну  оцінку  складає 
5452213,00 грн з урахуван-
ням ПДВ.
Примітка: для проведен-

ня занять з футболу.
Початковий  розмір  річ-

ної  орендної  плати  –  не 
менше  17%  від  вартості 
приміщення,  встановле-
ної  суб’єктом  оціночної 
діяльності,  з  урахування 
ПДВ (орендна ставка може 
змінитися  відповідно  до 
Методики  розрахунку  та 
порядку використання пла-
ти за оренду комунального 
майна). 

Основні умови конкур-
су для об’єктів:

початковий  розмір 
орендної плати з розрахун-
ку  на  місяць  визначається 
відповідно  до  Методики 
розрахунку  та  порядку  ви-
користання плати за оренду 
комунального  майна,  що 
належить  територіальній 
громаді м.  Ірпінь  (рішення 
Ірпінської  міської  ради  від 
13.09.13 р. №3424-47-6  із 
змінами) залежно від цільо-
вого  призначення  викори-
стання  орендарем  нерухо-
мого  майна;  використання 
об’єкту  оренди  при  най-
більшому розмірі орендної 
плати;  дотримання  вимог 
експлуатації  об’єкта;  на-
лежне утримання прилеглої 
території;  здійснення  пев-
них видів ремонтних робіт; 
забороняється  розміщення 
розважально-музичних  за-
кладів,  нічних  клубів,  які 
шкодять  відпочинку  меш-
канців будинку та встанов-
лення  ігрових  автоматів; 
належне  виконання  орен-
дарем всіх обов’язків за до-
говором оренди.

Для участі у конкурсі учас-
ник конкурсу подає на роз-
гляд конкурсної комісії:
1.  Заяву  про  участь  в 

конкурсі  (у  встановленій 
формі);
2.  Документи,  що  під-

тверджують  сплату  реє-
страційного та гарантійного 
внесків;
3. Документи, які визна-

чені  наказом  Фонду  дер-
жавного майна України від 
15.02.2013 №201 «Про за-

твердження  переліку  доку-
ментів, які подаються орен-
додавцеві  для  укладання 
договору  оренди  майна, 
що належить до державної 
власності»;
4.  Зобов’язання  (пропо-

зиції у встановленій формі) 
щодо виконання умов кон-
курсу та забезпечення пла-
ти  (надаються  у  конвертах 
із  написом  «На  конкурс», 
запечатаних печаткою учас-
ника конкурсу);
5. Відомості про учасни-

ка конкурсу:
а) юридичні особи:
-  нотаріально  засвідчені 

копії  установчих  докумен-
тів;
-  документи, що  посвід-

чують  повноваження  пред-
ставника юридичної особи;
-  відомості  про  фінан-

совий стан  (платоспромож-
ність)  учасника  конкурсу  з 
урахуванням  дебіторської 
та  кредиторської  заборго-
ваностей;
-  неприбуткові  організа-

ції  –  копію документів про 
реєстрацію  неприбуткової 
організації;

б) фізичні особи:
-  копію  документа,  що 

посвідчує  особу  учасника 
конкурсу,  або  належним 
чином  оформлену  довіре-
ність,  видану представнику 
фізичної особи;
- витяг з Єдиного держав-

ного реєстру;
-  декларацію  про  дохо-

ди.

Ознайомлення  з  об’єк-
том  оренди  здійснюється 
за  погодженням  з  балан-
соутримувачем.
Плата  за  реєстрацію  за-

яви  (реєстраційний внесок) 
складає 17,00  грн  та пере-
раховується  до  цільового 
фонду міської ради соціаль-
но-економічного  розвитку 
міста. Гарантійний внесок у 
розмірі 10% від суми річної 
орендної  плати  перерахо-
вується  на  рахунок  одер-
жувача коштів виконавчого 
комітету  Ірпінської  міської 
ради. Номера рахунків для 
сплати гарантійного та реє-
страційного внесків, додат-
кову  інформацію  можна 
отримати  за  адресою:  м. 
Ірпінь, вул. Шевченка, 2-а, 
кім. 48.

Конкурс буде прове-
дено через 30 днів після 
опублікування інформа-
ції в газеті «Ірпінський 
вісник» за адресою: м. Ір-
пінь, вул. Шевченка, 2-а 
(кім. 50). Кінцевий термін 
подання  документів  для 
участі у конкурсі – за 6 днів 
до  проведення  конкурсу. 
Документи  приймаються 
за адресою: м.  Ірпінь, вул. 
Шевченка, 2-а (кім. 50).
Довідки за телефоном – 

63-260.

Перший заступник 
міського  голови 

Д.В. Христюк

Дані про земельну 
ділянку:
Місце  розташування 

земельної  ділянки:  м.  Ір-
пінь,  вул.  Соборна,  158, 
площа  –  0,0700  гекта-
рів  (кадастровий  номер 
3210900000:04:001:0102), 
для  розміщення  та  експлу-
атації  будівель  і  споруд  ав-
томобільного  транспорту  та 
дорожнього  господарства 
(розміщення АЗС).
Умови конкурсу: 
Конкурсна  документація 

подається  в  запечатаному 
конверті,  на  якому  крім  по-
штових  реквізитів  робиться 
відмітка «На конкурс з відбо-
ру виконавця земельних тор-

гів»  із  зазначенням об’єкта  і 
дати проведення конкурсу.
У конверті мають містити-

ся підтвердні документи з  їх 
описом  та  окремий  запеча-
таний конверт із конкурсною 
пропозицією.
Конкурсна  пропозиція 

претендентів подається в за-
печатаному  конверті  і  має 
містити пропозицію про вар-
тість виконання робіт  з ура-
хуванням податку на додану 
вартість,  калькуляції  витрат, 
пов’язаних з виконанням ро-
біт.
Прийняття  заяв  припиня-

ється  за  п’ять  робочих  днів 
до дати проведення конкур-
су.

Конверти  претендентів 
з  конкурсною  пропозицією 
розпечатуються  на  засіданні 
комісії.
У разі неповноти, невідпо-

відності наданих підтвердних 
документів  або  несвоєчас-
ності  їх  подання  претендент 
до  участі  у  конкурсі  не  до-
пускається.
Перелік підтвердних 
документів, які подаються 
на конкурс з відбору 
виконавця послуг із 
проведення земельних 
торгів: 
– копія документа, що за-

свідчує реєстрацію фізичних 
осіб  у  Державному  реєстрі 
фізичних  осіб  –  платників 

податків,  або  копія  сторінок 
паспорта для осіб,  які  через 
свої  релігійні  переконання 
відмовляються від прийняття 
реєстраційного  номера  об-
лікової  картки  платника  по-
датків та повідомили про це 
відповідний орган державної 
податкової  служби  і  мають 
відмітку у паспорті (для пре-
тендента – фізичної особи – 
підприємця);
–  згода  на  обробку  пер-

сональних даних за формою 
згідно  з  додатком  2  до  По-
рядку (для претендента – фі-
зичної особи – підприємця);
–  копії  установчих  доку-

ментів претендента і довідки 
про  присвоєння  йому  іден-
тифікаційного  коду  згідно  з 
ЄДРПОУ (для претендента – 
юридичної особи);
– копія(ї) ліцензії(й);
–  копії  кваліфікаційних 

документів  ліцитаторів  пре-

тендента, яких буде залучено 
до  проведення  земельних 
торгів  та  підписання  прото-
колу  земельних  торгів  (за 
наявності);
– інформація про продані 

лоти: кількість, стартова ціна, 
ціна їх продажу порівняно зі 
стартовою ціною.
–  конкурсна  пропозиція 

претендентів подається в за-
печатаному  конверті  і  має 
містити пропозицію про вар-
тість виконання робіт  з ура-
хуванням податку на додану 
вартість,  калькуляції  витрат, 
пов’язаних  із  виконанням 
робіт,  а  також  строк  вико-
нання  робіт  (у  календарних 
днях),  якщо  він  не  визначе-
ний в інформації про прове-
дення конкурсу.
Строк подання конкурсної 
документації: до 17.00 год. 
04.12.2017 року (включно).

Поштова  адреса,  за 
якою  подаються  документи: 
08200,  Київська  область  м. 
Ірпінь,  вул.  Шевченка,  2-а. 
Тел.: 63-181,  Ірпінська місь-
ка рада.
Інформація про 
проведення конкурсу: 
конкурс відбудеться 
11.12.2017 року об 15.00 
годині. Місце проведення: 
Київська  область, м. 
Ірпінь, вул. Шевченка, 2-а, 
Ірпінська міська рада.

Відомості про 
місцезнаходження комісії, 
контактні телефони: 
Київська область, м. 
Ірпінь, вул. Шевченка, 2-а, 
Ірпінська міська рада.
Телефон  для  довідок: 

(04597)  63-181.  Контактна 
особа:  Бундак  Сергій  Олек-
сандрович.
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РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКІВ
тел.: (066) 021-22-18, (073) 156-36-99

РАБОТА В ПОЛЬШЕ, 
ЧЕХИИ. 

Все оформление 
за наш счет. 

Очень большой 
выбор вакансий. 
З/п от 17 000 грн. 

Бесплатное проживание. 
тел. (066) 585-90- 90, 

(068) 585-90-90, 
(063) 585- 90-90. 

Лицензия: Серия АЕ, №460927 

ПРЕДЛАГАЕМ РАБОТУ! 
Кладовщик 

8000 грн/мес.
Магазин

 сантехники 
«Марио», 
Ирпень, 

ул.  Центральная, 57. 
Полная занятость. 
Тел.: (097) 922-31-23, 

Евгения

«ДЕРЕВ’ЯНИЙ ДВІР»
на вулиці Мінеральна, 36

• дошка підлоги – 170 грн; • блок хаус – 170 грн;
• імітація брусу – 170 грн; • вагонка 125 грн та інше.
Тел.: (097) 346-35-89; (093) 540-09-84; (066) 065-92-08.

Продам телицю 1 рік 3 місяці (тільна), 
коров’ячий гній (самовивіз) 
м. Ірпінь, вул. Озерна, 77; 

тел. 54-110, (093) 097-60-32.

РЕМОНТ, 
ПЕРЕТЯЖКА МЯГКОЙ МЕБЕЛИ
(097) 923-72-81 (095) 60-32-869

Щиро вітаємо 
із Днем народження

Копача Михайла Івановича – 
колишнього начальника відділу містобудування 
та архітектури, 
Мезіну Тетяну Андріївну –
головного спеціаліста 
інформаційного відділу, 
Сапона Михайла Михайловича – 
начальника відділу містобудування 
та архітектури! 
Нехай наповниться життя щедротами,
Як стиглий колос добрим хлібом!
І щоб було усього вдосталь в нім:
Добра, любові, щастя, миру!
Нехай в родинах буде злагода
І на роботі все гаразд!
Всі світлі мрії хай збуваються,
Всього найкращого для Вас!

З повагою, виконавчий комітет Ірпінської міської ради

Субота, 18 листопада
ІРПІНЬ: Ірпінська ДЮСШ: 
10:00 – відкрита першість з футболу для хлопців.
Стадіон «Чемпіон»:
10:00 – фінальна частина Чемпіонату Київської облас-
ті з регбі.
Центральна бібліотека: Книжкова виставка – діалог 
«Толерантні ми – толерантне суспільство».
ГОСТОМЕЛЬ:Культурно-оздоровчий комплекс:
10:00 – перегляд фільмів і мультфільмів.
12:00 – дитячий клуб.
ВОРЗЕЛЬ: «Уваровський дім»: 17:00 – сольний 
концерт соліста Національної філармонії України, 
заслуженого артиста Автономної Республіки Крим 
Анатолія Юрченка (баритон).
Ворзельська філія центральної бібліотеки:
Огляд  літератури  «Голодомор  –  невиплакані  сльози 
України».

Неділя 19 листопада
ІРПІНЬ: Центральний будинок культури:
11:00 – вистава для дітей «Пригоди мультяшок».
15:00 – вистава для дітей «Пригоди мультяшок».
Центральна бібліотека: Книжкова виставка – діалог 
«Толерантні ми – толерантне суспільство».
ГОСТОМЕЛЬ: Будинок культури: 
15:00 – Трансляція кінофільмів.
Гостомельська філія центральної бібліотеки:
Виставка-акція пам`яті «Гідність, відвага, сила духу».
ВОРЗЕЛЬ: «Уваровський дім»:
17-00 – Літературно-музичний вечір. Презентація 
поетичної збірки Ольги Білостоцької «Шелест трав» за 
участю українського композитора Віталія Годзяцького.

Редакція нашої 
газети отримала лист, 
який нам передали 
з територіального 
центру соціального 
обслуговування (надання 
соціальних послуг) 
Ірпінської міської ради. 
На жаль, про подібну 
біду, про яку йдеться 
в листі, дізнаватися 
доводиться не вперше. 
Але щоразу такі історії 
вражають і довго не 
забуваються.

Ми  якось  розповідали 
про літню жінку, яку із влас-
ного  будинку  всіма  сила-
ми  виживала  рідна  донька, 
створюючи  для  неї  просто 
моторошні  умови  прожи-
вання чи, точніше, виживан-
ня. Цього разу така ж історія 
трапилася з іншою бабусею 
–  Валентиною  (назвемо 
її  так,  не  розголошуючи 
справжнє  ім’я)  –  колишнім 
науковим  працівником, 
яка у свої 83 роки продала 
власну 3-кімнатну  квартиру 
і віддала гроші рідному ону-
ку, за які він добудував собі 
будинок в Ірпені. Туди ж ми-
нулого року переїхала дожи-
вати свій вік пані Валентина. 
«Ви  навіть  не  уявляєте,  в 
яке  пекло  потрапила  бідна 
жінка!  Волосся  стає  дибки, 
коли  стикаєшся  з  подібною 
жорстокістю,  –  розповідає 
соціальний  працівник  По-
ліна  Михайлівна  Ульянова. 
–  Вона  весь  цей  рік  плака-
ла,  ховалася  по  кутках  і  по 
чужих хатах ночувала. Тиха,  
інтелігентна  і  добра  жінка, 
думала, що з рідною люди-

ною  зможе  спокійно  жити. 
Та  й  він  –  грамотний,  нау-
кову  дисертацію  захищає… 
Звідки  така  безсердечність? 
Він її вигнав із дому: поста-
вив ультиматум – до 12 ли-
стопада вибратися геть».
Наразі  пані  Валенти-

на  змушена  була  виїхати. 
Близькі  люди  допомогли  їй 
вирішити  квартирне  питан-
ня  в  іншому  місті.  Виїжд-
жаючи,  вона  дуже  просила 
виконати  останнє  прохання 
– надрукувати її лист, що ми 
і робимо.
«Я – пенсионер, 83 года. 

Пишу со слезами свою бла-
годарность,  а  горю  со  сты-
да, что родной внук выгнал 
меня.  Назовите  эту  статью 
как  хотите,  но напечатайте, 
прошу Вас. 
Так сложилась жизнь, что 

мне после смерти мужа при-
шлось  переехать  в Ирпень, 
20  сентября  2017  года,  к 
родному  человеку  –  вну-
ку. Но я глубоко ошиблась! 
После  того,  когда  я  чуть 
обустроилась,  стал  вопрос 
прописки  и  получения  пен-
сии.  Мне  подсказали  сосе-
ди  обратиться  к  депутату. 
Встретила меня его помощ-
ница  –  милая,  добрая  жен-
щина. Пригласила присесть, 
и  я  ей  рассказала  о  своих 
проблемах.  Много  советов 
дала мне Полина Михайлов-
на. Потом приходилось еще 
не раз заходить на беседу к 
ней и просить о помощи. В 
очередной  раз  выяснилось, 
что Полина Михайловна ра-
ботает  в  территориальном 
центре  по  обслуживанию 
пожилых одиноких людей и 

инвалидов. Я попросилась к 
ним, чтобы меня оформили 
на  обслуживание.  Прикре-
пили  ко  мне  социального 
работника Аллу Баланик.
Казалось,  все  должно 

идти  нормально,  но  внук 
постоянно  ссорился  со 
мной, оскорблял. Доходило 
до  того,  что  приходилось 
вызывать  участкового.  Не 
один  раз  приходила  Поли-
на Михайловна,  говорила  с 
внуком, призывала с уваже-
нием относиться к бабушке, 
но результата это не давало. 
Наверное,  по  своей  наив-
ности  и  возрасту  я  надея-
лась,  что  с родным челове-
ком  смогу  дожить  старость. 
Но увы!
Аллочку  он  не  хотел 

видеть.  Хотя  это  человек, 
который  любит  людей.  До-
брая,  внимательная.  При-
ходила всегда  с  улыбкой. В 
любой  момент  я  могла  ей 
позвонить и она приходила 
на помощь. О таких говорят: 
«все в руках горит».
Все  беседы  посторонних 

людей  с  внуком  результата 

не  дали.  И  пришлось  мне 
паковать вещи и уезжать об-
ратно 12 ноября 2017 года. 
Очень тяжело мне было, что 
с единственным родным че-
ловеком  в  Ирпене  вот  так 
сложилось. 
Хочется тепло и сердечно 

сказать слова благодарности 
работникам  территориаль-
ного  центра.  Труд  социаль-
ной  службы  не  прост,  и 
только  душевный  подход  и 
уважение к пожилым людям 
делает их работу незамени-
мой. Я очень благодарна не 
только  социальному  работ-
нику, но и директору центра 
– Е.И. Ничипоренко. 
Выражаю огромную бла-

годарность  помощнице  де-
путата  и  заведующей  отде-
лением за любовь к людям, 
отзывчивость  и  отличное 
обслуживание.  Спасибо  за 
ваш  труд!  Сколько  мне  Бог 
даст  еще времени прожить, 
я буду молиться за вас и бла-
годарить».

Валентина

РЕДАКЦІЙНА ПОШТА

Рік плакала і по чужих хатах ночувала

НЕДИВАННІ ВИХІДНІ


