
Точка відліку – МАЙДАНГАЗКОНТОРА: 
щоб не ходити даремно

«Господь допомагає тим, 
хто не тільки молиться, а й БОРЕТЬСЯ»

№46 (2739)
20 листопада 2015 року

ГОВОРИТЬ ІРПІНЬ
ПРОСВІТНИЦЬКО-

ІНФОРМАЦІЙНА ПРОГРАМА

«ОБРІЙ»
До вашої уваги —
життя міста, 
актуальні інтерв’ю, 
історія краю, 
поетична сторінка, 
соціальна реклама 
та оголошення

Слухайте випуски о 6:30 
щовівторка і щочетверга

у радіомережі на 67,3 FM
та на сайті Ірпінської 

міської ради: imr.gov.ua 
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Зворотній 
зв'язок з 
редакцією:
Телефонуйте: 60-416
Пишіть: 2015ivirpin@ukr.net
Звертайтеся: м.Ірпінь,
вул. Шевченка, 2-а, каб. 55, 56.
Надавайте оголошення, 
повідомлення та привітання: 
60-416
Головний редактор: 54-367
Архів газети: на офіційному сайті 
Ірпінської міської ради imr.gov.ua
Передплачуйте: 35033
Вартість передплати на 
місяць: 10 грн.

Заснована 
4 листопада 1988 року

 «Ірпінський вісник» – 
газета, на яку чекаю»

Тетяна АНТОНОВА
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ДЛЯ ВДЯЧНИХ 
ЛЮДЕЙ 

Бажаєте висловити 
подяку людині чи 

організації? Підтримати 
добрими словами, які 
переповнюють Ваше 

серце? 

Для цього завжди 
знайдеться місце на 

сторінках 
«Ірпінського вісника»!

Телефон:
 60-416

МАРІЯ І ВІРА САВЧЕНКИ:

У попередньому номері «Ірпінського вісника» ми анонсували репортаж про зустріч Марії та Віри Савченків з ірпінцями, яка 
відбулася в економічному коледжі. Окрім студентів і викладачів, на вечорі були присутні представниці Національної ради жінок 
України. Тема зустрічі: «Материнське серце». Надзвичайно тепло у великій переповненій залі лунали спогади Марії Іванівни про 
дитинство та навчання дочок, великий материнський біль відчувався у турботі за долю Надії. 

ВАРТО ЗНАТИ

В Ірпені під дверима кабінетів газконтори, яка є філією 
ПАТ «Київоблгаз», збираються довжелезні черги. Люди 

переукладають договори, з’ясовують, звідки на їхніх квитанціях 
з’явилися борги, передають показники лічильника тощо. На жаль, за 
день максимум 120 клієнтів фізично можуть обслужити працівники 
установи, натомість людей, які годинами стоять під кабінетами, в 
рази більше.

(продовження — с. 7)

► ЯК ПЕРЕДАТИ КОНТРОЛЬНІ 
ПОКАЗАННЯ ЛІЧИЛЬНИКА

Для достовірного визначення фактичного обсягу ви-
користаного споживачем природного газу та здійснен-
ня нарахувань за його споживання, ПАТ «Київоблгаз» 
необхідна інформація про показання лічильників газу.

 
Передати показання лічильника можна:
► за єдиним номером контакт-центру: 044 3646 

104 з 8:00 до 20:00;
► написавши листа на електронну адресу: contact@

kv.104.ua;
► вказавши показання лічильника газу на 1 число 

місяця у платіжному документі за попередній місяць;
► зафіксувавши показання в «Особистому кабінеті».
Зняття показань лічильників газу повинні проводи-

тися споживачем щомісяця. 

Збільшення штату газ-
контори, про що мав би 
подбати «Київоблгаз», як 
пояснив керівник ірпінської 
філії, не передбачається. 
Тож поки відпрацьовує ва-
ріанти вирішення цього 
неподобства керівництво 
Ірпеня, люди убивають свій 
час і нерви.

У багатьох випадках 
можна було б швидше ви-
рішувати питання перео-
формлення договору, якщо 
зарані зібрати повний па-
кет необхідних документів. 

На прохання наших чи-
тачів, публікуємо 

ПАМ`ЯТАЙМО!

День Гідності та Свободи – в календарі української історії це свято 
має особливу вагу. Другий рік поспіль відзначаємо його 21 листопада. 
Це символічна дата, яка уособлює в собі старт двох визначальних 
для сучасної історії країни подій – Помаранчевої революції (2004 р.) 
та Революції гідності (2013 р.). Це знаковий для нашої держави день, 
який об’єднав націю у спільному пориві розбудовувати державу 
європейським шляхом та сповідувати демократичні цінності. 

(продовження — с. 2)
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Дорога була 
неблизька, тож 
було про що го-
ворити. Ми почу-
ли дуже багато іс-

торій, пов’язаних із життям 
наших бійців на передовій. 
Що ж стосується боїв, то 
мова про це заходила лише 
двічі, щоб не додавати 
болю та відчаю.

До речі, коли ми прибу-
ли на місце дислокації Іго-
ря, він, дивлячись на при-
везені речі, сказав: «Тепер 
навіть важко у вас щось 
просити, коли зібрати теплі 
речі з кожним днем стає все 
важче. Але приємно те, що 
ще жодного разу машина 
не йшла напівпорожньою».

На передову поїхали з 
теплим одягом бійцям та 
цивільному населенню (ді-
тям і жінкам), продуктами 
харчування – квашеною ка-
пустою, сухими борщовими 
наборами, енергетичними 
батончиками, солодощами 
та ін., за що окрема подяка 
чуйним і милосердним жін-
кам з організацій «Кухар-
ська сотня Приірпіння» та 

«Агнець». Також відправили 
медикаменти, матраци та 
багато іншого, що саме за-
раз потрібно на передовій.

Бійці оцінили подарунок 
від волонтерів – прилад 
нічного бачення, бо пере-
мир’я дуже відносне. За 
словами бійців, по всій лінії 
фронту противник відкри-
ває вогонь практично з усіх 
видів озброєння, які були 
заборонені згідно з мирним 
договором «Мінськ – 2», а 
у них на руках залишили-
ся автомати та СВД. Хоча 
в разі просування ворога 
вглиб країни наше коман-
дування як завжди наголо-
шує, що підкріплення від-
будеться миттєво. Цікаво, 
за рахунок чого? 

Хлопці розповідають, що 
не дуже щось змінилося з 
початку війни, але найгір-
ше те, що, за їхніми слова-
ми, у них зникає мотивація 
і надія. Вони кажуть, що не 
розуміють, навіщо воюють 
та чому ніхто не хоче закін-
чувати війну? 

Та незважаючи на це, ми 
разом із ними – підтриму-

вали, підтримуємо й буде-
мо підтримувати наших за-
хисників, які не збираються 
здавати жоден клаптик на-
шої землі.

Повернувшись з передо-
вої додому, передаємо сло-
ва подяки всім небайдужим 
мешканцям і гостям нашого 
міста та заклик до єдності у 
незавершеній боротьбі.

Волонтери ГО «Волон-
терська рада» приєднують-
ся до подяк і звертаємося з 
проханням не бути байду-
жими до людей, бути мило-
сердними.

Укотре нагадуємо наші 
координати: вул. Паризь-
кої Комуни, 10 (вхід з боку 
дитячого майданчика), тел.: 
(067)100-87-29, (068)364-
59-13.

ПРИІРПІННЯ — ТИЖДЕНЬ

НОВИНИ РЕГІОНУ

► Відбудеться пленарне 
засідання четвертої сесії 
Ірпінської міської ради 

До уваги депутатів, представників ЗМІ та мешкан-
ців територіальної громади міста!

23 листопада 2015 року о 10:00 в залі засідань 
міської ради (м. Ірпінь вул. Шевченка, 2-а) відбудеть-
ся засідання четвертої сесії Ірпінської міської ради VІІ 
скликання.

На засіданні будуть розглянуті питання згідно з 
проектом порядку денного.

► Поліція у Коцюбинському 
наздогнала автомобіль, в 
якому знайшла зброю та 
наркотики. 

  У смт.Коцюбинське правоохоронці Ірпінського 
району в салоні іномарки, водій якої тікаючи від сто-
личних поліцейських, скоїв ДТП і зник з місця події, 
виявили боєприпаси, а у дівчини-пасажирки – амфе-
тамін. За фактом відкриті кримінальні провадження.  

Так, правоохоронці на одній з вулиць Києва по-
мітили автомобіль «Пежо» з транзитними номера-
ми, який рухався на великій швидкості, створюючи 
аварійно-небезпечну ситуацію на дорозі. На вимогу 
столичних поліцейських водій не зупинився і стражі 
порядку почали переслідування іномарки. Виїхавши 
за межі столиці, у Коцюбинське, правопорушник не 
впорався з керуванням і здійснив наїзд на електроо-
пору, після чого втік.

На місце дорожньо-транспортної пригоди прибули 
співробітники поліції Ірпінського району. Як з’ясува-
лося, в салоні залишилася пасажирка, 24-річна ки-
янка. Вона під час ДТП отримала травму – перелом 
правої плечової кісти і була доправлена до лікарні. У 
сумочці дівчини правоохоронці виявили наркотичний 
засіб – амфетамін.

Також під час огляду салону покинутої автівки по-
ліцейські під водійським сидінням вилучили предмет, 
схожий на гранату Ф-1, запал, пристрій для відстрілу 
гумовими кулями, три магазини зі спорядженими па-
тронами. Вилучені речові докази направлено до екс-
пертно-криміналістичного центру.

Наразі тривають оперативно-розшукові заходи 
щодо встановлення місцезнаходження і затримання 
водія іномарки.

За матеріалами ВК ГУНП 
у Київській області Магнолія-ТВ

► Кількість хворих на 
багряницю у школі №5 
збільшилась

У минулому номері ми розповідали про випадки 
появу висипу у дітей (близько 20 учнів) ворзельської 
школи №5 («Переполох у ворзельській школі»). Із цьо-
го питання 17 листопада на розширеній нараді кому-
нальних підприємств і державних закладів доповідала 
начальник Ірпінської санепідемстанції Галина Савчук. 

Г.Савчук зазначила, що протягом місяця у названій 
школі санстанцією було реєстровано появу висипу у 
дітей. Згідно з даними епідеміологічного розслідуван-
ня поодинокі випадки були зафіксовані у період з 15 
до 19 жовтня. А на період із 6 листопада і до сьогодні 
кількість дітей збільшилась. Під час епідемрозсліду-
вання встановлено, що ці випадки не пов’язані з хар-
чуванням дітей і вживанням питної води. 

У деяких батьків були підозри на те, що висипання 
спровоковані шкідливими речовинами у приміщен-
нях, де нещодавно було зроблено ремонт. Київський 
обласний лабораторний центр провів дослідження на 
вміст речовин, які можуть спричинити таку дію, у пові-
трі класних та цокольних приміщень школи. Однак, за 
словами Г.Савчук, перевищення гранично допустимих 
концентрацій не встановлено.

Співпрацюючи з лікувальною мережею, санстанція 
обстежила всіх дітей, у яких був висип, і батьки яких 
дали на це згоду. Згідно з результатами огляду, чоти-
рьом  дітям встановлено діагноз багряниця (краснуха) 
і п’ятьом — алергічний дерматит. 16 листопада узято 
зразки крові дітей, хворих на багряницю, і контактних 
дітей для додаткових досліджень у Київському облас-
ному лабораторному центрі. Станом на 17 листопада 
результатів ще не було. 

Підготувала Ірина ГРИЦАК

В Ірпені відзначатимуть День Гідності та Свободи

НАМ ПИШУТЬ

ПОВЕРНУВШИСЬ ІЗ ФРОНТУ
Хочеться поділитися враженнями від чергової поїздки в зону проведення АТО, а саме – в район 

Маріуполь-Волноваха. Тим паче, коли в компанії з нами їхав наш земляк, відважний боєць 72-ї 
ОМБр та просто чудова людина Ігор Солонько.

УРОЧИСТОСТІ

Цьогорічні заходи з нагоди відзначення Дня Гідності та Свободи в Ірпені 
відбудуться 21 листопада.

Зібрання розпочнеться о 
10:00 у сквері Слави (вул. 
Шевченка). Запрошуємо ір-
пінців та гостей міста у День 
Гідності та Свободи разом 
вшанувати пам'ять загиблих 
Героїв Небесної сотні та 
учасників антитерористичної 
операції. 

О 15:00 годині цього дня 
на центральній вулиці міста 
Ірпеня (площі біля централь-
ної бібліотеки) відбувати-
меться акція пам’яті «Все по-
чиналось з Майдану».

У рамках заходів заплано-
вано також проведення низ-
ки конференцій, тематичних 
виставок у міській бібліотеці 

та історико-краєзнавчому 
музеї тощо. Зокрема, з 16 по 
23 листопада діють тематич-
ні виставки «Героїчні земля-
ки» та «Участь наших земля-
ків у Революції Гідності».

Нагадаємо, що на сай-
ті Президента України був 
оприлюднений Указ, згідно 
з яким 21 листопада 2015 

року в усіх містах України 
мають бути проведені уро-
чистості й меморіальні захо-
ди. А в навчальних закладах, 
закладах культури, військо-
вих частинах – тематичні 
виставки, презентації інші та 
заходи, присвячені Револю-
ції Гідності.

Свято було встановлено 
указом Президента Петра 
Порошенка з метою уко-
рінити в країні ідеали сво-
боди та демократії, вшану-
вати патріотизм і мужність 
громадян, котрі під час 
революцій у 2004-му та 
2013-му роках поставили 
національні інтереси вище 
власних. 

Цього року свято в різ-
них містах пройде під 
спільним красномовним 
гаслом «Вільні творять 
майбутнє», яке підкреслює 
його настрій та змістове на-
повнення, а також нагадує, 
проти чого два роки тому 
мільйони українців вихо-
дили на центральні майда-
ни своїх міст – передусім, 
проти корупції, свавілля 
правоохоронних органів, 
вседозволеності представ-
ників судової гілки та на 
підтримку європейського 
вектора зовнішньої політи-
ки України. 

Перша акція відбулася 
21 листопада 2013 р. – у 
день, коли уряд Азарова 
оголосив про призупинення 
підготовки до підписання 
Угоди про Асоціацію з ЄС. 
Замість Європи українцям 
пропонували тісніші сто-
сунки з Росією та штовхали 
країну в обійми Митного 
союзу. На знак протесту 
проти такої політики ввече-
рі того ж дня на столичний 
майдан Незалежності вийш-

ло близько півтори тисячі 
людей. Переважно це були 
журналісти, громадські ді-
ячі, студенти, опозиційні 
політики. 

Саме ввечері 21 листопа-
да у соціальних мережах на-
родилося слово «Євромай-
дан». Його жваво почали 
підхоплювати користувачі 
Facebook та Twitter. Упро-
довж кількох годин в укра-
їнському веб-просторі воно 
було згадано понад 21 тис. 
разів. Сила соцмереж своє 
зробила: вже наступного 
дня аналогічні акції про-
тесту відбулися у Львові, 
Луцьку, Івано-Франківську, 
Тернополі, Вінниці, Кірово-
граді, Ужгороді. На вулицях 
своїх міст люди відстоюва-
ли принципові вимоги: від 
уряду Азарова вимагали 
відставки, від тодішнього 
Президента Януковича – 
обов’язкового підписання 
Угоди про Асоціацію з ЄС, 

яке мало відбутися за тиж-
день. 

«Євромайдан став ре-
зультатом загального на-
родного невдоволення ді-
ями колишніх посадовців. 
Кожен українець зрозумів: 
можливість змінити країну 
на краще – у його власних 
руках, і будь-які позитивні 
перетворення залежать від 
дій та активності кожного 
небайдужого громадяни-
на. Об’єднавшись, українці 
мирно вийшли на вулиці, 
де справедливо вимагали 
європейського напрямку 
розвитку, достойного рівня 
життя, викорінення коруп-
ції, панування демократії, 
свободи і прозорості у вла-
ді. Ми повинні берегти і 
примножувати усі цінності, 
які народ відстояв та вибо-
ров під час Євромайдану», 
– прокоментував голова 
Київської обласної держав-
ної адміністрації Володи-
мир Шандра. 

День 21 листопада, який 
нині ми відзначаємо як 
День Гідності та Свободи, 
став вихідною точкою рево-
люційних змін, що згодом 
відбулися у країні. Карди-
нальне перезавантаження 
влади, курс на проведення 
реформ, всебічна інтегра-
ція у західний простір – ці 
політичні та економічні 
наслідки стали логічним 
продовженням Революції 
Гідності та засвідчили, що у 
свідомій боротьбі українці 
можуть захистити будь-які 
свої права і свободи. 

«Нині Україна пережи-
ває непростий час реформ. 
Процес разючих змін запу-
щено у різних сферах і він 
є незворотнім. Ефективні 
зміни очікуємо в економі-
ці, соціальній галузі, пра-
воохоронній системі, обо-
ронному комплексі тощо. 
На обласному рівні ми 
запустили реформи вже в 
кількох напрямках. Із по-
чатку року запрацювала 
бюджетна децентраліза-
ція, яка дозволяє збирати 
більше коштів на місцях. 
Проводимо децентраліза-
цію влади, аби сформува-
ти сильні, самодостатні й 
конкурентоздатні громади. 
В окремих районах Київщи-
ни реформували міліцію, 
продовжуємо боротися з 
корупцією, активно працю-
ємо в напрямку декомуні-
зації. Звісно, дбаємо і про 
економічну складову – за-
лучаємо нових інвесторів, 
сприяємо полегшенню ве-
дення бізнесу в області», – 
додав В.Шандра. 

ПАМ`ЯТАЙМО!

(початок — с. 1)

Точка відліку – МАЙДАН
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Ірпінські гімнастки 
повернулися з перемогою

Юні гімнастки елітного Ірпінського спортивного клубу 
художньої гімнастики «Восходящая звезда» стали 
переможцями всеукраїнського турніру з художньої 
гімнастики «Gold Stars», що нещодавно відбувся у м.Біла 
Церква.

У змаганнях узяли участь гімнасти з різних міст і селищ України: Бі-
лої Церкви, Києва, Калинівки, Яготина, Славутича, Черкас. Ірпінь і СК 
«Восходящая звезда» представляли Ліля Лазука, Настя Годунко, Оля 
Гайворон. 

Дівчата гідно виступили, ставши переможцями та призерами. Пер-
ше місце завоювала Ліля Лазука, обігнавши усіх маленьких суперниць, 
третє – Настя Годунко (за результатами першого дня змагань вона йшла 
на золоту медаль, але на другий день змагань поступилася місцем на 
найвищій сходинці п'єдесталу, узявши бронзу). 

Оля Гайворон посіла 5 місце. Гімнастка тільки розпочала виступати й 
набиратися досвіду у змаганнях.

Спортсменок підготували Ольга Яріна – майстер спорту України, 
суддя другої національної категорії, та Ніна Яріна – тренер команди, 
хореограф. 

Ольга ЯРІНА

ЗНИКЛУ СТУДЕНТКУ РОЗШУКУЮТЬ 
В ІРПЕНІ Й ПО КРАЇНІ
Молода, красива, розумна, перспективна… і раптом зникає. Звісно, для батьків, друзів, 
однокурсників, викладачів, та просто звичайних людей це – шок. Тільки б жива була, тільки б 
знайшлася...

4 листопада 2015 р. при 
загадкових обставинах щез-
ла 21-річна студентка На-
ціонального університету 
державної податкової служ-
би Ольга Сорока. Востаннє 
дівчину бачили в Ірпені 
десь о 9-тій вечора.

По-справжньому тривогу 
забили 6 листопада, коли в 
Ірпені знайшли повішеним 
чоловіка, у якого Ольга, а 
також інші студенти орен-
дували житло.

В університеті ця історія 
обросла чутками. Подейку-
ють, що господар будинку 
нібито вбив дівчину, а по-
тім повісився через муки 
совісті. 

На пошуки Ольги було 
кинуто всі структури в місті 
– міліція, рятівники, кур-
санти та водолази. Опитані 
потенційні свідки, дослі-
джена садиба, прочісано 
прилеглі ліси й водойми. 

Нема дівчини. Поки що.
З міліції до редакції на-

дійшла довідка щодо цієї 
надзвичайної події. З неї 
дізнаємося, що Ольга Соро-

ка з подругою орендувала 
будинок по вул. Тургенів-
ській. Через деякий час 
вони вирішили переїхати 
на інше місце проживання. 
29 жовтня, забравши ча-
стину своїх речей, дівчата 
перебралися. 4 жовтня на 
мобільний телефон Оль-
ги Сороки зателефонував 
власник будинку та попро-
хав забрати решту речей. 
Цього ж дня після 21:00 
студентки прибули на Тур-
генівську за речами. 

Власник будинку напо-
легливо запросив їх до сто-
лу. Оскільки він не відпу-
скав дівчат (за свідченням 
подруги Ольги), вони по-
годилися. Під час застілля 
чоловік дорікав їм, що вони 
невиховані. Через певний 
час подруга виявила відсут-
ність свого мобільного те-
лефону. Всі разом почали 
його шукати. Тоді власник 
будинку заявив, якщо Ольга 
не залишиться, то ні речей, 
ні телефону він не віддасть. 
Вийшовши з будинку, він 
попросив Ольгу таки зали-

шитися. І вона повернулась 
у приміщення. Подруга біля 
подвір’я прочекала близько 
півгодини і пішла додому. 
З її слів, телефон Ольги за-
лишився вдома, вона його з 
собою не брала.

Наступного дня подру-
га разом із іншою знайо-
мою прийшли до подвір’я 
на вул. Тургенівській. Го-
сподаря вдома не було, із 
полишеної записки стало 
відомо, що він поїхав на 
риболовлю і повернеться 
через два дні. 

Міліціонери допитати 
його не змогли, оскільки 
той 6 жовтня покінчив жит-
тя самогубством, повісив-
шись.

Ось така несподівана 
трагічна ситуація.

То що ж зробила міліція 
за ці дні з метою встанов-
лення місцеперебування 
Ольги Сороки?

До особового складу 
ОВС Київської області та об-
ластей України направлено 
орієнтування.

Оглянуто фатальну са-
дибу, викачано й вичищено 
відстійну і вигрібну ями, пе-
ревірено туалет на подвір’ї 
та незаасфальтовані ділян-
ки землі.  

Опитано охоронця буді-
вельного майданчика, що 
міститься поряд із роковою 
садибою, й оглянуто ново-
будови, зокрема підвальне 
приміщення та каналізацій-
ні колодязі. 

Відпрацьовано маршрут 
руху Ольги від місця но-
вого проживання до попе-
реднього, зокрема праців-
никами кінологічної служби 
разом зі службовим соба-
кою.

Проведено прочісування 
місцевості, лісосмуги, за-
плави річки Бучанки (саму 
ж річку перевірено спецза-
собами), здійснено підкоп 
ґрунту, в тому числі спе-
цтехнікою.

Поки що ніяких резуль-
татів немає. «ІВ» інформу-
ватиме про подальший пе-
ребіг подій у цій справі.

Володимир КОСКІН

Львів̀ янина нагородили 
премією імені ірпінця

17 листопада – день народження 
феноменального українського поета-
перекладача, лауреата Національної премії 
України імені Тараса Шевченка (посмертно) 
Григорія Кочура, який жив в Ірпені. До цієї 
дати приурочується щорічне нагородження 
Літературною премією імені Григорія Кочура. 

Цьогоріч, 17 листопада, в Національному музеї лі-
тератури України відбулася урочиста церемонія вру-
чення премії. Високою нагородою відзначено доцента 
кафедри перекладознавства і контрастивної лінгвісти-
ки ім. Григорія Кочура Львівського університету імені 
Івана Франка Тараса Шмігера. Новий лауреат володіє 
п’ятьма мовами, є автором праць з історії українсько-
го перекладу та низки наукових публікацій в україн-
ських і зарубіжних виданнях.

Премію Тарасу Шмігеру вручив перший заступник 
міністра культури, національностей та релігій Ігор Лі-
ховий. Про значення перекладознавства говорили ві-
домі перекладачі Всеволод Ткаченко, Максим Стріха, 
поет Микола Ткач, заступник директора Літературного 
музею Григорія Кочура в Ірпені Марія Кочур та інші. 

Тарас Шмігер зазначив, що планує зосередитися на 
давній українській літературі та її перекладах англій-
ською мовою. Він також висловив подяку Музею Гри-
горія Кочура, матеріали з фондів якого він використав 
у своїй роботі.

 Анатолій ЗБОРОВСЬКИЙ

ВІСІМ ФУТЗАЛІСТОК «БІЛИЧАНКА-НПУ» 
відібрані до розширеного складу збірної України

Головний тренер жіночої 
збірної України з футзалу 
оголосив список із двадцяти 
гравців, які мають шанс по-
трапити на навчально-трену-
вальний збір. Останній тиж-
день листопада проходитиме 
під гаслом Національної жі-
ночої збірної України з фут-
залу, яка проведе навчаль-
но-тренувальний збір. Цей 
захід – перший у нинішньому 
сезоні для підопічних Воло-
димира Колка (тренера «Бі-
личанки», смт.Коцюбинське 
– ред.).

16 листопада головний 
тренер оголосив список із 
двадцяти гравців, які мають 
шанс потрапити на НТЗ. Се-
ред них можуть бути залучені 
і вісім футзалісток «Біличан-
ки-НПУ». Загалом до роз-
ширеного складу потрапили 
гравці 5 клубів вищої ліги.

За матеріалами прес-
служби АФУ

НОВИНИ СПОРТУ

ЕКОНОМІЧНИЙ КОЛЕДЖ 
НАПИСАВ ЛИСТ ПУТІНУ
Студенти і педагогічний колектив Ірпінського еко-

номічного коледжу збирають підписи під зверненням 
до Президента Російської Федерації В.Путіна із закли-
ком звільнити українську льотчицю, Героя України, 
народного депутата України, члена постійної делегації 
України в Парламентській асамблеї Ради Європи На-
дію Савченко. 

У листі йдеться про те, що Н.Савченко є незаконно 
ув’язненою в РФ і «була викрадена в східній Україні 
та незаконно вивезена проти її волі до Росії, всупереч 
принципам міжнародного права незаконно утримуєть-
ся в російському СІЗО з липня 2014 року по сфабри-
кованій справі про вбивство російських журналістів та 
нелегальний перетин російського кордону».

Студенти і викладачі коледжу, представники гро-
мадськості звертаються до очільника РФ, її Уряду, 
Державної Думи із закликом проявити гуманність і 
милосердя до Надію Савченко, виконати положення 
мінських угод і негайно звільнити українку.

Автори листа також просять усіх небайдужих і свідо-
мих громадян Ірпеня підтримати це звернення.

Підготувала Ірина ГРИЦАК

ТРЕНІНГ ДЛЯ ВОЛОНТЕРІВ
З метою популяризації та розвитку волонтерського руху 

серед молоді управлінням молоді та спорту Київської об-
лдержадміністрації спільно з Комунальним закладом Ки-
ївської обласної ради «Київський обласний молодіжний 
центр» 7 грудня 2015 р. об 11:00 год. планується проведен-
ня у приміщенні Київської обласної державної адміністрації 
(м. Київ, пл. Лесі Українки, 1, кім. 700) тренінгу-навчання на 
тему: «Профілактика професійного вигорання волонтера».

До участі у заході запрошуються представники волонтер-
ських організацій та волонтери з числа молоді (18-35 років). 

Заявку про участь необхідно надати до 25 листопада 
2015 року на електронну адресуслужби у справах дітей та 
сім’ї Іропінської міської ради: irpinvssm@ukr.net за формою:

Додаткова інформація про проведення заходу буде 
повідомлена після проведення відбору учасників.

За інформацією ССДС

№ Район Прізви-
ще, ім’я, 

по-батькові

Контактний 
тел.,

e-mail

Організація 
та основні 
напрямки 
діяльності
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САМОВРЯДУВАННЯ

ЧОМУ ГОЛОВА КОЦЮБИНСЬКОГО 
НЕ ПРАЦЮЄ?
Із таким запитанням, а ще сотнею інших, численний розгніваний натовп коцюбинців у понеділок 

16 листопада прийшов до своєї селищної ради, аби поспілкуватися з новою головою Ольгою 
Матюшиною та закликати її до відповідальності. Що так розгнівало громадян і змусило їх вийти 
на мітинг?

Направду, мітинги у се-
лищі Коцюбинському – ве-
лика дивина. Тому ранкове 
зібрання з півсотні людей 
під стінами місцевої адміні-
страції викликало значний 
резонанс у селищі. До них 
долучилися тутешні депута-
ти від найбільшої фракції 
у сільраді «Нові обличчя», 
представники преси. 

Люди скаржилися на не-
бажання новообраної очіль-
ниці селища спілкуватися з 
ними, вирішувати проблеми 
людей та й узагалі – органі-
зовувати нормальну робо-
ту селищної ради. Аби пані 
О.Матюшина краще почула 
вимоги громади, свої клю-
чові послання вони зобра-
зили на плакатах: «Прове-
сти першу сесію», «Звітувати 
про опалювальний сезон», 
«Вибачитися перед депута-
тами за «бруд».

Щоправда, на початках 
комунікації не склалося. Го-
лова закрилася у себе в ка-
бінеті й заходилася комусь 
енергійно телефонувати 
(не то в міліцію, не то сво-
їм однопартійцям із БПП), 
голосно повідомляючи, що 
її «заблокували невідомі». 
Мабуть, не отримавши на-

лежної підтримки там, неза-
баром вона таки вийшла до 
людей у супроводі «охоро-
ни» – обласного депутата-«-
свободівця» І.Домбровсько-
го та ще кількох соратників.

Подальша розмова, яка 
відбулася між двома сто-

ронами, була далека від 
конструктиву і близька до 
хаосу: чулися взаємні звину-
вачення, образи, обурення, 
висловлювалося небажан-
ня чути одне одного та до-
мовлятися. Невже у такому 
безладі відбуватиметься вся 

подальша робота місцевої 
адміністрації Коцюбинсько-
го? 

На вимогу людей пояс-
нити, чому повноцінно не 
працює сільрада Коцюбин-
ського та її голова, Ольга 
Матюшина відповіла кіль-

кома тезами. По-перше, 
тому що колишній голова 
Вадим Садовський лише 
минулої п’ятниці офіційно 
склав повноваження, відтак 
його наступниця – набула 
їх. По-друге, тому що лише 
кілька днів тому закінчилися 
судові позови щодо оскар-
ження легітимності обран-
ня О.Матюшиної головою. 
По-третє, тому що депутати 
місцевої фракції «Нові об-
личчя» звернулися до ТВК 
із новими поданнями пере-
вірити законність обрання 
і функціонування місцевої 
влади, що нібито утруднює 
голові розпочати нормаль-
ну роботу ради, а отже, 
скликати першу сесію. 

Що ж до самої сесії, то 
вона заявила наступне: «Її 
буде скликано відповідно 
до вимог чинного зако-
нодавства та регламенту. 
Усю подальшу інформацію 
читайте на сайті сільської 
ради». Знадобилася при-
наймні година, щоб домог-
тися більшої конкретики та 
ясності від місцевої голови, 
яка намагалася ухилитися 
від питання, ховаючись за 
абстрактними відмовками 
або незрозумілими юридич-
ними формулюваннями.  

 «А що робити тим, хто 
не має Інтернету? Або не 
вміє користуватися ним?», 
– відразу ж запитало кілька 
пенсіонерів.

Зрештою, під тиском гро-
мадськості вона погодилася 
провести сесію у десятиден-
ний термін і пообіцяла ор-
ганізувати її 27 листопада, 
тобто у п’ятницю на наступ-
ному тижні.

З іншою вимогою – звіту-
вати про опалювальний се-

зон – теж трапився курйоз. 
Пані О.Матюшина заявила 
громаді, що буде вирішу-
вати ці питання в робочому 
порядку. Щоправда, ран-
ком того ж дня вона про-
пустила нараду місцевих 
голів Ірпінського регіону та 
начальників комунальних 
служб, які якраз і обговорю-
вали підготовку до опалю-
вального сезону.

Ольга Матюшина не 
змогла адекватно пояснити, 
де вона була у цей час. Про-
те, як відзначили присутні 
на мітингу депутати та гро-
мадяни, свою голову вони 
бачили у Верховній Раді на 
брифінгу з нардепами. О.
Матюшина нічого на це не 
відповіла.

Що ж до вибачень пе-
ред колегами-депутатами 
– сільський голова попро-
сила чітко навести приклади 
подібного за її авторством і 
заявила наступне: «Я ніякого 
«бруду» ні на кого не писа-
ла, тому й вибачатися мені 
ні за що». Стосовно своїх 
колег, разом з якими вона 
підготувала низку скандаль-
них публікацій на одному з 
місцевих сайтів жовтої пре-
си, О.Матюшина теж висло-
вилася досить чітко, зверта-
ючись до самих депутатів: 
«Тепер це ваші виборці. 
Вирішуйте з ними проблеми 
самі».

На тому й розійшлися, 
залишаючи за собою осад 
взаємної недовіри та не-
розв’язаного конфлікту…

Текст і фото: 
Андрій СНІЖКО 

Детальніше – у №56 
газети «Про Ірпінь» 

ГОСТОМЕЛЬ ВІДКРИВ ПУНКТ 
ЕКСТРЕНОЇ МЕДДОПОМОГИ

► Офіційне 
повідомлення 
Ворзельської 
селищної комісії 
Київської області

15 листопада 2015 
року відбулося повторне 
голосування на виборчій 
дільниці №321307 по ок-
ругу №16 (вул. В.Жовтня, 
непарні 3-57, вул. Радян-
ська, 20-50/10). Керую-
чись ст. 86 п. 12 Закону 
України «Про місцеві 
вибори», на підставі про-
токолів про результати 
виборів депутатів Вор-
зельської селищної ради 
в одномандатному вибор-
чому окрузі №16 визнати 
обраним:

Ковальчук Алевтину 
Володимирівну, 

06.07.1977 року на-
родження, освіта вища, 
безпартійна, тимчасово 
не працює, проживає: Ки-
ївська область, селище 
Ворзель, самовисування; 
що набрала найбільшу 
кількість голосів виборців 
в одномандатному вибор-
чому окрузі №16 з вибо-
рів депутатів Ворзельської 
селищної ради (повторне 
голосування), а саме – 81. 

Сітніченко С.І., 
Голова Ворзельської 

селищної виборчої комісії 
Київської області

От врешті і Гостомель має свій пункт екстреної медичної допомоги, 
яка відтепер стане значно оперативнішою для жителів в радіусі 32 

кілометрів, зокрема й для мешканців сіл Горенка та Мощун.

ДОБРІ НОВИНИ

Пункт розмістився у 
двох обладнаних кімнат-
ках у приміщенні аптеки, 
що біля літака по вулиці 
Свято-Покровській. Наразі 
в розпорядженні чотирьох 
змін-бригад, які чергува-
тимуть цілодобово, є одна 
машина швидкої допомо-
ги, планується, що невдовзі 
з’явиться ще одна. 

До екіпажу входять два 
фельдшери і водій. Виклики 
надходитимуть по номеру 
103 і мобільному телефону, 
який буде надано пізніше. 
Зрозуміло, що підстрахо-
вуватиме станція Ірпінської 
швидкої, що в Бучі, тож виїз-
дитиме та бригада медиків, 
яка ближче до місця пере-

бування того, хто потребує 
допомоги.

Зауважимо, що до появи 
пункту екстреної меддопо-
моги доклали чималих зу-
силь селищний голова Юрій 
Прилипко і депутатський 
корпус, зокрема депутат 
Олег Мамчур потурбувався, 
щоб приміщення мало усе 
необхідне для цілодобових 
чергувань лікарів. 

Принагідно зазначимо, 
чим система екстреної допо-
моги відрізняється від невід-
кладної.

Основними завдання-
ми першої є організація та 
забезпечення надання до-
ступної, безоплатної, своє-
часної та якісної екстреної 
медичної допомоги, у тому 

числі під час виникнення 
надзвичайних ситуацій та 
ліквідації їх наслідків, отже, 
коли є безпосередня загроза 
життю людини. Це – падіння 
з висоти, аварії і катастро-
фи, отруєння, поранення, 
всі гострі стани (інфаркти, 
інсульти тощо).

А от коли у людини ви-
сокий тиск, температура, 
це вже справа невідкладної 
медичної допомоги, яка зо-
крема опікується хронічни-
ми хворими: у денний час 
це робить Гостомельська 
амбулаторія; у пізній – не-
відкладна допомога, яка 
дислокується в місті Ірпінь.

Не хворіймо!
Текст і фото 

Володимира КОСКІНА 

На фото: медики, голова Гостомеля Юрій Прилипко та члени 
Гостомельського виконкому

На фото: головлікар Вижгородської філії екстреної медичної 
допомоги Володимир Гонтар та його підлеглі в Гостомелі

СУДОВА ТЯЖБА ДОВКОЛА ПАРКУ 
ІМЕНІ СТЕЛЬМАХА ТРИВАЄ

НАРІЖНИЙ КАМІНЬ

17 листопада 2015 року в Ірпінському міському суді відбулася п’ята спроба відвоювати землі рекреаційного 
призначення за адресою: м. Ірпінь, вул. Жовтнева – вул. Натана Рибака, тобто йдеться про парк культури та 
відпочинку ім. М.Стельмаха. На жаль, суддя А.В.Мікулін втретє через хворобу і особисті обставини був не в змозі 
провести судове засідання.

Зрозуміло, що виник ґрунт 
для всіляких чуток і домислів. 
Мовляв, кому це вигідно?

А виявляється, що це аж 
ніяк не на руку Ірпінський вла-
ді. Бо справа №367/2273/15-
ц перебуває у провадженні 
Ірпінського міського суду за 
позовом прокурора м. Ірпе-

ня в інтересах держави в осо-
бі Ірпінської міської ради до 
Ніколаєвої Раїси, Герасимен-
ка Миколи, Решетник Марії, 
Аскерової Любові, Ярового 
Дмитра, Приходько Лідії, 
Борисенка Олександра, Ксе-
нофонова Івана, Огородніка 
Віталія, Герасименко Ольги 

про визнання недійсними 
рішень про державну реє-
страцію прав й їх обтяжень та 
витребування майна.

Ірпінська міська рада під-
тримує позовні вимоги про-
курора м.Ірпеня в повному 
обсязі, просить їх задоволь-
нити.

У чому ж полягає, як ка-
жуть, сир-бор? А в тому, що 
позов прокурора до суду 
спрямований на повернення 
у власність територіальної 
громади землі, яка вибула з 
її власності незаконно. 

Отже, «котити бочку» на 
того, хто ініціює збереження 

парку імені Стельмаха і кон-
кретно цього добивається, 
немає сенсу.

Та виникає питання, чому 
процес тягнеться так повіль-
но. Ось що нам відповіли в 
юридичному відділі Ірпін-
ського міськвиконкому. Пер-
ші два судові засіданні були, 
так би мовити, організаційні, 
по-перше, суд виокремив 
обсяг провадження, відвівши 
деякі первісні позовні ви-
моги, по-друге, з’ясувалося, 
що дуже не просто зібрати 
на судове засідання велику 
кількість зацікавлених сто-
рін: хтось не приходить – і 
справа сиплеться. Втім, най-
головніше сталося: скасовано 
низку рішень Ірпінської місь-

кої ради (ухвалених за по-
переднього мера), за якими 
землі рекреаційного призна-
чення площею 3 га були пе-
реведені під житлову та гро-
мадську забудову. Почалася 
боротьба за їх переведення у 
власність територіальної гро-
мади. Судовий процес може 
тягнутися понад рік, така вже 
українська практика. Зрозу-
міло, що не в компетенції Ір-
пінської міської ради вплину-
ти на те, хворіти судді чи ні.

Володимир КОСКІН 
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Голова Національної 
ради жінок, науковець 
Людмила Порохняк-Ганов-
ська зазначила, що листи 
підтримки Надії Савченко 
надходять від активісток із 
різних країн, вони закли-
кають Росію звільнити Сав-
ченко. 

«Наді потрібна така під-
тримка, – каже Людмила 
Порохняк-Гановська. – 
Завдяки цим листам вона 
тримається. Ми ж зі свого 
боку надіслали до Націо-
нальних рад 79 країн сві-
ту звернення про те, що у 
нас біда: викрали людину, 
і вона без усіляких підстав 
від минулого літа перебу-
ває під вартою в Росії за 
липовим звинуваченням у 
причетності до загибелі ро-
сійських журналістів під Лу-
ганськом. Потрібно її ряту-
вати. Ми виходимо з того: 
що більше людей у світі 
про це знатиме, що більше 
країн звертатиметься і до 
Росії, і до ООН, тим важче 
буде зломити Надю, тим 
неможливим стане її зни-
щення. Ми також зверну-
лися до нашого Президента 
Порошенка з тим, щоб він 
як головнокомандувач від-
дав наказ Надії, щоб вона 
не голодувала, бо вона по-
трібна Україні. Потрібна як 
прапор, за яким піде нація. 
Надія – унікальна героїчна 
людина».

Перебуваючи в 
Нью-Йорку на 59-й сесії 
Комісії ООН зі становища 
жінок, пані Людмила роз-
повіла активісткам із різних 
країн про Надію Савченко і 
попросила написати щось 
підбадьорливе. Деяким не 
треба було пояснювати, 
хто така Савченко. Зібрані 
листи потім пересилають 
адвокату української льот-
чиці.

«Ми вчотирьох ішли 
Бродвеєм, обвішані числен-
ними гаслами, зокрема у 
нас було велике фото На-
дії й заклик «Надіє, ти му-
сиш пережити Путіна». До 
нас долучалися незнайомі 
люди, розібрали ці гасла 
і пройшли разом із нами 
весь шлях».

Один із численних міфів 
у зв’язку з кризою на Дон-
басі, який українським ак-
тивісткам на різних рівнях 
доводиться розвінчувати, 
– «жінки в Україні хочуть 
миру за будь-яку ціну». 
Правозахисниці з україн-
ських організацій наголо-
шують: «Жінки в Україні 
хочуть миру в незалежній і 
вільній Україні». 

Українські правозахис-
ниці на всіляких заходах 
активно закликають західну 
спільноту посприяти вирі-
шенню конфлікту на окупо-
ваному проросійськими се-
паратистами сході України. 
Незважаючи на угоду про 
відведення військ, обстріли 
і вбивства військовослуж-
бовців і мирних жителів не 
припиняються.

«Україна сама не впора-
ється з цим, потрібна під-
тримка, – вважає Людмила 

Порохняк-Гановська. – Але 
ми все одно знаємо, що 
Україна стане вільною кра-
їною. Ми не хочемо жити 
в Радянському Союзі і не 
зможемо. А Надію Савчен-
ко, сподіваюся, звільнять 
до нового року, і ми обій-
мемо нашу героїню не тіль-
ки серцем».

Усі подальші виступи 
містили слова захоплення 
подвигом незламної Надії 
та підтримки її родині. На-
родна артистка України Га-
лина Яблонська та поетеса 
Зоя Ружин прочитали влас-
ні вірші, присвячені Надії 
Савченко, художник Олек-
сандр Охапкін передав ма-
тері портрет Надії, голова 
Всеукраїнської організації 
«Жінки за справедливість», 
збирач колекції хусток 
Людмила Грабовенко по-

дарувала Марії Савченко 
хустку-оберіг, що побувала 
в госпіталях, у військових 
частинах, в зоні АТО, а на 
трьохсотлітній хустці мама 
і донька Савченки загадали 
найсокровенніші бажання. 

Щирим і сердечним був 
виступ ірпінчанки Галини 
Андріїшин – матері-героїні, 
яка виховала п’ятьох слав-
них дітей. 

Сувора, зосереджена, 
тверда Віра Савченко звер-
нулася до молоді з таки-
ми словами: «Друзі! Я так 
звертаюся до тих, хто не-
байдужі. Ми з вами вперше 
бачимося, але ви – не бай-
дужі. Сподіваюся, що ви тут 
зібралися не тому, що вам 
пообіцяли поставити заліки 
або ж ви захотіли прогуляти 
чергову «пару». Я хочу го-

ворити саме з вами, студен-
тами, а не з викладачами чи 
вашими батьками. Бо саме 
ви є ті, хто уособлюватиме 
нашу країну. І мені цікаві 
ваші настрої. І Наді цікаві 
молоді українці, які, споді-
ваємося, не будуть прода-
ватися і купуватися.

Не хочу видатися не-
вдячною, багато говорили 
про матерів, але ніхто ні 
слова не сказав про нашого 
батька, наче його не було. 
Звуть його Віктор, це була 
кремезна людина, дуже по-
тужної волі, яка також ви-
ховувала нас, тому Надія 
Вікторівна вийшла такою 
непохитною. Кредо нашого 
батька було таке: «Господь 
допомагає тим, хто не тіль-
ки молиться, а й бореться». 
Я пересвідчилася на влас-
ному досвіді, що так воно 
й є. 

Я цілковито поділяю 
думку українського філо-
софа та політичного діяча 
Дмитра Донцова: «У нас є 
Україна і в ній – населення. 
А має бути нація. Країну 
може порятувати лише на-
родження нової психології 
переможців, а не вічний 
стогін і сльози покараних 
рабів». 

Рада тут бачити хлопців, 
зокрема з оселедцями та 
ірокезами.

Юнаки й дівчата, – нема 
чого скиглити! У країні три-
ває війна і для багатьох 
невідомо, де й коли вона 
зупиниться. Але! Ви вже не 
маленькі діти, справою на-
ших рук буде те, що ця не 
наша війна дійде до Мо-
скви. Тому пам’ятаймо, що 
сльози на очах мами – це 
одне, а мужність у серцях 
їхніх дітей – друге.  

Я у великих залах завж-
ди почуваюся не у своїй 
тарілці, тут повинна гово-
рити Надя, а не я, мама і 
ще хтось. Надя завжди пов-
торює: «В армії немає статі: 
чоловік, дівчина. Мовляв, 
допоможи автомат нести, 
бо він важкий. Є воїн, є сол-
дат». Тому ми з вами є зараз 
солдатами, так чи інакше, в 
інформаційній боротьбі чи 
ще в якійсь. На точки зору 
дуже впливають засоби ма-
сової дезінформації, як за-
рубіжної, так і внутрішньої. 
Тому ніколи не вірте, що ви 
чогось не зможете. 

Порада від мене: ви-
вчайте свої права. Знайте, 
на що ви маєте право. Якщо 
ви син чи донька АТОшника, 
ви маєте право безкоштов-

но навчатися. Отже, майте 
мотив вивчати свої права. Я 
розумію, що ліньки копати-
ся в законах, але це робить 
державу вільних людей, які 
знають свої права. Досить 
бути електоратом постра-
дянського простору. Вільні 
люди мають вимагати від 
держави виконання пропи-
саних законів! Інакше ми 
будемо бачити хлопців, які 
повертаються з АТО, котрі 
мало не поголовно не мо-
жуть себе знайти, впадають 
в депресію чи ще глибше, 
бо не знають своїх прав.

Тож пам’ятайте, ви мо-
жете все в цьому світі, ви 
повинні знати свої права. 
І вперед, Україна перемо-
же!».

Наприкінці всі присут-
ні підписали звернення до 
Володимира Путіна з ви-
могою надати волю укра-
їнській льотчиці, після чого 
було неформальне спілку-
вання. Цікаво було дізна-
тися про витоки дивовижної 
сили волі Надії Савченко. І 
ми це знаходимо у словах 
мами Надії Савченко – Ма-
рії Іванівни (у зовнішності 
цієї жінки чітко прогляда-
ють риси сталевої волі, втім 
вона не залізна, впродовж 
вечора її таки не раз проби-
вало на сльози).

У НАДІ – МІЙ ХАРАКТЕР
- Мої брати були на вій-

ні, сестра вийшла заміж, а я 
залишилася з мамою. Дуже 
бідними були. Хай кажуть 
горда, але я не любила, 
щоб мене жаліли, щось да-
рували, та й такого майже 
ніколи не було після війни. 
Я гартувала свій характер 
сама, не любила здаватися. 
І коли моїх однокласників 
батьки просували на ро-
боту чи навчання, я своїм 
розумом пробивалася по 
життю (закінчила технікум 
легкої промисловості, пра-
цювала на швейній фа-
бриці, – В.К.). І так чинила 
Надя. У неї – мій характер. 
Буквально з двох років 
вона, якщо за щось брала-
ся, того домагалася. Сусіди 
говорили: це – «стара» ди-
тина. Кидається хтось допо-
могти – вона махне рукою: 
я сама. Була наполегливою, 
принциповою.

Я помітила, що у Наді 
змалечку дуже хороша 
пам’ять. Перший вірш 
«По снігу білому вирува-
ла зима» вона прослухала 
один раз. Повторюючи, 
збилася, прослухала ще раз 
і тоді повністю його розпо-
віла. 

Надя з малих літ була 
дуже самостійною, працьо-
витою й допитливою. Ди-
тинство у неї не було бідне, 
як у мене. Мої доньки були 
всім забезпечені. Проте 
я завжди їм розповідала 
про голод 1947 року, про 
страшне післявоєння. 

ЧОМУ НАДЯ СТАЛА 
ЛЬОТЧИКОМ

Батько раз на рік возив 
доньок на літаку в Євпато-
рію. І це в Надійки викли-
кало захват. А то якось нас 

ВІДВЕРТО

Марія і Віра САВЧЕНКИ: «ГОСПОДЬ 
ДОПОМАГАЄ ТИМ, ХТО НЕ ТІЛЬКИ 
МОЛИТЬСЯ, А Й БОРЕТЬСЯ»
Наскрізна думка відомих жінок України, які зібралися 12 листопада в економічному коледжі 

на зустріч із мамою та сестрою Надії Савченко, була проста: донести світовій спільноті 
відомості про путінський злочин, аби примусити тирана визволити українську льотчицю, Героя 
України, народного депутата, члена делегації в ПАРЕ, найвідомішої у світі полонянки-заручниці 
путінського режиму.

(початок — с. 1)

відправили до Криму після 
аварії на ЧАЕС. Надя сиділа 
біля ілюмінатора і все ди-
вилася у вікно, вона зако-
халася у небо. І запитувала 
мене, чи можна стрибати 
по тих хмарках, чи можна 
до них доторкнутися. У неї 
був незбагнений потяг до 
неба. А я у війну дуже бо-
ялася літаків, ми всі хова-
лися. І коли війна закінчи-
лася, я й від наших літаків 
тікала. Уже після закінчення 
школи спокійніше ставила-
ся до літаків. Навіть дума-
ла: якби була хлопцем, то 
стала б тільки льотчиком. 
А Надя перемогла всі пе-
репони й стала льотчиком. 
Утім, після 11 класів на моє 
запитання, куди вступати-
меш, Надя відповіла, що 
ще не визначилася. Аби не 
пропав рік, я віддала її до 
швейного училища. Про-
граму, розраховану на 3 
роки, Надя закінчила за 1,5 
роки на «п’ятірки», отрима-
ла диплом модельєра-диза-
йнера. 

Після чого рік навчалася 
на факультеті журналісти-
ки Київського національ-
ного університету. Потім 
вступила за контрактом до 
лав Збройних сил України, 
почавши службу в залізнич-
них військах радисткою. 
Зрозуміла: це не її. Підпи-
сала контракт на службу в 
95-й аеромобільній бригаді 
в Житомирі. У 2004 – 2005 
рр. у складі українського 
миротворчого контингенту 
брала участь у місії в Іра-
ку, де прослужила 6 місяців 
стрільцем у третій роти 72-
го окремого механізовано-

го батальйону. 
Після повернення з Іра-

ку вступила до Харківсько-
го університету повітряних 
сил, на що отримала доз-
віл особисто від міністра 
оборони України Анатолія 
Гриценка. У підсумку ста-
ла штурманом-оператором 
вертольота Мі-24.

В ІРПЕНІ ПЛАКАЛА 
ВПЕРШЕ

Надя написала: «мамо, 
я гідна тебе», через те, що 
я ніколи не здавалася і не 
плакала. І от сьогодні в Ір-
пені вперше дуже плакала. 
Хор ветеранів «Пам'ять» 
заспівав «Степом сте-
пом…». А в мене три брати 
на війні воювали. Старший 
брат Гаврило після військо-
во-морського училища за-
гинув у 21 рік. 

Нас у мами було п’яте-
ро. Троє синів загинули на 
війні, потім вона ще двох 
дітей народила. Ми 12 ро-
ків ходили по чужих хатах. 
І я в чужій хаті народилася. 

Цього року я була в 
Києві у музеї Другої світо-
вої війни. Там побачила 
на стенді куртку і портрет 
Наді та довідку про зни-
клих безвісти. Пригадало-
ся: 1975 року, коли мину-
ло 30 літ після війни, мені 
прийшло повідомлення, 
що брат загинув на кора-
блі зв’язку у Балтійському 
флоті. І тепер уже зусилля-

ми працівників музею мені 
надали 4 довідки. І одна з 
них 1948 року на ім’я Са-
рани Гаврила Івановича з 
села Білки Житомирської 
області, який призивався з 
Корнинського військового 
комітету, загинув 6 січня 
1942 року. І приписка, що 

довідка надається для того, 
щоб батькам оформили 
пенсію. Цю довідку прихо-
вали у нашому селі. Коли 
пішла чутка по селу, що 
поштар привіз щось важли-
ве, мама пішла в контору, 
а їй сказали: нічого немає. 
Приховали, щоб мама не 
отримала пенсію, адже 
сину присвоїли звання офі-
цера. І коли я чую пісню 
«Степом, степом…», то не 
можу втриматися від сліз.

ПРО БАТЬКА НАДІЇ
Я познайомилася з Ві-

ктором, коли копали кар-
топлю у моєї куми. Це був 
1963 рік. А 1964 р. він 
зробив мені пропозицію, 
але я відмовила, бо дала 
собі обіцянку, що без при-
даного заміж не піду. От 
він і робив мені пропози-
ції ще 1967 та 1972 року. 
А одного разу приходить 
до мене з кавуном та віни-
ком і каже: «Все, ходімо зі 
мною!». І тоді я вже здалася 
й вийшла заміж за нього. 
Йому було 51, а мені 42. У 
43 роки я народила Надю. 

Віктор дуже любив своїх 
доньок. Надю він вихову-
вав, як хлопця. Навчив її 
косу клепати, косити, вона 
вміє бути за електрика, 
сантехніка, маляра… Взага-
лі у неї – золоті руки. Має 
чоловічий характер, тож я 
не здивувалася, що Надя 
обрала професію військо-
вика. 

Я двічі була у Порошен-
ка на прийомі. Зараз дома-
гаюся третього разу. Я Пре-
зиденту одразу сказала, що 
не заздрю йому, бо він при-
йшов на посаду, коли Укра-
їна обдерта. Він відповів: 
«Якби у нас було побільше 
таких, як ваша Надя». Але ж 
патріотів знищують, а зрад-
ників забагато…

Володимир КОСКІН, 
Ірина ГРИЦАК

Фото: Володимир ШИЛОВ

Ніхто ні слова 
не сказав про 

нашого батька, наче 
його не було. Звуть 
його Віктор, це була 
кремезна людина, 
дуже потужної волі, 
яка також виховувала 
нас, тому Надія 
Вікторівна вийшла 
такою непохитною. 
Кредо нашого батька 
було таке: «Господь 
допомагає тим, хто 
не тільки молиться, 
а й бореться». Я 
пересвідчилася на 
власному досвіді, що 
так воно й є

Батько раз 
на рік возив 

доньок на літаку в 
Євпаторію. І це в 
Надійки викликало 
захват. А то якось 
нас відправили до 
Криму після аварії 
на ЧАЕС. Надя сиділа 
біля ілюмінатора і 
все дивилася у вікно, 
вона закохалася у 
небо. І запитувала 
мене, чи можна 
стрибати по тих 
хмарках, чи можна до 
них доторкнутися. У 
неї був незбагнений 
потяг до неба

М.І.Савченко

Віра Савченко
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МІСТО ЗДОРОВОЇ 
НЕРВОВОЇ СИСТЕМИ
До редакції телефонує жителька Ірпеня з будинку 

№7, що на вулиці Шевченка. Скаржиться на те, 
що уже два дні немає газу у квартирах. За її словами, про 
це жителі будинку попереджені не були. Його просто пе-
рекрили – і все. Дізнатися конкретно, в чому причина і 
скільки доведеться ще сидіти у холодній квартирі без мож-
ливості приготувати їсти – їй не вдалося. У ЖЕКу розводять 
руками, мовляв, не знаємо. «До Ірпінської газконтори 
додзвонитися взагалі не змогла з багатьох спроб. Ходять 
чутки, що встановлюють лічильники. Так у нас уже вліт-
ку встановлювали! До кого мені звертатися? Скільки це 
триватиме? Це що – диверсія? Дізнайтеся для мене, коли 
буде газ?», – обурюючись, просить пані Олена.

Спілкуємося з начальником ірпінської дільниці Киє-
во-Святошинського району ПАТ «Київоблгаз» Русланом 
Писанком. Підтверджує інформацію про те, що в цьому 
будинку триває встановлення лічильників, згідно з про-
грамою про безоплатні лічильники. «Так, кажуть, улітку 
вже встановлювали!». «Не всі були вдома, тож треба ще в 
деякі квартири поставити». Пообіцяв, що ввечері вже цьо-
го дня газ люди отримають. 

Передаємо цю інформацію пані Олені. Запевненням 
жінка не повірила, лише обурилася. Сказала, що це як 
завжди – неправда, що навіщо вимикати весь дім для того, 
аби встановити лічильники в окремі квартири, що треба 
провести журналістське розслідування, що винна міська 
рада, яка «нічого не робить». На цьому й кінець розмови.

Звісно, що все це неприємно. І їй, і нам. І керівництву 
газконтори теж доводиться щодня чути чимало неприєм-
них слів. Тож чи не говорить усе це про те, що узагальню-
ючи подібні ситуації, треба зробити хоча б кілька карди-
нальних і насправді – нескладних кроків, які позбавлять 
багатьох людей нервування та непевності? Перш за все 
– потрібен діалог. І нормальна організація праці. 

Обурення жителів не безпідставні. Поважаючи людей, 
як можна не інформувати про таку далеко не дрібну річ, 
як вимкнення газу, тим паче – в опалювальний сезон? Як 
можна не розмістити оголошення у під’їзді про те, коли газ 
буде знову подано, і взагалі – у зв’язку з чим його немає? 
Люди мають знати, до кого звертатися за поясненнями, а 
також бути певними, що на вказані телефони можна до-
дзвонитися.

Врешті-решт – є наша газета, через яку можна пові-
домити людей про графіки встановлення лічильників у 
багатоквартирних будинках, попередити зарані про нез-
ручності, про необхідність за потреби бути господарям 
вдома.

Як доводить життя – наші люди багато до чого ставлять-
ся з розумінням, пробачають навіть недбалість і непро-
фесіоналізм працівників різних служб, не завжди підуть 
скаржитися в різні інстанції, тільки в крайньому випадку 
звертаються до суду. Однак і цьому колись приходить 
край! Що ж має призвести до усвідомлення того, що за 
словом «споживач», «клієнт», «пацієнт» – не папірець, не 
статистична одиниця, не безликий номер із черги, а Лю-
дина, служити інтересам якій і є завданням усіх служб, 
контор, установ!

І, незважаючи на те, що міському керівництву Ірпе-
ня, яке звинувачують у якості робити усіх служб, навіть 
якщо вони не підпорядковані йому (як і в цьому випадку), 
звертаємо увагу очільників міста на необхідність тіснішої 
співпраці з усіма установами в Ірпені, зі свого боку також 
доводити ті стандарти ставлення до людей і роботи, які 
самі започатковують на своєму рівні. 

Адже місто здоров’я починається також і зі здорової 
нервової системи людей. 

Юлія БЕРЕЖКО-КАМІНСЬКА

За державною програмою з 
енергоефективності видається 
все більше «теплих» кредитів
 
Так прокоментував голова Держенергоефективності 

Сергій Савчук оперативні дані моніторингу державної 
програми зі стимулювання населення, ОСББ та ЖБК до 
впровадження енергоефективних заходів та додав, що 
за тиждень (з 26 жовтня по 2 листопада 2015 р.), за дер-
жавною програмою з енергоефективності видано 4975 
кредитів на суму 77,6 млн. грн. Це рекордна цифра, яку 
вдалося отримати з моменту дії програми.

«Результати моніторингу свідчать, що програма є по-
пулярною. Минулого року, коли ми розглядали її при-
йняття та робили прогнози щодо темпів попиту на про-
дукти енергоефективності серед населення, то, відверто 
кажучи, не очікували, що вона буде настільки успішною», 
– зазначив Сергій Савчук і додав, що на сьогодні банка-
ми, уповноваженими на реалізацію державної програми 
з енергоефективності, щодня видається понад 900 «те-
плих» кредитів на суму близько 16 млн. грн.

Окрім того, до програми активно долучаються суб-
сидіанти. Лише протягом останнього тижня цій категорії 
населення видано 1761 кредит на суму 22,2 млн. грн. 
Загальна кількість субсидіантів-учасників програми ста-
новить понад 5 тисяч, які отримали «теплих» кредитів на 
суму 58,4 млн. грн.

Не меншу популярність програма з енергоефектив-
ності має і в ОСББ, яким вже видано 105 кредитів на уте-
плення, загальною сумою 11,20 млн. грн.

Від початку дії програми, станом на 2 листопада 2015 
року, банками видано 54088 «теплих» кредитів на суму 
888,5 млн. грн.

За інформацією Держенергоефективності

«ОЙ, МАМО, ІДЕ ВЖЕ ЗИМА…»
Зима не за горами. І хоча поки що погода тішить нас відносним теплом, рано чи пізно почнуться 
морози. Нібито цього року синоптики прогнозують не дуже холодну зиму, але питання обігріву 
оселі турбує дуже багатьох. Особливо людей із невеликими статками. Після невиправданого, 
грабіжницького для населення підвищення ціни на опалення, мешканці приватних будинків всерйоз 
переймаються проблемою – як не замерзнути цієї зими у власних домівках.

Якщо минулого року за 
газ потрібно було заплатити 
приблизно 800 грн. на мі-
сяць (що теж немало), то про 
суми у платіжках сьогодні й 
думати страшно. Давайте 
порахуємо. За новими тари-
фами, якщо ви споживаєте 
до 200 кубів газу, то сплачу-
єте по 3 грн. 60 коп. за 1 м3. 
У разі перевищення цього 
об’єму вартість зростає удві-
чі. Тобто, якщо у середньому 
ви використаєте, скажімо, 
320 кубів газу, то змушені 
будете заплатити 1582,56 
грн. Де взяти такі гроші зви-
чайним громадянам, зарп-
лата або пенсія яких і так 
ледь дозволяє виживати? 

– Ми подали на субси-
дію, – розповідає заступниця 
директора музею Григорія 
Кочура в Ірпені пані Марія. – 
Але що з того вийде – хтозна. 

Музей існує вже 21 рік. 
Григорій Порфирович Ко-
чур – знана постать в укра-
їнській культурі. Він був 
неформальним лідером 
українського переклада-
цького цеху. Його переклади 
охоплюють 26 століть, по-
чинаючи від давньогрецької 
поезії, творчість письменни-
ків Європи, Америки й Азії. 
Він – автор статей із теорії 
перекладів, кваліфікованих 
передмов до видань зару-
біжних авторів, численних 
рецензій та спогадів і вихо-
ватель цілої плеяди україн-
ських перекладачів. 

Григорій Кочур належав 
до ключових фігур націо-
нально-культурного відро-
дження в Україні в 60-ті роки 
ХХ ст. Його страдницький 
шлях віддзеркалює долю 
кращих представників на-
ціональної інтелігенції. Він 
спробував на смак гіркий 
хліб ГУЛАГу. Вийти з таборів 
живим і незламаним допо-
могла глибока духовна сут-
ність цієї людини. 

Після повернення в Укра-
їну Григорій Порфирович 
оселяється в Ірпені. Його 
оселя була місцем, де зби-
ралася опозиційно налашто-
вана творча інтелігенція. Це 
був своєрідний острів сво-
боди у морі комуністичної 
диктатури. 

Тепер тут, у цих стінах, 
мешкає син Кочура Андрій 
Григорович і його дружина 
Марія Леонідівна. Вони й 
утримують музей класика. 
Хоча останнім часом пан Ан-
дрій слабує і всім музейним 
господарством мусить керу-
вати пані Марія. 

— Ми ніколи не мали жод-
ної підтримки від держави. А 
треба ж утримувати експо-
зицію, сам будинок у належ-
ному стані. Бо приходять 
люди, цікавляться, пам’ята-
ють Григорія Порфировича. 
Добре, що трохи допомагає 
син, – розповідає пані Марія. 
– Дуже сподіваємося на під-
тримку спонсора, але поки 
що такого не знайшлося.

Тепер до вже звичних про-
блем додалися проблеми з 
опаленням. 

— Зараз ми використову-
ємо 200 кубів. Це ще, дяка 
Богові, немає морозів. А що 
буде зимою – не знаємо.

Пані Марія встає о 5-6 го-
дині ранку, розпалює грубу, 
а вимикає її о 19 годині вечо-
ра. Про цілодобове опалення 
можна лише мріяти. Дивую-
ся: така людина, як Григорій 
Кочур, гордість української 
літератури, мешкала в Ірпе-
ні, нащадки самотужки під-

тримують музей його пам’я-
ті, і не знаходиться жодного, 
хто б їм допоміг! Григорій 
Порфирович зазнав утисків 
комуністів. Невже й зараз, 
уже після його смерті, демо-
кратичній владі байдуже до 
його пам’яті? Чи не час сха-
менутися?! 

Утім, така гірка історія 
не єдина. Наша газета вже 
писала про мешканку Вор-
зеля Олександру Борисівну 
Плотнікову-Білостоцьку. 
Вона доводиться онукою 
й племінницею двом заги-
блим відважним розвідни-
цям, яких жорстоко стра-
тили фашисти. Олександра 
Борисівна живе на вулиці, 
що названа на честь її роди-
чок, партизанок-розвідниць 
Білостоцьких: Марії Васи-
лівни та Ніни Афанасіївни. 

Це навіть життям не 
назвеш, скоріше, виживан-
ням. Минулого року із 1300 
грн. пенсії платила 800 за 
газ. Шановні, ви протягнете 
місяць на цей жалюгідний 
залишок? А пані Олексан-
дра якось примудряється. 
Що залишиться їй на харчі 
цього року? 

Начальник «Ірпіньзелен-
буду» Ольга Романівна Олій-
нич радить встановлювати 
твердопаливні котли. Тому, 
звісно, у кого є на це гроші. 
Це економно й безпечно. І 
справді, пані Ольга має ра-
цію. Твердопаливні котли 
тривалого горіння можна 
назвати найдешевшим варі-
антом опалення приватних 
будинків. Певний час вони 
мали серйозний недолік – па-
ливо потрібно було постійно 
додавати «у топку». Але коли 
винахідник Едмундас Штро-
пайтіс запропонував твер-
допаливний котел тривалого 
горіння, цю проблему було 
вирішено. Відтоді значний 
запас твердого палива згоряє 
по мірі необхідності, тобто 
поступово. 

У колишнього бас-гітарис-
та групи Миколи Мозгового, 
відомого музиканта Андрія 
Попова є інші, більш економ-
ні варіанти збереження тепла 
в оселі. Та й справді, наві-
що витрачати більше? Пан 
Андрій мешкає у цегляному 
будинку, зведеному у 50-х 
роках минулого століття. Він 
вважає, що найголовніше – 
створити такий собі ефект 
термосу, який дозволить 
зберігати навіть те тепло, яке 
ви віддаєте самі. А для цьо-
го потрібно небагато: плівка 
для ремонтних робіт, якою 
можна оклеїти вікна. Плівку 
добре прихоплює звичайний 
медичний пластир. 

Окрім того, пан Андрій 
виявився не лише таланови-
тим музикантом, а й неаби-

яким господарем. У своєму 
графіку він знайшов час, аби 
удосконалити дві «буржуйки» 
та збудувати додаткову стіну, 
яку «утеплив» пластиковими 
пляшками і хвоєю, що назби-
рав у лісі. Естетично, креа-
тивно і незвично, правда? 

— Кузов дров моїм дру-
зям, які мешкають в Осокор-
ках, стає у 4 500 грн., каже 
Андрій Попов. – Ну і пора-
хуйте, у скільки їм обійдеть-
ся опалення! А я обходжуся 
значно меншими сумами. У 
кого з нас буде тепліше, час 
покаже.

Аби уникнути протягів, 
пан Андрій радить усі шпари-
ни у вікнах закрити гумовим 
профілем. Він знає, що бага-
то людей вважають пінопласт 
небезпечним для дихання 
матеріалом. Тому, якщо ви 
маєте у вашому будинку бал-
кон і, водночас, боїтеся шкід-
ливого впливу пінопласту на 
ваше здоров’я, то не полі-
нуйтеся, і знайдіть час, аби 
напередодні зими обробити 
усі шпарини на балконі цим 
матеріалом ззовні. Те, що 
ваші старання не були мар-
ними, відчуєте з першими 
морозами. 

Окрім того, пан Андрій як 
людина практична, дав по-
раду і мешканцям квартир. 
Аби зберегти тепло, ставте за 
батарею хоча б картон. Це 
зробить вашу оселю більш 
теплою. Тобто, кожен ряту-
ється, як може. 

Родина художниці Ганни 
Ч. мешкає у своєму будинку 
в Ірпені аж із 1913 року. Коли 
прадіди пані Ганни придбали 
цю оселю, будинок уже був 
зведений. Якоюсь мірою, 
це історична цінність. Буди-
нок складений із половинок 
соснових стовбурів, обма-
заних глиною вперемішку з 
соломою та перегноєм. Це 
вже дає певну захищеність від 
холоду. Проте не повністю… 

Невелике житлове примі-
щення площею у 34 квадрати 
пані Ганна та її чоловік опа-
люють за допомогою пічки. 
А ще придбали зварну піч. 
Пічка, аби забезпечити своїх 
хазяїв теплом, залюбки «їсть» 
брикети, обрізки сосни, що 
залишилися з минулого року, 
шишки й хвою. Разом із сусі-
дами поступово утеплили го-
рище. Ми з пані Ганною до-
мовилися: якщо у квартирах 
буде холодно, знімемо у неї 
куточок. 

Проте жарти жартами, але 
у використанні пічок є певна 
небезпека, яка турбує пані 
Ганну. На них погано впли-
ває дощ, волога. Пічку не 
можна залишати без нагляду. 
Добре, що робота художни-
ці дозволяє жінці працювати 
вдома. Тобто, «строптивиці» 

завжди під її наглядом. А 
якщо люди працюють і до-
дому приїжджають під вечір? 
Вони весь час думають, як 
себе поведе та пічка під час 
їхньої відсутності? І поверта-
ються в абсолютно холодну 
оселю? 

Усе ж таки на сімейній на-
раді родина пані Ганни вирі-
шила довести до ладу стару 
піч. Її вони разом із чолові-
ком доробили, впорядкува-
ли, ретельно вивчивши пе-
ред тим в Інтернеті, як воно 
має бути за правилами. 

І ще одне. Господиню не-
покоїть якість сучасного газу. 

— Люди не вкладаються 
у жодні ліміти. Газ став рід-
кий, – скаржиться художни-
ця. – Немає тієї щільності, що 
була колись. Якість залежить 
або від виробників, або від 
постачальників, я не знаю. 
Проте відмінність ми відчу-
ваємо, а це ж позначається і 
на вартості.

І ще жінка дуже перейма-
ється, як перебідують зиму 
старенькі у селах, де вони не 
мають жодної допомоги. До-
бре, якщо є діти, спроможні 
їх врятувати. А якщо не скла-
лося життя, то що їм робити? 

Це ж питання турбує і 
мою подругу, Аллу С. з Ір-
пеня. Вони з чоловіком ще 
достатньо молоді люди. Діти 
дорослі. Надмірних статків у 
родини немає, але на життя 
вистачає. Проте впорядку-
вання приватного будинку 
– процес довготривалий і ви-
тратний. До зими вони, звіс-
но, готувалися. Обкладали 
будинок мінеральною ватою 
і сайдингом. 

— Ну, як воно: з’явилися 
гроші, то зробили одну сті-
ну, – згадує Алла. – Грошей 
немає, щось заробили, від-
клали. Потім робимо другу. 
Зробили шматочок – і далі 
відкладаємо. Так і робимо 
потрошку. Але як старим у 
селах, то я взагалі не уявляю. 
Зараз як: хтось набиває де-
рев’яні рейки, хтось закриває 
стіни поліетиленом, інші ви-
користовують пінопласт, сіт-
ку і штукатурку. А є ж люди, 
які просто неспроможні це 
зробити фізично.

Тому, любі наші співві-
тчизники, якщо ви дужі, маєте 
зайву копійчину й бачите, як 
гине з холоду ваш сусід або 
сусідка, яка все життя працю-
вала на цю державу, а тепер 
навіть не має права на тепло 
взимку, допоможіть! Якщо 
не грошима, то руками! Не 
залишайтеся байдужими, бо 
наша сила – в нас самих. І 
тепло – у наших долонях. І у 
наших серцях. 
Тетяна СРЕБРОДОЛЬСЬКА

СТОСУЄТЬСЯ КОЖНОГО
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► Як зекономити на опаленні у квартирах
Виявляється, що можна зекономити, коли поставити лічиль-

ник. Ось як користувач фейсбуку доводить це мовою цифр.
Він пише: «6 жовтня нас ознайомили з новими цінами на 

опалення. Для квартир із лічильниками – 670,32 грн. за Гкал. 
Для решти – 12,53 за м2 площі квартири, яка опалюється. У 
нас цих метрів – 98,5.

Множимо: 98,5 х 12,53 = 1234,2 грн. Це стабільна вар-
тість оплати за опалення в місяць при умові, що ціна 12,53 
буде незмінною. 

Якщо, скажімо, ваша площа квартири становить 98,5 м2, то, 
помноживши на 12,53, сплачуватимемо за місяць 1234,2 грн. 

За добу – 1234,2 : 30 = 41,14 грн.
Увімкнули опалення. І ось пройшла рівно доба. Маємо пер-

ші показники і перші розрахунки. На лічильнику – 0,104 Гдж. 
Щоб перевести в Гкал, ці показники треба розділити на 4,187 
і помножити на ціну Гкал (670,32 грн.). Отримуємо 16,65 грн.

ВИСНОВОК. Без лічильника сплачуємо 41,14 грн. за добу, а 
з лічильником – 16,65 грн. На 25,5 грн. економніше».
Економія – 30-70%. Вартість – 3500-4500 грн. Час на встановлення – 10-14 днів».

На жаль, цією порадою можуть скористатися власники квартир, в основному, у нових багатоповерхівках. Лі-
чильник тепла на квартиру у багатоповерховому будинку встановлюється при «горизонтальній» розводці тепла, 
коли до квартири тепло надходить по двох трубах. Такі системи – у нових багатоповерхівках. У старих «радян-
ських» будинках частіше застосовується «вертикальна» система, коли тепло заходить у квартиру по вертикальних 
стояках. У такому разі ставити лічильники тепла не тільки доволі дорого, а й технічно проблематично. 

Підготувала Данута КОСТУРА

Газконтора: ЩОБ 
НЕ ХОДИТИ ДАРЕМНО

порядок 
укладання 
договору

Для укладення догово-
ру необхідно звернутися 
до районного відділення 
газового господарства, 
яке Вас обслуговує, з та-
ким пакетом документів 
(копіями):

► документ, що по-
свідчує особу споживача 
(для громадян України 
– паспорт громадянина 
України або тимчасове 
посвідчення громадя-
нина України (для осіб, 
недавно прийнятих до 
громадянства України); 
для іноземців та осіб без 
громадянства – націо-
нальний паспорт або до-
кумент, що його замінює);

► довідка про присво-
єння ідентифікаційного 
коду (за наявності);

► технічний паспорт на 
будівлю;

► довідка про зареє-
строваних осіб у квартирі, 
приватному будинку (до-
відка про склад сім’ї) або 
будинкова книга тощо;

► документ, що під-
тверджує право власності 
на квартиру, приватний 
будинок або користуван-
ня ними (договір купівлі 
– продажу, обміну, дару-
вання, свідоцтво про пра-
во на спадщину тощо);

► документ, що під-
тверджує право на отри-
мання пільг;

► технічний паспорт 
газового обладнання (за 
наявності);

► технічний паспорт 
лічильника газу (за наяв-
ності);

► письмова згода всіх 
співвласників або співко-
ристувачів приміщення (у 
разі коли об’єкт спожива-
ча перебуває у власності 
(користуванні) кількох 
осіб).

Звертаємо увагу, що 
незалежно від того, укла-
дено тристоронній дого-
вір чи ні, – починаючи з 
01.07.2015 р. у кожного 
споживача автоматично 
буде змінений особовий 
рахунок.

Побутовий споживач, 
який не уклав тристорон-
ній договір про надання 
послуг з газопостачання, 
може дізнатися про но-
вий особовий рахунок із 
квитанції (рахунку) на оп-
лату за газ або через кон-
такт-центр: 

(044)36-46-104 або 
(097)104-5-104.

Починаючи з 01 липня 
2015 р., оплата вартості 
послуг з газопостачання, 
у т.ч. в частині погашен-
ня заборгованості ста-
ном на 30 червня 2015 
р., буде здійснюватися 
на поточний рахунок зі 
спеціальним режимом 
використання нового по-
стачальника природного 
газу – ТОВ «Київоблгаз 
Збут».

(початок — с. 1)

ВАРТО ЗНАТИТЕНДЕНЦІЯ

За рік ЗАБОРГОВАНІСТЬ ЗА ГАЗ 
мешканців Київщини ЗРОСЛА НА 35%
Поточний борг за газ побутових споживачів Київщини на початок опалювального сезону склав 

понад 460 млн. грн., що на 161 мільйон гривень більше, ніж у цей же час рік тому.

Однак це ще не межа. У 
ПАТ «Київоблгаз» прогно-
зують, що під час моро-
зів, коли споживання газу 
зросте, ситуація з оплатою 
тільки погіршиться, оскіль-
ки багатьом споживачам 
через важке матеріальне 
становище буде складно 
оплачувати газ за поточною 
ціною. За підрахунками 
фахівців, після підвищен-

ня державою ціни на газ у 
квітні борги мешканців Ки-
ївщини зросли на 23,7%. І 
це тільки в теплий період 
року, коли споживання газу 
незначне.

Щоб зупинити зростан-
ня боргу, малозабезпечені 
сім’ї мають змогу офор-
мити субсидію. Для при-
значення субсидії потрібно 
звернутися до управління 

праці та соціального захи-
сту населення (відділу соці-
альної допомоги) за місцем 
проживання, інакше компа-
нія матиме право припини-
ти подачу газу боржникам.

Нагадаємо, що через не-
сплату за споживання газу 
свою частку з цих коштів 
у вигляді тарифу на тран-
спортування недоотримує 
ПАТ «Київоблгаз», за раху-

нок якого обслуговують-
ся й ремонтуються газові 
мережі. Нарощуючи газові 
борги, споживачі фактич-
но створюють труднощі 
для нормального функці-
онування газових мереж, 
проведення технічного об-
слуговування та ремонтів, 
що може призвести до про-
блем з газопостачанням та 
їх безпекою.

ОТРИМАЙТЕ СУБСИДІЮ 
НА ОПАЛЮВАЛЬНИЙ ПЕРІОД

Із 23.09.2015 р. діє спрощений порядок призначення 
субсидій, який дає можливість: 

1.Призначати субсидію одній із зареєстрованих у житлі осіб, незалежно від того, чи 
відкрито на неї особовий рахунок на сплату послуг. Зокрема, орендарям житла субсидія 
призначатиметься без необхідності відкриття на них особових рахунків – лише на підставі 
договору оренди.

2. Рішення про призначення субсидії ухвалюється з урахуванням лише осіб, що фак-
тично проживають у помешканні. Тобто віднині не враховуватимуть осіб, які зареєстро-
вані, але фактично не проживають. Окрім того, комісії надано право призначати субси-
дію на підставі кількості осіб, що фактично проживають, за відсутності документів, що 
підтверджують непроживання осіб з числа зареєстрованих.

3.Надано можливість призначати субсидію сім'ям, що мешкають окремо у житловому 
будинку, розділеному на дві половини.

4. Надано змогу під час призначення субсидії дитячим будинкам сімейного типу та 
прийомним сім'ям враховувати кількість дітей, які фактично проживають, але не зареє-
стровані.

5. У випадку розбіжності даних про склад зареєстрованих осіб і кількість тих, кому на-
раховується плата за послуги, для розрахунку субсидії використовуються дані про склад 
зареєстрованих.

6. Прибутки, які не враховуються для призначення субсидії: прибутки учасників АТО; 
прибутки від роботи у виборчій комісії. 

7. Якщо субсидія призначена рішенням комісії, то на наступний термін відбувається її 
призначення на підставі того ж рішення, якщо у сім'ї не відбулися зміни.

Причиною відмови в отриманні субсидії може бути відсутність реєстрації хоча б одно-
го мешканця домоволодіння, здійснення протягом 12 місяців перед зверненням за при-
значенням субсидії купівлі на суму, яка перевищує 50 тис. грн.
Варто знати:
Субсидія оформляється за прибутками попереднього 2014 року. Всі запити до 
фіскальної (податкової) служби, управління Пенсійного фонду, організацій-
надавачів комунальних послуг здійснює управління праці та соціального захисту 
населення. Комунальні служби протягом доби надають необхідні документи 
для формування справи отримувача житлової субсидії. Для тих, у кого прибутки 
стали меншими у 2015 році (вийшов на пенсію, втратив роботу тощо), можна 
подавати заяву на субсидію з урахуванням прибутків за три місяці 2015 р., що 
передують подачі заяви.

СТАТИСТИЧНІ ДАНІ: 
• у 2014 році отримували субсидії – 980 осіб. У 2015 році станом на 16 листо-

пада отримують – 5143 особи.
• середній розмір субсидії на місяць становить близько 1000 грн., максималь-

ний розмір для багатодітних родин – 4600 грн. на місяць.
• субсидії в розмірі 0 грн. на літній період (їх було 24%) на зимовий період ав-

томатично, без звернення громадян перераховані та з 09.10.2015 року становлять 
від 94.74 грн. до 753.26 грн. на місяць. Субсидії в сумі 0 грн. на опалювальний 
період залишилося 1,7%.
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Працівникам підприємств 
не зараховано роки стажу
Станом на 1 листопада 2015 р. загальна сума заборгованості зі сплати страхових внесків становить 
3077,4 тис. грн., повідомляє управління пенсійного фонду в м.Ірпені. 

Борг складається з:
- 234,2 тис. грн. – під-

приємств, які перебувають 
у процедурі банкрутства;

- 992,9 тис. грн. – безна-
дійний статус боргу;

- 1850,3 тис. грн. – діє-
вий статус боргу (УЖКГ «Бі-
личі» та підприємство «Бу-
чанська виправна колонія» 
№85). 

Заборгованість перед 
управлінням мають 17 
платників (16 юридичних 
осіб та 1 фізична особа-під-
приємець). 

Протягом року загаль-
на сума заборгованості зі 
сплати страхових внесків 
зменшилася на 588,6 тис. 
грн. 

Наслідком несплати 
страхових внесків є неза-
рахований страховий стаж 
працівникам, що працю-
вали та віддали кількість 
нормо-годин таким невід-
повідальним та ненадійним 
працедавцям.   

Заборгували управлінню 
станом на 01.11.2015 р. 
такі працедавці:

1. КП КОР «Ірпіньте-
пломережа», код ЄДРПОУ: 
13712765. Заборгованість 
зі сплати страхових внесків 
– 835024,88 грн. (останній 
місяць зарахованого стра-
хового стажу працівникам 
– жовтень 2009 р., не за-
раховано страховий стаж 
працівникам за 10.2009 р. 

– 12.2010 р., за 02.2011 р. 
– 05.2012 р.).

2. МП «Рейс – ЛТД», код 
ЄДРПОУ: 19413704. Забор-
гованість зі сплати страхо-
вих внесків – 17807,11 грн. 
(останній місяць зарахова-
ного страхового стажу пра-
цівникам – жовтень 2009 
р., не зараховано страхо-
вий стаж працівникам за 
10.2009 р. – 12.2010 р., за 
01.2011 р. – 11.2011 р.).

3. ПАТ ГВКК «Біличі», 
код ЄДРПОУ: 00292474. За-
боргованість зі сплати стра-
хових внесків – 201957,44 
грн. (останній місяць зара-
хованого страхового ста-
жу працівникам – грудень 
2010 р., не зараховано 
страховий стаж працівникам 
за 07.2013 р. – 08.2013 р.).

4. ТОВ «БВФ Блок», 
код ЄДРПОУ: 13704122. 
Заборгованість зі сплати 
фінансових санкцій та пені 
– 23692,78 грн. (останній 
місяць зарахованого стра-
хового стажу працівникам 
– січень 2010 р.).

5. СП «Укрграніт», код 
ЄДРПОУ: 23584340. Забор-
гованість зі сплати страхо-
вих внесків 94679,30 грн. 
(останній місяць зарахо-
ваного страхового стажу 
працівникам – липень 2008 
р., не зараховано страхо-
вий стаж працівникам за 
08.2008 р. – 12.2009 р.).

6. УЖКГ «Біличі», код 
ЄДРПОУ: 23579209. За-
боргованість зі сплати стра-
хових внесків – 1091004,13 
грн. (останній місяць зара-

хованого страхового ста-
жу працівникам – червень 
2010 р., не зараховано 
страховий стаж працівни-
кам за 07.2010 р. – 12.2010 
р.).

7. ЗАТ СП «Укрсиб-
трансавіа», код ЄДРПОУ: 
20616039. Заборгованість 
зі сплати страхових внесків 
– 30830,93 грн. (останній 
місяць зарахованого стра-
хового стажу працівникам 
– травень 2005 р., не за-
раховано страховий стаж 
працівникам за 06.2005 р. 
– 03.2008 р.).

8. Підприємство 
БВК №85, код ЄДРПОУ: 
08680187. Заборгованість 
зі сплати страхових внесків 
– 587235,23 грн. (останній 
місяць зарахованого стра-

хового стажу працівникам 
– листопад 2009 р., не за-
раховано страховий стаж 
працівникам за 12.2009 р. 
– 12.2010 р.).

9. ТОВ «Б.Б.К.», код 
ЄДРПОУ: 31618904. Забор-
гованість зі сплати страхо-
вих внесків – 1468,86 грн. 
(останній місяць зарахова-
ного страхового стажу пра-
цівникам – листопад 2004 
р., не зараховано страхо-
вий стаж працівникам за 
12.2004 р. – 08.2005 р.).

10. ДП ССП ТОВ «Сиг-
ма ЛТДК», код ЄДРПОУ: 
31766792. Заборгованість 
зі сплати страхових внесків 
– 10716,78 грн. (останній 
місяць зарахованого стра-
хового стажу працівникам 
– вересень 2010 р., не за-
раховано страховий стаж 
працівникам за 10.2010 р. 
– 12.2010 р.).

11. ТОВ «Візит Київ», 
код ЄДРПОУ: 30023630. За-
боргованість зі сплати стра-
хових внесків – 13811,80 
грн. (останній місяць зара-
хованого страхового стажу 
працівникам – січень 2009 
року, не зараховано стра-
ховий стаж працівникам за 
02.2009 р. – 06.2009 р.).

12. ТОВ «Дельта – Оп-
тімум», код ЄДРПОУ: 
32754070. Заборгованість 
зі сплати страхових внесків 
– 19752,83 грн. (останній 
місяць зарахованого стра-
хового стажу працівникам 
– жовтень 2004 р., не за-
раховано страховий стаж 
працівникам за 11.2004 р. 
– 06.2005 р.).

13. ЗАТ ІБГ «Київін-
вестбуд», код ЄДРПОУ: 
33800850. Заборгованість 
зі сплати страхових внесків 
– 93486,90 грн. (останній 
місяць зарахованого стра-

хового стажу працівникам 
– грудень 2007 р., не за-
раховано страховий стаж 
працівникам за 01.2008 р. 
– 06.2008 р.).

14. ТОВ ФІБХ «Антара» 
код ЄДРПОУ: 34024019. 
Заборгованість зі спла-
ти страхових внесків – 
7497,28 грн. (останній 
місяць зарахованого стра-
хового стажу працівникам 
– грудень 2007 року, не 
зараховано страховий стаж 
працівникам за 01.2008 р. 
– 06.2008 р.).

15. ТОВ «Центр компе-
тенції «Базальт» код ЄДР-
ПОУ: 34357495. Заборго-
ваність зі сплати страхових 
внесків – 23278,78 грн. 
(останній місяць зарахова-
ного страхового стажу пра-
цівникам – грудень 2008 
року, не зараховано стра-
ховий стаж працівникам за 
01.2009 р. – 10.2010 р.).

16. ТОВ «Портал-4», 
код ЄДРПОУ: 34357715. За-
боргованість зі сплати стра-
хових внесків – 17409,08 
грн. (останній місяць зара-
хованого страхового стажу 
працівникам – лютий 2010 
р., не зараховано страхо-
вий стаж працівникам за 
03.2010 р. – 12.2010 р.).

17. Власенко Юрій Ми-
колайович ідент. номер: 
2788425376. Заборгова-
ність зі сплати страхових 
внесків – 7706,63 грн. (ос-
танній місяць зарахованого 
страхового стажу праців-
никам – лютий 2009 р., не 
зараховано страховий стаж 
працівникам за 03.2009 р. 
– 05.2012 р.).

Інформація надана 
начальником управління 

пенсійного фонду в 
м.Ірпені В.В.Заболотною. 

ПОДАТКОВА ІНФОРМУЄ
► Як 
оподатковується 
сума, отримана 
від продажу 
квартири? 

Прибуток, отриманий 
платником податку від 
продажу (обміну) не часті-
ше одного разу протягом 
звітного податкового року 
житлового будинку, кварти-
ри або їх частини, кімнати, 
садового (дачного) будинку 
(включаючи земельну ді-
лянку, на якій розташовані 
такі об’єкти, а також госпо-
дарсько-побутові споруди 
та будівлі, розташовані на 
такій земельній ділянці), а 
також земельної ділянки, 
що не перевищує норми 
безоплатної передачі, ви-
значеної ст.121 Земельно-

го кодексу України залеж-
но від її призначення та за 
умови перебування такого 
майна у власності платника 
податку понад три роки, не 
оподатковується. 

Разом із тим, умова пе-
ребування такого майна у 
власності платника податку 
понад три роки не поширю-
ється на майно, отримане 
таким платником у спадщи-
ну. Що стосується прибут-
ку, отриманого платником 
податку від продажу про-
тягом звітного податково-
го року більш як одного з 
об’єктів нерухомості, то та-
кий прибуток підлягає опо-
даткуванню за ставкою 5% 
бази оподаткування. Тобто 
якщо громадянин володіє 
квартирою більше ніж 5 
років та це перший продаж 
у цьому році, прибуток від 
продажу такої квартири не 
оподатковується. 

► Чи 
застосовуються 
штрафні санкції 
у разі подання 
декларації з 
акцизного податку 
з запізненням та 
своєчасній сплаті 
податку? 

Якщо декларація з акци-
зного податку подана до 
контролюючого органу  з 
порушенням терміну, але 
податок  сплачений своє-
часно то до такого плат-
ника податків застосову-
ються санкції, передбачені 
п. 120.1 статті 120 Подат-
кового кодексу України. 
Згідно з п.120.1 статті 120 
Податкового кодексу від-

повідальність за неподання 
або несвоєчасне подання 
платником податків або 
іншими особами, зобов'я-
заними нараховувати і 
сплачувати податки, збо-
ри податкових декларацій 
(розрахунків), – тягнуть за 
собою накладення штрафу 
в розмірі 170 грн. за кожне 
таке неподання або несво-
єчасне подання. Ті самі дії, 
вчинені платником подат-
ків, до якого протягом року 
було застосовано штраф 
за таке порушення, – тяг-
нуть за собою накладення 
штрафу в розмірі 1020 грн. 
за кожне таке неподання 
або несвоєчасне подання. 
Пунктом 223.2 статті 223 
Податкового кодексу ви-
значено, що платник подат-
ків з підакцизних товарів 
(продукції), вироблених 
або переобладнаних на 
митній території України; 

[ДО РЕЧІ:
Під час проведення операцій з продажу (об-

міну) об’єктів нерухомості між фізичними осо-
бами нотаріус посвідчує відповідний договір за 
наявності оціночної вартості такого нерухомо-
го майна та документа про сплату податку до 
бюджету стороною (сторонами) договору і по-
дає до контролюючого органу за місцем розта-
шування державної нотаріальної контори або 
робочого місця приватного нотаріуса інформа-
цію про такий договір, включаючи інформацію 
про його вартість та суму сплаченого податку. 
Порядок оподаткування операцій із продажу 
(обміну) об’єктів нерухомого майна визначено 
статтею 172 Податкового кодексу України. 

імпортер алкогольних на-
поїв та тютюнових виробів; 
суб'єкт господарювання 
роздрібної торгівлі, який 
здійснює реалізацію підак-
цизних товарів; оптовий 

постачальник електричної 
енергії подає щомісяця не 
пізніше 20 числа наступно-
го періоду декларацію ак-
цизного податку.

Ірпінська ОДПІ

КОНКУРСИ НА ЗАМІЩЕННЯ 
ВАКАНТНИХ ПОСАД

1. Управління Державної казначейської служби України у м. Ірпені Київської об-
ласті відповідно до ст.15 Закону України «Про державну службу» оголошує конкурс на 
заміщення вакантної посади державного службовця  − головного спеціаліста відділу 
бюджетних надходжень, видатків та обслуговування розпорядників коштів та інших 
клієнтів. 

У конкурсі можуть брати участь громадяни України, які мають повну вищу освіту 
відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, 
спеціаліста, стаж роботи за фахом у державній службі на посаді провідного спеціаліста 
не менше 1 року або стаж роботи за фахом в інших сферах управління не менше 3 
років, обов′язково володіють державною мовою, вміло користуються комп′ютерною 
технікою та програмними засобами.

Заяви приймаються протягом 30 календарних днів від дня оголошення конкурсу.
Додаткова інформація щодо функціональних обов′язків, розміру та умов оплати 

праці надається за телефонами: 61-042, 60-042.
Адреса: Київська область, м. Ірпінь, вул. Шевченка, 5.
2. Управління Державної казначейської служби України у м. Ірпені Київської об-

ласті відповідно до ст.15 Закону України «Про державну службу» оголошує конкурс на 
заміщення вакантної посади державного службовця  − провідного казначея відділу 
бюджетних надходжень, видатків та обслуговування розпорядників коштів та інших 
клієнтів. 

У конкурсі можуть брати участь громадяни України, які мають повну вищу освіту 
відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем магі-
стра, спеціаліста, стаж роботи за фахом в державній службі на посаді спеціаліста І або 
ІІ категорії не менше 1 року або стаж роботи за фахом в інших сферах управління не 
менше 2 років, обов′язково володіють державною мовою, вміло користуються комп′-
ютерною технікою та програмними засобами.

Заяви приймаються протягом 30 календарних днів від дня оголошення конкурсу.
Додаткова інформація щодо функціональних обов′язків, розміру та умов оплати 

праці надається за телефонами: 61-042, 60-042.
Адреса: Київська область, м. Ірпінь, вул. Шевченка, 5.

Начальник П.П. Остринський

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

– Балансоутримувач – Відділ культури, національностей та релігій Ірпінської міської ради 
частини нежитлових  приміщень за адресою:  

– м.Ірпінь, вул.Соборна, 183 (41,2 кв.м. хореографічний клас);
– м.Ірпінь, вул.Шевченка, 3 (8,1 кв.м. приміщення бібліотеки).
– Балансоутримувач – Комунальне підприємство «Управління житлово-комунального госпо-

дарства «Ірпінь» Ірпінської міської ради частини нежитлового приміщення за адресою:
– м.Ірпінь, вул.Пролетарська, 21 (6,0 кв.м.) та (2,0 кв.м.).
– Балансоутримувач – Комунальне підприємство «Ірпіньводоканал» Ірпінської міської ради 

частина нежитлового  приміщення за адресою:
– м.Ірпінь, вул.Соборна, 1-А (8,0 кв.м. димова труба котельні та майданчик).

Учасникам конкурсу необхідно подати до конкурсної комісії такі документи:
– заяву на участь у конкурсі за встановленою формою;
– копії установчих документів учасника конкурсу; 
– копії документів, що підтверджують кваліфікацію працівників, які залучаються до вико-

нання оцінки; 
– копію кваліфікаційного свідоцтва оцінювача, виданого у встановленому законом порядку; 
– матеріали, в яких відображається досвід проведення незалежної оцінки; 
– пропозиції учасника конкурсу щодо термінів виконання робіт та оплати (подаються в 

окремому опечатаному конверті). 
Умови конкурсу:
– мінімальний термін виконання робіт;
– мінімальна вартість послуг експерта щодо виконання незалежної оцінки.
Цінові пропозиції подавати на кожен об’єкт окремо.
Конкурсну документацію слід подавати не пізніше як за чотири робочі дні до дати проведен-

ня конкурсу (включно) за адресою: м. Ірпінь, вул. Шевченка, 2-а, кімн. №28; тел. для довідок 
(04597) 62-461.

Конкурс буде проведено у приміщенні виконавчого комітету Ірпінської міської ради через 
14 днів після опублікування інформації в газеті «Ірпінський вісник».

  Заступник міського голови Л.Я. Михальченко

ПРО НАМІР ОТРИМАТИ 
ДОЗВІЛ НА ВИКИДИ 
ЗАБРУДНЮЮЧИХ РЕЧОВИН

Уточнення щодо публіка-
цій оголошень у газеті «Ірпін-
ський вісник» №38 (2731) від  
25.09.2015 р. про намір отрима-
ти дозвіл на викиди забруднюю-
чих речовин в атмосферне пові-
тря від стаціонарних джерел ТОВ 
«Київоблтепло», для котелень, що 
розташовані за адресами: 

- Київська обл., м.Ірпінь, 
вул. Паризької Комуни, 7

- Київська обл., м.Ірпінь, 
вул. Миру, 1-а 

- Київська обл., м.Ірпінь, 
вул. Комінтерна, 63-ж

- Київська обл., м.Ірпінь, 
вул. Жовтнева, 129-а

Свої зауваження та пропозиції 
просимо направляти в 30-ден-
ний термін із дня публікації ого-
лошення до Ірпінської міської 
ради  за адресою: 08200,  м. Ір-
пінь, вул.Шевченка, 2-а по тел.: 
(04597) 63-1-68 або (04597) 62-
4-61.
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15 ЛИСТОПАДА – 
День вторинної переробки
За останні 30 років людство витратило третину наявних на Землі 

ресурсів, споживання яких із кожним роком збільшується на півтора 
відсотка. Тому такого важливого значення набуває економія природних 
та пошуки альтернативних ресурсів, вторинна переробка сировини.

Цікаві факти про сміття 
і вторинну переробку:

q Вперше переробкою 
сміття зайнялися в 

Англії 200 років тому. В кінці 
XIX ст. там з'явився перший 
завод зі спалювання відхо-
дів. Сьогодні в Європі під 
утилізацією сміття розуміють 
його сортування та викори-
стання як вторсировини.

q Найкраще зі своїм 
сміттям справляється 

Швеція, переробляючи 52% 
від загальної кількості відхо-
дів. За нею слідом – Австрія 
(49,7 %) і Німеччина (48%).

 q Сміття згадується і в 
Біблії. Наприклад, ділян-

ка землі під Єрусалимом, 
куди скидали та періодично 
спалювали відходи, в Біблії 
названа Вогненною. Для 
християн Геєна вогненна ста-
ла одним із позначень пекла.

q Не менш відомий 
один із 12-ти подвигів, 

які вчинив герой давньо-
грецьких міфів Геракл – він 
вирішив проблему відходів, 
накопичених у стайнях царя 
Авгія.

q Вивченням способів 
утилізації сміття за-

ймається наука гарбологія 
(від англ. Garbage «сміття») 
або сміттєзнавство, або сміт-
тєлогія – окремий напрямок 
екології, що займається ви-
вченням сміттєвих відходів 
та методів їх утилізації. Так 
само гарбологія – вид архе-
ології, інакше кажучи «сміт-
тєва археологія», яка вивчає 
відходи з метою вивчення 
побутового життя людей.

q У всьому світі щорічно 
більше 100000 ссав-

ців, птахів і риб гинуть через 
викинуті поліетиленові паке-

ти. Тварини з'їдають їх або 
задихаються.

q Щосекунди у світі з'яв-
ляється 3,8 кг «еколо-

гічно нешкідливого сміття»: 
недоїдки, яєчна шкаралупа, 
шкірка від картоплі та інше, 
що становить 29% від серед-
ньостатистичного сміттєвого 
кошика сучасної людини. 
Що ж стосується інших скла-
дових, то 25% – це картон 
і папір, 13% – скло, 11% – 
пластик, 4% – метал і 18% – 
інші матеріали.

q У Нью-Джерсі (США) 
відкрито музей, де 

зберігаються зразки нестан-
дартного, цікавого і небез-
печного сміття.

q Величезна пробле-
ма – утилізація старих 

комп'ютерів. У них містяться 
небезпечні для навколиш-
нього середовища сполуки, 

тому в Європі для комп'ю-
терної техніки існують спеці-
альні, закриті звалища. Вони 
завжди знаходяться під спо-
стереженням, щоб запобігти 
крадіжкам цінних, але шкід-
ливих деталей.

q Отримання енергії за 
рахунок спалювання 

сміття в британському місті 
Едмонтоні щорічно еконо-
мить 100 тисяч тонн вугілля.

q За один рік переробка 
вторинних металів у 

світі дозволяє зберегти ре-
сурси, достатні для обігріву 
та освітлення близько 150 
млн. приватних будинків. 
Енергії, збереженої при пе-
реробці однієї скляної пляш-
ки, досить, щоб лампочка в 
100 ват горіла протягом 4 
годин.

q Найбільший сміттє-
вий полігон у світі 

розташований в Америці, у 
місцевості Fresh Kills. Він за-
ймає площу в 1200 га, що 
дорівнює 1700 футбольним 
полям. Кожен день на нього 
звозять 13 тис. тонн відходів.

q Після завершення бу-
дівництва Зимового 

палацу в м.Санкт-Петербург 
(Росія) вся площа була зава-
лена будівельним сміттям. 
Імператор Петро III вирішив 
позбутися його оригіналь-
ним способом – наказав 
оголосити народу, що кожен 

охочий може взяти з площі 
все, що завгодно, і безко-
штовно. Через кілька годин 
все сміття було розчищено.

q Скидання відходів у 
море в контейнерах 

не гарантує, що вода не буде 
забруднена, оскільки мета-
леві контейнери схильні до 
корозії, вони руйнуються в 
морському середовищі за 10 
років, а бетоновані – протя-
гом 30 років.

q Найпоширеніше сміт-
тя на планеті – сига-

ретні недопалки. Щороку їх 
викидається 4.500.000.000 
штук.

q Із середини 1990-х 
рр. в Європі та Північ-

ній Америці зародився рух 
фриганів – людей, які запе-
речують сучасну економіч-
ну систему, побудовану на 
споживанні. Вони знаходять 
їжу на смітниках і в сміттєвих 
контейнерах, на звалищах – 
одяг і домашнє начиння, яке 
в разі непотрібності можуть 
обмінювати на блошиних 
ринках на інші речі без уча-
сті грошей.

Джерело: Mignews.com.
ua, «Зелений вітер» 

АЛЬТЕРНАТИВА

ДУМКА ВГОЛОС

► У США листя прибирають так:
І знову – про прибирання листя. Про те, як приби-

рають опале листя в невеликому американському місті 
(співмірному з Ірпенем). Можливо, ірпінські комунальні 
служби в майбутньому реалізують щось подібне?

Місто прибирає листя безкоштовно для жителів (з 10 
жовтня до 11 грудня). Єдине, що може знадобитися, – це 
довести, що ти живеш саме тут.

Жителям Westfield пропонується три способи, щоб 
позбутися від листя: просто вимести його на вулицю у 
купу (або видути великим «феном»), і у визначений час 
комунальні служби все приберуть. Також листя можна 
зібрати в мішок, але мішок повинен бути «екологічним» 
(без додавання іншого сміття – ред.). Кому і це не під-
ходить – можна самостійно вивезти листя у спеціальний 
Conservation Center, де такі органічні відходи переробля-
ються в компост.

Містечко розділене на кілька зон для прибирання, і 
кожна прибирається в свій час.

Ще раз підкреслю – в період падолисту все це без-
коштовно. У звичайний сміттєвий бак або поруч ніхто 
листя не скидає. Але треба встигнути до 11 грудня.

Вищевказаний центр надає й інші послуги, пов'язані 
з переробкою органіки, виробництвом добрив тощо, і 
вже ось ці інші послуги, не пов'язані з осіннім листям, – 
платні (70 дол. за сезон).

До речі, в цей же центр у певні дні січня людям мож-
на безкоштовно здати різдвяні ялинки, які вже виконали 
свою місію.

Анна ЛАНДОВСЬКА
Джерело: Фейсбук

ІРПІНЦЯМ ЗАГРОЖУЄ РАК
Одним із головних чинників, котрий (окрім вартості житла, звичайно) 

змушує киян переїхати до нас із загазовано-запилюженої столиці 
– чисте повітря Ірпеня. Аякже – місто-курорт, зелені легені Києва. 
Високу якість тутешнього життя підтверджує й рейтинг міст-супутників 
столиці, зроблений влітку цього року газетою «Контракти». За його 
результатами, Ірпінь посів перше місце, переконливо перемігши 
у номінаціях «Мальовничість і розвиненість інфраструктури», 
«Прибутковість інвестицій у житлову нерухомість» та «Екологія». 
Відразу видно, що дослідники в Ірпені були «наскоками» – тому переваги 
міста оцінили правильно, а от недоліки розгледіти не встигли. Наразі 
головним з них є якість повітря.

Ну добре, бувають сти-
хійні лиха, приміром через 
аномальну посуху загоріли-
ся торфовища у долині річки 
Ірпінь, а може лихо бути й 
рукотворним – коли палять 
листя. Щоосені одне й те ж – 
місто потопає у пелені диму, 
мешканці насолоджуються 
канцерогенним димо-газо-
вим коктейлем замість цілю-
щого повітря і навіть за зачи-
неними вікнами від нього не 
вбережешся – одяг і навіть 
білизна після прання стають 
«напівкопченими».

Вивіз сміття – давня про-
блема міст, у яких значну 
частку забудови посідає при-
ватний сектор (бо у багато-
поверхівках цим займається 
ЖЕК). І якщо із твердими по-
бутовими відходами (ТПВ) 
проблему сяк-так вирішити 
вдається – принаймні люди 
хоч і зі скрипом, але уклада-
ють договори на вивезення 
сміття, то з опалим листям – 
просто караул. Листя в Ірпе-
ні багато – це, так би мовити, 
плата за життя у лісі. І тради-
ційно листя спалювали. Спа-
лювали роками, завдаючи 
собі, сусідам і довкіллю не-
поправної шкоди. 

Адже під час його горіння 
у повітря вивільняється купа 
небезпечних речовин. До 
їх складу, зокрема входить 
пил, окис азоту, діоксин, 
важкі метали та ряд кан-
церогенних сполук. Лише 
угарного газу під час горін-
ня однієї тонни листя виді-
ляється біля 30 кілограмів! 
Разом із димом у повітря 
вивільняються пестициди, 
автовикиди та радіонукліди, 
накопичені рослинами про-
тягом року. Нерідко разом 
із листям горить сміття, що 

спричиняє ще потужніше за-
бруднення атмосферного 
повітря. Під час горіння гуми 
утворюються канцерогенна 
сажа й оксиди сірки, котрі 
викликають респіраторні за-
хворювання. У тліючому без 
доступу кисню листі виділя-
ється бензопірен, що здатен 
викликати у людини ракові 
захворювання, що й відбу-
вається в Ірпені.

Найчастіше біля вогнищ 
можна побачити дітей – 
дошкільного і молодшого 
шкільного віку, вплив диму 
на чиї організми особливо 
небезпечний. Бо дим спалю-
ваного листя містить канце-
рогенів у 12 разів більше, 
ніж цигарковий. Відтак одна 
година, проведена біля ба-
гаття, за завданою шкодою 
дорівнює п’ятигодинному 
перебуванню на загазова-
ній міській автомагістралі. 
Якщо регулярно дихати цим 
димом, можуть розвинутися 
онкологічні захворювання, 

спадкові мутації та астма. 
Найбільше потерпають від 
наслідків спалювання листя 
діти з їх чутливою імунною 
системою, люди похилого 
віку та ті, хто має серцево-су-
динні чи алергічні захворю-
вання, хвороби дихальних 
органів.

Те, що це шкідливо – го-
ворилося давно, проте ар-
гументи екологів і медиків 
на людей діють слабо, тож 
палити листя заборонили 
на законодавчому рівні. У 
відповідності до чинного 
законодавства спалювання 
листя та інших органічних 
решток порушує статтю 50 
Конституції України, статті 9 
та 12 Закону України «Про 
охорону оточуючого при-
родного середовища», стат-
тю 16 Закону України «Про 
охорону атмосферного пові-
тря» та низки інших норма-
тивних актів. Це порушення 
передбачає відповідальність 
за статтею 77-1 Кодексу про 

адміністративні правопору-
шення (для громадян штраф 
у розмірі від 10 до 20 нео-
податковуваних мінімумів 
прибутків громадян, а для 
посадових осіб – від 50 до 
70 неоподатковуваних міні-
мумів прибутків громадян). 

Тобто палити листя забо-
ронено і той, хто це робить, 
– правопорушник. Правом 
же ловити таких порушни-
ків в Ірпені наділені органи 
внутрішніх справ та спів-
робітники комунального 
підприємства «Контроль 
благоустрою міста Ірпінь». 
За словами його директора 
Євгенії Алєксєєвої, під час 
рейдів містом виявляється, 
що палять листя переважно 
люди похилого віку, котрі 
вдень дома. Штрафувати 
цих бабусь якось рука не під-
німається, до того ж головна 
функція рейдів – усе ж ін-
формувати городян. До того 
ж, якщо листя спалюється у 
власному обійсті, то навіть 
зайти у двір без дозволу го-
сподаря інспектор не може. 
Звісно, більшість «паліїв» 
на прохання припинити не-
подобство багаття гасять, 
проте є й такі, до котрих без 
міліції (чи тепер уже поліції) 
і не підступишся. 

Окрім усього іншого, 
спалювання листя створює 
загрозу пожежі. Я б не здиву-
вався, якби котрийсь із пиль-
них жителів міста, побачив-
ши, що з сусідового двору 
валує дим, викликав пожеж-
ників. Пожежники приїдуть, 
а тут «фальстарт»: горить 
не хата – просто у людини 
совісті немає. Виклик пожеж-
ників до неіснуючої пожежі 
за формальними ознаками 
– дрібне хуліганство, котре 
до того ж обходиться держа-
ві в 11 тис. 590 грн. (середня 
вартість виїзду пожежної 
команди по місту). Було б 
справедливо, якби цю суму 
відшкодовував справжній 
винуватець-палій. 

Поки що прецедентів не 
було. А перше питання у всіх 
порушників – куди подіти 
листя, якщо палити його не 
можна? Найбільш правиль-
ний спосіб утилізації – пере-
творити відходи у прибутки 
за допомогою компостної 
ями: за сезон замість листя 
будете мати першокласне 
органічне добриво. Але цей 
спосіб не всім до вподоби, 
тож листя продовжують па-
лити.

Міська влада пішла на-
зустріч тим, хто і чистоту 
любить, і совість має – за-
пропонували в якості експе-
рименту вивозити листя ра-
зом із твердими побутовими 
відходами, якщо воно буде 
запаковане в поліетиленові 
мішки. Або (якщо листя дуже 
багато) замовляйте так зва-
ні бігбеги, в які поміщається 
аж 4 куби листя, котрі потім 
вивезе підприємство «Рада». 
Надрукували листівочки, 
провели інформаційну кам-
панію. Причому зараз це 
робиться абсолютно безко-
штовно (для громадян, збит-
ки несе УЖКГ «Ірпінь»). Але 
виходить так, що люди не 
розуміють різницю між лис-
тям і сміттям і навантажують 
у мішки що попало. Буває, 
що приїжджає транспорт 
забрати листя, а робітники 
буквально не можуть мішки 
від землі відірвати – стільки 
в них землі, піску, камінців 
та різного непотребу.

Взагалі ж зі сміттям (а опа-
ле листя – це також сміття) 
потрібно «розбиратися» на 
владному рівні. Бо укладен-
ня договору на вивезення 
сміття – справа добровільна, 
відтак багато містян вважа-

ють, що це – зайві витрати, 
адже «сміття у мене немає». 
Насправді, як не крути, але 
один житель планети про-
дукує на рік 340 кг твердих 
побутових відходів. І немає 
жодної підстави вважати, що 
українці смітять менше. 

Тому у Польщі, примі-
ром, просто запровадили 
спеціальний «сміттєвий» по-
даток, кошти від якого спря-
мовуються на благоустрій. 
І вже немає проблеми з 
укладанням договорів на 
вивезення ТПВ, а за сплатою 
податку слідкує податкова. 
В Україні такої практики 
немає, хоча є окремі міста 
(скажімо Переяслав-Хмель-
ницький), де міськвиконком 
ще у 2011 р. ухвалив рішен-
ня про примусове стягнення 
збору на вивіз сміття з усіх 
домоволодінь. До розрахун-
ку бралася кількість осіб, що 
зареєстровані у помешканні, 
а тариф складав 5 грн. на 
особу. Ну, а раз платити все 
одно доводиться, то й сміття 
чомусь одразу знаходиться. 
Може, ірпінська міська вла-
да почне перейме вдалий 
досвід?
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НАМ ПИШУТЬ

ПРИВІТ ІЗ ШАНХАЮ
Живу в Шанхаї. Так називають жителі провулок Глінки, що в 
Ірпені. Назва ця причепилася, очевидно, з українського словника 
сленгу, що означає «самовільно забудована окраїна міста» і 
мало стосується іншого значення цього слова — «місто в Китаї». 

І хоча майже всі жителі мого провулку — законослухняні громадяни 
й самовільно територію не окупували, місцева влада десятиріччями 
ставилася до нас чомусь як до людей другого сорту.

І місцеві таксисти не 
люблять провулок Глінки 
через відсутність на ньо-
му позначки з його наз-
вою. А ввечері самі так-
систи дивуються: «І як ви 
тут ходите?». Ліхтарного 
освітлення у провулку не-
має. Лише промінь надії 
в недалеке краще зігріває 
щоразу, коли йдеш темни-
ми вечорами напомацки 
рідним провулком.

Враження, що ми живе-
мо в місці, забутому Бо-
гом і людьми, склалося не 
лише у мене. Понад 120 
жителів провулку Глінки 
та сусідніх із ним вулиць 
Київської й Глінки ще у 
квітні 2013 року зверта-
лися до тодішнього місь-
кого голови Володимира 
Скаржинського і депута-
та нашого району Петра 
Короля. Але то тільки в 
пісні співається, що «все 
можуть королі». Пред-

ставники влади, які мали 
б опікуватися проблема-
ми ірпінців навіть «шан-
хайського» походження, 
нічого в нашому житті на 
краще не змінили. І віз, як 
говорять, і нині там же….

«Відтинок вулиці Київ-
ської (поряд із колишнім 
ДОСААФом) перебуває в 
жахливому стані. Троту-
ари не відремонтовано, 
ями такі, що не можна ні 
проїхати, ні пройти, ре-
монт цієї дороги не про-
водили, мабуть, років із 
15. А чого варте «озеро» 
за санаторієм «Ластівка»! 
Треба мати неабиякі та-
ланти, щоб обійти перепо-
ни у вигляді піску, коріння 
дерев, які проросли по-
верх грунту і ям, до того 
ж – у цілковитій темряві! 
А серед населення нашо-
го закутка — пенсіонери, 
малюки, школярі, люди, 
які працюють. Із набли-

женням зими нас знову 
очікують снігові замети, 
яких ніхто не чистити-
ме», — писали мешканці 
провулку Глінки та вули-
ці Київської у  зверненні 
два роки тому. Через два 
роки вони готові постави-
ти свої підписи під цими ж 
словами. 

Окрім цього, останнім 
часом існування «шан-
хайців» та тутешніх меш-
канців затьмарює жахли-
вий стан території, що на 
перехресті вулиць Київ-
ської та Надсонова, який 
є результатом бурхливої 
діяльності забудовників. 
На узбіччі дороги лежать 
купи відпрацьованого 
асфальту, який ніхто не 
потрудився прибрати. А 
посеред перехрестя по-
стійно утворюється бруд-
на калюжа від протікання 
каналізації. В цьому місці 
постійний бруд, хоча ра-
ніше його тут не було… 

За останні місяці центр 
Ірпеня завдяки роботі 
місцевої влади стає охай-
ним та затишним. Але, 
на жаль, такі позитивні 
перетворення поки що 
не торкнулися нашого 
Шанхаю. Ми, наші діти та 
онуки продовжуємо жити 
в депресивному районі. 
Коли ж уже зміни та міс-
цеві фінанси дійдуть до 
нашої окраїни?

Вікторія КОВАЛЬОВА

ТАК СОБАКА ЧИ ЛЮДИ?
Якось по вулиці Соборній (тоді ще ІІІ Інтернаціоналу) проїздила машина, пригальмувала на хвильку 
біля Центрального будинку культури і викинула на дорогу собаку. Чи то набрид він господарям, чи 
ще щось – історії невідомо. Собака прийшов до найближчої будівлі – осередку культури, а що люди 
тут працюють небайдужі, то тварину нагодували й пригріли. Вдячний за ласку, він вирішив тут і 
оселитися. А що будинок не якийсь там собі, а культури, то й кличку песику підібрали відповідну: ну 
не Тузик же охоронятиме храм культури – Арчібальд.

Як кажуть, жодна добра 
справа не залишиться без-
карною. Собаці в будинку 
культури сподобалося: а 
що – сердобольні тіточки 
нагодують (для нього пер-
сонально навіть варять 
їжу в робочому кабінеті й 
аромат собачого обіду хви-
лююче лине коридорами). 
Поставили йому перед вхо-
дом кілька мисок, пускають 
погрітися-покачатися на ки-
лимові у коридорі. А відне-
давна попоїсти Арчібальд 
особисто підіймається ши-
рокими сходами на дру-
гий поверх – туди, звідки й 
линуть такі смачні запахи. 
Так що заклад уже кілька 
років здорово припахує 
псиною, – але то лише для 
тих, хто собак не любить. І 
байдуже, що собака може 
бути рознощиком хвороб, 
частенько має лишай, а 
довкола – діти. Діти ж бо – 
чужі, а собака – свій. І якщо 
ви думаєте, що Арчібальд 
– мопс, шпіц чи, скажімо, 
карликовий пудель, ко-
трих так полюбляють дами 
пост-бальзаківського віку, 
то ви помиляєтеся. У Будин-
ку культури живе звичайна 
велика дворняга, котра до 
того ж має дуже поганий ха-
рактер.

Отож і розваги в неї від-
повідні. Приміром, не спо-
добається собаці котрийсь 

із відвідувачів Будинку 
культури – от і готова жер-
тва. Добре, якщо відбу-
деться порваними штань-
ми, – бувало, і покусає. Ще 
одна з улюблених розваг 
нашого славного Арчібаль-
да – поганяти велосипеди-
стів, котрі нерозважливо 
заїхали в зону його відпові-
дальності. Ніде правди діти 
– дітей собака поки що не 
чіпав, а от мам, котрі при-
водять цих дітей на заняття 
до гуртків, недолюблює. 
Загалом, на правах госпо-
даря, Арчібальд самотужки 
визначає, хто достойний 
увійти до храму мистецтв, 
а хто – ні. Розказують, що 
один чолов’яга через того 
пса не зміг потрапити на 
концерт. Бо довірою цу-
цика не запасся. Жорстокі 
та безсердечні відвідува-
чі навіть мали нахабність 
скаржитися на песика його 
опікунам, але марно: песик 
же ж наш, а відвідувачі – ні. 

Цього року Будинок 
культури отримав нового 
керівника. А що ситуація з 
собакою давно потребува-
ла вирішення, то очільниця 
спробувала позбутися тако-
го неспокійного постояль-
ця. Та на його захист грудь-
ми стали деякі жалісливі 
співробітниці відділу куль-
тури. Бо як культурні люди, 
вони пам’ятають слова 

Антуана де Сент-Екзюпе-
рі: «Ти назавжди береш 
на себе відповідальність 
за тих, кого приручив». От 
лише відповідальність вони 
розуміють дещо однобоко 
і забрати собаку до себе 
додому категорично від-
мовляються: «У мене вдо-
ма живе котик!». Так само 
заперечують вони й проти 
пропозицій принаймні три-
мати собаку на прив’язі: 
«На цеп? Арчібальд такої 
наруги не перенесе». Тобто 
насправді виходить, що це 
не вони, а ми з вами відпо-
відаємо за тих, кого вони 
приручили.

Зараз поруч із Будинком 
культури йде масштабна 
реконструкція. Жарти-жар-
тами, але чи не час началь-
никові відділу культури 
й владу застосувати? Чи 
будемо чекати, щоб грай-
ливий Арчібальд роздер 
штани комусь із почесних 
гостей на відкритті оновле-
ної площі перед Будинком 
культури?

Олесь ЄВТЄЄВ

Від редакції: 
А чи не треба, може, ко-

мусь собака у двір? Куль-
турний собака! Звертайтеся 
за адресою: м. Ірпінь, вул. 
Соборна, 183.

ОСОБИСТА ДУМКА

ТРАНСПОРТ

ЕЛЕКТРИЧКИ – НЕ ДЛЯ ВОРЗЕЛЯ?
Днями Ворзель сколихнула новина – дві вранішні електрички проїхали 
не зупиняючись, залишивши на ворзельському пероні масу людей, серед 
яких були не тільки ворзельці, але й гості селища, які поправляють своє 
здоров’я в його санаторіях. Так без будь-яких попереджень пасажири 
так і залишилися на пероні, спостерігаючи за тим, як останній вагон 
електрички зникає за першим рогом.

«Чому Ворзель раптом 
попав у таку немилість?», 
– запитую у начальника 
залізничної станції «Ірпінь» 
Ігоря Сморкіса.  

«Справа в тому, що 
служба перевезень постій-
но аналізує пасажиропо-
тік. Громадяни не купують 
квитки з Ворзеля, тому 
служба вирішила відмови-
ти деяким електропоїздам 
зупинятися на цій станції. 
Кожна зупинка електропо-
тяга обходиться залізниці 
у 1000 грн. Така сума ви-
трачається лише за елек-
троенергію. Про амортиза-
цію не йдеться. Я знаю, що 
надійшло багато скарг від 
громадян. Зараз розгляда-
ється питання про віднов-
лення зупинок», – сказав 
Ігор Сморкіс.

Це був нечесний аналіз 
з боку служби пасажиропе-
ревезень. Квиткова каса у 
Ворзелі не працює вже кіль-
ка років. Чому? Щоб бути 
максимально об’єктивною, 
наведу такий факт. Кілька 
років тому, коли винило 
подібне питання, але ще 
працювала каса, касир у 
час ранішнього піку ходила 
«в народ».  Безпільгові гро-
мадяни з усіх сил намагали-
ся її «не бачити». В один із 
таких ранків, пройшовшись 
пероном із касовим апара-
том у руках, промовила: 
«Із 92 людей, які чекають 
на електричку, взяли квит-
ки двоє». Невдовзі примі-

щення ворзельської станції 
було зачинене. 

Тепер пасажири купу-
ють квитки в електричках, 
у контролерів. Де гаран-
тія, що контролер проб’є у 
своєму апараті саме «Вор-
зель», якщо пасажир часто 
тикає йому суму, меншу за 
вартість половини квитка? 
Повну вартість сплачують 
одиниці, в основному ті, 
хто рідко їздять електрич-
ками і не в «темі». Що там 
вибиває на своєму касово-
му апараті контролер, то 
відомо часто лише йому 
одному. Інколи й пасажиру, 
якщо йому видадуть кви-
ток. А хто контролює самих 
контролерів?  

Ігор Сморкіс на закиди 
про контроль відповів, що 
залізниця таких звільняє. 
Але на їх місце приходять 
нові, часто не кращі за по-
передніх. Говорить, що 
краще б порушити питання 
про компенсації за проїзд 
пільгових пасажирів. Бо 
укладений договір між Ір-
пінським управлінням пра-
ці та соціального захисту і 
залізницею про відшкоду-
вання за проїзд ірпінських 
(а з ними і ворзельських та 
біличанських) пільговиків 
на суму 664 500 грн. на рік, 
не виконується в повному 
обсязі. Наразі залізниці від-
шкодовано 200 тис. грн. А 
тільки щомісяця ірпінські 
каси дають добро на проїзд 
30 тисячам пільговикам на 
суму 250 тис. грн.

Начальник управління 
праці та соціального захи-
сту Петро Зброжек сказав, 
що ці цифри не відповіда-
ють дійсності і є значно за-
вищеними. 

Наразі маємо загальну 
цифру громадян, які корис-
туються різними пільгами – 
18,5 тисяч. Сюди входять й 
ті, хто не користується пра-
вом безкоштовного проїзду 
в електричці. Виходячи з 
цієї кількості, якось не дуже 
віриться, що 30 тисяч ір-
пінських залізничних піль-
говиків упродовж місяця 
виїжджають з Ірпеня. Але 
залишимо ці підрахунки 
спеціалістам.

Маємо черговий виклик. 
У залізниці є свій «хлоп-
чик для биття» – пільгови-
ки. Яких багато, і за яких 
у повній мірі, як вважають 
залізничники, не сплачують 
ті, кому це належить роби-
ти. На них можна звали-
ти і свою неспроможність 
навести лад із квитками. 
Скільки пасажирів користу-
ється проїзними квитками? 
Адже на залізниці повинна 
існувати відчутна система 
знижок. І тоді пасажиру 
не потрібно буде тикати в 
руки контролеру 4 гривні, 
а їздити гідно. Бо вже не 
існуватиме відмовка, на 
кшталт: а на нашій станції 
немає каси. Для тих паса-
жирів, які не часто їздять 
електричкою, можна теж 
знайти вихід. А солідний 
контролер працюватиме як 
контролер. Бо часто диву 
даєшся, як чоловік, у руках 
якого пляшка з пивом, тор-
гується з ним за гривню? 

Приміські поїзди стали 
своєрідними кровоносними 
судинами для приміських 
містечок і сіл. Завдяки їм, 
зокрема, у Києві немає де-
фіциту робочих рук. Зараз 
на залізниці відстань від 
межі міста і до 150 км вва-
жається приміським сполу-
ченням. 

Електрички вже давно у 
нас сприймають як соціаль-
ний транспорт. І не тільки 
тому, що він дешевший. 
Бо у нашому розумінні со-
ціальний – це щось значно 
нижчої якості. Та так воно і 
є. За всіма параметрами. А 
якщо так, то чому б не поз-
бутися такого невдячного 
для залізниці «вантажу»? І 
починаються маніпуляції, 
де, як виявляється, є осо-
бливим шиком є, нікого 
завчасно не попередивши, 
пронестись напівпорожній 
електричці повз юрму лю-
дей на пероні.

Данута КОСТУРА

ЦІКАВІ ЦИФРИ:
► 360 млн. разів на 

рік сідають пасажири в 
електричку; 

► вартість нового по-
тяга приміського поїзда 
– близько 4 млн. дол.;  

► вартість поїзда 
«Хюндай» – 30 млн. дол. 

► держава закупила 
12 швидкісних поїздів, 
які обійшлися нам у 360 
млн. дол.; 

► за рік «Хюндаї» пе-
ревезли близько 1 млн. 
пасажирів; таку кількість 
людей приміські поїзди 
перевозять за день.
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БЕЗ ПРАВА ПОВЕРНЕННЯ 
НА БАТЬКІВЩИНУ

12 листопада 2015 року 
Україна зробила важливий 
крок, який увійде до новіт-
ньої історії як символ полі-
тичної зрілості та відпові-
дальності 

української держави. 
Верховна Рада України про-
голосувала за постанову 

щодо визнання депор-
тації кримських татар 1944 
року геноцидом. 18 травня 

віднині офіційно стане 
Днем пам’яті жертв, які за-
гинули внаслідок 

цілеспрямованого вини-
щення корінного населення 
Криму.

 
18 травня для всіх 
кримських татар, 
особливо це стосується 
людей похилого віку, 
які безпосередньо 
пережили депортацію, це 
трагічна дата. На жаль, 
для багатьох людей цієї 
багатостраждальної 
національності це так і 
залишилося мрією. Серед 
них – Шефіка Алієва, 
моя бабуся. Останні роки 
мешкала в м. Ірпені 
Київської області. На 
жаль, вона передчасно 
пішла з життя. Хоча її 
долю важко назвати 
життям…

Після захоплення фа-
шистськими окупантами 
Криму Шефіку з багатьма 
її ровесниками силоміць 

було відправлено до Німеч-
чини. Потрапила обслугою 
в одну сім’ю, де готувала 
їм їжу, прала й виконува-
ла іншу нелегку роботу. Як 
вона мріяла про перемогу, 
про повернення на свою 
батьківщину! Але сталося не 

так, як гадалося. Її неодно-
разово попереджали, що не 
варто повертатися у Союз, 
оскільки можеш потрапити 
за грати на довгий термін. 

Юна й наївна Шефіка не 
вірила цим розмовам. Адже 
була вихована в дусі любові 

до своєї батьківщини, відда-
ності справі Леніна-Сталіна. 
Тим паче, що в Криму її че-
кають найближчі родичі… 

Якби ж вона могла знати, 
що її в подальшому очікує! 
А насильницьке вигнання 
на роботу до фашистської 
Німеччини пізніше згаду-
ватиме як не найгірші роки 
свого життя.

Вона не знала і не могла 
знати, що вже більше року з 
Криму вислали всіх татар. І 
її давно там ніхто з рідних 

не чекає. Про це дізналася, 
прибувши до Сімферополя. 

Була шокована побаче-
ним і почутим. Особливо 
вразило те, що в їхньому 
подвір’ї замешкали добро-
вільні переселенці з Росії, 
які приїхали на все готове. 
У переважній більшості цих 
новоприбулих громадян 
нічого не тримало на сво-
їй батьківщині. Тому вони 
залюбки й погодилися на 
переїзд. Хтось зловживав 
алкоголем, дехто вів пара-
зитичний спосіб життя. А яка 
різниця – де байдикувати, в 
Росії чи в Криму? 

На своє лихо, Шефіка 
дізналася про депортацію 
татар. Вирішила поїхати 
добровільно у вигнання, до 
своїх родичів. Кілька днів 
добиралася до Ташкента. 
Проте після прибуття на за-
лізничний вокзал перший же 
військовий патруль зупинив 
її для перевірки документів. 
Шефіка не відразу збагну-
ла, чому ті біля неї так ме-
тушаться. Ну звідки їй було 
знати, що «спецпереселен-
ці» мають право самостійно 
перебувати лише у межах 
свого району, куди їх на-
правили на заслання, а ті, 
хто порушить цей закон, от-
римують 10 років без пра-
ва листування? А ця жінка 
проїхала пів-Союзу і навіть 
гадки не мала про подібні 
обмеження під час пересу-
вання! 

Не було ні суду, ні слід-
ства. Та реальні 10 років 
Шефіка отримала. Вже по-
тім у сталінських таборах 
вона зрозуміла, у чому її 
провина перед державою… 
Єдиною втіхою була мож-
ливість дізнатися про долю 

рідних. Їх дійсно етапували 
до Середньої Азії без права 
повернення на батьківщину. 
Всі ці 9,5 років вона жила 
надією про зустріч із ними. 
І лише після смерті вождя 
всіх часів та народів вона 
на півроку раніше вийшла з 
табору…

Змінювалися часи та ра-
дянські генеральні секрета-
рі, татарам можна було сво-
їм коштом виїжджати з місць 
насильницького заслання, 
але  заборонено жити на 
своїй батьківщині. Лише 
єдиний раз моїй бабусі до-
велося побувати в Криму, 
підійти до свого будинку, 
в якому вже давно госпо-
дарювали інші громадяни. 
Одна немолода жінка, по-
бачивши Шефіку й уважно 
подивившись їй у очі, все 
зрозуміла, навіть запропо-
нувала зайти у гості. Поси-
віла Шефіка так і не змогла 
набратися сміливості зайти 
до будівлі, яка вже давно 
належала зовсім іншим. 
Саме тоді вона усвідомила: 
для багатьох з її ровесників, 
на чиє життя випало стільки 
поневірянь, випробувань, 
розчарувань, – повернення 
на батьківщину ніколи не 
буде… 

Така доля спіткала ба-
гатьох її земляків. Останні 
роки свого життя вона меш-
кала в Ірпені. На міському 
кладовищі й похована.

І зараз, коли російська 
держава вважає Крим своєю 
територією, не слід забувати 
про тих, кого насильниць-
ким методом звідти висла-
ли, для кого цей півострів є 
дійсно історичною батьків-
щиною.      

Володимир ЕННАНОВ

НЕВТІШНИЙ СПАДОК 
ІРПІНСЬКОГО ЖЕКу
Із квітня 2015 року в Ірпені діє комунальне підприємство «Управління 

житлово-комунального підприємства «Ірпінь» Ірпінської міської ради. 
До того у місті діяло окремо три комунальні підприємства. З метою 
економії коштів і підвищення ефективності роботи їх об′єднали в одне. 
На підприємстві працюють 220 осіб, з них адмінперсоналу – 35 осіб. 
У його віданні – зовнішнє освітлення, надання транспортних послуг, 
утримання доріг, благоустрій територій тощо.

Серед послуг є й утриман-
ня 203 житлових багатоквар-
тирних будинків загальною 
площею 3996,2 м3. У них 
проживають 17431 особи. 

Ворзельська двоповерхів-
ка як приклад

Серед тих 203 будинків 
скромно стоїть у Ворзелі 
двоповерховий будинок (4 
–одно- та 12 – двокімнатних 
квартир). Візьмемо його істо-
рію як приклад.

У громадян, які живуть у 
нових будинках, у лексиконі 
ще немає таких слів, як про-
рив труби у будинку, тріщи-
ни у стінах, аварійні балкони, 
протікання даху,  небезпека 
від зруйнованих димоходів, 
проблеми з електромережа-
ми тощо. Цими «чеснотами» 
у повній мірі наділені бу-
динки, яким за 50 років. Бо 
труби від старості стають, як 
решето. А заховані вони під 
будинком без фундаменту, у 
якому замість підвалу – ніші. 
Так просто не доберешся, та 
й не скоро відчуєш, що під 
підлогою у тебе тече річечка. 
А ще коли ця річечка офор-
милась у невеличке озерце 
під крайньою квартирою, 
яка мала нещастя бути у най-
нижчій точці труб, і на влас-
ника квартири від сирості і 
просадки будинку починає 
падати штукатурка зі стелі і 
зяють діри між панелями… 
До слова, тріщини у шту-

катурці пішли майже у всіх 
квартирах.

Організація проведення 
ремонту залишає бути кра-
щою. Два тижні знадобилося, 
щоб мешканці по вул. Лібк-
нехта, 10, що у Ворзелі, мог-
ли знову користуватися во-
дою. Все це нагадувало якесь 
задзеркалля. Один день бри-
гада з п’яти чоловіків просто-
яла – не могли зайти в одну з 
квартир, бо власниці не було 
вдома. Як виявилось, лоп-
нула труба під підлогою цієї 
квартири, а вода з неї про-
никла у квартиру в іншому 
під′їзді. Наступного дня бри-
гада кілька годин чекала на 
іншу бригаду, яка займається 
ремонтом. Треба було відір-
вати дві дошки у підлозі, бо 
тільки будівельна група, ви-
являється, має на це право. А 
зривали у двох квартирах у 
різні дні. Потім паяли труби, 
які від того в іншому місці 
починали бити фонтаном, 
потім шукали гроші на кілька 
метрів труб. Такий собі «ар-
магедончик» будинкового 
масштабу.

Врешті зробили, та через 
кілька днів вода почала тек-
ти вже з іншого кінця труби, 
в інший під’їзд. На цей раз 
працювали тільки двоє ро-
бітників і зробили роботу 
за години три. Так що під-
приємство може працювати 
швидко й дієво.

Тут добрим словом хо-
четься згадати «Ірпіньводо-
канал», який, оперативно 
притягнувши техніку, про-
клав нову трубу від колодя-
зя до будинку. Бо без цього 
ще довго продовжувалось би 
«муриження», судячи з тем-
пів роботи ремонтників. 

Та історія все ж на цьому 
етапі закінчилася щасливо 
– вода є, ремонт квартири, 
яка найбільше постраждала, 
ведеться.

На скільки часу отримали 
перерву мешканці ворзель-
ської двоповерхівки – покаже 
майбутнє.

У всій цій історії розумі-
ємо, що подібні будинки – 
далеко не подарунок для КП 
«Управління житлово-кому-
нального підприємства «Ір-
пінь», який їх має обслугову-
вати. Цьому ворзельському 
будинку вже 54 роки. І хто б 
що не закидав підприємству, 
однак залишається один ва-
гомий аргумент на користь 
підприємства – зношеність 
будинків, їх комунікацій. І 
спробуй тут створити ОСББ 
чи ще щось подібне! Хіба піс-
ля капітального ремонту. 

Нагадаємо, що згідно з на-
казом Держжитлокомунгоспу 
№150 від 10.08.2004 року 
ЖЕК зобов’язаний здійсню-
вати часткову заміну мереж 
холодного постачання, але 
не більше 5% від їх загальної 

довжини (поточний ремонт). 
Що стосується повної заміни 
трубопроводу, то фінансу-
вання здійснюють через міс-
цевий бюджет. Рішення про 
капітальний ремонт прийма-
ють місцеві ради. І виділяють 
кошти. Але це в теорії.

І все ж у ворзельської дво-
поверхівки є шанс прислужи-
тися мешканцям і зняти одну 
з «больових точок». За поза-
минулої ворзельської влади 
розглядався варіант обміну 
прибудинкової території на 
квартири у новому будинку. 
Очевидно, для забудовника 
це теж був прийнятний варі-
ант – зміг би побудувати на 
цьому місці не один бага-
токвартирний будинок. Але 
не склалося. Можливо, тепер 
хтось із забудовників захоче 
знову повернутися до цієї 
ідеї?

Дещо про реформу жит-
лово-комунального госпо-
дарства

У травні 2015 р. Верхо-
вна Рада ухвалила закон 
№1565 про право власності 
на багатоквартирні будинки. 
Цим документом в Украї-
ні створюються умови для 
реформи ЖКГ (житлово-ко-
мунального господарства ) 
і повного переходу на ОСББ 
(об’єднання співвласників 
багатоквартирних будинків). 
Багатоквартирний будинок 
– це житловий будинок, у 
якому три або більше квар-
тир. Власники цих квартир 
вважаються співвласниками 
будинку, земельної ділян-
ки, на якій стоїть будинок, 
та прибудинкової території. 
При цьому законом встанов-
лено, що спільне майно не 
може бути поділене між спів-
власниками.

Реформування ЖКГ оз-
начає не лише заміну труб, 
ремонт будинків чи озеле-
нення прибудинкових тери-
торій. Реформування – це 
ще якість у наданні послуг, 
використання енергозберіга-
ючих технологій, залучення 

інвестицій для технічного пе-
реоснащення житлово-кому-
нального господарства.

Для реалізації запропоно-
ваного законопроекту перед-
бачається перехідний період 
від року до півтора. Після 
цього терміну тим співвлас-
никам багатоквартирних бу-
динків, які не створили ОСББ, 
місцеві органи будуть самі 
призначати керівника. І ско-
ріш за все, влада призначить 
ті ж житлово- експлуатаційні 
контори (ЖЕКи). 

Для нових будинків ство-
рення ОСББ не є проблемою. 
Це об′єднання мешканців є 
чимось на кшталт коопера-
тивів. Мешканці самі вирі-
шують, куди і кому прилаш-
тувати свої кошти, які вони 
раніше віддавали ЖЕКам.                  

А що таке ЖЕКи сьогодні? 
Наразі багато з них є збитко-
вими – їхні витрати значно 
перевищують прибутки. 

На одному з засідань ви-
конкому Ірпінський голова 
дорікнув директору управ-
ління «Ірпінь» тим, що під-
приємство, акумулювавши 
в себе всі потужності, не спі-
шить залучати нові технології 
у свою діяльність. Натомість 
воно тільки продовжує «під-
харчовуватися» з місцевого 
бюджету.

Для читачів подаємо пе-
релік і детальну вартість по-
слуг, які надає комунальне 
підприємство «Ірпінь». Візь-
мемо для прикладу все той 
же двоповерховий будинок у 
Ворзелі. У ньому 16 квартир 
(4 – однокімнатні і 12 – дво-
кімнатних). 

 1. Прибирання прибу-
динкової території –  0,93 
грн.

2. Прибирання сходових 
кліток – 0,31 грн.

3. Вивезення та утилізація 
твердих побутових відходів – 
0,50 грн. 

4. Технічне обслуговуван-
ня внутрішньобудинкових 
мереж, 

тепло-,водопостачання до 
ввідного лічильника в квар-
тиру, 

водовідведення та зливної 
каналізації – 0,41 грн.

5. Технічне обслуговуван-
ня димовентиляційних кана-
лів – 0,03 грн.

6. Поточний ремонт кон-
структивних елементів, тех-
нічних пристроїв та елемен-
тів зовнішнього благоустрою 
– 0,32 грн.

7. Освітлення місць за-
гального користування – 
0,13 грн.

8. Дератизація, дезінсек-
ція – 0,02 грн.

Усього витрат – 2,65 грн. 
за 1 м2.

Рентабельність – 8%, 
12%, 30% –  0,21 грн.

ПДВ 20% – 0,57 грн.
Разом витрат – 3.43 за 1 

метр квадратний площі. 
Множимо на кількість 

площі власника квартири.
За приблизними підра-

хунками, мешканці сплачуть 
за обслуговування такого бу-
динку близько 2200 грн. на 
місяць. 

Тарифи на послуги в 
9–14-типоверхових будин-
ках з ліфтом – 4,16 грн. 
за м2; 2–5-типоверхові без 
ліфта – 3.43 грн.; частко-
во благоустроєні будинки 
– 1,42 грн.; неблагоустроєні 
– 0,56 грн.

Тарифи (з ПДВ) на послу-
ги зі збирання та вивезення 
ТПВ населенню та юридич-
ним особам:

• 22,14 грн. – на одного 
мешканця приватного секто-
ру за місяць

• 33,73 грн. – для бюджет-
них установ за один м. куб. 

• 55,22 грн. – для інших 
організацій за один м. куб.

• 28,95 грн. – для фізич-
них осіб, об’єднаних в обслу-
говуючі кооперативи, ЖБК, 
ОСББ за 1 м3.

Данута КОСТУРА

Після прибуття на залізничний вокзал перший 
же військовий патруль зупинив її для перевірки 

документів. Шефіка не відразу збагнула, чому ті 
біля неї так метушаться. Ну звідки їй було знати, 
що «спецпереселенці» мають право самостійно 
перебувати лише у межах свого району, куди їх 
направили на заслання, а ті, хто порушить цей закон, 
отримують 10 років без права листування?

МІЖ ІНШИМ:



№ 46. 20 листопада 2015 року12 КУЛЬТУРА І ЖИТТЯ

СЕРЕД КРАЩИХ

► Щоб 
колготки 
жили 
довше

Жінки часто стикають-
ся з появою «стрілок» на 
панчохах. Купила нові, 
а одна невелика зачіпка 
з'явилася — і доводиться 
викидати. Так і грошей 
на ці колготки не напа-
сешся! Проте на цей ви-
падок у мене є маленька 
хитрість.

Тільки-но ви купили 
нові панчохи, одразу ж, 
не розпаковуючи, покла-
діть їх до морозильної 
камери на кілька годин, 
а краще – на ніч. Коли ді-
станете їх, дайте їм тро-
хи часу зігрітися (до кім-
натної температури) та 
носіть із задоволенням. 
Колготки після цього не 
рвуться і служать значно 
довше.

Мене так мама навчи-
ла. 

В Україні вишили книгу-
шедевр — єдину у світі

Майстрині з міста Рівне Олена Медведєва та 
Анна Тимошок взяли за основу перше видання 
«Кобзаря» 1840 року. 

Для вишивання тексту був розроблений спеціаль-
ний шрифт, ідентичний шрифту «Кобзаря» середини 
XIX століття. Вісім поетичних творів без скорочень 
вишили методом стебнівка, який дозволяє вільно чи-
тати поезії. На кожній сторінці присутній традиційний 
український орнамент.

Окрім віршів, книга вміщує шість вишитих хрести-
ком картин періоду ранньої творчості Тараса Шев-
ченка. 48 сторінок книги розміром 36,5 х 26 см ви-
готовлені з дикого льону. Переплетення й шкіряна 
внутрішня обробка зроблені за зразком оформлення 
стародруків.

Вишитий «Кобзар» важить 3,3 кг, а зберігають його 
у спеціальній шкіряній сумці-футлярі. Брати книгу в 
руки можна тільки в білих рукавичках.

Джерело: poglyad.te.ua

Дні натхнення наближаються!
19 грудня відбудеться третій сімейний фестиваль «Дні натхнення»   
на честь Дня Святого Миколая.

В наші часи з’явилася добра традиція – у день святого Миколая опікуватися сиро-
тами і знедоленими дітьми, готуючи їм подарунки. Тому на фестивалі буде прове-
дена Дитяча благодійна «барахолка», на якій дітки зможуть продавати щось цікаве, 
зроблене власними руками, або свої іграшки, книжки. Виручені кошти передадуть 
благодійному фонду «Твоя опора».

Окрім того для учасників наразі готуються інтерактивні спектаклі, розважальна 
програма, зустріч із поліцейськими, майстер-класи, новорічний ярмарок та ще ба-
гато цікавого! Вся сім’я має можливість узяти участь у розіграші цінних подарунків!

Фестиваль відбудеться в Національному університеті ДПС України (м.Ірпінь, вул. 
Університетська, 31).

«Правда Ірпеня»

КОНЦЕРТМЕЙСТЕРИ ІРПІНСЬКОЇ 
МУЗИЧНОЇ ШКОЛИ – ПОЗА КОНКУРСОМ!
12 листопада в Ірпінській дитячій музичній школі відбувся обласний семінар на тему: «Специфіка 
роботи концертмейстера в музичній школі з предмета «Сольний спів» та в інструментальних 
класах».

Семінар зібрав виклада-
чів, яких хвилює проблема 
виконавської майстерності 
концертмейстера. Серед 
гостей були головний спеці-
аліст Управління культури, 
національностей та релігій 
Київської обласної держав-
ної адміністрації Щеглов-
ська Г.Б. та голова Президії 
ради директорів ПСМНЗ 
Київської області Разорьо-
нова Т.В.

Приємно було почути з 
вуст Г.Б. Щегловської, що 
ірпінська школа вирізня-
ється серед шкіл області 
своїми сильними концерт-
мейстерами, які щороку на 
обласному конкурсі-фес-
тивалі дитячої творчості 
«Дебют» відзначаються як 
кращі, серед них неоднора-
зово концертмейстерська 
робота А.М.Степанова. 

Концертмейстери ІДМШ 
щедро ділилися власним 
практичним досвідом і се-
кретами своєї складної та 
відповідальної професії. 
Цей семінар (розробник і 
модератор – А.М.Степанов) 
мало назвати методичним 
або практичним заняттям. 
Він виглядав як справжній 
концерт, оскільки змістов-
ні методичні доповіді не 
тільки чергувалися з прак-
тичними порадами, а ще й 
ілюструвалися яскравими 
концертними номерами, 
які незмінно супроводжу-
валися бурхливими опле-
сками. У цих виступах кон-
цертмейстери: Лук’яненко 
А.С., Степанов А.М., Сліп-
ченко О.С., Скрипчак Н.М. 
– демонстрували свою ви-
конавську майстерність. За-
хід тривав майже три годи-

ни, і вільних місць у залі не 
було від початку семінару і 
до його завершення. 

Вокальні й 
інструментальні 

твори українських 
і зарубіжних 
композиторів різних 
жанрів та епох у 
супроводі фортепіано 
ілюстрували учні: 
Тимофій Медоліз, 
Вікторія Крещук, 
Марина Антоненко, 
Дар’я Депутатова, 
Софі Прайне, Софія 
Тернова та викладачі: 
Марія Тимошенко-
Білан, Софія 

Крещук, Людмила 
Степанова, Тетяна 
Васильєва. Блискучий 
заключний акорд 
був поставлений 
Анастасією 
Лук’яненко та 
Андрієм Степановим, 
у виконанні яких 
прозвучала 3-я частина 
концерту Е. Гріга в 
перекладі для двох 
фортепіано.

Присутніми фахівцями 
та гостями семінару був 
відзначений високий ме-
тодичний та виконавський 
рівень ірпінських піаніс-
тів-концертмейстерів, а та-
кож ілюстраторів на цьому 

обласному заході, який 
ретельно готували дирек-
тор Дидикіна Н.О., завуч 
Маніва Н.Д., заступник ди-
ректора з виховної роботи 
Савушкіна Т.П., завідувач 

фортепіанного відділу Ска-
това Т.В. та весь колектив 
школи і який не залишив у 
залі байдужих, став справж-
нім святом музики. 

Людмила СТЕПАНОВА

ГРАНТИ ДЛЯ ТАЛАНОВИТОЇ МОЛОДІ
З метою залучення молоді до написання та одержання грантів Президента Укра-

їни для обдарованої молоді, грантів міжнародних організаторів, розвитку та само-
реалізації молоді 23 листопада 2015 року об 11:00 год. у приміщенні Київської об-
ласної державної адміністрації (м. Київ, пл. Лесі Українки, 1, кім. 700) відбудеться 
тренінг для обдарованої молоді з написання проектів для отримання грантів. 

Запрошуємо молодь Приірпіння взяти участь у цьому заході!
Заявки необхідно надсилати до управління молоді та спорту облдержадміністрації 

на електронну адресу: student_koda@ukr.net з поміткою у темі «Гранти» за формою:
Контактні телефони: (096) 375 83 08, (044) 286 86 58 Султанов Ігор Васильович 

Служба у справах дітей та сім’ї

№ Прізвище, ім’я, по 
батькові

Організація (МГО, 
ДГО тощо)

Мобільний 
телефон

Електронна 
адреса

МОЙКА,ШИНОМОНТАЖ 

"КОРСО"
Буча, ул. Октябрьская 
12 (возле переезда)

Полировка авто, химчи-
стка салона, ковров

Постоянным клиентам - 
СКИДКИ!

Срочно требуется 
мойщик, 

шиномонтажник!
Тел.: 063-129-26-40

Ф
от

о:
 В

. Ш
ил

ов

Сьогодні в навчальних закладах тепло. Але…
На розширеній нараді комунальних підприємств начальник управління 
освіти і науки Ірпінської міської ради Ярослав Маляренко зазначив, що 
профілактичні ремонти та перевірки опалювальних систем у навчальних 
закладах здійснені в належних обсягах. 

На сьогодні тепловий 
режим скрізь нормальний. 
Теплом забезпечують 5 ор-
ганізацій, які територіально 
розташовані в різних на-
селених пунктах. Зокрема 
організація «Теплозахист» 
опалює 4 заклади освіти: 
школу №13 у Гостомелі, №3 
в Ірпені, садок №1 і садок 
на БКЗ. З усіма налагодже-
на нормальна співпраця. 
Оплату за теплову енергію 
повністю зроблено за жов-
тень і проплачені аванси за 
листопад. 

Ірпінський голова Воло-
димир Карплюк запропо-

нував: «У садочку на БКЗ 
робили запуск тепла надто 
довго й нудно. Прошу, пе-
ред тим, як затверджувати 
їм тарифи на наступний 
рік, внести в договірну базу 
штрафні санкції за невчас-
ний запуск. Отже, після фік-
сації температури повітря, 
нижчої за норму, будемо 
надавати 3 дні на запуск 
котельні, інакше юридично 
ми знову не зможемо їх по-
карати». 

В.Карплюк зауважив, що 
панельну гостомельську 
школу №13 продуває, її 
необхідно утеплювати. Ко-

цюбинська школа №18 та 
ірпінська школа №3 мають 
зношені дахи, які протіка-
ють, там також необхідне 
утеплення. Тож міський го-
лова запропонував пробле-
ми  цих трьох шкіл впрова-
дити в обласну програму, 
щоб отримати бюджетні 
кошти на ремонти. До 15 
грудня необхідно отрима-
ти проект з експертизою, 
це дасть підставу внести 
фінансові потреби зазначе-
них шкіл до бюджету. 

Володимир КОСКІН 
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КРАСА: дешево й сердито
Збираючись до аптеки 

або магазину косметики, 
ми передбачаємо, що дове-
деться викласти кругленьку 
суму за ліки або креми та 
дезодоранти. Але чи знаєте 
ви, що існує чимало ана-
логів, які допоможуть вам 
не гірше, ніж будь-які роз-
рекламовані препарати, а 
коштують у десятки разів 
дешевше? Адже наша мета 
– не тільки досягти резуль-
тату, але й заощадити, чи 
не так? Наведемо кілька 
прикладів.

Скажімо, з вами трапи-
лася дрібна неприємність: 
через кілька днів – бігти на 
побачення, а на обличчі – 
о, жах! – з’явився прищ або 
фурункул. Звісно, можна 
піти до аптеки та придбати 
пантенол, викинувши при 
цьому близько 100 гри-
вень. А можна скористатися 
його вітчизняним аналогом 
– левомеколем, схожим за 
своїми фармакологічними 
властивостями і не менш 
дієвим. Це вам коштувати-
ме від 15 до 20 грн. Нане-
сіть його товстим шаром на 
уражене місце, і через кіль-

ка днів ви забудете про цю 
дрібничку.

Ще один привід для жі-
ночих страждань – занадто 
жирна шкіра. Як правило, 
у таких випадках облич-
чя прикрашають вугрі та 
неестетичні чорні цяточки. 
Для боротьби з ними йде 
все – від недешевих тоні-
ків до супердорогих кре-
мів, ціна яких варіюється 
від 200 до 700 грн. Але ж 
є інший вихід – саліциловий 
спирт та саліцилова мазь. 
Саліцилова кислота прода-
ється в усіх аптеках. Багато 
жінок, які знають про діє-
вість цього засобу, на ніч 
змащують чорні цяточки 
перекисом водню, а потім 
саліциловою маззю. Тільки 
діяти треба дуже обережно, 
бо саліциловий спирт надто 
пересушує шкіру. До речі, 
саліцилову кислоту добре 
застосовувати після пе-
дикюру, аби запобігти поя-
ві мозолів та загрубілостей.

Якось я брала інтерв’ю 
в однієї колишньої актри-
си дуже поважного віку. З 
етичних міркувань не на-
зиваю її прізвища. Як жін-
ка, я не могла не звернути 

увагу на те, що в її роки 
у неї абсолютно відсутні 
зморшки під очима. Шкіра 
була, як у молодички. І я не 
втрималася. Дочекавшись, 
поки ми закінчимо бесіду, 
я пошепки спитала у неї: 
якими кремами вона кори-
стується, аби досягти такого 
ефекту. Старенька розсмія-
лася: 

- Дитинко, ось уже 
років 25 я користуюся тіль-
ки касторовою олією. А ре-
зультат ви й самі бачите. Я 
часто бувала на гастролях 
за кордоном. Які тільки 
креми я собі не купувала! 
На всьому заощаджувала, 
тільки не на красі. Бо ж для 
актриси обличчя – це все. 
А наша звичайна касторка 
перевершила усі винаходи 
знаменитих фірм. 

Так що, любі жінки, не 
переймайтеся, якщо у вас 
обмаль грошей, аби купи-
ти собі дорогі косметичні 
засоби. Скористайтеся тим, 
що є під рукою. До речі, та 
ж олія звіробою, ромашки, 
кропиви, реп’яху чудово 
відновлює та підживлює 
волосся. Наші бабусі мили 
волосся відварами як цих 

трав, так і полином, і мали 
косу до пояса. Тож, якщо 
хвилюєтеся, що ваша за-
чіска не надто пишна, ро-
біть двічі на тиждень га-
рячі обгортання волосся. 
Занурте пляшечку з олією 
в склянку з окропом і за 
хвилину чудова ефективна 
маска для вас готова. 

У наступному номері ми 
продовжимо знайомити вас 

із доступними засобами, 
які можуть замінити доро-
гі препарати та косметичні 
засоби. Але, звісно, перш 
ніж скористатися нашими 
порадами, проконсультуй-
теся з лікарем. Раптом у 
вас – алергія або підвище-
на чутливість саме до них. 
Будьте здорові та красиві!

Тетяна СРЕБРОДОЛЬСЬКА

ВІДЧУТИ ПЕРЕВАГИ 
РОЗМІРЕНОГО 
СЕЗОНУ
Глибока осінь. Уся природа готується до 

зимового сну. Втрачають останнє листя 
дерева, коротшає день. Ідуть дощі, дні сірі й 
похмурі. Виглядаю у вікно – і хочеться глибше 
закутатися ковдрою, не виходити на вулицю.

Осінь – складний час для 
багатьох людей. Зростає 
кількість застудних захворю-
вань, погіршується самопо-
чуття. Часто можна почути: 
«депресія». І ми прагнемо 
підняти собі настрій, збіль-
шити активність, збадьори-
тись. П′ємо більше кави чи 
ще чогось, сумуємо.

Хочу запропонувати по-
думати про людину як про 
біологічну істоту і про тіло 
як мудру й розумну систему. 

Я спостерігаю зараз за 
своїм собакою чи котом і не 
помічаю у них ознак спліну. 

Може, моє тіло теж щось 
знає про осінь і підготовку 
до зими? Мабуть, щоб гарно 
підготуватися до холодного 
сезону, варто накопичити 
трохи жирів, особливо жін-
кам у ділянці нижньої части-
ни живота – так відбувається 
у багатьох самок ссавців. 
Нам не обов′язково бути 
завжди активними – можна 
дозволити собі мрійливість і 
м′якість, більше розважливо-
сті. У чоловіків, стверджують 
вчені, саме восени підвищу-
ється кількість статевих гор-
монів і, відповідно, рівень 

► Змінюйте себе, а не ламайте життя іншому
Не міняйте одних людей на інших. Вони не іграшки, у них теж є серця. Будуйте 

щастя, а не орендуйте. Змінюйте себе, а не ламайте життя іншому. Намагайтеся 
пробачати, а не змушувати людину змінюватися. Завжди говоріть правду. Обгово-
рюйте, чим ви засмутили одне одного. Довіряйте, а не контролюйте. Приймайте і в 
горі, бідності, у хвороби і в старості. Не дивіться на інших. Любіть Бога. Захищайте 
і даруйте тепло, навіть якщо ви посварилися. Не слухайте світ, який говорить «Якщо 
тобі не подобається –  замінюй».

Автор невідомий

ДЛЯ ДУШІ

ДОМАШНЯ АПТЕЧКА

ТИЖДЕНЬ СВЯТКОВИЙ
(професійні свята листопада)

► Юні поети з 
Приірпіння 

13 листопада 2015 
року в Малишковому краї 
(м. Обухів) проведено ІІ 
засідання обласної літера-
турної студії «Паростки», 
на якому були присутні 
й вихованці мовно-літе-
ратурного гуртка «Рідне 
слово» Ірпінського центру 
творчості дітей і юнацтва 
(смт. Гостомель) на чолі з 
керівником Інною Леоні-
дівною Литвиненко. 

Діти Київщини мали 
змогу познайомитися з 
відомими літераторами 
Київської області, члена-
ми Національної спілки 
письменників України, 
літературознавцями, нау-
ковцями в галузі літерату-
ри та журналістики. 

Перед юними поетами 
та прозаїками виступили: 
Т.В.Петровська (заступник 
директора Київського ко-
мунального навчального 
закладу «Мала академія 
наук учнівської молоді», 
поетеса); О.М. Довгопят 
(учитель, поетеса); Ген-
надій Горовий (поет,член 
НСПУ); М.В. Карасьов 
(директор школи м. Обу-
хів, поет); Н.В.Любченко 
(поетеса, член НСПУ) та 
інші.

Діти з захопленням 
слухали виступи майстрів 
слова, їхні поради, як удо-
сконалити словесну май-
стерність, а на заняттях 
зачитували власні твори.
За матеріалами ЦДТЮ

сексуальної активності. Тож 
жінки для них стають більш 
привабливими. А значить, 
замість заглиблення в робо-
ту, можна приділити більше 
уваги своїм коханим, про-
вести разом вихідні, кудись 
піти. 

Осінь – гарна пора для 
переосмислення, час твор-
чості. Час самозаглиблення 
та пізнання. І цьому сприяє 
сама природа. Тож, може, 
не варто так сумувати за 
швидким і гамірним літом, 
а зосередитися на перева-
гах спокійного, розміреного 
сезону? Впевнена, оцінив-
ши переваги осені, можна 
отримати задоволення і не 
підганяти себе весь час в очі-
куванні чогось іншого. А ще 
–  гарно сидіти біля каміну 
чи відкритого вогню, слухати 
тріск дров і пити чай із мали-
новим варенням!

Антоніна ПОЛІЩУК, 
психолог

Яскравою подією в мистецькому житті столиці став перший фестиваль фортепіан-
ної музики «Присвята Майстру», організований викладачами музичної академії на 

честь заслуженого діяча мистецтв України, професора, завідувача кафедри спеціалізова-
ного фортепіано Національної музичної академії України ім. П.І.Чайковського, одного з 
фундаторів української фортепіанної школи Ігоря Михайловича Рябова, який 10 років 
тому пішов із життя. Фестиваль тривав майже тиждень (10-16 листопада), упродовж якого 
було проведено цикл інструментальних концертів за участю передусім учнів І.Рябова та 
викладачів провідних музичних закладів столиці. 

Серед основних організаторів фестивалю – найближчі родичі музиканта: син Сергій, 
дочка Сабіна та його онук – Ігор Рябов.

На заключний концерт було запрошено окрім професійних піаністів та концертмей-
стерів, солістів Національного оперного театру, Симфонічного оркестру Національної 
філармонії України. Серед виступаючих – заслужені артисти України Володимир Тюрін, 
Юрій Кот у дуеті з композитором та виконавцем Іриною Олексійчук.

Приємно відзначити, що Ірпінь також вніс свою лепту в урочисте вшанування видат-
ного піаніста і викладача Ігоря Рябова. Кілька класичних творів блискуче прозвучало у 
виконанні лауреатів міжнародних конкурсів, викладачів Ірпінської дитячої музичної шко-
ли – Анастасії Лук’яненко (учениця І.Рябова) та Дмитра Медолиза.
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21 листопада, сб.
- День Гідності та Свободи (відзнача-

ється щорічно в день початку Євро-
майдану згідно з Указом Президента 
України №№872/2014 від 13 листопада 
2014 р.)

- Всесвітній день вітань 
- Всесвітній день телебачення 
- Міжнародний день боротьби за 

ліквідацію насилля над жінками
24 листопада, вт.

День завоювання друзів (відзнача-
ється у день народження автора книги 
«Як здобувати друзів і впливати на 
людей» Дейла Карнегі)
26 листопада, чт.

День подяки у США
27 листопада, пт.

- Всесвітній день інформації
- День без покупок 

28 листопада, сб.
- День пам’яті жертв голодоморів 

(відзначається з 2007 р. щорічно у 
четверту суботу листопада)

- Всесвітній день інформації
- Початок Різдвяного зимового 

посту. Пилипівка (Різдвяний (Пилипів, 
Пилипівський) піст у православних та 
греко-католиків триватиме 40 днів до 
Різдва 6 січня 2016 р.)
29 листопада, нд.

Перша неділя Адвенту. Затим – по-
чаток передріздвяного посту (григорі-
анський, римо-католицький календар)
30 листопада, пн.

- Міжнародний день захисту інфор-
мації

- День домашніх тварин (неофіцій-
ний)
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ТРЕТЯ ПОЗАЧЕРГОВА  СЕСІЯ  СЬОМОГО  СКЛИКАННЯ Р І Ш Е Н Н Я  № 26-3-VI1
 м. Ірпінь 11 листопада 2015 р.
Про затвердження звіту про
виконання міського бюджету 
м. Ірпінь за 9 місяців 2015 року

Розглянувши звіт про виконання міського бюджету м. 
Ірпінь за 9 місяців 2015 року, поданий виконавчим ко-
мітетом Ірпінської міської ради, відповідно до пункту 4 
статті 80 Бюджетного кодексу України та керуючись пунк-

том 23 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», міська рада

В И Р І Ш И Л А:
1. Затвердити звіт про виконання міського бюджету 

м. Ірпінь за 9 місяців 2015 року по доходах у сумі  282 
911,6 тис. грн. (двісті вісімдесят два  мільйони дев’ят-
сот одинадцять тисяч шістсот грн.), із них по загальному 
фонду міського бюджету у сумі 270 147,6 тис. грн. (двісті 
сімдесят мільйонів сто сорок сім тисяч шістсот грн.) та по 
спеціальному фонду міського бюджету у сумі 12 764,0  

тис. грн. (дванадцять  мільйонів сімсот шістдесят чотири 
тисячі грн.), (додаток №1, №3);

по видатках в сумі 255 466,4 тис. грн. (двісті п’ятдесят 
п’ять мільйонів  чотириста шістдесят шість тисяч чотири-
ста грн.), із них по загальному фонду міського бюджету у 
207 522,1 тис. грн. (двісті сім мільйонів п’ятсот двадцять 
дві тисячі сто грн.) та по спеціальному фонду міського 
бюджету у сумі 47 944,3 тис. грн. (сорок сім мільйонів 
дев’ятсот сорок чотири  тисячі триста грн.), (додаток №2, 
№3);

Міський голова В.А. Карплюк

ДОДАТОК ДО ГАЗЕТИ №15 
"ІРПІНСЬКИЙ ВІСНИК" №46

від 18 вересня 2015 року

Код Доходи 

План 
Фактичне виконання 

Відхилення фактичного виконання за 9 місяців 2015 р.

на 2015 рік на 9 місяців 2015 року до відповідного виконання 
минулого року до річного плану до плану за 9 місяців 2015 р.

затвердже-
ний уточнений затверджений уточнений 2014 рік 2015 рік +, - % +, - % +, - %

10000000 Податкові надходження 108791,500 132622,400 80369,714 90700,614 88299,312 109494,770 21 195,5 124,0 -23 127,6 82,6 18 794,2 120,7
11000000 Податки на доходи, податки на прибуток, податки 

на збільшення ринкової вартості 
85454,500 97395,400 62990,771 67431,671 70993,406 77707,133 6 713,7 109,5 -19 688,3 79,8 10 275,5 115,2

11010000 Податок на доходи фізичних осіб 84710,500 96651,400 62490,771 66931,671 70720,515 77663,562 6 943,0 109,8 -18 987,8 80,4 10 731,9 116,0
11010100 Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується 

податковими агентами, із доходів платника подат-
ку у вигляді заробітної плати

79922,000 84362,900 58900,000 63340,900 56885,190 65967,319 9 082,1 116,0 -18 395,6 78,2 2 626,4 104,1

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

3000,000 3000,000 2250,000 2250,000 1443,437 1774,048 330,6 122,9 -1 226,0 59,1 -476,0 78,8

11010400 Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується 
податковими агентами, із доходів платника подат-
ку інших ніж заробітна плата

1000,000 1000,000 749,500 749,500 5737,709 1132,974 -4 604,7 19,7 133,0 113,3 383,5 151,2

11010500 Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується 
фізичними особами за результатами річного 
декларування

638,000 6638,000 478,400 478,400 6629,873 7408,768 778,9 111,7 770,8 111,6 6 930,4 1 548,7

11010600 Фіксований податок на доходи фізичних осіб від за-
йняття підприємницькою діяльністю, нарахований 
до 1 січня 2012 року

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 3,150 3,2  

11010700 Надходження сум реструктурованої заборгованості 
зі сплати податку на доходи фізичних осіб

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 11,295 11,3  11,3  11,3  

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

150,500 1650,500 112,871 112,871 24,306 1366,008 1 341,7 5 620,0 -284,5 82,8 1 253,1 1 210,2

11020000 Податок на прибуток підприємств 744,000 744,000 500,000 500,000 272,891 43,171 -229,7 15,8 -700,8 5,8 -456,8 8,6

11020201 Податок на прибуток підприємств та фінансових 
установ комунальної власності 

744,000 744,000 500,000 500,000 243,503 166,631 -76,9 68,4 -577,4 22,4 -333,4 33,3

11023201 Авансові внески з податку на прибуток під-
приємств та фінансових установ комунальної 
власності

0,000 0,000 0,000 0,000 29,388 -123,460 -152,8 -420,1 -867,5 -16,6 -123,5  

13000000 Рентна плата та плата за використання інших 
природних ресурсів

20,000 20,000 14,700 14,700 9,405 25,501 16,1 271,2 5,5 127,5 10,8 173,5

13010000 Рентна плата за спеціальне використання лісових 
ресурсів

20,000 20,000 14,700 14,700 9,405 25,251 15,8 268,5 5,3 126,3 10,6 171,8

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

20,000 20,000 14,700 14,700 9,405 25,251 15,8 268,5 5,3 126,3 10,6 171,8

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

13020200 Рентна плата за спеціальне використання води 
водних об'єктів місцевого значення

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,250 0,3  0,3  0,3  

13020400 Надходження рентної плати за спеціальне викори-
стання води від підприємств житлово-комуналь-
ного господарства

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

14000000 Внутрішні податки на товари та послуги  100,000 5900,000 72,720 4872,720 0,000 6014,900 6 014,9  114,9 101,9 1 142,2 123,4

14040000 Акцизний податок з реалізації суб`єктами 
господарювання роздрібної торгівлі підакцизних 
товарів

100,000 5900,000 72,720 4872,720 0,000 6014,900 6 014,9  114,9 101,9 1 142,2 123,4

16010200 Комунальний податок 0,000 0,000 0,000 0,000 0,400 0,4  0,4  0,4  

18000000 Місцеві податки 10197,000 12787,000 7527,225 18367,223 17281,311 25732,838 8 451,5 148,9 12 945,8 201,2 7 365,6 140,1

18010000 Податок на майно 10197,000 12787,000 7527,225 7617,225 7371,774 13324,505 5 952,7 180,8 537,5 104,2 5 707,3 174,9

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

300,000 300,000 225,000 225,000 252,308 199,641 -52,7 79,1 -100,4 66,5 -25,4 88,7

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

100,000 100,000 49,990 49,990 90,497 65,114 -25,4 72,0 -34,9 65,1 15,1 130,3

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

100,000 100,000 49,990 49,990 0,000 1,875 1,9  -98,1 1,9 -48,1 3,8

18010400 Податок на нерухоме майно, відмінне відземель-
ної ділянки, сплачений юридичними особами, які 
є власниками об`єктів нежитлової нерухомості

82,000 82,000 40,999 40,999 0,000 907,882 907,9  825,9 1 107,2 866,9 2 214,4
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18010500 Земельний податок з юридичних осіб  2000,000 4500,000 1499,999 1499,999 1433,315 3873,180 2 439,9 270,2 -626,8 86,1 2 373,2 258,2

18010600 Орендна плата з юридичних осіб  6200,000 6290,000 4649,999 4739,999 4587,951 6079,064 1 491,1 132,5 -210,9 96,6 1 339,1 128,3

18010700 Земельний податок з фізичних осіб 110,000 110,000 82,499 82,499 96,889 451,547 354,7 466,0 341,5 410,5 369,0 547,3

18010900 Орендна плата з фізичних осіб  905,000 905,000 678,749 678,749 693,123 923,305 230,2 133,2 18,3 102,0 244,6 136,0

18011000 Транспортний податок з фізичних осіб 200,000 200,000 125,000 125,000 214,402 695,190 480,8 324,2 495,2 347,6 570,2 556,2

18011100 Транспортний податок з юридичних осіб 200,000 200,000 125,000 125,000 3,290 127,708 124,4 3 881,8 -72,3 63,9 2,7 102,2

18020000 Збір за місця для паркування транспортних 
засобів

0,000 0,000 34,095 24,388 -9,7 71,5 24,4  24,4  

18020100 Збір за місця для паркування транспортних 
засобів, сплачений юридичними особами

0,000 0,000 34,095 23,538 -10,6 69,0 23,5  23,5  

18020200 Збір за місця для паркування транспортних 
засобів, сплачений фізичними особами

0,000 0,000 0,000 0,850 0,9  0,9  0,9  

18030000 Туристичний збір 0,000 0,000 47,403 62,536 15,1 131,9 62,5  62,5  

18030100 Туристичний збір, сплачений юридичними 
особами

0,000 0,000 45,903 60,558 14,7 131,9 60,6  60,6  

18030200 Туристичний збір, сплачений фізичними особами 0,000 0,000 1,500 1,977 0,5 131,8 2,0  2,0  

18040000 ір за провадження деяких видів підприємницької 
діяльності, що справлявся до 1 січня 2015 року

0,000 0,000 541,597 2,843 -538,8 0,5 2,8  2,8  

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

0,000 0,000 198,819 5,130 -193,7 2,6 5,1  5,1  

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

0,000 0,000 221,105 -5,185 -226,3 -2,3 -5,2  -5,2  

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

0,000 0,000 47,324 0,391 -46,9 0,8 0,4  0,4  

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

0,000 0,000 3,157 0,000 -3,2 0,0 0,0  0,0  

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

0,000 0,000 36,316 2,262 -34,1 6,2 2,3  2,3  

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

0,000 0,000 0,122 0,000 -0,1 0,0 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 0,000 0,0  0,0  0,0  

18041300 Збір за провадження діяльності з надання платних 
послуг, сплачений фізичними особами, що справ-
лявся до 1 січня 2015 року

0,000 0,000 0,930 0,000 -0,9 0,0 0,0  0,0  

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

0,000 0,000 10,682 0,245 -10,4 2,3 0,2  0,2  

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

0,000 0,000 19,488 0,000 -19,5 0,0 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 3,654 0,000 -3,7 0,0 0,0  0,0  

18050000 Єдиний податок 13000,000 16500,000 9749,998 10749,998 9286,442 12318,567 3 032,1 132,7 -4 181,4 74,7 1 568,6 114,6

18050200 Єдиний податок з фізичних осіб, нарахований до 1 
січня 2011 року

0,000 0,000 1,030 10,846 9,8 1 052,6 10,8  10,8  

18050300 Єдиний податок з юридичних осіб 3000,000 3000,000 2250,000 2250,000 2335,602 2179,161 -156,4 93,3 -820,8 72,6 -70,8 96,9

18050400 Єдиний податок з фізичних осіб  10000,000 13500,000 7499,998 8499,998 6949,809 10128,560 3 178,8 145,7 -3 371,4 75,0 1 628,6 119,2

19000000 Екологічний податок 20,000 20,000 14,300 14,300 15,191 14,398 -0,8 94,8 -5,6 72,0 0,1 100,7

19010000 Екологічний податок 20,000 20,000 14,300 14,300 15,191 14,398 -0,8 94,8 -5,6 72,0 0,1 100,7

19010101 Надходження від викидів забруднюючих речовин 
в атмосферне повітря стаціонарними джерелами 
забруднення 

20,000 20,000 14,300 14,300 14,988 13,901 -1,1 92,8 -6,1 69,5 -0,4 97,2

19010201 Надходження від скидів забруднюючих речовин 
безпосередньо у водні об'єкти

0,000 0,000 0,000 0,000 -0,405 0,000 0,4 0,0 0,0  0,0  

19010301 Надходження від розміщення відходів у спеці-
ально відведених для цього місцях чи на об'єктах, 
крім розміщення окремих видів відходів як 
вторинної сировини

0,000 0,000 0,000 0,000 0,608 0,497 -0,1 81,7 0,5  0,5  

20000000 Неподаткові надходження  682,000 1985,300 511,493 1719,593 780,945 2188,851 1 407,9 280,3 203,6 110,3 469,3 127,3

21000000 Доходи від власності та підприємницької 
діяльності  

149,000 149,000 111,747 111,747 282,847 86,155 -196,7 30,5 -62,8 57,8 -25,6 77,1

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

131,000 131,000 98,250 98,250 266,414 30,498 -235,9 11,4 -100,5 23,3 -67,8 31,0

21010301 Частина чистого прибутку (доходу) комунальних 
унітарних підприємств та їх об'єднань, що вилуча-
ється до бюджету 

131,000 131,000 98,250 98,250 266,414 30,498 -235,9 11,4 -100,5 23,3 -67,8 31,0

21080000 Інші надходження  18,000 18,000 13,497 13,497 16,433 55,657 39,2 338,7 37,7 309,2 42,2 412,4

21080500 Інші надходження 0,000 0,000 0,000 0,000 2,578 0,000 -2,6 0,0 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, громад-
ського харчування та послуг

8,000 8,000 5,999 5,999 5,945 1,090 -4,9 18,3 -6,9 13,6 -4,9 18,2

21081100 Адміністративні штрафи та інші санкції 10,000 10,000 7,498 7,498 7,910 54,567 46,7 689,9 44,6 545,7 47,1 727,8

22000000 Адміністративні збори та платежі, доходи від 
некомерційної господарської діяльності

533,000 1836,300 399,746 1607,846 442,666 1984,456 1 541,8 448,3 148,2 108,1 376,6 123,4

22080000 Надходження від орендної плати за користуван-
ня цілісним майновим комплексом та іншим 
державним майном 

100,000 100,000 74,998 74,998 113,173 17,881 -95,3 15,8 -82,1 17,9 -57,1 23,8

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

100,000 100,000 74,998 74,998 113,173 17,881 -95,3 15,8 -82,1 17,9 -57,1 23,8
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22012500 Плата за надання інших адміністративних 
послуг

0,000 1303,300 0,000 1208,100 0,000 1467,204 1 467,2  163,9 112,6 259,1 121,4

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 0,000 0,000 0,000 0,050 0,1  0,1  0,1  

22090000 Державне мито 433,000 433,000 324,748 324,748 329,493 499,322 169,8 151,5 66,3 115,3 174,6 153,8

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

73,000 73,000 54,748 54,748 48,518 120,922 72,4 249,2 47,9 165,6 66,2 220,9

22090200 Державне мито, не віднесене до інших 
категорій

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 4,502 4,5  4,5  4,5  

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

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

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

360,000 360,000 270,000 270,000 280,974 373,762 92,8 133,0 13,8 103,8 103,8 138,4

24000000 Інші неподаткові надходження 0,000 0,000 0,000 0,000 55,432 118,239 62,8 213,3 118,2  118,2  

24060000 Інші находження 0,000 0,000 0,000 0,000 55,432 118,239 62,8 213,3 118,2  118,2  

24060300 Інші находження 0,000 0,000 0,000 0,000 55,432 102,179 46,7 184,3 102,2  102,2  

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; відшкоду-
вання збитків за погіршення якості ґрунтового 
покриву тощо та за неодержання доходів 
у зв’язку з тимчасовим невикористанням 
земельних ділянок

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

30000000 Доходи від операцій з капіталом 0,000 0,000 0,000 0,000 3,300 7,100 3,8 215,2 7,1  7,1  

31000000 Надходження від продажу основного капіталу 0,000 0,000 0,000 0,000 3,300 7,100 3,8 215,2 7,1  7,1  

31010000 Кошти від реалізації скарбів, майна, одержа-
ного державою або територіальною громадою 
в порядку спадкування чи дарування, безха-
зяйного майна, знахідок, а також валютних 
цінностей і грошових коштів, власники яких 
невідомі

0,000 0,000 0,000 0,000 3,300 7,100 3,8 215,2 7,1  7,1  

31010200 Кошти від реалізації безхазяйного майна, зна-
хідок, спадкового майна, майна, одержаного 
територіальною громадою в порядку спадку-
вання чи дарування, а також валютні цінності і 
грошові кошти, власники яких невідомі 

0,000 0,000 0,000 0,000 3,300 7,100 3,8 215,2 7,1  7,1  

40000000 Офіційні  трансферти 206964,200 244511,657 53994,951 163812,158 65190,920 158456,915 93 266,0 243,1 -86 054,7 64,8 -5 355,2 96,7

41000000 Від органів державного управління 206964,200 244511,657 53994,951 163812,158 65190,920 158456,915 93 266,0 243,1 -86 054,7 64,8 -5 355,2 96,7

41030000 Субвенції 206964,200 244511,657 53994,951 163812,158 65190,920 158456,915 93 266,0 243,1 -86 054,7 64,8 -5 355,2 96,7

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

63286,500 84825,200 15371,100 60705,902 46864,410 56941,928 10 077,5 121,5 -27 883,3 67,1 -3 764,0 93,8

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

28250,000 40065,000 5508,000 14716,100 9587,436 14304,915 4 717,5 149,2 -25 760,1 35,7 -411,2 97,2

41030901 Субвенція з державного бюджету місцевим 
бюджетам на надання пільг з послуг зв'язку, 
інших передбачених законодавством пільг 
(крім пільг на одержання ліків, зубопротезу-
вання, оплату електроенергії, природного і 
скрапленого газу на побутові потреби, твердого 
та рідкого пічного побутового палива, послуг 
тепло-, водопостачання і водовідведення, 
квартирної плати (утримання будинків і споруд 
та прибудинкових територій), вивезення 
побутового сміття та рідких нечистот), на 
компенсацію втрати частини доходів у зв'язку з 
відміною податку з власників транспортних за-
собів та інших самохідних машин і механізмів 
та відповідним збільшенням ставок акцизного 
податку з пального і на компенсацію за пільго-
вий проїзд окремих категорій громадян

2765,000 2765,000 690,000 2070,000 1598,900 1289,468 -309,4 80,6 -1 475,5 46,6 -780,5 62,3

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

17,000 17,000 2,200 14,700 6,942 3,865 -3,1 55,7 -13,1 22,7 -10,8 26,3

41033901 Освітня субвенція з державного бюджету 
місцевим бюджетам

51096,000 53001,500 12015,600 39461,700 0,000 39461,700 39 461,7  -13 539,8 74,5 0,0 100,0

41034201 Медична субвенція з державного бюджету 
місцевим бюджетам

50444,700 52025,600 12611,100 38356,300 0,000 38356,300 38 356,3  -13 669,3 73,7 0,0 100,0

41035000 Інші субвенції 10062,500 9783,632 7547,051 7573,283 6636,200 7189,283 553,1 108,3 -2 594,3 73,5 -384,0 94,9

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

1042,500 1056,400 249,900 771,100 497,032 766,384 269,4 154,2 -290,0 72,5 -4,7 99,4

41037001 Субвенція з державного бюджету місцевим 
бюджетам на проведення виборів депутатів 
місцевих рад та сільських, селищних, міських 
голів

0,000 972,325 0,000 143,073 0,000 143,073 143,1  -829,3 14,7 0,0 100,0

Доходи загального фонду  без урахування трансфертів 109473,500 134607,700 80881,207 92420,207 89083,557 111690,721 22 607,2 125,4 -22 917,0 83,0 19 270,5 120,9

Доходи загального фонду 316437,700 379119,357 134876,158 256232,365 154274,477 270147,637 115 873,2 175,1 -108 
971,7

71,3 13 915,3 105,4
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КФКВ Найменування видатків Затверджено 
на 2015 рік 

Затверджено 
на 9 міясців з 
урахуванням 

внесених змін на 
2015 рік

Фактичне виконання за 9 місяців

Відхилення фактичного виконання

до відповідного виконання 
минулого року

до затвердженого 
плану на 2015 рік

до затвердженого плану 
на 9 місяців з урахуванням 
внесених змін на 2015 рік

 2015 року + / - % + / - % + / - %

Видатки - всього 292 437,7 234 750,0 157 073,1 207 522,1 40 555,2 0,0 -81 616,2 0,0 -27 109,2 0,0
010000 Державне управління 14 145,0 11 468,0 6 591,1 11 084,2 4 493,1 168,2 -3 060,8 78,4 -383,8 96,7
010116 Органи місцевого самоврядування 14 145,0 11 468,0 6 591,1 11 084,2 4 493,1 168,2 -3 060,8 78,4 -383,8 96,7
070000 Освіта 86 067,3 65 175,8 44 473,1 54 665,3 10 192,2 122,9 -31 402,0 63,5 -10 510,5 83,9
070101 Дошкільні заклади освіти 24 991,4 17 868,5 8 367,5 15 556,5 7 189,0 185,9 -9 434,9 62,2 -2 312,0 87,1
070201 Загальноосвітні школи 53 772,8 41 979,0 31 500,5 34 317,4 2 816,9 108,9 -19 455,4 63,8 -7 661,6 81,7
070202 Вечірні ( змінні ) школи 975,4 751,5 764,3 610,7 -153,6 79,9 -364,7 62,6 -140,8 81,3
070303 Дитячі будинки (в т. ч. сімейного типу, прийомні сім'ї) 1 042,5 771,1 497,0 766,4 269,4 154,2 -276,1 73,5 -4,7 99,4
070401 Позашкільні заклади освіти 2 100,8 1 486,6 1 459,6 1 352,4 -107,2 92,7 -748,4 64,4 -134,2 91,0
070802 Методична робота,інші заходи у сфері народної освіти 684,7 500,4 514,1 445,9 -68,2 86,7 -238,8 65,1 -54,5 89,1
070804 Централізовані бухгалтерії обласних,міських,районних відділів освіти 1 290,2 1 007,6 654,0 881,1 227,1 134,7 -409,1 68,3 -126,5 87,4
070806 Інші заклади освіти 1 209,5 791,1 707,0 725,8 18,8 102,7 -483,7 60,0 -65,3 91,7

070808 Допомога дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким 
виповнюється 18 років 0,0 20,0 9,1 9,1 0,0 100,0 9,1  -10,9 45,5

080000 Охорона здоров'я 58 929,4 44 891,5 34 196,9 40 464,2 6 267,3 118,3 -18 465,2 68,7 -4 427,3 90,1
080101 Лікарні 28 211,9 21 674,1 16 551,6 19 690,5 3 138,9 119,0 -8 521,4 69,8 -1 983,6 90,8
080203 Пологові будинки 6 089,8 4 675,5 3 580,8 4 035,3 454,5 112,7 -2 054,5 66,3 -640,2 86,3
080300 Поліклініки і амбулаторії 9 721,3 7 397,5 5 791,0 6 806,1 1 015,1 117,5 -2 915,2 70,0 -591,4 92,0
080800 Центри первинної медичної(медико-санітарної)допомоги 14 031,4 10 493,3 7 716,3 9 348,9 1 632,6 121,2 -4 682,5 66,6 -1 144,4 89,1

081003 Служби технічного нагляду за будівництвом та капітальним ремонтом, централізовані 
бухгалтерії, групи централізованого господарського обслуговування 875,0 651,1 557,2 583,4 26,2 104,7 -291,6 66,7 -67,7 89,6

090000 Соц. захист та соц. забезпечення 96 324,6 80 293,0 59 105,7 72 112,2 13 006,5 122,0 -24 212,4 74,9 -8 180,8 89,8

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 маю

10 988,5 5 140,9 3 911,7 4 982,2 1 070,5 127,4 -6 006,3 45,3 -158,7 96,9

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 маю

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

99,0 99,0 53,7 47,7 -6,0 88,8 -51,3 48,2 -51,3 48,2

090204

Пільги ветеранам військової служби, ветеранам органів внутрішніх справ, ветеранам 
податкової міліції, ветеранам державної пожежної охорони, ветеранам Державної 
кримінально-виконавчої служби, ветеранам служби цивільного захисту, ветеранам 
Державної служби 

2 378,5 1 051,0 914,8 1 012,0 97,2 110,6 -1 366,5 42,5 -39,0 96,3

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 житлово-комунальні послуги

7 678,5 3 826,3 3 014,0 3 656,2 642,2 121,3 -4 022,3 47,6 -170,1 95,6

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 придбання твердого палива

2,1 2,1 0,0 0,0 0,0 0,0 -2,1 0,0 -2,1 0,0

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

70,0 52,5 60,8 31,8 -29,0 52,3 -38,2 45,4 -20,7 60,6

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 

355,0 211,4 175,3 174,5 -0,8 99,5 -180,5 49,2 -36,9 82,5

090212 Пільги на медичне обслуговування громадян, які постраждали внаслідок ЧАЄС 1 577,8 674,9 1 173,5 674,8 -498,7 57,5 -903,0 42,8 -0,1 100,0
090214 Пільги окремим категоріям громадян з послуг зв'язку 704,5 631,7 425,5 526,5 101,0 123,7 -178,0 74,7 -105,2 83,3

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 ти

1 678,0 969,9 648,9 929,1 280,2 143,2 -748,9 55,4 -40,8 95,8

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 ти

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

090302 Допомога у зв'язку з вагітністю і пологами 700,2 680,6 568,5 596,6 28,1 104,9 -103,6 85,2 -84,0 87,7
090303 Допомога до досягнення дитиною трирічного віку 900,4 596,9 3 573,9 596,6 -2 977,3 16,7 -303,8 66,3 -0,3 99,9
090304 Допомога при народженні дитини 44 287,2 44 732,9 31 465,0 40 172,4 8 707,4 127,7 -4 114,8 90,7 -4 560,5 89,8
090305 Допомога на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування 2 600,8 2 092,3 1 712,0 1 834,8 122,8 107,2 -766,0 70,5 -257,5 87,7
090306 Допомога на дітей одиноким матерям 4 000,9 3 253,8 2 742,1 2 806,1 64,0 102,3 -1 194,8 70,1 -447,7 86,2
090307 Тимчасова державна допомога дітям 700,0 527,2 492,9 515,4 22,5 104,6 -184,6 73,6 -11,8 97,8
090308 Допомога при усиновленні дитини 180,0 135,4 149,7 95,5 -54,2 63,8 -84,5 53,1 -39,9 70,5
090401 Державна соціальна допомога малозабезпеченим сім'ям 1 200,0 1 621,2 548,0 1 521,2 973,2 277,6 321,2 126,8 -100,0 93,8
090405 Субсидії населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг 5 171,5 3 516,6 806,1 3 005,0 2 198,9 372,8 -2 166,5 58,1 -511,6 85,5

090406 Субсидії населенню для відшкодування витрат на придбання твердого та рідкого 
пічного побутового палива і скрапленого газу 1,8 1,8 0,0 0,5 0,5 0,0 -1,3 27,8 -1,3 27,8

090412 Інші видатки на соціальний захист населення 663,5 976,3 118,5 279,4 160,9 235,8 -384,1 42,1 -696,9 28,6
090413 Допомога на догляд за інвалідом I чи II групи внаслідок психічного розладу 905,0 706,3 0,0 631,8 631,8 0,0 -273,2 69,8 -74,5 89,5

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

11,1 8,8 6,9 3,4 -3,5 49,3 -7,7 30,6 -5,4 38,6

090802 Інші програми соціального захисту неповнолітніх 5,0 60,0 4,6 3,0 -1,6 0,0 -2,0 60,0 -57,0 5,0
091101 Утримання центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді 486,4 284,0 255,4 229,4 -26,0 89,8 -257,0 47,2 -54,6 80,8
091103 Соціальні програми і заходи державних органів у справах молоді 13,8 67,8 1,9 12,2 10,3 0,0 -1,6 88,4 -55,6 18,0
091105 Утримання клубів підлітків за місцем проживання 125,7 139,8 83,4 92,5 9,1 110,9 -33,2 73,6 -47,3 66,2
091107 Соціальні програми і заходи державних органів у справах сім*ї 21,0 50,0 21,0 16,9 -4,1 0,0 -4,1 80,5 -33,1 33,8

091108
Заходи з оздоровлення та відпочінку дітей,крім заходів з оздоровлення дітей,що здій-
снюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок 
ЧАЄС

196,0 549,0 98,7 492,8 394,1 499,3 296,8 251,4 -56,2 89,8

091204 Територіал.центри і відділення соц. допомоги на дому 433,0 428,8 255,7 373,5 117,8 146,1 -59,5 86,3 -55,3 87,1

091205
Виплати грошової компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги грома-
дянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам, хворим, які не здатні до самообслу-
говування і потребують сторонньої допомоги

282,2 211,6 163,3 184,0 20,7 112,7 -98,2 65,2 -27,6 87,0

091209 Фінансова підтримка громадських організацій інвалідів і ветеранів 93,2 70,1 60,9 69,9 9,0 114,8 -23,3 75,0 -0,2 99,7
091300 Державна соціальна допомога інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам 7 812,0 6 920,1 5 599,0 6 544,5 945,5 116,9 -1 267,5 83,8 -375,6 94,6
100000 Житлово-комуналне господарство 6 848,8 8 527,3 3 243,2 6 935,9 3 692,7 213,9 87,1 101,3 -1 591,4 81,3
100203 Благоустрій міст, сіл, селищ 6 848,8 7 196,7 3 080,2 5 605,3 2 525,1 182,0 -1 243,5 81,8 -1 591,4 77,9

100302 Комбінати комунальних підприємств, районні виробничі об"єднання та інші підприєм-
ства, установи та організації житлово-комунального господарства 0,0 1 330,6 163,0 1 330,6 1 167,6 0,0 1 330,6 0,0 0,0 100,0

110000 Культура і мистецтво 10 053,7 7 574,3 4 577,0 7 222,6 2 645,6 157,8 -2 831,1 71,8 -351,7 95,4
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110103 Фiлармонiї, музичнi колективи i ансамблi та iншi мистецькі  заклади та заходи 167,5 271,0 104,1 218,2 114,1 0,0 50,7 130,3 -52,8 80,5
110201 Бiблiотеки 1 873,8 1 310,3 708,6 1 281,9 573,3 180,9 -591,9 68,4 -28,4 97,8
110202 Музеї i виставки 195,3 137,5 78,0 113,4 35,4 145,4 -81,9 58,1 -24,1 82,5
110204 Палаци i будинки культури, клуби та iншi заклади клубного типу 3 413,1 2 437,9 1 226,8 2 386,0 1 159,2 194,5 -1 027,1 69,9 -51,9 97,9
110205 Школи естетичного виховання дiтей 3 843,4 2 770,5 2 075,2 2 724,1 648,9 131,3 -1 119,3 70,9 -46,4 98,3
110502 Iншi культурно-освiтнi заклади та заходи 560,6 647,1 384,3 499,0 114,7 129,8 -61,6 89,0 -148,1 77,1
120000 Засоби масової інформації 250,4 404,9 117,0 384,6 267,6 328,7 134,2 153,6 -20,3 95,0
120100 Телебачення i радiомовлення 150,5 116,7 60,5 105,4 44,9 174,2 -45,1 70,0 -11,3 90,3
120201 Перiодичнi видання (газети та журнали) 99,9 288,2 56,5 279,2 222,7 494,2 179,3 279,5 -9,0 96,9
130000 Фізична культура і спорт 2 309,8 1 792,1 1 196,7 1 607,2 410,5 134,3 -702,6 69,6 -184,9 89,7
130102 Проведення навчально-тренувальних зборiв i змагань 41,1 89,5 36,3 74,9 38,6 0,0 33,8 182,2 -14,6 83,7
130107 Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкiл 2 219,6 1 665,8 1 124,9 1 498,8 373,9 133,2 -720,8 67,5 -167,0 90,0
130115 Центри "Спорт для всіх" та заходи з фізичної культури 49,1 36,8 35,5 33,5 -2,0 94,4 -15,6 68,2 -3,3 91,0
170000 Транспорт,  дорожнє господарство, зв'язок, телеком-ації та інформатика 4 144,9 4 077,9 1 151,3 2 735,7 1 584,4 237,6 -1 409,2 66,0 -1 342,2 67,1

170102 Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим 
категоріям громадян 1 227,0 798,3 859,3 521,3 -338,0 60,7 -705,7 42,5 -277,0 65,3

170302 Компенсаційні виплати на пільговий проїзд  окремим категоріям громадян на заліз-
ничному транспорті 664,5 488,5 23,6 138,3 114,7 586,0 -526,2 20,8 -350,2 28,3

170703 Видатки на проведення робіт,пов"язаних із будівництвом,реконструкцією,ремонтом та 
утриманням автомобільних доріг 2 253,4 2 791,1 268,4 2 076,1 1 807,7 0,0 -177,3 92,1 -715,0 74,4

180404 Підтримка малого і середнього підприємництва 5,0 5,0 5,0 0,0 0,0 0,0 -5,0 0,0 -5,0 0,0

210105 Видатки на запобігання та ліквідацію надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного 
лиха   100,0 369,7 88,6 304,1 215,5 343,2 204,1 304,1 -65,6 82,3

250000 Видатки не віднесені до основних груп 60,6 128,7 9,0 107,3 98,3 1 192,2 46,7 177,1 -21,4 83,4
250404 Інші видатки 60,6 128,7 9,0 107,3 98,3 1 192,2 46,7 177,1 -21,4 83,4
Всього видатків 279 239,5 224 708,2 154 754,6 197 623,3 42 873,7 3 139,2 -81 616,2 1 228,9 -27 084,9 954,6
250203 Проведення виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів 0,0 118,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -118,7 0,0

250388 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на проведення виборів депута-
тів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів 0,0 24,3 53,7 0,0 -53,7 0,0 0,0 0,0 -24,3 0,0

250301 Реверсна дотація 13 198,2 9 898,8 0,0 9 898,8 9 898,8 0,0 -3 299,4 75,0 0,0 100,0

250311 Дотації вирівнювання, що передаються з районних та міських ( міст Києва та Севасто-
поля, міст республіканського значення і обласного значення) бюджетів 0,0 0,0 2 115,1 0,0 -2 115,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

250352 Субвенція на проведення видатків місцевих юбджетів, що враховуються при визначен-
ні обсягу міжбюджетних трансфертів 0,0 0,0 149,7 0,0 -149,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Всього   видатків 13 198,2 10 041,8 2 318,5 9 898,8 7 580,3 426,9 -3 299,4 75,0 -143,0 98,6
Разом   видатків 292 437,7 234 750,0 157 073,1 207 522,1 50 449,0 132,1 -84 915,6 71,0 -27 227,9 88,4

Найменування видатків
Код бюджетної 

класифікації

затверджено 
місцевими 
радами на 

2015рік

затверджений 
план на 2015 

рік  з урахуван-
ням внесених 

змін 

затверджений 
план на 2015 рік  
з урахуванням 

внесених змін до 
кошторису

Фактичне виконання за 9 місяців

Відхилення фактичного виконання за 9 місяців  2015 року

до відповідного виконання 
минулого року

до затверджено на 
2015 рік

затвердженого плану на 2015 
рік  з урахуванням внесених 

змін до кошторису

2014 року 2015 року + / - % + / - % + / - %

1.  ДОХОДИ :

Податок з власників транспортних засобів та інших самохідних 
машин і механізмів  12020000 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

18041500 0,0 0,0 0,0 33,8 3,1 -30,7 9,2 3,1 0,0 3,1 0,0

Збір за забруднення навколишнього природного середовища 19050000 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,2  0,2 0,0 0,2 0,0
Надходження коштів від відшкодування втрат сільськогосподар-
ського та лісогосподарського виробництва 21110000 0,0 0,0 0,0 1,6 44,9 43,3 2 806,3 44,9 0,0 44,9 0,0

Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури 
населеного пункту 24170000 3 421,2 3 421,2 3 421,2 2 032,8 3 096,2 1 063,4 152,3 -325,0 90,5 -325,0 90,5

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

24062100 0,0 0,0 0,0 2,0 0,4 -1,6 0,0 0,4 0,0 0,4 0,0

Власні надходження бюджетних установ 25000000 8 343,2 8 343,2 10 030,1 8 167,2 6 551,4 -1 615,8 80,2 -1 791,8 78,5 -3 478,7 65,3
Надходження від відчуження майна, яке належить АРК та майна, 
що знаходиться у комунальній власності 31030000 0,0 0,0 0,0 145,7 0,0 -145,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Надходження від продажу землі 33010000 78,8 672,5 672,5 10,1 1 653,2 1 643,1 16 368,3 1 574,4 2 098,0 980,7 245,8
Цiльовi фонди, утворені Верховною Радою АРК, органами місце-
вого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади  50110000 395,0 605,7 605,7 1 059,9 1 409,6 349,7 133,0 1 014,6 356,9 803,9 232,7

Інші субвенції 41035000 0,0 5,0 5,0 0,0 5,0 5,0  5,0 0,0 0,0 0,0
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на пога-
шення заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію, 
послуг з водопостачання та водовідведення, що вироблялися, 
транспортувалися та постачалися населенню, яка виникла у 
зв’язку з невідповідні

41036601 0,0 3 193,0 3 193,0 1 583,6 0,0 -1 583,6 0,0 0,0 0,0 -3 193,0 0,0

Разом доходи 12 238,2 16 240,6 17 927,5 13 036,7 12 764,0 -272,7 97,9 525,8 104,3 -5 163,5 71,2
Залишок коштів на початок року 35 483,1 35 705,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -35 705,9 0,0
Разом доходи та залишок коштів на початок року  900101 12 238,2 51 723,7 53 633,4 13 036,7 12 764,0 -272,7 97,9 525,8 104,3 -40 869,4 23,8
ВИДАТКИ :

2.1. Видатки за рахунок власних надходжень бюджетних установ 8 343,2 8 343,2 10 252,9 8 399,2 5 950,3 -2 448,9 70,8 -2 392,9 71,3 -4 302,6 58,0
Державне управлiння 010000 133,0 133,0 202,1 118,5 84,6 -33,9 71,4 -48,4 63,6 -117,5 41,9
Органи мiсцевого самоврядування 010116 133,0 133,0 202,1 118,5 84,6 -33,9 71,4 -48,4 63,6 -117,5 41,9
Освiта 070000 5532,4 5532,4 6478,4 2692,7 3275,8 583,1 121,7 -2 256,6 59,2 -3 202,6 50,6
Дошкiльнi заклади освiти 070101 3 576,9 3 576,9 4 229,8 1 176,0 1 806,9 630,9 153,6 -1 770,0 50,5 -2 422,9 42,7
Загальноосвiтнi школи , спецiалiзованi школи, лiцеї, гiмназiї, 
колегiуми 070201 1 921,7 1 921,7 2 184,0 1 476,2 1 425,4 -50,8 96,6 -496,3 74,2 -758,6 65,3

Позашкiльнi заклади освiти, заходи iз позашкiльної роботи з 
дiтьми 070401 0,0 0,0 5,7 6,0 5,5 -0,5 91,7 5,5 0,0 -0,2 96,5

Iншi заклади освiти 070806 33,8 33,8 58,9 34,5 38,0 3,5 110,1 4,2 112,4 -20,9 64,5
Охорона здоров"я 080000 1235,6 1235,6 1890,9 1088,7 1537,9 449,2 141,3 302,3 124,5 -353,0 81,3
Лікарні 080101 60,7 60,7 477,1 261,7 444,9 183,2 170,0 384,2 732,9 -32,2 93,3
Пологовi будинки 080203 34,5 34,5 94,1 37,5 64,4 26,9 171,7 29,9 186,7 -29,7 68,4
Полiклiнiки i амбулаторiї 080300 1 093,5 1 093,5 1 156,5 783,2 875,6 92,4 111,8 -217,9 80,1 -280,9 75,7
Центри первинно-медико санітаної допомоги 080800 46,9 46,9 163,2 6,3 153,0 146,7 2 428,6 106,1 326,2 -10,2 93,8
Соцiальний захист та соцiальне забезпечення 090000 15,30 15,30 49,40 31,8 39,3 7,5 123,6 24,0 256,9 -10,1 79,6
Інші програми соціального захисту неповнолітніх 090802 0,0 0,0 9,6 8,4 9,6 1,2 114,3 9,6 0,0 0,0 100,0
Заходи державної політики з питань молоді 091103 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Територіал.центри і відділення соц. допомоги на дому 091204 15,3 15,3 39,8 23,4 29,7 6,3 126,9 14,4 194,1 -10,1 74,6
Культура i мистецтво 110000 1143,0 1143,0 1260,5 4 249,3 725,6 -3 523,7 17,1 -417,4 63,5 -534,9 57,6
Фiлармонiї, музичнi колективи i ансамблi та iншi мистецькі  
заклади та заходи 110103 0,0 0,0 15,0 0,0 14,7 14,7 0,0 14,7 0,0 -0,3 98,0
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Бiблiотеки 110201 30,7 30,7 79,2 44,6 75,3 30,7 168,8 44,6 245,3 -3,9 95,1
Музеї i виставки 110202 0,0 0,0 0,8 2,2 0,8 -1,4 36,4 0,8 0,0 0,0 100,0
Палаци i будинки культури, клуби та iншi заклади клубного типу 110204 181,2 181,2 189,1 145,6 120,6 -25,0 82,8 -60,6 66,6 -68,5 63,8
Школи естетичного виховання дiтей 110205 931,1 931,1 935,8 468,0 495,3 27,3 105,8 -435,8 53,2 -440,5 52,9
Iншi культурно-освiтнi заклади та заходи 110502 0,0 0,0 40,6 3 588,9 18,9 -3 570,0 0,5 18,9 0,0 -21,7 46,6
Фiзична культура i спорт 130000 283,9 283,9 361,7 218,2 277,2 59,0 127,0 -6,7 97,6 -84,5 76,6
Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких 
спортивних шкiл 130107 170,8 170,8 248,6 154,5 209,7 55,2 135,7 38,9 122,8 -38,9 84,4

Центри "Спорт для всіх" та заходи з фізичної культури 130115 113,1 113,1 113,1 63,7 67,5 3,8 106,0 -45,6 59,7 -45,6 59,7
Інщі видатки 250404 0,0 0,0 9,9 0,0 9,9 9,9 0,0 9,9 0,0 0,0 100,0
2.2. Видатки за рахунок коштів бюджету розвитку 27500,0 80271,2 80271,2 3451,1 40210,9 36 759,8 1 165,2 12 710,9 146,2 -40 060,3 50,1
Органи мiсцевого самоврядування 010116 0,0 755,2 755,2 67,3 607,5 540,2 0,0 607,5 0,0 -147,7 80,4
Дошкiльнi заклади освiти 070101 0,0 0,0 0,0 165,0 0,0 -165,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Загальноосвiтнi школи , спецiалiзованi школи, лiцеї, гiмназiї, 
колегiуми 070201 0,0 793,9 793,9 504,7 483,1 -21,6 0,0 483,1 0,0 -310,8 60,9

Позашкiльнi заклади освiти, заходи iз позашкiльної роботи з 
дiтьми 070401 0,0 0,0 0,0 34,0 0,0 -34,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Централiзованi бухгалтерiї обласних, міських, районних відділів 
освіти 070804 0,0 0,0 0,0 10,0 0,0 -10,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Лікарні 080101 0,0 4 711,9 4 711,9 0,0 657,9 657,9 0,0 657,9 0,0 -4 054,0 14,0
Пологовi будинки 080203 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Полiклiнiки i амбулаторiї 080300 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Центри первинної медичної  (медико-санітарної) допомоги 080800 0,0 347,2 347,2 0,0 332,5 332,5 0,0 332,5 0,0 -14,7 95,8
Інші пільги ветеранам війни, особам, на яких поширюється 
чинність Закону України "Про статус ветеранів війни,гарантії 
соціального захисту", особам, які мають особливі заслуги перед 
Батьківщіною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих(загиблих) 
осіб

090203 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Утримання центрів соціальних служб для  сім"ї, дітей та молоді 091101 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Територіал.центри і відділення соц. допомоги на дому 091204 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Капітальний ремонт житлового фонду місцевих органів влади 100102 0,0 774,7 774,7 430,9 741,2 310,3 0,0 741,2 0,0 -33,5 95,7
Теплові мережі 100201 0,0 100,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -100,0 0,0
Благоустрій міст, сіл, селищ 100203 0,0 3 966,9 3 966,9 234,6 685,3 450,7 0,0 685,3 0,0 -3 281,6 17,3
Бiблiотеки 110201 0,0 224,8 224,8 0,0 224,7 224,7 0,0 224,7 0,0 -0,1 100,0
Музеї i виставки 110202 0,0 0,0 0,0 67,7 0,0 -67,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Палаци і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу 110204 0,0 238,4 238,4 15,0 238,4 223,4 0,0 238,4 0,0 0,0 100,0
Школи естетичного виховання дiтей 110205 0,0 6,2 6,2 91,5 6,2 -85,3 0,0 6,2 0,0 0,0 100,0
Iншi культурно-освiтнi заклади та заходи 110502 0,0 37,2 37,2 0,0 37,2 37,2 0,0 37,2 0,0 0,0 100,0
Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких 
спортивних шкіл 130107 0,0 109,0 109,0 65,1 109,0 43,9 0,0 109,0 0,0 0,0 100,0

Капiтальнi вкладення 150101 27 500,0 38 175,5 38 175,5 205,2 16 190,2 15 985,0 0,0 -11 309,8 58,9 -21 985,3 42,4
Розробка схем та проектних рішень масового застосування 150202 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Видатки на проведення робіт, пов"яза-них із будiвництвом, 
реконструкцiєю, ремонтом та утриманням автомобiльних дорiг 170703 0,0 29 128,4 29 128,4 1 180,1 19 125,1 17 945,0 1 620,6 19 125,1 0,0 -10 003,3 65,7

Внески органів влади Автономної Республіки Крим та органів 
місцевого самоврядування у статутні фонди суб'єктів підприєм-
ницької діяльності 

180409 0,0 801,0 801,0 177,0 693,2 516,2 0,0 693,2 0,0 -107,8 86,5

Видатки на запобігання та |ліквідацію надзвичайних ситуацій та 
наслідків стихійного лиха 210105 0,0 20,0 20,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -20,0 0,0

Інші субвенції 250380 0,0 0,0 0,0 200,0 0,0 -200,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Інщі видатки 250404 0,0 80,9 80,9 3,0 79,4 76,4 0,0 79,4 0,0 -1,5 98,1
2.3.Видатки за рахунок коштів цільових фондів 240000 395,0 1719,0 1719,0 1 194,4 1 434,5 240,1 120,1 1 039,5 363,2 -284,5 83,4
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 0,0 0,0 0,0

Цiльовi фонди, утворені Верховною Радою АРК, органами місце-
вого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади  240900 395,0 1 719,0 1 719,0 1 194,4 1 434,5 240,1 120,1 1 039,5 363,2 -284,5 83,4

2.4. Видатки на проведення робіт, пов"язаних із будiвництвом, 
реконструкцiєю, ремонтом та утриманням автомобiльних дорiг 170000 0,0 395,0 395,0 106,3 348,6 242,3 0,0 348,6 0,0 -46,4 88,3

Видатки на проведення робіт, пов"язаних із будiвництвом, 
реконструкцiєю, ремонтом та утриманням автомобiльних дорiг 170703 0,0 395,0 395,0 106,3 348,6 242,3 0,0 348,6 0,0 -46,4 88,3

2.5. Видатки за рахунок субвенцій державного, обласного 
бюджетів 0,0 3 193,0 3 193,0 2 540,7 0,0 -2 540,7 0,0 0,0 0,0 -3 193,0 0,0

Погашення заборгованості з різниці в тарифах на теплову  
енергію, що вироблялася, транспортувалася та постачалася 
населенню, яка виникла в зв’язку з невідповідністю фактичної 
вартості теплової енергії тарифам, що затверджувалися або 
погоджувалися відповід

100602 0,0 3 193,0 3 193,0 1 583,6 0,0 -1 583,6 0,0 0,0 0,0 -3 193,0 0,0

Інші культурно-освітні заклади та заходи 110502 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Капiтальнi вкладення 150101 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Видатки на проведення робіт, пов"язаних із будiвництвом, 
реконструкцiєю, ремонтом та утриманням автомобiльних 
дорiг

170703 0,0 0,0 0,0 216,0 0,0 -216,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на 
будівництво, реуонструкцію, ремонт та утримання вулиць і 
доріг комунальної власності у населених пунктах

250354 0,0 0,0 0,0 741,1 0,0 -741,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.ВИДАТКИ   -  Р А З О М:
Державне управлiння 010000 133,0 888,2 957,3 185,8 692,1 506,3 372,5 559,1 520,4 -265,2 72,3
Органи мiсцевого самоврядування 010116 133,0 888,2 957,3 185,8 692,1 506,3 372,5 559,1 520,4 -265,2 72,3
Освiта 070000 5532,4 6326,3 7272,3 3 406,4 3 758,9 352,5 110,3 -1 773,5 67,9 -3 513,4 51,7
Дошкiльнi заклади освiти 070101 3 576,9 3 576,9 4 229,8 1 341,0 1 806,9 465,9 134,7 -1 770,0 50,5 -2 422,9 42,7
Загальноосвiтнi школи , спецiалiзованi школи, лiцеї, 
гiмназiї, колегiуми 070201 1 921,7 2 715,6 2 977,9 1 980,9 1 908,5 -72,4 96,3 -13,2 99,3 -1 069,4 64,1

Позашкiльнi заклади освiти, заходи iз позашкiльної роботи 
з дiтьми 070401 0,0 0,0 5,7 40,0 5,5 -34,5 13,8 5,5 0,0 -0,2 96,5

Централiзованi бухгалтерiї обласних, міських, районних 
відділів освіти 070804 0,0 0,0 0,0 10,0 0,0 -10,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Iншi заклади освiти 070806 33,8 33,8 58,9 34,5 38,0 3,5 110,1 4,2 112,4 -20,9 64,5
Охорона здоров"я 080000 1235,6 6294,7 6950,0 1 088,7 2 528,3 1 439,6 232,2 1 292,7 204,6 -4 421,7 36,4
Лікарні 080101 60,7 4 772,6 5 189,0 261,7 1 102,8 841,1 421,4 1 042,1 1 816,8 -4 086,2 21,3
Пологовi будинки 080203 34,5 34,5 94,1 37,5 64,4 26,9 171,7 29,9 186,7 -29,7 68,4
Полiклiнiки i амбулаторiї 080300 1 093,5 1 093,5 1 156,5 783,2 875,6 92,4 111,8 -217,9 80,1 -280,9 75,7
Центри первинно-медико санітаної допомоги 080800 46,9 394,1 510,4 6,3 485,5 479,2 7 706,3 438,6 1 035,2 -24,9 95,1
Соцiальний захист та соцiальне забезпечення 090000 15,3 15,3 49,4 31,8 39,3 7,5 123,6 24,0 256,9 -10,1 79,6
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Інші пільги ветеранам війни, особам, на яких поширюється 
чинність Закону України "Про статус ветеранів війни,га-
рантії соціального захисту", особам, які мають особливі 
заслуги перед Батьківщіною, вдовам (вдівцям) та батькам 
померлих(загиблих) осіб

90203 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Інші програми соціального захисту неповнолітніх 090802 0,0 0,0 9,6 8,4 9,6 1,2 114,3 9,6 0,0 0,0 100,0
Утримання центрів соціальних служб для  сім"ї, дітей та 
молоді 091101 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Заходи державної політики з питань молоді 091103 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Територіал.центри і відділення соц. допомоги на дому 091204 15,3 15,3 39,8 23,4 29,7 6,3 126,9 14,4 194,1 -10,1 74,6
Житлово-комунальне господарство 100000 0,0 8034,6 8034,6 2249,1 1426,5 -822,6 0,0 1 426,5 0,0 -6 608,1 17,8
Капітальний ремонт житлового фонду місцевих органів 
влади 100102 0,0 774,7 774,7 430,9 741,2 310,3 0,0 741,2 0,0 -33,5 95,7

Теплові мережі 100201 0,0 100,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -100,0 0,0
Благоустрій міст, сіл, селищ 100203 0,0 3 966,9 3 966,9 234,6 685,3 450,7 0,0 685,3 0,0 -3 281,6 17,3
Погашення заборгованості з різниці в тарифах на теплову  
енергію, що вироблялася, транспортувалася та постачалася 
населенню, яка виникла в зв’язку з невідповідністю фак-
тичної вартості теплової енергії тарифам, що затверджува-
лися або погоджувалися відповід

100602 0,0 3 193,0 3 193,0 1 583,6 0,0 -1 583,6 0,0 0,0 0,0 -3 193,0 0,0

Культура i мистецтво 110000 1143,0 1649,6 1767,1 4 423,5 1 232,1 -3 191,4 27,9 89,1 107,8 -535,0 69,7
Фiлармонiї, музичнi колективи i ансамблi та iншi мистецькі  
заклади та заходи 110103 0,0 0,0 15,0 0,0 14,7 14,7 0,0 14,7 0,0 -0,3 98,0

Бiблiотеки 110201 30,7 255,5 304,0 44,6 300,0 255,4 672,6 269,3 977,2 -4,0 98,7
Музеї i виставки 110202 0,0 0,0 0,8 69,9 0,8 -69,1 1,1 0,8 0,0 0,0 100,0
Палаци i будинки культури, клуби та iншi заклади клубного 
типу 110204 181,2 419,6 427,5 160,6 359,0 198,4 223,5 177,8 198,1 -68,5 84,0

Школи естетичного виховання дiтей 110205 931,1 937,3 942,0 559,5 501,5 -58,0 89,6 -429,6 53,9 -440,5 53,2
Iншi культурно-освiтнi заклади та заходи 110502 0,0 37,2 77,8 3 588,9 56,1 -3 532,8 1,6 56,1 0,0 -21,7 72,1
Фiзична культура i спорт 130000 283,9 392,9 470,7 283,3 386,2 102,9 136,3 102,3 136,0 -84,5 82,0
Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-ю-
нацьких спортивних шкiл 130107 170,8 279,8 357,6 219,6 318,7 99,1 145,1 147,9 186,6 -38,9 89,1

Центри "Спорт для всіх" та заходи з фізичної культури 130115 113,1 113,1 113,1 63,7 67,5 3,8 106,0 -45,6 59,7 -45,6 59,7
Будiвництво 150000 27500,0 38175,5 38175,5 205,2 16 190,2 15 985,0 0,0 -11 309,8 58,9 -21 985,3 42,4
Капiтальнi вкладення 150101 27 500,0 38 175,5 38 175,5 205,2 16 190,2 15 985,0 0,0 -11 309,8 58,9 -21 985,3 42,4
Розробка схем та проектних рішень масового застосування 150202 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Транспорт, дорожнє господарство, зв'язок, телекомунiкацiї 
та iнформатика 170000 0,0 29523,4 29523,4 1 502,4 19 473,7 17 971,3 0,0 19 473,7 0,0 -10 049,7 66,0

Видатки на проведення робіт, пов"яза-них із будiвництвом, 
реконструкцiєю, ремонтом та утриманням автомобiльних 
дорiг

170703 0,0 29 523,4 29 523,4 1 502,4 19 473,7 17 971,3 1 296,2 19 473,7 0,0 -10 049,7 66,0

Внески органів влади АРК та органів місцевого самовряду-
вання у статутні фонди субєктів підприємницкої  діяльності 180409 0,0 801,0 801,0 177,0 693,2 516,2 0,0 693,2 0,0 -107,8 86,5

Запобігання та лiквiдацiя надзвичайних ситуацiй та наслiд-
кiв стихiйного лиха 210000 0,0 20,0 20,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -20,0 0,0

Видатки на запобігання та лiквiдацiю надзвичайних ситуа-
цiй та наслiдкiв стихiйного лиха 210105 0,0 20,0 20,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -20,0 0,0

Цiльовi фонди 240000 395,0 1719,0 1719,0 1 194,4 1 434,5 240,1 120,1 1 039,5 363,2 -284,5 83,4
Інша діяльність у сфері охорони навколишнього природно-
го середовища 240604 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

240900 395,0 1 719,0 1 719,0 1 194,4 1 434,5 240,1 120,1 1 039,5 363,2 -284,5 83,4

Інші субвенції 250380 0,0 0,0 0,0 200,0 0,0 -200,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Інщі видатки 250404 0,0 80,9 90,8 3,0 89,3 86,3 0,0 89,3 0,0 -1,5 98,3
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на 
будівництво, реуонструкцію, ремонт та утримання вулиць і 
доріг комунальної власності у населених пунктах

250354 0,0 0,0 0,0 741,1 0,0 -741,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Разом 36238,2 93921,4 95831,1 15691,7 47944,3 32252,6 305,5 11706,1 132,3 -47886,8 50,0

1. Назва та місцезнаходження об’єкта 
оренди: нежитлове приміщення площею 
11,0 кв.м. за адресою: м.Ірпінь, вул. З.Алі-
євої, 64.

Балансоутримувач: Управління освіти і 
науки Ірпінської міської ради.

Ринкова вартість майна відповідно до зві-
ту про незалежну оцінку складає 126 633,6 
грн. з урахуванням ПДВ.

Примітка: проведення лікувального маса-
жу з дітьми та населенням.

Початковий розмір річної орендної пла-
ти – не менше 20% 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 ко-
мунального майна при наявності відповідних 
документів). 

У подальшому орендна плата підлягає ко-
ригуванню на щомісячні індекси інфляції.

2. Назва та місцезнаходження об’єкта 
оренди: нежитлове приміщення площею 
12,6 кв.м. за адресою: м.Ірпінь, вул.Садо-
ва, 38.

Балансоутримувач: Комунальний заклад 
«Ірпінська центральна міська лікарня» Ірпін-
ської міської ради.

Ринкова вартість майна відповідно до зві-
ту про незалежну оцінку складає 96 998,4 грн. 
з урахуванням ПДВ.

Примітка: розміщення громадської орга-
нізації – надання соціальної допомоги паці-
єнтам.

Початковий розмір річної орендної пла-
ти – не менше 3% 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 ко-
мунального майна при наявності відповідних 
документів). 

У подальшому орендна плата підлягає ко-
ригуванню на щомісячні індекси інфляції.

4. Назва та місцезнаходження об’єкта 
оренди: нежитлове приміщення площею 
24,0 кв. м. за адресою: м.Ірпінь, вул.Цен-
тральна, 55.

Балансоутримувач: Комунальне підпри-
ємство «Управління житлово-комунального 
господарства «Ірпінь» Ірпінської міської ради.

Ринкова вартість майна відповідно до зві-
ту про незалежну оцінку складає 206 893,00 
грн. з урахуванням ПДВ.

Примітка: для розміщення громадської 
організації.

Початковий розмір річної орендної пла-
ти – не менше 3% 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). 

У подальшому орендна плата підлягає ко-
ригуванню на щомісячні індекси інфляції.

5. Назва та місцезнаходження об’єкта 
оренди: нежитлове приміщення площею 
36,9 кв. м. за адресою: м.Ірпінь, вул.Шев-
ченка, 2-а (гараж).

Балансоутримувач: Виконавчий комітет 
Ірпінської міської ради. 

Ринкова вартість майна відповідно до зві-
ту про незалежну оцінку складає 97 066,00 
грн. з урахуванням ПДВ.

Примітка: під склад для громадської ор-
ганізації.

Початковий розмір річної орендної пла-
ти – не менше 3% 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). 

У подальшому орендна плата підлягає ко-
ригуванню на щомісячні індекси інфляції.

6. Назва та місцезнаходження об’єкта 
оренди: нежитлове приміщення площею 
135,2 кв.м. за адресою: м.Ірпінь, вул.
Дзержинського, 2.

Балансоутримувач: Комунальне підпри-
ємство «Управління житлово-комунального 
господарства «Ірпінь» Ірпінської міської ради.

Ринкова вартість майна відповідно до зві-
ту про незалежну оцінку складає 963 512,00 
грн. з урахуванням ПДВ.

Примітка: для розміщення благодійної 
організації.

Початковий розмір річної орендної пла-
ти – не менше 7% 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). 

У подальшому орендна плата підлягає ко-
ригуванню на щомісячні індекси інфляції.

7. Назва та місцезнаходження об’єкта 
оренди: нежитлове приміщення площею 
52,8 кв.м. за адресою: смт.Коцюбинське, 
вул.Пономарьова, 6/4.

Балансоутримувач: Управління освіти і 
науки Ірпінської міської ради.

Ринкова вартість майна відповідно до зві-
ту про незалежну оцінку складає 390 430,00 
грн. з урахуванням ПДВ.

Примітка: заняття спортом тощо.
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). 

У подальшому орендна плата підлягає ко-
ригуванню на щомісячні індекси інфляції.

8. Назва та місцезнаходження об’єкта 
оренди: нежитлове приміщення площею 
25,0 кв. м. за адресою: м.Ірпінь, вул. Со-
борна, б/н (біля магазину ЕКО-Маркет).

Балансоутримувач: Комунальне підпри-
ємство «Контроль благоустрою міста» Ірпін-
ської міської ради.

Балансова вартість майна станом на 2015 
рік складає 123 755,00 грн. 

Примітка: розміщення громадської вби-
ральні.

Початковий розмір річної орендної пла-
ти – не менше 4% від вартості приміщення 
(орендна ставка може змінитися відповідно 
до Методики розрахунку та порядку викори-
стання плати за оренду комунального майна). 

У подальшому орендна плата підлягає ко-
ригуванню на щомісячні індекси інфляції.

9. Назва та місцезнаходження об’єкта 
оренди: нежитлове приміщення площею 
25,0 кв.м. за адресою: м.Ірпінь, вул.Ленін-
градська, б/н (привокзальна площа).

Балансоутримувач: Комунальне підпри-
ємство «Контроль благоустрою міста» Ірпін-
ської міської ради.

Балансова вартість майна станом на 2015 
рік складає 90 625,00 грн. 

Примітка: розміщення громадської вби-
ральні.

Початковий розмір річної орендної пла-
ти – не менше 4% від вартості приміщення 
(орендна ставка може змінитися відповідно 
до Методики розрахунку та порядку викори-
стання плати за оренду комунального майна). 

У подальшому орендна плата підлягає ко-
ригуванню на щомісячні індекси інфляції.

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) залежно від цільового призна-
чення використання орендарем нерухомого 
майна; використання об’єкту оренди при 
найбільшому розмірі орендної плати; оренд-
на плата підлягає коригуванню на щомісячні 
індекси інфляції; дотримання вимог експлу-
атації об’єкта; належне утримання прилеглої 
території; здійснення певних видів ремонт-
них робіт; забороняється розміщення розва-
жально-музичних закладів, нічних клубів, які 
шкодять відпочинку мешканців будинку та 
встановлення ігрових автоматів; належне ви-
конання орендарем всіх обов’язків за догово-
ром оренди.

Для участі у конкурсі учасник конкурсу 
подає на розгляд конкурсної комісії:

1. Заяву про участь в конкурсі (у встанов-
леній формі);

2. Документи, що підтверджують сплату 
реєстраційного та гарантійного внесків;

3. Документи, які визначені наказом Фон-
ду державного майна України від 14.11.2005  
року № 2975 „Про затвердження переліку 
документів, які подаються орендодавцеві 
для укладання договору оренди державного 
майна”;

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 повноважен-

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

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

- неприбуткові організації – копію доку-
ментів про реєстрацію неприбуткової орга-
нізації;

б) фізичні особи:
- копію документа, що посвідчує особу 

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

- виписку 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 перераховується 
до цільового фонду міської ради соціально-е-
кономічного розвитку міста. Гарантійний вне-
сок у розмірі 10% від суми річної орендної 
плати перераховується на рахунок одержу-
вача коштів виконавчого комітету Ірпінської 
міської ради. Номера рахунків для сплати 
гарантійного та реєстраційного внесків, до-
даткову інформацію можна отримати за 
адресою: м. Ірпінь, вул. Шевченка, 2-а, кім. 8.

Конкурс буде проведено через 30 днів піс-
ля опублікування інформації в газеті „Ірпін-
ський вісник” за адресою: м. Ірпінь, вул. Шев-
ченка, 2-а (кім.25). Кінцевий термін подання 
документів для участі у конкурсі – за 6 днів 
до проведення конкурсу. Документи прийма-
ються за адресою м. Ірпінь, вул. Шевченка, 
2-а (кім.28).

Довідки за телефоном: 62-461.

Перший заступник міського 
голови М.М. Головкевич

► ІНФОРМАЦІЯ Виконавчого комітету Ірпінської міської ради  про проведення конкурсу на право укладання 
договорів оренди комунального майна територіальної громади м. Ірпеня
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УТ-1
6.00,7.00,8.00 Новини.
6.10,7.10 АгроЕра.
6.20,8.25 Вiд першої особи.
6.45,7.15,8.15 Спорт.
6.50,7.20,8.20 Погода.
6.55,8.40 Ескулап.
7.25 Ера будiвництва.
7.30 На слуху.
8.45 Кориснi поради.
9.00 Вiчне.
9.05 Погода.
9.25 Уряд на зв̀ язку з громадянами.
9.50 Д/с "Дорогами Саксонiї".
10.30 Богатирськi iгри.
11.45 Погода.
12.00 "План на завтра" з Анастасiєю 
Рiнгiс.
12.30 Зроблено в Європi.
13.00 Новини.
13.15 Вiкно до Америки.
13.55 Казки Лiрника Сашка.
14.05 Школа Мерi Поппiнс.
14.20 М/ф.
14.55 Погода.
15.35 Т/с "Бiлявка".
17.35 Книга.ua.
18.05 Час-Ч.
18.15 Новини. Свiт.
18.30 Новини.
18.55 Про головне.
19.30 Дорогi депутати.
20.00 Перша шпальта.
20.30 Зроблено в Європi.
21.00 Новини.
21.30 Новини. Спорт.
21.50 Подорожнi.
22.45 З перших вуст.
22.50 Погода.
23.00,0.00,1.00 Пiдсумки.
23.20,0.20 Погода.
23.25 На слуху.
0.25 Вiд першої особи.
1.20 Новини. Свiт.
1.30 Новини.
1.45 Час-Ч.
1.55 Уряд на зв̀ язку з громадянами.
2.20 Д/ф "Таємничий Сковорода".
3.05 Т/с "Земля обiтована".
4.00 Т/с "Царiвна".
5.10 Новини.
5.35 Новини. Спорт.
5.45 Вiчне.

Канал "1+1"
6.45 Снiданок з "1+1".
7.00 "ТСН".
7.10 Снiданок з "1+1".
7.35 "Маша i ведмiдь".
7.45 Снiданок з "1+1".
8.00 "ТСН".
8.10 Снiданок з "1+1".
9.00 "ТСН".
9.10 Снiданок з "1+1".
9.30 "Мiняю жiнку 6".
11.00 "Мiняю жiнку 6".
12.00 "ТСН".
12.20 "10 хвилин з Прем̀ єр-мiнiстром".
12.30 "Мiняю жiнку 6".
14.40 "Клiнiка".
15.45 "Сiмейнi мелодрами 6".
16.45 "ТСН".
17.15 Т/с "Заборонене кохання".
19.30 "ТСН".
20.30 "Чистоnews".
21.00 Т/с "Слуга народу".
22.00 "Грошi".
23.15 "ТСН".
23.30 "Мiнкульт".
0.00 Комедiя "Москва на Гудзонi". (2 
кат.).
2.10 Комедiя "Замерзла з Маямi".
3.40 "ТСН".
4.10 "Супергерої".
5.00 "Служба Розшуку Дiтей".
5.05 "Телемагазин".

Інтер
5.00 "Подробицi тижня".
6.35 М/ф.
7.00 Новини.
7.15 "Ранок з Iнтером".
7.30 Новини.
7.35 "Ранок з Iнтером".
8.00 Новини.
8.05 "Ранок з Iнтером".
8.30 Новини.
8.35 "Ранок з Iнтером".
9.00 Новини.
9.20 Х/ф "Усе можливо".
11.20 Д/с "Слiдство вели..." з Л. 
Каневським".
12.00 Новини.
12.25 Д/с "Слiдство вели..." з Л. 
Каневським".
13.45 "Судовi справи".
14.00 Новини.
14.20 "Судовi справи".
15.00 "Чекай на мене".
16.00 Новини.
16.15 "Чекай на мене".
17.40 Новини.
18.00 "Стосується кожного".
19.00 "Стосується кожного".
20.00 "Подробицi".
21.00 Т/с "Заради любовi я все зможу!"

22.40 Т/с "Шлюб за заповiтом 2: 
Повернення Сандри". (2 кат.).
0.50 Т/с "Доярка з Хацапетiвки 3".
3.25 "Орел i решка".
4.10 Т/с "Шлюб за заповiтом 2: 
Повернення Сандри". (2 кат.).

Канал "Україна"
5.50 10 хвилин з Прем̀ єр-мiнiстром.
6.00 Подiї тижня з Олегом Панютою.
6.50 Ранок з Україною.
7.00 Подiї.
7.15 Ранок з Україною.
8.00 Подiї.
8.15 Ранок з Україною.
9.00 Подiї.
9.15 Зоряний шлях.
11.00 "Говорить Україна".
12.15 Реальна мiстика.
13.15 Т/с "Життя розсудить".
15.00 Подiї.
15.30 Т/с "Життя розсудить".
18.00 Т/с "Клан ювелiрiв. Битва", 12 с.
19.00 Подiї.
19.45 "Говорить Україна".
21.00 Х/ф "Шукаю тебе". (2 кат.).
23.00 Подiї дня.
23.30 Х/ф "Мумiя 3: Гробниця 
Iмператора Драконiв". (2 кат.).
1.35 Подiї.
2.30 "Говорить Україна".
3.40 Зоряний шлях.
4.25 Т/с "Клан ювелiрiв. Битва", 12 с.
5.10 Подiї.

СТБ
6.00 "Все буде добре!"
7.55 "Все буде смачно!"
8.50 "За живе!"
10.05 "Зiркове життя. Як пережити 
зраду".
11.00 "Битва екстрасенсiв 15".
13.10 "Танцюють всi! 4".
16.00 "Все буде добре!"
18.00 "Вiкна-Новини".
18.30 "За живе!"
19.55 "Хата на тата".
22.00 "Вiкна-Новини".
22.35 "Детектор брехнi 7".
23.35 "Один за всiх".
1.00 Х/ф "Коли настає вересень".
2.40 Нiчний ефiр.

Новий канал
6.00 Kids̀  Time.
6.05 М/с "Губка Боб Квадратнi Штани".
7.10 Kids̀  Time.
7.15 Т/с "Друзi".
12.00 Х/ф "Мисливцi на вiдьом".
13.50 Х/ф "Гаррi Поттер i Дари смертi. 
Частина 2".
16.10 Т/с "Не родись вродлива".
18.00 Абзац!
19.00 Ревiзор.
21.40 Пристрастi за ревiзором.
0.05 Х/ф "Убий заради мене". (2 кат.).
2.00 Абзац!
2.55 Х/ф "Окулус". (3 кат.).
4.15 Служба розшуку дiтей.
4.20 Зона ночi.

ICTV
5.10 Служба розшуку дiтей.
5.15 М/с "Том i Джерi в дитинствi".
5.55 Надзвичайнi новини.
6.45 Факти тижня.
8.45 Факти. Ранок.
9.15 Надзвичайнi новини. Пiдсумки з К. 
Стогнiєм.
9.55 Труба мiстера Сосиски.
10.55 Х/ф "Папуга, що говорить на 
iдiш".
12.45 Факти. День.
13.10 Х/ф "Ворог бiля ворiт".
15.45 Факти. День.
16.10 Х/ф "Три днi на вбивство".
18.45 Факти. Вечiр.
19.20 Надзвичайнi новини.
20.20 Дiстало!
21.05 Факти. Вечiр.
21.25 Свобода слова.
0.20 Х/ф "3000 миль до Грейсленда". 
(2 кат.).
2.40 Х/ф "Солдат".
4.15 Провокатор.

Канал "2+2"
6.00 М/ф.
6.40 "Нове Шалене вiдео по-
українськи".
7.40 "Облом.UA".
9.05 "Помста природи".
10.10 Т/с "Пригоди Мерлiна 5".
12.55 Х/ф "Пригоди Посейдона".
14.40 "Вайпаут".
15.35 "Легенди кiкбоксiнгу".
16.30 "Top Gear".
17.30 "ДжеДАI".
18.30 Новини "Спецкор".
19.00 "ДжеДАI".
19.20 "Секретнi матерiали".
20.20 Т/с "Легенди".
21.15 Х/ф "Крутi хлопцi".
23.30 Новини "Спецкор".
0.00 "ДжеДАI".
0.20 Х/ф "Мiсто грiхiв".
2.40 Х/ф "Iду до тебе".

ПОНЕДІЛОК, 23 листопада ВІВТОРОК, 24 листопада

УТ-1
6.00,7.00,8.00 Новини.
6.10,7.10 АгроЕра.
6.20,8.25 Вiд першої особи.
6.45,7.15,8.15 Спорт.
6.50,7.20,8.20 Погода.
6.55,8.40 Ескулап.
7.25 На слуху.
8.35 Паспортний сервiс.
8.45 Кориснi поради.
9.00 Вiчне.
9.05 Погода.
9.20 Про головне.
9.50 Д/с "Дорогами Саксонiї".
10.30 Богатирськi iгри.
11.45 Перша студiя.
12.30 "Prime-time" з Мирославою 
Гонгадзе.
13.00 Новини.
13.20 Час-Ч.
13.45 Казки Лiрника Сашка.
13.55 Хочу бути.
14.15 М/ф.
15.00 Фольк-music.
16.15 Подорожнi.
17.15 Д/ф "Революцiя: за i проти".
18.05 Час-Ч.
18.15 Новини. Свiт.
18.30 Новини.
18.55 Про головне.
19.30 ДебатиPRO.
21.00 Новини.
21.30 Новини. Спорт.
21.50 Вiйна i мир.
22.40 З перших вуст.
22.45 Погода.
23.00,0.00,1.00 Пiдсумки.
23.20,0.20 Погода.
23.25 На слуху.
0.25 Вiд першої особи.
1.20 Новини. Свiт.
1.30 Новини.
1.45 Д/с "Дорогами Саксонiї".
2.15 Т/с "Земля обiтована".
4.00 Т/с "Царiвна".
5.10 Новини.
5.35 Новини. Спорт.
5.45 Вiчне.

Канал "1+1"
6.00 "ТСН".
6.45 Снiданок з "1+1".
7.00 "ТСН".
7.10 Снiданок з "1+1".
7.35 "Маша i ведмiдь".
7.45 Снiданок з "1+1".
8.00 "ТСН".
8.10 Снiданок з "1+1".
9.00 "ТСН".
9.10 Снiданок з "1+1".
9.30 "Мiняю жiнку 6".
11.00 "Мiняю жiнку 6".
12.00 "ТСН".
12.20 "Мiняю жiнку 6".
14.10 Т/с "Слуга народу".
15.10 "Клiнiка".
15.45 "Сiмейнi мелодрами 6".
16.45 "ТСН".
17.15 Т/с "Заборонене кохання".
19.30 "ТСН".
20.30 "Чистоnews".
21.00 Т/с "Слуга народу".
22.00 "Новий Iнспектор Фреймут 3".
23.15 "ТСН".
0.00 Комедiя "Замерзла з Маямi".
1.45 Комедiя "День Подяки".
3.10 "ТСН".
3.40 "Супергерої".
5.00 "Служба Розшуку Дiтей".
5.05 "Телемагазин".

Iнтер
5.40 "Подробицi" - "Час".
6.35 М/ф.
7.00 Новини.
7.15 "Ранок з Iнтером".
7.30 Новини.
7.35 "Ранок з Iнтером".
8.00 Новини.
8.05 "Ранок з Iнтером".
8.30 Новини.
8.35 "Ранок з Iнтером".
9.00 Новини.
9.20 Т/с "Заради любовi я все зможу!"
11.25 Д/с "Слiдство вели..." з Л. 
Каневським".
12.00 Новини.
12.25 Д/с "Слiдство вели..." з Л. 
Каневським".
13.50 "Судовi справи".
14.00 Новини.
14.20 "Судовi справи".
16.00 Новини.
16.15 "Сiмейний суд".
17.40 Новини.
18.00 "Стосується кожного".
19.00 "Стосується кожного".
20.00 "Подробицi".
21.00 Т/с "Заради любовi я все зможу!"
22.40 Т/с "Шлюб за заповiтом 2: 
Повернення Сандри". (2 кат.).
0.50 Т/с "Доярка з Хацапетiвки 3".
3.25 "Вдалий проект".

4.05 Т/с "Шлюб за заповiтом 2: 
Повернення Сандри". (2 кат.).

Канал "Україна"
6.00 Реальна мiстика.
7.00 Подiї.
7.15 Ранок з Україною.
8.00 Подiї.
8.15 Ранок з Україною.
9.00 Подiї.
9.15 Зоряний шлях.
11.00 "Говорить Україна".
12.15 Реальна мiстика.
13.15 Х/ф "Шукаю тебе". (2 кат.).
15.00 Подiї.
15.30 Х/ф "Шукаю тебе". (2 кат.).
16.00 Глядач як свiдок.
18.00 Т/с "Клан ювелiрiв. Битва", 13 с.
19.00 Подiї.
19.45 "Говорить Україна".
21.30 Футбол. Лiга чемпiонiв УЄФА. 
"Порту" - "Динамо".
23.50 Подiї дня.
0.10 Т/с "C.S.I.: Мiсце злочину Маямi 5", 
9 i 10 с. (2 кат.).
2.00 Подiї.
2.55 Т/с "Мумiя 3: Гробниця Iмператора 
Драконiв". (2 кат.).
4.30 Т/с "Клан ювелiрiв. Битва", 13 с.
5.15 Глядач як свiдок.

СТБ
5.35 "Вiкна-Новини".
6.10 "Все буде добре!"
8.05 "Все буде смачно!"
9.05 "За живе!"
10.20 "Зiркове життя. Помста по-
жiночому".
11.15 "Битва екстрасенсiв".
12.50 "Танцюють всi! 4".
16.00 "Все буде добре!"
18.00 "Вiкна-Новини".
18.30 "За живе!"
19.55 "Кохана, ми вбиваємо дiтей".
22.00 "Вiкна-Новини".
22.45 "Кохана, ми вбиваємо дiтей".
23.45 "Один за всiх".
0.55 Х/ф "Зникнення свiдка".
2.35 Нiчний ефiр.

Новий канал
6.00 Kids̀  Time.
6.05 М/с "Губка Боб Квадратнi Штани".
7.15 Kids̀  Time.
7.20 Т/с "Друзi".
10.50 Т/с "Не родись вродлива".
18.00 Абзац!
19.00 Половинки.
20.25 Х/ф "12 раундiв". (2 кат.).
22.45 Супермодель по-українськи.
0.45 Абзац!
1.55 Т/с "Милi обманщицi".
3.35 Зона ночi.

ICTV
5.10 Провокатор.
5.55 Факти.
6.30 Ранок у великому мiстi.
8.45 Факти. Ранок.
9.15 Надзвичайнi новини.
10.05 Цивiльна оборона.
11.15 Т/с "Далекобiйники".
12.10 Х/ф "Ключ Саламандри".
12.45 Факти. День.
13.20 Х/ф "Ключ Саламандри".
14.50 Т/с "Код Костянтина".
15.45 Факти. День.
16.25 Патруль. Самооборона.
16.50 Т/с "Вiддiл 44".
17.50 Т/с "Далекобiйники".
18.45 Факти. Вечiр.
19.20 Надзвичайнi новини.
20.20 Цивiльна оборона.
21.05 Факти. Вечiр.
21.25 Т/с "Нiконов i Ко".
22.25 Т/с "Вiддiл 44".
23.25 Т/с "Морська полiцiя. Лос-
Анджелес".
3.30 Т/с "Ганнiбал".

Канал "2+2"
6.00 М/ф.
6.35 "Нове Шалене вiдео по-
українськи".
7.35 "Облом.UA".
8.10 "ДжеДАI".
8.30 Новини "Спецкор".
9.00 "Люстратор 7.62".
9.10 "Секретнi матерiали".
9.25 Д/ф "Таємницi затонулих 
кораблiв".
9.55 Д/ф "Поля битви тварин".
10.20 Д/ф "Загубленi свiти".
11.15 Д/ф "Протистояння тварин".
12.15 Х/ф "Пригоди Посейдона".
14.10 Т/с "Зоряна брама".
16.00 Т/с "Легенди".
16.55 "Вiдеобiмба".
17.30 "Облом.UA".
17.55 "Вiдеобiмба".
18.30 Новини "Спецкор".
19.00 "ДжеДАI".
19.20 "Люстратор 7.62".
20.20 Т/с "Легенди".
21.15 Х/ф "Людина президента".
23.30 Новини "Спецкор".
0.00 "ДжеДАI".
0.20 Т/с "Зоряна брама".
2.10 Х/ф "Двiйник".

ТЕЛЕПРОГРАМА 23 — 29 ЛИСТОПАДА

РЕКЛАМА
В типографию г.Ирпень требуются:  
брошуровщики,упаковщики,грузчик (без 
вредных привычек),помощник печатника. 
Обучение предоставляется бесплатно! 
Тел.: 067-658-46-58, 044-456-19-82 
Владимир

ДЕНЬ ВІДКРИТИХ ДВЕРЕЙ
21 листопада 2015 року

АТ «ВЕТРОПАК ГОСТОМЕЛЬСЬКИЙ СКЛОЗАВОД» 
з нагоди Дня скловиробника проводить
ДЕНЬ ВІДКРИТИХ ДВЕРЕЙ

Запрошуємо всіх бажаючих, хто хоче дізна-
тися більше про процес виробництва склотари 
чи зацікавлений у працевлаштуванні на одному 
з найбільших склозаводів в Україні,  відвідати 
наше підприємство.

Програма дня:
10:00 – 12:00  екскурсії по заводу
(12:00- 14:00 профорієнтаційні зустрічі зі 

спеціалістами заводу та представниками про-
фільних для заводу кафедр КПІ)

12:00 – 14:00  розважальна програма для 
дітей

МИ ЧЕКАЄМО НА ВАС!
Наша адреса: смт. Гостомель, пл. Ре-

кунова, 2
тел.: 044 392 41 34/044 392 41 40

СКИДКИ на работы+материалы . 
Строительство дома, пристройки, пави-
льоны, гаражи, навесы, беседки.Бани, 
бассейны. Ворота-откатные, распашные, 
секционные, заборы любой сложности. 
Доставка материалов.vash-prorab.com.ua 
(096)9721514, (066)8393483

В "Борщ-кафе" г. Ирпень требуется 
повар. Условия работы: осуществлять 
приготовление блюд согласно стандар-
тов,контролировать качество используе-
мого сырья, соблюдать санитарные и ги-
гиенические нормы обслуживания кухни. 
Требования: чистоплотность, ответствен-
ность,умение выполнять поставленные 
задачи. График: сутки\двое, форменная 
одежда. З\п: ставка+премии+питание.
Адрес: Ирпень, ул. Соборная 195\з
Тел.: (097)755-30-21 Владимир

У субботу,21.11.2015 р. в 12.30 год. 
відбудуться звітно-виборні збори 
громадської благодійної організації 
"Разом за життя". Просимо всіх членів 
організації прийти на збори і прийнять 
активну участь у житті організації. Збори 
відбудуться у Центральному будинку 
Культури (БКЗ). Тел.: 067-66-33-404

Продам квартиру в цоколе, 60,4 м2 с 
документами. Частичный ремонт. Адрес: 
Ирпень, ул. Киевская, 20-Е. Цена: 28 тыс. 
у. е. Возможен ТОРГ! Тел.: (097)738-03-41, 
(097) 523-97-61

Сервисный центр "Зв'язок". Ремонт 
мобильных телефонов, планшетов, ком-
пьютеров, ноутбуков и др. электроники. 
Покупка, старых нерабочих компьютеров 
и комплектующих. Продажа аксессуаров 
и запчастей для телефонов,планшетов, 
ноутбуков по оптовым ценам. Интер-
нет-магазин bisonix.com.ua
Адрес: г. Ирпень, ул. Центральная, 2-а 
(помещение магазина "Гермес"). Тел.: 
097-896-33-99, 099-555-85-33, 093-938-
56-33, 095-650-02-21.

КОМПАНИЯ "НОВАЯ ЖИЗНЬ"
Натуральная продукция 

из украинских трав 
БЕЗ применения спирта и сахара 
Высокое качество, доступные цены.

Предъявителю объявления скидка 20%.
г. Ирпень, гостиница "Ирпень", оф. 217
Тел. 067 216-10-46 099 411-99-21

ПЕРЕТЯЖКА МЕБЕЛИ
(097) 923-72-81



22 ТБ 
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ТЕЛЕПРОГРАМА 23 — 29 ЛИСТОПАДА

УТ-1
6.00,7.00,8.00 Новини.
6.10,7.10 АгроЕра.
6.20,8.25 Вiд першої особи.
6.45,7.15,8.15 Спорт.
6.50,7.20,8.20 Погода.
6.55,8.40 Ескулап.
7.25 Ера будiвництва.
7.30 На слуху.
7.50 Код безпеки.
8.35 Паспортний сервiс.
8.45 Кориснi поради.
9.00 Вiчне.
9.05 Погода.
9.20 Про головне.
9.50 ДебатиPRO.
11.35 Дорогi депутати.
12.00 Засiдання Кабiнету Мiнiстрiв 
України.
13.00 Новини.
13.20 Час-Ч.
13.45 Казки Лiрника Сашка.
13.55 Хто в домi хазяїн?
14.15 М/ф.
15.00 Музичне турне.
16.25 Д/ф "Пошук Мазепи".
17.30 Д/ф "Дорогами Саксонiї".
18.05 Час-Ч.
18.15 Новини. Свiт.
18.30 Новини.
18.55 Про головне.
19.40 Т/с "Бiлявка".
20.30 Вересень.
21.00 Новини.
21.30 Новини. Спорт.
21.50 Слiдство. Iнфо.
22.30 З перших вуст.
22.40 Мегалот.
22.45 Погода.
23.00,0.00,1.00 Пiдсумки.
23.20,0.20 Погода.
23.25 На слуху.
0.25 Вiд першої особи.
1.20 Новини. Свiт.
1.30 Новини.
1.45 Д/с "Дорогами Саксонiї".
2.15 Т/с "Земля обiтована".
4.00 Т/с "Царiвна".
5.10 Новини.
5.35 Новини. Спорт.
5.45 Вiчне.

Канал "1+1"
6.00 "ТСН".
6.45 Снiданок з "1+1".
7.00 "ТСН".
7.10 Снiданок з "1+1".
7.35 "Маша i ведмiдь".
7.45 Снiданок з "1+1".
8.00 "ТСН".
8.10 Снiданок з "1+1".
9.00 "ТСН".
9.10 Снiданок з "1+1".
9.30 "Мiняю жiнку 6".
11.00 "Мiняю жiнку 6".
12.00 "ТСН".
12.20 "Мiняю жiнку 6".
14.05 Т/с "Слуга народу".
15.10 "Клiнiка".
15.45 "Сiмейнi мелодрами 6".
16.45 "ТСН".
17.15 Т/с "Заборонене кохання".
19.30 "ТСН".
20.30 "Чистоnews".
21.00 Т/с "Слуга народу".
22.00 "Одруження наослiп".
23.15 "ТСН".
0.00 Комедiя "День Подяки".
1.45 Драма "Квартет". (2 кат.).
3.15 "ТСН".
3.45 "Супергерої".
5.00 "Служба Розшуку Дiтей".
5.05 "Телемагазин".

Iнтер
5.40 "Подробицi" - "Час".
6.35 М/ф.
7.00 Новини.
7.15 "Ранок з Iнтером".
7.30 Новини.
7.35 "Ранок з Iнтером".
8.00 Новини.
8.05 "Ранок з Iнтером".
8.30 Новини.
8.35 "Ранок з Iнтером".
9.00 Новини.
9.20 Т/с "Заради любовi я все зможу!"
11.25, 12.25 Д/с "Слiдство вели..." з Л. 
Каневським".
12.00 Новини.
13.50 "Судовi справи".
14.00 Новини.
14.20 "Судовi справи".
16.00 Новини.
16.15 "Сiмейний суд".
17.40 Новини.
18.00 "Стосується кожного".
19.00 "Стосується кожного".
20.00 "Подробицi".
21.00 Т/с "Заради любовi я все зможу!"
22.40 Т/с "Шлюб за заповiтом 2: 
Повернення Сандри". (2 кат.).
0.50 Т/с "Доярка з Хацапетiвки 3".
3.25 "Готуємо разом".
4.05 Т/с "Шлюб за заповiтом 2: 
Повернення Сандри". (2 кат.).

Канал "Україна"
7.00 Подiї.

7.15 Ранок з Україною.
8.00 Подiї.
8.15 Ранок з Україною.
9.00 Подiї.
9.15 Зоряний шлях.
11.00 "Говорить Україна".
12.15 Реальна мiстика.
13.15 Х/ф "Соло на саксофонi". (2 кат.).
15.00 Подiї.
15.20 Х/ф "Соло на саксофонi". (2 кат.).
16.00 Глядач як свiдок.
18.00 Т/с "Клан ювелiрiв. Битва", 14 с.
19.00 Подiї.
19.45 "Говорить Україна".
21.30 Футбол. Лiга чемпiонiв УЄФА. 
"Шахтар" - "Реал".
23.50 Подiї дня.
0.10 Т/с "C.S.I.: Мiсце злочину Маямi 
5", 11 i 12 с. (2 кат.).
2.00 Подiї.
2.55 Т/с "C.S.I.: Мiсце злочину Маямi". 
(2 кат.).
4.30 Т/с "Клан ювелiрiв. Битва", 14 с.
5.15 Глядач як свiдок.

СТБ
5.20 "Вiкна-Новини".
5.55 "Все буде добре!"
7.50 "Все буде смачно!"
8.45 "За живе!"
10.00 "Зiркове життя. Бездiтнi за 
власним бажанням".
10.55 "Битва екстрасенсiв".
12.20 "Танцюють всi! 4".
16.00 "Все буде добре!"
18.00 "Вiкна-Новини".
18.30 "За живе!"
20.00 "МастерШеф 5".
22.00 "Вiкна-Новини".
22.45 "МастерШеф 5".
1.05 "Один за всiх".
2.00 Х/ф "Попереднiй розслiд".
3.45 Нiчний ефiр.

Новий канал
6.00 Kids̀  Time.
6.05 М/с "Губка Боб Квадратнi Штани".
7.10 Kids̀  Time.
7.15 Т/с "Друзi".
11.15 Т/с "Щасливi разом".
16.10 Т/с "Не родись вродлива".
18.00 Абзац!
19.00 Хто зверху? 4.
20.50 Х/ф "З Парижа з любов̀ ю".
22.45 Дешево i сердито.
0.50 Абзац!
1.50 Т/с "Милi обманщицi".
3.35 Служба розшуку дiтей.
3.40 Зона ночi.

ICTV
5.00 Служба розшуку дiтей.
5.05 Студiя Вашингтон.
5.10 Провокатор.
5.55 Факти.
6.30 Ранок у великому мiстi.
8.45 Факти. Ранок.
9.15 Надзвичайнi новини.
9.55 Цивiльна оборона.
11.00 Т/с "Далекобiйники".
11.55 Х/ф "Клiтка".
12.45 Факти. День.
13.20 Х/ф "Клiтка".
14.30 Т/с "Код Костянтина".
15.25 Патруль. Самооборона.
15.45 Факти. День.
16.25 Патруль. Самооборона.
16.50 Т/с "Вiддiл 44".
17.50 Т/с "Далекобiйники".
18.45 Факти. Вечiр.
19.20 Надзвичайнi новини.
20.20 Секретний фронт.
21.05 Факти. Вечiр.
21.25 Т/с "Нiконов i Ко".
22.25 Т/с "Вiддiл 44".
23.25 Т/с "Морська полiцiя. Лос-
Анджелес".
3.25 Т/с "Ганнiбал".

Канал "2+2"
6.00 М/ф.
6.35 "Нове Шалене вiдео по-
українськи".
7.35 "Облом.UA".
8.10 "ДжеДАI".
8.30 Новини "Спецкор".
9.00 "Люстратор 7.62".
9.10 "Секретнi матерiали".
9.25 Д/ф "Таємницi затонулих 
кораблiв".
9.55 Д/ф "Поля битви тварин".
10.20 Д/ф "Загубленi свiти".
11.15 Д/ф "Протистояння тварин".
12.15 Х/ф "Людина президента".
14.10 Т/с "Зоряна брама".
16.00 Т/с "Легенди".
16.55 "Вiдеобiмба".
17.30 "Облом.UA".
17.55 "Вiдеобiмба".
18.30 Новини "Спецкор".
19.00 "ДжеДАI".
19.20 "Цiлком таємно".
20.20 Т/с "Легенди".
21.15 Х/ф "Людина президента 2".
23.30 Новини "Спецкор".
0.00 "ДжеДАI".
0.20 Т/с "Зоряна брама".
2.10 Х/ф "Легенда про княгиню Ольгу".

УТ-1
6.00,7.00,8.00 Новини.
6.10,7.10 АгроЕра.
6.20,8.25 Вiд першої особи.
6.45,7.15,8.15 Спорт.
6.50,7.20,8.20 Погода.
6.55,8.40 Ескулап.
7.25 Тепло.ua.
7.40 На слуху.
8.35 Паспортний сервiс.
8.45 Кориснi поради.
9.00 Вiчне.
9.05 Погода.
9.20 Про головне.
9.55 Вiкно до Америки.
10.30 Богатирськi iгри.
11.40 Вiйна i мир.
12.25 Слiдство. Iнфо.
13.00 Новини.
13.20 Час-Ч.
13.45 Казки Лiрника Сашка.
13.55 М/ф.
14.30 Спогади.
15.15 Надвечiр̀ я. Долi.
16.10 Свiтло.
17.00 Д/с "Сага старовинної пущi".
18.05 Час-Ч.
18.15 Новини. Свiт.
18.30 Новини.
18.55 Про головне.
19.40 Т/с "Бiлявка".
20.30 "Prime-time" з Мирославою 
Гонгадзе.
21.00 Новини.
21.30 Новини. Спорт.
21.50 "Схеми" з Н. Седлецькою.
22.15 5 баксiв.net.
22.45 З перших вуст.
22.50 Погода.
23.00,0.00,1.00 Пiдсумки.
23.20,0.20 Погода.
23.25 На слуху.
0.25 Вiд першої особи.
1.20 Новини. Свiт.
1.30 Новини.
1.45 Д/ф "Дорогами Саксонiї".
2.15 Т/с "Земля обiтована".
4.00 Т/с "Царiвна".
5.10 Новини.
5.35 Новини. Спорт.
5.45 Вiчне.

Канал "1+1"
6.00 "ТСН".
6.45 Снiданок з "1+1".
7.00 "ТСН".
7.10 Снiданок з "1+1".
7.35 "Маша i ведмiдь".
7.45 Снiданок з "1+1".
8.00 "ТСН".
8.10 Снiданок з "1+1".
9.00 "ТСН".
9.10 Снiданок з "1+1".
9.30 "Мiняю жiнку 6"
12.00 "ТСН".
12.20 "Мiняю жiнку 6".
14.10 Т/с "Слуга народу".
15.15 "Клiнiка".
15.50 "Сiмейнi мелодрами 6".
16.45 "ТСН".
17.15 Т/с "Заборонене кохання".
19.30 "ТСН".
20.30 "Чистоnews".
21.00 Т/с "Слуга народу".
22.00 "Право на владу".
23.15 "ТСН".
23.30 "Право на владу".
0.20 Драма "Квартет". (2 кат.).
2.10 Драма "Сутичка". (2 кат.).
4.50 "Супергерої".
5.05 "Телемагазин".

Iнтер
5.40 "Подробицi" - "Час".
6.35 М/ф.
7.00 Новини.
7.15 "Ранок з Iнтером".
7.30 Новини.
7.35 "Ранок з Iнтером".
8.00 Новини.
8.05 "Ранок з Iнтером".
8.30 Новини.
8.35 "Ранок з Iнтером".
9.00 Новини.
9.20 Т/с "Заради любовi я все зможу!"
11.25, 12.25 Д/с "Слiдство вели..." з Л. 
Каневським".
12.00 Новини.
13.50 "Судовi справи".
14.00 Новини.
14.20 "Судовi справи".
16.00 Новини.
16.15 "Сiмейний суд".
17.40 Новини.
18.00 "Стосується кожного".
20.00 "Подробицi".
21.00 Т/с "Заради любовi я все зможу!"
22.40 Т/с "Шлюб за заповiтом 2: 
Повернення Сандри". (2 кат.).
0.50 Х/ф "Усе можливо".
2.40 Д/с "Україна: забута iсторiя".
3.25 "Подорожi в часi".
4.10 Т/с "Шлюб за заповiтом 2: 
Повернення Сандри". (2 кат.).

Канал "Україна"
7.00 Подiї.
7.15 Ранок з Україною.

8.00 Подiї.
8.15 Ранок з Україною.
9.00 Подiї.
9.15 Зоряний шлях.
11.00 "Говорить Україна".
12.15 Реальна мiстика.
13.15 Х/ф "Карусель".
15.00 Подiї.
15.30 Х/ф "Карусель".
16.00 Глядач як свiдок.
18.00 Т/с "Клан ювелiрiв. Битва", 15 с.
19.00 Подiї.
19.45 "Говорить Україна".
21.00 Х/ф "Повiр, усе буде добре". (2 
кат.).
23.00 Подiї дня.
23.30 Т/с "C.S.I.: Мiсце злочину Маямi 5", 
13 i 14 с. (2 кат.).
1.20 Подiї.
2.15 Т/с "C.S.I.: Мiсце злочину Маямi". 
(2 кат.).
3.45 Зоряний шлях.
4.30 Т/с "Клан ювелiрiв. Битва", 15 с.
5.15 Глядач як свiдок.

СТБ
5.35 "Вiкна-Новини".
6.10 "Все буде добре!"
8.05 "Все буде смачно!"
9.10 "За живе!"
10.20 "Зiркове життя. Окiльцювати 
зiрку".
11.15 "Битва екстрасенсiв".
12.50 "Танцюють всi! 4".
16.00 "Все буде добре!"
18.00 "Вiкна-Новини".
18.30 "За живе!"
20.00 "Зваженi та щасливi 5".
22.00 "Вiкна-Новини".
22.45 "Зваженi та щасливi 5".
23.15 "Один за всiх".
0.30 Х/ф "Давнiй знайомий".
2.05 Нiчний ефiр.

Новий канал
6.00 Kids̀  Time.
6.05 М/с "Губка Боб Квадратнi Штани".
7.10 Kids̀  Time.
7.15 Т/с "Друзi".
11.05 Т/с "Моя прекрасна няня".
16.10 Т/с "Не родись вродлива".
18.00 Абзац!
19.00 Суперiнтуїцiя.
20.25 Х/ф "13-й район: Ультиматум".
22.40 Хто зверху.
0.40 Стенд-Ап шоу.
1.35 Абзац!
2.35 Служба розшуку дiтей.
2.40 Т/с "Милi обманщицi".
4.20 Зона ночi.

ICTV
5.05 Студiя Вашингтон.
5.10 Провокатор.
5.55 Факти.
6.30 Ранок у великому мiстi.
8.45 Факти. Ранок.
9.15 Надзвичайнi новини.
10.00 Цивiльна оборона.
11.00 Т/с "Далекобiйники".
11.55 Х/ф "Солдат".
12.45 Факти. День.
13.20 Х/ф "Солдат".
14.30 Т/с "Код Костянтина".
15.25 Патруль. Самооборона.
15.45 Факти. День.
16.25 Патруль. Самооборона.
16.50 Т/с "Вiддiл 44".
17.50 Т/с "Далекобiйники".
18.45 Факти. Вечiр.
19.20 Надзвичайнi новини.
20.20 Iнсайдер.
21.05 Факти. Вечiр.
21.25 Т/с "Нiконов i Ко".
22.25 Т/с "Вiддiл 44".
23.25 Т/с "Морська полiцiя. Лос-
Анджелес".
3.25 Т/с "Ганнiбал".

Канал "2+2"
6.00 М/ф.
6.35 "Нове Шалене вiдео по-
українськи".
7.35 "Облом.UA".
8.10 "ДжеДАI".
8.30 Новини "Спецкор".
9.00 "Люстратор 7.62".
9.10 "Секретнi матерiали".
9.25 Д/ф "Таємницi затонулих 
кораблiв".
9.55 Д/ф "Поля битви тварин".
10.20 Д/ф "Загубленi свiти".
11.15 Д/ф "Протистояння тварин".
12.15 Х/ф "Людина президента 2".
14.10 Т/с "Зоряна брама".
16.00 Т/с "Легенди".
16.55 "Вiдеобiмба".
17.30 "Облом.UA".
17.55 "Вiдеобiмба".
18.30 Новини "Спецкор".
19.00 "ДжеДАI".
19.20 "Люстратор 7.62".
20.20 "Хоробрi серця".
21.15 Х/ф "Монстр глибин".
23.30 Новини "Спецкор".
0.00 "ДжеДАI".
0.20 Т/с "Зоряна брама".
2.10 Х/ф "Ярослав Мудрий".

► Загублений паспорт (серія СС №207665), виданий 
Калуським МВ УМВСв Івано-Франківської області 29 ли-
стопада 1996 року на ім’я Краснопьорова Анна Іванівна, 
вважати недійсним.

► Загублений атестат про повну загальну середню осві-
ту (серія НК №44833547), виданий Маріупольською за-
гальноосвітньою школою І-ІІІ ступенів №64 Маріупольської 
міської ради Донецької області 01.06.2013 року на ім’я 
Рожновського Богдана Сергійовича, вважати недійсним.

► Втрачений студентський квиток виданий Національ-
ним Університетом Державної Податкової Служби України 
у 2014 році на ім'я Михайлевської Юлії Миколаївни вва-
жати недійсним.

► Вважати недійсним втрачений військовий квиток 
виданий Ірпінським МВК на ім'я Добровлянський Сергій 
Олександрович.

► Загублений студентський квиток (серія КВ 
№10875358), виданий Торгівельно-економічним коле-
джем КНТЕУ 01.09.2015 року на ім'я Захарченко Каріни 
Сергіївни, вважати недійсним.

ОГОЛОШЕННЯ

РЕКЛАМА

Шахматный клуб проводит набор детей 
от 4 лет на занятия шахматами. (098) 
9079108 (095)8238577

ALIVE SHOP: інтернет-магазин натураль-
ної косметики українського виробництва. 
Не містить шкідливих сульфатів,парабе-
нів,віддушок та штучних барвників!!! На 
основі відварів трав та натуральних масел. 
Купуй українське!  Не переплачуй за брен-
дові назви та митні платежі! Знаходимося в 
Ірпені. Для жителів рідного міста доставка 
БЕЗКОШТОВНА! Запрошуємо відвідати 
наш сайт: www.alive-shop.com.ua

Продам економічні, піролізні, 
твердопаливні котли верхнього 
горіння. Установка, гарантія. Тел.: (099) 
309-18-28, (073) 419-40-05

 "Центр отцовства" ПРИГЛАШАЕТ НА 
ОБУЧЕНИЕ юношей и мужчин,которые 
желают стать джентльменами и за-
ботливыми отцами. Вы станете лично-
стями широкого объема. Приобретете 
профессию,научитесь строить отношения 
и управлять финансами,добиваться 
поставленных целей. С нами Вы воспита-
ете сильный, любвеобильный характер 
отца и окажите влияние на последую-
щие поколения. В это нелегкое время 
"Центр Отцовства" станет для Вас самым 
ценным приобретением Вашей жизни. 
Звоните по тел.: (063) 361-19-29, (095) 
661-77-75,096-444-79-05. E-mail: Center.
Otcovstva@gmail.com

Всеукраинская благотворитель-
ная организация ПРЕОБРАЖЕНИЕ 
УКРАИНЫ. Помощь наркозави-
симым,алкозависимым бездомным 
людям. Мы готовы прийти на помощь 
людям попавшим в трудную жизнен-
ную ситуацию,оставшимся без жилья, 
без средств к существованию,освобо-
дившимся из мест лишения свободы, 
попавшим в зависимость от наркотиков 
и алкоголя и др. Упрощенный прием и 
бессрочное пребывание в восстанови-
тельных центрах Украины.  БЕСПЛАТНО! 
БЕССРОЧНО! АНОНИМНО! Телефон 
доверия информационно-справочной 
службы: (097)166-00-00, 050-357-72-73

Запрошуються ОХОРОННИКИ на 
роботу в ТЦ м. Києва. Вимоги: без 
шкідливих звичок, без судимості, 
дисципліновані. Г\р денний, з\п 3200 грн. 
097 6826805, 097 8498088

 Ирпенский ГДК приглашает на 
курсы КРОЯ И ШИТЬЯ. Курсы по 
раскрою и пошиву БРЮК. А также 
приглашаем мастеров по пошиву женской 
одежды на курсы ЗАКРОЙЩИКОВ 
(с трудоустройством). Возможность 
индивидуального обучения!!! Наш адрес: 
Ирпень, ул. 74 Стрелковой дивизии,1 
(Район "Фуршета"). Тел.: 97-235, 063-353-
45-75

РЕМОНТ ГАЗОВИХ котлів,колонок,плит. 
РЕМОНТ,ЧИСТКА БОЙЛЕРІВ. 
Сантехнічні роботи. Якісно! Надійно! 
Звертайтесь: 096-432-58-06

СКИДКИ на работы+материалы . 
Ремонтные услуги любой сложности. 
Перепланировки, подвесные потол-
ки, гипсокартон. Отопление, теплый 
пол, водопровод,канализация. Плитка, 
стяжка, штукатурка, шпаклевка, сан-
техника, электрика. Балконы под ключ. 
Доставка материалов.vash-prorab.com.ua 
(096)9721514, (066)8393483

СКИДКИ на работы+материалы . 
Кровельные работы под ключ. Мансард-
ные крыши, стропильные системы. Мягкая 
кровля, метал., битумная, полимерная, 
керамическая черепица.Облицовка, уте-
пление домов, квартир. Сайдинг, фактур-
ная штукатурка, короед, термопанели. 
Доставка материалов.vash-prorab.com.ua 
(096)9721514, (066)8393483
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15.20 Т/с "Бiлий налив".
17.30 Т/с "Багаття на снiгу", 1 i 2 с.
19.00 Подiї.
19.40 Т/с "Багаття на снiгу".
22.25 Х/ф "Карусель".
0.25 Зоряний шлях. Субота.
1.25 Вiдверто з Машею 
Єфросинiною.
2.30 Подiї.
3.20 Т/с "C.S.I.: Мiсце злочину 
Маямi". (2 кат.).
4.50 Реальна мiстика.

СТБ
5.25 Х/ф "Прощальна гастроль 
"Артиста".
6.55 "Зваженi та щасливi 5".
9.15 "Кохана, ми вбиваємо дiтей".
19.00 "Х-Фактор 6".
22.25 "Моя правда Тетяна 
Литвинова".
23.30 "Х-Фактор 6. Пiдсумки 
голосування".
0.40 Х/ф "Прощальна гастроль 
"Артиста".
2.05 Нiчний ефiр.

Новий канал
5.40 Kids̀  Time.
5.45 М/с "Пригоди Джиммi 
Нейтрона".
6.35 Kids̀  Time.
6.40 Хто зверху 3.
8.45 Ревiзор.
11.45 Пристрастi за ревiзором.
14.10 Хто зверху? 4.
16.00 М/ф "Мегамозок".
18.00 Х/ф "Гаррi Поттер i 
напiвкровний Принц".
21.00 Х/ф "Гаррi Поттер i Дари 
смертi. Частина 1".
23.45 Х/ф "Хто я?" (2 к.).
2.10 Х/ф "Джессi Стоун: Жодного 
розкаяння". (2 к.).
3.50 Т/с "Милi обманщицi". (2 к.).
4.40 Зона ночi.

ICTV
6.40 Факти.
7.10 Х/ф "Поводир".
9.45 Секретний фронт.
10.40 Антизомбi.
11.40 Дiстало!
12.40 Цивiльна оборона.
12.45 Факти. День.
13.00 Цивiльна оборона.
13.50 Iнсайдер.
14.50 Т/с "Нiконов i Ко".
18.45 Факти. Вечiр.
19.20 Надзвичайнi новини. 
Пiдсумки з К. Стогнiєм.
20.05 Х/ф "Примарний гонщик".
22.10 Х/ф "Примарний гонщик 2. 
Дух помсти".
0.00 Х/ф "8 мiлiметрiв". (2 кат.).
2.20 Х/ф "Клiтка".
4.00 Т/с "Код Костянтина".

Канал "2+2"
6.00 М/ф.
6.25 Х/ф "Страченi свiтанки".
8.20 Х/ф "Чорна Рада".
11.35 Д/ф "Живi".
13.00 "ДжеДАI".
13.50 16 Тур ЧУ. Карпати - 
Олiмпiк.
16.00 Бокс: Бiй в суперважкiй 
вазi. Тайсон Ф`юрi - Дерек Чiсора.
17.05 Бокс: Бiй в суперважкiй 
вазi. Тайсон Ф`юрi - Крiстiан 
Хаммер.
18.00 Х/ф "Пiдводний човен".
22.00 Х/ф "Письменник-привид".
0.25 Х/ф "Розумний сумнiв".
2.05 Х/ф "Захар Беркут".

ТБ
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УТ-1
6.00,7.00,8.00 Новини.
6.10,7.10 АгроЕра.
6.20,8.25 Вiд першої особи.
6.45,7.15,8.15 Спорт.
6.50,7.20,8.20 Погода.
6.55,8.40 Ескулап.
7.25 Ера будiвництва.
7.35 На слуху.
7.50 Код безпеки.
8.35 Паспортний сервiс.
8.45 Кориснi поради.
9.00 Вiчне.
9.05 Погода.
9.20 Про головне.
9.50 Д/с "Сага старовинної пущi".
10.55 Погода.
11.05 Чоловiчий клуб.
11.55 Вересень.
12.25 "Схеми" з Н. Седлецькою.
13.00 Новини.
13.20 Час-Ч.
13.45 Казки Лiрника Сашка.
13.55 Школа Мерi Поппiнс.
14.10 М/ф.
14.30 Театральнi сезони.
15.15 Вiра. Надiя. Любов.
16.10 Щоб почули...
16.50 Погода.
17.00 Д/ф "Втеча з культу".
17.50 Як це?
18.15 Новини. Свiт.
18.30 Новини.
18.55 Про головне.
19.40 Т/с "Бiлявка".
20.30 "План на завтра" з Анастасiєю 
Рiнгiс.
21.00 Новини.
21.30 Новини. Спорт.
21.50 Перша студiя.
22.40 З перших вуст.
22.50 Погода.
23.00,0.00,1.00 Пiдсумки.
23.20 Вертикаль влади.
0.20 Погода.
0.25 Вiд першої особи.
1.20 Новини. Свiт.
1.30 Новини.
1.45 Час-Ч.
1.55 Х/ф "Голод-33".
3.45 Вiра. Надiя. Любов.
4.35 Про головне.
5.10 Новини.
5.35 Новини. Спорт.
5.45 Вiчне.

Канал "1+1"
6.00 "ТСН".
6.45 Снiданок з "1+1".
7.00 "ТСН".
7.10 Снiданок з "1+1".
7.35 "Маша i ведмiдь".
7.45 Снiданок з "1+1".
8.00 "ТСН".
8.10 Снiданок з "1+1".
9.00 "ТСН".
9.10 Снiданок з "1+1".
9.30 "Мiняю жiнку 6".
11.05 "Мiняю жiнку 7".
12.00 "ТСН".
12.20 "Мiняю жiнку 7".
14.05 Т/с "Слуга народу".
15.10 "Клiнiка".
15.45 "Сiмейнi мелодрами 6".
16.45 "ТСН".
17.15 Т/с "Заборонене кохання".
19.30 "ТСН".
20.20 "Вечiрнiй Київ".
22.40 "Свiтське життя".
23.40 Драма "Сутичка". (2 кат.).
3.10 "ТСН".
4.00 "Елiксир бадьоростi. 
Середовище проживання".
4.55 "Грошi".

Iнтер
5.40 "Подробицi" - "Час".
6.35 М/ф.
7.00 Новини.
7.15 "Ранок з Iнтером".
7.30 Новини.
7.35 "Ранок з Iнтером".
8.00 Новини.
8.05 "Ранок з Iнтером".
8.30 Новини.
8.35 "Ранок з Iнтером".
9.00 Новини.
9.20 Т/с "Заради любовi я все 
зможу!"
11.25 Д/с "Слiдство вели..." з Л. 
Каневським".
12.00 Новини.
12.25 Д/с "Слiдство вели..." з Л. 
Каневським".
13.50 "Судовi справи".
14.00 Новини.
14.20 "Судовi справи".
16.00 Новини.
16.15 "Сiмейний суд".
17.40 Новини.
18.00 "Стосується кожного".
20.00 "Подробицi".
21.00 "Чорне дзеркало".
23.00 Х/ф "Хрещений батько 3".
2.15 Х/ф "День перший, день 
останнiй".
3.20 Д/с "Україна: забута iсторiя".
4.05 Х/ф "Голод-33".

Канал "Україна"
7.00 Подiї.
7.15 Ранок з Україною.
8.00 Подiї.
8.15 Ранок з Україною.
9.00 Подiї.
9.15 Зоряний шлях.
11.00 "Говорить Україна".
12.15 Реальна мiстика.
13.15 Х/ф "Формула щастя".
15.00 Подiї.
15.30 Х/ф "Формула щастя". (2 кат.).
16.00 Глядач як свiдок.
18.00 Т/с "Клан ювелiрiв. Битва", 
16 с.
19.00 Подiї.
19.45 "Говорить Україна".
21.00 Х/ф "Пряники з картоплi". 
(2 кат.).
23.00 Подiї дня.
23.30 Т/с "C.S.I.: Мiсце злочину 
Маямi 5", 15 i 16 с. (2 кат.).
1.20 Подiї.
2.15 Т/с "C.S.I.: Мiсце злочину 
Маямi". (2 кат.).
3.45 Т/с "Клан ювелiрiв. Битва", 
16 с.
4.30 Зоряний шлях.
5.00 Глядач як свiдок.

СТБ
5.20 Х/ф "Казки... Казки... Старого 
Арбату".
7.10 Х/ф "Анна Герман".
18.00 "Вiкна-Новини".
18.30 Т/с "Коли ми вдома".
20.00 "Танцюють всi! 8".
22.00 "Вiкна-Новини".
22.45 "Танцюють всi! 8".
23.55 Х/ф "Казки... Казки... Старого 
Арбату".
1.55 Нiчний ефiр.

Новий канал
6.00 Служба розшуку дiтей.
6.05 Kids̀  Time.
6.10 М/с "Губка Боб Квадратнi 
Штани".
7.15 Kids̀  Time.
7.20 Т/с "Друзi".
11.10 Т/с "Щасливi разом".
16.00 Супермодель по-українськи.
18.00 Абзац!
19.00 Супермодель по-українськи.
21.00 Суперiнтуїцiя.
22.20 Половинки.
0.00 Х/ф "Серфер душi".
2.05 Абзац!
3.00 Т/с "Милi обманщицi". (2 кат.).
3.50 Зона ночi.

ICTV
5.05 Служба розшуку дiтей.
5.10 Студiя Вашингтон.
5.15 Провокатор.
5.55 Факти.
6.30 Ранок у великому мiстi.
8.45 Факти. Ранок.
9.15 Надзвичайнi новини.
10.10 Цивiльна оборона.
11.10 Т/с "Далекобiйники".
12.05 Х/ф "Людина, яка змiнила 
все".
12.45 Факти. День.
13.20 Х/ф "Людина, яка змiнила 
все".
15.25 Патруль. Самооборона.
15.45 Факти. День.
16.25 Патруль. Самооборона.
16.50 Т/с "Вiддiл 44".
17.50 Т/с "Далекобiйники".
18.45 Факти. Вечiр.
19.20 Надзвичайнi новини.
20.20 Антизомбi.
21.05 Факти. Вечiр.
21.25 Т/с "Нiконов i Ко".
22.25 Що по телеку?
23.25 Т/с "Морська полiцiя. Лос-
Анджелес".
2.45 Духовна спадщина України.
5.20 Д/ф "Перша Вiтчизняна. 
Другий фронт".

Канал "2+2"
6.00 М/ф.
6.35 "Нове Шалене вiдео по-
українськи".
7.35 "Облом.UA".
8.10 "ДжеДАI".
8.30 Новини "Спецкор".
9.00 "Люстратор 7.62".
9.10 "Секретнi матерiали".
9.25 Д/ф "Таємницi затонулих 
кораблiв".
9.55 Д/ф "Поля битви тварин".
10.20 Д/ф "Загубленi свiти".
11.15 Д/ф "Протистояння тварин".
12.15 Х/ф "Капiтан Грiм".
14.10 Т/с "Зоряна брама".
16.00 "Вiдеобiмба".
17.30 "Облом.UA".
17.55 "Вiдеобiмба".
18.30 Новини "Спецкор".
19.00 "ДжеДАI".
19.20 Х/ф "Монстр глибин".
21.05 Х/ф "Дев̀ ять життiв".
23.00 Х/ф "Операцiя "Скорпiон".
0.50 Т/с "Зоряна брама".
2.25 Х/ф "Вишневi ночi".

УТ-1
6.00,7.00 Пiдсумки.
6.20,7.20,8.55 Погода.
6.25 У просторi буття.
7.30 На слуху.
8.10 АгроЕра. Пiдсумки.
8.25 Код безпеки.
8.30 Вертикаль влади.
9.00 Д/ф "Жернова".
10.40 Перша студiя.
11.30 Д/ф "Голодомор 1932-1933 
рр. Постгеноцидний синдром".
12.00 Хвилина мовчання.
12.05 Х/ф "Апостол Фома".
14.20 Д/ф "Голодомор. Голоси 
свiдкiв".
15.00 Хвилина мовчання. 
Панахида. Виступ Президента 
України.
16.05 "Живi". Фiльм Сергiя 
Буковського.
17.30 Погода.
17.40 Х/ф "Iуда".
19.35 Д/ф "Дiти Майдану".
20.30 На пам`ять.
21.00 Новини.
21.40 Д/ф "Жiнки-солдати: 
побачити, що я посмiхаюсь".
22.45 Погода.
23.00 Вiд першої особи. 
Пiдсумки.
0.00,1.10 Погода.
0.05 День Янгола.
1.20 Мегалот.
1.25 Надвечiр̀ я. Долi.
2.15 Т/с "Земля обiтована".
3.10 Вiра. Надiя. Любов.
4.00 Свiтло.
4.35 Д/ф "Василь Стус. Феномен 
суток".
5.30 Новини.

Канал "1+1"
6.15 Х/ф "Подорож у свiт Джейн 
Остiн".
10.00 "ТСН".
11.00 Мелодрама "Сценарiй 
долi".
19.30 "ТСН".
20.15 "Українськi сенсацiї".
21.00 Мелодрама "Титанiк".
0.30 Драма "Iмперiя".
2.15 Драма "Iмперiя".
3.40 Х/ф "Королiвство кривих 
дзеркал".
5.00 "Найвидатнiшi фокусники 
свiту".

Iнтер
5.35 "Подробицi" - "Час".
6.20 "Чекай на мене".
8.40 "Школа доктора 
Комаровського".
9.30 Х/ф "Закляття Долини Змiй".
11.30 "Подорожi в часi".
12.00 Т/с "Доярка з Хацапетiвки 
3".
15.00 Х/ф "Її серце".
17.00 Т/с "Так далеко, так 
близько". (2 кат.).
20.00 "Подробицi".
20.30 Т/с "Так далеко, так 
близько". (2 кат.).
21.30 Великий бокс. Володимир 
Кличко - Тайсон Ф`юрi.
1.45 "Подробицi" - "Час".
2.15 Х/ф "Хрещений батько 3". 
(2 кат.).

Канал "Україна"
6.40 Х/ф "Повiр, усе буде добре". 
(2 кат.).
7.00 Подiї.
7.10 Х/ф "Повiр, усе буде добре". 
(2 кат.).
9.00 Вiдверто з Машею 
Єфросинiною.
10.00 Зоряний шлях. Субота.
11.00 Х/ф "Пряники з картоплi". 
(2 кат.).
13.10 Т/с "Бiлий налив", 1 i 2 с.
15.00 Подiї.

УТ-1
6.00,8.00 Погода.
6.05 Свiт православ̀ я.
6.50 Шеф-кухар країни.
7.45 Свiт on line.
8.15 Вперед на Олiмп!
8.35 Тепло.ua.
9.00 Погода.
9.15 Як це?
9.35 5 баксiв.net.
10.00 Спогади.
10.30 Твiй дiм.
11.15 Фольк-music.
12.30 Хокей. Чемпiонат України. 
"Донбас" - "Кременчук".
14.40 Бiатлон. Кубок свiту. 
Одиночна змiшана естафета.
15.55 Український корт.
16.25 Бiатлон. Кубок свiту. Змiшана 
естафета.
18.05 Чоловiчий клуб. Спорт.
18.45 Театральнi сезони.
19.20 Т/с "Бiлявка".
21.00 Новини.
21.30 Прем̀ єр-мiнiстр України А. 
Яценюк про реформи.
21.40 Перша шпальта.
22.15 Книга.ua.
22.45 Погода.
23.00 День Янгола.
0.00,1.10 Погода.
0.05 На слуху. Пiдсумки.
1.20 Музичне турне.
2.30 Хокей. Чемпiонат України. 
"Донбас" - "Кременчук".
4.30 Чоловiчий клуб. Спорт.
5.30 Новини.

Канал "1+1"
6.10 "Найвидатнiшi фокусники 
свiту".
7.05 "Елiксир бадьоростi. 
Середовище проживання".
8.10 "Українськi сенсацiї".
9.00 "Лото-Забава".
9.40 М/ф.
9.50 "Маша i ведмiдь".
10.05 "ТСН".
11.00 "Свiт навиворiт 3: Танзанiя, 
Ефiопiя".
12.00 "Свiт навиворiт 3: Танзанiя, 
Ефiопiя".
13.00 "Новий Iнспектор Фреймут 
3".
14.30 "Одруження наослiп".
15.50 "Розсмiши комiка 5".
16.50 "Вечiрнiй Київ".
19.30 "ТСН-Тиждень".
21.00 "Маленькi гiганти".
23.15 "10 хвилин з Прем̀ єр-
мiнiстром".
23.25 "Свiтське життя".
0.25 Драма "Голод-33".
2.25 Х/ф "Королiвство кривих 
дзеркал".
3.40 "Шiсть кадрiв".
5.15 "ТСН-Тиждень".

Iнтер
5.05 Великий бокс. Володимир 
Кличко - Тайсон Ф`юрi.
8.15 "Вдалий проект".
9.05 "Готуємо разом".
10.00 "Орел i решка. Ювiлейний 2".
11.00 Х/ф "Її серце".
13.00 Х/ф "Люблю, тому що люблю".
15.00 Т/с "Повернешся - 
поговоримо", 1-4 с.
19.00 "Кохання з першого погляду".
20.00 "Подробицi тижня".
21.30 "10 хвилин з Прем̀ єр-
мiнiстром".
21.40 Т/с "Так далеко, так близько". 
(2 кат.).
1.45 Д/ф "Ген жорстокостi".
2.40 Х/ф "Закляття Долини Змiй".
4.15 "Подробицi тижня".

Канал "Україна"
6.30 Подiї.
7.10 Реальна мiстика.
9.10 Т/с "Бiлий налив".
13.10 Т/с "Багаття на снiгу".
17.00 Т/с "Анютине щастя". (2 кат.).

19.00 Подiї тижня з Олегом 
Панютою.
19.40 10 хвилин з Прем̀ єр-
мiнiстром.
20.00 Т/с "Анютине щастя". (2 кат.).
22.00 Х/ф "Формула щастя".
0.00 Х/ф "Соло на саксофонi".
2.10 Т/с "Клан ювелiрiв. Битва", 
12-16 с.
5.50 10 хвилин з Прем̀ єр-
мiнiстром.
6.00 Подiї тижня з Олегом 
Панютою.

СТБ
6.05 Х/ф "Хiд у вiдповiдь".
7.40 "Х-Фактор 6".
9.00 "Все буде смачно!"
9.55 "Караоке на Майданi".
10.50 "Х-Фактор 6".
14.25 "МастерШеф 5".
19.00 "Битва екстрасенсiв 15".
21.15 "Один за всiх".
22.25 "Кохана, ми вбиваємо дiтей".
1.15 "Детектор брехнi 7".
2.10 Х/ф "Хiд у вiдповiдь".
3.45 Нiчний ефiр.

Новий канал
6.00 Kids̀  Time.
6.05 Х/ф "Пiтер Пен".
8.10 Kids̀  Time.
8.15 М/ф "Хранителi снiв".
10.15 Х/ф "З Парижа з любов̀ ю".
12.05 Х/ф "13-й район: 
Ультиматум".
14.10 Х/ф "Темний свiт".
16.10 Х/ф "Темний свiт: Рiвновага".
18.05 Х/ф "Голоднi iгри".
21.00 Х/ф "Вовки". (2 кат.).
22.45 Х/ф "Бiсiв мобiльник". (2 кат.).
0.35 Х/ф "Перевертнi". (3 кат.).
2.10 Т/с "Милi обманщицi".
3.00 Зона ночi.

ICTV
5.15 Факти.
5.45 М/с "Том i Джерi в дитинствi".
6.25 Х/ф "Ключ Саламандри".
8.40 Зiрка YouTube.
10.45 Дивитися всiм!
11.45 Труба мiстера Сосиски.
12.45 Факти. День.
13.00 Х/ф "Широко крокуючи".
14.45 Х/ф "Примарний гонщик".
16.50 Х/ф "Примарний гонщик 2. 
Дух помсти".
18.45 Факти тижня.
20.25 10 хвилин з Прем̀ єр-
мiнiстром України.
20.35 Х/ф "Вiйна свiтiв Z".
23.00 Х/ф "Втеча з Лос-Анджелеса". 
(2 кат.).
1.05 Х/ф "Людина, яка змiнила все".
3.20 Т/с "Ганнiбал".
3.50 Т/с "Код Костянтина".

Канал "2+2"
6.00 М/ф.
6.40 "Маски-шоу".
7.50 "Нове Шалене вiдео по-
українськи".
8.35 "Облом.UA".
9.00 "Бушидо".
10.00 "Легенди кiкбоксiнгу".
11.00 "Люстратор 7.62".
12.00 "Цiлком таємно".
13.00 "Секретнi матерiали".
13.50 16 Тур ЧУ. Волинь - Металург 
З.
16.00 "Облом.UA".
16.50 16 Тур ЧУ. Динамо - 
Чорноморець.
19.00 Х/ф "Дев̀ ять життiв".
21.30 "Профутбол".
23.15 Х/ф "Операцiя "Скорпiон".
1.05 Х/ф "Капiтан Грiм".
3.05 Х/ф "Богдан-Зиновiй 
Хмельницький".

з 19.11 по 25.11
► ЗАЛ 1
10:20 — 007: Спектр
13:00 — Стив Джобс
15:20 — Переполох в джунглях
17:00 — Голодные игры: Сойка-
пересмешница. Часть II 3D
19:30 — Голодные игры: Сойка-
пересмешница. Часть II 3D
22:00 — Голодные игры: Сойка-
пересмешница. Часть II 3D

► ЗАЛ 2
10:00 — Голодные игры: Сойка-
пересмешница. Часть II

12:15 — 007: Спектр
14:50 — Голодные игры: Сойка-
пересмешница. Часть II
17:10 — Савва. Сердце воина
19:00 — 007: Спектр
21:40 — Стив Джобс

г. Ирпень ул. Соборная 105а
Телефон:
(097) 440-17-30, (050) 572-22-59, 
(093) 769-43-44

http://www.perun.net.ua
http://vk.com/club17776666
https://www.facebook.com/groups/120
844548110518/?ref=bookmarks

КИНОТЕАТР «ПЕРУН» 
РАСПИСАНИЕ СЕАНСОВ
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• ФОТОЗЙОМКА• 

• РЕТУШ • 
• ОБРОБКА• 

54-367

ТОВ "ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ СОЮЗ ЕКСПЕРТІВ"

БТІ
Тел.: (067) 692-96-98, (093) 535-44-87, (095) 130-68-60

vse.bti@gmail.com, www.VSE.com.ua

САМОЧИННЕ БУДІВНИЦТВО

ТОВ "КОМПАНІЯ 
КОНСАЛДИНГ ІНВЕСТ" 
запрошує на роботу сор-
тувальників з виробни-

цтва харчової продукції. 
Підприємство знаходиться 
за адресою: смт Гостомель, 

вул. Остромирська (Рад-
госпна)34. Заробітна плата 

відрядно-преміальна. 
Тел.: (067)449-14-70, 

Тетяна Іванівна

РАКУШНЯК 
(БЛОКИ) С КАРЬЕРА
бесплатная доставка 

Тел.: (097)100-00-74

•ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ•
•ГРУЗЧИКИ•РАЗНОРАБОЧИЕ•
уборка территорий,вывоз 

мусора,земельные работы, 
любая тяжелая работа

КРУГЛОСУТОЧНО/БЕЗ ВЫХОДНЫХ
www.gruzproffi.com

(067) 401-40-43
(050) 357-26-00

ПОЗДРАВЛЯЕМ Валентину Савельевну 
и Анатолия Николаевича Герасимчуков 

С ЗОЛОТОЙ СВАДЬБОЙ!

Вы шли всегда одной дорогой
И Вас вела одна звезда!

Пускай и было в жизни многое – 
Вдвоем теплее в холода!

И не преграда – вьюга злая,
Не обжигает летний зной!

Вдвоем дошли, и пусть все знают, – 
До Вашей свадьбы золотой!

От всей большой семьи

ПОЗДРАВЛЯЕМ МИХАИЛА ВАСИЛЬЕВИЧА ГАНЖУ!
Эх, дороги! Их пройдено довольно много. Дед Миша вспоминает минувшие 
дни и годы: полтора года срочной службы матросом в г. Севастополе, учебу 
в военно-морском училище, 23 года офицерской службы на Северном флоте 
и 23 года, прожитых в г. Ирпене.
Почетный ветеран Украины, почетный гражданин города Ирпеня Ганжа 
Михаил Васильевич 17 ноября встречает 78 годовщину рождения.
Городской совет ветеранов поздравляет тебя, наш побратим и товарищ, 
с Днем рождения! Желаем здоровья, бодрости духа и плодотворной 
общественной работы на посту председателя Совета ирпенской городской 
организации ветеранов. Будем жить и продолжать объединять ветеранов 
всех поколений и войн. 

Председатели советов первичных организаций ветеранов, 
кто лично работает с М.В.Ганжой

КУПЛЮ 
КОРІВ ТА КОНЕЙ
067-776-95-94
063-582-56-95

РАКУШНЯК  
ВІД 

ВИРОБНИКА  
телефони:

050-889-88-90 
096-889-88-90

ЛІКУВАННЯ 
АЛКОГОЛІЗМУ, 

ТЮТЮНОПАЛІННЯ
Київ, ул. Л. Гавро,6

044-419-96-36, 
067-507-21-59, 
063-834-36-53

Запрошуються на роботу:
СКЛАДАЛЬНИЦІ, ПАКУВАЛЬНИЦІ, 

СОРТУВАЛЬНИЦІ РАМОК.
П'ятиденний робочий день 

з 8:00 до 16:30–З/П до 3 000 грн
вул. Стельмаха 9-в (територія меблевої фабрики)

тел. (04597)9-47-17, (044) 593-86-56, 
З 11.00 ДО 16.00

Щиро вітаємо депутата Гостомельської 
селищної ради Матусяк Ольгу Iванівну з 
перемогою на виборах 15 листопада 2015 року. 
Для розквіту рідного селища Гостомель треба 
прикласти максимум зусиль. Тому бажаємо Вам 
наснаги, толерантності та витримки у Ваші 
роботі на благо селища.

З повагою, виборці та активісти громади

ВІТАЄМО З ДНЕМ НАРОДЖЕННЯ:
Михайла Тимофійовича МОЦОВИКА
Олексія Андрійовича ЛОЗУ
Михайла Кіндратовича КІЩУКА

Летять роки, мов чайки над водою,
І разом з ними доля непроста.
А Ви завжди лишайтесь молодими,
Живіть у щасті й радості до ста!

Рада інвалідів війни, збройних сил та учасників бойових дій

ВІТАЄМО З ДНЕМ НАРОДЖЕННЯ:
Михайла Івановича КОПАЧА
Тетяну Андрііївну МЕЗІНУ
Бажаєм Вам, щоб доля дарувала
В осіннім сонці весняне тепло,
Щоб Ваша молода душа співала,
А для печалі місця не було!

Ірпінська міська рада, виконавчий комітет

КУПЛЮ КОРIВ, КОНЕЙ 
ТА МОЛОДНЯК

067-410-54-71,093-001-29-60


