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Обличчям 2016 року
 став ірпінський 

фотохудожник Юрій Косін 
– за виставку унікальних 
фотосвідчень реалій 
Чорнобильської зони 

«Летючі крони голубих 
дерев…»
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Передплатити наше видання 
можна в будь-якому 

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

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

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

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

довж року у своєму виданні виділяє цілу шпальту для ді-
яльності Школи юнкорів. 
Колектив «Ірпінського вісника» здійснює професійний 

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

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

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

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

ВАС ЧИТАТИМУТЬ В УСЬОМУ ПРИІРПІННІ!

с. 6

того 2017 року, 

фот
–

«

КУДИ Ж МИ ІДЕМО?КУДИ Ж МИ ІДЕМО?

Уже не перший рік ми живемо у сподіванні: ось-ось почнемо жити, а не виживати. Ось-ось досягнемо 
дна – і почнеться підйом. Виявляється, ми досі не досягли дна. Але ж дихати стає дедалі важче і 
процес виживання стає надто складним. Напевно, коли почнемо геть задихатися, тоді стрепенемося, 
виборсаємося, схопимо весло (вила, знамено, гасло, цеглину...) і підемо на барикади, аби не тривало 
оце безкінечне занурення в нікуди? А поки що й далі опановуємо мистецтво виживання і заодно 
мистецтво оптимізму.

Фото з мережі Інтернет
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Черешневий сад
Третій рік живемо наздогад

Від Покрови і знов – до Покрови.
Йде зима. І черешневий сад
Спокушає оберненням в дрова.

Він зануриться в сніг, як у ніч,
Він вбереться востаннє у пряжу,
І на час, обживаючи піч,
Сад мій літо своє перекаже.

Я не знаю такого ж тепла,
Як від саду і того, хто поряд.
Я так само згорала дотла, 
Сад – від жару.
А я – від горя.

Хочу тиші як клятви, як знак,
Що вже час закладати прийдешнє
Там, де сад залишив післясмак
І війни, і вогню, і черешні.

Юлія БЕРЕЖКО-КАМІНСЬКА

ПОДІЇ 

СЛОВО РЕДАКТОРА

Ірпінці серед перших отримають Ірпінці серед перших отримають 
електронні картки жителя Київщиниелектронні картки жителя Київщини
23 січня відбулося перше засідання, на якому чиновники КОДА обговорили з представниками 
органів місцевого самоврядування створення електронної картки жителя Київської області. 
Чиновники зізнаються: проблем на шляху реалізації проекту – чимало. Першими картку 
отримають мешканці Білої Церкви, Ірпеня і Броварів.

Про це стало відомо з по-
відомлення голови Київської 
облради Анни Старикової в 
Facebook: «Ми хочемо ство-
рити єдину картку, яка доз-
волить нашим жителям опла-
чувати комунальні послуги, 
отримувати соціальні пільги, 
спростить спілкування з лі-
карями і налагодить систему 
обліку освітніх послуг. Нам 
як представникам місцевого 
самоврядування, електро-
нна карта дозволить бачити 
реальну кількість пільгови-
ків». На переконання А. Ста-
рикової, така автоматизація 
значно скоротить час відвіду-
вання лікарень і банківських 
установ, але це завдання є 
непростим, оскільки Київська 

область – єдина в Україні, яка 
не має обласного центру; по-
слуги ЖКГ надають і приватні 
компанії, а комунальні під-
приємства мають різне підпо-
рядкування – міське, район-
не, обласне й державне.
Проте влада області пла-

нує почати впровадження 
електронних карток з міст 
Біла Церква, Ірпінь і Бровари 
в якості пілотних проектів, що 
допоможе побачити загальну 
картину. Також, як повідом-
ляє А. Старикова, незабаром 
електронну картку отрима-
ють пільговики по всій Київ-
ській області.
Найближчим часом буде 

створено робочу групу з 
представників вищевказаних 

міст Київщини, обласної ради 
і КОДА.
Нагадаємо, в Києві анало-

гічну «Картку киянина» ство-
рили в 2011 р. розпоряджен-
ням тодішнього мера столиці 
Олександра Попова. «Картка 

киянина» має три складових: 
транспортну – це квиток, со-
ціальну – пільги і дисконти в 
аптеках і торгових мережах, а 
також платіжну.

За матеріалами Інтернет

Депутати Коцюбинського вимагають Депутати Коцюбинського вимагають 
громадських слухань щодо СІЗОгромадських слухань щодо СІЗО
Депутати Коцюбинської 
селищної ради 
вимагають від 
селищного голови Ольги 
Матюшиної проведення 
громадських слухань 
щодо перенесення 
Лук’янівського СІЗО до 
Коцюбинського. Про 
це повідомила депутат 
Катерина Ющенко-
Корбут.

«Оскільки ситуація із СІЗО 
загострюється і вже було по-
відомлено про початок 1-го 
етапу збору проектних про-

позицій будівництва СІЗО в 
Коцюбинському (чи в Бучі), 
нам потрібно переходити 
до конкретних дій. Депутат-
ський корпус (Ющенко-Кор-
бут К.Ю., Рожанський І.В., 
Міщенко С.І., Хвостенко О.В., 
Лизун І.М., Даніш С.П., 
Столяр А.А., Назарук П.М., 
Ходаковська М.О., Узер-
чук Л.В., Зінкевич О.П., Гла-
вацька Ю.О., Анісімов В.В., 
Євстєфєєв В.М.) офіційно 
звернувся до Коцюбинського 
селищного голови з ініціати-
вою щодо проведення гро-
мадських слухань стосовно 
Лук’янівського СІЗО в Коцю-
бинському», – наголосила 
К. Ющенко.

Громадські слухання хо-
чуть провести 18 лютого, 
щоб кожен мешканець сели-
ща зміг висловити свою дум-
ку. Повідомлення офіційно 

зареєстровано в селищній 
раді, наразі очікується від-
повідь від Ольги Матюшиної.

«Правда Ірпеня» 

ВЛАДА І ГРОМАДА

НОВАЦІЯ

ЛЮДИНА І ЧАС

Леонід Кравчук поділився з ірпінцями Леонід Кравчук поділився з ірпінцями 
спогадами про студентські рокиспогадами про студентські роки

Понад чверть сторіччя 
тому, 8 грудня 1991 р., 
у Біловезькій пущі 
(Білорусь) було 
документально 
оформлено 
остаточний розпад 
СРСР. Так завершилася 
історія імперії XX ст. 
Про ті визначальні 
історичні події 
розповів в Ірпені 
перший Президент 
України Леонід 
Кравчук студентам 
Відокремленого 
підрозділу НУБіП 
«Ірпінський 
економічний коледж».

Почесного гостя ірпінці зу-
стрічали як годиться – за укра-
їнською традицією – хлібом і 
сіллю та вишитими рушника-
ми і колекцією хусток відомої 
на всю Україну Людмили Гра-
бовенко. Керівник студії «Та-
рас Шевченко єднає народи» 
Зоя Кириченко, яка, власне, й 

організувала зустріч, подару-
вала Леоніду Кравчуку була-
ву на знак вдячності. Загалом 
у рамках мистецької програ-
ми «Україна – єдина родина!» 
в коледжі такі зустрічі прово-
дяться щомісяця. 
Ця ж зустріч, за словами 

директора коледжу Сергія 
Михайлова, є цікавою для 
студентів тим, що Леоніду 
Макаровичу є про що роз-
повісти, чим поділитися про 
ті історичні події, як кажуть, 
із перших вуст, та й тим, що 
сам гість у свій час навчався 
на бухгалтера. 
В актовій залі економічно-

го коледжу справді панувала 
дивовижна тишина… Почу-
ти від першого президента 
України, який підписував 
8 грудня 1991 р. Біловезьку 
угоду, яка й поклала край 
існуванню СРСР, було ціка-
во й пізнавально. За слова-
ми Леоніда Макаровича, на 
той момент «СРСР фактично 
опинився на межі катастро-
фи, він тріщав по швах. Було 
цілком очевидно, що розвал 
Союзу неминучий».
Говорячи про ті події, Ле-

онід Кравчук підкреслив, що 
не все було гладко:

– На захист старої системи 
стали 19 млн комуністів, я 

вже не кажу про міліцію та 
КДБ. Утім, навіть ця сила не 
змогла завадити. Тому що 1 
грудня 1991 р. на Всеукраїн-
ському референдумі народ 
висловив своє прагнення 
– більше не жити в Радян-
ському Союзі. І коли я їхав 
у Біловіжжя 6 грудня – я мав 
за собою волю українсько-
го народу: незалежність. Я 
і поїхав її виконувати – ін-
шого не може бути. Я був 
щасливий з цього. Таким 
чином голос України був ви-
рішальним. Україна одержа-
ла право будувати соборну 
незалежну державу. Це був 
початок зорі української 
державності.
Леонід Кравчук поді-

лився своїми спогадами 
про студентські роки, про 

професію бухгалтера, яку 
опановував у Рівненському 
кооперативному економі-
ко-правовому технікумі. 
У молоді є надзвичайний 
шанс – змінити країну на 
краще. «Я не хочу тішити, 
що ми можемо швидко все 
налагодити в країні. Але 
Уряд робить для цього певні 
кроки», – резюмував Леонід 
Макарович.
Мистецьку програму 

«Україна – єдина роди-
на!» продовжили народна 
артистка України Наталія 
Шелепницька та Оксана 
Стебельська. У виконанні 
співачок прозвучали україн-
ські пісні, які так полонили 
студентів, що юнь ще довго 
плескала в долоні… 

Наталка КАПУСТЯНСЬКА

Дмитро Ступка в Ірпені
Нещодавно в Університеті державної фіскальної служ-

би України відбулася зустріч з курсантами та студентами 
представника легендарної династії акторів, внука Богдана 
Ступки та сина Остапа Ступки, Дмитра Ступки. 
Під час зустрічі панувала дружня та позитивна атмосфе-

ра. Актор поділився своїми думками щодо сучасного кіне-
матографу, розповів про дитинство та юність, які провів 
у артистичному колі, розповів про акторське та особисте 
життя. Курсанти дізналися про життя театру на сцені та за 
кулісами.

«Правда Ірпеня»

Територія Будинку 
письменників ніколи 
не буде забудована
«Ірпінська міська рада ніколи не дасть дозвіл 
на будь-яке будівництво на території Будинку 
письменників»,– на цьому наполягає Ірпінський 
міський голова Володимир Карплюк.

«Дивні і незрозумілі речі останнім часом відбуваються 
довкола Будинку письменників. То там здійснюють сані-
тарну вирубку дерев, серед яких пиляють і здорові, то по-
чинають ходити розмови про зведення там церкви. Хочу 
наголосити, що територія Будинку письменників не може 
бути забудована, бо це історична частина міста. Дозвіл на 
це ми ніколи не дамо», – підкреслив мер.
Крім того, Володимир Карплюк наголосив, що місто 

готове допомогти з облаштуванням на території Будинку 
письменників доглянутого парку та відновити будинки. 
Однак для цього Спілка письменників України має зру-
шити цей мертвий камінь з місця і почати потроху там 
наводити лад.
Натепер територія Будинку письменників, і самі будівлі 

дуже занедбані і уже давно потребують капітальної рекон-
струкції. А тут ще інформація про будівництво там церкви, 
що збурило хвилю обговорень у соціальних мережах.

Інф. «ІВ»
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УКРАЇНА. НОВИНИ ТИЖНЯ

Посол Швеції побував у ГостомеліПосол Швеції побував у Гостомелі
Візит делегації такого ви-

сокого рівня – важлива подія 
для Гостомеля. Надзвичай-
ний і повноважний Посол 
Швеції в Україні Мартін 
Хагстрьом відвідав селище з 
метою продовження зустрічі, 
що відбулася в Києві 24 січ-
ня в рамках програми ЄС 
«U-LEAD з Європою» і закін-

чилася урочистим підписан-
ням угод про партнерство. 
А 25 січня Мартін Хаг-

стрьом побував з робо-
чою делегацією в селищній 
раді, оглянув приміщення, 
що буде пристосоване під 
центр для надання адміні-
стративних послуг (ЦНАП), 
у створенні котрого нада-

ватиметься допомога. Для 
працівників селищної ради 
було організовано обгово-
рення реалізації проекту 
ЦНАП за участю першого 
секретаря посольства Шве-
ції, програмного директора 
«Sida» з «U-LEAD» Камерана 
Кругура, а також з іншими 
модераторами з розбудови 

пілотних проектів ЦНАП. 
Представники делегації ви-
словили побажання повер-
нутися до Гостомеля навесні, 
щоб ближче познайомитися з 
селищем та його громадою, 
а також подивитися на робо-
ту ЦНАП у дії.

За матеріалами Інтернет

В ІРПЕНІ АМБУЛАТОРІЯ В ІРПЕНІ АМБУЛАТОРІЯ 
ОТРИМАЛА ДЕННИЙ СТАЦІОНАРОТРИМАЛА ДЕННИЙ СТАЦІОНАР
Півтора року минуло 
з того часу, як в Ірпені 
відкрилася перша районна 
амбулаторія загальної 
практики – сімейної 
медицини. Серед ірпінців 
цей медзаклад відомий 
тим, що завідує ним 
доброзичливий лікар 
Ахмед.
Амбулаторія обслуговує 

майже 2000 дітей і понад 
5000 дорослих. За час ак-
тивної роботи тут повністю 
укомплектований медичний 
персонал (окрім універсаль-
ного завідуючого працює 
2 реєстратори, 6 медсестер, 
1 педіатр і 3 сімейні лікарі, 
які й надають первинну ме-
дичну допомогу), з’явилась 

можливість проводити лабо-
раторні дослідження власни-
ми силами, а відтепер – ще 
й відкрито денний стаціонар, 
де можна проходити лікуван-
ня не лягаючи до лікарні.

«Я дуже вдячний усім лі-
карям. Вони працюють, вони 
хочуть працювати. Щодня 
дуже багато людей, особливо 
дітей: у день від 50 до 80 ді-
точок» – розповідає Ахмед. 
Лікарі тут, за словами завіду-
ючого, працьовиті та далеко-
глядні, прагнуть до постійно-
го самовдосконалення, а сам 
лікар Ахмед не зупиняється 
на досягнутому – у найближ-
чий час планується створення 
дитячого відділення. 

 «Правда Ірпеня»

Ірпінських медиків вчили етиці Ірпінських медиків вчили етиці 
спілкування з пацієнтамиспілкування з пацієнтами
На жаль, нарікання на якість сервісу у вітчизняних бюджетних установах – не рідкість. 
В Ірпені, де відкрилися нові медичні заклади і тривають оновлення існуючих, на тлі 
затишку й комфорту випадки нешанобливого і неетичного ставлення до пацієнтів 
особливо привертають увагу і викликають неприйняття: якість послуги – це не тільки 
гарне приміщення, а фаховість і ставлення!
Тож аби керівництву міс-

цевих медичних закладів не 
довелося зайвий раз червоні-
ти перед громадою за недо-
ліки в поведінці своїх праців-
ників, нещодавно в Ірпінській 
міській лікарні в м. Буча від-
бувся семінар для медиків з 
питань етики спілкування з 
пацієнтами. Провела його ві-
домий на Приірпінні дієтолог 
Інна Раілко.

«Медсестри – одні з пер-
ших, з ким зустрічається в 
медичному закладі пацієнт. І 
саме від їхньої етичної пове-
дінки і манери спілкування 
залежить настрій і гармоній-
не перебування людини в 
медичному закладі. Тому ми 

спілкувалися на тему: “Алго-
ритми етики, спілкування та 
тактика поведінки медичної 
сестри з пацієнтом”», – роз-
повіла Інна Раілко.
Центральними серед ве-

личезної кількості питань, які 
потребували висвітлення, ста-
ли найпоширеніші робочі мо-
менти медичних працівників, 
скажімо: що саме має право 
обговорювати медсестра з 
пацієнтом та його родичами, 
а що ні; як правильно дати 
відповідь негативно налаш-
тованому пацієнту й уникну-
ти конфлікту; яким має бути 
алгоритм дій чергової медич-
ної сестри у приймальному 

відділенні в час надходження 
пацієнта тощо
Медиків настільки заціка-

вила зустріч, що в залі було 
ніде яблуку впасти. Разом 
із заступником головного 

лікаря з медичної частини 
В.О. Лєвчуком присутні про-
аналізували реальні ситуації, 
зробили висновки.

Інф. «ІВ»

НАВЧАННЯ

СПІВПРАЦЯ

Ірпінь і чеське місто Мост домовились Ірпінь і чеське місто Мост домовились 
про дружбу і партнерствопро дружбу і партнерство

У рамках зустрічі домови-
лись про побратимство, мо-
лодіжні обміни і навчальні 
поїздки для наших представ-
ників муніципалітету. 
За словами Анастасії По-

псуй, місто дуже подібне до 
Ірпеня за населенням, інф-

раструктурою, близькістю до 
столиці і молодим прогре-
сивним керівництвом, що за 
два роки управління містом 
зробило багато зрушень. 
Нагадаємо, що нещодав-

но Ірпінь відновив співпра-
цю з м. Борна (Німеччина). 

Разом із бурмістром Сімоне 
Людке представники Ірпеня 
підписали оновлену угоду 
про співпрацю між Ірпін-
ською міською радою та 
міською радою міста Борна 
землі Саксонія Федеративної 

республіки Німеччина. Вже 
у найближчому майбутньо-
му пройде обмін учнями та 
студентами в рамках роботи 
літніх мовних таборів.

Інф. «ІВ»

ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я

Мер міста Мост (Чехія) Ян Папарега зустрівся 
з представниками Ірпінської міської ради 
Анастасією Попсуй, радником Ірпінського 
міського голови, головою фракції «Нові 
обличчя» Ірпінської міської ради Максимом 
Плешком і начальником відділу координування 
культмасових заходів та фізкультурно-
спортивної роботи Віолеттою Кременчук. 

► Обстріл міста Авдіївка, що здійснюється неза-
конними збройними формуваннями з 29 січня, ква-
ліфіковано як терористичний акт. Завдаються ціле-
спрямовані вогневі удари із забороненої Мінськими 
домовленостями зброї по житлових кварталах Авдіївки 
(Донецька обл.), маючи достовірну інформацію про 
те, що там перебувають цивільні особи. Поранення 
отримали більше десяти мирних жителів, зруйнова-
но багато домів. У результаті пошкодження останньої 
лінії електропередач Авдіївка залишилася без води, 
електрики і теплопостачання. Зараз в місті залишають-
ся 25 тисяч мирних жителів. 
У зв’язку з критичною ситуацією в Авдіївці оголоше-

но надзвичайний стан, ситуація межує з гуманітарною 
катастрофою. Триває евакуація охочих залишити мі-
сто. Подачу електроенергії частково відновлено, для 
цього задіяні генератори.
Президент Порошенко провів нараду з керівника-

ми силових відомств. На думку Глави Держави, обстрі-
ли житлових кварталів із Градів і артилерії не можуть 
супроводжуватися розмовами про зняття або посла-
блення санкцій проти Росії. Рада Безпеки ООН закли-
кала негайно відновити режим припинення вогню. На 
терміновому засіданні ОБСЄ українська делегація зая-
вила про невиконання Росією Мінських угод. Позицію 
України підтримали ключові світові «гравці» – США, 
ЄС, Франція, Німеччина, Канада, які також заявили 
про необхідність припинення злочинних дій і відпові-
дальність Росії. 

► У Страсбурзі відбулося засідання Парламент-
ської асамблеї Ради Європи, на якому прийнято ре-
золюцію за підсумками моніторингу України. Відзна-
чено прогрес у реформах, але Україну критикують за 
відсутність результатів у боротьбі з корупцією. ПАРЄ 
закликала Київ змінити закон про люстрацію, щоб він 
не порушував права людини. У резолюції містить-
ся заклик дотримуватися прав опозиції, забезпечити 
політичний плюралізм, дати можливість опозиції ви-
конувати свою роль. Озвучено вимогу враховувати у 
процесі проведення децентралізації етнічний склад і 
специфіку історично сформованих регіонів. ПАРЄ та-
кож закликала забезпечити повне розслідування зло-
чинів, скоєних на Майдані і в Одесі 2 травня 2014 р.

  
► Наразі близько 40 тис. добровольців захища-

ють територіальну цілісність країни в зоні прове-
дення АТО, про це повідомив міністр оборони Степан 
Полторак: «На лінії зіткнення немає жодного мобілі-
зованого, жодного бійця строкової служби, там тільки 
ті люди, які для себе вирішили, що немає головнішої 
справи, ніж захист країни. Сьогодні 40 тис. доброволь-
ців захищають нашу країну. Україна буде незалежною, 
тому що у нас є патріоти, з нами Бог і за нами пере-
мога».

► Президент Петро Порошенко в інтерв’ю фін-
ським журналістам заявив, що Путін намагається по-
слабити і роз’єднати Євросоюз: «Хто не отримує виго-
ди від існування ЄС? Франція отримує користь, точно 
так само як Німеччина,  Фінляндія. Росія ж направляє 
діяльність на ослаблення ЄС. Путін хоче підірвати до-
віру і роз’єднати Європу, здійснюючи вплив на окремі 
держави». Порошенко зазначив: «Путін сказав, що для 
нього розпад СРСР став найбільшою трагедією 90-х 
років. Для мене найбільшою трагедією був би колапс 
Євросоюзу». 

► Українці найчастіше їздять до Польщі, Росії та 
Угорщини, про це заявив помічник голови Держпри-
кордонслужби Олег Слободян. До Польщі – близько 
10 млн осіб щороку, до Росії – близько 5 млн, до Угор-
щини – 3 млн. «Ми ведемо статистику українців, які ви-
їжджають за кордон. Але не питаємо про мету поїздок, 
тому не можемо сказати, яка кількість українців виїха-
ла з метою міграції. Минулого року близько 25 млн 
українців перетнули кордон на виїзд, і приблизно ця 
ж кількість повернулася в Україну», – повідомив Олег 
Слободян.

► У Чонгарі завершено будівництво вежі для 
теле- і радіомовлення на територію анексованого 
Криму. Висота вежі – 150 м, її будували близько двох 
місяців. 9 місяців тривав прорахунок міжнародної ко-
ординації радіочастот, відведення земельної ділянки, 
конкурс на радіочастоти. Найближчим часом почнеть-
ся мовлення на Крим українських радіостанцій «Укра-
їнське радіо», «Meydan», «Крим. Реалії» і «Херсон FM». 
Наступний етап – організація цифрового телебачення.

► Україна зараз посідає 186 місце у світі за по-
казником народжуваності і 13 – за показником 
вимирання нації. За роки незалежності чисельність 
дитячого населення скоротилось майже вдвічі, до 
7,6 млн, про це заявив Уповноважений Президента 
з прав дитини Микола Кулеба. Майже 106 тис. дітей, 
або 1,5% всього дитячого населення країни, живуть і 
виховуються в інтернатах, але тільки 8% із них сироти, 
92% мають батьків. Мінімум 600 тис. дітей прожива-
ють у неблагополучних сім’ях, і вони, фактично, «сто-
ять у черзі» до інтернатів.
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ПРО ПЕНСІЮ В ДЕТАЛЯХПРО ПЕНСІЮ В ДЕТАЛЯХ
Для будь-якої людини першорядними є зарплата і пенсія. У 
нашій силі впливати на їхній рівень, щоб він був не критичним, 
а якнайбільшим. Це залежить від освіченості, енергійності та 
ініціативності кожного з нас. Добра зарплата – пристойна пенсія. 

ВАРТО ЗНАТИ

Володимир КОСКІН

А ще дуже бажано не 
перехитрити самого себе 
грошовою винагородою в 
конверті. Проти «конвертів» 
великою мірою спрямова-
не підвищення мінімальної 
зарплати до 3200 грн. «Яким 
чином?» – подивуєтеся ви. 
Про це та інші важливі нюан-
си пенсійного забезпечення 
розповідає начальник управ-
ління Пенсійного фонду у 
місті Ірпені Валентина ЗАБО-
ЛОТНА.

– Пані Валентино, роз-
кажіть детальніше про про-
ект «Мінімальна зарплата 
3200». Отже, йдеться… 

– …Про всю суму заробіт-
ної плати, яка може бути на-
рахована за повний робочий 
місяць, а також при виконанні 
погодинної норми. Не врахо-
вуються доплати за роботу в 
несприятливих умовах праці 
та підвищеного ризику для 
здоров’я, за роботу в нічний, 
понадурочний час, за роз’їз-
ний характер робіт, премії до 
святкових і ювілейних дат. Це 
не основна заробітна плата, 
це вже додатковий заробіток. 
Головне, щоб у будь-якому 
випадку розмір заробітної 
плати працівника за повністю 
виконану місячну (годинну) 
норму праці не був нижчий за 
розмір мінімальної заробіт-
ної плати. Наприклад, якщо 
роботодавець-страхувальник 
здійснює нарахування в сумі 
1600 грн за виконання місяч-
ної норми праці при повному 
робочому місяці, то він по-
винен провести доплату до 
рівня мінімальної заробітної 
плати, яка виплачується що-
місячно одночасно з випла-
тою заробітної плати в сумі 
1600, щоб вийти на 3200.

– Звідки він братиме гро-
ші?

– Це обов’язок страхуваль-
ника, який має так організу-
вати працю, щоб забезпечити 
соціальну норму працівника, 
яка на вимогу часу і законо-
давства складає 3200. 

– Таким чином змен-
шаться виплати в конвер-
тах?

– Дуже хочеться на це 
сподіватися, адже також під-
вищується відповідальність 
страхувальника (роботодав-
ця). Як тільки виявлятиметься 
тіньова зайнятість, тобто фак-
тичний допуск працівника до 
роботи без оформлення тру-
дового договору (контракту), 
оформлення працівника на 
неповний робочий час у разі 
фактичного виконання ро-
боти у повний робочий час, 
установлений на підприєм-
стві, та виплати заробітної 
плати без нарахування і спла-
ти єдиного внеску, накладати-
меться штраф у 30-кратному 
розмірі мінімальної заробіт-
ної плати (а це – 96 тис. грн). 
За недотримання мінімаль-

них державних гарантій в 
оплаті праці накладається 
штраф у 10-кратному розмірі 
за кожного працівника, щодо 
якого скоєно порушення, тоб-
то 32 тис. грн. Ці гроші підуть 
у держбюджет.

– Отже, маємо суму в 
3200 грн. Скільки піде в 
Пенсійний фонд?

– Із суми 3200 єдиний 
внесок підлягає сплаті в 
сумі 704 грн до фіскальної 
служби. Потім буде розмеж-
ування: 581 грн надійде до 
Пенсійного фонду, а решта 
– в інші фонди: на медицину, 
освіту тощо. Отож до Пенсій-
ного фонду надходить 18% із 
заробітної плати працівника.

– Як відобразяться ці 
3200 на самопочутті Пен-
сійного фонду Приірпіння?

– В ідеалі очікується збіль-
шення надходжень. Це поба-
чимо лише після 20 лютого, 
коли наші страхувальники 
подадуть звітність.
Зараз намагаємося від-

слідковувати ситуацію, порів-
нювати принаймні з попере-
днім місяцем. Співпрацюємо 
передусім з нашими кому-
нальними, бюджетними під-
приємствами – щоб не було 
меншої заробітної плати, 
ніж 3200. Всього у нас було 
419 страхувальників, які ви-
плачували менше мінімалки 
за попередній місяць. Коли 
ми проаналізували і поди-
вилися, то з’ясувалося: хтось 
неправильно подав звітність 
– не поставив позначку, що 
це неповний робочий місяць, 
півставки і таке інше. Піс-
ля контактів залишилося на 
сьогодні всього 19 проблем-
них страхувальників, з ними 
зараз працюємо щільніше, 
пишемо їм листи, з’ясовуємо 
причини, намагаємося розі-
братися. Страхувальник не 
зацікавлений сплачувати по-
датки менше, як з мінімалки. 

– Хто переважно отри-
мує мінімалку? 

– Працівники за просту 
некваліфіковану працю, 
приватні підприємці. Людям 
треба чітко зрозуміти, що в 
будь-якому випадку колись 
їм потрібно буде іти на пен-
сію. І якщо вони отримували 
менше 3200 грн на місяць, то 
всі 30 днів їм не зарахується, 
зарахується тільки пропор-
ційно: поставив роботода-
вець, скажімо, 1600 грн – це 
15 днів. Тож коли людина 
піде на пенсію, у неї не буде 
достатнього страхового стажу 
для її призначення. 
Люди мають отримувати 

пристойні пенсії. Отже, болі-
ти голова повинна не тільки 
у роботодавця, у Пенсійно-
го фонду, а й у пересічного 
громадянина – він має від-
слідковувати, контролювати 
свою зарплату, інакше через 
байдужість, пасивність сам 
себе покарає тим, що матиме 
маленьку пенсію.
Людина може просто і 

безкоштовно перевірити, яку 
звітність страхувальник по-
казує щодо неї. Приходите 
з паспортом, ідентифікацій-
ним кодом в територіальне 
управління ПФ, вам роблять 
роздруківку з 2000 р., і ви 
бачите, який страхувальник, 
скільки нараховує і скільки 
сплачує податків. Так само 
можна зареєструватися на 
веб-порталі електронних по-
слуг Пенсійного фонду Укра-
їни і отримувати інформацію 
в електронному вигляді. Все, 

навіть не потрібно приходи-
ти.

– Отже, неуважний та 
лінивий може опинитися 
в дуже неприємній ситуа-
ції – при манюнькій пенсії. 
А з іншого боку, люди не 
вірять державі. І тому хо-
чуть сьогодні на видатки 
мати гроші в конверті, ніж 
чекати невідомо якої пенсії 
в майбутньому, з якою мо-
жуть зманіпулювати. Така є 
думка серед людей.

– Дуже сподіваємося, що 
такого ніколи не буде, це на-
віть неможливо, пенсію нара-
хують. Інша річ, що людина 
думає: до пенсії далеко, це 
буде колись. Але пригадай-
мо: не так уже й давно був 
Чорнобиль, скільки стало 
хворих людей. На сьогодні 
молодшає пенсія з інвалід-
ності... А в людини бракує 
достатнього стажу. Тобто, не 
дай Боже, станеться лихо – і 
ти йтимеш на пенсію завтра, 
не колись. У будь-якому ви-
падку ми повинні думати про 
себе завтрашнього. Маємо 
вибирати: чи винагорода в 
конверті сьогодні, чи великі 
пенсійні втрати в майбутньо-
му. Тому легальна зайнятість 
– це запорука спокою і нор-
мальної пенсії. 
Чекаємо нововведень, є 

законопроект. Знову повер-
таємося до накопичувальної 
системи. Я вважаю, якщо 
людина сьогодні почне від-
кладати, нехай це буде якась 
копійчина, але вона в май-
бутньому буде добавкою до 
тієї пенсії, яка призначати-
меться в солідарній системі. 
Від солідарної системи нікуди 
не дінешся. Але як збільшити 
її ефективність? Ми ж бачи-
мо, що у нас нині працюючих 
стільки ж, як і пенсіонерів. 
Завдання уряду і держави 

– підвищити кількість працю-
ючого населення, яке утримує 
пенсіонерів. І тільки тоді буде 
змога відповідно підвищити 
і пенсії. Можна сказати ще й 
так: якщо у нас буде більше 
працевлаштованих людей, 
які утримують пенсіонерів, 
тоді буде більша пенсія.

– Чи можна сподіватися 
на збільшення пенсій пенсі-
онерам, які мають по 2000 
й менше?

– Важко сказати, все за-
лежить від урядових рішень. 
Мається на меті осучаснен-
ня  пенсій. Зараз найбільше 
страждають, на мій погляд, ті 
люди, які давно оформлюва-
ли пенсії (особливо коли були 
ще карбованці). Нині якщо 
людина виходить на пенсію, 
то з огляду на те, що вона до-
бре сплачувала внески, я не 
можу сказати, що вона в кін-
цевому результаті отримує 
погану суму пенсії, це – 3-4-
5 тисяч. Це – сучасні пенсії. 
Ті, які призначені дуже давно, 
потребують осучаснення, і 
держава обіцяє в цьому році 
це здійснити. Бо колись лю-
дина отримувала майже мак-
симальну пенсію, зараз вона 
знецінена до мінімуму. Отож 
очікуємо на законодавчий 
акт, який надасть змогу осу-
часнити пенсію.

– А де державці гроші 
візьмуть?

– Кошти на це заплановані 
в бюджеті з урахування над-
ходжень від підвищеної міні-
мальної заробітної плати.

– Підвищили мінімалку, 
економіка наче сказилася, 
більшість пенсіонерів (і не 

тільки) виживають за сміш-
ні гроші. Тож нині дуже ба-
гато людей дорікають: уря-
довці такі сякі, впровадили 
оті обов’язкові 3200 грн, 
і через це рвонули вгору 
ціни на все, отже, усім ста-
ло гірше. На що сподівати-
ся?  

– Запитання не зовсім до 
мене, оскільки я такий самий 
виконавець законодавства, 
як і всі. Працівників Пенсій-
ного фонду так само стосу-
ється оплата газу, електрики, 
води. 
У комунальні тарифи 

закладається фонд оплати 
праці, відповідно, якщо під-
німається мінімальна заро-
бітна плата, то збільшується 
фонд оплати праці, що може 
призвести до підвищення та-
рифу. Як на мене, держава 
повинна підійти виважено до 
цього питання і розібратися, 
в якій мірі на тариф впливає 
розмір заробітної плати. З 
іншого боку, не всі заробітні 
плати змінюються з підви-
щенням розміру заробітної 
плати. Скажімо, працівники 
«Ірпіньводоканалу» отриму-
ють вищу заробітну плату, 
ніж мінімальна. 

– Скільки нині пенсіоне-
рів в Приірпінні? І з якими 
найтиповішіми проблема-
ми Ви стикаєтеся? 

– Загалом у нас зараз на 
обліку 22 600 осіб.
Найтиповіша і найхарак-

терніша проблема якраз осу-
часнення «давніх» пенсій, на 
які надто складно прожити. 
Це найболючіша проблема. 
При тому я орієнтую спе-
ціалістів управління на те, 
що ми не можемо змінити 
розмір пенсії, це визначає 
тільки законодавство. Єдине, 
що можемо змінити, це ува-
гу до людини, яка прийшла, 
і зручність відвідування. Ми 

можемо прийняти, пояснити, 
порадити, підказати. Може-
мо ще раз прорахувати суму 
майбутньої пенсії, зробити 
запити до підприємств та ар-
хівних установ щодо трудо-
вого стажу, заробітної плати. 
Ось і все. Наші можливості 
обмежені. 
Люди іноді вважають, що 

можна добитися призначен-
ня будь-якої пенсії. Ні. При-
значення пенсій на сьогодні 
не залежить від однієї осо-
би. Розмежовано бек-офіс і 
фронт-офіс. Фронт-офіс – це 
ті спеціалісти, з якими люди-
на контактує, тобто певний 
спеціаліст відповідає за об-
слуговування громадянина і 
ніяким чином у подальшому 
не впливає на призначення 
пенсії. 
Прибрано корупційну 

складову. Людина документи 
подала, все. Від фронт-спе-
ціаліста більше нічого не за-
лежить, його повноваження 
– зібрати всі документи і пе-
редати до відділу призначен-
ня. Потім головний спеціаліст 
із контролю перевіряє суму 
призначень, далі – началь-
ник відділу, далі – спеціаліст 
із виплати. Тобто є чотири 
ступені контролю. Дуже зруч-
но. Я вважаю, що на сьогодні 
людина може розраховувати 
на те, що пенсія буде при-
значена правильно. Можна 
завше прийти до мене, до за-
ступника, ще раз перевірити, 
подивитися і ще раз отримати 
пояснення про аспекти нара-
хування. Людина має право 
знати, що вона заробила, з 
чого складається її пенсія. 
Тож корупційні призначення 
будь-якої (зі стелі) пенсії не 
можливі. 

– Працюючий пенсіонер 
має право на збільшення 
пенсії? 

– Кожний працюючий пен-
сіонер після 24 місяців стра-
хового стажу має право на 
перерахунок. Треба прийти і 
подати заяву. Більше ніяких 
документів не потрібно. Ми 
отримуємо дані з Єдиного 
державного реєстру застра-
хованих осіб, здійснюємо пе-
рерахунок.

– Якій модернізації під-
дався Пенсійний фонд?

– Нині ви можете зверну-
тися до будь-якого терито-
ріального управління щодо 
своєї пенсії – і вас приймуть. 
Сьогодення передбачає мож-
ливість отримання особистої 
інформації, зареєстрував-
шись на веб-порталі (отри-
мати код доступу необхідно 
одноразово в управлінні), 
щоб надалі зі свого комп’юте-
ра бачити суму пенсії, коли 
зарахована тощо. У недале-
кому майбутньому передба-
чається подання певних видів 
заяв дистанційно. Так само і 
працююча людина може діз-
натися про деталі своєї зарп-
лати, причому будь-де.

– Є постанова Кабміну 
про оптимізацію структури 
територіальних управлінь 
Пенсійного фонду. Що це 
означає? 

– Йдеться про те, що буде 
оптимізовано кількість пра-
цівників, отже, з управлінь 
трьох районів зроблять одне 
об’єднане управління Пен-
сійного фонду: Бучу, Ірпінь і 
Бородянський район об’єдна-
ють. Але хочу запевнити, що 
ті спеціалісти, які на місцях 
здійснюють повсякденне об-
слуговування громадян, зали-
шаються. Держава оптимізує 
свої видатки за рахунок ке-
рівного складу – буде менше 
керівників.

Ірпінь. Пожежа в двоповерхівці
30 січня о 9:55 до опера-

тивно-рятувальної служби Ір-
пеня надійшло повідомлення 
про пожежу двохповерхового 
приватного житлового будинку 
за адресою: Ірпінь, вул. Комін-
терна, 79. Рятувальники з Бучі 
та Ірпеня, прибувши на місце 
виклику, побачили, що вогнем 
охоплена покрівля новобудо-
ви. Гасіння ускладнювалося 
легкозаймистими речами до-
машнього вжитку, що блоку-
вали прохід до осередку заго-
рання.  Поширення полум’я на 
розташовані поблизу будинки 
вдалося попередити. О 12:20 
пожежу було повністю повні-
стю ліквідовано. Загалом на 
місці працювало 8 рятуваль-
ників та 2 одиниці техніки.
Вогонь знищив перекриття 

та покрівлю на площі 80 м2 та пошкодив стіни. Загиблих немає, причина загорання та 
збитки від пожежі наразі встановлюються.

!Рятувальники звертають увагу, що в зв’язку з недотриманням елементарних 
правил пожежної безпеки під час опалення помешкань (невчасне очищення 
димоходів від сажі тощо) значно почастішали пожежі від пічного опалення в 
приватних будинках. Будьте обережні!

Фото: В. Шилов

Валентина ЗАБОЛОТНА
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Юлія Юлія ТИМОШЕНКО: ТИМОШЕНКО: 
«На позачергові парламентські вибори «На позачергові парламентські вибори 
“БАТЬКІВЩИНА” ПІДЕ САМОСТІЙНО»“БАТЬКІВЩИНА” ПІДЕ САМОСТІЙНО»

Партія «Батьківщина» 
на наступних 
парламентських виборах 
не об’єднуватиметься 
з іншими політичними 
силами у передвиборчі 
блоки.
Політик нагадала, що 

свого часу за її ініціативою 
був створений блок об’єд-
наної опозиції, адже «треба 
було зробити все можливе, 
щоб завадити Януковичу ос-
таточно зруйнувати країну».

«Я писала листи з в’язни-
ці, я просила нашу команду 
відкласти вбік власні амбіції 
і об’єднатися хоча б із “На-
родним фронтом” Арсенія 
Яценюка. Демократична 

опозиція об’єдналася, пішла 
на вибори разом і виграла», 
– нагадала Юлія Тимошен-
ко.
Однак згодом, за її слова-

ми, «Яценюк увійшов у тісну 
співпрацю з кланами».
Тимошенко вважає, що 

партія «Батьківщина» та 
вона особисто зазнали імі-
джевих втрат через коруп-
ційні дії Арсенія Яценюка 
на посаді прем’єр-міністра, 
адже люди продовжували 
його асоціювати з «Батьків-
щиною», хоча колишній гла-
ва уряду був лідером «На-
родного фронту».
Тимошенко запевнила, 

що більше «не братиме на 

себе та свою команду відпо-
відальність за інших політи-
ків».

«Я не готова брати відпо-
відальність за інших. І тому 
партія “Батьківщина” і я як 
її лідер, всі ми сьогодні від-
повідаємо лише за себе, за 
нашу політику і нашу стра-

тегію», – наголосила голова 
партії.
Юлія Тимошенко також 

упевнена, що об’єднання з 
опозиційними демократич-
ними силами «може бути 
лише в новому Парламенті, 
коли відбудуться дострокові 
вибори».

ПОЛІТИКА

Якщо рівень довіри до влади падає Якщо рівень довіри до влади падає 
– неминучі позачергові вибори– неминучі позачергові вибори

Якщо рівень довіри до 
політика складає менше 
10% – у цивілізованих 
країнах, як правило, 
відбуваються позачергові 
вибори, упевнена лідер 
партії «Батьківщина» Юлія 
ТИМОШЕНКО.
Про це лідер «Батьківщи-

ни» Юлія Тимошенко заяви-
ла: «У розвинутих демокра-
тичних, вільних країнах, де 
існують моральні та відпові-
дальні політики, коли рівень 
їхньої підтримки стає нижчим 
10%, то вони або самі йдуть, 
або за власною ініціативою 
проводять дострокові ви-
бори, щоб підтвердити свій 
мандат довіри від людей. Це, 
по суті, є загальна практика».
На її переконання, мо-

ральні політики «не доводять 
людей до революції і не при-

мушують народ боротися на 
майданах за право звільнити-
ся від корумпованого і неде-
мократичного режиму».
Юлія Тимошенко наголо-

сила, що українці очікують 
на повне перезавантаження 
влади, зокрема, Парламенту, 
звільнення продажних сило-
виків, прокурорів, суддів, тож 
вона як відповідальний полі-
тик перебуває на боці людей.
На запитання щодо термі-

нів перебування Петра По-
рошенка на президентській 
посаді і дострокових виборів 
Глави Держави Юлія Тимо-
шенко відповіла: «Президент 
буде на посаді стільки, скіль-
ки ви йому дозволите».
На її думку, у чинного 

президента, так само, як у 
Януковича, «вже підготовлені 
і шляхи відходу, і шляхи пере-

моги під час балотування на 
другий термін».

«Якщо ви хочете думати 
про своє життя, про життя 
своїх дітей, то не дозвольте 
далі так довго знущатися над 
вами. Без вас та без вашої 
волі Порошенко нікуди не 
піде», – звернулася до україн-
ців голова партії.
Лідер «Батьківщини» 

Ю. Тимошенко підсумувала: 

«Якщо ми хочемо здобути 
право будувати Україну без 
інтересів тих, хто її розглядає 
як тіньовий та корумпований 
бізнес, то нам зовсім не по-
трібна мажоритарна система. 
Нам потрібна вдосконалена 
система пропорційних вибо-
рів за відкритими списками. 
І тоді ми зможемо змінити 
країну». 

Я.О. КОВАЛЬЧУК, голова Ірпінської міської 
організації політичної партії ВО «Батьківщина» 

ПУЛЬС СУСПІЛЬСТВА

Я.О. КОВАЛЬЧУК, голова Ірпінської міської 
організації політичної партії ВО «Батьківщина» 

Коцюбинське: Коцюбинське: 
ОФІС ДЛЯ АТОВЦІВ, ДЛЯ ОФІС ДЛЯ АТОВЦІВ, ДЛЯ 
ВТОРСИРОВИНИ ЧИ ТВАРИН?ВТОРСИРОВИНИ ЧИ ТВАРИН?
Відключення опалення, перенесення Лук’янівського СІЗО, політичні 
перипетії… Перелік проблем у Коцюбинському майже щодня 
поповнюється новими, які потребують негайного вирішення. Серед них 
ще одне, з яким не можна зволікати – потреба в дитячому садочку.

Як відомо, у Коцюбин-
ському катастрофічно не 
вистачає дитсадків, що спри-
чиняє чимало незручностей 
мешканцям. Саме тому 6-а 
каденція депутатів Коцюбин-
ської селищної ради прийня-
ла рішення щодо будівництва 
дитячого закладу по вул. Ко-
цюбинського, 6. Наразі на цій 
території розташовано заки-
нуту будівлю, де колись була 
лікарня і дитячий майданчик, 
який встановили депутати 7-ї 
каденції Андрій Лагода та 
Павло Назарук разом із не-
байдужими мешканцями. 

21 січня Світлана Лагода, 
яка живе поруч з цією терито-

рією, на сторінці у Фейсбуці 
повідомила: «По нашому ок-
ругу проводиться збір підпи-
сів щодо оренди землі і будів-
лі по вул. Коцюбинського, 6. 
Хочу наголосити, що ця земля 
належить дітям. Ніякого при-
йому вторинної сировини, ні-
якого притулку, ніякого при-
йому для АТО і взагалі нічого, 
що не стосується дітей, на цій 
землі ми не дозволимо!»
Як виявилось, депутат Ко-

цюбинської селищної ради 
Олена Сокотюк почала про-
водити опитування щодо 
тимчасового розміщення 
у зазначеному приміщенні 
пункту прийому вторинної 

сировини, офісу адопції тва-
рин або ж центру допомоги 
учасникам АТО. Єдиний ню-
анс в опитуванні – не вказано 
термін, на який планується 
тимчасове використання бу-
дівлі. Це викликало чимало 
негативних коментарів жите-
лів Коцюбинського в соціаль-
них мережах. 

«Центр тварин у Коцю-
бинському відкрито на До-
ківській, прийом вторсиро-
вини, як на мене, може бути 
в будь-якому кіоску... Щодо 
прийому атовців скажу, так як 
найбільш наближена до цьо-
го питання: коли ми відкрива-
ли нашу ГО «Спілка учасників 

АТО та громади Приірпіння» 
в 2015 р., то зареєстрували її 
юридичну адресу в квартирі, 
де проживаємо. При цьому 
всьому ніхто не робив ніяких 
опитувань. Наразі ми і далі 
функціонуємо як організація, 
допомагаємо фронту, їздимо 
на передову. І ні від кого ні-
чого не вимагаємо (маю на 
увазі виділення землі, площі 
під організацію)», – написала 
мешканка селища Єва Му-
квич-Банацька. 

«На цій території є 2 гара-
жі і будівля – вони закриті й 
порожні. В минулому році, 
коли вже був проект на бу-
дівництво садочку, селищний 
голова не дозволила. Наго-
лошую, що місцевий забу-
довник “Атлант” уже виділив 
кошти для реалізації проекту 
дитячого садочку на цій те-
риторії. А зараз її пропону-
ють віддати в оренду. Невже 
люди не розуміють – якщо 
рада почне кожному охочому 
давати цю землю для корис-
тування (хоч і тимчасового), 
то її швидше роздерибанять і 
ніякого садочку тут ніколи не 
буде? Тому я та громада, яка 
багато років піклується й охо-
роняє цю ділянку від забудов, 
категорично проти здавання 
її в оренду чи використання в 
інших цілях. Ми будемо звер-

татися до земельної комісії і 
просити підтримати нашу по-
зицію», – розповідає Світлана 
Лагода.
Про налаштування коцю-

бинців на використання цієї 
землі саме для потреб дітей 
зазначає і депутат від ко-
манди О. Матюшиної Олена 
Сокотюк, яка 27 січня  пові-
домила голову профільної 
земельної комісії Павла На-
зарука про результати опиту-
вання: «Мешканці, які прожи-
вають у прилеглих до ділянки 
будинках, проти розташуван-
ня в зазначеному приміщенні 
пункту прийому вторинної 
сировини та офісу адопції 
тварин. До можливого су-
сідства із пунктом прийому 
допомоги для учасників АТО 
мешканці поставились пози-
тивно. Однак повідомляли 
під час опитування про те, що 
на зазначеній ділянці вони 
бачать в пріоритеті, а деякі 
навіть – єдино можливим ва-
ріантом розташування об’єк-
тів, які б стосувалися безпо-
середньо дітей: на постійній 
основі – дитячий садочок, а 
до його побудови – тимчасові 
об’єкти винятково для дозвіл-
ля дітей».
Висловився із цього при-

воду і депутат Коцюбинської 
селищної ради Владислав 

Євстєфєєв: «Хочу зняту зайву 
напругу. Рішенням 6-ї ка-
денції депутатів прийнято рі-
шення про надання дозволу 
комунальному підприємству 
на розробку проекту земле-
устрою під дитячий садочок, 
затвердженим проектом зо-
нування селища там може 
бути тільки дитячий садочок. 
Проект цього закладу вже в 
процесі розробки, і якщо б не 
зволікання з оплатою, був би 
готовий і пройшов уже екс-
пертизу. А якби не деякі галь-
ма розвитку Коцюбинського, 
то й побудований. І доводжу 
до відома всіх скептиків, що 
згідно з ДБН (Державні буді-
вельні норми – прим. ред.) 
на території в 30 соток можна 
побудувати повноцінний ди-
тячий садок на 70 діток».
Як бачимо, для будівниц-

тва дитячого садочку в Ко-
цюбинському є всі ресурси: 
і кошти, які вже виділив міс-
цевий забудовник, і рішення 
депутатів про будівництво за-
кладу для малят, і позитивно 
налаштовані представники 
громадськості. Проте, щось 
все ж не дає справі зрушити 
з місця. Чи хтось. Будемо далі 
шукати причини такого галь-
мування й інформувати вас 
про долю дитячого садочку в 
наступних номерах.

Олена РОЖАНСЬКА

КАМІНЬ СПОТИКАННЯ

Покупки українців 
під контролем

Фінансова поліція візьме на себе функції 
податкової міліції, яку депутати «помилково» 
ліквідували з 1 січня, але буде мати ряд 
нововведень, які експерти оцінили як 
«небезпечний сигнал для бізнесу». Тепер 
можна очікувати перевірки вночі через 
анонімки, а за одержувачами субсидій 
влаштують стеження по всіх фронтах.
Проект закону був підписаний главою Мінфіну Олек-

сандром Данилюком 16 січня. Він повинен був пройти 
рецензію комітету Кабміну з економполітики і бути при-
йнятим на засіданні уряду до лютого. Спочатку цьому 
завадив форум в Давосі, потім – неузгодженість. Доку-
мент так і не винесли на засідання комітету 24 січня, тож 
він «підвисає» до наступних засідань.
Нова фінполіція, згідно з документом, отримає віль-

ний доступ до реєстрів і баз держорганів. Вона взаємодіє 
з НБУ, Держприкордонслужбою, Фондом держмайна, 
Мін’юстом, Пенсійним фондом та іншими контролю-
ючими органами. Тобто в руках нової структури вияв-
ляться дані про рахунки, покупки та фінансові операції 
українців.

«По суті, якщо людина придбала телевізор за 15 тис. 
грн, а отримує в місяць 3200 грн, – це вже стане при-
водом для того, щоб детально вивчити всі витрати і 
доходи, розпитати про роботодавця. Якщо громадянин 
пересилає гроші за страховку КАСКО, на покупку туфель 
або гаджета в Інтернет-магазині, оплачує турпутівку, він 
автоматично потрапляє в поле зору фіскалів», – гово-
рить юрист Іван Ліберман.
За словами радника президента Асоціації українських 

банків Олексія Куща, буде діяти вибірковий принцип от-
римання інформації по кожному випадку, де детективи 
повинні будуть вказувати причину запиту, номер рахун-
ку і період, за який вони хочуть отримати інформацію – 
зробити узагальнений запит по району або конкретного 
будинку вони не можуть. Але у фінполіціі з’являються 
повноваження для перевірки людей, які отримують со-
цвиплати.
Перевірку конкретної особи можна буде замовити і 

за допомогою анонімки – така норма теж є в законопро-
екті.Навздогін до законопроекту Кабмін опублікував 
постанову, якою хоче впровадити «інспекційні відвіду-
вання», які можливі тепер 24 години на добу. А їх причи-
ною можуть бути якісь звернення з приводу порушення 
законодавства.
Насправді ж постраждають малий і середній бізнес. 

«Зараз держава навмисно робить все, щоб знищити нас 
як клас, залишивши тільки свій, наближений до влади 
бізнес. Замість того, щоб впроваджувати податкові ка-
нікули, стимулювати створення робочих місць і давати 
пільгові кредити, нас тиснуть податками та перевірка-
ми. Якщо раніше думали йти в тінь, то тепер будемо 
просто закриватися», – говорить на правах анонімності 
один з власників мережі невеликих СТО.
Штат нової структури передбачає до 2,5 тис. осіб (у 

податковій міліції – понад 5,5 тис.), які будуть розподі-
лені між сімома територіальними відділами. Сам колек-
тив обіцяють оновити. Відповідно до встановленого об-
меження, у новій структурі може працювати до 25% від 
тих, хто протягом року працював у ГФС, МВС або СБУ 
слідчими або оперативниками. Як мінімум 70% штату 
буде укомплектовано новими співробітниками – їх на-
беруть за конкурсом.

antikor.com.ua
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«Ланцюгова реакція»: «Ланцюгова реакція»: 
мобільний зв’язок, залізничні квитки, мобільний зв’язок, залізничні квитки, 
газ, електрика та вода подорожчаютьгаз, електрика та вода подорожчають
Ми ще не встигли усвідомити подорожчання цін на проїзд 
маршрутками, як на нас уже чатують «нові» тарифи на мобільний 
зв’язок, залізничні квитки та електроенергію. З 1 лютого 
українські мобільні опepатоpи піднімуть абонeнтcьку плату, 
«Укрзалізниця» – ціни на квитки, а «Нафтогаз» – на газ. Також 
подорожчає електроенергія і вода.

Дорожче телефонувати
«Kyivstar» підвищує тари-

фи в середньому на 25%. З 
1 лютого 2017 р. опepатоp 
пpипиняє дію контpактних 
таpифних планів «Вce за 40», 
«Вce за 70», «Вce за 120», «Вce 
за 95» і «Вce за 150» й автома-
тично пepeводить їх абонeн-
тів на таpифні плани «Вce за 
65», «Вce за 90», «Вce за 125», 
«Вce за 110» і «Вce за 175».
Окpім того, «Vodafone 

Укpаїна» («МТC Укpаїна») 
оголосив про підвищення 
вартості таpифів на користу-
вання Інтepнeтом 3G CDMA 
в середньому на 15 гpн/міс. 
Ціна найдeшeвшого пакeта – 
«3G Коннeкт 25» – зросте з 25 
до 35 гpн.

Також «Vodafone Укpаїна» 
змінить умови на деякі паке-
ти: вартість послуги «Рік бeз 
абонплат» зросте зі 128 гpн 
до 200 гpн. За дзвінки на 
номepи інших опepатоpів до-
ведеться платити 50 коп. за-
мість чинних 35 коп./хв.

Дорожче мандрувати
«Укрзалізниця» підготува-

ла для українців квітневий 
«жарт»: із 1 квітня квитки по-
дорожчають на 10%. Протя-
гом року здрожчання проїзду 
на залізниці відбуватиметься 
у кілька етапів. З 1 жовтня 
планують вдруге підняти 
ціни на квитки на 10%. По-
дорожчають пасажирські пе-
ревезення і вартість багажу 
на маршрутах внутрішньо-
го сполучення. Незмінною 

залишиться ціна на квитки 
першого класу на поїзди 
«Інтерсіті+». Ця індексація 
залізничних тарифів уже за-
кладена у проект фінансо-
вого плану «Укрзалізниці» на 
2017 р., який схвалило Мініс-
терство інфраструктури.
Плацкаpт Київ – Іва-

но-Фpанківcьк замість 76 гpн 
будe коштувати 90 гpн, а 
з 1 жовтня – 102,14 гpн. У 
купeйному вагоні замість 
223,22 гpн з 1 лютого ціна 
складе 264,5 гpн, а з 1 жовтня 
– 300 гpн. Плацкаpтний кви-
ток на потяг із Києва до Льво-
ва, Одecи, Ужгоpода і Хар-
кова зараз коштує 130 гpн. 
У лютому його ціна зросте 
до 154 гpн, а з жовтня – до 
175 гpн.

Сумарно до кінця року 
порівняно з минулорічними 
тарифи збільшаться на 21%.

Дорожче готувати, 
грітися, виробляти
Однак і це щe нe вce. «На-

фтогаз» підвищив ціни на газ 
одpазу на 22%. Правда, мова 
йде поки про газ промисло-
вих споживачів та інших ком-
паній, які стартують із 340$ 
за тиc. м3, що в підсумку по-
тягне за собою підвищення 
цін і для споживачів.
Також з 1 лютого для пpо-

мисловців піднімутьcя таpи-
фи на елeктpоенepгію: для 

споживачів I і II клаcів напру-
ги струм здорожчає на 1–3%. 
Підвищення цін на елeктpое-
нepгію неминуче відіб’ється, 
наприклад, на тарифах на 
водопостачання.
І хоча Уряд Укpаїни заспо-

коює, що підвищення тари-
фів нe особливо позначиться 
на гаманцях українців, деякі 
експерти схильні стверджу-
вати, що дані обставини мо-
жуть викликати «ланцюгову 
реакцію» – підвищення цін на 
всі види товарів і послуг для 
населення.

gazeta.ua

ЧИ СТАНЕ 
ірпінська «Криничка» 
гідрологічним 
заказником?
В Ірпені пропонують 

облаштувати гідрологіч-
ний заказник місцевого 
значення «Криничка». Таке 
звернення було зареєстро-
ване на сайті «Єдиної сис-
теми місцевих петицій». 

«Відповідно до сучас-
них норм, вода із джерела 
повинна не черпатись за 
допомогою відра, а по-
даватись безпосередньо 
насосами, а саме джере-
ло має бути закрите, щоб 
до нього не потрапляли 
жодні сторонні тіла (та-
ким прикладом є бювет, 
розташований у центрі 
міста). Виходячи з цього, 
прошу провести облаш-
тування відповідно до 
чинних санітарних норм 
України гідрологічного 
заказника “Криничка”», – 
заявляє автор петиції Єв-
ген Воробйов.
Станом на 29 січня пе-

тицію підписали 44 осо-
би. Щоб таке клопотання 
розглянули на сесії Ірпін-
ської міської ради, за пе-
тицію протягом 90 днів 
мають віддати свій голос 
300 осіб.

«Правда Ірпеня»

ЕКОНОМІКА

КУДИ Ж МИ ІДЕМО?КУДИ Ж МИ ІДЕМО?

За порадою ми, зокрема, 
звернулися до голови ради 
Ірпінської міської організа-
ції інвалідів війни, Збройних 
сил та учасників бойових дій 
Анатолія ХАРЦИЗА. Є з чого 
подивуватися, адже у цій ве-
теранській організації пере-
буває 1333 особи, це – інва-
ліди війни, учасники бойових 
дій і вдови. Інвалідів першої 
категорії – 153 особи, другої 
– 463, третьої – 83.
Про їхні «смішні» пенсії не 

говоритимемо, навіть не ка-
затимемо, що подеколи (на 
свята) вдається для ветеранів 
вибивати аж по 300 грн разо-
вої допомоги – це коли роз-
щедрюються спонсори або ж 
перепадає з обласної орга-
нізації інвалідів війни. Отож 
перед цими людьми задача 
вижити стоїть набагато гострі-
ше. А вижити вони можуть 
лише за рахунок економії, бо 
вже не здатні викараськува-
тися з халеп по-іншому.
І тут вмикається суто жит-

тєвий досвід. Саме про нього 
ми і говоримо з Анатолієм 
Пилиповичем Харцизом під 
«прикриттям» запитання «Хто 
винен і що робити?».

Яке правління – 
така економіка

– Передусім зауважу, – 
каже наш співрозмовник, 
– що економіка в Україні 
сказилася через бездарне 
правління. Тому більше тре-
тини населення хоче поки-
нути Батьківщину. По всіх 
телеканалах люди відкрито 
говорять про негаразди, про 
те, що наше дурне сьогоден-
ня всім набридло. З кожним 
днем життя стає дедалі гір-
шим. Моєї пенсії бракує на 
комуналку, їжу, ліки (хворію 
на цукровий діабет). Не дай 
Бог якась операція – я цього 
просто не уявляю… 
А оця насмішка – «безвіз». 

Я за станом здоров’я не поїду 
нікуди, по Ірпеню майже не 
ходжу, і таких, як я, чимало. 

Діти поїхали б, та в них теж 
грошей немає. Тож європей-
ський вектор став якимсь 
примарно-нездійсненим. За-
мануха «безвізу» не на часі.

Навіщо було 
з Польщею 
сваритися?

– Розбрат відбувається все-
редині країни, у колективах, 
у родинах. А тут ще посвари-
лися з сусідньою Польщею. 
Цього не можна допускати. 
Про все можна домовитися, 
слід іти на компроміси. З ча-
сом усе притреться, має бути 
поступовість, не варто поспі-
шати й бити горщики. Помір-
ковані політики закликають: 
не спішіть піднімати на щит 
УПА, ОУН тощо, їх треба ви-
вищувати поступово, рік за 
роком. 

Мінімалку треба 
було вводити 
поступово

– От запровадили оці го-
резвісні 3200 грн мінімаль-
ної зарплати. Звісно, не вона 
обвалила економіку, все на-
багато глибше. Проте могли 
ті 3200 розтягнути у часі ще 
торік, це було б правильніше, 
не було б такого стрибка цін. 
При тому «реформатори» 
навряд чи витягнуть гроші з 
конвертів, не виведуть з тіні 
справжні зарплати. Я можу 

приклади навести по кількох 
підприємствах. Утім, буде 
трішки більше надходжень до 
Пенсійного фонду, там є діра 
в 140 млрд грн, отже, змен-
шиться дефіцит за рахунок 
податків з зарплат, переваж-
но бюджетників. А дрібні під-
приємці згортаються, бо їм 
невигідно вести свій скром-
ний бізнес.

Економія на 
комуналці і 
харчуванні

– Передусім економлю на 
газі, воді, електриці. На теплі 
не можу зекономити, бо в 
нашому старому будинку по-
ставити у квартирах лічиль-
ники тепла неможливо. Інак-
ше б я, йдучи на роботу чи 
через потепління на вулиці, 
прикручував би обігрів. Тим 
часом ціни на газ ростуть, 
вони вже захмарні, грошей 
бракує. Якщо ще збільшать 
оплату за тепло, то це буде 
кінець. За що тоді купувати 
ліки, до яких я прив’язаний?

Юшко-супо-борщ 
або вареники

– Живу сам-один. Зазвичай 
купую півбуханки на добу. 
І на місяць – грам 400 сала. 
На 2–3 дні варю юшку (ку-
пую риб’ячу голову і хвіст). 
На 5–7 днів варю борщ з де-
щицею свинини. На 4–5 днів 
варю капусняк. Мій раціон 
зводиться до перших страв. 
Другого не вживаю, окрім 
вареників і пельменів. При-
ходять донька, мій приятель і 
ми раз на місяць ліпимо, щоб 
морозильник був заповнений 
варениками з картоплею, си-
ром і капустою. Закінчується, 
скажімо, борщ, я варю варе-
ники чи пельмені.
Маючи вміння, їх можна 

швидко робити, головне тісто 
вимісити. Цей продукт обхо-
диться набагато дешевше, 
ніж купувати в магазині. Мі-
шок борошна син привіз ще 
влітку. Тож відварюю із пев-
ним запасом, а вранці кидаю 

на сковорідку і підсмажую до 
скоринки. Якщо ще є сметан-
ка – то це найвищий клас.
Щодо фруктів. По кишені 

мені хіба що яблука. А ли-
мон, апельсин, ківі чи банани 
я можу купити лише для того, 
щоб пригостити онуків, які 
прийдуть. 

Про транспортні 
пільги

– Поки що пільги є. Але що 
на практиці? Мені доводить-
ся їздити до Києва в чорно-
бильську лікарню. Біля мого 
дому зупиняється маршрутка 
№420, але два пільгових міс-
ця вже зайняті ще на початку 
маршруту. А квиток кош-
тує 12 грн. Бува приходить 
фронтовик із паличкою, бо 
край треба поїхати до лікар-
ні. Чекає на морозі. Але во-
дій його не візьме, якщо два 
пільгових місця вже зайняті, я 
з таким стикався не раз. У Ки-
єві інвалідам війни ще можна 
безплатно проїхати в метро, 
автобусом, а от учасникам 
війни і дітям війни – ні. 
Мені як чорнобильцю не 

дали тієї пенсії, яка належить 
за законом, хоча є рішення 
судів усіх інстанцій. Але що-
року в законі про бюджет у 
прикінцевому положенні на-
писано, що для чорнобильців 
нема коштів. Перша катего-
рія чорнобильців (ліквідато-
ри й онкохворі) мають право 
на пільговий проїзд. Але зась, 

бо вже два пільговика сидять 
в автобусі.
А тут ще на нашу голову 

придумали закон, за яким 
деякі пільги люди можуть от-
римати буцімто в грошовому 
еквіваленті. Наприклад, один 
пільговик в селі далі крамниці 
не ходить, а в район навіду-
ється раз на рік. А другому 
доводиться часто їздити в 
столичну лікарню. А відшко-
дують, наприклад, 50 грн, 
яких вистачає на півтори по-
їздки. Тож треба визначити, 
кому потрібні гроші, а кому 
– пільговий проїзд. Гадаю, 
переведення пільг у грошову 
площину тільки завдасть сут-
тєвого удару по людях.

Про маму і 
племінника

– Моя мати живе в Яготині 
з племінником. Приватна са-
диба. Він – учитель, зарплата 
маленька. У мами (87 років) 
манюнька пенсія. В хаті хо-
лодно. Ходять у валянках, 
куфайках, одягнуті-замотані. 
Вдягненими сплять, бо не мо-
жуть протопити хату так, як 
це потрібно, адже дрова кош-
тують надто дорого. 
Куди ще підвищувати 

ціни? Наші правителі дово-
дять суспільство до соціаль-
ного вибуху? Як можна інак-
ше розуміти? 
Ми йдемо в нікуди. І це 

не тільки моя думка. Про це 
говоримо у ветеранській ор-

ганізації. Та про це я чую від 
молоді, від людей середнього 
віку різних професій.
От кажуть, українці ли-

шають країну. Я лише скажу 
про провідні медичні інститу-
ти і клініки. На ліки держава 
асигнує нуль копійок, на хар-
чування – півкопійки. Лікарі, 
які вміють робити унікальні 
операції, виїжджають. Остан-
ня новина – мало не на межі 
закриття Національний інсти-
тут хірургії та трансплантоло-
гії ім. Шалімова...

Необхідно 
об’єднуватися

– Держава кинула аф-
ганців (мовляв, ми вас туди 
не посилали). Кинула чор-
нобильців (ми тоді були пе-
реважно молоді, не жаліли 
себе, думали: «Якщо не я, то 
хто?»). І кине атовців. Якщо 
урядники не схаменуться, а 
люди не наберуться розуму. 
Я був нещодавно на громад-
ському заході в Ірпені. Бра-
ли участь ще п’ять окремих 
організацій, які мають стосу-
нок до атовців – об’єднання 
волонтерів, вдови, інваліди 
АТО, учасники бойових дій, 
ще хтось. Організацій багато, 
і що з того?  
Я сказав: «Друзі, об’єднай-

теся, щоб був один кулак, і 
добивайтеся сьогодні, бо зав-
тра вже буде пізно». 

СЕКРЕТИ ВИЖИВАННЯ

Володимир КОСКІН

(початок — с. 1)

Фото з мережі Інтернет

Фото з мережі Інтернет

Анатолій ХАРЦИЗ
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ВОЛОНТЕРИ З… ДОНБАСУВОЛОНТЕРИ З… ДОНБАСУ
Переселенці. Це слово ввійшло у наш вжиток разом зі словом 
«війна» майже три роки тому. У Приірпінні їх понад 5 тисяч. Чим 
вони займаються, як облаштувались і організували своє нове 
життя у нашому місті?

Нові сусіди зі сходу
Люди, згуртовані Май-

даном, узялись допомагати 
співгромадянам, які кинули 
рідні домівки. Через деякий 
час почалось незадоволення 
з обох сторін. Одним здава-
лося, що про них недостатньо 
дбають, іншим – що пересе-
ленці не оцінили належно їхні 
зусилля, а лише вимагають 
більшого. А тут ще й знайш-
лися «фахівці» з провока-
цій. І понеслись населеними 
пунктами чутки (як це було, 
скажімо, у Ворзелі), що хтось 
із переселенців пошматував 
державний прапор, а якийсь 
молодий переселенець-за-
біяка побив атовця. Коли 
почали розбиратися, то ви-
явилось, що найстаршому 
«бандиту» років 12, а прапор 
як стояв, так і стоїть. Цей пе-
ріод наш народ пройшов. 
Із часом більшість пере-

селенців знайшли своє місце 
у новому житті. Серед нових 
жителів Ірпеня – Попови. 
Оксана Попова з родиною 
приїхала в Ірпінь з Донецька 
29 серпня 2014 р. Тягнули до 
останнього. Сподівалися, що 
це якесь дике непорозуміння 
і до першого дзвоника все по-
гане відійде. Не відійшло. По-
садила трьох дітей у машину 

і приїхала в Ірпінь, до сестри 
чоловіка, яка з сім’єю давно 
проживає у Стоянці. Там уже 
перебували і батьки чолові-
ка. На той час Оксана була 
у декретній відпустці. Раніше 
працювала на Донецькому 
металургійному комбінаті у 
міжнародному відділі – за-
ймалася комерційними зв’яз-
ками з Індією та Пакистаном. 
Чоловік залишився закін-

чувати об’єкти – працював 
топ-менеджером у великій 

будівельній компанії. Але до-
велося покинути Донецьк ра-
ніше, ніж планував – 1 грудня 
вночі в їх спальню на 7 по-
версі, де він спав у цей час, 
залетіла і розірвалася ракета 
системи «Град». Від ударної 
хвилі великий добротний ма-
трац перекинувся і накрив 
чоловіка. Осколки застряли 
у 3-шаровому кокосовому 
матраці. Це і врятувало чоло-
вікові життя. Відбувся конту-
зією, ранами на тілі у місцях, 

де матрац не накрив його, та 
переломом ноги – від удар-
ної хвилі відірвалась батарея 
і впала на ногу. Недалеко від 
їхнього дому ще один снаряд 
поцілив у приватний буди-
нок. Інші – у подвір’я школи, 
дитсадок і льодовий стадіон.
Трохи пожили у сестри чо-

ловіка. Але 11 душ під одним 
дахом – забагато. Винайняли 
квартиру. Діти пішли до шко-
ли, чоловік знайшов роботу. 
Оксана ж зайнялася… волон-
терством. Це не нова для неї 
діяльність – до приїзду в Ір-
пінь «волонтерила» в дитячо-
му онкологічному відділенні 
в Донецьку. Колись на важку 
форму бронхіальної астми 
хворіла її старша донька, якій 
зараз 18. Доводилось довгий 
час безперервно перебувати 
у лікарні – не могла залиши-
ти дитину саму ні на хвилину. 
І тут на допомогу прийшли 
волонтери – сиділи з її донь-
кою, а вона могла бодай 
трішки відпочити. Волонтер-
ський рух тільки починався 
в Україні. Хоча допомога ін-
шим з дитинства була стихі-
єю Оксани. Батько працював 
лікарем у дитячому будинку, 
тому дівчина постійно там 
бувала. Робила разом із си-
ротами уроки, багато хто з 
них гостював у її родині. Досі 
підтримує з деякими зв’язки. 
І мама постійно комусь до-
помагала. «Правда, ми тоді 
не знали, що це зветься во-
лонтерством», – сміється пані 
Оксана.
Тому цілком логічно, 

що Оксана Попова почала 
допомагати своїм земля-
кам. Знайшлась і надійна 
соратниця – Ірина Король, 
яка приїхала з Горлівки, де 
до війни була заступником 
директора великого горлів-

ського профтехучилища, в 
Ірпінь – тут ще до війни осе-
лилася її донька з родиною. 
Жінки познайомились у 

приміщенні міської ради. 
Одночасно підійшли до літ-
ньої жінки, яка стояла на 
сходах із клаптиком паперу: 
«Я з Луганська. Мені немає 
де переночувати». Зайня-
лись пошуком місця. Знай-
шовся добрий чоловік і взяв 
жінку до себе додому. Відто-
ді Оксана та Іра роблять все 
разом. 

Громадський центр 
городян «Перспектива»
Переселенцям на перших 

порах не вистачало їжі, одя-
гу. А в Україну для них над-
ходила з-за кордону допомо-
га. І Оксана з Ірою зайнялися 
«добуванням» продуктів для 
своїх друзів у біді. Так від-
бувся контакт із «Карітас». Із 
США через організацію «Ли-
царі Колумба», яка має свій 
осередок в Україні, виділя-
лися кошти на харчові пайки, 
які довозились в ірпінську 
греко-католицьку церкву 
Різдва Пресвятої Богороди-
ці. До списку благодійників 
додалась також організація 
«Київські Самаритяни», яка 
продовжує досі щомісяця 
надавати харчові набори 
близько 200 малозабезпе-
ченим приірпінським сім’ям 
переселенців.
У 2015 р. брали активну 

участь у реалізації грантової 
програми Кризової служби зі 
створення центру для пере-
селенців (Ірпінь, Піонерсь-
ка, 23), самостійно вибороли 
два європейських гранти. 
Наразі реалізують міжна-
родний грант, де в рамках 
проекту створена сенсорна 

кімната. Там дітям з особли-
вими потребами надається 
професійна допомога.
Але основним напрям-

ком роботи ГО «ГЦ «Пер-
спектива» є робота з дітьми. 
Оксана з Іриною знаходять 
програми, за якими можна 
відправляти дітей пересе-
ленців та військовослужбов-
ців на відпочинок за кордон. 
Познайомилися з консулом 
Угорщини в Україні Василем 
Вишиванюком, який орга-
нізував поїздку 70 дітей пе-
реселенців та учасників АТО 
Приірпіння в Будапешт у 
рамках міжнародного проек-
ту «Діти за мир у всьому сві-
ті». З терміновим оформлен-
ням документів допоміг 
ірпінський виконком. У дітей 
від цієї поїздки залишилися 
надзвичайно приємні вра-
ження. Особливо запам’ята-
лися зоопарк і парламент. 
Побували діти і в Буко-

велі, де діяв американський 
дитячий табір. Враження від 
цієї поїздки неперевершені. 
Ще досі живуть тими спога-
дами. «Перспектива» майже 
щомісяця возить дітей на 
екскурсії Києвом. Такий по-
їздок вже було 21. Їздили 
на екскурсію в Радомишль, 
на виставку ікон. З поїздкою 
допоміг ірпінець Ігор Найда. 
«Іноді ми чуємо дорікання з 
боку місцевих жителів, що 
їм і так непросто, а тут ще 
переселенці забирають їхні 
кошти. Але в основному ми 
залучаємо кошти іноземних 
благодійних організацій, які 
спрямовані саме для пере-
селенців», – пояснює пані 
Оксана. 
Ірина Король та Оксана 

Попова щиро вдячні за те-
пло і розуміння мешканців 
Приірпіння.

Данута КОСТУРА

ДОСВІД

ІРПІНСЬКИЙ ФОТОГРАФІРПІНСЬКИЙ ФОТОГРАФ 
став обличчям року і показав став обличчям року і показав 
Швейцарії ЧорнобильШвейцарії Чорнобиль
Уже втретє редакція газети Міністерства культури, 
національностей та релігій «Культура і життя» визначає 
особистостей, які стали «Обличчям року», що минув. Зазвичай 
обирає з тих людей, які потрапили на перші шпальти «Культури 
і життя». Лауреатами 2016 року стали ірпінський фотохудожник 
Юрій Косін, молода поетеса Анастасія Дмитрук і волонтер Іван-Ян 
Машталір.

У редакції так обґрунтували кандидатуру 
нашого земляка: «У квітні 2016-го виповни-
лося 30 років з моменту страшної для всього 
людства техногенної ядерної катастрофи. Із 
цієї нагоди у приміщенні ДП “Національне 
газетно-журнальне видавництво” з успіхом 
пройшла виставка унікальних фотосвідчень 
реалій Чорнобильської зони “Летючі крони 
голубих дерев…”, автором якої є відомий 
український фотомитець, викладач, мандрів-
ник Юрій Косін. 
З ім’ям пана Юрія сьогодні у світі асоцію-

ється відображення Чорнобиля у фотомисте-
цтві. Це була перша виставка у видавництві. 
Роботи потрапили до нас після американ-
сько-європейського турне і нагадали про чор-
нобильську експедицію журналу “Пам’ятки 
України” і постійну її учасницю Ліну Костен-
ко. Упродовж 1989–2008 рр. у рамках експе-
диції відбулося понад 100 спеціалізованих та 
історико-етнографічних поїздок».

18–21 січня в штаб-квартирі ООН у Женеві 
(Швейцарія) експонувалася інтерактивна ви-
ставка «Чорнобиль. Всередині». Експозицію 
склали два фотопроекти українських митців: 
«Коли не ясний гріх, дорожче немає вини…» 
(нашого земляка Юрія Косіна) і «Прип’ять – 
моя любов» (Аліни Руді). Виставка присвяче-
на 30-й річниці Чорнобильської катастрофи і 
завершенню насувного безпечного конфайн-
мента (ізоляційної споруди) на 4-й енергоб-
лок Чорнобильської АЕС.
Мета проекту «Чорнобиль. Всередині» – 

показати наслідки ядерної катастрофи і під-

креслити, наскільки вони масштабні для люд-
ства.
Відвідувачі виставки отримали змогу, на-

дягнувши спеціальні окуляри з екранами, 
здійснити інтерактивну подорож по Прип’яті 
й побачити конфайнмент – найбільшу пере-
сувну конструкцію в історії людства.
Ініціатор і організатор проекту – народний 

депутат України Валерій Писаренко. 

Анатолій ЗБОРОВСЬКИЙ

ЗНАЙ НАШИХ!

Євгена Гуцала кияни згадують 
в контексті Ірпеня
14 січня видатному українському 
письменнику, лауреатові Шевченківської 
та інших премій Євгену Гуцалу 
виповнилося б 80 років. Але він помер 
22 роки тому.

20 січня у столичному Українському домі відбувся 
вечір пам’яті Євгена Гуцала. Звичайно, неодноразово 
згадували Ірпінь. І письменник Юрій Щербак, який зу-
стрічався з Євгеном Гуцалом в Ірпені. І поетеса Любов 
Голота – вона розповіла, що Євген Пилипович при-
їздив із Києва в Будинок творчості «Ірпінь» близько 
9 години, як на роботу. Власне, він тут і працював 
– писав свої твори. А ще в Ірпені жив брат Євгена Гу-
цала – письменник його відвідував.
Спогади чергувалися з виступами співаків і музи-

кантів.
На вечорі показали уривки з майбутнього фільму, 

присвяченого Євгену Гуцалу. На екрані корпус №1 Ірпінського будинку творчості. 
Тут, у кімнаті №1, з вікон якої видно нашу річку, творив письменник. Збереглися 
кадри хроніки, де Євген Гуцало, крокуючи територією Будинку творчості, розповідає 
про Григора Тютюнника, який теж творив в Ірпені.
У Євгена Пилиповича – четверо дітей: троє синів і донька. Сергій Гуцало читав 

батькові вірші. Дмитро Гуцало виконав власні пісні на слова батька.
Одну із вулиць нашого міста названо на честь Євгена Гуцала.

Анатолій ЗБОРОВСЬКИЙ

Оксана ПОПОВА

Я like Україну! Я люблю Україну. Збірка 
оповідань. Укладачі Брати Капранови. 

 Незалежній Україні – 25 років. Але боротьба за Не-
залежність триває – і на полі бою, і в головах українців. 
Українські письменники стали до лав бійців одними з 
перших – спочатку в інформаційному просторі, а дехто 
потім і зі зброєю в руках.
До цієї збірки увійшли твори 25 письменників, які лю-

блять Україну — кожен свою і кожен по-своєму, і саме 
про цю любов вони пишуть. Двоє з авторів збірки – Ар-
тем Чех та Геннадій Молчанов – свою любов до України 
довели зі зброєю в руках на східному фронті, а один – Андрій Миронюк – загинув за 
неї у Донецькому аеропорту.

ÊÍÈÆÊÎÂÀ ÏÎËÈÖß
Огляд нових надходжень до Ірпінської 
центральної міської бібліотеки

Фото: В. Шилов

Фото: В. Шилов
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СМАЧНІ ОБІДИ СТАЛИ СМАЧНІ ОБІДИ СТАЛИ 
РЕАЛЬНІСТЮ У ШКОЛІ №13РЕАЛЬНІСТЮ У ШКОЛІ №13
Одним із найбільш цікавих експериментальних проектів минулого року в Ірпінській школі №13, 
і поки що єдиним у регіоні, став проект із введення самостійного бухгалтерського обліку та 
самостійної організації школою харчування учнів. За рішенням Ірпінської міської ради з жовтня 
2016 р. цей заклад переведений на самостійний баланс, якому підпорядковано шкільну їдальню. 
Здобутим досвідом ділиться директор Ірпінської ЗШ І-ІІІ ступенів №13 Володимир ЗАХЛЮПАНИЙ.

У чому суть 
шкільного 
експерименту?
За словами директора 

школи №13, в рамках експе-
рименту створено свою бух-
галтерію, змінено штатний 
розпис, надано школі пра-
во самостійного здійснення 
процедури закупівлі продук-
тів, товарів, робіт і послуг, 
підписання відповідних угод 
на самостійну організацію 
харчування учнів. Тому ад-
міністрації школи довелося 
багато попрацювати, щоб 
підібрати нових працівників 
шкільної їдальні, розробити 
технологічні картки та іншу 
необхідну документацію, від-
ремонтувати і запустити об-
ладнання тощо.
Ірпінська міська рада виді-

лила кошти на придбання не-
обхідного технологічного об-
ладнання й оновлення посуду 
шкільної їдальні. Усі зусилля 
були недаремні. Смачні обіди 

нових кухарів, якість продук-
тів, естетичне оформлення 
приміщення, чистота, нові 
підходи до організації хар-
чування, автоматизація про-
цесу обліку і звітності дала 
можливість збільшити в рази 
кількість учнів, які мають ба-
жання пообідати у шкільній 
їдальні. 

«Звичайно ж, певні труд-
нощі у впровадженні автоно-
мії навчального закладу є, це 
– додаткові витрати на бух-
галтерські програмні засоби, 
кадрове забезпечення, збіль-
шення документообігу, ви-
тратних матеріалів, звітності 
тощо. Поки що така форма 
організації харчування введе-
на тільки в нашій школі. Але 
позитивний результат дасть 
можливість поширити досвід 
в інших навчальних закла-
дах», – зауважує В.М. Захлю-
паний. 
У січні цього року на базі 

цієї школи відбувся міський 
семінар-практикум директо-

рів і заступників директорів 
навчальних закладів міста, на 
якому спільно із заступником 
міського голови Наталією 
Семко обговорені і детально 
розглянуті питання впрова-
дження автономії закладу й 
організації дитячого харчу-
вання. Прийнято рішення 
про проведення закладами 
освіти підготовчої роботи, 
щоб із нового навчально-
го року розпочати самостій-

ну організацію харчування в 
кожній школі.

«Робота із забезпечення 
якісного харчування продов-
жується, проблемних питань, 
які потребують вирішення, 
вистачає, але школа зробить 
усе можливе, щоб страви 
були смачні, якісні й корис-
ні, а діти – здоровими і з 
задоволенням харчувалися 
у шкільній їдальні», – додає 
директор.

Відгуки учнів і батьків про 
роботу шкільної їдальні
Анна ПОЙДА та Юлія ГОРЄЛОВА, 
учениці 7-А класу:

 «У цьому навчальному році харчуван-
ня в шкільній їдальні стало набагато кра-
щим. Їдальня тепер більш затишна та су-
часна. На стінах з’явилися цікаві і повчальні стенди. Меню 
тепер різноманітніше, є смачна власна випічка. Нам най-
більше подобаються такі страви, як солодка морквяна за-
піканка, омлет із ковбасою, оладки з яблучним повидлом, 
картопляне пюре з котлетою. Узимку для підвищення іму-
нітету нам дають чай із лимоном. Нам дуже приємно від-
відувати шкільну їдальню. Тут завжди чудова атмосфера і 
приємний аромат».
Владислава ГОНЧАР, учениця 8-А класу:

«У цьому році у нас відбулися зміни в їдальні. По-пер-
ше, поставили на кожен стіл серветки. Також у їдальні є 
бойлер і фільтрована питна вода. Харчування стало різ-
номанітним. На роботу прийняли нових працівників, які 
люблять свою роботу й готують смачну їжу. Їдальня змі-
нилася на краще, і кількість учнів, які харчуються, значно 
збільшилася».
Т.М. МАРТИНОВЕЦЬ, мама учня 2-А класу:

«Харчування в шкільній їдальні змінилося на краще. 
Страви різноманітні й смачні. Дитина задоволена».
Мама учня 2-А класу Богдана ПЕТРОВСЬКОГО:

«Харчування в шкільній їдальні цього року стало наба-
гато кращим. Суттєво поліпшили меню. Урізноманітнили 
перші страви, додали відварну курку, рибні і м’ясні котле-
ти. Виключили сосиски і варену ковбасу, а якщо й подають, 
то дуже рідко. До каш є салати, які періодично комбіну-
ються. Другі страви включають у себе чималу кількість м’я-
са. Додали картопляне пюре, свіжовипечені булочки. Чай 
чергується з узваром, компотом і соками. Страви завжди 
теплі і смачні.
Зміни відбулися і в естетичному вигляді їдальні. Нові 

скатертини, оновлений посуд, серветки на столиках… 
Чергові учні охайно одягнені і добре виконують свої 
обов’язки».

ЕКСПЕРИМЕНТ

Ганна КОРОЛЬ: Ганна КОРОЛЬ: «ПОПЕРЕДУ – «ПОПЕРЕДУ – 
ДУЖЕ БАГАТО РОБОТИ»ДУЖЕ БАГАТО РОБОТИ»
У галузі освіти Ірпеня останнім часом відбувається багато змін, запускаються 
нові цікаві проекти, і це – тільки перші кроки в рамках нової програми 
розвитку освіти в Ірпені.

Передові технології, педа-
гогічний досвід найкращих 
вчителів, нові методики, ам-
бітні кроки, ініціатива ідуть у 
першу чергу від людей, яким 
небайдужа доля дітей і осві-
тян нашого регіону і країни 
в цілому. Таким реформа-
тором, ідейним ініціатором 
і людиною, яка вболіває і 
прагне змін в освітній галузі 
Ірпеня, стала Ганна КОРОЛЬ, 
віднедавна – начальник 
управління освіти і науки Ір-
пеня. 

– З чого ви почали свою 
діяльність як начальник 
Управління освіти Ірпеня?

– Моє завдання – створити 
сильну команду однодумців, 
професіоналів, налаштова-
них на ефективну співпрацю 
і взаємодію. Саме сильна ко-
манда співробітників управ-
ління і керівників шкіл, садків 
зможе реалізувати реформи 
в освіті Ірпеня.
Я хотіла б створити в пер-

шу чергу творчу й невимуше-
ну атмосферу в колективах 
шкіл, садків. Ідеї автора кни-
ги «Відкриваючи організа-
ції майбутнього» Фредеріка 
Лалу мені дуже близькі, і я 
вважаю, що школи, де вчителі 
не перебувають в одвічному 
стресі, не відчувають апатії і 
роздратування, будуть більш 
успішні і привабливі для дітей 
і їх батьків. Коли вчителі за-
ймаються улюбленою, спов-
неною високого сенсу спра-
вою, коли у них буде право 
приймати рішення і ресурси 
для реалізації задумів, учите-
лям і директорам не потрібні 
будуть ні запальні промови, 
ні надихаюче начальство в 
особі управління освітою, 
щоб їх мотивувати.

Наше завдання – створи-
ти освітні установи, вільні 
від політиканства, бюрокра-
тії корпоративної боротьби 
всередині. Саме тому пере-
хід шкіл на автономію буде 
справжнім стимулом для їх 
розвитку. Адже кожна школа 
могла б зробити свою робо-
ту яскравою, інноваційною, 
а заклад – гостинним, затиш-
ним і незвичайним. 

– Які проблеми є в галузі 
освіти Ірпеня?

– Перша і одна із найваж-
ливіших – це переповненість 
класів шкіл. На сьогодніш-
ній день ми вирішуємо цю 
проблему шляхом залучення 
грантових програм та місце-
вого бюджету. У 2017 р. пла-
нується добудова шкіл №17, 
12, 2.
Школи №1 і 3 у рамках 

енергозберігаючого проекту 
з компанією НЕФКО будуть 
утеплені. Це дозволить знач-
но заощадити на комуналь-
них витратах, а зекономлені 
кошти спрямувати на розви-
ток галузі освіти.
Дошкільна освіта – це ве-

личезні черги до дитсадків, 
яких не вистачає у зв’язку із 
ростом населення нашого мі-
ста. Наразі будуємо два дит-
садки по вул. Сковороди та 
Курортній. Але цього мало. 
Тож питання лишається від-
критим.
Матеріально-технічне 

забезпечення наших на-
вчальних закладів потребує 
оновлення. Плануємо по-
повнювати профільні класи 
необхіднім обладнанням, 
оновлювати комп’ютерні кла-
си, здійснювати у кожному 
закладі необхідні ремонтні 
роботи.

Кадрове забезпечення – з 
метою залучення молодих 
педагогів планується рекон-
струкція гуртожитку для іно-
городніх учителів.
Позашкільна освіта – 

наша мета створити у кожній 
школі найбільш цікаві для 
дітей і батьків гуртки, фа-
культативи, щоб діти у своїй 
школі мали можливість роз-
виватися творчо.
Професійна орієнтація 

учнів і розвиток профільних 

класів – ми будемо розвивати 
профільні напрямки у кожній 
школі, вчителі профільних 
класів отримуватимуть премії 
до 50% за викладання про-
фільних предметів.

– На чому Ви зосередите 
особливу увагу?

– Якщо ми хочемо якіс-
них змін у сфері освіти, ми 
зможемо зробити це тільки, 
по-перше, загальними зусил-
лями, підтримуючи і допома-
гаючи одне одному, по-дру-
ге, змінившись самі, по-третє, 
змінивши структуру й відно-
сини на всіх рівнях освітньої 
системи. Щоб на це зважити-
ся, у нас є дуже вагомий аргу-
мент – наші діти. 
Завдання перед командою 

працівників управління по-
ставили амбітні. І це – тільки 
початок. Попереду ще ба-
гато роботи. Дуже потрібна 
команда однодумців, людей, 
налаштованих на зміни, го-
тових вкладати свої знання, 
сили, час і натхнення на благо 
освіти. 
Користуючись нагодою, я 

запрошую до участі в конкур-
сі проектів «Якою я бачу нову 
школу Приірпіння». Мета 
проекту – залучити вчителів, 
які налаштовані на зміни у 
сфері освіти, вчителів, які ма-
ють бачення і готові для цьо-
го докласти максимум зусиль. 
Це буде кадровий резерв 
нашого регіону. Переможців 
цього конкурсу очікує поїздка 
за кордон для обміну досві-
дом у сфері освіти та різно-
манітні навчальні програми.

Наразі беремо участь у 
Всеукраїнському проекті 
«Розвиток соціальної згурто-
ваності суб’єктів освітнього 
процесу». Кілька ірпінських 
закладів освіти за результа-
тами конкурсного відбору 
26 січня 2017 р. стали його 
учасниками, а саме:
Ірпінське НВО «Освіта»; 
Ірпінська ЗШ І-ІІІ ст. №3;
Ірпінська ЗШ І-ІІІ ст. №5;
Ірпінська СЗШ І-ІІІ ст. із 

поглибленим вивченням 
економіки і права №2; 
Ірпінський НВК «Школа 

І-ІІ ступенів – Коцюбинський 
гуманітарний ліцей». 
Важливим фокусом про-

екту є встановлення партнер-
ських відносин між батьками 
і педагогами, встановлення 
ефективних механізмів вза-
ємодії, підтримка ідей педа-
гогіки партнерства в системі 

освіти (взаємини між дітьми і 
педагогами в освітньому про-
цесі).

– Що особисто Вас моти-
вує?

– Сили і натхнення мені 
дають чоловік, син і дві доч-
ки. Без підтримки чоловіка я 
нічого не змогла б зробити. 
Часто порівнюю себе з ве-
ликим квітучим деревом, а 
чоловік – мій ґрунт, основа 
життя. 
Щоранку я кажу собі, що 

це прекрасний етап мого 
життя. Я займаюся цікавою 
улюбленою справою, розви-
ваюся професійно, зростаю 
як особистість. Головне – збе-
регти вогонь у своєму серці і 
не перегоріти. Вірю, що коли 
ми на правильному шляху і 
наші наміри чисті, саме життя 
підтримує нас і дає сили дола-
ти будь-які труднощі.

ДОВІДКА:

Народилася 30 липня 
1977 р. у м. Старий Оскол 
(Білгородська обл.). Дитин-
ство пройшло в невеликому 
шахтарському містечку Сели-
дове Донецької області.
Освіта: Донбаська Академія 
будівництва і архітектури, 
спеціальність інженер-буді-
вельник;
Педагогічний національний 
університет ім. Драгоманова, 
спеціальність: 1) психолог; 2) 
початкова освіта (Вальдорф-
ська педагогіка). В Ірпені 
оселилася в січні 2015 р.
У лютому 2016 р. заснувала 
та очолила Благодійний 
фонд «Шкільна родина 
Ірпеня».

Ганна КОРОЛЬ про себе:
«З юності прагнула я бути самостійною, хотіла допо-

магати своїй родині. 90-і роки стали справжнім випро-
буванням для багатьох сімей. Було складно з роботою, 
батьки не могли допомагати. З 18 років почала працюва-
ти. У 19 років відкрила філію компанії у сфері продуктів 
харчування в Маріуполі (Донецька обл.). Далі працювала 
менеджером з імпорту німецької продукції з найбільши-
ми компаніями України. Саме наша компанія – одна із 
перших познайомила Україну з німецькими йогуртами 
Мертінгер, Фруттіс, із сирами Хохланд тощо. Далі працю-
вала директором філії міжнародної косметичної компанії. 
Реалізовувала успішні проекти, спрямовані на підвищення 
продажів, зростання кількості клієнтів компанії та ін. 
Початок війни на сході України змінив звичний хід 

подій нашої сім’ї. Ми виїхали з Донецька в травні 2014 р. 
І з 2015-го оселилися в Ірпені. Місто немов завжди було 
нашим, рідним. І ми з чоловіком, і діти відразу полюбили 
Ірпінь. Радію, що доля привела нас саме в це прекрасне 
зелене місто...»

НОВІ ІМЕНА

Спілкувалася Олена ВІТЕР
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ШКОЛА ЮНКОРІВ

«Замість того, щоб тікати «Замість того, щоб тікати 
від проблем за кордон…»від проблем за кордон…»
Молоде покоління про освіту та своє майбутнєМолоде покоління про освіту та своє майбутнє
Сьогодні дуже популярним стало здобуття вищої 
освіти молодими українцями за кордоном. Число 
наших студентів в іноземних університетах станом 
на 2015 рік становило 59 648 осіб. До закінчення 
навчального року залишилося кілька місяців. Що 
планують випускники Приірпіння – підкорювати 
чужоземні виші, пов’язати свою долю з іншою 
країною  чи залишитися на батьківщині? 

Від уявлень, мети і ціннос-
тей майбутніх випускників і 
студентів залежить те, як жи-
тиме Україна через 10–15 ро-
ків. Тому дуже важливо знати, 
з якими настроями сьогод-
нішні школярі завершують 
навчання. Із чим вони пов’я-
зують своє майбутнє і що вза-
галі думають про сучасну ві-
тчизняну систему освіти. Ось 
що нам розповіли юні жителі 
Приірпіння. 
Яся, 16 років: «За кордон я 
б не поїхала. Не впевнена, 
що там краще»

«Я – студентка коледжу і 
навчаюсь на фотографа. На 
мою думку, освіта у школах 
є проблемною: дають дуже 
мало або занадто багато ма-
теріалу. А вчителі більш по-
хилого віку іноді не мають 
бажання нас учити. Пригадую 
слова одного свого виклада-
ча: “Я вже втомився вам по-
яснювати” – і це дійсно золоті 

слова, адже він справді вто-
мився, йому вже час відпочи-
ти! Брати на посаду вчителя 
треба людей перспективних, 
сповнених життєвих сил, за-
цікавлених у предметі, якому 
вони нас навчають.
За кордон я б не поїхала ні 

на навчання, ні на роботу, ні 
жити. Я не впевнена, що там 
краще, ніж у нас. Тим паче, 
це дуже складно звикати до 
чужої країни, якщо тобі в 
ній навчатися (або жити) не 
один рік. Тому я залишаюсь 
в Україні».
Валерія, 16 років: 
«Вважаю освіту в Україні 
неповноцінною»

«Своє майбутнє хочу пов’я-
зати з професією переклада-
ча. За кордон навчатись я б 
поїхала, тому що я вважаю, 
що в нашій країні неповно-
цінна освіта. Так само з за-
доволенням я б поїхала туди 
працювати.

Які недоліки вітчизняної 
освіти, на мою думку? Мені 
не подобається те, що вчителі 
в школах не встигають подати 
весь матеріал за один урок і 
через це задають дуже багато 
домашніх завдань. А ще в ба-
гатьох університетах України 
за навчання треба платити 
дуже великі гроші – це непра-
вильно».
Анна, 15 років: «Розвивати 
СВОЮ країну зараз не 
просто треба, а необхідно!»

«Я навчаюсь у 10 класі і в 
майбутньому планую працю-
вати в журналістиці. Поїхати 
за кордон на навчання – це 
безперечно великий успіх для 
людини, і, звісно ж, я б хотіла 
цього, але тільки на навчан-
ня. Розвивати свою країну 
зараз не те що треба, це не-
обхідно! І тільки ми можемо 
це зробити, правда ж? 
На мою думку, нашій 

системі освіти дуже бракує 

кваліфікованих учителів, які 
вдосконалювалися б самі. 
Предмети взагалі не пов’яза-
ні між собою. Внаслідок чого 
діти не мають відчуття, що от-
римують корисні знання».
Маша, 15 років: «Де ти 
народився, там i треба 
розвиватись!»

«Своє майбутнє пов’язую 
з іноземними мовами, але 
за кордон жити поїхала б на-
вряд чи, бо дуже сумуватиму 
за домом. А ось як турист – 
залюбки! Я вважаю, що де ти 
народився, там i треба роз-
виватись! І замість того, щоб 
тікати від проблем за кордон, 
покращуй свою країну і життя 
в ній, якщо тебе тут щось не 
задовольняє.
На мою думку, в системі 

освіти треба систематизувати 
навчання залежно вiд схиль-
ностей учнiв. Розширити їх 
можливості та зацікавити, бо 
система доволi застарiла i не 
кожному дають зрозумiти, 
чому саме варто придiляти 
увагу. Варто спиратись на 
вподобання і розумовi здiб-

ностi, додавати факультатив-
нi заняття. Зокрема, на уро-
ках iсторiї було б непоганим 
давати бiльш чiтку оцiнку 
певним подiям або наводити 
переконливі аргументи, щоб 
можна було чітко і правдиво 
розуміти, яка постать і подія 
в історії мала позитивний чи 
негативний характер».
Олександра і Марія, 16 і 
14 років: «Треба давати 
розвиватись молодим 
науковцям, щоб вони не 
тікали за кордон»
Олександра розповідає, 

що своє майбутнє залюб-
ки пов’язала б зі сферою 
фармацевтики чи агроно-
мії. «Практику здобула б за 
кордоном, а от жити хочу в 
Україні. Нашій країні не ви-
стачає нормального поряд-
ку й фахового управління. 
Треба давати розвиватися 
молодим науковцям, щоб 
вони не тікали за кордон, 
а наша держава чомусь усе 
робить навпаки».
Марія ж планує пов’язати 

майбутнє зі сферою менедж-

менту, їхати закордон чи за-
лишатись в Україні — ще не 
вирішила, але вважає, що в 
системі освіти є проблемним 
ЗНО, яке іноді буває не під 
силу випускникам.

Які прогнози?
Корумпованість вітчизня-

них вишів і далеко не завж-
ди висока якість підготовки 
змушують молодих людей 
шукати знання за межами 
України. Студенти після 
навчання повинні бути кон-
курентоздатними на ринку 
праці, тож завдання універ-
ситетів – навчати так, щоб 
їхні випускники могли без 
проблем влаштуватися на 
роботу. У навчанні за кор-
доном нема нічого погано-
го – чому б не інтегрувати 
людей у закордонну систему 
освіти, аби вони привозили 
сюди нові навички і практи-
ки? Але для цього держава 
має докласти чимало зусиль, 
щоб мотивувати студента 
повернутись потім на рідні 
терени.

Анна РЕШЕТНІК, 16 років, Ворзель

І МИ – ВТРАЧЕНЕ І МИ – ВТРАЧЕНЕ 
ПОКОЛІННЯ?ПОКОЛІННЯ?

ПОЛЕМІЧНЕ ПИТАННЯ

На початку минулого сторіччя письменниця Гертруда Стайн ввела 
в літературу термін «втрачене покоління», який зробив її більш 
відомою, аніж весь її тогочасний творчий доробок.

Саме так найвідоміша фе-
міністка і критик джазового 
Парижу називала письмен-
ників, які знайшли своє мис-
тецьке «я» в надтяжкий пе-
ріод між Першою та Другою 
світовою війною (Хемінгуей, 
Фіцджеральд, Еліот та інші). 
Потім цей вислів дещо тран-
сформувався – став позна-
чати молодих солдатів, які, 
пройшовши через випробу-
вання війни, так і не змогли 
повернутись до нормально-
го життя…
Інколи чую від людей 

старшого віку: «Ця молодь 
– це жах. Втрачене поколін-
ня!» роки йдуть, десяток за 
десятком, а слова Гертруди 
так і лунають з уст деяких 
любителів попліткувати. Не 
хочу нікого образити, про-
те думаю, що це залишок 
«совдепівського» минулого, 
яке нам не дає спокою й 
ніяк не може вирватись на-
зовні. За вікном 2017 рік. 
І що ми бачимо? Де наше 
втрачене покоління? Під 
під’їздом? Чи сидить за кор-
доном, попиваючи модну 
каву із «Старбаксу», і думає, 
як все-таки круто, що я тут, а 
не в Україні. Україні, в якій 
немає перспективи для роз-
витку, немає «безвізу», інте-
лігенцію знищують на всіх 
рівнях (у школі, університе-

ті, на роботі і т.д.; знищують 
морально, що набагато гір-
ше для особистості), і вреш-
ті-решт немає тієї ж кави і 
«Старбаксу». На жаль, у 80% 
випадків (за моїми скромни-
ми спостереженнями) саме 
останній фактор стає вирі-
шальним для переїзду пода-
лі від України. 
Як на мене, втрачене по-

коління в умовах сучасної 
України – це не та молодь, 
яка ховається за гаражами 
з цигаркою, цей тип я наз-

вала б інакше. Вони будуть 
існувати на «теренах наших 
під’їздів та гаражів» завжди, 
треба це прийняти і кон-
статувати як факт. Тут грає 
інше. Потрібно переступити 
через себе, через страх пе-
ред системою, встати і зро-
бити. Україна вже достатньо 
настраждалась і достатньо 
втратила інтелектуальної 
еліти. Колись же ця повто-
рювана спіраль повинна 
обірватись. Чому б не за-
раз?

Олена РОЖАНСЬКА

Нові комп’ютери – 
БІБЛІОТЕКАМ 

І БУДИНКАМ КУЛЬТУРИ

1 лютого 10 комплектів комп’ютерної техніки отрима-
ли бібліотеки селищ Ворзель, Гостомель, Коцюбинське; Ір-
пінські доросла і дитяча бібліотеки, Будинок культури смт 
Коцюбинське, культурно-оздоровчий комплекс смт Госто-
мель, Ворзельський центр культури «Уварівський дім» та 
сектор забезпечення роботи відділу культури ІМР.
Вкрай необхідна для роботи закладів культури 

комп’ютерна техніка була придбана за ініціативи Ірпінської 
міської ради. Цей важливий захід відбувся за участю на-
чальника Відділу культури національностей та релігій Єв-
генії Антонюк і заступника міського голови Наталії Семко. 

Олена ВІТЕР, фото Володимира ШИЛОВА

Ірпінське 
радіо 
А у нас нова мінімальна 
зарплатня!
Управління Пенсійного 

фонду України у м. Ірпінь 
Київської області інформує, 
що Законом України від 
06.12.2016 «Про внесення 
змін до деяких законодав-
чих актів України» до Закону 
України «Про оплату праці» 
внесено зміни, відповідно до 
яких статтею 31 визначено 
наступне: розмір заробітної 
плати працівника за викона-
ну місячну (годинну) норму 
праці не може бути нижчим 
за розмір мінімальної за-
робітної плати. Мінімальна 
заробітна плата у 2017 р. 
складає 3200 грн на місяць 
(або 19,34 грн за годину у 
погодинному розмірі). Про 
ці новації у випуску розпо-
відає начальник управління 
Ірпінського пенсійного фон-
ду Валентина Заболотна.
Ірпінський Парнас
Історична лірично-гу-

мористична оповідь «Ірпін-
ський Парнас» вийшла у 
світ наприкінці 2016 р. (ви-
давництво «Перун»). Книжка 
здебільшого про Будинок 
творчості письменників. 
Автор дослідницького тво-
ру – журналіст, письменник, 
фотохудожник Володимир 
Коскін. Книжка, видана за 
рахунок міського бюджету, 
вже оселилася в бібліотеках 
і школах Приірпіння. Про 
«Ірпінський Парнас» – автор 
книжки Володимир Коскін.
Заходьте на сайт «Прав-

да Ірпеня» zpi.com.ua/
category/radio і слухайте!

 Редактор Ірпінського 
міського радіомовлення 
Сергій РОЖНОВСЬКИЙ

е 

ПОДЯКА
Щиро дякую Сергію Данішу, голо-

ві коцюбинського осередку ГО «Нові 
обличчя», за чудовий баян, подаро-
ваний моєму внуку Івану, обдаро-
ваному музиканту. Сергій Павлович 
дізнався, що Іван грає на старому по-
ламаному інструменті, познайомив-
шись із ним на конкурсі «Таланти Ко-

цюбинського», і пообіцяв дістати баян, не дати загубитися 
дитячому таланту. Спасибі за дотримання слова. Щастя в 
усьому і Божої ласки!
Також дякую вчительці музики Валентині Степанівні 

Куліш, яка впродовж багатьох років допомагає розвивати 
дитячі таланти, дбаючи про гармонійний розвиток дітей. 
Здоров’я, наснаги, творчих успіхів і солодких плодів на-
тхненної праці!

З повагою, любов’ю і великою вдячністю, 
Ніна Миколаївна Дмитренко
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КУДИ НАПРАВИТИ ЕНЕРГІЮ КУДИ НАПРАВИТИ ЕНЕРГІЮ 
І ПОТЕНЦІАЛ МАЛЕЧІІ ПОТЕНЦІАЛ МАЛЕЧІ
Багато батьків уже з раннього віку намагаються влаштувати своїх 
діток у різні гуртки. Зараз особливої популярності набувають 
гуртки із занять футболом. Один із них успішно – «IBC Football 
Kids» діє в нашому місті на базі Ірпінської Біблійної церкви.

Здавалось би, навіщо футбол трирічно-
му хлопчику? Виявляється, 
що вже з цього віку в дітей 
розвивається координація, 
швидкість, спритність, гнуч-

кість, реакція, увага і любов 
до м’яча. 
Дітей від 3 до 6 років 

тренують в ігровій формі. 
Їх у групі не більше 12. За-
ймаються з ними обов’язково 

два тренери, щоб не зали-
шати дітей самих ні на мить, 
на випадок, якщо, скажімо, 
маленький футболіст захоче 
«відлучитися» на хвилинку. 
Тренерській вигадливо-

сті немає меж. Наприклад, 
на занятті тренери оголошу-
ють себе акулами, а діток – 
рибками, які втікають з м’я-
чем від них. Ціль досягається 
– дитина вчиться вести м’яч, 
вчиться дріблінгу. 
Багато батьків розумі-

ють, що навіть якщо дитина 
не буде серйозно займатися 
футболом, усе ж навички, 
набуті на тренуваннях, зна-
добляться їй у житті. А тим 
діткам, які продовжать за-
йматися футболом у старшо-
му віці, буде значно легше на 
тренуваннях, вони будуть ви-
гідно відрізнятися від тих, які 
до того не відвідували занять 
у дитинстві. 
Оскільки футбольний 

клуб – це одна з ініціатив Ір-

пінської Біблійної церкви, то 
в кінці кожного 50-хвилинно-
го тренування проводять у ці-
кавій для дітей формі біблій-
ний урок впродовж 5–7 хв. 
Наразі тренуються 

три групи діток, яким по 
3–4,5 роки, і три групи – по 
4,5–6 років. До послуг ма-
леньких футболістів – роздя-
гальня, зона для батьків, ту-
алет, зручне поле і спортзал.
Якщо ви у пошуках, куди 

направити енергію та потен-
ціал вашої малечі, пропонує-
мо звернути увагу саме на за-
няття футболом. Абсолютна 
більшість хлопчиків люблять 
рухливі ігри, тому вони у за-
хваті від ігор з м’ячем.
Записуйтесь на пробне 
безкоштовне тренування 
за тел.: (063) 4-100-100. 
Заняття проводяться двічі 
на тиждень за адресою: 
Ірпінь, вул. Соборна, 1. 

Підготувала Данута КОСТУРА

ВИХОВАННЯ

Якість харчування МОЖЕ ВПОВІЛЬНИТИ Якість харчування МОЖЕ ВПОВІЛЬНИТИ 
АБО ПРИСКОРИТИ СТАРІННЯАБО ПРИСКОРИТИ СТАРІННЯ
Старіння є природним процесом, біологічно закономірним. У його основі – сповільнення 
низки фізіолого-біохімічних реакцій, зниження стійкості до зовнішніх чинників тощо. 
Спостерігається пригнічення усіх систем організму, у тому числі, травної системи. Однак 
процес старіння можна сповільнити або прискорити за рахунок харчування.

Щоб повільніше старіти
Для цього необхідно до-

тримуватись таких правил:
– їжа повинна бути повно-

цінна, різноманітна, містити 
всі необхідні компоненти 
для організму (білки, жири, 
вуглеводи, вітаміни, мікро- і 
макроелементи);

– необхідно відмовитись 
від приготування їжі на від-
критій сковороді з додаван-
ням жиру;

– не перевантажувати їжею 
органи травлення – для цього 
їсти 5-6 разів на день і не пе-
реїдати перед сном (особли-
во шкідливе перевантаження 
жирною їжею).
Слід вживати більше ово-

чів, фруктів (у них містяться 
складні вуглеводи), бажано з 
кожним прийомом їжі, і мен-
ше – цукру, варення, конди-
терських виробів (у них – лег-
козасвоювані). Цукор варто 
замінити на мед.
Білкові продукти слід вжи-

вати такі, які не містять багато 

холестерину: м’ясо індички, 
курей, кролика, нежирну сви-
нину і яловичину, рибу (хек, 
щука, тріска), кисломолочні 
продукти, одне яйце, зварене 
м’яко, на день.
Необхідно обмежувати 

продукти, які містять нез-
балансований холестерин 
(масло, кисломолочний сир, 
твердий сир, ковбаси). Кис-
ломолочного сиру можна 
споживати не більше 50 г на 
добу.
Кількість жирів (як тва-

ринних, так і рослинних) слід 
зменшити. 
Важливе значення має спо-

сіб приготування їжі. Можна 
варити, тушкувати з овоча-
ми, готувати на пару, запіка-
ти. Чим нижча температура 
приготування їжі, тим більше 
корисних для організму ком-
понентів у ній збережеться.
Допомагаємо кишківнику
Для нормальної робо-

ти кишківника людина по-
винна щодня споживати 

25–30 г харчових волокон, 
які містяться у висівковому 
пшеничному хлібі, овочах, 
фруктах, кашах. 
Попередження 
атеросклерозу
Рослинні олії хоч не міс-

тять холестерину, їх над-
лишок в їжі приводить до 
підвищення холестерину в 
крові, тому що холестерин 
виробляється печінкою з 
жирів, які надходять з їжею. 
Необхідно виключити олії, 
які містять насичені жирні 
кислоти (пальмітинова, сте-
аринова та інші), їх багато в 
маргаринах і кондитерських 
виробах. Свіже сало є дієтич-
ним продуктом, його можна 
вживати 20–40 г на день.
У той же час слід збіль-

шити частку олій, які міс-
тять омега-3 поліненасичені 
жирні кислоти. Найбільше 
їх у лляній і соєвій оліях. 
Рекомендується використо-
вувати суміш олій в рівних 
частинах: нерафінована со-

няшникова, оливкова і лля-
на (або соєва). Такої суміші 
вживати 1-2 ст. л. протягом 
дня, додаючи її до готових 
страв. У жодному разі не 

можна смажити їжу на рос-
линних оліях!
Дотримуючись цих реко-

мендацій ви попередите під-
вищення рівня холестерину 
в крові, яке приводить до 
атеросклерозу судин.
Турбота про печінку
Холестерин є продук-

том перетворення жирів у 
печінці, а значить на його 
рівень впливає і стан пе-
чінки. Вчасне звернення до 
свого сімейного лікаря за 
направленням на біохіміч-
ний аналіз крові допоможе 
визначити рівень холестери-
ну в крові та з’ясувати стан 
печінки. Таке лабораторне 
обстеження допоможе попе-
редити захворювання шлун-
ково-кишкового тракту і не 
тільки, а в деяких випадках 
– і вчасно запобігти усклад-
ненням.
Дотримання правильного 

харчування в багатьох ви-

падках попереджає прийом 
лікарських препаратів, в 
тому числі оперативне втру-
чання.
Де зробити аналіз крові
Забір крові роблять в ам-

булаторіях загальної прак-
тики – сімейної медицини за 
місцем проживання, в Ірпені 
вони розташовані за адреса-
ми: вул. Заріфи Алієвої, 63 
(тел. реєстратури: 61-320); 
вул. Ніжинська, 11 (тел. ре-
єстратури: 63-775); вул. Се-
веринівська, 105-к (тел. реє-
стратури: (093) 807-63-46); 
вул. Михайлівська, 22 (тел. 
реєстратури: 61-162). За до-
відками щодо забору крові 
звертайтесь до свого сімей-
ного лікаря.
Консультативну допомо-

гу можна одержати у ліка-
ря-гастроентеролога Ірпін-
ської міської поліклініки за 
попереднім записом у реє-
стратурі поліклініки.

Л.М. ПОТУРЕМЕЦЬ, лікар-гастроентеролог, м. Ірпінь Вміст харчових волокон 
у продуктах (г/100г)
Хліб пшеничний грубого 
помелу – 8
Хліб 2-го сорту – 4,4
Хліб чорний – 6,6 
Капуста – 2,1
Буряк – 2,7 
Картопля – 1,8
Перець солодкий – 1,9
Яблука – 2,0
Банан – 1,5
Слива – 1,8
Продукти з низьким 
вмістом холестерину 
(мг/100г)
М’ясо індички – 30
М’ясо кролика – 40
М’ясо бройлерів – 30
Яловичина, свинина – 70
Язик свинячий – 50
Тріска – 30
Щука – 30
Кисломолочні жирні – 60
Кефір – 10

ЗДОРОВ’Я

Студія танцю 
«Жардін де ля Данс» отримала 
призові місця в масштабному 
проекті України «Art Dance»

28-29 січня вихованці ірпінської студії танцю «Жардін 
де ля Данс» взяли участь у наймасштабнішому танцюваль-
ному проекті України «Art Dance», де здобули три перших 
місця, одне 2-е і одне 3-є місце в різних видах жанру хо-
реографії та вікових категоріях. Конкурс відбувся за участі 
зіркових суддів: Влада Ями, Олександра Лещенка, Іллі Мі-
рошниченка та Андрія Дикого.
Керівник студії танцю Віолетта Кременчук поділилася 

враженнями і подякувала своїй команді, завдяки якій це 
стало можливим: Анжелі Зінченко, Тетяні Спектор-Шестак 
та Анастасії Яковенко, вихованці, а сьогодні й хореографу 
студії «Жардін де ля Данс». «Неймовірне відчуття, коли ти 
розумієш, що прожив не марно! Танець – це життя! А діти – 
це щастя! Коли вкладаєш у них усе своє вміння, душу, вони 
виростають і продовжують твою справу, стаючи не тільки 
професійними танцівниками, а й хореографами-постано-
вниками, – це найцінніше Гран-прі у житті! Дякую органі-
заторам цього проекту! Вітаю батьків і дякую своїм дітям!» 
– радіє Віолетта Кременчук.
Бажаємо студії «Жардін де ля Данс» натхнення, краси і 

нових перемог!
Інф. «ІВ»

Ірпінські регбісти у трійці кращих команд в Україні
За підсумками Чемпіонату Украї-

ни з регбі у Молодіжній лізі команда 
Ірпінської ДЮСШ посіла третє міс-
це. 26 січня на сесійному засіданні 
Ірпінської міської ради міський го-
лова Володимир Карплюк нагоро-
див їх бронзовими медалями і по-
чесними грамотами.
Як відомо, ірпінські регбісти – 

одні із кращих не лише на Київщині, 
але і в Україні. Наші юнаки склада-
ють основу збірної України з регбі, 
яка, до речі, у 2015 р. здобула пере-
могу на Чемпіонаті Європи.

«Правда Ірпеня», 
фото: Володимир ШИЛОВ

Ірпінський школяр став 
фіналістом всеукраїнського 
математичного конкурсу
Другокласник Ірпінської 

СЗШ  №2 В’ячеслав Радзеванов-
ський став фіналістом всеукраїн-
ських змагань з усного математич-
ного рахунку в режимі он-лайн.
У відбірковому турі В’ячеслав 

посів друге місце в Україні у віковій 
категорії «Чомучки». Такі змагання 
називаються «Прангліміне». В’ячес-
лав захопився ними ще у 1-му кла-
сі. Торік хлопчик уже брав участь у 
фінальних змаганнях, що проходи-
ли у Львові, і посів там 8-е місце. 
Цьогоріч він побореться за пере-
могу у місті Дніпро.

Фото з мережі Інтернет
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ТЕЛЕПРОГРАМА 6 – 12 ЛЮТОГОТЕЛЕПРОГРАМА 6 – 12 ЛЮТОГО

УТ-1

Профiлактика.
14.00 Погода.
14.30 Борхес.
15.00 Новини.
15.20 Погода.
15.30 Фольк-music.
16.40 Т/с «Анна Пiль».
17.30 Твiй дiм 2.
17.50 Вiкно до Америки.
18.20 Новинний блок.
19.00 Новини. Культура.
19.20 Перша шпальта.
19.55 Вересень.
20.20 Про головне.
21.00 Новини.
21.30 Новини. Спорт.
21.50 Т/с «Епоха честi».
22.35 Обличчя вiйни.
22.50 Погода.
22.55 Вiчне.
23.00 Золотий гусак.
23.15 Пiдсумки.
23.30,0.15 Погода.
23.35 На слуху.
0.20 Телемагазин.
1.20 Новинний блок.
1.55 Новини. Культура.
2.10 Свiтло.
2.55 Д/ф «Українська 
Гельсiнська спiлка - 
вектор визначено».
3.55 Т/с «Анна Пiль».
4.40 Про головне.
5.10 Новини.
5.35 Новини. Спорт.
5.50 Вiчне.

Канал "1+1"

6.00 «ТСН».
6.45 Снiданок з «1+1».
7.00 «ТСН».
7.10 Снiданок з «1+1».
8.00 «ТСН».

8.10 Снiданок з «1+1».
9.00 «ТСН».
9.10 Снiданок з «1+1».
9.30 «Чотири весiлля 2».
10.50 «Мiняю жiнку 2».
12.00 «ТСН».
12.20 «Мiняю жiнку 2».
12.55 «Лiга смiху».
16.05 «Сказочная Русь».
16.45 «ТСН».
17.15 Т/с «Кохання проти 
долi».
19.30 «ТСН».
20.30 Т/с «Останнiй 
москаль».
22.00 «Грошi».
23.15 Т/с «Теорiя брехнi 3». 
(16+).
0.15 «ТСН».
0.30 «Лiга смiху».
3.35 Т/с «Теорiя брехнi 3». 
(16+).

Інтер

5.55 М/ф.
6.20 «Слiдство вели...» з Л. 
Каневським».
7.00 Новини.
7.15 «Ранок з Iнтером».
8.00 Новини.
8.10 «Ранок з Iнтером».
9.00 Новини.
9.20 Т/с «Батькiвський 
iнстинкт», 1-3 с. (16+).
12.00 Новини.
12.25 Т/с «Батькiвський 
iнстинкт», 4 с. (16+).
13.30 «Слiдство вели...» з 
Л. Каневським».
15.20 «Чекай на мене».
17.40 Новини.
18.00 «Стосується 
кожного».
19.00 «Стосується 
кожного».

20.00 «Подробицi».
21.00 Т/с «Райськi яблучка. 
Життя продовжується».
23.35 Т/с «Пiзнай мене, 
якщо зможеш». (16+).
1.20 «Подробицi» - «Час».
2.10 Т/с «Чотири пори 
лiта». (16+).
3.40 Т/с «Пiзнай мене, 
якщо зможеш». (16+).
5.05 «Подробицi» - «Час».

Канал "Україна"

5.50 Подiї тижня з Олегом 
Панютою.
6.50 Ранок з Україною.
7.00 Подiї.
7.15 Ранок з Україною.
8.00 Подiї.
8.15 Ранок з Україною.
9.00 Подiї.
9.15 Зоряний шлях.
10.50 Реальна мiстика.
11.50 Х/ф «Перевiрка на 
любов». (16+).
13.50 Т/с «Проїзний 
квиток», 1 i 2 с. (16+).
15.00 Подiї.
15.30 Т/с «Проїзний 
квиток». (16+).
18.00 Т/с «Райське мiсце», 
21 с. (16+).
19.00 Подiї.
19.45 «Говорить Україна».
21.00 Т/с «Коли минуле 
попереду», 1 i 2 с. (16+).
23.00 Подiї дня.
23.30 Х/ф «Загублений 
свiт». (16+).
Профiлактика.
5.00 Т/с «Адвокат». (16+).

СТБ

Профiлактика.
6.00 Т/с «Коли ми вдома».

7.20 «Все буде добре!»
9.20 Х/ф «Моя старша 
сестра».
11.15 Х/ф «Двi iсторiї про 
кохання».
13.35 «Битва екстрасенсiв 
16».
16.00 «Все буде добре!»
18.00 «Вiкна-Новини».
18.30 Т/с «Коли ми вдома».
20.00 «Слiдство ведуть 
екстрасенси».
22.00 «Вiкна-Новини».
22.35 «Слiдство ведуть 
екстрасенси».
23.50 «Давай поговоримо 
про секс 3».
1.45 «Один за всiх».
2.55 «Слiдство ведуть 
екстрасенси».

Новий канал

5.55 Kids̀  Time.
6.00 М/с «Хай живе король 
Джулiан».
8.20 Kids̀  Time.
8.25 М/ф «Аладдiн i 
король розбiйникiв».
10.10 Х/ф «Драконiвськi 
перли: Еволюцiя».
11.50 Х/ф «Знаряддя 
смертi: Мiсто кiсток». 
(16+).
14.20 Зiрки пiд гiпнозом.
18.00 Абзац.
19.00 Ревiзор.
22.00 Пристрастi за 
ревiзором.
0.45 Х/ф «Хто я». (18+).
2.50 Служба розшуку 
дiтей.

ICTV

5.05 Служба розшуку 
дiтей.

5.10 Провокатор.
5.55 Надзвичайнi новини 
з К. Стогнiєм.
6.40 Факти тижня. 100 
хвилин з О. Соколовою.
8.45 Факти. Ранок.
9.15 Надзвичайнi новини. 
Пiдсумки з К. Стогнiєм.
9.50 Антизомбi.
10.50 Секретний фронт.
11.40 Х/ф «Злива». (16+).
12.45 Факти. День.
13.20 Х/ф «Злива». (16+).
13.55 Х/ф «Тюряга». (16+).
15.45 Факти. День.
16.20 Х/ф «Тюряга». (16+).
16.35 Х/ф «Три дев̀ ятки». 
(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 «На трьох». 
(16+).
22.20 Свобода слова.
0.30 Х/ф «Боєць». (16+).
2.05 Т/с «Лас-Вегас 2». 
(16+).
3.25 Стоп-10.

Канал "2+2"

6.00 М/ф.
8.00 Х/ф «Трiленiум».
13.35 Д/ф «Помста 
природи».
17.30 «Українськi 
сенсацiї».
18.30 «Спецкор».
19.00 «ДжеДАI».
19.35 «Люстратор. 
Металевий легiон».
20.30 Т/с «Одинак». (16+).
21.15 Х/ф «В iм̀ я короля 
2». (16+).

23.05 Х/ф «Секс заради 
виживання». (18+).
0.55 Т/с «Iнспектор Алекс 
2».
1.50 Х/ф «Легенда про 
княгиню Ольгу».

НТН

5.10 Т/с «Я повернуся». 
(16+).
8.55 Т/с «Кулагiн та 
партнери». (12+).
10.25 Т/с «Детективи». 
(16+).
12.00 Т/с «Iнспектор 
Джордж Джентлi».
13.45 Т/с «CSI: Маямi 8». 
(16+).
14.00 «Свiдок».
14.20 Т/с «CSI: Маямi 8». 
(16+).
15.45 Т/с «Морський 
патруль 5». (16+).
17.25 Т/с «Детективи». 
(16+).
19.00 «Свiдок».
19.30 Т/с «Кулагiн та 
партнери». (12+).
21.30 Т/с «CSI: Маямi 8». 
(16+).
23.15 «Свiдок».
23.45 Т/с «Елементарно 
2». (16+).
0.40 Т/с «Код 100». (18+).
2.20 «Свiдок».
2.50 «Випадковий 
свiдок».
3.05 «РечДОК».
3.35 «Легенди 
бандитської Одеси».
4.00 «Правда життя. 
Професiї».

ПОНЕДІЛОК, 6 лютого

ВІВТОРОК, 7 лютого

УТ-1

6.00,7.00,8.00 Новини.
6.10,7.10,8.10 Ера бiзнесу.
6.15,7.15,8.15 Спорт.
6.20,8.20 АгроЕра.
6.25,7.20,8.25 Погода.
6.30 Золотий гусак.
6.45,7.45,8.30 Смакота.
7.25 На слуху.
8.35 Паспорт.ua.
8.45 Телемагазин.
9.00 Україна на смак.
9.30 Д/с «Вудро Вiлсон».
11.00 Погода.
11.05 Д/ф «Справа 
Менделя Бейлiса».
11.45 Орегонський 
путiвник.
12.15 Суспiльний 
унiверситет.
12.40 Новини. Спорт.
13.00 Новини.
13.15 Уряд на зв̀ язку з 
громадянами.
14.00 Книга.ua.
14.30 Вересень.
15.00 Новини.
15.20 Погода.
15.30 Театральнi сезони.
15.55 Спогади.
16.25 Мистецькi iсторiї.
16.40 Т/с «Анна Пiль».
17.30 Хто в домi хазяїн?
17.50 М/с «Попелюшка».
18.20 Новинний блок.
19.00 Новини. Культура.
19.20 Програма з 
Майклом Щуром.
19.55 Нашi грошi.
20.20 Про головне.
21.00 Новини.
21.30 Новини. Спорт.
21.50 Т/с «Епоха честi».
22.50 Погода.
22.55 Вiчне.
23.00 Золотий гусак.
23.15 Пiдсумки.
23.30,0.15 Погода.

23.35 На слуху.
0.20 Телемагазин.
1.20 Новинний блок.
1.55 Новини. Культура.
2.10 Уряд на зв̀ язку з 
громадянами.
2.35 Д/с «Вудро Вiлсон».

Канал "1+1"

6.00 «ТСН».
6.45 Снiданок з «1+1».
7.00 «ТСН».
7.10 Снiданок з «1+1».
8.00 «ТСН».
8.10 Снiданок з «1+1».
9.00 «ТСН».
9.10 Снiданок з «1+1».
9.30 «Чотири весiлля 2».
10.50 «Мiняю жiнку 2».
12.00 «ТСН».
12.20 «Мiняю жiнку 2».
12.45 «Лiга смiху».
16.00 «Сказочная Русь».
16.45 «ТСН».
17.15 Т/с «Кохання проти 
долi».
19.30 «ТСН».
20.30 «Секретнi 
матерiали».
21.00 Т/с «Останнiй 
москаль».
22.00 «На ножах».
23.30 Т/с «Теорiя брехнi 
3». (16+).
0.30 «ТСН».
0.45 «Лiга смiху».

Iнтер

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

11.10 Т/с «Райськi 
яблучка. Життя 
продовжується».
12.00 Новини.
12.25 Т/с «Райськi 
яблучка. Життя 
продовжується».
14.10 «Слiдство вели...» з 
Л. Каневським».
15.50 «Речдок».
16.45 «Речдок».
17.40 Новини.
18.00 «Стосується 
кожного».
19.00 «Стосується 
кожного».
20.00 «Подробицi».
21.00 Т/с «Райськi 
яблучка. Життя 
продовжується».
23.40 Т/с «Пiзнай мене, 
якщо зможеш». (16+).
1.20 «Подробицi» - «Час».
2.10 Т/с «Чотири пори 
лiта». (16+).

Канал "Україна"

6.10 Т/с «Адвокат». (16+).
7.00 Подiї.
7.15 Ранок з Україною.
8.00 Подiї.
8.15 Ранок з Україною.
9.00 Подiї.
9.15 Зоряний шлях.
11.30 Реальна мiстика.
13.30 Т/с «Черговий лiкар 
2». (12+).
15.00 Подiї.
15.30 Т/с «Черговий лiкар».
16.10 Т/с «Адвокат». (16+).
18.00 Т/с «Райське мiсце», 
22 с. (16+).
19.00 Подiї.
19.45 «Говорить Україна».
21.00 Т/с «Коли минуле 
попереду», 3 i 4 с. (16+).
23.00 Подiї дня.
23.30 Т/с «CSI. Мiсце 
злочину». (16+).

1.20 Подiї.
2.10 Х/ф «Загублений 
свiт». (16+).
3.45 Подiї.

СТБ

6.35 «Все буде добре!»
8.35 Х/ф «Не пiдганяй 
кохання».
10.45 «МастерШеф».
16.00 «Все буде добре!»
18.00 «Вiкна-Новини».
18.30 Т/с «Коли ми вдома».
20.00 «МастерШеф Дiти 
2».
22.00 «Вiкна-Новини».
22.45 «МастерШеф Дiти 2».
23.20 Т/с «Коли ми вдома».
0.55 «Слiдство ведуть 
екстрасенси».

Новий канал

2.55 Зона ночi.
4.45 Абзац.
5.40 Kids̀  Time.
5.45 М/с «Хай живе король 
Джулiан».
6.55 Kids̀  Time.
7.00 Т/с «Клiнiка». (16+).
9.10 Київ вдень та вночi.
11.15 Серця трьох.
14.00 Хто зверху.
18.00 Абзац.
19.00 Зiрки пiд гiпнозом.
22.45 Т/с «Гра престолiв». 
(18+).
0.55 Х/ф «Перевертнi». 
(18+).
2.45 Зона ночi.

ICTV

4.35 Факти.
4.55 Провокатор.
5.35 Дивитись усiм!
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 «Життя i пригоди 
Мишка Япончика». (16+).
12.05 Т/с «Вiддiл 44». 
(16+).
12.45 Факти. День.
13.20 Т/с «Вiддiл 44». 
(16+).
13.35 Х/ф «Боєць». (16+).
15.20 Т/с «На трьох». (16+).
15.45 Факти. День.
16.20 Т/с «На трьох». (16+).
17.45 Т/с «Життя i пригоди 
Мишка Япончика». (16+).
18.45 Факти. Вечiр.
19.20 Надзвичайнi новини 
з К. Стогнiєм.
20.20 Громадянська 
оборона.
21.05 Факти. Вечiр.
21.25 Т/с «На трьох». (16+).
23.20 Х/ф «Вогонь iз 
пекла». (16+).
1.20 Т/с «Лас-Вегас 3». 
(16+).
2.45 Стоп-10.

Канал "2+2"

6.00 М/ф.
8.00 «Нове Шалене вiдео 
по-українськи».
8.30 «Облом.UA».
8.55 Д/ф «Потойбiчна 
Україна. Х-фауна».
9.55 Д/ф «Потойбiчна 
Україна. Паранормальнi 
явища».
10.55 «Нове Шалене вiдео 
по-українськи».
15.00 Х/ф «Абсолютний 
нуль». (16+).
16.50 Х/ф «В iм̀ я короля 
3». (16+).
18.30 «Спецкор».
19.00 «ДжеДАI».
19.35 Т/с «Одинак». (16+).
20.30 Т/с «Одинак». (16+).
21.25 Х/ф «Ера 
динозаврiв». (16+).

23.10 Х/ф «Фунт плотi». 
(18+).
1.10 Т/с «Iнспектор Алекс 
2».
2.05 Х/ф «Легенда про 
княгиню Ольгу».

НТН

4.35 Х/ф «Мiмiно».
6.05 Х/ф «Скринька Марiї 
Медiчi».
7.50 Т/с «Кулагiн та 
партнери». (12+).
8.30 Ранковий «Свiдок».
9.00 Т/с «Кулагiн та 
партнери». (12+).
10.25 Т/с «Детективи». 
(16+).
12.00 Т/с «Iнспектор 
Джордж Джентлi».
13.45 Т/с «CSI: Маямi 8». 
(16+).
14.00 «Свiдок».
14.20 Т/с «CSI: Маямi 8». 
(16+).
15.45 Т/с «Морський 
патруль 5». (16+).
17.25 Т/с «Детективи». 
(16+).
19.00 «Свiдок».
19.30 Т/с «Кулагiн та 
партнери». (12+).
21.30 Т/с «CSI: Маямi 8». 
(16+).
23.15 «Свiдок».
23.45 Т/с «Елементарно 
2». (16+).
0.40 Т/с «Код 100». (18+).
2.20 «Свiдок».
2.50 «Випадковий 
свiдок».
3.00 «РечДОК».
3.50 «Легенди 
бандитської Одеси».
4.15 «Правда життя. 
Професiї».

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

ІНФОРМАЦІЯ
виконавчого комітету 
Ірпінської міської ради про 
результати конкурсного 
відбору експертів щодо 
проведення незалежної 
оцінки об’єктів комунальної 
власності 
Протокол №2/2017

Об’єкт оренди
м. Ірпінь, вул. Шевченка, 2-а 

(93,62 м кв.) – 897 грн;
м. Ірпінь, вул. Стельмаха, 9 

(21,0 м кв.) – 897 грн;
м. Ірпінь, вул. 74 Стрілецької 

дивізії, 1 (251,9 м кв.; 33,6 м.кв.; 
13,5 м.кв.) – 897 грн;
смт. Гостомель, вул. Свя-

то-Покровська, 81Б (142,5 м.кв.) 
– 897 грн.
Переможець конкурсу – 

ФОП Козачок Ф.Д.
Перший заступник міського голови 

Д.В. Христюк

ОГОЛОШЕННЯ
виконавчого комітету 
Ірпінської міської ради про 
конкурс експертів, які будуть 
залучені до проведення 
незалежної оцінки об’єктів 
комунальної власності
∙ Балансоутримувач: Управління 

освіти і науки Ірпінської міської ради – 
нежитлове приміщення за адресою:

- м. Ірпінь, вул. Северинівська, 129-
а (548,6 м кв., спортивний зал Ірпін-
ської ЗОШ І-ІІІ ст. №3).
∙ Балансоутримувач: Відділ культу-

ри, національностей та релігій Ірпін-
ської міської ради – частина нежитлово-
го приміщення за адресою:

- м. Ірпінь, вул. Шевченка, 3-а 
(19,1 м кв., Ірпінська центральна місь-
ка бібліотека).
∙ Балансоутримувач: КЗ «Ірпінська 

центральна міська лікарня» – нежитлові 
приміщення (гаражні бокси) за адре-
сою:

- м. Буча, вул. Польова, 19 
(95,9 м кв.);

- смт.Гостомель, вул. Свято-Покров-
ська, 73 (130,5 м кв.).
∙ Балансоутримувач: Виконавчий 

комітет Ірпінської міської ради – не-
житлове приміщення (гаражний бокс) 
за адресою:

- м. Ірпінь, вул. Шевченка, 2-а 
(21 м кв.).
Учасникам конкурсу необхідно по-

дати до конкурсної комісії такі доку-
менти:

- заяву на участь у конкурсі за вста-
новленою формою;

- копії установчих документів учас-
ника конкурсу; 

- копії документів, що підтверджу-
ють кваліфікацію працівників, які залу-
чаються до виконання оцінки; 

- копію кваліфікаційного свідоцтва 
оцінювача, виданого у встановленому 
законом порядку; 

- матеріали, в яких відображається 
досвід проведення незалежної оцінки; 

- пропозиції учасника конкурсу 
щодо термінів виконання робіт та оп-
лати (подаються в окремому опечата-
ному конверті). 
Умови конкурсу:
- мінімальний термін виконання 

робіт;
- мінімальна вартість послуг експер-

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

жен об’єкт окремо.
Конкурсну документацію слід пода-

вати не пізніше як за чотири робочі дні 
до дати проведення конкурсу (включ-
но) за адресою: м. Ірпінь, вул. Шев-
ченка, 2-а, кімн. №50; тел. для довідок 
(04597) 67-005. Конкурс буде проведе-
но у приміщенні виконавчого комітету 
Ірпінської міської ради через 14 днів 

Перший заступник міського голови 
Д.В. Христюк 

ОГОЛОШУЄТЬСЯ КОНКУРС 
НА ЗАМІЩЕННЯ ВАКАНТНОЇ 
ПОСАДИ
Гостомельська селищна рада 

оголошує конкурс на заміщення ва-
кантної посади спеціаліста 1 катего-
рії, юриста.
Вимоги до кандидата: 
• повна вища освіта вiдповiдно-

го професiйного спрямування; 
• відповідні навички за фахом ;
• досконале володіння 

комп’ютером; 
• досвід роботи за фахом не 

менше 5 років.
За довідками звертатись в Госто-

мельську селищну раду: селище 
Гостомель, вул. Свято-Покровська, 
220 (каб. 3) або за телефоном: 
(04597) 32-007.
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СЕРЕДА, 8 лютого

УТ-1

6.00,7.00,8.00 Новини.
6.10,7.10,8.10 Ера бiзнесу.
6.15,7.15,8.15 Спорт.
6.20,8.20 АгроЕра.
6.25,7.20,8.25 Погода.
6.30 Золотий гусак.
6.45,7.45,8.30 Смакота.
7.25 На слуху.
8.35 Паспорт.ua.
8.45 Телемагазин.
9.00 Україна на смак.
9.30 Д/с «Франклiн 
Делано Рузвельт».
11.35 Погода.
11.45 Орегонський 
путiвник.
12.15 Суспiльний 
унiверситет.
12.40 Новини. Спорт.
13.00 Новини.
13.15 Слiдство.Iнфо.
14.00 Надвечiр̀ я. Долi.
15.00 Новини.
15.20 Обличчя вiйни.
15.40 Бiатлон. ЧС. 
Змiшана естафета.
17.10 Т/с «Анна Пiль».
18.05 Погода.
18.20 Новинний блок.
19.00 Новини. Культура.
19.20 Борхес.
19.55 «Схеми» з Н. 
Седлецькою.
20.20 Про головне.
21.00 Новини.
21.30 Новини. Спорт.
21.50 Т/с «Епоха честi».
22.35 Обличчя вiйни.
22.50 Погода.
22.55 Вiчне.
23.00 Золотий гусак.
23.15 Пiдсумки.
23.30,0.15 Погода.
23.35 На слуху.
0.20 Телемагазин.
1.20 Новинний блок.

1.55 Новини. Культура.
2.10 Бiатлон. ЧС. I етап. 
Змiшана естафета.
3.35 Д/ф «Сiмдесятники. 
Микола Вiнграновський. 
Український Орфей».
3.55 Т/с «Анна Пiль».

Канал "1+1"

6.00 «ТСН».
6.45 Снiданок з «1+1».
7.00 «ТСН».
7.10 Снiданок з «1+1».
8.00 «ТСН».
8.10 Снiданок з «1+1».
9.00 «ТСН».
9.10 Снiданок з «1+1».
9.30 «Чотири весiлля 2».
10.55 «Мiняю жiнку 3».
12.00 «ТСН».
12.20 «Мiняю жiнку 2».
12.55 «Лiга смiху».
16.05 «Сказочная Русь».
16.45 «ТСН».
17.15 Т/с «Кохання проти 
долi».
19.30 «ТСН».
20.30 «Секретнi 
матерiали».
21.00 Т/с «Останнiй 
москаль».
22.00 «Чотири весiлля 6».
23.00 «Право на владу».
0.30 «ТСН».
0.45 «Лiга смiху».
3.35 «Секретнi 
матерiали».

Iнтер

5.50 М/ф.
6.20 «Слiдство вели...» з 
Л. Каневським».
7.00 Новини.
7.15 «Ранок з Iнтером».
8.00 Новини.
8.10 «Ранок з Iнтером».
9.00 Новини.

9.20 «Давай 
одружимося».
11.10 Т/с «Райськi яблучка. 
Життя продовжується».
12.00 Новини.
12.25 Т/с «Райськi 
яблучка. Життя 
продовжується».
14.10 «Слiдство вели...» з 
Л. Каневським».
15.50 «Речдок».
16.45 «Речдок».
17.40 Новини.
18.00 «Стосується 
кожного».
19.00 «Стосується 
кожного».
20.00 «Подробицi».
21.00 Т/с «Райськi 
яблучка. Життя 
продовжується».
23.40 Т/с «Пiзнай мене, 
якщо зможеш». (16+).
1.20 «Подробицi» - «Час».
2.05 Т/с «Чотири пори 
лiта». (16+).

Канал "Україна"

6.10 Т/с «Адвокат». (16+).
7.00 Подiї.
7.15 Ранок з Україною.
8.00 Подiї.
8.15 Ранок з Україною.
9.00 Подiї.
9.15 Зоряний шлях.
11.30 Реальна мiстика.
13.30 Т/с «Черговий лiкар 
2». (12+).
15.00 Подiї.
15.30 Т/с «Черговий 
лiкар».
16.10 Т/с «Адвокат». (16+).
18.00 Т/с «Райське мiсце», 
24 с. (16+).
19.00 Подiї.
19.45 «Говорить Україна».
21.00 Т/с «Коли минуле 
попереду», 7 i 8 с. (16+).

23.00 Подiї дня.
23.30 Т/с «CSI. Мiсце 
злочину». (16+).
2.50 Подiї.
3.40 Зоряний шлях.

СТБ

6.40 «Все буде добре!»
8.40 «Моя правда».
10.35 «МастерШеф».
16.00 «Все буде добре!»
18.00 «Вiкна-Новини».
18.30 Т/с «Коли ми 
вдома».
20.00 «Я соромлюсь свого 
тiла 4».
22.00 «Вiкна-Новини».
22.45 «Я соромлюсь свого 
тiла 4».
0.00 «Слiдство ведуть 
екстрасенси».

Новий канал

3.15 Служба розшуку 
дiтей.
3.20 Зона ночi.
4.55 Абзац.
5.45 Kids̀  Time.
5.50 М/с «Хай живе 
король Джулiан».
7.00 Kids̀  Time.
7.05 Т/с «Клiнiка». (16+).
9.45 Київ вдень та вночi.
12.00 Серця трьох.
14.45 Вар̀ яти.
18.00 Абзац.
19.00 Зiрки пiд гiпнозом.
22.40 Т/с «Гра престолiв». 
(18+).
0.50 Х/ф «Воно». (18+).
2.30 Служба розшуку 
дiтей.
2.35 Зона ночi.

ICTV

4.25 Студiя Вашингтон.
4.30 Факти.
4.50 Провокатор.

5.35 Дивитись усiм!
6.30 Ранок у великому 
мiстi.
8.45 Факти. Ранок.
9.15 Надзвичайнi новини 
з К. Стогнiєм.
10.10 Секретний фронт.
11.10 Т/с «Життя i пригоди 
Мишка Япончика». (16+).
12.00 Т/с «Вiддiл 44». 
(16+).
12.45 Факти. День.
13.20 Т/с «Вiддiл 44». 
(16+).
13.35 Х/ф «У смертельнiй 
небезпецi». (16+).
15.30 Т/с «На трьох». 
(16+).
15.45 Факти. День.
16.20 Т/с «На трьох». 
(16+).
17.50 Т/с «Життя i пригоди 
Мишка Япончика». (16+).
18.45 Факти. Вечiр.
19.20 Надзвичайнi новини 
з К. Стогнiєм.
20.20 Iнсайдер.
21.05 Факти. Вечiр.
21.25 Т/с «На трьох». 
(16+).
23.20 Х/ф «Наперекiр 
смертi». (16+).
1.10 Т/с «Лас-Вегас 3». 
(16+).
2.35 Стоп-10.

Канал "2+2"

6.00 М/ф.
8.00 «Нове Шалене вiдео 
по-українськи».
8.30 «Облом.UA».
8.55 «Люстратор».
10.55 «Нове Шалене вiдео 
по-українськи».
16.35 Х/ф «Гра смертi». 
(16+).
18.30 «Спецкор».
19.00 «ДжеДАI».

19.35 Т/с «Одинак». (16+).
20.30 Т/с «Одинак». (16+).
21.25 Х/ф «Бiлий шквал».
0.00 Х/ф «Абсолютний 
страх». (18+).
1.45 Х/ф «Вишневi ночi».

НТН

4.20 Х/ф «Дике кохання».
6.20 Х/ф «Катала». (16+).
7.50 Т/с «Кулагiн та 
партнери». (12+).
8.30 Ранковий «Свiдок».
9.00 Т/с «Кулагiн та 
партнери». (12+).
10.25 Т/с «Детективи». 
(16+).
12.00 Т/с «Iнспектор 
Джордж Джентлi».
13.45 Т/с «CSI: Маямi 8». 
(16+).
14.00 «Свiдок».
14.20 Т/с «CSI: Маямi 8». 
(16+).
15.45 Т/с «Морський 
патруль 5». (16+).
17.25 Т/с «Детективи». 
(16+).
19.00 «Свiдок».
19.30 Т/с «Кулагiн та 
партнери». (12+).
21.30 Т/с «CSI: Маямi 8». 
(16+).
23.15 «Свiдок».
23.45 Т/с «Елементарно 
2». (16+).
0.40 Т/с «Код 100». (18+).
2.20 «Свiдок».
2.50 «Випадковий 
свiдок».
2.55 «РечДОК».
3.20 «Легенди 
бандитської Одеси».
3.45 «Правда життя. 
Професiї».

ТЕЛЕПРОГРАМА 6 – 12 ЛЮТОГОТЕЛЕПРОГРАМА 6 – 12 ЛЮТОГО

ЧЕТВЕР, 9 лютого

УТ-1

6.00,7.00,8.00 Новини.
6.10,7.10,8.10 Спорт.
6.15,8.15 АгроЕра.
6.20,7.15,8.20 Погода.
6.25 Золотий гусак.
6.45,7.45,8.25 Смакота.
7.20 На слуху.
8.35 Паспорт.ua.
8.45 Телемагазин.
9.00 Україна на смак.
9.30 Д/с «Вудро Вiлсон».
11.00 Засiдання Кабiнету 
Мiнiстрiв України.
13.00 Новини.
13.15 Нашi грошi.
14.00 Вiйна i мир.
15.00 Новини.
15.20 Погода.
15.30 Свiтло.
16.10 Путiвник 
прочанина.
16.25 На пам̀ ять.
16.40 Т/с «Анна Пiль».
17.30 Хочу бути.
17.50 М/с «Попелюшка».
18.20 Новинний блок.
19.00 Новини. Культура.
19.20 Д/ф «Iсторiя одного 
переселення. Чехи i 
Україна».
19.55 Слiдство.Iнфо.
20.20 Про головне.
21.00 Новини.
21.30 Новини. Спорт.
21.50 Т/с «Епоха честi».
22.40 Мегалот.
22.50 Погода.
22.55 Вiчне.
23.00 Золотий гусак.
23.15 Пiдсумки.
23.30,0.15 Погода.
23.35 На слуху.
0.20 Телемагазин.
1.20 Новинний блок.
1.55 Новини. Культура.

2.10 Вiкно до Америки.
2.35 Д/с «Вудро Вiлсон».

Канал "1+1"

6.00 «ТСН».
6.45 Снiданок з «1+1».
7.00 «ТСН».
7.10 Снiданок з «1+1».
8.00 «ТСН».
8.10 Снiданок з «1+1».
9.00 «ТСН».
9.10 Снiданок з «1+1».
9.30 «Чотири весiлля 2».
10.50 «Мiняю жiнку 2».
12.00 «ТСН».
12.20 «Мiняю жiнку 2».
12.55 «Лiга смiху».
16.05 «Сказочная Русь».
16.45 «ТСН».
17.15 Т/с «Кохання проти 
долi».
19.30 «ТСН».
20.30 «Секретнi 
матерiали».
21.00 Т/с «Останнiй 
москаль».
22.00 «Одруження 
наослiп 3».
23.30 Т/с «Теорiя брехнi 
3». (16+).
0.30 «ТСН».
0.45 «Лiга смiху».

Iнтер

5.50 М/ф.
6.20 «Слiдство вели...» з 
Л. Каневським».
7.00 Новини.
7.15 «Ранок з Iнтером».
8.00 Новини.
8.10 «Ранок з Iнтером».
9.00 Новини.
9.20 «Давай 
одружимося».
11.10 Т/с «Райськi яблучка. 
Життя продовжується».

12.00 Новини.
12.25 Т/с «Райськi 
яблучка. Життя 
продовжується».
14.10 «Слiдство вели...» з 
Л. Каневським».
15.50 «Речдок».
16.45 «Речдок».
17.40 Новини.
18.00 «Стосується 
кожного».
19.00 «Стосується 
кожного».
20.00 «Подробицi».
21.00 Т/с «Райськi 
яблучка. Життя 
продовжується».
23.40 Т/с «Пiзнай мене, 
якщо зможеш». (16+).
1.20 «Подробицi» - «Час».
2.10 Т/с «Чотири пори 
лiта». (16+).

Канал "Україна"

6.10 Т/с «Адвокат». (16+).
7.00 Подiї.
7.15 Ранок з Україною.
8.00 Подiї.
8.15 Ранок з Україною.
9.00 Подiї.
9.15 Зоряний шлях.
11.30 Реальна мiстика.
13.30 Т/с «Черговий лiкар 
2». (12+).
15.00 Подiї.
15.30 Т/с «Черговий лiкар».
16.10 Т/с «Адвокат». (16+).
18.00 Т/с «Райське мiсце», 
23 с. (16+).
19.00 Подiї.
19.45 «Говорить Україна».
21.00 Т/с «Коли минуле 
попереду», 5 i 6 с. (16+).
23.00 Подiї дня.
23.30 Т/с «CSI. Мiсце 
злочину». (16+).

2.50 Подiї.
3.40 Зоряний шлях.
4.30 Реальна мiстика.

СТБ

6.50 «Все буде добре!»
8.50 «Моя правда».
10.45 «МастерШеф».
16.00 «Все буде добре!»
18.00 «Вiкна-Новини».
18.30 Т/с «Коли ми вдома».
20.00 «МастерШеф. Дiти 
2».
22.00 «Вiкна-Новини».
22.45 «МастерШеф. Дiти 
2».
23.20 Т/с «Коли ми вдома».
0.55 «Слiдство ведуть 
екстрасенси».

Новий канал

3.00 Зона ночi.
4.45 Абзац.
5.35 Kids̀  Time.
5.40 М/с «Хай живе 
король Джулiан».
6.55 Kids̀  Time.
7.00 Т/с «Клiнiка». (16+).
9.10 Київ вдень та вночi.
11.15 Серця трьох.
14.10 Зiрки пiд гiпнозом.
18.00 Абзац.
19.00 Вар̀ яти.
22.15 Т/с «Гра престолiв». 
(18+).
1.35 Х/ф «Вампiрша». 
(18+).

ICTV

4.25 Служба розшуку 
дiтей.
4.30 Студiя Вашингтон.
4.35 Факти.
4.55 Провокатор.
5.40 Дивитись усiм!
6.30 Ранок у великому 
мiстi.

8.45 Факти. Ранок.
9.15 Надзвичайнi новини 
з К. Стогнiєм.
10.10 Громадянська 
оборона.
11.05 Т/с «Життя i пригоди 
Мишка Япончика». (16+).
12.05 Т/с «Вiддiл 44». 
(16+).
12.45 Факти. День.
13.20 Т/с «Вiддiл 44». 
(16+).
13.35 Х/ф «Вогонь iз 
пекла». (16+).
15.30 Т/с «На трьох». 
(16+).
15.45 Факти. День.
16.20 Т/с «На трьох». 
(16+).
17.55 Т/с «Життя i пригоди 
Мишка Япончика». (16+).
18.45 Факти. Вечiр.
19.20 Надзвичайнi 
новини з К. Стогнiєм.
20.20 Секретний фронт.
21.05 Факти. Вечiр.
21.25 Т/с «На трьох». 
(16+).
23.20 Х/ф «У смертельнiй 
небезпецi». (16+).
1.15 Т/с «Лас-Вегас 

Канал "2+2"

6.00 М/ф.
8.00 «Нове Шалене вiдео 
по-українськи».
8.30 «Облом.UA».
8.55 «Секретнi матерiали».
10.55 «Облом.UA».
15.35 Х/ф «План 
пограбування». (16+).
16.50 Х/ф «Динамiт». 
(16+).
18.30 «Спецкор».
19.00 «ДжеДАI».
19.35 Т/с «Одинак». (16+).

20.30 Т/с «Одинак». (16+).
21.25 Х/ф «Гра смертi». 
(16+).
23.20 Х/ф «Динамiт». 
(16+).
1.00 Т/с «Iнспектор Алекс 
2».
1.55 Х/ф «Чорна долина».

НТН

4.50 Х/ф «Грачi».
6.20 Х/ф «Каблучка з 
Амстердама».
7.55 Т/с «Кулагiн та 
партнери». (12+).
8.30 Ранковий «Свiдок».
9.00 Т/с «Кулагiн та 
партнери». (12+).
10.25 Т/с «Детективи». 
(16+).
12.00 Т/с «Iнспектор 
Джордж Джентлi».
13.45 Т/с «CSI: Маямi 8». 
(16+).
14.00 «Свiдок».
14.20 Т/с «CSI: Маямi 8». 
(16+).
15.45 Т/с «Морський 
патруль 5». (16+).
17.25 Т/с «Детективи». 
(16+).
19.00 «Свiдок».
19.30 Т/с «Кулагiн та 
партнери». (12+).
21.30 Т/с «CSI: Маямi 8». 
(16+).
23.15 «Свiдок».
23.45 Т/с «Елементарно 2». 
(16+).
0.40 Т/с «Код 100». (18+).
2.20 «Свiдок».
2.50 «Випадковий свiдок».
3.00 «РечДОК».
3.25 «Легенди бандитської 
Одеси».

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

ОГОЛОШЕННЯ
► Загублений диплом спеціаліста 

серія СБ №115295 та додаток до нього 
12ВБ №964823, видані НУДПС Украї-
ни 25 вересня 2015 р. на ім’я Назарка 
Івана Юрійовича, вважати недійсними.
► Загублений студентський квиток 

серія КХ №11463788, виданий УДФ-
СУ 01 вересня 2016 р. на ім’я Вишне-
вської Ліни Володимирівни, вважати 
недійсним.
► Загублений студентський квиток 

серія КВ №11407552, виданий НУФВС 
України 01 вересня 2016 р. на ім’я 
Лута Івана Андрійовича, вважати не-
дійсним.
► Загублений військовий квиток се-

рія МО №303205, виданий Ірпінським 
МВК 23 червня 1999 р. на ім’я Три-
пядька В’ячеслава Володимировича, 
вважати недійсним.
► Загублене посвідчення учасника 

бойових дій серія АБ №596290, вида-
не Головним управлінням персоналу 
Генерального штабу Збройних Сил 
України 19 грудня 2014 р. на ім’я Три-
пядька В’ячеслава Володимировича, 
вважати недійсним.
► Загублений студентський квиток 

серія КХ №10745513, виданий ВП НУ-
БіП України 01 вересня 2015 р. на ім’я 
Тесленко Каріни Станіславівни, вважа-
ти недійсним.
► Загублене пенсійне посвідчення 

дитини-інваліда серія ААГ №177888, 
видане Ірпінським управлінням праці 
та соціального захисту населення 21 
квітня 2016 р. на ім’я Рудченко Тетяни 
Миколаївни, вважати недійсним.
► Загублений військовий квиток, 

виданий на ім’я Нагорного Володими-
ра Івановича, вважати недійсним.
► Загублений студентський квиток, 

виданий УДФС України у 2016 р. на 
ім’я Погребицького Дениса Юрійови-
ча, вважати недійсним.
► Загублений студентський квиток 

серія КХ №11460367, виданий на ім’я 
Муравіна Микити, вважати недійсним.

ІНФОРМАЦІЯ Виконавчого 
комітету Ірпінської міської 
ради про проведення 
конкурсу на право 
укладання договорів 
оренди комунального 
майна територіальної 
громади м. Ірпеня

1. Назва та місцезнаходжен-
ня об’єкта оренди: нежитлові 
приміщення площею 63,1 м кв., 
65,4 м кв. за адресою: Київська 
обл., м. Буча, вул. Кірова, 129 
(Міжшкільний навчально-вироб-
ничий комбінат).
Балансоутримувач: Управління 

освіти і науки Ірпінської міської 
ради.
Ринкова вартість майна відпо-

відно до звіту про незалежну оцін-
ку складає 5018820,00 грн з ура-
хуванням ПДВ.
Примітка: для підготовки водіїв 

транспортних засобів.
Початковий розмір річної 

орендної плати – не менше 15% 
від вартості приміщення, встанов-
леної суб’єктом оціночної діяль-
ності, з урахування ПДВ (орендна 
ставка може змінитися відповідно 
до Методики розрахунку та поряд-
ку використання плати за оренду 
комунального майна). 

2. Назва та місцезнаходження 
об’єкта оренди: нежитлове примі-
щення площею 46,6 м кв. за адре-
сою: смт Ворзель, вул. Радянська, 
4.
Балансоутримувач: КЗ «Ірпін-

ська центральна міська лікарня» 
Ірпінської міської ради.
Ринкова вартість майна відпо-

відно до звіту про незалежну оцін-
ку складає 832486,00 грн з ураху-
ванням ПДВ.
Примітка: для розміщення ап-

теки.
Початковий розмір річної 

орендної плати – не менше 8% від 
вартості приміщення, встановле-
ної суб’єктом оціночної діяльності, 
з урахування ПДВ (орендна став-
ка може змінитися відповідно до 
Методики розрахунку та порядку 
використання плати за оренду ко-
мунального майна).

3. Назва та місцезнаходження 
об’єкта оренди: нежитлове примі-
щення площею 41,2 м кв. за адре-
сою: м. Ірпінь, вул. Соборна, 183 
(Центральний будинок культури).
Балансоутримувач: Відділ куль-

тури, національностей та релігій 
Ірпінської міської ради.

(продовження — с. 13)
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П'ЯТНИЦЯ, 10 лютого

СУБОТА, 11 лютого

УТ-1

6.00,7.00,8.00 Новини.
6.10,7.10,8.10 Спорт.
6.15,8.15 АгроЕра.
6.20,7.15,8.20 Погода.
6.25 Життєлюб.
6.45,7.45,8.25 Смакота.
7.20 На слуху.
8.35 Територiя закону.
8.40 Паспорт.ua.
8.45 Телемагазин.
9.00 Д/ф «Легенди 
тофу».
9.30 Д/с «Франклiн 
Делано Рузвельт».
12.05 Погода.
12.15 Суспiльний 
унiверситет.
12.40 Новини. Спорт.
13.00 Новини.
13.15 «Схеми» з Н. 
Седлецькою.
14.00 Вiра. Надiя. Любов.
15.00 Новини.
15.20 Обличчя вiйни.
15.40 Бiатлон. ЧС. Спринт 
7,5 км. (жiнки).
17.10 Т/с «Анна Пiль».
17.55 Д/ф «Iван 
Терещенко. Колекцiонер 
справ благодiйних».
18.20 Новинний блок.
19.00 Новини. Культура.
19.25 Вiйна i мир.
20.20 Про головне.
21.00 Новини.
21.30 Новини. Спорт.
21.50 Концерт солiстiв 
Нацiональної Опери.
22.55 Вiчне.
23.00 Золотий гусак.
23.15 Пiдсумки.
23.30,0.15 Погода.
23.35 На слуху.

Канал "1+1"

6.00 «ТСН».
6.45 Снiданок з «1+1».

7.00 «ТСН».
7.10 Снiданок з «1+1».
8.00 «ТСН».
8.10 Снiданок з «1+1».
9.00 «ТСН».
9.10 Снiданок з «1+1».
9.30 «Чотири весiлля 2».
10.50 «Мiняю жiнку 3».
12.00 «ТСН».
12.20 «Мiняю жiнку 2».
12.50 «Лiга смiху».
15.55 «Сказочная Русь».
16.45 «ТСН».
17.15 Т/с «Кохання проти 
долi».
19.30 «ТСН».
20.20 «Вечiрнiй Київ».
22.20 «Вечiрнiй 
квартал».

Iнтер

6.00 М/ф.
6.20 «Слiдство вели...» з 
Л. Каневським».
7.00 Новини.
7.15 «Ранок з Iнтером».
8.00 Новини.
8.10 «Ранок з Iнтером».
9.00 Новини.
9.20 «Давай 
одружимося».
11.10 Т/с «Райськi 
яблучка. Життя 
продовжується».
12.00 Новини.
12.25 Т/с «Райськi 
яблучка. Життя 
продовжується».
14.10 «Слiдство вели...» з 
Л. Каневським».
15.50 «Речдок».
16.45 «Речдок».
17.40 Новини.
18.05 «Стосується 
кожного».
20.00 «Подробицi».
21.00 «Чорне дзеркало».
23.00 Х/ф «Ваша 
зупинка, мадам».

Канал "Україна"

6.10 Т/с «Адвокат». 
(16+).
7.00 Подiї.
7.15 Ранок з Україною.
8.00 Подiї.
8.15 Ранок з Україною.
9.00 Подiї.
9.15 Зоряний шлях.
11.30 Реальна мiстика.
13.30 Т/с «Черговий 
лiкар 2». (12+).
15.00 Подiї.
15.30 Т/с «Черговий 
лiкар».
16.10 Т/с «Адвокат». 
(16+).
18.00 Т/с «Райське 
мiсце», 25 с. (16+).
19.00 Подiї.
19.45 «Говорить 
Україна».
21.00 Т/с «Коли минуле 
попереду», 9 i 10 с. 
(16+).
23.00 Подiї дня.
23.30 Т/с «Коли минуле 
попереду». (16+).
0.10 Т/с «C.S.I.: Мiсце 
злочину». (16+).

СТБ

5.45 «Моя правда».
7.40 Х/ф «П я̀ть рокiв та 
один день».
9.35 Х/ф «Швидка 
допомога».
18.00 «Вiкна-Новини».
18.30 Т/с «Коли ми 
вдома».
20.00 Х/ф «Сестронька».
22.00 «Вiкна-Новини».
22.35 Х/ф «Знак долi».
0.55 «Слiдство ведуть 
екстрасенси».

Новий канал

3.00 Зона ночi.
4.10 Абзац.

5.00 Kids̀  Time.
5.05 М/с «Хай живе 
король Джулiан».
6.55 Kids̀  Time.
7.00 Т/с «Клiнiка». (16+).
8.10 Київ вдень та вночi.
10.30 Вiд пацанки до 
панянки.
18.00 Абзац.
19.00 Вар̀ яти.
22.40 Т/с «Гра 
престолiв». (18+).

ICTV

4.25 Служба розшуку 
дiтей.
4.30 Студiя Вашингтон.
4.35 Факти.
4.55 Провокатор.
5.40 Дивитись усiм!
6.30 Ранок у великому 
мiстi.
8.45 Факти. Ранок.
9.15 Надзвичайнi 
новини з К. Стогнiєм.
10.10 Iнсайдер.
11.05 Т/с «Життя i 
пригоди Мишка 
Япончика». (16+).
12.00 Т/с «Вiддiл 44». 
(16+).
12.45 Факти. День.
13.20 Т/с «Вiддiл 44». 
(16+).
13.30 Х/ф «Наперекiр 
смертi». (16+).
15.20 Т/с «На трьох». 
(16+).
15.45 Факти. День.
16.20 Т/с «На трьох». 
(16+).
17.40 Т/с «Життя i 
пригоди Мишка 
Япончика». (16+).
18.45 Факти. Вечiр.
19.20 Надзвичайнi 
новини з К. Стогнiєм.
20.20 Антизомбi.
21.05 Факти. Вечiр.

21.25 Дизель-шоу.
23.25 Х/ф «Вдруге не 
посадять». (16+).
1.25 Т/с «Лас-Вегас 3». 
(16+).
2.50 Стоп-10.

Канал "2+2"

6.00 М/ф.
8.00 «Нове Шалене вiдео 
по-українськи».
8.30 «Облом.UA».
8.55 Д/ф «Нереальнi 
iсторiї».
10.55 «Супероблом.UA».
15.55 Х/ф «Бiлий шквал».
18.30 «Спецкор».
19.00 «ДжеДАI».
19.25 Х/ф «Юрськi 
мисливцi». (16+).
21.15 Х/ф 
«Незнайомець». (16+).
23.00 «Змiшанi 
єдиноборства. UFC».

НТН

4.20 Х/ф «Iнспектор 
Лосєв».

7.55 Т/с «Кулагiн та 
партнери». (12+).
8.30 Ранковий «Свiдок».
9.00 Т/с «Кулагiн та 
партнери». (12+).
10.25 Т/с «Детективи». 
(16+).
12.00 Т/с «Iнспектор 
Джордж Джентлi».
13.45 Т/с «CSI: Маямi 8». 
(16+).
14.00 «Свiдок».
14.20 Т/с «CSI: Маямi 8». 
(16+).
15.45 Т/с «Морський 
патруль 5». (16+).
17.25 Т/с «Детективи». 
(16+).
19.00 «Свiдок».
19.30 Т/с «Кулагiн та 
партнери». (12+).
21.30 Т/с «CSI: Маямi 8». 
(16+).
23.15 «Свiдок».
23.45 Т/с «Елементарно 
2». (16+).
0.40 Т/с «Код 100». (18+).

УТ-1

6.00 У просторi буття.
6.30,7.00,8.00 Погода.
6.35 Пiдсумки.
7.05 АгроЕра. Пiдсумки.
7.20 Шеф-кухар країни.
8.10 Смакота.
8.35 Тепло.ua.
8.45 Телемагазин.
9.00 М/с «Книга 
джунглiв».
9.50 Хто в домi хазяїн?
10.15 Хочу бути.
10.50 Т/с «Красунi Едiт 
Уортон».
15.10 Книга.ua.
15.40 Бiатлон. 
ЧС. Спринт 10 
км. (чоловiки).
17.15 Чоловiчий клуб. 
Спорт.
18.20 Чоловiчий клуб.
19.00 Нацiональний 
вiдбiр учасника 
вiд України на 
Мiжнародний 
пiсенний конкурс 
«Євробачення-2017». 
2 тур.
21.00 Новини.
21.30 Мистецький пульс 
Америки.
22.00 Нацiональний 
вiдбiр учасника 
вiд України на 
Мiжнародний 
пiсенний конкурс 
«Євробачення-2017». 
2 тур.
22.50 Мегалот.
23.00 Свiт on-line.
23.20,0.15 Погода.
23.25 Життєлюб.
23.50 Золотий гусак.

0.20 Телемагазин.
1.20 Музичне турне.
2.20 Бiатлон. ЧС. 
I етап. Спринт 10 
км. (чоловiки).

Канал "1+1"

6.45 «Грошi».
8.00 «Снiданок. 
Вихiдний».
10.00 «Свiтське життя».
11.00 «Одруження 
наослiп 3».
12.50 «Голос країни 7».
15.25 «Вечiрнiй 
квартал».
17.30 Комедiя 
«Недотурканi».
18.30 «Розсмiши 
комiка».
19.30 «ТСН».
20.15 «Українськi 
сенсацiї».
21.15 «Вечiрнiй 
квартал».
22.55 «Свiтське життя».
23.55 Мелодрама 
«Заклинач коней». 
(16+).

Iнтер

6.15 М/ф.
7.05 «Подробицi» - 
«Час».
8.00 Х/ф «Стежки-
дорiжки».
9.30 «Україна вражає».
10.00 «Iрина 
Муравйова. Не учiть 
мене жити!»
11.00 Х/ф «Артистка з 
Грибова».
13.50 Х/ф 
«Найпривабливiша i 
найсимпатичнiша».

15.20 Т/с «Особистi 
обставини», 1-5 с.
20.00 «Подробицi».
20.30 Т/с «Особистi 
обставини», 6-8 с.
23.00 Х/ф «Геймер». 
(16+).
0.55 «Подробицi» - 
«Час».
1.25 «Мерiлiн Монро. 
Неприкаяна».
2.15 Х/ф «Стежки-
дорiжки».
3.20 «Iрина Муравйова. 
Не учiть мене жити!»
4.05 Х/ф «Артистка з 
Грибова».

Канал "Україна"

7.00 Подiї.
7.10 Зоряний шлях.
9.15 Х/ф «Перевiрка на 
любов». (16+).
11.15 Т/с «Коли минуле 
попереду», 1-4 с. (16+).
15.00 Подiї.
15.20 Т/с «Коли минуле 
попереду», 5 i 6 с. (16+).
17.00 Т/с «Теща-
командир», 1 i 2 с. 
(12+).
19.00 Подiї.
19.40 Т/с «Теща-
командир». (12+).
21.40 Х/ф «Двi митi 
любовi».
23.35 Реальна мiстика.
1.30 Подiї.
2.10 Т/с «CSI. Мiсце 
злочину». (16+).
5.00 Зоряний шлях.

СТБ

5.50 «ВусоЛапоХвiст».

8.00 «Караоке на 
Майданi».
9.00 «Все буде смачно!»
10.05 Х/ф «Сестронька».
12.00 Х/ф «Знак долi».
14.10 «МастерШеф Дiти 
2».
19.00 «Євробачення 
2017».
21.30 Т/с «Коли ми 
вдома».
22.30 «Євробачення 
2017. Пiдсумки 
голосування».
23.20 «Давай 
поговоримо про секс 
3».
1.15 «Слiдство ведуть 
екстрасенси».

Новий канал

3.00 Зона ночi.
5.50 Kids̀  Time.
5.55 М/с «Хай живе 
король Джулiан».
7.45 Kids̀  Time.
7.50 Половинки.
9.45 Ревiзор.
12.50 Пристрастi за 
ревiзором.
15.20 М/ф «Хранителi 
снiв».
17.00 М/ф «Заплутана 
iсторiя».
19.00 Х/ф «Бiлоснiжка: 
Помста гномiв».
21.00 Х/ф «Красуня i 
чудовисько».
23.10 Х/ф «Перевертнi». 
(18+).
1.00 Х/ф «Воно». (18+).
2.35 Зона ночi.

ICTV

4.35 Факти.

4.55 Х/ф «Корабель 
«Мiсячний гонщик».
7.00 Дивитись усiм!
7.55 Краще не 
повторюй!
8.55 Я зняв!
9.50 Дизель-шоу. 
Дайджест.
10.50 Особливостi 
нацiональної роботи.
11.50 Особливостi 
нацiональної роботи.
12.45 Факти. День.
13.00 Х/ф «Близнюки». 
(16+).
15.05 Х/ф «Моя мачуха - 
iншопланетянка».
17.00 Х/ф «Стiй! Бо моя 
мама буде стрiляти».
18.45 Факти. Вечiр.
19.15 Надзвичайнi 
новини. Пiдсумки з К. 
Стогнiєм.
20.05 Х/ф «Пiсля заходу 
сонця». (16+).
21.55 Х/ф «Вiд колиски 
до могили». (16+).
23.50 Х/ф «Вдруге не 
посадять». (16+).
1.40 Т/с «Лас-Вегас 3». 
(16+).
3.00 Т/с «Код 
Костянтина». (16+).

Канал "2+2"

6.00 М/ф.
8.00 «Нове Шалене 
вiдео по-українськи».
8.30 «Облом.UA».
10.15 Х/ф «Земля пiд 
ударом». (16+).
12.00 «Top Gear».
13.05 Х/ф «Земний 
апокалiпсис». (16+).

14.45 Х/ф «Юрськi 
мисливцi». (16+).
16.35 Х/ф «100 000 000 
до нашої ери». (16+).
18.05 Х/ф 
«Незнайомець». (16+).
19.55 Х/ф «Мiцний 
горiшок 2». (16+).
22.10 Х/ф «Глибинна 
бомба». (18+).
23.55 Х/ф «Болотна 
акула». (16+).
1.25 Х/ф «Абсолютний 
страх». (18+).
3.00 «Секретнi 
матерiали».
3.50 Х/ф «Вiдьма».

НТН

6.00 Х/ф «Вiчний 
поклик».
11.30 «РечДОК».
13.50 «Склад злочину».
15.20 Т/с «Детективи». 
(16+).
19.00 «Свiдок».
19.30 Х/ф «Помста: 
зворотна сторона 
любовi». (16+).
21.20 Х/ф «Небезпечний 
Бангкок». (16+).
23.15 Х/ф «Як 
пограбувати банк». 
(16+).
0.50 Х/ф «Хрещений 
пес».
2.25 «Свiдок».
3.00 «Випадковий 
свiдок».
3.15 «РечДОК».
4.00 «Легенди 
бандитської Одеси».
4.40 «Правда життя. 
Професiї».

ТЕЛЕПРОГРАМА 6 – 12 ЛЮТОГОТЕЛЕПРОГРАМА 6 – 12 ЛЮТОГО

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

Всеукраинская благотворительная 
организация

«ПРЕОБРАЖЕНИЕ 
УКРАИНЫ»

Помощь наркозависимым, алкозави-
симым бездомным людям, попавшим 
в трудную жизненную ситуацию, 
оставшимся без жилья, без средств к 
существованию, освободившимся из 
мест лишения свободы, попавшим в 
зависимость от наркотиков и алкоголя 
и др. упрощенный прием и бессрочное 
пребывание в восстановительных цен-
трах Украины.
БЕСПЛАТНО! БЕССРОЧНО! 
АНОНИМНО!
Телефон доверия информационно-
справочной службы:
(097) 166–00–00, (050) 357–72–73.

Ринкова вартість майна відповідно до звіту 
про незалежну оцінку складає 2599230,00 грн 
з урахуванням ПДВ.
Примітка: проведення занять з танців, бо-

гослужінь.
Початковий розмір річної орендної пла-

ти – не менше 17% від вартості приміщення, 
встановленої суб’єктом оціночної діяльності, 
з урахування ПДВ (орендна ставка може змі-
нитися відповідно до Методики розрахунку та 
порядку використання плати за оренду кому-
нального майна).

 4. Назва та місцезнаходження об’єк-
та оренди: нежитлове приміщення площею 
13,72 м кв. за адресою: м. Ірпінь, вул. Грибо-
єдова, 13.
Балансоутримувач: КП «Управління житло-

во-комунального господарства «Ірпінь» Ірпін-
ської міської ради.
Ринкова вартість майна відповідно до звіту 

про незалежну оцінку складає 145500,00 грн з 
урахуванням ПДВ.
Примітка: розміщення офісу.
Початковий розмір річної орендної пла-

ти – не менше 18% від вартості приміщення, 
встановленої суб’єктом оціночної діяльності, 
з урахування ПДВ (орендна ставка може змі-
нитися відповідно до Методики розрахунку та 
порядку використання плати за оренду кому-
нального майна).

3. Назва та місцезнаходження об’єкта орен-
ди: нежитлове приміщення площею 200 м кв. 
за адресою: м. Ірпінь, вул. Миру, 4-а.
Балансоутримувач: КП «Управління житло-

во-комунального господарства «Ірпінь» Ірпін-
ської міської ради.
Ринкова вартість майна відповідно до звіту 

про незалежну оцінку складає 1081334,00 грн. 
з урахуванням ПДВ.
Примітка: для проведення спортивних за-

нять.
Початковий розмір річної орендної пла-

ти – не менше 17% від вартості приміщення, 
встановленої суб’єктом оціночної діяльності, 
з урахування ПДВ (орендна ставка може змі-
нитися відповідно до Методики розрахунку та 
порядку використання плати за оренду кому-
нального майна).
Основні умови конкурсу для об’єктів:
початковий розмір орендної плати з роз-

рахунку на місяць визначається відповідно до 
Методики розрахунку та порядку використан-
ня плати за оренду комунального майна, що 
належить територіальній громаді м. Ірпінь (рі-
шення Ірпінської міської ради від 13.09.13р. 
№3424-47-6 із змінами) залежно від цільового 
призначення використання орендарем неру-
хомого майна; використання об’єкту оренди 
при найбільшому розмірі орендної плати; до-
тримання вимог експлуатації об’єкта; належне 
утримання прилеглої території; здійснення 
певних видів ремонтних робіт; забороняється 
розміщення розважально-музичних закладів, 
нічних клубів, які шкодять відпочинку меш-
канців будинку та встановлення ігрових ав-
томатів; належне виконання орендарем всіх 
обов’язків за договором оренди.
Для участі у конкурсі учасник конкурсу по-

дає на розгляд конкурсної комісії:
1. Заяву про участь в конкурсі (у встанов-

леній формі);
2. Документи, що підтверджують сплату ре-

єстраційного та гарантійного внесків;
3. Документи, які визначені наказом Фон-

ду державного майна України від 15.02.2013 
№201 „Про затвердження переліку докумен-
тів, які подаються орендодавцеві для укладан-
ня договору оренди майна, що належить до 
державної власності”;

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

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

документів;
- документи, що посвідчують повноваження 

представника юридичної особи;
- відомості про фінансовий стан (плато-

спроможність) учасника конкурсу з урахуван-
ням дебіторської та кредиторської заборгова-
ностей;

- неприбуткові організації – копію докумен-
тів про реєстрацію неприбуткової організації;
б) фізичні особи:
- копію документа, що посвідчує особу 

учасника конкурсу, або належним чином 
оформлену довіреність, видану представнику 
фізичної особи;

- витяг з Єдиного державного реєстру;
- декларацію про доходи.
Ознайомлення з об’єктом оренди здійсню-

ється за погодженням з балансоутримувачем.
Плата за реєстрацію заяви (реєстраційний 

внесок) складає 17,00 грн та перераховуєть-
ся до цільового фонду міської ради соціаль-
но-економічного розвитку міста. Гарантійний 
внесок у розмірі 10% від суми річної орендної 
плати перераховується на рахунок одержу-
вача коштів виконавчого комітету Ірпінської 
міської ради. Номера рахунків для сплати га-
рантійного та реєстраційного внесків, додат-
кову інформацію можна отримати за адресою: 
м. Ірпінь, вул. Шевченка, 2-а, кім. 50.
Конкурс буде проведено через 30 днів після 

опублікування інформації в газеті «Ірпінський 
вісник» за адресою: м. Ірпінь, вул. Шевченка, 
2-а (кім. 50). Кінцевий термін подання до-
кументів для участі у конкурсі – за 6 днів до 
проведення конкурсу. Документи приймають-
ся за адресою: м. Ірпінь, вул. Шевченка, 2-а 
(кім. 50). Довідки за телефоном – 67-005.

Перший заступник міського голови 
Д.В. Христюк

(початок — с. 12)
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УТ-1

6.00 Свiт православ̀ я.
6.30,7.00,8.10 Погода.
6.35 На слуху.
7.05 Тепло.ua.
7.20 Золотий гусак.
8.15 Смакота.
8.35 Паспортний сервiс.
8.45 Телемагазин.
9.00 Нацiональний 
вiдбiр учасника вiд 
України на Мiжнародний 
пiсенний конкурс 
«Євробачення-2017». 2 тур.
10.50 Спогади.
11.25 Бiатлон. ЧС. 
Переслiдування 10 
км. (жiнки).
12.20 Нацiональний 
вiдбiр учасника вiд 
України на Мiжнародний 
пiсенний конкурс 
«Євробачення-2017». 2 тур.
13.00 Театральнi сезони.
13.45 Мистецькi iсторiї.
13.55 Фольк-music.
15.15 Твiй дiм 2.
15.40 Бiатлон. ЧС. 
Переслiдування 12,5 
км. (чоловiки).
16.35 Д/ф «Борис 
Мозолевський. Знак 
Скiфiї».

17.00 Т/с «Епоха честi».
20.30 Перша шпальта.
21.00 Новини.
21.30 Д/с «Легенди тофу».
22.00 Програма з Майклом 
Щуром.
22.35 Артклуб 38.
23.00 Свiт on-line.
23.15,0.15 Погода.
23.20 Територiя закону.
23.30 Золотий гусак.
0.20 Телемагазин.
1.20 Музичне турне.
2.20 Надвечiр̀ я. Долi.
3.15 Д/с «Франклiн Делано 
Рузвельт».
5.35 Новини.

Канал "1+1"

7.00 «Українськi сенсацiї».
8.00 «Снiданок. Вихiдний».
9.00 «Лото-Забава».
9.40 М/ф «Маша i 
ведмiдь».
10.05 «ТСН».
11.00 «Свiт навиворiт 3: 
Танзанiя».
12.10 «На ножах».
13.50 Т/с «Останнiй 
москаль».
17.00 Комедiя «Чого хочуть 
жiнки».
19.30 «ТСН-Тиждень».

21.00 «Голос країни 7».
23.15 Комедiя «Красиве 
життя».
1.20 «Аргумент Кiно».
1.55 «Свiтське життя».
2.45 «Ескiмоска 2: Пригоди 
в Арктицi».
5.15 «ТСН-Тиждень».

Iнтер

6.25 М/ф.
6.50 «Подробицi» - «Час».
7.20 Х/ф 
«Найпривабливiша i 
найсимпатичнiша».
9.00 «Готуємо разом».
10.00 «Орел i решка. Рай i 
пекло».
11.00 «Орел i решка. 
Шопiнг».
11.50 «Орел i решка. 
Ювiлейний».
12.45 Х/ф «Гра в пiжмурки».
14.30 Х/ф «Ваша зупинка, 
мадам».
16.20 Х/ф «Любов 
з випробувальним 
термiном».
20.00 «Подробицi тижня».
21.30 Х/ф «Ти будеш моєю».
23.25 Х/ф «Випадковий 
запис». (16+).
0.55 Х/ф «Гра в пiжмурки».

Канал "Україна"

6.50 Подiї.
7.40 Зоряний шлях.
9.20 Х/ф «Двi митi любовi».
11.15 Т/с «Коли минуле 
попереду». (16+).
16.45 Т/с «Даша», 1 i 2 с.
19.00 Подiї тижня з Олегом 
Панютою.
20.00 Т/с «Даша».
21.20 Т/с «Теща-командир». 
(12+).
1.10 Т/с «Райське мiсце», 
21-25 с. (16+).
5.00 Реальна мiстика.
5.50 Подiї тижня з Олегом 
Панютою.

СТБ

6.00 «ВусоЛапоХвiст».
7.05 «Все буде добре!»
9.00 «Все буде смачно!»
9.55 «Караоке на Майданi».
10.50 Т/с «Коли ми вдома».
12.40 «Євробачення 2017».
16.00 «Я соромлюсь свого 
тiла 4».
18.00 «Слiдство ведуть 
екстрасенси».
21.05 «Один за всiх».
22.20 «Слiдство ведуть 
екстрасенси».

23.20 «Я соромлюсь свого 
тiла 4».
0.35 «Слiдство ведуть 
екстрасенси».

Новий канал

3.00 Зона ночi.
5.10 Kids̀  Time.
5.15 М/с «Хай живе король 
Джулiан».
6.35 Kids̀  Time.
6.40 Т/с «Одного разу в 
казцi».
10.05 Х/ф «Домашнiй 
арешт».
12.10 М/ф «Заплутана 
iсторiя».
14.10 Х/ф «Бiлоснiжка: 
Помста гномiв».
16.10 Х/ф «Красуня i 
чудовисько».
18.20 Х/ф «Великий Гетсбi». 
(16+).
21.00 Х/ф «Три метри над 
рiвнем неба». (16+).
23.20 Х/ф «Три метри над 
рiвнем неба 2: Я тебе 
хочу». (16+).
2.00 Зона ночi.

ICTV

3.50 Факти.
4.20 Х/ф «Живi вогнi».

6.35 Т/с «Вiддiл 44». (16+).
10.05 Вдвiчi дешевше!
11.00 Стоп-5.
11.55 Стоп-5.
12.45 Факти. День.
13.00 Х/ф «Моя мачуха - 
iншопланетянка».
15.00 Х/ф «Пiсля заходу 
сонця». (16+).
16.50 Х/ф «Вiд колиски до 
могили». (16+).
18.45 Факти тижня. 100 
хвилин з О. Соколовою.
20.30 Х/ф «Європа». (16+).
22.20 Х/ф «Безмежний 
обрiй». (16+).
0.10 Х/ф «Нiндзя-убивця». 
(16+).
1.50 Т/с «Лас-Вегас 3». 
(16+).
3.15 Т/с «Код Костянтина». 
(16+).

Канал "2+2"

6.00 М/ф.
8.00 «Нове Шалене вiдео 
по-українськи».
8.30 «Роби бiзнес».
9.00 Бушидо.
11.00 Х/ф «Дюна». (16+).
16.45 Х/ф «Мiцний горiшок 
2». (16+).

19.00 Х/ф «Шпигун по 
сусiдству».
20.50 Х/ф «Балiстика: Екс 
проти Сiвер». (16+).
22.35 Х/ф «Великий вибух». 
(18+).
0.30 «Змiшанi 
єдиноборства. UFC».
2.45 Х/ф «Дорога на Сiч».

НТН

6.35 Х/ф «Без року 
тиждень».
7.50 Х/ф «Тридцять три».
9.20 Т/с «Спадщина». (16+).
13.25 Х/ф «Помста: 
зворотна сторона любовi». 
(16+).
15.15 Х/ф «Раз на раз не 
випадає».
16.45 «Легенди карного 
розшуку».
19.00 Т/с «Я повернуся». 
(16+).
22.50 Х/ф «З-пiд землi». 
(16+).
0.35 Х/ф «Вiдкрите море». 
(16+).
2.05 Х/ф «Небезпечний 
Бангкок». (16+).
3.40 «РечДОК».

НЕДІЛЯ, 12 лютого

ТЕЛЕПРОГРАМА 6 – 12 ЛЮТОГОТЕЛЕПРОГРАМА 6 – 12 ЛЮТОГО

Вітаємо з ювілеєм
Олександра Васильовича 

Дяченка!
І от вже тобі – 65!
Та ти не сумуй за ро-
ками!
Вони, мов птахи проле-
тять,
Всю мудрість лишаючи 
з нами!
Всміхайся, живи і кохай,
Сьогодні – найкраще 
для тебе!
Удачі – нехай через край!
Як радості – хай аж до неба!
Тож хочем тобі побажати
Міцного здоров’я і сили,
Наснаги в усьому встигати,
І бути щодня щасливим!

Дружина, діти, онуки

Вітаємо з днем 
народження

Миколу Григоровича Бурлаку
Марію Порфирівну Лєтунову

Літа цвіли не просто цвітом,
А проростали у труді,
Дорослими вже стали діти,
А ви – душею молоді.
Пливуть літа, мов води тихі,
І свято знову настає.
Нехай вас оминає лихо,
Нехай вас щастя огорне.
Здоров’я хай не відступає,
Хай радість ходить коло вас.
Вітання нині вам лунають
Сердечні й щирі від всіх нас.

Рада інвалідів війни, збройних сил та 
учасників бойових дій

27.01.

Вітаємо з 80-річчям 
нашу бабусю 
Лідію Митрофанівну Бову!
Рідна бабусю, мила бабусю!
Вже сивий туман покриває волосся, 
Вже діти дорослі й онуки ростуть, 
А серце таке ж молоде залишається й досі, 
І руки спочину ніяк не знайдуть.
Про кожного з нас у Вас біль і тривога, 
За кожного – радість і світлі думки.
Здоров’я, рідненька Вам, щастя й достатку
На довгі-предовгі роки!
Ви вчили нас край свій любити
І працю – від першого кроку до пізніх сивин.
Рідненька бабусю, ласкава бабусю, 
Як серце у грудях, – одна у нас Ви!
Хай років у полі життєвім, як квітів, 
Та серце невтомне і щире таке ж.
Для нас воно б раде і небо схилити, 
Й на вік дарувати щастя дзвінке.

ВИМОГИ ДО ПОСАДИ 
ПОЛІЦЕЙСЬКОГО

ОСНОВНІ СЛУЖБОВІ 
ОБОВ’ЯЗКИ:

• брати участь у плану-
ванні, підготовці, прове-
денні спеціальних заходів 
(операцій) із затримання 
членів озброєних злочин-
них груп та озброєних 
особливо небезпечних 
злочинців, звільнення 
заручників;

• проводити перегово-
ри під час самостійного 
проведення спеціальних 
заходів (операцій);

• надавати кваліфі-
ковану, спеціалізовану 
підтримку органам (під-
розділам) поліції, іншим 
правоохоронним органам 
у разі виникнення ситуації 
з високим ступенем ризи-
ку, яка виходить за межі їх 
компетенції, можливості та 
вміння;

• участь у проведен-
ні заходів пов’язаних із 
припинення терористичної 
діяльності, припинення 
діяльності, не передбаче-
них законом воєнізованих 
або збройних формувань, 
організацій.

ВИМОГИ ДО 
КАНДИДАТІВ:

• громадянство Укра-
їни;

• вік від 18 до 35 років;
• повна загальна се-

редня, вища освіта;
• вільне володіння 

українською мовою;
• пріоритет служба в 

ЗСУ;
• готовність до служби у 

будь-якому місті України, 
у тому числі у зоні прове-
дення антитерористичної 
операції;

• знання основ пра-
вознавства Конституції 
України,

• ЗУ «Про національну 
поліцію», ЗУ «Про запо-
бігання корупції», адміні-
стративного законодав-
ства, тощо.
НЕОБХІДНІ ЯКОСТІ ТА 
НАВИЧКИ:

• висока мотивація та 
орієнтація на якісні зміни в 
державі;

• здатність швидко при-
ймати рішення та діяти в 
екстремальних ситуаціях;

• дисциплінованість, 
організованість, відпові-
дальність;

• комунікабельність, 
ввічливість, стриманість, 

прагнення 
допомагати 
людям;

• вміння 
аргументова-
но висловлю-
вати свою думку;

• прагнення до розвит-
ку та самовдосконалення.
МИ ПРОПОНУЄМО:

• заробітну плату від 9 
000 грн;

• соціальне забезпечен-
ня згідно з діючим законо-
давством;

• професійну підго-
товку за міжнародними 
стандартами;

• можливість отримання 
юридичної освіти навча-
ючись на заочній формі 
навчання у вищих на-
вчальних закладах системи 
МВС;

• перспективу кар’єрно-
го росту.
За довідками звер-

татися до відділення 
кадрового забезпечення 
ППОП ГУНП в Київській 
обл. за адресою: м. Бро-
вари, вул. Ярослава Му-
дрого(Щорса), 53; тел.: 
(095) 553-14-32, (095) 
442-06-90, 
(063) 746-85-56.

Оголошується конкурс на посаду поліцейського 
Полку поліції особливого призначення. Реєстрація 
триває з 30 січня по 10 лютого 2017 р.

І спів колисковий, і ласка велика, 
Ясна невсипущість, душі теплота…
За все це ми вдячні Вам щиро довіку
І просимо в Господа многі літа!

 З повагою і любов’ю онучка Лілія, зять 
Віктор і правнучка Анастасія! 
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УКРАЇНСЬКА ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА КИЇВСЬКОГО ПАТРІАРХАТУ
Парафія Покрова Божої Матері у м. Ірпінь 

Храм розташований по вул. Котляревського 
у Покровському парку, напроти Алеї Слави

РОЗКЛАД БОГОСЛУЖІНЬ НА ЛЮТИЙ 

1, ср Акафіст до Покрови Пресвятої 
Богородиці 10:00

4, сб Вечірнє богослужіння 16:00

5, нд Літургія. Неділя про митаря і 
фарисея 8:45

8, ср Акафіст до Покрови Пресвятої 
Богородиці 10:00

11, сб Вечірнє богослужіння 16:00

12, нд Літургія. Неділя про блудного сина 8:45

14, вт Вечірнє богослужіння 16:00

15, ср Літургія. Стрітення Господнє. 
Освячення свічок 8:45

18, сб Вечірнє богослужіння 16:00

19, нд Літургія. Неділя про Страшний суд. 
М’ясопусна 8:45

22, ср Акафіст до Покрови Пресвятої 
Богородиці 10:00

25, сб Вечірнє богослужіння 16:00

26, нд Літургія. Прощена неділя. 
Сиропусна 8:45

27, пн Великий покаянний Канон Андрія 
Критського 16:00

28, вт Великий покаянний Канон Андрія 
Критського 16:00

«STYLISH TEENS» – НАЙКРАЩИЙ «STYLISH TEENS» – НАЙКРАЩИЙ 
ВИБІР ДЛЯ ВАШОЇ ДИТИНИВИБІР ДЛЯ ВАШОЇ ДИТИНИ

ЯК РУХ ВЕДЕ ДО НАВЧАННЯЯК РУХ ВЕДЕ ДО НАВЧАННЯ
Нерухливу дитину неможливо навчити. Для навчання дитині необхідно дозволяти 
досліджувати кожен аспект руху і рівноваги у своєму довкіллі, хай то лазіння по деревах, 
ходіння по бордюру або стрибання по меблях.

Проте існує погляд на світ 
як на небезпечне для дітей 
місце, тому дорослі заборо-
няють дітям грати у дворі, 
лазити, підніматися вгору і 
скочуватися та багато чого ін-
шого. Коли ігри надворі ста-
ли заборонені, улюбленим 
заняттям дітей став телевізор 
та комп’ютер. Згодом це стає 
причиною проблем дітей, 
пов’язаних із рухом і рівно-
вагою тіла. У шкільні роки це 
переростає в проблеми нав-
чання, зокрема – читанню та 
письму.
Ось чому труднощі нав-

чання беруть свій початок 
в дефіцитах сенсо-мотор-
ного розвитку дитини. Адже 
до 3 років інтелектуальний 
розвиток веде за собою рух, 
а тільки після – мова. Ней-
ропсихологічні вправи для 
розвитку рухової сфери до-
помагають поліпшити зоро-
во-моторну координацію, як 
наслідок швидко з’являються 
поліпшення в поведінці, ува-
зі, мовленні дитини, успіхах 
у навчанні. Спеціальні рухи 
засвоюються послідовно: 
лежачи, сидячи, стоячи. Так 
вдається «повернути» дитину 
в перший рік життя, щоб вона 

прожила усі етапи розвит-
ку, – і тим самим відновити 
такі життєво важливі психічні 
функції, як пам’ять і увагу, 
сприйняття і мислення, рух і 
уяву. До того ж формується 
незаперечний показник осо-
бистісного зростання – до-
вільна саморегуляція, тобто 
здатність до самоконтролю. 
Карла Ханнафорд у книзі 

«Мудрий рух» радить : 
– дозволяйте дитині багато 

рухатися і взаємодіяти з інши-
ми дітьми;

– уникайте телебачення і 
відеоігор;

– читайте дітям і спілкуй-
теся з ними, приділяючи їм 
повноцінну увагу; 

– знімайте стрес за допо-
могою рухових вправ;

– підтримуйте потребу ді-
тей у турботі про інших лю-
дей, домашніх тварин тощо. 
Наші емоції, рухи і мис-

лення тісно взаємозв’язані. 
Враховуйте це в спілкуванні з 
дітьми – і ви зможете підтри-
мати їх розвиток.

Олена Ернестівна ПЕРЧИКОВА,
директор Центру нейропсихологічної допомоги в м. Буча

ЦЕНТР 
нейропсихологічної 
допомоги в м. Буча
Пропонує співробітництво 
дитячим садкам, клубам 
та школам у формі 

проведення безкоштовної 
40-хвилинної лекції 

«Як допомогти дітям з 
труднощами у навчанні? 
Сучасний підхід». 

Запрошує тат та мам дітей 
віком 5–12 років відвідати 
попередню консультацію 
дитячого нейропсихолога.

Ви зможете:
– дізнатися про актуальний 
рівень розвитку пам’яті, 
уваги та інших психічних 
функцій своєї дитини;
– зрозуміти, як можна 
допомогти своїй дитині 
покращити навчання та 

поведінку.
Запис за тел.: 

(066) 236-12-03, 
e-mail: elenaperch@gmail.com

Докладніше: 
www.facebook.com/

neuropsychologycentre
Тільки для тих, хто 
зателефонував з 3 по 
12 лютого ЗНИЖКА на 
ВАРТІСТЬ попередньої 
консультації – 50%.

Чекаємо на вас за адре-
сою: м. Буча, вул. Тарасів-

ська, 28-а.

НАШІ ДІТИ

«У школі мене називали “дивачкою”, бо 
я знала, що жодні негаразди не зму-

сять мене звернути з обраного мною шляху. Зі 
мною не хотіли дружити, бо я вірила в не-
осяжність людських можливостей і прагнула 
постійного саморозвитку. Мені було боляче, 
та я перетворила цей біль на успіх і роблю все 
можливе, аби кожна жінка, яка тренується 
зі мною в одній залі чи танцює поряд на одній 
сцені, почувалася окриленою і натхненною. Я 
хочу, аби кожна жінка знала: якщо біль над-
то сильний, зробіть музику гучніше і танцюй-
те, завжди дивлячись вгору. Пам’ятайте, сльо-
зи навертаються лише на опущені очі, плакати 
з піднятими до неба очима – неможливо».

Олеся ВАСИЛЕЦЬ, чемпіонка України зі східних танців, 
засновник та директор Школи східних танців «ГЮРРЕМ»

gurrem.kiev.ua
(095) 48-57-084

Як ми знаємо, діти виростають блискавично швидко: ми навіть не встигаємо обернутись, 
як вчора придбаний костюм вже маленький і необхідно десь брати новий. У таких випадках 
постає питання: де ж купити стильний та якісний одяг за доступною ціною? Ірпінчанка Ольга 
Мацишина – звичайна мама, яка неодноразово стикалась з цією проблемою. Аби не витрачати 
час на безкінечні пошуки магазинів, які б повністю відповідали запитам звичайних матусь з 
аналогічними потребами, Ольга вирішила відкрити свій магазин. Адже хто, як не ти, зробить 
краще для своїх дітей? «STYLISH TEENS» – саме така назва магазину, який Ви можете відвідати 
за адресою: вул. 10 Лінія, 1-б, у ТЦ «WHITE HOUSE», 2-й поверх.

Я – мама двох дочок. 
Коли старша донечка поча-
ла підростати, ми зауважи-
ли, що в Ірпені дуже важко, 
як виявилося на той час, 
вдягти дитину. Можливо, за-
раз це комусь здасться див-
ним, але ця ніша не була за-
повненою. Дуже важко було 
купити одяг та взуття для 
дитини за помірною ціною 
та гарної якості. Проблема 
ставала гострішою з кож-
ним роком, адже всі мами 
знають, як швидко ростуть 
дітки. Доводилося шукати 
адекватне співвідношення 
ціни та якості через мережу 
Інтернет або їздити у Київ. 
Так, власне кажучи, і «на-
родилася» ідея присвятити 
частинку свого життя тому, 
щоб наші ірпінські діти 
завжди виглядали гарно та 
стильно.
Звичайно, розпочати 

будь-яку справу без величез-
ного багажу знань, а маючи 
одне тільки бажання щось 
змінити, зовсім нелегко. 
Як мама я з власного 

досвіду знала, що потріб-
но діткам у тому чи іншому 
віці, якими основними кри-
теріями оперують батьки під 
час вибору одягу та взуття 
для дітей. 

Перш ніж розпочати 
свою справу, мною було 
опрацьовано та промоніто-
рено безліч Інтернет-мага-
зинів, перечитано величезну 
купу інформації – все це 
заради того, щоб володіти 
необхідною термінологією, 
знатися на відомих марках і 
брендах сучасних закордон-
них та вітчизняних виробни-
ків. Але все одно все прихо-
дить з досвідом.
Я постійно навчаюся, 

стараюся підтримувати 
себе «в тонусі» та в жод-

ному разі не пропустити 
новинок на ринку одягу. 
Адже основною метою моєї 
роботи є якість та комфорт 
для нашої молоді і, зви-
чайно, зовнішня привабли-
вість… Знову ж таки і юри-
дичний аспект відкриття 
своєї справи… Мені дове-
лося і доводиться зіштов-
хуватися із купою звітів та 
ділових паперів... Пошук 
приміщення та створен-
ня там комфортних умов 
для наших покупців… Але 
все це дрібниці на шляху 

до реалізації улюбленої 
справи.
Ціни у нашому магази-

ні, як я вже неодноразово 
наголошувала, помірні! Я 
завжди намагаюся утриму-
вати здоровий баланс між 
ціною та якістю. Адже я несу 
певну відповідальність за 
кожну придбану у нас річ. 
Для мене найголовніше 

– комфорт та задоволені об-
личчя дітей та батьків. Своїх 
покупців ми дуже цінуємо, 
їхню думку поважаємо, тому 

діє постійна система знижок: 
як для постійних відвідува-
чів, так і для тих, хто зовсім 
нещодавно став нашим го-
стем.
Асортимент дитячого 

та підліткового одягу по-
стійно оновлюється. Ми 
не стоїмо на місці, постійно 
стежимо за новинками від 
відомих європейських брен-
дів. Завжди намагаємося, як 
то кажуть, «тримати руку на 

пульсі». У цьому мені допо-
магають і мої «дві модниці», 
яких я теж вдягаю у «Stylish 
teens» і, як мама, дуже за-
доволена результатом. Ста-
раємося підтримувати в на-
явності всі розміри одягу. І 
знову ж таки вчимося… Бо 
тут, як і в будь-якій іншій 
справі, стояти на місці ка-
тегорично не можна. Най-
краще – дітям!

МОДА І СТИЛЬ

Фото з мережі Інтернет
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ОВЕН (21.03-
20.04).
Серйозно ставтеся до 
роботи i тодi можете 
розраховувати на 

хорошi доходи вже до середини 
тижня. Будьте максимально 
уважнi й ласкавi до близьких i 
коханих людей.

ТIЛЕЦЬ (21.04-
21.05).
Робота повинна вас 
захопити. Найважча 

справа вам пiд силу. Є реальна 
можливiсть отримати високi 
доходи i здiйснити бажанi 
покупки. Проведiть дозвiлля 
з сiм’єю, а непорозумiння 
залагоджуйте спокiйною 

розмовою.

БЛИЗНЮКИ 
(22.05-21.06).
На службi й у 

бiзнесi смiливо здiйснюйте новi 
проекти. Навiть якщо фiнансовi 
втрати i витрати неминучi, 
сумарнi доходи повиннi їх 
перекрити. Не сперечайтеся в 
сiм’ї через побутові питання. 
Не забувайте про здоров’я.

РАК (22.06-23.07).
Робота не повинна 
дуже втомити. 
Будьте уважнi при 

вирiшеннi фiнансових 
питань. Шанси отримати 
хороший прибуток особливо 
високi наприкiнцi тижня. У 
сiм’ї вас чекають комфорт i 
затишок.

ЛЕВ (24.07-23.08).
Доходи i витрати 
змагатимуться, 
але в останнiх 

менше шансiв перемогти. 
Удома, якщо хочте, влаштуйте 
дрiбний ремонт. Вам повинно 
пощастити i в коханнi, i 
в грошах. Не нехтуйте 
прогулянками на свiжому 
повiтрi.

ДIВА (24.08-23.09).
Очiкується бурхливий 
тиждень – i в 
професiйному життi, 

i в особистому. 
Початок тижня вдалий 

для кар’єрного росту. 
Фiнансовi можливостi 
повиннi покращитись. Не 

перенавантажуйте нервову 
систему.

ТЕРЕЗИ (24.09-
23.10).
Поспiшайте схопити 
за хвiст птаха щастя! 

Вам, можливо, буде не 
до роботи. Доходи стiйкi, але 
необов’язкових витрат краще 
уникнути. Тиждень хороший 
для розваг. Бадьорiсть духу 
збереже здоров’я.

СКОРПIОН (24.10-
22.11).
Службовий час буде 
заповнений дiловими 

контактами. Чiткiсть i 
послiдовнiсть дiй приведуть 
до успiху. Доходи очiкуються 
суттєві. Саме час вирiшити 
проблеми з близькими.

СТРIЛЕЦЬ 
(23.11-21.12).
Доклавши 
зусиль, зможете 
непогано заробити. 

Розкривайте свої творчi 
здiбностi. Як завжди, вас буде 
тягти з дому, але не нехтуйте 
потребами близьких, адже 

вони теж завжди готовi вам 
допомогти.

КОЗЕРIГ (22.12-
20.01).
Значну частину 
сил витратьте на 

професiйнi справи i обов’язки. 
Можна iстотно зміцнити свiй 
статус i дуже добре заробити. 
Екстраординарнi подiї в особи-
стому життi маловiрогiднi.

ВОДОЛIЙ (21.01-
19.02).
Можливi фiнансовi 
проблеми. Бажано 
проявити чiткiсть, 

хвацькість i творчий пiдхiд до 
вирiшення професiйних про-
блем. Вашої уваги зажадають 
дiти i батьки.

РИБИ (20.02-
20.03).
Трудовi обов’язки 
навряд чи об-

тяжать. Начальство до вас 
прихильне, але не зловжи-
вайте цим. Заробiтки повиннi 
бути пристойними. Придiлiть 
час сiм’ї – i ви будете щасливi. 
Вихiднi – на свiжому повiтрi.

Астрологiчний прогноз на тиждень 6-12 лютого  2017 року  

По горизонталi:
1 Головний убiр нареченої
3 Напiвкоштовний камiнь
6 Бразильський танець
8 Майданчик для концерту, 
вистави
9 Блаженний стан
10 Навмисний зрив роботи
14 Керує лiтальним апаратом
15 Посудина для хiмiчних 
робiт
16 Рiздвяна страва
17 Середина дня

КРОСВОРДКРОСВОРД
По вертикалi:
1 Дрiбно порiзане м`ясо
2 Атмосфернi опади
4 Кладка яєць шовкопряда
5 Риболовна сiтка траулерiв
7 Повiтряний гiмнаст
8 Раб-повстанець
10 Рушничнi чи артилерiй-
ськi залпи
11 Океанiчна западина
12 Термiчне пошкодження 
шкiри
13 Кельтський поет-спiвець

Білосніжна ванна за 5 хвилин
Цей карколомний рецепт чистки ванни переконає: не потрібні більше 

дорогі засоби для чищення, непотрібно витрачати купу часу на те, щоб 
відтерти набридливі плями. Достатньо нанести диво-суміш і залишити її 
на півгодини. Результат перевершить усі ваші найсміливіші очікування! 
Ви побачите відновлену ванну – і це без надмірних зусиль. 

Як очистити ванну
1. Змішайте 2 ст. л. кальцинованої і 2 ст. л. питної соди в однорідну 

масу і натріть нею вологу ванну.
2. Через 5–10 хв відміряйте 50 г оцту і 50 г відбілювача. Не змивайте 

перший очищуючий шар – нанесіть зверху інший – з оцту та відбілювача.
3. Усього лише за півгодини сполосніть помітно побілілу ванну вели-

кою кількістю води. 
Варто лише раз спробувати таку процедуру, і її ефективність переко-

нає вас – ванна може радувати сяянням і чистотою.

Фото з мережі Інтернет
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ІРПІНСЬКА МІСЬКА РАДА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 08200, м.Ірпінь, вул.Шевченка, 2-а
ДВАДЦЯТЬ СЬОМА ПОЗАЧЕРГОВА СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ. РІШЕННЯ №1821-27-VII 

Про затвердження звіту про вико-
нання міського бюджету  м. Ірпінь за 
2016 рік
Розглянувши звіт про виконан-

ня міського бюджету м. Ірпінь за 
2016 рік, поданий виконавчим комі-
тетом Ірпінської міської ради, відпо-

відно до пункту 4 статті 80 Бюджет-
ного кодексу України та керуючись 
пунктом 23 частини 1 статті 26 Зако-
ну України “Про місцеве самовряду-
вання в Україні”, міська рада
В И Р І Ш И Л А:

1. Затвердити звіт про вико-
нання міського бюджету м. Ірпінь 
за 2016 рік по доходах у сумі 602 
767,1 тис. грн. (шістсот два мільйони 
сімсот шістдесят сім тисяч сто грн.), з 
них по загальному фонду міського 
бюджету у сумі 524 453,4  тис. грн. 

(п’ятсот двадцять чотири мільйони 
чотириста п’ятдесят три тисячі чо-
тириста грн.) та по спеціальному 
фонду міського бюджету у сумі 78 
313,7 тис. грн. (сімдесят вісім міль-
йонів триста тринадцять тисяч сім-
сот грн.), (додаток №1, №3);

по видатках в сумі 583 
979,2 тис. грн. (п’ятсот вісімдесят 
три мільйони  дев’ятсот сімдесят 
дев’ять тисяч двісті грн.), з них по за-
гальному фонду міського бюджету у 
385 212,9 тис. грн. (триста вісімдесят 
п’ять мільйонів двісті дванадцять ти-

сяч дев’ятсот грн.) та по спеціальному 
фонду міського бюджету у сумі 198 
766,3 тис. грн. (сто дев’яносто вісім 
мільйонів сімсот шістдесят шість ти-
сяч триста грн.), (додаток №2, №3);

Міський голова В.А.Карплюк

Додаток 1 до рішення 27 позачергової сесії Ірпінської міської ради № 1821-27-VII від 26.01.2017року. Про затвердження звіту про виконання міського бюджету м.Ірпінь за 2016 рік. 
Загальні результати виконання доходної частини загального фонду міського  бюджету за 2016 рік

Код Доходи  
План на 2016 рік Фактичне виконання 

Відхилення фактичного виконання за грудень 2016 р.

до відповідного виконан-
ня минулого року

до річного плану

затверджений уточнений 2015 рік 2016 рік +, - % +, - %

10000000 Податкові надходження 154940,700 229170,200 157664,963 248127,103 90 462,1 157,4 18 956,9 108,3

11000000 Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості 109930,700 165187,000 112415,027 178685,801 66 270,8 159,0 13 498,8 108,2

11010000 Податок на доходи фізичних осіб 109906,200 165162,500 112375,058 178610,971 66 235,9 158,9 13 448,5 108,1

11010100 Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати 92506,200 132682,400 94257,640 139714,694 45 457,1 148,2 7 032,3 105,3

11010200 Податок на доходи фізичних осіб з грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержаних військовослужбовця-
ми та особами рядового і начальницького складу, що сплачується податковими агентами

3000,000 12739,000 3002,807 14508,691 11 505,9 483,2 1 769,7 113,9

11010300 Податок на доходи фізичних осіб із доходів у формі заробітної плати шахтарів-працівників 0,000 0,000 0,850 0,000 -0,8 0,0 0,0   

11010400 Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата 1800,000 1800,000 1928,930 2398,528 469,6 124,3 598,5 133,3

11010500 Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування 10800,000 17300,000 11244,642 21354,233 10 109,6 189,9 4 054,2 123,4

11010600 Фіксований податок на доходи фізичних осіб від зайняття підприємницькою діяльністю, нарахований до 1 січня 2012 року 0,000 0,000 3,150 0,477 -2,7 15,2 0,5   

11010700 Надходження сум реструктурованої заборгованості зі сплати податку на доходи фізичних осіб 0,000 0,000 11,295 -6,742 -18,0 -59,7 -6,7   

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

1800,000 641,100 1925,744 641,090 -1 284,7 33,3 0,0 100,0

11020000 Податок на прибуток підприємств 24,500 24,500 39,969 74,830 34,9 187,2 50,3 305,4

11020201 Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності 24,500 24,500 39,969 74,830 34,9 187,2 50,3 305,4

11023201 Авансові внески з податку на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності 0,000 0,000 0,000 0,000 0,0   -24,5 0,0

13000000 Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів 25,000 13,300 25,701 13,500 -12,2 52,5 0,2 101,5

13010000 Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів 25,000 13,300 25,451 13,500 -12,0 53,0 0,2 101,5

13010200 Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів (крім рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині 
деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування)

25,000 13,300 25,451 13,500 -12,0 53,0 0,2 101,5

13020000 Рентна плата за спеціальне використання води 0,000 0,000 0,250 0,000 -0,3 0,0 0,0   

13020200 Рентна плата за спеціальне використання води водних об'єктів місцевого значення 0,000 0,000 0,250 0,000 -0,3 0,0 0,0   

13020400 Надходження рентної плати за спеціальне використання води від підприємств житлово-комунального господарства 0,000 0,000 0,000 0,000 0,0   0,0   

14000000 Внутрішні податки на товари та послуги  8500,000 9464,100 8403,334 10925,058 2 521,7 130,0 1 461,0 115,4

14040000 Акцизний податок з реалізації суб`єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів 8500,000 9464,100 8403,334 10925,058 2 521,7 130,0 1 461,0 115,4

18000000 Місцеві податки 36485,000 54505,800 36820,901 58502,744 21 681,8 158,9 3 996,9 107,3

18010000 Податок на майно 17362,000 22308,500 18257,619 25820,507 7 562,9 141,4 3 512,0 115,7

Податок на нерухоме майно 1602,000 2702,000 1658,562 3033,021 1374,459 182,871 331,021 112,251

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

200,000 200,000 217,516 210,334 -7,2 96,7 10,3 105,2

18010200 Податок на нерухоме майно, відмінне від  земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів житлової 
нерухомості

100,000 400,000 118,347 528,552 410,2 446,6 128,6 132,1

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

2,000 202,000 3,000 220,212 217,2 7 340,4 18,2 109,0

18010400 Податок на нерухоме майно, відмінне відземельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об`єктів нежитло-
вої нерухомості

1300,000 1900,000 1319,699 2073,923 754,2 157,2 173,9 109,2

Плата за землю 14650,000 19250,000 15388,400 22416,214 7027,814 145,670 3166,214 116,448

18010500 Земельний податок з юридичних осіб  5100,000 6600,000 5322,974 7696,650 2 373,7 144,6 1 096,7 116,6

18010600 Орендна плата з юридичних осіб  7900,000 10600,000 8319,433 12204,449 3 885,0 146,7 1 604,4 115,1

18010700 Земельний податок з фізичних осіб 550,000 550,000 555,629 864,746 309,1 155,6 314,7 157,2

18010900 Орендна плата з фізичних осіб  1100,000 1500,000 1190,365 1650,370 460,0 138,6 150,4 110,0

Транспортний податок 1110,000 356,500 1210,656 371,272 -839,385 30,667 14,772 104,143

18011000 Транспортний податок з фізичних осіб 980,000 226,500 1070,398 234,792 -835,6 21,9 8,3 103,7

18011100 Транспортний податок з юридичних осіб 130,000 130,000 140,258 136,479 -3,8 97,3 6,5 105,0

18020000 Збір за місця для паркування транспортних засобів 40,000 40,000 41,288 196,990 155,7 477,1 157,0 492,5

18020100 Збір за місця для паркування транспортних засобів, сплачений юридичними особами 40,000 40,000 40,438 196,990 156,6 487,1 157,0 492,5

18020200 Збір за місця для паркування транспортних засобів, сплачений фізичними особами 0,000 0,000 0,850 0,000 -0,9 0,0 0,0   

18030000 Туристичний збір 83,000 83,000 88,369 120,066 31,7 135,9 37,1 144,7

18030100 Туристичний збір, сплачений юридичними особами 80,000 80,000 85,603 119,376 33,8 139,5 39,4 149,2

18030200 Туристичний збір, сплачений фізичними особами 3,000 3,000 2,766 0,690 -2,1 24,9 -2,3 23,0

18040000 ір за провадження деяких видів підприємницької діяльності, що справлявся до 1 січня 2015 року 0,000 -15,728 -11,339 4,4 72,1 -11,3   

18040100 Збір за провадження торговельної діяльності (роздрібна торгівля), сплачений фізичними особами, що справлявся до 1 січня 
2015 року

0,000 4,241 7,856 3,6 185,2 7,9   

18040200 Збір за провадження торговельної діяльності (роздрібна торгівля), сплачений юридичними особами, що справлявся до 1 січня 
2015 року

0,000 -21,130 -5,730 15,4 27,1 -5,7   

18040600 Збір за провадження торговельної діяльності (ресторанне господарство), сплачений фізичними особами, що справлявся до 1 січня 
2015 року

0,000 -1,346 -11,037 -9,7 819,9 -11,0   

18040700 Збір за провадження торговельної діяльності (оптова торгівля), сплачений юридичними особами, що справлявся до 1 січня 
2015 року

0,000 0,000 0,000 0,0   0,0   

18040800 Збір за провадження торговельної діяльності (ресторанне господарство), сплачений юридичними особами, що справлявся до 1 січня 
2015 року

0,000 2,262 0,000 -2,3 0,0 0,0   

18040900 Збір за провадження торговельної діяльності із придбанням пільгового торгового патенту, що справлявся до 1 січня 2015 року 0,000 0,000 0,000 0,0   0,0   

18041000 Збір за провадження торговельної діяльності із придбанням короткотермінового торгового патенту, що справлявся до 1 січня 
2015 року

0,000 0,000 0,000 0,0   0,0   

18041300 Збір за провадження діяльності з надання платних послуг, сплачений фізичними особами, що справлявся до 1 січня 2015 року 0,000 0,000 -2,429 -2,4   -2,4   

18041400 Збір за провадження діяльності з надання платних послуг, сплачений юридичними особами, що справлявся до 1 січня 2015 року 0,000 0,245 0,000 -0,2 0,0 0,0   

18041700 Збір за здійснення діяльності у сфері розваг, сплачений юридичними особами, що справлявся до 1 січня 2015 року 0,000 0,000 0,000 0,0   0,0   

18041800 Збір за здійснення діяльності у сфері розваг, сплачений фізичними особами, що справлявся до 1 січня 2015 року 0,000 0,000 0,000 0,0   0,0   

18050000 Єдиний податок 19000,000 32074,300 18449,353 32376,521 13 927,2 175,5 302,2 100,9

18050200 Єдиний податок з фізичних осіб, нарахований до 1 січня 2011 року 0,000 0,000 6,520 -3,757 -10,3 -57,6 -3,8   

18050300 Єдиний податок з юридичних осіб 4000,000 4900,000 3890,894 5024,417 1 133,5 129,1 124,4 102,5

18050400 Єдиний податок з фізичних осіб  15000,000 27174,300 14551,940 27355,861 12 803,9 188,0 181,6 100,7

20000000 Неподаткові надходження  2512,600 3975,500 2749,281 5437,096 2 687,8 197,8 1 461,6 136,8

21000000 Доходи від власності та підприємницької діяльності  97,600 497,600 131,668 817,104 685,4 620,6 319,5 164,2

21010000 Частина чистого прибутку (доходу)державних або комунальних унітарних підприємств та їх об`єднань, що вилучається до відповід-
ного бюджету, та дивіденди (дохід), нараховані на акції (частки, паї) господарських товариств, у статутних капіталах яких є держав

27,600 27,600 59,486 179,518 120,0 301,8 151,9 650,4

21010301 Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об'єднань, що вилучається до бюджету 27,600 27,600 59,486 179,518 120,0 301,8 151,9 650,4

21080000 Інші надходження  70,000 470,000 72,181 637,586 565,4 883,3 167,6 135,7
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21080500 Інші надходження 0,000 0,000 0,000 0,000 0,0   0,0   

21080900 Штрафні санкції за порушення законодавства про патентування, за порушення норм регулювання обігу готівки та про застосування 
реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг

0,000 0,000 1,090 0,000 -1,1 0,0 0,0   

21081100 Адміністративні штрафи та інші санкції 70,000 470,000 71,091 637,586 566,5 896,9 167,6 135,7

22000000 Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності 2415,000 3477,900 2498,518 4261,421 1 762,9 170,6 783,5 122,5

22010000 Плата за надання інших адміністративних послуг 1815,000 2577,900 1845,142 3026,285 1 181,1 164,0 448,4 117,4

22010300 Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців 0,000 400,000 0,000 523,837 523,8   123,8 131,0

22012500 Плата за надання адміністративних послуг 1815,000 1277,900 1845,092 1381,112 -464,0 74,9 103,2 108,1

22012600 Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень 0,000 800,000 0,000 930,964 931,0   131,0 116,4

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

0,000 100,000 0,000 190,358 190,4   90,4 190,4

22130000 Орендна плата за водні об'єкти (їх частини), що надаються в користування на умовах оренди Радою міністрів Автономної Республіки 
Крим, обласними, районними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями, місцевими радами

0,000 0,000 0,050 0,015 0,0 30,0 0,0   

22080000 Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном 0,000 300,000 18,256 574,716 556,5 3 148,2 274,7 191,6

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

0,000 300,000 18,256 574,716 556,5 3 148,2 274,7 191,6

22090000 Державне мито 600,000 600,000 635,121 660,419 25,3 104,0 60,4 110,1

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

100,000 100,000 137,519 139,367 1,8 101,3 39,4 139,4

22090200 Державне мито, не віднесене до інших категорій 0,000 0,000 4,505 0,082 -4,4 1,8 0,1   

22090300 Державне мито за дії, пов'язані з одержанням патентів на об'єкти права інтелектуальної власності, підтриманням їх чинності та 
передаванням прав їхніми власниками

0,000 0,000 0,136 0,000 -0,1 0,0 0,0   

22090400 Державне мито, пов'язане з видачею та оформленням закордонних паспортів (посвідок) та паспортів громадян України 500,000 500,000 492,961 520,971 28,0 105,7 21,0 104,2

24000000 Інші неподаткові надходження 0,000 0,000 119,095 358,571 239,5 301,1 358,6   

24060000 Інші находження 0,000 0,000 119,095 358,571 239,5 301,1 358,6   

24060300 Інші находження 0,000 0,000 102,436 358,571 256,1 350,0 358,6   

24060600 Надходження коштів з рахунків виборчих фондів 0,000 0,000 0,598 0,000 -0,598 0,000 0,000   

24062200 Кошти за шкоду, що заподіяна на земельних ділянках державної та комунальної власності, які не надані у користування та не 
передані у власність, внаслідок їх самовільного зайняття, використання не за цільовим призначенням, зняття ґрунтового покриву 
(родючого шару ґрунту) без спеціального дозволу; відшкодування збитків за погіршення якості ґрунтового покриву тощо та за 
неодержання доходів у зв’язку з тимчасовим невикористанням земельних ділянок

0,000 0,000 16,060 0,000 -16,1 0,0 0,0   

30000000 Доходи від операцій з капіталом 0,000 0,000 7,100 56,100 49,0 790,1 56,1   

31000000 Надходження від продажу основного капіталу 0,000 0,000 7,100 56,100 49,0 790,1 56,1   

31010000 Кошти від реалізації скарбів, майна, одержаного державою або територіальною громадою в порядку спадкування чи дарування, 
безхазяйного майна, знахідок, а також валютних цінностей і грошових коштів, власники яких невідомі

0,000 0,000 7,100 56,100 49,0 790,1 56,1   

31010200 Кошти від реалізації безхазяйного майна, знахідок, спадкового майна, майна, одержаного територіальною громадою в порядку 
спадкування чи дарування, а також валютні цінності і грошові кошти, власники яких невідомі 

0,000 0,000 7,100 56,100 49,0 790,1 56,1   

40000000 Офіційні  трансферти 253494,400 273178,214 237423,052 270833,064 33 410,0 114,1 -2 345,1 99,1

41000000 Від органів державного управління 253494,400 273178,214 237423,052 270833,064 33 410,0 114,1 -2 345,1 99,1

41020000 Дотації 0,000 0,000 941,800 0,000 -941,8 0,0 0,0   

41020600 Стабілізаційна дотація 0,000 0,000 941,800 0,000 -941,8 0,0 0,0   

41030000 Субвенції 253494,400 273178,214 236481,252 270833,064 34 351,8 114,5 -2 345,1 99,1

41030601 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам 
з дитинства, дітям-інвалідам, тимчасової державної допомоги дітям та допомоги по догляду за інвалідами I чи II групи внаслідок 
психічного розладу

80163,400 86942,100 77569,825 86573,079 9 003,3 111,6 -369,0 99,6

41030801 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, 
природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових 
територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот

50807,000 52639,000 32380,806 52631,800 20 251,0 162,5 -7,2 100,0

41031001 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та 
рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу

10,000 21,888 3,865 21,888 18,0 566,3 0,0 100,0

41033901 Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам 59952,700 60145,300 53001,500 60145,300 7 143,8 113,5 0,0 100,0

41033904 Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам (кошти отримані з бюджетів: обласного, районного, міста обласного 
значення, об’єднаної територіальної громади)

0,000 0,000 2193,900 0,000 -2 193,9 0,0 0,0   

41034201 Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам 51324,400 64026,200 52025,600 51482,500 -543,1 99,0 -12 543,7 80,4

41034204 Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам (кошти отримані з бюджетів: обласного, районного, міста обласного 
значення, об’єднаної територіальної громади)

0,000 0,000 2803,200 12543,700 9 740,5 447,5 12 543,7   

41034500 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвиткуокремих 
територій

0,000 4200,000 0,000 2777,247 2 777,2   -1 422,8 66,1

41035000 Інші субвенції 9664,900 1847,450 9702,632 1847,450 -7 855,2 19,0 0,0 100,0

41035200 Субвенція за рахунок залишку коштів освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам, що утворився на початок 
бюджетного періоду

0,000 128,700 0,000 128,700 128,7   0,0 100,0

41035801 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавле-
них батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у 
дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом "гроші ходять за дитиною"

1572,000 1572,000 1125,603 1149,727 24,1 102,1 -422,3 73,1

41036101 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво (придбання) житла для сімей загиблих військовослужбовців, 
які брали безпосередньо участь в антитерористичній операції, а також для інвалідів І-ІІ групи з числа військовослужбовців, які 
брали участь у зазначеній операції, та потребують поліпшення житлових умов

0,000 1530,276 0,000 1530,276 1 530,3   0,0 100,0

41036601 Субвенцiя з державного бюджету мiсцевим бюджетам на погашення заборгованостi з рiзницi в тарифах на теплову енергiю, опален-
ня та постачання гарячої води, послуги з централiзованого водопостачання, водовiдведення, що вироблялися, транспортувалися 
та постачалися населенню та/або iншим пiдприємствам централiзованого питного водопостачання та водовiдведення, якi надають 
населенню послуги з централiзованого водопостачання та водовiдведення, яка виникла у зв’язку з невiдповiднiстю фактичної вар-
тостi теплової енергiї та послуг з централiзованого водопостачання, водовiдведення, опалення та постачання гарячої води тарифам, 
що затверджувалися та/або погоджувалися органами державної влади чи мiсцевого самоврядування

0,000 0,000 4596,100 0,000 -4 596,1 0,0 0,0   

41037000 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на проведення виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, 
міських голів

0,000 125,300 1078,221 1,398 -1 076,8 0,1 -123,9 1,1

Доходи загального фонду  без урахування трансфертів 157453,300 233145,700 160421,344 253620,299 93 199,0 158,1 20 474,6 108,8

Доходи загального фонду 410947,700 506323,914 397844,396 524453,363 126 609,0 131,8 18 129,4 103,6

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

Додаток №2 до рішення 27 позачергової сесії Ірпінської міської ради № 1821-27-VII від 26.01.2017року
Про затвердження звіту про виконання міського бюджету м.Ірпінь за 2016 рік

Загальні результати виконання видаткової частини загального фонду міського  бюджету за 2016 рік

КФКВ Найменування видатків
Затверджено 

на 2016 рік 

Затверджено  
з урахуванням 
внесених змін 

на 2016 рік

Фактичне виконання за

Відхилення фактичного виконання

до відповідного виконан-
ня минулого року

до затвердженого плану на 
2016 рік

до затвердженого плану  
з урахуванням внесених 

змін на 2016 рік

 2015 рік  2016 рік + / - % + / - % + / - %

Видатки - всього 350 947,7 390 503,6 329 105,3 385 212,9 56 107,6 117,0 34 265,2 109,8 -5 290,7 98,6

010000 Державне управління 19 068,1 20 380,5 16 008,3 20 331,8 4 323,5 127,0 1 263,7 106,6 -48,7 99,8

010116 Органи місцевого самоврядування 19 068,1 20 380,5 16 008,3 20 331,8 4 323,5 127,0 1 263,7 106,6 -48,7 99,8

070000 Освіта 94 265,9 97 846,1 88 402,7 95 728,9 7 326,2 108,3 1 463,0 101,6 -2 117,2 97,8

070101 Дошкільні заклади освіти 26 961,4 26 951,2 24 451,5 26 609,4 2 157,9 108,8 -352,0 98,7 -341,8 98,7

070201 Загальноосвітні школи 58 959,9 61 892,1 56 705,6 60 734,0 4 028,4 107,1 1 774,1 103,0 -1 158,1 98,1

070202 Вечірні ( змінні ) школи 992,8 992,8 908,4 905,7 -2,7 99,7 -87,1 91,2 -87,1 91,2

070303 Дитячі будинки 1 572,0 1 572,0 1 125,6 1 149,7 24,1 102,1 -422,3 73,1 -422,3 73,1

070401 Позашкільні заклади освіти 2 465,9 2 890,3 2 137,0 2 871,8 734,8 134,4 405,9 116,5 -18,5 99,4

070802 Методична робота,інші заходи у сфері народної освіти 765,9 809,2 677,7 781,5 103,8 115,3 15,6 102,0 -27,7 96,6
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070804 Централізовані бухгалтерії обласних,міських,районних відділів освіти 1 278,9 1 442,3 1 259,9 1 420,7 160,8 112,8 141,8 111,1 -21,6 98,5

070806 Інші заклади освіти 1 269,1 1 249,1 1 124,4 1 216,3 91,9 108,2 -52,8 95,8 -32,8 97,4

070808 Допомога дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років 0,0 47,1 12,6 39,8 27,2 315,9 39,8  -7,3 84,5

080000 Охорона здоров'я 60 072,1 69 749,9 62 129,0 69 296,9 7 167,9 111,5 9 224,8 115,4 -453,0 99,4

080101 Лікарні 29 187,0 32 330,2 29 970,4 32 171,3 2 200,9 107,3 2 984,3 110,2 -158,9 99,5

080203 Пологові будинки 6 143,2 7 291,3 6 404,9 7 246,1 841,2 113,1 1 102,9 118,0 -45,2 99,4

080300 Поліклініки і амбулаторії 9 790,8 11 704,7 10 278,2 11 624,6 1 346,4 113,1 1 833,8 118,7 -80,1 99,3

080800 Центри первинної медичної (медико-санітарної) допомоги 14 062,2 17 395,4 14 519,4 17 227,8 2 708,4 118,7 3 165,6 122,5 -167,6 99,0

081003 Служби технічного нагляду за будівництвом та капітальним ремонтом, централізовані бухгалтерії, групи централі-
зованого господарського обслуговування

888,9 1 028,3 956,1 1 027,1 71,0 107,4 138,2 115,5 -1,2 99,9

090000 Соц. захист та соц. забезпечення 135 359,70 145 134,8 114 196,6 144 538,3 30 341,7 126,6 9 178,6 106,8 -596,5 99,6

090201 Пільги 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

10 000,0 10 750,0 7 222,0 10 750,0 3 528,0 148,9 750,0 107,5 0,0 100,0

090202 Пільги 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, 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 на придбання твердого палива та 
скрапленого газу

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

090203 Інші пільги 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, ветеранам праці, 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

0,0 0,0 93,7 0,0 -93,7 0,0 0,0  0,0  

090204 Пільги ветеранам військової служби, ветеранам органів внутрішніх справ, ветеранам податкової міліції, вете-
ранам державної пожежної охорони, ветеранам Державної кримінально-виконавчої служби, ветеранам служби 
цивільного захисту, ветеранам Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, вдовам 
(вдівцям) померлих (загиблих) ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів по-
даткової 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 начальниць-
кого 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 ін-
формації України, які загинули (померли) або пропали безвісти під час проходження військової служби;  батькам 
та членам сімей осіб рядового і начальницького складу служби цивільного захисту, які загинули (померли) або 
зникли безвісти під час виконання службових обов’язків на житлово-комунальні послуги

2 000,0 1 610,0 1 487,7 1 610,0 122,3 108,2 -390,0 80,5 0,0 100,0

090207 Пільги громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, дружинам (чоловікам) та опікунам 
(на час опікунства) дітей померлих громадян, смерть яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою, на житло-
во-комунальні послуги

7 400,0 6 990,0 5 613,0 6 990,0 1 377,0 124,5 -410,0 94,5 0,0 100,0

090208 Пільги громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, дружинам (чоловікам) та опікунам 
(на час опікунства) дітей померлих громадян, смерть яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою, на придбан-
ня твердого палива

1,0 1,0 0,0 1,0 1,0  0,0 100,0 0,0 100,0

090209 Інші пільги громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, дружинам (чоловікам) та опіку-
нам (на час опікунства) дітей померлих громадян, смерть яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою

70,0 100,7 69,8 94,5 24,7 135,4 24,5 135,0 -6,2 93,8

090210 Пільги пенсіонерам з числа спеціалістів із захисту рослин, передбачені частиною четвертою статті 20 Закону 
України "Про захист рослин", громадянам, передбачені пунктом "ї" частини першої статті 77 Основ законодавства 
про охорону здоров'я, частиною п'ятою статті 29 Закону України "Про культуру", частиною другою статті 30 Закону 
України "Про бібліотеки та бібліотечну справу", абзацом першим частини четвертої статті 57 Закону України "Про 
освіту", на безоплатне користування житлом, опаленням та освітленням

350,0 349,3 231,1 349,3 118,2 151,1 -0,7 99,8 0,0 100,0

090212 Пільги на медичне обслуговування громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи 917,2 1 529,1 764,3 1 529,1 764,8 200,1 611,9 166,7 0,0 100,0

090214 Пільги окремим категоріям громадян з послуг зв'язку 704,5 158,0 704,1 0,0 -704,1 0,0 -704,5 0,0 -158,0 0,0

090215 Пільги багатодітним сім'ям, дитячим будинкам сімейного типу та прийомним сім'ям, в яких не менше року 
проживають відповідно троє або більше дітей, а також сім'ям (крім багатодітних сімей), в яких не менше року 
проживають троє і більше дітей, враховуючи тих, над якими встановлено опіку чи піклування, на житлово-кому-
нальні послуги

1 600,0 1 330,5 1 272,1 1 330,5 58,4 104,6 -269,5 83,2 0,0 100,0

090216  Пільги багатодітним сім’ям, дитячим будинкам сімейного типу та прийомним сім’ям, в яких не менше року 
проживають відповідно троє або більше дітей, а також сім’ям (крім багатодітних сімей), в яких не менше року 
проживають троє і більше дітей, враховуючи тих, над якими встановлено опіку чи піклування, на придбання 
твердого палива та скрапленого газу

1,0 1,0 0,0 1,0 1,0  0,0 100,0 0,0 100,0

090302 Допомога у зв'язку з вагітністю та пологами 900,1 931,3 875,0 925,7 50,7 105,8 25,6 102,8 -5,6 99,4

090303 Допомога до досягнення дитиною трирічного віку 600,4 648,7 786,5 648,7 -137,8 82,5 48,3 108,0 0,0 100,0

090304 Допомога при народженні дитини 57 696,9 57 889,8 55 356,3 57 650,5 2 294,2 104,1 -46,4 99,9 -239,3 99,6

090305 Допомога на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування 2 900,4 3 349,0 2 805,1 3 349,0 543,9 119,4 448,6 115,5 0,0 100,0

090306 Допомога на дітей одиноким матерям 4 501,0 6 317,6 4 459,8 6 265,1 1 805,3 140,5 1 764,1 139,2 -52,5 99,2

090307 Тимчасова державна допомога дітям 750,1 396,1 721,9 396,1 -325,8 54,9 -354,0 52,8 0,0 100,0

090308 Допомога при усиновленні дитини 200,0 181,5 171,7 181,5 9,8 105,7 -18,5 90,8 0,0 100,0

090401 Державна соціальна допомога малозабезпеченим сім'ям 2 400,2 4 957,0 2 352,9 4 910,8 2 557,9 208,7 2 510,6 204,6 -46,2 99,1

090405 Субсидії населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг 29 457,0 31 609,2 16 554,9 31 602,0 15 047,1 190,9 2 145,0 107,3 -7,2 100,0

090406 Субсидії населенню для відшкодування витрат на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і 
скрапленого газу

1,0 19,9 0,5 19,9 19,4 3 980,0 18,9 1 990,0 0,0 100,0

090412 Інші видатки на соціальний захист населення 402,2 793,2 438,1 777,3 339,2 177,4 375,1 193,3 -15,9 98,0

090413 Допомога на догляд за інвалідом I чи II групи внаслідок психічного розладу 901,3 1 121,5 899,9 1 096,1 196,2 121,8 194,8 121,6 -25,4 97,7

090414 Компенсація особам, які згідно із статтями 43 та 48 Гірничого закону України мають право на безоплатне отриман-
ня вугілля на побутові потреби, але проживають у будинках, що мають центральне опалення

6,0 0,0 3,4 0,0 -3,4 0,0 -6,0 0,0 0,0  

090802 Інші програми соціального захисту неповнолітніх 10,0 50,0 57,0 50,0 -7,0 87,7 40,0 500,0 0,0 100,0

091101 Утримання центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді 342,6 343,0 340,2 329,7 -10,5 96,9 -12,9 96,2 -13,3 96,1

091103 Соціальні програми і заходи державних органів у справах молоді 10,0 40,0 42,8 40,0 -2,8 93,5 30,0 400,0 0,0 100,0

091105 Утримання клубів підлітків за місцем проживання 386,0 410,5 177,3 389,6 212,3 219,7 3,6 100,9 -20,9 94,9

091107 Соціальні програми і заходи державних органів у справах сім*ї 30,0 155,0 108,4 155,0 46,6 143,0 125,0 516,7 0,0 100,0

091108 Заходи по реалізації регіональних програм відпочинку та оздоровлення дітей 300,0 700,0 492,8 699,7 206,9 142,0 399,7 233,2 -0,3 100,0

091204 Територіал.центри і відділення соц. допомоги на дому 823,4 823,4 606,6 820,8 214,2 135,3 -2,6 99,7 -2,6 99,7

091205 Виплати грошової компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалі-
дам, дітям-інвалідам, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги

290,2 298,7 253,8 295,6 41,8 116,5 5,4 101,9 -3,1 99,0

091209 Фінансова підтримка громадських організацій інвалідів і ветеранів 93,2 130,2 93,2 130,2 37,0 139,7 37,0 139,7 0,0 100,0

091300 Державна соціальна допомога інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам 9 313,0 11 149,6 9 140,7 11 149,6 2 008,9 122,0 1 836,6 119,7 0,0 100,0

100000 Житлово-комунальне господарство 11 288,9 21 216,6 15 888,6 20 954,5 5 065,9 0,0 9 665,6 185,6 -262,1 98,8

100203 Благоустрій міст, сіл, селищ 11 288,9 19 616,6 9 961,9 19 354,5 9 392,6 194,3 8 065,6 171,4 -262,1 98,7

100302 Комбінати комунальних підприємств, районні виробничі об"єднання та інші підприємства, установи та організації 
житлово-комунального господарства

0,0 1 600,0 1 330,6 1 600,0 269,4 120,2 1 600,0  0,0 100,0

100602 Погашення заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію, послуги з водопостачання та водовідведення, 
що вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню, яка виникла у зв'язку з невідповідністю фактичної 
вартості теплової енергії, послуг 

0,0 0,0 4 596,1 0,0 -4 596,1 0,0 0,0  0,0  

110000 Культура і мистецтво 10 554,2 11 964,1 10 734,8 11 805,1 1 070,3 110,0 1 250,9 111,9 -159,0 98,7

110103 Фiлармонiї, музичнi колективи i ансамблi та iншi мистецькі  заклади та заходи 156,8 559,0 406,8 556,4 149,6 136,8 399,6 354,8 -2,6 99,5

110201 Бiблiотеки 1 890,8 1 997,9 1 903,0 1 971,7 68,7 103,6 80,9 104,3 -26,2 98,7
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110202 Музеї i виставки 197,6 316,7 172,0 295,5 123,5 171,8 97,9 149,5 -21,2 93,3

110204 Палаци i будинки культури, клуби та iншi заклади клубного типу 3 694,7 3 936,0 3 467,4 3 868,9 401,5 111,6 174,2 104,7 -67,1 98,3

110205 Школи естетичного виховання дiтей 3 830,5 4 032,5 3 803,5 4 008,0 204,5 105,4 177,5 104,6 -24,5 99,4

110502 Iншi культурно-освiтнi заклади та заходи 783,8 1 122,0 982,1 1 104,6 122,5 112,5 320,8 140,9 -17,4 98,4

120000 Засоби масової інформації 433,7 504,5 518,1 501,2 -16,9 96,7 67,5 115,6 -3,3 99,3

120100 Телебачення i радiомовлення 183,7 183,7 146,6 180,4 33,8 123,1 -3,3 98,2 -3,3 98,2

120201 Перiодичнi видання (газети та журнали) 250,0 320,8 371,5 320,8 -50,7 86,4 70,8 128,3 0,0 100,0

130000 Фізична культура і спорт 2 803,3 4 047,3 2 436,0 3 996,2 1 560,2 164,0 1 192,9 142,6 -51,1 98,7

130102 Проведення навчально-тренувальних зборiв i змагань 101,3 181,5 115,0 181,4 66,4 157,7 80,1 179,1 -0,1 99,9

130107 Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкiл 2 542,5 2 546,8 2 272,9 2 506,1 233,2 110,3 -36,4 98,6 -40,7 98,4

130110 Фінансова підтримка спортивних споруд 0,0 1 205,5 0,0 1 203,5 1 203,5  1 203,5  -2,0 99,8

130115 Центри "Спорт для всіх" та заходи з фізичної культури 159,5 113,5 48,1 105,2 57,1 218,7 -54,3 66,0 -8,3 92,7

160000 Сільське і лісове господарство, рибне господарство та мисливство 0,0 328,6 0,0 328,5 328,5  328,5  -0,1 100,0

160101 Землеустрій 0,0 328,6 0,0 328,5 328,5  328,5  -0,1 100,0

170000 Транспорт,  дорожнє господарство, зв'язок, телеком-ації та інформатика 4 188,6 3 632,0 4 011,1 3 574,5 -436,6 89,1 -614,1 85,3 -57,5 98,4

170102 Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян 1 227,0 1 103,9 1 173,7 1 050,5 -123,2 89,5 -176,5 85,6 -53,4 95,2

170302 Компенсаційні виплати на пільговий проїзд  окремим категоріям громадян на залізничному транспорті 664,5 0,0 212,6 0,0 -212,6 0,0 -664,5 0,0 0,0  

170703 Видатки на проведення робіт, пов"язаних з будівництвом, реконструкцією,ремонтом та утриманням автомобіль-
них доріг

2 297,1 2 528,1 2 624,8 2 524,0 -100,8 96,2 226,9 109,9 -4,1 99,8

180404 Підтримка малого і середнього підприємництва 5,0 0,0 0,0 0,0 0,0  -5,0 0,0 0,0  

210105 Видатки на запобігання та ліквідацію надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха   150,0 52,9 314,1 51,7 -262,4 16,5 -98,3 34,5 -1,2 97,7

210107 Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення 0,0 114,4 0,0 114,2 114,2  114,2  -0,2 99,8

250000 Видатки не віднесені до основних груп 142,0 190,4 189,6 173,5 -16,1 91,5 31,5 122,2 -16,9 91,1

250404 Інші видатки 142,0 190,4 189,6 173,5 -16,1 91,5 31,5 122,2 -16,9 91,1

Всього видатків 338 331,5 375 162,1 314 828,9 371 395,3 56 566,4 118,0 33 063,8 109,8 -3 766,8 99,0

250203 Проведення виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів 0,0 1,4 847,1 1,4 -845,7 -847,1 1,4  0,0 100,0

250301 Реверсна дотація 12 616,2 12 616,2 13 198,2 12 616,2 -582,0 -13 198,2 0,0 100,0 0,0 100,0

250366 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного 
розвитку окремих територій

0,0 2 600,0 0,0 1 200,0 1 200,0 0,0 1 200,0  -1 400,0 46,2

250388 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на проведення виборів депутатів місцевих рад та сіль-
ських, селищних, міських голів

0,0 123,9 231,1 0,0 -231,1 -231,1 0,0  -123,9 0,0

Всього видатків 12 616,2 15 341,5 14 276,4 13 817,6 -458,8 -14 276,4 1 201,4 109,5 -1 523,9 90,1

Разом   видатків 350 947,7 390 503,6 329 105,3 385 212,9 56 107,6 117,0 34 265,2 109,8 -5 290,7 98,6

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

Додаток №3 до рішення 27 позачергової сесії Ірпінської міської ради № 1821-27-VII від 26.01.2017року
Про затвердження звіту про виконання міського бюджету м.Ірпінь за 2016 рік
Виконання спеціального фонду міського  бюджету м. Ірпінь за 2016 рік

Найменування 
Код бюджетної 

класифікації

затверджено 
місцевими радами 

на 2016 рік

затверджений 
план на 2016 рік  
з урахуванням 
внесених змін 

затверджений 
план на 2016 рік  
з урахуванням 

внесених змін до 
кошторису

фактичне виконання за 

Відхилення фактичного виконання за 2016 рік

до відповідного виконан-
ня минулого року

до затверджено на 
2016 рік

затвердженого плану на 
2016 рік  з урахуван-
ням внесених змін до 

кошторису

2015 рік 2016 рік + / - % + / - % + / - %

1.  ДОХОДИ :

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

18041500 0,0 0,0 0,0 -1,2 0,0 1,2 0,0 0,0  0,0 0,0

Екологічний податок 19010000 0,0 0,0 0,0 16,5 21,3 4,8 0,0 21,3  21,3 0,0

Збір за забруднення навколишнього природного середовища 19050000 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  0,0 0,0

Надходження коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського та лісогос-
подарського виробництва

21110000 0,0 0,0 0,0 38,9 26,9 -12,0 69,2 26,9  26,9 0,0

Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту 24170000 15 000,0 15 000,0 15 000,0 5 448,4 11 919,8 6 471,4 218,8 -3 080,2 79,5 -3 080,2 79,5

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

24062100 0,0 0,0 0,0 2,0 130,9 128,9 6 545,0 130,9  130,9 0,0

Власні надходження бюджетних установ 25000000 8 861,3 8 861,3 61 517,9 22 877,9 63 327,8 40 449,9 276,8 54 466,5 714,7 1 809,9 102,9

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

31030000 1 120,2 1 120,2 1 120,2 0,0 750,8 750,8 0,0 -369,4 67,0 -369,4 67,0

Надходження від продажу землі 33010000 973,0 973,0 973,0 1 317,4 502,3 -815,1 38,1 -470,7 51,6 -470,7 51,6

Цiльовi фонди, утворені Верховною Радою АРК, органами місцевого самовряду-
вання і місцевими органами виконавчої влади  

50110000 100,0 1 430,5 1 430,5 710,7 1 560,9 850,2 219,6 1 460,9 1 560,9 130,4 109,1

Інші субвенції 41035000 0,0 73,0 73,0 239,0 73,0 -166,0 30,5 73,0  0,0 100,0

Разом доходи 26 054,5 27 458,0 80 114,6 30 649,6 78 313,7 47 664,1 255,5 52 259,2 300,6 -1 800,9 97,8

Залишок коштів на початок року 0,0 133 811,4 135 203,2 0,0 0,0 0,0  0,0 0,0 -135 203,2 0,0

Разом доходи та залишок коштів на початок року  900101 26 054,5 161 269,4 215 317,8 30 649,6 78 313,7 47 664,1 255,5 52 259,2 300,6 -137 004,1 36,4

ВИДАТКИ :

2.1. Видатки за рахунок власних надходжень бюджетних установ 8 861,3 8 861,3 62 909,7 22 586,4 62 673,1 40 086,7 277,5 53 811,8 707,3 -236,6 99,6

Державне управлiння 010000 156,9 156,9 158,2 173,8 155,5 -18,3 89,5 -1,4 99,1 -2,7 98,3

Органи мiсцевого самоврядування 010116 156,9 156,9 158,2 173,8 155,5 -18,3 89,5 -1,4 99,1 -2,7 98,3

Освiта 070000 5371,6 5371,6 11345,0 7122,1 11249,8 4 127,7 158,0 5 878,2 209,4 -95,2 99,2

Дошкiльнi заклади освiти 070101 3 737,3 3 737,3 7 889,9 3 552,7 7 878,9 4 326,2 221,8 4 141,6 210,8 -11,0 99,9

Загальноосвiтнi школи , спецiалiзованi школи, лiцеї, гiмназiї, колегiуми 070201 1 589,6 1 589,6 3 369,3 3 491,5 3 292,3 -199,2 94,3 1 702,7 207,1 -77,0 97,7

Позашкiльнi заклади освiти, заходи iз позашкiльної роботи з дiтьми 070401 26,1 26,1 44,2 25,3 38,8 13,5 153,4 12,7 148,7 -5,4 87,8

Iншi заклади освiти 070806 18,6 18,6 41,6 52,6 39,8 -12,8 75,7 21,2 214,0 -1,8 95,7

Охорона здоров"я 080000 1644,0 1644,0 5833,3 3 228,1 5 725,6 2 497,5 177,4 4 081,6 348,3 -107,7 98,2

Лікарні 080101 165,0 165,0 2 914,5 1 216,1 2 886,4 1 670,3 237,3 2 721,4 1 749,3 -28,1 99,0

Пологовi будинки 080203 10,8 10,8 428,6 142,8 425,6 282,8 298,0 414,8 3 940,7 -3,0 99,3

Полiклiнiки i амбулаторiї 080300 1 411,2 1 411,2 1 850,4 1 480,8 1 781,4 300,6 120,3 370,2 126,2 -69,0 96,3

Центри первинної медичної  (медико-санітарної) допомоги 080800 57,0 57,0 639,8 388,4 632,2 243,8 162,8 575,2 1 109,1 -7,6 98,8

Соцiальний захист та соцiальне забезпечення 090000 18,00 18,00 1673,30 58,80 1671,90 1 613,1 2 843,4 1 653,9 9 288,3 -1,4 99,9

Інші програми соціального захисту неповнолітніх 090802 0,0 0,0 18,1 9,6 18,1 8,5 188,5 18,1  0,0 100,0

Утримання клубів підлітків за місцем проживання 091105 0,0 0,0 1 557,9 0,0 1557,9 1 557,9 0,0 1 557,9  0,0 100,0

Територіал.центри і відділення соц. допомоги на дому 091204 18,0 18,0 97,3 49,2 95,9 46,7 194,9 77,9 532,8 -1,4 98,6

Житлово-комунальне господарство 100000 0,0 0,0 6 769,3 1 434,4 6 769,3 5 334,9 471,9 6 769,3  0,0 100,0

Водопровідно-каналізаційне господарство 100202 0,0 0,0 5437,4 60,0 5 437,4 5 377,4 0,0 5 437,4  0,0 100,0

Благоустрій міст, сіл, селищ 100203 0,0 0,0 1 331,9 1 374,4 1 331,9 -42,5 0,0 1 331,9  0,0 100,0

Культура i мистецтво 110000 1375,6 1375,6 6224,5 5 875,1 6 197,5 322,4 105,5 4 821,9 450,5 -27,0 99,6

Фiлармонiї, музичнi колективи i ансамблi та iншi мистецькі  заклади та заходи 110103 0,0 0,0 22,6 14,7 22,6 7,9 0,0 22,6  0,0 100,0

Бiблiотеки 110201 15,6 15,6 1 383,7 85,1 1 379,3 1 294,2 1 620,8 1 363,7 8 841,7 -4,4 99,7

Музеї i виставки 110202 4,7 4,7 84,1 1,2 84,0 82,8 7 000,0 79,3 1 787,2 -0,1 99,9

Палаци i будинки культури, клуби та iншi заклади клубного типу 110204 273,3 273,3 548,9 221,5 539,0 317,5 243,3 265,7 197,2 -9,9 98,2

Школи естетичного виховання дiтей 110205 1 082,0 1 082,0 1 145,2 835,3 1 140,2 304,9 136,5 58,2 105,4 -5,0 99,6
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Iншi культурно-освiтнi заклади та заходи 110502 0,0 0,0 3040,0 4 717,3 3 032,4 -1 684,9 64,3 3 032,4  -7,6 99,8

Фiзична культура i спорт 130000 295,2 295,2 512,1 522,2 509,6 -12,6 97,6 214,4 172,6 -2,5 99,5

Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкiл 130107 216,6 216,6 430,0 418,9 427,7 8,8 102,1 211,1 197,5 -2,3 99,5

Центри "Спорт для всіх" та заходи з фізичної культури 130115 78,6 78,6 82,1 103,3 81,9 -21,4 79,3 3,3 104,2 -0,2 99,8

Будівництво 150000 0,0 0,0 20 318,9 1 460,4 20 318,8 18 858,4 1 391,3 20 318,8  -0,1 100,0

Капiтальнi вкладення 150101 0,0 0,0 20 318,9 1 460,4 20 318,8 18 858,4 0,0 20 318,8  -0,1 100,0

Транспорт, дорожнє господарство, зв'язок, телекомунiкацiї та iнформатика 170000 0,0 0,0 10 047,5 2 689,0 10 047,5 7 358,5 0,0 10 047,5  0,0 100,0

Видатки на проведення робіт, пов"яза-них із будiвництвом, реконструкцiєю, 
ремонтом та утриманням автомобiльних дорiг

170703 0,0 0,0 10 047,5 2689,0 10047,5 7 358,5 0,0 10 047,5  0,0 100,0

Інщі видатки 250404 0,0 0,0 27,6 22,5 27,6 5,1 122,7 27,6  0,0 100,0

2.2. Видатки за рахунок коштів бюджету розвитку 77093,2 170041,7 170041,7 71654,0 134642,9 62 988,9 187,9 57 549,7 174,6 -35 398,8 79,2

Органи мiсцевого самоврядування 010116 0,0 1 392,1 1 392,1 904,6 1 364,5 459,9 150,8 1 364,5  -27,6 98,0

Дошкiльнi заклади освiти 070101 0,0 525,9 525,9 219,0 524,0 305,0 0,0 524,0  -1,9 99,6

Загальноосвiтнi школи , спецiалiзованi школи, лiцеї, гiмназiї, колегiуми 070201 0,0 2 022,9 2 022,9 1 248,3 1 987,8 739,5 159,2 1 987,8  -35,1 98,3

Централiзованi бухгалтерiї обласних, міських, районних відділів освіти 070804 0,0 0,0 0,0 40,0 0,0 -40,0 0,0 0,0  0,0  

Лікарні 080101 0,0 1 580,9 1 580,9 4 547,1 1 569,2 -2 977,9 34,5 1 569,2  -11,7 99,3

Пологовi будинки 080203 0,0 383,0 383,0 0,0 382,9 382,9  382,9  -0,1 100,0

Полiклiнiки i амбулаторiї 080300 271,3 271,3 294,6 263,9 -30,7 89,6 263,9  -7,4 97,3

Центри первинної медичної (медико-санітарної) допомоги 080800 0,0 303,6 303,6 831,8 303,3 -528,5 36,5 303,3  -0,3 99,9

Служби технічного нагляду за будівництвом та капітальним ремонтом, централізо-
вані бухгалтерії, групи централізованого господарського обслуговування

081003 0,0 20,0 20,0 14,0 20,0 6,0 142,9 20,0  0,0 100,0

Утримання клубів підлітків за місцем проживання 091105 0,0 244,9 244,9 0,0 241,3 241,3  241,3  -3,6 98,5

Територіальні центри соціального обслуговування (надання соціальних послуг) 091204 0,0 46,9 46,9 0,0 46,9 46,9  46,9  0,0 100,0

Капітальний ремонт житлового фонду місцевих органів влади 100102 0,0 2 341,8 2 341,8 741,2 2 105,0 1 363,8 284,0 2 105,0  -236,8 89,9

Теплові мережі 100201 0,0 0,0 0,0 98,8 0,0 -98,8 0,0 0,0  0,0  

Благоустрій міст, сіл, селищ 100203 0,0 6 707,4 6 707,4 3 545,7 5 542,7 1 997,0 156,3 5 542,7  -1 164,7 82,6

Бiблiотеки 110201 0,0 85,0 85,0 224,7 84,8 -139,9 37,7 84,8  -0,2 99,8

Палаци і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу 110204 0,0 1 164,3 1 164,3 643,5 947,3 303,8 147,2 947,3  -217,0 81,4

Школи естетичного виховання дітей 110205 0,0 13,5 13,5 6,2 13,5 7,3 217,7 13,5  0,0 100,0

Iншi культурно-освiтнi заклади та заходи 110502 0,0 0,0 0,0 645,4 0,0 -645,4 0,0 0,0  0,0  

Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкiл 130107 0,0 0,0 0,0 109,0 0,0 -109,0 0,0 0,0  0,0  

Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 130110 0,0 820,5 820,5 0,0 765,3 765,3 0,0 765,3  -55,2 93,3

Капiтальнi вкладення 150101 77 093,2 47 813,7 47 813,7 25 395,4 39 714,5 14 319,1 156,4 -37 378,7 51,5 -8 099,2 83,1

Житлове будівництво і придбання житла військовослужбовцям та особам рядово-
го і начальницького складу, звільненим у запас або відставку за станом здоров'я, 
віком, вислугою років та у зв'язку із скороченням штатів, які перебувають на квар-
тирному обліку за місцем проживання, членам сімей з числа цих осіб, які загинули 
під час виконання ними службових обов'язків, а також учасникам бойових дій в 
Афганістані та воєнних конфліктів

150107 0,0 1 530,3 1 530,3 0,0 1 530,3 1 530,3  1 530,3  0,0 100,0

Розробка схем та проектних рішень масового застосування 150202 0,0 500,0 500,0 0,0 0,0 0,0  0,0  -500,0 0,0

Видатки на проведення робіт, пов"яза-них із будiвництвом, реконструкцiєю, 
ремонтом та утриманням автомобiльних дорiг

170703 0,0 81 941,2 81 941,2 31 268,3 57 849,5 26 581,2 185,0 57 849,5  -24 091,7 70,6

Внески органів влади Автономної Республіки Крим та органів місцевого самовря-
дування у статутні фонди суб'єктів підприємницької діяльності 

180409 0,0 17 317,3 17 317,3 777,0 16 375,2 15 598,2 2 107,5 16 375,2  -942,1 94,6

Субвенція іншим бюджетам на виконання інвестиційних проектів 250324 0,0 2 000,0 2 000,0 0,0 2 000,0 2 000,0  2 000,0  0,0 100,0

Інші субвенції 250380 0,0 1 000,0 1 000,0 0,0 1 000,0 1 000,0  1 000,0  0,0 100,0

Інщі видатки 250404 0,0 15,2 15,2 79,4 11,0 -68,4 13,9 11,0  -4,2 72,4

Видатки на запобігання та лiквiдацiю надзвичайних ситуацiй та наслiдкiв стихiй-
ного лиха

210105 0,0 0,0 0,0 20,0 0,0 -20,0 0,0 0,0  0,0  

2.3.Видатки за рахунок коштів цільових фондів 240000 100,0 1477,3 1477,3 1 777,2 1 450,3 -326,9 81,6 1 350,3 1 450,3 -27,0 98,2

Інша діяльність у сфері охорони навколишнього природного середовища 240604 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  0,0  0,0  

Цiльовi фонди, утворені Верховною Радою АРК, органами місцевого самовряду-
вання і місцевими органами виконавчої влади  

240900 100,0 1 477,3 1 477,3 1 777,2 1 450,3 -326,9 81,6 1 350,3 1 450,3 -27,0 98,2

2.4. Видатки на проведення робіт, пов"язаних із будiвництвом, реконструкцiєю, 
ремонтом та утриманням автомобiльних дорiг

170000 0,0 0,0 0,0 348,6 0,0 -348,6 0,0 0,0  0,0  

Видатки на проведення робіт, пов"яза-них із будiвництвом, реконструкцiєю, 
ремонтом та утриманням автомобiльних дорiг

170703 0,0 0,0 0,0 348,6 0,0 -348,6 0,0 0,0  0,0  

2.ВИДАТКИ   -  Р А З О М:

Державне управлiння 010000 156,9 1549,0 1550,3 1 078,4 1 520,0 441,6 140,9 1 363,1 968,8 -30,3 98,0

Органи мiсцевого самоврядування 010116 156,9 1 549,0 1 550,3 1 078,4 1 520,0 441,6 140,9 1 363,1 968,8 -30,3 98,0

Освiта 070000 5371,6 7920,4 13893,8 8 629,4 13 761,6 5 132,2 159,5 8 390,0 256,2 -132,2 99,0

Дошкiльнi заклади освiти 070101 3 737,3 4 263,2 8 415,8 3 771,7 8 402,9 4 631,2 222,8 4 665,6 224,8 -12,9 99,8

Загальноосвiтнi школи , спецiалiзованi школи, лiцеї, гiмназiї, колегiуми 070201 1 589,6 3 612,5 5 392,2 4 739,8 5 280,1 540,3 111,4 3 690,5 332,2 -112,1 97,9

Позашкiльнi заклади освiти, заходи iз позашкiльної роботи з дiтьми 070401 26,1 26,1 44,2 25,3 38,8 13,5 153,4 12,7 148,7 -5,4 87,8

Iншi заклади освiти 070806 18,6 18,6 41,6 52,6 39,8 -12,8 75,7 21,2 214,0 -1,8 95,7

Охорона здоров"я 080000 1644,0 4202,8 8392,1 8 915,6 8 264,9 -650,7 92,7 6 620,9 502,7 -127,2 98,5

Лікарні 080101 165,0 1 745,9 4 495,4 5 763,2 4 455,6 -1 307,6 77,3 4 290,6 2 700,4 -39,8 99,1

Пологовi будинки 080203 10,8 393,8 811,6 142,8 808,5 665,7 566,2 797,7 7 486,1 -3,1 99,6

Полiклiнiки i амбулаторiї 080300 1 411,2 1 682,5 2 121,7 1 775,4 2 045,3 269,9 115,2 634,1 144,9 -76,4 96,4

Центри первинної медичної (медико-санітарної) допомоги 080800 57,0 360,6 943,4 1 220,2 935,5 -284,7 76,7 878,5 1 641,2 -7,9 99,2

Служби технічного нагляду за будівництвом та капітальним ремонтом, централізо-
вані бухгалтерії, групи централізованого господарського обслуговування

081003 0,0 20,0 20,0 14,0 20,0 6,0 142,9 20,0  0,0 100,0

Соцiальний захист та соцiальне забезпечення 090000 18,0 309,8 1 965,1 58,8 1 960,1 1 901,3 3 333,5 1 942,1 10 889,4 -5,0 99,7

Інші програми соціального захисту неповнолітніх 090802 0,0 0,0 18,1 9,6 18,1 8,5 188,5 18,1  0,0 100,0

Утримання клубів підлітків за місцем проживання 091105 0,0 244,9 1 802,8 0,0 1 799,2 1 799,2  1 799,2  -3,6 99,8

Територіал.центри і відділення соц. допомоги на дому 091204 18,0 64,9 144,2 49,2 142,8 93,6 290,2 124,8 793,3 -1,4 99,0

Житлово-комунальне господарство 100000 0,0 9049,2 15818,5 5820,1 14417,0 8 596,9 0,0 14 417,0 0,0 -1 401,5 91,1

Капітальний ремонт житлового фонду місцевих органів влади 100102 0,0 2341,8 2341,8 741,2 2105,0 1 363,8 284,0 2 105,0  -236,8 89,9

Теплові мережі 100201 0,0 0,0 0,0 98,8 0,0 -98,8 0,0 0,0  0,0  

Водопровідно-каналізаційне господарство 100202 0,0 0,0 5 437,4 60,0 5 437,4 5 377,4 0,0 5 437,4  0,0 100,0

Благоустрій міст, сіл, селищ 100203 0,0 6 707,4 8 039,3 4 920,1 6 874,6 1 954,5 139,7 6 874,6  -1 164,7 85,5

Культура i мистецтво 110000 1375,6 2638,4 7487,3 7 394,9 7 243,1 -151,8 97,9 5 867,5 526,5 -244,2 96,7

Фiлармонiї, музичнi колективи i ансамблi та iншi мистецькі  заклади та заходи 110103 0,0 0,0 22,6 14,7 22,6 7,9 153,7 22,6  0,0 100,0

Бiблiотеки 110201 15,6 100,6 1 468,7 309,8 1 464,1 1 154,3 472,6 1 448,5 9 385,3 -4,6 99,7

Музеї i виставки 110202 4,7 4,7 84,1 1,2 84,0 82,8 7 000,0 79,3 1 787,2 -0,1 99,9

Палаци i будинки культури, клуби та iншi заклади клубного типу 110204 273,3 1 437,6 1 713,2 865,0 1 486,3 621,3 171,8 1 213,0 543,8 -226,9 86,8

Школи естетичного виховання дiтей 110205 1 082,0 1 095,5 1 158,7 841,5 1 153,7 312,2 137,1 71,7 106,6 -5,0 99,6

Iншi культурно-освiтнi заклади та заходи 110502 0,0 0,0 3 040,0 5 362,7 3 032,4 -2 330,3 56,5 3 032,4  -7,6 99,8

Фiзична культура i спорт 130000 295,2 1 115,7 1 332,6 631,2 1 274,9 643,7 202,0 979,7 431,9 -57,7 95,7

Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкiл 130107 216,6 216,6 430,0 527,9 427,7 -100,2 81,0 211,1 197,5 -2,3 99,5

Фінансова підтримка спортивних споруд 130110 0,0 820,5 820,5 0,0 765,3 765,3 0,0 765,3  -55,2 93,3

Центри "Спорт для всіх" та заходи з фізичної культури 130115 78,6 78,6 82,1 103,3 81,9 -21,4 79,3 3,3 104,2 -0,2 99,8

Будiвництво 150000 77093,2 49844,0 70162,9 26 855,8 61 563,6 34 707,8 0,0 -15 529,6 79,9 -8 599,3 87,7
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Капiтальнi вкладення 150101 77 093,2 47 813,7 68 132,6 26 855,8 60 033,3 33 177,5 223,5 -17 059,9 77,9 -8 099,3 88,1

Житлове будівництво і придбання житла військовослужбовцям та особам рядово-
го і начальницького складу, звільненим у запас або відставку за станом здоров'я, 
віком, вислугою років та у зв'язку із скороченням штатів, які перебувають на квар-
тирному обліку за місцем проживання, членам сімей з числа цих осіб, які загинули 
під час виконання ними службових обов'язків, а також учасникам бойових дій в 
Афганістані та воєнних конфліктів

150107 0,0 1 530,3 1 530,3 0,0 1 530,3 1 530,3  1 530,3  0,0 100,0

Розробка схем та проектних рішень масового застосування 150202 0,0 500,0 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  -500,0 0,0

Транспорт, дорожнє господарство, зв'язок, телекомунiкацiї та iнформатика 170000 0,0 81941,2 91988,7 34 305,9 67 897,0 33 591,1 197,9 67 897,0  -24 091,7 73,8

Видатки на проведення робіт, пов"яза-них із будiвництвом, реконструкцiєю, 
ремонтом та утриманням автомобiльних дорiг

170703 0,0 81 941,2 91 988,7 34 305,9 67 897,0 33 591,1 197,9 67 897,0  -24 091,7 73,8

Внески органів влади АРК та органів місцевого самоврядування у статутні фонди 
субєктів підприємницкої  діяльності

180409 0,0 17 317,3 17 317,3 777,0 16 375,2 15 598,2 2 107,5 16 375,2  -942,1 94,6

Запобігання та лiквiдацiя надзвичайних ситуацiй та наслiдкiв стихiйного лиха 210000 0,0 0,0 0,0 20,0 0,0 -20,0 0,0 0,0  0,0  

Видатки на запобігання та лiквiдацiю надзвичайних ситуацiй та наслiдкiв стихiй-
ного лиха

210105 0,0 0,0 0,0 20,0 0,0 -20,0 0,0 0,0  0,0  

Цiльовi фонди 240000 100,0 1477,3 1477,3 1 777,2 1 450,3 -326,9 81,6 1 350,3 1 450,3 -27,0 98,2

Цiльовi фонди, утворені Верховною Радою АРК, органами місцевого самовряду-
вання і місцевими органами виконавчої влади  

240900 100,0 1 477,3 1 477,3 1 777,2 1 450,3 -326,9 81,6 1 350,3 1 450,3 -27,0 98,2

Видатки, невіднесені до основних груп 250000 0,0 3 015,2 3 042,8 101,9 3 038,6 2 936,7 2 981,9 3 038,6  -4,2 99,9

Субвенція іншим бюджетам на виконання інвестиційних проектів 250324 0,0 2 000,0 2 000,0 0,0 2 000,0 2 000,0  2 000,0  0,0 100,0

Інщі видатки 250404 0,0 15,2 42,8 101,9 38,6 -63,3 37,9 38,6  -4,2 90,2

Інші субвенції 250380 0,0 1 000,0 1 000,0 0,0 1 000,0 1 000,0  1 000,0  0,0 100,0

Разом 86054,5 180380,3 234428,7 96366,2 198766,3 102 400,1 206,3 112 711,8 231,0 -35 662,4 84,8

ІРПІНСЬКА МІСЬКА РАДА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 08200, м. Ірпінь, вул. Шевченка, 2-а
ДВАДЦЯТЬ СЬОМА ПОЗАЧЕРГОВА СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

Р І Ш Е Н Н Я №1827-27-VII м. Ірпінь
„26” січня 2017 року Про внесення змін до 
рішення „Про затвердження 
Порядку проведення у формі аукціону 
земельних торгів м.Ірпінь”
№305-6-VІІ від 25 грудня 2015 року 

З метою економічного регулювання 
земельних відносин у місті на підставі Зе-
мельного кодексу України (із наступними 
змінами внесеними Законом України „Про 
внесення змін до Земельного кодексу Укра-
їни щодо проведення земельних торгів” № 
1012-VIII від 18.02.2016  року та Законом 
України „Про внесення змін до деяких за-
конодавчих актів України” №1774-VIII від 
06.12.2016), керуючись Законом України 
„Про місцеве самоврядування в Україні” 
міська рада

ВИРІШИЛА:
1. Внести зміни до Додатку 1 „Порядок 

проведення у формі аукціону земельних 

торгів на території м.Ірпінь” рішення двад-
цять шостої сесії сьомого скликання Ірпін-
ської міської ради №305-6-VІІ від 25 грудня 
2015 року „Про затвердження Порядку про-
ведення земельних торгів у формі аукціону”, 
а саме: 

• Абзац 1 пункту 1.10 „Порядку” замінити 
двома абзацами такого змісту:

„Земельні торги проводяться відпо-
відно до договору між організатором зе-
ме-льних торгів та їх виконавцем.  Фінансу-
вання організації та проведення земельних 
торгів здійснюється організатором земель-
них торгів або їх виконавцем відповідно до 
договору, укладеного між ними, у тому числі 
за рахунок реєстраційних внесків учасників 
земельних торгів.

Витрати (видатки), здійснені організа-
тором або виконавцем земельних торгів на 
їх проведення, відшкодовуються йому пере-
можцем земельних торгів.

У зв’язку з цим абзац другий вважати 
абзацом третім.”

• У пункті 1.12 „Порядку” слова „міні-
мальної заробітної плати” замінити словами 
„прожиткового мінімуму для працездатних 
осіб” .

• Пункт 2.5 „Порядку” викласти в такій 
редакції:

„Фінансування підготовки лотів до 
проведення земельних торгів здійснюється 
організатором земельних торгів або їх ви-
конавцем відповідно до договору між ними.

Витрати, здійснені організатором зе-
мельних торгів або їх виконавцем на під-го-
товку лотів до проведення земельних торгів, 
відшкодовуються переможцем земе-льних 
торгів за кожним лотом.”

• У пункті 2.6 „Порядку” слова „а у разі, 
якщо законодавство про здійс-нення дер-
жавних закупівель не застосовується, - на 
конкурентних засадах у по-рядку, що визна-
чається центральним органом виконавчої 

влади, що забезпечує формування держав-
ної політики у сфері земельних відносин” 
виключити.

• У пункті 3.3. „Порядку” слова „оголо-
шення із зазначенням дати прове-дення 
торгів та переліку лотів” замінити словами 
„оголошення про проведення земельних 
торгів”.

• Абзац перший пункту 3.4. „Порядку” 
доповнити словами „за кожним лотом”.

• Пункт «ж» пункту 3.4. „Порядку” ви-
класти в такій редакції:

„ж) номери рахунків виконавця земель-
них торгів, відкритих у банку для сплати реє-
страційного та гарантійного внесків.”

• Після пункту «и» пункту 3.4. „Порядку” 
доповнити новим пунктом „і” такого змісту:

„і) сума витрат (видатків), здійснених на 
підготовку лота до продажу, організацію та 
проведення земельних торгів, що підлягає 
відшкодуванню переможцем земельних 
торгів.”

• У абзаці 1 пункту 3.7 „Порядку” слова „і 
видає довідку про отримання документів із 
зазначенням їх переліку” виключити.

• Абзац 2 пункту 3.7 „Порядку” допов-
нити словами „та видає учаснику (його 
представнику) довідку про отримання доку-
ментів із зазначенням їх перелі-ку, вхідний 
квиток, інформаційну картку на лот та карт-
ку учасника (із зазна-ченням на зворотному 
боці умов проведення торгів).

• Абзац 3 пункту 3.7 „Порядку” викласти 
в такій редакції:

„До книги реєстрації учасників земель-
них торгів вноситься інформація, зазначена 
в абзаці другому цієї частини, а також:”

• Абзац 2 пункту „в” пункту 3.7 „Порядку” 
виключити.

• У пункті 3.14. „Порядку” слова „не мен-
ше як двох учасників” замінити словами „не 
менше як двох зареєстрованих учасників”.

• Пункт 3.30. „Порядку” викласти в такій 
редакції:

„Ціна продажу земельної ділянки, пла-
та за користування земельною ділянкою, 
право користування якою набуто на торгах, 
а також сума витрат, здійснених організато-
ром або виконавцем земельних торгів на 
підготовку лота до продажу, організацію та 
проведення земельних торгів, підлягають 
сплаті переможцем земельних торгів не пі-
зніше трьох банківських днів з дня укладен-
ня відповідного договору.”

2. Встановити, що це рішення набирає 
чинності з 01 січня 2017 року.

3. Це рішення оприлюднити в місцевих 
засобах інформації та на офіційному сайті 
Ірпінської міської ради.

4. Контроль за виконанням даного рі-
шення покласти на постійну депутатську 
комі-сію з питань бюджету, фінансів, цін та 
ціноутворення.

Міський голова В.А. Карплюк

Р І Ш Е Н Н Я №1826-27-VII
м. Ірпінь „26” січня 2017 року
Про внесення змін до рішення 
Ірпінської міської ради (із змінами)  
„Про встановлення ставок земельного 
податку в м.Ірпінь”
№4588-65-VІ від 15 січня 2015 року 

З метою економічного регулювання зе-
мельних відносин у місті на підставі Земель-
ного кодексу України, Податкового кодексу 
України (із наступними змінами внесеними 
Законом України „Про внесення змін до По-
даткового кодексу України та деяких зако-
нодавчих актів України щодо забезпечення 
збалансованості бю-джетних надходжень 
у 2017 році ” № 1791-VІІІ від 20 грудня 
2016 року та Законом України „Про внесення 
змін до Податкового кодексу України щодо 
покращення інвестиційного клімату в Укра-
їні” №1797-VIII від 21.12.2016), керуючись 
Законом України „Про місцеве самовряду-
вання в Україні” міська рада

ВИРІШИЛА:
1. Внести зміни до Додатку 1 „Про вста-

новлення ставок земельного податку за зе-
мельні ділянки в м.Ірпінь” затвердженого рі-
шенням №4588-65-VІ від 15 січня 2015 року 
з внесеними змінами рішенням №306-6-VІІ 
від 25 грудня 2015 року „Про внесення змін 
до рішення Ірпінської міської ради №4588-
65-VІІ від 25.01.2015 року „Про встановлення 

ставок земельного податку в м.  Ірпінь”, такі 
зміни: 

1.1. Графу 3 підпункту 1.1 таблиці пункту 
6 „Додатку” до рішення ради Ставка земель-
ного податку за земельні ділянки, які пере-
бувають у користуванні (на праві постійного) 
суб’єктів господарювання, для земель сіль-
ськогосподарського призначення цифру „1” 
замінити на цифру „3”.

1.2. Доповнити пункт 7.1 „Додатку” сло-
вами та цифрами:

„а для сільськогосподарських угідь − не 
менше 0,3 відсотка та не більше 5 відсотків 
від нормативної грошової оцінки одиниці 
площі ріллі по області.”

1.3. Доповнити пункт 8 „Додатку” під-
пунктом 8.4. такого змісту:

„Якщо фізична особа, визначена у пункті 
8.1 цього Додатку, має у власності декілька 
земельних ділянок одного виду використан-
ня, то така особа до 1 травня поточного року 
подає письмову заяву у довільній формі до 
контролюючого органу за місцем знахо-
дження земельної ділянки про самостійне 
обрання/зміну земельної ділянки для засто-
сування пільги.

Пільга починає застосовуватися до 
обраної земельної ділянки з базового по-
да-ткового (звітного) періоду, у якому пода-
но таку заяву.”

1.4. У пункті 9.1.1 „Додатку” після слова 
«науки» доповнити словами «(крім наці-

ональних та державних дендрологічних 
парків)».

1.5. Пункт 9 „Додатку” доповнити такими 
пунктами:

„9.1.5. державні та комунальні дитячі 
санаторно-курортні заклади та заклади оз-
доровлення і відпочинку, а також дитячі са-
наторно-курортні та оздоровчі заклади Укра-
їни, які знаходяться на балансі підприємств, 
установ та організацій, які є неприбутковими 
і внесені контролюючим органом до Реєстру 
неприбуткових установ та організацій. У разі 
виключення таких підприємств, установ та 
організацій з Реєстру неприбуткових установ 
та організацій декларація подається платни-
ком податку протягом 30 календарних днів 
з дня виключення, а податок сплачується 
починаючи з місяця, наступного за місяцем, 
в якому відбулося виключення з Реєстру не-
прибуткових установ та організацій;

9.1.6. державні та комунальні центри 
олімпійської підготовки, школи вищої спор-
тивної майстерності, центри фізичного здо-
ров’я населення, центри з розвитку фізичної 
культури і спорту інвалідів, дитячо-юнацькі 
спортивні школи, а також центри олімпій-
ської підготовки, школи вищої спортивної 
майстерності, дитячо-юнацькі спортивні 
школи і спортивні споруди всеукраїнських 
фізкультурно-спортивних товариств, їх міс-
цевих осередків та відокремлених підроз-
ділів, що є не-прибутковими та включені до 

Реєстру неприбуткових установ та організа-
цій, за зе-мельні ділянки, на яких розміщені 
їх спортивні споруди. У разі виключення 
таких установ та організацій з Реєстру непри-
буткових установ та організацій, декларація 
подається платником податку протягом 
30 календарних днів з дня виключення, а 
податок сплачується починаючи з місяця, 
наступного за місяцем, в якому відбулося 
виключення з Реєстру неприбуткових уста-
нов та організацій.”

1.6. У абзаці другому пункту 13 „Додат-
ку” слова «майно у сфері будівницт-ва» замі-
нити словами «майно, у сфері будівництва».

1.7. Пункту 13.5 „Додатку” викласти в 
такій редакції:

«Нарахування фізичним особам сум 
податку проводиться контролюючими 
ор-ганами (за місцем знаходження земель-
ної ділянки), які надсилають (вручають) 
плат-никові за місцем його реєстрації до 1 
липня поточного  року податкове повідом-
лення-рішення про внесення податку за 
формою, встановленою у порядку, визначе-
ному статтею 58 цього Кодексу.

У разі переходу права власності на 
земельну ділянку від одного власника 
− юридичної або фізичної особи до іншо-
го протягом календарного  року податок 
спла-чується попереднім власником за 
період з 1 січня цього  року до початку того 
місяця, в якому припинилося право власно-

сті на зазначену земельну ділянку, а новим 
власником − починаючи з місяця, в якому 
він набув право власності.

У разі переходу права власності на зе-
мельну ділянку від одного власника − фі-
зичної особи до іншого протягом календар-
ного  року контролюючий орган надси-лає 
(вручає) податкове повідомлення-рішення 
новому власнику після отримання інформа-
ції про перехід права власності.

Якщо такий перехід відбувається після 
1 липня поточного  року, то контролю-ючий 
орган (за місцем знаходження земельної 
ділянки) надсилає (вручає) поперед-ньому 
власнику нове податкове повідомлення-рі-
шення. Попереднє податкове пові-домлен-
ня-рішення вважається скасованим (від-
кликаним).

Платники податку мають право зверну-
тися з письмовою заявою контролюю-чого 
органу (за місцем знаходження земельної 
ділянки) для проведення звірки даних щодо:

• розміру площі земельної ділянки, що 
перебуває у власності та/або користуванні 
платника податку;

• права на користування пільгою із спла-
ти податку;

• розміру ставки податку;
• нарахованої суми податку.
У разі виявлення розбіжностей між да-

ними контролюючих органів та даними, під-
твердженими платником податку на підставі 

оригіналів відповідних документів, зокрема 
документів на право власності, користуван-
ня пільгою, контролюючий орга-н (за місцем 
знаходження земельної ділянки) проводить 
протягом десяти робочих днів перерахунок 
суми податку і надсилає (вручає) йому нове 
податкове повідомлення-рішення. Попе-
реднє податкове повідомлення-рішення 
вважається скасованим (відкликаним)».

1.8. У пункті 14.2 „Додатку” після слова 
«проводиться» доповнити словами «контро-
люючими органами за місцем знаходження 
земельної ділянки».

2. Встановити, що це рішення набирає 
чинності з 01 січня 2017 року.

3. Це рішення оприлюднити в місцевих 
засобах інформації та на офіційному сайті 
Ірпінської міської ради.

4. Ірпінському відділенню Вишго-
родської ОДПІ ГУДФС у Київській області 
забез-печити надходження до доходної ча-
стини міського бюджету земельного податку 
ві-дповідно до цього рішення.

4. Контроль за виконанням даного рі-
шення покласти на постійну депутатську 
комі-сію з питань бюджету, фінансів, цін та 
ціноутворення.

Міський голова В.А. Карплюк

Р І Ш Е Н Н Я №1828-27-VII
м. Ірпінь „26” січня 2017 ро-ку
Про внесення змін до рішення
„Про затвердження Порядку проведен-
ня на конкурентних засадах 
(земельних торгах) набуття права 
оренди  земельних ділянок м.Ірпінь” 
№304-6-VІІ від  25 грудня 2015 року 

З метою економічного регулювання зе-
мельних відносин у місті на підставі Земель-
ного кодексу України (із наступними змінами 
внесеними Законом України „Про внесення 
змін до Земельного кодексу України щодо 
проведення земельних торгів” №1012-VIII 
від 18.02.2016  року та Законом України „Про 
внесення змін до деяких законодавчих актів 
України” №1774-VIII від 06.12.2016), керуючись 
Законом України „Про місцеве самоврядування 
в Україні” міська рада

ВИРІШИЛА:
1. Внести зміни до Додатку 1 „Порядок 

проведення на конкурентних засадах (земель-
них торгах) набуття права оренди земельних 
ділянок у м.Ірпінь” рішення двадцять шостої 
сесії сьомого скликання Ірпінської міської ради 
№304-6-VІІ від 25 грудня 2015 року „Про затвер-
дження Порядку проведення на конкурентних 
засадах (земельних торгах) набуття права 
оренди земельних ділянок у м. Ірпінь”, а саме: 

• Абзац 1 пункту 1.10 „Порядку” замінити 
двома абзацами такого змісту:

„Земельні торги права оренди проводять-
ся відповідно до договору між органі-затором 
земельних торгів та їх виконавцем.  Фінансу-
вання організації та проведення земельних 
торгів права оренди здійснюється організа-
тором земельних торгів або їх виконавцем 
відповідно до договору, укладеного між ними, 
у тому числі за рахунок реєстраційних внесків 
учасників земельних торгів.

Витрати (видатки), здійснені організато-
ром або виконавцем земельних торгів права 
оренди на їх проведення, відшкодовуються 
йому переможцем земельних тор-гів.

У зв’язку з цим абзац другий вважати аб-
зацом третім.”

• У пункті 1.12 „Порядку” слова „мінімаль-
ної заробітної плати” заміни-ти словами „про-
житкового мінімуму для працездатних осіб” .

• Пункт 2.5 „Порядку” викласти в такій ре-
дакції:

„Фінансування підготовки лотів на набуття 
прав оренди на земельні ділянки на земельних 
торгах здійснюється організатором земельних 
торгів або їх виконавцем відповідно до дого-
вору між ними.

Витрати, здійснені організатором земель-
них торгів або їх виконавцем на під-готовку 
лотів до проведення земельних торгів, відшко-
довуються переможцем земе-льних торгів за 
кожним лотом.”

• У пункті 2.6 „Порядку” слова „а у разі, якщо 
законодавство про здійс-нення державних за-

купівель не застосовується, - на конкурентних 
засадах у по-рядку, що визначається централь-
ним органом виконавчої влади, що забезпечує 
формування державної політики у сфері зе-
мельних відносин” виключити.

• У пункті 3.3. „Порядку” слова „оголошен-
ня із зазначенням дати про-ведення торгів та 
переліку лотів” замінити словами „оголошення 
про проведення земельних торгів”.

• Абзац перший пункту 3.4. „Порядку” до-
повнити словами „за кожним лотом”.

• Пункт «ж» пункту 3.4. „Порядку” викласти 
в такій редакції:

„ж) номери рахунків виконавця земельних 
торгів, відкритих у банку для сплати реєстрацій-
ного та гарантійного внесків.”

• Після пункту «и» пункту 3.4. „Порядку” до-
повнити новим пунктом „і” такого змісту:

„і) сума витрат (видатків), здійснених на 
підготовку лота до продажу, організацію та 
проведення земельних торгів, що підлягає від-
шкодуванню переможцем земельних торгів.”

• У абзаці 1 пункту 3.7 „Порядку” слова „і 
видає довідку про отримання документів із 
зазначенням їх переліку” виключити.

• Абзац 2 пункту 3.7 „Порядку” доповнити 
словами „та видає учаснику (його представ-
нику) довідку про отримання документів із 
зазначенням їх перелі-ку, вхідний квиток, ін-
формаційну картку на лот та картку учасника (із 
зазна-ченням на зворотному боці умов прове-
дення торгів).

• Абзац 3 пункту 3.7 „Порядку” викласти в 
такій редакції:

„До книги реєстрації учасників земельних 
торгів вноситься інформація, зазначена в абза-
ці другому цієї частини, а також:”

• Абзац 2 пункту „в” пункту 3.7 „Порядку” 
виключити.

• У пункті 3.14. „Порядку” слова „не менше 
як двох учасників” замінити словами „не менше 
як двох зареєстрованих учасників”.

• Пункт 3.29. „Порядку” викласти в такій 
редакції:

„Плата за користування земельною ді-
лянкою, право користування якою набуто на 
торгах, а також сума витрат, здійснених орга-
нізатором або виконавцем земельних торгів 
на підготовку лота, організацію та проведення 
земельних торгів на право оренди, підлягають 
сплаті переможцем земельних торгів не пі-
зніше трьох банківських днів з дня укладення 
відповідного договору.”

2. Встановити, що це рішення набирає чин-
ності з 01 січня 2017 року.

3. Це рішення оприлюднити в місцевих 
засобах інформації та на офіційному сайті Ірпін-
ської міської ради.

4. Контроль за виконанням даного рішення 
покласти на постійну депутатську комісію з пи-
тань бюджету, фінансів, цін та ціноутворення.

Міський голова В.А. Карплюк

Р І Ш Е Н Н Я №1825-27-VII  26 січня 2017 р.  м. Ірпінь
Про внесення змін до рішення «Про встановлення збору за місця 
для паркування транспортних засобів в м. Ірпінь» із внесеними
змінами та доповненнями»
від 15.01.2015 р. № 4589-65-VI

З метою наповнення міського бюджету, керуючись  ст. 143 Конституції 
України, відповідно до Законів України «Про внесення змін до Податкового 
кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення зба-
лансованості бюджетних надходжень у 2017 році» №1791-19 від 20.12.2016 р., 
«Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо покращення інвес-
тиційного клімату в Україні» №1797-19 від 21.12.2016 р., до розділу ХІІ “Пода-
ток на майно” Податкового кодексу України та п. 24 ч. 1 ст. 26  Закону України 
“Про місцеве самоврядування в Україні”, Ірпінська міська рада 

В И Р І Ш И Л А:
1. Внести до Додатку 1 до рішення №4589-65-VI від 15.01.2015  р. «Про 

встановлення збору за місця для паркування транспортних засобів в м. Ірпінь» 
такі зміни:

1.1 У розділі 5:
у пункті 5.1 слова та цифри «0,03 відсотка» замінити цифрою і словом 

«0,02 відсотка».
2. Встановити, що це рішення набирає чинності з 01 січня 2017 року.
3. Організовувати та проводити діяльність із забезпечення паркування 

транспортних засобів в м.Ірпінь уповноважити  КП „Контроль благоустрою мі-
ста” Ірпінської міської ради.

4. Контроль за сплатою збору за місця для паркування транспортних за-
собів в м.Ірпінь покладається на Ірпінське відділення Вишгородської ОДПІ ГУ 
ДФС у Київській області.

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на Ірпінське відді-
лення Вишгородської ОДПІ ГУ ДФС у Київській області в межах їх повноважень 
та комісію з питань бюджету, фінансів, цін та ціноутворення.

Міський голова В.А. Карплюк

Міський голова В.А. Карплюк. Начальник фінансового управління Є.В. Данилюк
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Р І Ш Е Н Н Я №1836-27-VI
„26” січня 2017 року м. Ірпінь 
Про надання пільг по сплаті 
земельного податку в м.Ірпінь

Розглянувши звернення суб’єктів 
господарювання та відповідно до стат-
ті 284.1 Податкового кодексу України, 
керуючись Законом України «Про міс-
цеве самоврядування в Україні» міська 
рада  

В И Р І Ш И Л А :
1. Надати пільги по сплаті земель-

ного податку на 2017 рік суб’єктам го-
спода-рювання за земельні ділянки в 
м.Ірпінь, згідно додатку 1.

2. Це рішення оприлюднити на офі-
ційному сайті Ірпінської міської ради.

3. Ірпінському відділенню Вишго-
родської ОДПІ ГУ ДФС у Київській 
області забезпечити надходження до 
доходної частини міського бюджету зе-
мельного податку відповідно до цього 
рішення.

4. Контроль за виконанням цього 
рішення покласти на постійну депутат-
ську комісію з питань бюджету, фінан-
сів, цін та ціноутворення.

Міський голова В.А. Карплюк

Додаток №1 до рішення № 1836-27-VIІ 27 сесії VІІ-го скликання Ірпінської міської ради від „26” січня 2017 року
Пільги по сплаті земельного податку на 2017 рік

N з/п Категорія земель / Цільове призначення земель

Ставки земельного податку для всіх категорій земель-
них ділянок, крім тих, які перебувають у користуванні 

(на праві постійного)

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

Період, на який 
надається пільга
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1. Землі житлової забудови:
- для кооперативних автос-тоянок для зберігання осо-бистих транспортних 
засо-бів громадян, гаражно-будівельних кооперативів

3 46,7 1,4 3 46,7 1,4 з 1 січня по 31 
грудня

2. Землі рекреаційного та оздоровчого призначення 
- для дитячих спортивно-оздоровчих комплексів незалежно від їх підпорядко-
ваності та  які здійснюють свою господарську діяльність;
- для санаторіїв для батьків з дітьми незалежно від їх підпорядкованості та  
які здійснюють свою господарську діяльність

- 3

3

93,3

83,3

0,2

0,5

з 1 січня по 31 
грудня
з 1 січня по 31 
грудня

3. Для підприємств, уста-нов та організацій, що належать до державної та кому-
нальної власності (власником, якої є Ірпін-ська міська рада), а саме для:
 - для установ та організа-цій, які належать і підпо-рядковані Міністерству 
внутрішніх справ України

- 1 90 0,1 з 1 січня по 31 
грудня

Р І Ш Е Н Н Я №1824-27-VII  
м. Ірпінь
26 січня 2017 р. Про внесення 
змін до рішення
«Про встановлення ставок 
податку на нерухоме майно, 
відмінне від земельної ділян-
ки в м. Ірпінь» із внесеними 
змінами та доповненнями» 
від 15.01.2015 р. №4586-65-VI

З метою наповнення міського бюдже-
ту, керуючись  ст. 143 Конституції України, 
відповідно до Законів України «Про вне-
сення змін до Податкового кодексу Укра-
їни та деяких законодавчих актів України 
щодо забезпечення збалансованості бю-
джетних надходжень у 2017 році» №1791-
19 від 20.12.2016 р., «Про внесення змін до 
Податкового кодексу України щодо покра-
щення інвестиційного клімату в Україні» 
№1797-19 від 21.12.2016 р., до розділу ХІІ 
“Податок на майно” Податкового кодексу 
України та п. 24 ч. 1 ст. 26  Закону України 

“Про місцеве самоврядування в Україні”, 
Ірпінська міська рада 

В И Р І Ш И Л А :
1. Внести до Додатку 1 до рішення № 

4586-65-VI від 15.01.2015 р. «Про встанов-
лення ставок податку на нерухоме майно, 
відмінне від земельної ділянки в м.  Ір-
пінь» такі зміни:

1.1. У розділі 3:
пункт 3.2 доповнити підпунктами «ї-

л» такого змісту:
ї) об’єкти нежитлової нерухомості 

державних та комунальних дитячих са-
наторно-курортних закладів та закладів 
оздоровлення та відпочинку дітей, а також 
дитячих санаторно-курортних закладів та 
закладів оздоровлення і відпочинку дітей, 
які знаходяться на балансі підприємств, 
установ та організацій, які є неприбутко-
вими і внесені контролюючим органом 
до Реєстру неприбуткових установ та 
організацій. У разі виключення з Реєстру 
неприбуткових установ та організацій 
декларація подається платником подат-
ку протягом 30 календарних днів з дня 
виключення, а податок сплачується почи-
наючи з місяця, наступного за місяцем, 

в якому відбулося виключення з Реєстру 
неприбуткових установ та організацій;

й) об’єкти нежитлової нерухомості 
державних та комунальних центрів олім-
пійської підготовки, шкіл вищої спор-
тивної майстерності, центрів фізичного 
здоров’я населення, центрів з розвитку 
фізичної культури і спорту інвалідів, ди-
тячо-юнацьких спортивних шкіл, а також 
центрів олімпійської підготовки, шкіл 
вищої спортивної майстерності, дитячо-ю-
нацьких спортивних шкіл і спортивних 
споруд всеукраїнських фізкультурно-спор-
тивних товариств, їх місцевих осередків 
та відокремлених підрозділів, що є не-
прибутковими та включені до Реєстру не-
прибуткових установ та організацій. У разі 
виключення таких установ та організацій з 
Реєстру неприбуткових установ та органі-
зацій декларація подається платником по-
датку протягом 30 календарних днів з дня 
виключення, а податок сплачується почи-
наючи з місяця, наступного за місяцем, 
в якому відбулося виключення з Реєстру 
неприбуткових установ та організацій;

к) об’єкти нежитлової нерухомості баз 
олімпійської та паралімпійської підготов-

ки. Перелік таких баз затверджується Ка-
бінетом Міністрів України;

л) об’єкти житлової нерухомості, які 
належать багатодітним або прийомним 
сім’ям, у яких виховується п’ять та більше 
дітей».

1.2. У розділі 5:
у пункті 5.2:
абзаци перший-четвертий викласти в 

такій редакції:
«Пільги з податку, що сплачується на 

території м.  Ірпінь з об’єктів житлової та 
нежитлової нерухомості, для фізичних осіб 
визначаються виходячи з їх майнового 
стану та рівня доходів.

Пільги з податку, що сплачується на 
території м.  Ірпінь з об’єктів нежитлової 
нерухомості, встановлюються залежно від 
майна, яке є об’єктом оподаткування.

Ірпінська міська рада до 25 груд-
ня  року, що передує звітному, подає Ір-
пінському відділенню Вишгородської ОДПІ 
ГУ ДФС у Київській області рішення щодо 
ставок та наданих пільг юридичним та/
або фізичним особам зі сплати податку на 
нерухоме майно, відмінне від земельної 
ділянки, за формою, затвердженою Кабі-
нетом Міністрів України.

Пільги з податку, передбачені пункта-
ми 5.1 та 5.2 цього розділу, для фізичних 
осіб не застосовуються до:

об’єкта/об’єктів оподаткування, якщо 
площа такого/таких об’єкта/об’єктів пере-
вищує п’ятикратний розмір неоподаткову-
ваної площі, встановленої підпунктом 5.1 
цього розділу;

об’єкта/об’єктів оподаткування, що 
використовуються їх власниками з метою 
одержання доходів (здаються в оренду, 
лізинг, позичку, використовуються у під-
приємницькій діяльності)».

1.3. У розділі 6:
у пункті 6.1 цифру і слово «1 відсотка» 

замінити цифрою і словом «0,5 відсотка».
1.4. У розділі 8:
пункті 8.4. викласти в такій редакції:
«Органи державної реєстрації прав 

на нерухоме майно, а також органи, що 
здійснюють реєстрацію місця проживання 
фізичних осіб, зобов’язані щокварталу у 
15-денний строк після закінчення подат-
кового (звітного) кварталу подавати кон-
тролюючому органу відомості, необхідні 
для розрахунку та справляння податку 
фізичними та юридичними особами, за 
місцем розташування такого об’єкта не-

рухомого майна станом на перше число 

відповідного кварталу в порядку, визначе-

ному Кабінетом Міністрів України».

1.5. У розділі 9:

у пункті 9.1  слова «він втратив» замі-

нити словом «припинилося», а слово «ви-

никло» - словами «він набув».

2. Встановити, що це рішення набирає 

чинності з 01 січня 2017 року.

3. Контроль за сплатою податку на 

нерухоме майно, відмінне від земельної 

ділянки в м.Ірпінь покладається на Ірпін-

ське відділення Вишгородської ОДПІ ГУ 

ДФС у Київській області.

4. Це рішення оприлюднити в засобах 

масової інформації та на офіційному сайті 

Ірпінської міської ради.

5. Контроль за виконанням даного 

рішення покласти на Ірпінське відділення 

Вишгородської ОДПІ ГУ ДФС у Київській об-

ласті в межах їх повноважень та комісію з 

питань бюджету, фінансів, цін та ціноутво-

рення.

Міський голова В.А. Карплюк

Р І Ш Е Н Н Я №1822-27-VII 
м. Ірпінь  26 січня 2017 р 
Про внесення змін до рішення 
«Про встановлення ставки 
транспортного податку в 
м. Ірпінь»
із внесеними змінами та до-
повненнями від 15.01.2015 р. 
№ 4587-65-VI

З метою наповнення міського бюдже-
ту, керуючись  ст. 143 Конституції України, 
відповідно до Законів України «Про внесен-
ня змін до Податкового кодексу України та 
деяких законодавчих актів України щодо 
забезпечення збалансованості бюджет-
них надходжень у 2017 році» №1791-19 
від 20.12.2016  р., «Про внесення змін до 
Податкового кодексу України щодо покра-
щення інвестиційного клімату в Україні» 
№1797-19 від 21.12.2016  р., до розділу ХІІ 
“Податок на майно” Податкового кодексу 
України та п. 24 ч. 1  ст. 26  Закону України 

“Про місцеве самоврядування в Україні”, 
Ірпінська міська рада 

В И Р І Ш И Л А:
1.Внести до Додатку 1 до рішення 

№4587-65-VI від 15.01.2015  р. «Про вста-
новлення ставки транспортного податку в 
м. Ірпінь» такі зміни:

1.1. У розділі 3:
у пункті 3.1: в абзаці першому цифри 

«750» замінити цифрами «375»; 
абзац другий викласти в такій редакції: 

«Така вартість визначається центральним 
органом виконавчої влади, що забезпечує 
формування та реалізує державну політику 
економічного, соціального розвитку і тор-
гівлі, за методикою, затвердженою Кабі-
нетом Міністрів України, станом на 1 січня 
податкового (звітного)  року виходячи з 
марки, моделі, року випуску, об’єму цилін-
дрів двигуна, типу пального»; доповнити 
абзацом третім такого змісту: «Щороку до 
1 лютого податкового (звітного)  року цен-
тральним органом виконавчої влади, що 
забезпечує формування та реалізує дер-
жавну політику економічного, соціального 
розвитку і торгівлі, на своєму офіційному 
веб-сайті розміщується перелік легкових 

автомобілів, з  року випуску яких минуло 
не більше п’яти років (включно) та серед-
ньоринкова вартість яких становить понад 
375 розмірів мінімальної заробітної плати, 
встановленої законом на 1 січня податко-
вого (звітного) року, який повинен містити 
такі дані щодо цих автомобілів: марка, мо-
дель, рік випуску, об’єм циліндрів двигуна, 
тип пального».

1.2. У розділі 7: підпункт 7.3 викласти в 
такій редакції:

«7.3. Органи внутрішніх справ зобов’я-
зані до 1 квітня 2015  року подати контро-
люючим органам за місцем реєстрації 
об’єкта оподаткування відомості, необхідні 
для розрахунку та справляння податку фі-
зичними та юридичними особами.

З 1 квітня 2015 року органи внутрішніх 
справ зобов’язані щомісяця у десятиден-
ний строк після закінчення календарного 
місяця подавати контролюючим органам 
відомості, необхідні для розрахунку та 
справляння податку фізичними та юридич-
ними особами, за місцем реєстрації об’єкта 
оподаткування станом на перше число від-
повідного місяця.

Форма подачі інформації встановлю-
ється центральним органом виконавчої 
влади, що забезпечує формування та реа-
лізує державну фінансову політику».

в абзаці п’ятому підпункту 7.10 слова 
«документів, що впливають на середньо-
ринкову вартість легкового автомобіля» 
виключити.

2. Встановити, що це рішення набирає 
чинності з 01 січня 2017 року. 

3. Контроль за сплатою транспортного 
податку в м.  Ірпінь покладається на Ірпін-
ське відділення Вишгородської ОДПІ ГУ ДФС 
у Київській області. 

4. Це рішення оприлюднити в засобах 
масової інформації та на офіційному сайті 
Ірпінської міської ради.

5. Контроль за виконанням даного 
рішення покласти на Ірпінське відділення 
Вишгородської ОДПІ ГУ ДФС у Київській 
області в межах їх повноважень та комісію 
з питань бюджету, фінансів, цін та ціноутво-
рення.

Міський голова В.А. Карплюк

Р І Ш Е Н Н Я №1823-27-VII  
м. Ірпінь  26 січня 2017 р.Про 
внесення змін до рішення 
«Про встановлення ставок 
єдиного податку в м. Ір-
пінь» із внесеними змінами 
та доповненнями» від 
15.01.2015 р. № 4585-65-VI

З метою наповнення міського бюдже-
ту, керуючись  ст. 143 Конституції Украї-
ни, відповідно до Законів України «Про 
внесення змін до Податкового кодексу 
України та деяких законодавчих актів 
України щодо забезпечення збалансова-
ності бюджетних надходжень у 2017 році» 
№1791-19 від 20.12.2016 р., «Про внесен-
ня змін до Податкового кодексу України 
щодо покращення інвестиційного клімату 
в Україні» №1797-19 від 21.12.2016  р., до 
розділу ХІV “Спеціальні податкові режи-
ми” Податкового кодексу України та п. 24 
ч. 1 ст. 26  Закону України “Про місцеве са-
моврядування в Україні”, Ірпінська міська 
рада 

В И Р І Ш И Л А :
1. Внести до Додатку 1 до рішення № 

4585-65-VI від 15.01.2015 р. «Про встанов-
лення ставок єдиного податку в м. Ірпінь» 
такі зміни:

1.1. У розділі 2:
пункт 2.1.1. доповнити словами «а 

також працівники, призвані на військову 

службу під час мобілізації, на особливий 
період»;

у пункті 2.2.8 слова «суб’єкти госпо-
дарювання» замінити словами «платники 
податків»;

підпункт 2 пункту 2.2.9 доповни-
ти словами «а також крім електричної 
енергії, виробленої кваліфікованими 
когенераційними установками та/або з 
відновлюваних джерел енергії (за умови, 
що дохід від реалізації такої енергії не пе-
ревищує 25 відсотків доходу від реалізації 
продукції (товарів, робіт, послуг) такого 
суб’єкта господарювання)».

1.2. У розділі 4:
в абзацах першому та другому пункту 

4.2 слова та цифри «розділом XII Податко-
вого Кодексу» замінити словами «Подат-
ковим Кодексом»; пункт 4.3 виключити.

1.3. У розділі 5:
пункт 5.1 викласти в такій редакції:
«5.1. Ставки єдиного податку для 

платників першої групи встановлюються 
у відсотках (фіксовані ставки) до розміру 
прожиткового мінімуму для працездатних 
осіб, встановленого законом на 1 січня по-
даткового (звітного)  року (далі у цьому 
розділі - прожитковий мінімум), другої 
групи - у відсотках (фіксовані ставки) до 
розміру мінімальної заробітної плати, 
встановленої законом на 1 січня подат-
кового (звітного)  року (далі у цьому роз-
ділі - мінімальна заробітна плата), третьої 
групи - у відсотках до доходу (відсоткові 
ставки)»;

у підпункті 1 пункту 5.2 слова «міні-
мальної заробітної плати» замінити сло-
вами «прожиткового мінімуму»;

у підпункті 2 пункту 5.2 цифру і слово 
«20 відсотків» замінити цифрою і словом 
«10 відсотків».

у пункті 5.8:
у підпункті 4:
в абзаці першому цифру «2» замінити 

цифрою «3»;
в абзаці третьому цифру і слово «4 

відсотки» замінити цифрою і словом «5 
відсотків»;

у підпункті 5 цифру «4» замінити циф-
рою «3».

 у пункті 5.9:
підпункт 1 викласти в такій редакції:
«5.9.1. для ріллі, сіножатей і пасовищ 

(крім ріллі, сіножатей і пасовищ, розташо-
ваних у гірських зонах та на поліських те-
риторіях, а також сільськогосподарських 
угідь, що перебувають в умовах закритого 
ґрунту) - 0,95»;

у підпункті 2 цифри «0,49» замінити 
цифрами «0,57»;

у підпункті 3 цифри «0,49» замінити 
цифрами «0,57»;

у підпункті 4 цифри «0,16» замінити 
цифрами «0,19»;

у підпункті 6:
абзац перший викласти в такій ре-

дакції:
«5.9.6.для сільськогосподарських 

угідь, що перебувають в умовах закритого 
ґрунту, - 6,33»;  абзац другий виключити.

1.4. У розділі 6:
у пункті 6.6 слова «подано до кон-

тролюючого органу заяву щодо відмови 
від спрощеної системи оподаткування у 
зв’язку з припиненням провадження гос-
подарської діяльності» замінити словами 
«відповідним контролюючим органом 
отримано від державного реєстратора 
повідомлення про проведення державної 
реєстрації такого припинення».

1.5. У розділі 7:
у пункті 7.8 слова «до контролюю-

чого органу подано заяву щодо відмови 
від спрощеної системи оподаткування 
у зв’язку з припиненням провадження 
господарської діяльності або» виключити.

2.Встановити, що це рішення набирає 
чинності з 01 січня 2017 року. 

3. Контроль за сплатою єдиного по-
датку в м.Ірпінь покладається на Ірпін-
ське відділення Вишгородської ОДПІ ГУ 
ДФС у Київській області.

4. Це рішення оприлюднити в засобах 
масової інформації та на офіційному сайті 
Ірпінської міської ради.

5. Контроль за виконанням даного 
рішення покласти на Ірпінське відділення 
Вишгородскої ОДПІ ГУ ДФС у Київській об-
ласті в межах їх повноважень та комісію з 
питань бюджету, фінансів, цін та ціноутво-
рення.

Міський голова В.А. Карплюк

Р І Ш Е Н Н Я №1835-27-VII 
м. Ірпінь 26 січня 2017 р. 
Про надання пільг із сплати 
податку на нерухоме майно, 
відмінне від земельної 
ділянки на 2017  рік

Розглянувши звернення дитячих са-
наторно-курортних закладів та закладів 
оздоровлення і відпочинку дітей, відпо-
відно до Законів України «Про внесення 
змін до Податкового кодексу України та 
деяких законодавчих актів України щодо 
забезпечення збалансованості бюджет-
них надходжень у 2017 році» №1791-19 
від 20.12.2016  р., «Про внесення змін до 
Податкового кодексу України щодо покра-
щення інвестиційного клімату в Україні» 
№1797-19 від 21.12.2016 р., до розділу ХІІ 
“Податок на майно” Податкового кодексу 
України та п.28 ст.26 Закону України “Про 
місцеве самоврядування в Україні”, Ірпін-
ська міська рада 

В И Р І Ш И Л А: 
1. Встановити пільгову ставку із спла-

ти податку на нерухоме майно, відмінне 
від земельної ділянки на 2017  рік у роз-
мірі 0,25 відсотка розміру мінімальної 
заробітної плати встановленої законом 
на 1 січня звітного (податкового)  року за 
1 кв. метр бази оподаткування на об’єкти 
нежитлової нерухомості діючих дитячих 
санаторно-курортних закладів та закладів 
оздоровлення і відпочинку дітей, які зна-
ходяться на балансі підприємств, установ 
та організацій всіх форм власності та не 
мають статусу неприбуткових.

2. Це рішення набирає чинності з 1 
січня 2017  року і діє протягом поточно-
го року.

3. Це рішення оприлюднити в засобах 
масової інформації та на офіційному сайті 
Ірпінської міської ради.

4. Контроль за виконанням цього 
рішення покласти на постійну комісію з 
питань бюджету, фінансів, цін та ціноутво-
рення.  

Міський голова В.А. Карплюк

До уваги 
платників податків!
Про подання звітності Про подання звітності 

неприбутковими організаціями неприбутковими організаціями 
Неприбуткові підприємства, установи та організа-

ції подають звіт про використання доходів (прибутків) 
неприбуткової організації за формою, затвердженою 
наказом Міністерства фінансів України від 17.06.2016 
№553 (далі – Звіт ), у строки, передбачені для подання 
податкової декларації з податку на прибуток підпри-
ємств. 
Так, неприбуткові організації, які не порушували ви-

мог Податкового кодексу України, подають Звіт за ба-
зовий податковий (звітний) період – календарний рік 
протягом 60 календарних днів, що настають за останнім 
календарним днем звітного року. При цьому такі непри-
буткові організації за звітні податкові періоди, що дорів-
нюють «I кварталу», «Півріччю», «Трьом кварталам», не 
звітують. 
Подання фінансової звітності разом зі Звітом здійс-

нюється за бажанням неприбуткової організації. При 
цьому у відповідних клітинках поля «Відомості про од-
ночасне подання до Звіту про використання доходів 
(прибутків) неприбуткової організації форм фінансової 
звітності» основної частини Звіту робиться позначка «+» 
про подання відповідних форм фінансової звітності.
Ірпінське відділення Вишгородської ОДПІ ГУ ДФС у 

Київській обл.
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КУПЛЮ 
КОРІВ ТА КОНЕЙ, 

МОЛОДНЯК 
(067) 410-54-71
(093) 001-29-69

Підприємство у м. Києві пропонує 

СТАБІЛЬНУ РОБОТУ 
ВОДІЯ-ЕКСПЕДИТОРА ЛЕГКОВОГО АВТОМОБІЛЯ 

Стоянка автомобіля в м. Ірпінь.
Вимоги до кандидатів:
– наявність медичної довідки;
– знання м. Києва;
– відсутність шкідливих звичок.
Довідки за тел.:  (044) 230-69-65

ДАЧНЫЕ УЧАСТКИ ПОД ВОРЗЕЛЕМ
ВЫГОДНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ!

Рядом лес, озеро, электричка, маршрут-
ка. Электричество. Интернет.

(044) 432-14-32; (098) 214-82-49;
www.yasna.com.ua

САЛОН-МАГАЗИН “ВАШІ ВІКНА”САЛОН-МАГАЗИН “ВАШІ ВІКНА”
ШТОРИ, ТКАНИНИ, КАРНИЗИ,ШТОРИ, ТКАНИНИ, КАРНИЗИ,

ЖАЛЮЗІ, РОЛЕТИЖАЛЮЗІ, РОЛЕТИ
Індивідуальний підбір, Індивідуальний підбір, 

якісний пошивякісний пошив
м. Ірпінь, вул. Антонова (Ленінградська), 8-в м. Ірпінь, вул. Антонова (Ленінградська), 8-в 

(будівля клініки «Альф»)(будівля клініки «Альф»)

тел.: 04597-67-227, (066) 626-80-37, (067) 782-07-34
www.vikna-irpin.com.ua

Крамниця Крамниця 
ВИШИВАНКАВИШИВАНКА
вул. Соборна, 106вул. Соборна, 106
Режим роботи:Режим роботи:
9:00–18:00, 9:00–18:00, 
неділя 9:00–14:00неділя 9:00–14:00

ВЕЛИКИЙ ВИБІР ПОДАРУНКІВ ВЕЛИКИЙ ВИБІР ПОДАРУНКІВ 
ТА СЮРПРИЗІВТА СЮРПРИЗІВ

Центр лікування та реабілітації Центр лікування та реабілітації 
домашніх твариндомашніх тварин

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

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

РОБОТА В ІРПЕНІ
Терміново потрібен персонал для прибирання 

в гіпермаркеті. Денні робочі зміни, спецодяг. Графік 
роботи 2/2. Зарплата – 3000 грн. за 15 днів

(097) 913-52-16, (063) 244-78-04

 

КПП «Теплоенергопостач» 
ІМР запрошує на роботу:

- слюсарів по ремонту та обслуговуванню котельного 
обладнання

- електрогазозварників.
Вимоги: відповідальність, досвід роботи, без шкідли-

вих звичок. При собі мати документи (посвідчення), що 
підтверджують навчання та кваліфікацію. 
Адреса: м. Ірпінь, вул. Ярославська,11, 
Тел. приймальні: (04597) 60-860, тел. відділу 

кадрів: (04597) 63-367

 НА ПРОИЗВОДСТВО 
(пгт.Гостомель) НУЖНЫ  

Уборщицы/
уборщики: 

Работа посменная. 
Дневные — ночные смены. 

ЗП от  3000 -
3500 грн./месяц . 
График работы 2/2, 

(с 8:00-20:00, с 20:00-8:00) 
Контактное лицо: 

Николай 093 572 62 10 ; 
067 407 20 02.

ПИЛОМАТЕРІАЛИ, 

ДРОВА, БРУС, 
ДОШКА, АЛЬТАНКИ, 
зняття аварійних дерев 

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

На постійну роботу потрібна
ПРИБИРАЛЬНИЦЯ НА ПІВДНЯ

(4 години) З/П 1800 грн
м. Ірпінь, вул. Стельмаха, 9-в 
(територія меблевої фабрики)

тел. (044) 593-86-56, (097) 485-99-25, (095) 272-16-02
дзвонити з 11:00 до 16:00

ФІРМОВИЙ МАГАЗИН КОСМЕТИКИ м. Ірпінь
ЗАПРОШУЄ НА РОБОТУ

ÊÅÐÓÞ×Ó 
ÌÀÃÀÇÈÍÎÌ

ВИСОКА ЗАРОБІТНА ПЛАТА
Конт. тел.: (095) 284-40-56, (050) 444-40-37

Комплексный 

РЕМОНТ 
квартир, 

домов под ключ.
Плитка, малярка, гипсокартон, 

сантехника, напольные покрытия.
ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА!

(066) 350-29-65, (095) 925-81-77
Наталья

РОБОТА!
Адвокатський офіс 
у місті Ірпені 

запрошує 
на роботу 
ЮРИСТА 

фахівця цивільного 
та господарського 
законодавства

Тел.: (067) 700-88-20

КУПЛЮ 
б/у холодильники, 

пральні машини, газові 
плити, 

колонки, радіоапаратуру 
часів СРСР та багато ін.
Тел.: (098) 155-33-13

Рыбному магазину 

в смт Гостомель 

срочно требуется 
ПРОДАВЕЦ!

г\р: неделя\неделя, 
з\п: высокая

Обязательно наличие 
сан.книжки!

Тел.: (067) 409-85-70

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
ГРУЗЧИКИГРУЗЧИКИ

РАЗНОРАБОЧИЕРАЗНОРАБОЧИЕ
Уборка территорий, 

вывоз мусора, земельные 
работы, любая тяжелая 

работа
КРУГЛОСУТОЧНО 
БЕЗ ВЫХОДНЫХ

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

Реклама в «Ірпінському віснику»
(04597) 60-416

«КОТИГОРОШКИ» 
й етнографічні ляльки
Виставка «Різдво з ляль-

ками Тетяни Федорової» в 
Ірпінському історико-краєз-
навчому музеї викликала ве-
лике зацікавлення шануваль-
ників мистецтва. Відбулася 
зустріч вихованців дитячого 
етносадочка «Котигорошко» 
з майстринею. Тетяна Семе-
нівна розповіла дітям казку 
про свої ляльки, а малюки 
подякували лялькарці україн-
ською народною піснею «Лю-
бив козак дівчину і з сиром 
пироги». Керівник етносадка 
Наталя Череднюк ґрунтує ви-
ховання на традиціях і звича-
ях рідного народу.
Юні «котигорошки» також 

відвідали дитячу бібліотеку. 
Анатолій ЗБОРОВСЬКИЙ 


