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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

проводового 
радіомовлення

та на сайті Ірпінської 
міської ради: imr.gov.ua 
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«В "Ірпінському віснику" 
кожен знайде для себе 

щось цікаве!», 
Олеся КОВАЛЬ, 

активіст БФ «Фонд 
громади Приірпіння»

«ІРПІНСЬКИЙ ВІСНИК» «ІРПІНСЬКИЙ ВІСНИК» 
повертає гроші передплатникам!повертає гроші передплатникам!

Дорогі читачі!
Із 10 грудня до 10 січня 2016 р. 
діє спеціальна пропозиція 

«124 мінус 124» – 
«Передплата + привітання + оголошення»!
Кожен, хто встигне передплатити наше видання, 

матиме можливість упродовж року безплатно приві-
тати на сторінках нашої газети будь-яку дорогу лю-
дину із днем народження чи професійним святом, а 
також безплатно подати своє оголошення рекламного 
характеру!
Тож, заплативши усього 124 грн. за річну перед-

плату «Ірпінського вісника», Ви економите 70 грн. на 
розміщенні привітання і ще – 54 грн. на оголошенні! 
Усього економія – 124 грн.!

НАГАДУЄМО:    Передплатний індекс – 35033
Передплату можна оформити в усіх відділеннях «Укрпошти», у листонош, в редакції 

«Ірпінського вісника».
Газета в 2016 році виходитиме щотижня, обсягом 12-20 сторінок.
Скористатися правом спеціальної пропозиції Ви можете на основі копії Вашої 

квитанції на передплату газети, яку можна надіслати на електронну адресу редакції 
2015ivirpin@ukr.net чи занести або надіслати до редакції (08200, м. Ірпінь, вул. Шев-
ченка, 2-а, каб. 55, 56), 

Довідки за телефонами: 60-414; (066) 351-42-00 (з 9:00 до 18:00).

Â ²ÐÏÅÍ² Â²ÄÊÐÈËÈ Â ²ÐÏÅÍ² Â²ÄÊÐÈËÈ 
ÍÎÂÓ ÄÎÐÎÃÓ ÍÀ ÊÈ¯ÂÍÎÂÓ ÄÎÐÎÃÓ ÍÀ ÊÈ¯Â
У переддень Нового 2016 року відбулося урочисте відкриття дороги Ірпінь 
– Київ через мікрорайон Стоянка протяжністю 1,7 кілометра.

«У народі кажуть: як за-
вершиш рік, як його роз-
почнеш, таким він і буде, 
– підкреслив перший за-
ступник міського голови 
Дмитро Христюк. – Симво-
лічно ми завершуємо цей 
рік відкриттям важливого 
стратегічного об’єкта для 
нашого міста: дороги через 
Стоянку».
Депутат міськради Олек-

сандр Бурчак зазначив, що 
саме завдяки новій дорозі 
відкривається перспектива 
розвитку цього мікрорайо-
ну.
В урочистому відкритті 

нової дороги брали участь 
перший заступник  місько-
го голови Ірпеня Дмитро 
Христюк, заступник місько-
го голови Лідія Михальчен-
ко, керівники підприємств 
та установ, депутати місь-
кради.
Нагадаємо, що проек-

том передбачалася капі-
тальна реконструкція іс-
нуючої дороги, фактично 
– збудували нову. Роботи 
здійснювало підприємство 
«Автомагістраль». Проект 
фінансувався з обласного 
та міського бюджетів.

Офіційний сайт ІМР
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Хай ангел торкнеться вас ніжно крилом,
зігріє вам серце Різдвяним теплом.

Хай радість, кохання наповнять ваш дім,
оселяться щастя і спокій у нім!
Христос ся рождає! Славімо його!



№ 1. 6 січня 2016 року2 ДОБРИМ СЛОВОМ

ВІД СЛОВА ДО ДІЛА

Шановні мешканці Ірпеня Шановні мешканці Ірпеня 
та Приірпіння!та Приірпіння!

Прийміть мої 
найщиріші вітання 
з Новим роком та 
Різдвом Христовим!
Нехай ці свята – вісники 
оновлення, мрій і 
сподівань принесуть 
Вам і вашій родині
добро, мир і достаток.

З повагою, депутат 
Ірпіньської міської ради

А.В.Кобринець

Шановні земляки!Шановні земляки!
Хай із Різдвом 
Христовим розквітне 
для Вас кожна днина, 
хай зоря Вифлеємська 
освітить Вам шлях
до благополуччя і 
процвітання.
Нехай Новий рік 
змінить Ваші турботи 
на радість, а будні — на 
свято.
Щиро зичу Вам чудового настрою, міцного 
здоров'я, наснаги для здійснення всього 
задуманого.
Смачної куті та веселої коляди!

З повагою Юрій МИРОНЮК, 
депутат Ірпінської міської ради

Шановні, дорогі Шановні, дорогі 
мої Коцюбинці! мої Коцюбинці! 
Мої вітання насамперед 
– Вам! У ці Різдвяні 
свята бажаю кожному 
звичайнісіньких, 
здавалось би, але 
дуже цінних речей, а 
саме – миру, добра, 
благополуччя в сім'ях, 
взаєморозуміння 
(особливо – 
взаєморозуміння!), оскільки саме це буде 
запорукою подальшого розвитку і процвітання 
нашого прекрасного селища. 
Я всіх Вас дуже ціную і гордий тим, що живу в 
найкращому і найперспективнішому місці. 

Нехай Різдво у вишиванці
Розбудить Вас щасливо вранці,
І принесе у Вашу хату
Усмішку, радості багато.
Розбудить приспані надії,
Зерном і щастям Вас засіє,
Зігріє сонцем і любов’ю,
І подарує Вам здоров’я!
Веселих свят, смачної куті!

Із повагою, Олексій ОЛІЙНИК,
депутат Ірпінської міської ради

Дорогі ірпінці!Дорогі ірпінці!
У Різдвяну ніч серце 
солодко завмирає 
в очікуванні дива, 
здається, що пройде 
ще зовсім небагато 
часу і все зміниться на 
краще, в життя прийде 
довгоочікуване щастя і 
збудуться усі мрії... Так 
нехай всі очікування і 
сподівання в цю чарівну 
ніч стануть дійсністю! 
Нехай будинок відвідає 
добро і благополуччя, а 
ваше серце – щастя!

З добром, депутат Ірпінської міської ради 
Ольга ОЛІЙНИЧ

Дорогі жителі Приірпіння! Дорогі жителі Приірпіння! 
Хай Різдво з тим завітає,
Чого серце забажає.
Хай несе у кожну хату
Щастя, радості багато,
Хай смачна кутя Вам 
вдасться,
Хай в сім’ї панує щастя.
Щоб весела коляда
В хату радість принесла.
Христос Рождається!

З повагою, депутат Ірпінської міської ради 
Богдан СЛЮСАРЕНКО

Шановні жителі Шановні жителі 
Приірпіння!Приірпіння!
Для кожного є праведний 
шлях, і є – неправедний. 
По праведному веде нас 
сила Божа. Христос жив 
на землі дуже давно. 
Він залишив про себе 
пам'ять, а сьогодні якраз 
його день народження. 
Зізнаючись, що він живе 
в Вашому серці, Ви 
дозволяєте вивести Вас 
на праведний шлях. Зі 
святом!
Хай смачна кутя удасться, 
хай в сім’ї панує щастя. 
Щоб весела коляда
мир вам в хату принесла. 
Щоб весело і багато
провели Різдвяне свято!

З повагою, депутат Ірпінської міської ради 
Олександр БУРЧАК

Життя триває! Життя триває! 
Дорогі читачі! Якими б складними не були часи, епо-

хи, випробування – життя триває!
Незважаючи на те, що так помітно зросли ціни на усі 

найважливіші і продукти, і речі, і послуги, і що це стрім-
ке зростання аж ніяк не можна порівняти із рівнем при-
бутків більшості з нас, Ви залишилися серед наших чи-
тачів, знайшли можливість не відмовити собі в газеті, у 
нашому з Вами спілкуванні, довірили нам свій час, свою 
увагу. Наш колектив дуже цінує це і ми і надалі спря-
мовуватимемо наші зусилля, час, досвід і вміння на те, 
щоб завжди доносити до Вас не тільки своєчасну, повну, 
об’єктивну інформацію, а й знаходити чим порадувати, 
втішити, підтримати, що порадити, підказати, що цікаве і 
змістовне розповісти.
Не лишайтеся осторонь і Ви, адже газета – це завжди 

спільна справа! Газета – це, в першу чергу, читачі, адже 
без вас це просто папір із фарбою… 
Звертайтеся із запитаннями, на які будемо шукати від-

повіді разом, розповідайте історії свого життя, діліться 
небуденними спогадами, неочікуваними відкриттями, 
своїми переживаннями і труднощами. Розповідайте про 
цікавих людей, незвичайні долі, небуденні справи. Якщо 
наше слово може допомогти втілитися добрій справі, ко-
мусь – реалізувати непересічну прекрасну мрію, комусь 
– знайти вихід зі складної життєвої ситуації, а усім нам 
–  стати добрішими і мудрішими, ми готові до співпраці!
Вітайте на сторінках «Ірпінського вісника» своїх рід-

них і близьких, згадайте добрим словом тих, кого вже з 
нами немає, розповідайте про новини, які можуть бути 
цікавими Вашим землякам, діліться власним досвідом, 
творчими напрацюваннями, знаннями!
Водночас звертаюся до Вас, дорогі читачі, не забути 

подбати і про тих Ваших близьких людей – знайомих, су-
сідів, родичів, – для яких наша газета завжди була бажа-
ною у їхній поштовій скриньці, виданням, на яке чекали, 
через яке черпали інформацію про життя міста, тримали 
зв'язок із зовнішнім світом. Я про тих самотніх, часто 
прикутих до ліжка дідусів і бабусь, уся скромна пенсія 
яких спрямовується на ліки та найважливіші продукти, 
і знайти у своєму бюджеті навіть 10 гривень на місяць, 
аби передплатити газету, можливості вони не мають. На 
превеликий жаль, такі люди є, їх немало, вони із болем у 
душі звертаються до редакції з проханням, чи знайдеться 
для них благодійник, який би передплатив таку потрібну 
для них газету. Вони щиро радіють і дякують, якщо такі 
люди відгукуються. Упевнена, що серед Вас такі люди є!
Як і кожен із Вас, ми сподіваємося, що цього року у 

нас буде більше хороших, радісних, добрих подій, про 
які нам буде приємно писати, а Вам – читати й пережи-
вати їх у своїх серцях.
Колектив «Ірпінського вісника» вітає Вас та Ваших рід-

них із Різдвом Христовим! Миру, єдності, нових горизон-
тів, любові і гармонії!

З повагою, 
Юлія БЕРЕЖКО-КАМІНСЬКА

СЛОВО РЕДАКТОРА

ÑÀÌ² ÑÎÁ² – ÑÂßÒÎ!ÑÀÌ² ÑÎÁ² – ÑÂßÒÎ!
2 січня у Громадському центрі для 
переселенців, що розташований по вул. 
Дзержинського, 2 в Ірпені, відбулося новорічне 
свято. Для дітей організували ігри та конкурси 
біля ялинки. На захід завітав навіть Дід Мороз із 
подарунками.

Як пише Надія Філімоно-
ва на своїй сторінці у Фей-
сбук: «Цей захід – справжній 
приклад того, як самоор-
ганізація дає позитивний 
результат. Адже коштів на 
фінансування новорічної 
ялинки не було. Просто од-
ного дня сам переселенець 
Володимир Васічкін приніс 
цілий ящик гарних якісних 
книжок на подарунки дітям. 

До них вдалося знайти й 
солодкі смачні подарунки. 
З ялинкою нам допомогли 
працівники КП «Контроль 
благоустрою міста». Ор-
ганізаційні моменти і гру 
казкових персонажів узяли 
на себе самі ж переселенці: 
мами й дідусь цих же діто-
чок. Чудове казкове свято 
вдалося подарувати 35 діт-
кам: як переселенцям, так і 
місцевим мешканцям райо-
ну СМУ».
Громадський центр для 

переселенців щиро вдяч-
ний Тетяні Сенічкіній, Окса-
ні Гончаренко, Олександру 
Труфанову, Євгенії Алексєє-
вій, Сергію Філімонову, 
Володимиру Васічкіну за 
небайдужість, бажання до-
помагати новим ірпінціям!

«Правда Ірпеня»

Шановні земляки!Шановні земляки!

Дорогі жителі округу №1!Дорогі жителі округу №1!
Сердечно вітаю вас з 
Різдвом Христовим!
Диво народження 
Сина Божого Ісуса 
Христа єднає християн 
у радості, утверджує в 
серцях віру, сповнює 
душу і розум благими 
намірами, надихає на 
добро і милосердя.
Зичу вам родинного 
затишку, миру, 
любові й достатку. 
Нехай Божа ласка 
буде завжди з вами!
Веселих різдвяних 
свят!

З повагою та теплими побажаннями, 
депутат Ірпінської міської ради 

Олена СЕВАСТЬЯНОВА

Вітаємо шановного Миколу Вітаємо шановного Миколу 
Михайловича Головкевича!Михайловича Головкевича!
День народження – це час 
збору позитивних емоцій 
на цілий рік вперед! 
Бажаємо Вам назбирати їх 
стільки, скільки вистачить 
на те, щоб кожен новий 
день був яскравим і 
незабутнім!
Багатотомна біографія 
Миколи Михайловича 
сповнена подій, труднощів 
і подолань, хоч при 
бажанні її можна вмістити в кілька фраз. 
Держслужбовець екстракласу (загальний стаж 
35 років). З 1973 р. працював у різних напрямах 
ЖКХ Ірпеня. У 1998 р. став першим заступником 
міського голови і донедавна незмінно обіймав 
цю посаду. Завжди вирізнявся компетентністю, 
уважністю, людяністю. 
Нехай любов і пошана ближніх Вас вперто 
наздоганяють, а фортеця духу і бадьорість тіла 
викликають загальне захоплення!

Виконавчий комітет Ірпінської міської ради
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ТРАДИЦІЇ І СУЧАСНІСТЬ

×ÀÑ ÑÂßÒÊÓÂÀÒÈ Ð²ÇÄÂÎ×ÀÑ ÑÂßÒÊÓÂÀÒÈ Ð²ÇÄÂÎ
Різдво – це cвято народження Ісуса Христа, найвеличніший день усього християнського світу.  
Християни вірять, що Ісус Христос прийшов на землю, щоб визволити людину від гріха. (Ісус 

у перекладі з єврейської означає «спаситель»). Про місце і час народження Христа пророкували  
старозавітні пророки.

Сучасний світ веде (в ос-
новному) літочислення від 
народження Ісуса Христа. 
Час, що минув після цієї 
події, називається нашою 
ерою (н. е.), до народження 
– до нашої ери (до н. е.).
В Україні Різдво вва-

жають сімейним святом і 
традиційно святкують у ро-
динному колі. У період при-
готування до свята намага-
ються забути старі образи, 
перепросити тих, кого мог-
ли образити і подякувати 
тим, хто зробив добро.
Від покоління до поко-

ління передавалися тра-
диції святкування Різдва 
Христового. Розпочиналося 
святкування Різдва 6 січня з 
першої зірки, яка з’являлася 
на небі. Господиня накрива-
ла на столі святкову вечерю, 
що традиційно складалася з 
12 пісних страв, які симво-
лізують 12 апостолів – пер-
ших учнів Христа. У різних 
регіонах України страви  
різні, але зберігається їх 
кількість.
Сама вечеря розпочи-

налася з молитви, яку вся 
сім'я промовляла разом за 
господарем. У різних регіо-
нах України і навіть у різних 
селах були свої відмінності 
у споживанні Святої вечері.

ЯК СВЯТКУВАЛИ РІЗДВО 
НА ЗАХІДНІЙ УКРАЇНІ
На Західній Україні до 

свят підходили дуже ґрун-
товно, зокрема щодо при-
готування страв. Люди 
спеціально до цього свята 
притримували свою жив-
ність. Тому можна було 
завжди придбати частину 
тушки і наробити ковбас, 
шинки, кров’янки, сальце-
сонів. Можна було також 
купити ці м’ясні вироби у 
людей, які «спеціалізували-
ся» на їх виготовленні. Го-
сподині варили холодець, 
готували інші різноманітні 
наїдки.
Особливе місце у цьо-

му бенкеті кулінарних ви-
творів займала випічка. 
Господині одна поперед 
одної намагалися спекти 
щось новеньке, яке повин-
но було здивувати сусідок, 
родичів чи товаришок. І, як 
результат, – близько десят-
ка видів печива. Така кіль-
кість була «непідйомною» 
для невеликої сім’ї, тому 
печиво щедро роздарову-
валося. 
Мабуть, з огляду на 

сьогодення, це було і мар-
нотратство, й «удари» по 
печінці. Але візьмемо до 
уваги скромну повсякден-
ну їжу, а на додачу – піст, 
якого багато хто дотриму-
вався.
Свята ж вечеря – приклад 

здорової їжі. На Святвечір 
подавалася кутя (із пшени-
ці), пісний грибний борщ 
із «вушками» (невеличкі 
варенички з начинкою із 
грибів), капусняк (основа 
– кисла капуста), марино-
ваний оселедець, голубці з 
рису, голубці з тертої кар-
топлі, капустяники (варе-
ники з кислою капустою), 
узвар. Щоб якось довести 
число страв до 12, врахо-
вувалися часник – обов’яз-
ковий на Святвечорі, хліб, 
сіль. Обов’язкові на Різдво 
пампухи куштували, в ос-
новному діти, але з певним 
відчуттям гріха – адже там 

було скоромне. Вечеряли у 
колі сім’ї. 
Після трапези починали 

колядувати. Оскільки вече-
ря закінчувалася рано, діти 
збиралися невеличкими 
групами і ходили колядува-
ти під вікна інших обійсть. 
Господарі, як правило, 
обдаровували за це дітей 
грішми. Коли ж відкладе-
ні для колядників кошти 
закінчувалися, господарі 
стукали у шибку вікна. Це 
для малих колядників було 
великою прикрістю і на-
гадуванням, що пора по-
вертатися додому. Ходили 
колядувати і на наступний 
день, але рідше. В іншій 
місцевості могла бути інша 
«програма» святкувань.
У наступний день, після 

служби Божої, ходили у гос-
ті одне до одного. Під час 
щедрого застілля теж коля-
дували.
Ходив по домівках і 

вертеп – свого роду театр, 
який передає містерію і ве-
личність Різдва. Такі дійові 
особи, як Три Царі, Анге-
ли, Пастухи, Йосип, Ірод 
– справжні біблійні персо-
нажі. У виставі були заді-
яні Смерть, Чорт, а також 
добрі та веселі герої. Події, 
які хвилювали людей, теж 
висвітлювались у виставі, 
але «езоповою» мовою – 
тоді було небезпечно кри-
тикувати владу. 
Вертеп супроводжувала 

купа дітвори, щоб кинутися 
з веселим криком  врозтіч, 
коли до них підбігали «не-
біблійні персонажі», вима-
гаючи відкупитися від них 
копійкою. Це спогади мого 
раннього дитинства. 
Згодом вертеп перестав 

ходити по вулицях Західної 
України:  влада рішуче не 
вітала святкування Різдва. 
Але люди продовжували 
святкувати у своїх домів-
ках.
Різдвяні свята тривають 

два тижні – 
від Різдва (7 січня) і до 

Водохреща (19 січня)
14 січня відзначають Но-

вий рік за старим стилем. 
На цей день припадає свято 
Василя, який вважався по-
кровителем землеробства. 

Äóìêè ùîäî äàòè ñâÿòêóâàííÿ Äóìêè ùîäî äàòè ñâÿòêóâàííÿ 
Ð³çäâà â Óêðà¿í³Ð³çäâà â Óêðà¿í³

Нині почали лунати пропозиції щодо святкування 
Різдва за новим стилем 25 грудня. 
Секретар РНБО Олександр Турчинов  написав у 

своєму блозі, що в Європі переважна більшість святкує 
Різдво 25 грудня за Григоріанським календарем, а не 
за Юліанським, в якому 25 грудня відповідає 7 січня. 
Також він запропонував у перехідний період відзнача-
ти Різдво 25 грудня і 7 січня.

«Юліанський календар залишився для визначення 
фіксованих календарних святкових дат тільки в дея-
ких православних церквах, зокрема, в Росії, Україні та 
Білорусі. Хоча самі церкви в звичайному житті також 
користуються Григоріанським календарем», – пише він 
у блозі.
Остаточне рішення, на думку Турчинова, – за Радою 

християнських церков України.
За інформацією ТСН

Нова радість стала, яка не бувала,
Над вертепом звізда ясна світлом засіяла.

Де Христос родився, з Діви воплотився,
Як чоловік пеленами убого оповився.

Пастушки з ягнятком перед тим дитятком
На колінця припадають, Царя-Бога вихваляють.

– Ой ти, Царю, Царю, небесний Владарю,
Даруй літа щасливії цього дому господарю.

Даруй господарю, даруй господині,
Даруй літа щасливії нашій славній Україні.

Тиха ніч, свята ніч!
Ясність б'є від зірниць.
Дитинонька Пресвята,
Така ясна, мов зоря,
Спочиває в тихім сні.

Тиха ніч, свята ніч!
Ой, зітри сльози з віч,
Бо Син Божий йде до нас,
Цілий світ любов'ю спас,
Вітай нам, святе Дитя!

Свята ніч настає,
Ясний блиск з неба б'є,
В людськім тілі Божий Син
Прийшов нині в Вифлеєм
Щоб спасти цілий світ.

Тиха ніч, свята ніч!
Зірка сяє ясна,
Потішає серця,
Величає Христа.
Дитя святе, як зоря,
Нам світи, зоря ясна!

ПЕРЕВІРЕНІ РЕЦЕПТИ

Білі сушені гриби (50 г) замочуємо. Коли трішки 
розм’якнуть, миємо. Заливаємо водою на довший час 
і вже у цій воді варимо до готовності. Зварені гриби 
викладаємо на тарілку, бульйон проціджуємо. 
На трьохлітрову каструлю потрібно 3-4 буряки, 1 

морква, 2 цибулини. 
Нарізані буряки, моркву, цибулину, лавровий ли-

сток (після закипання) заливаємо холодною водою і 
відварюємо, періодично знімаючи пінку. Коли овочі 
зваряться, відставляємо каструлю на кілька годин, хай 
відвар настоюється. Тоді проціджуємо, додаємо до бу-
рякового відвару грибний, попередньо засмажену ци-
бульку з грибами (1 ложку), доводимо до кипіння, до-
даємо лимонний сік чи оцет (1-2 ложки), досолюємо. 
Борщ слід подавати гарячим. Вушка кладемо у та-

рілку з борщем.
Вушка: цибулю мілко нарізаєте кубиками і пасе-

руєте в олії. Додаєте дрібно нарізані гриби і смажите 
кілька хвилин на невеликому вогні, щоб випарувалася 
волога. Солимо. Якщо білих грибів небагато, можна 
додати і печериць.
Тісто на вареники (і на вушка) завжди роблю «за-

варним» із розрахунку 2 склянки добре натоптаного 
борошна на 1 склянку кип’ятку. Борошно у посудині 
заливаємо окропом, помішуємо ложкою. Коли остигне 
– замішуємо тісто. 
Розкачуємо тісто тонко на стільниці і витискуємо 

формочкою кружечки, діаметром приблизно 4 см. На 
кружечки викладаємо грибну начинку, щільно зліплю-
ємо краї докупи і з’єднуємо кінці вареничка.
Варимо у підсоленій воді до готовності. Змащуємо 

готові вушка олією, щоб не злиплись.

Кислу капусту відварюємо, добре відтискуємо від 
відвару, дрібно нарізаємо, при потребі підсолюємо і 
злегка підсмажуємо на олії. Зубчик часнику подрібню-
ємо і підсмажуємо разом із капустою. 
Начинка для капустяників готова. Тісто для капус-

тяників робимо так, як для вареників і вушок. Ліпимо 
вареники з капустою. 
Варимо у підсоленій воді до готовності. Відставляє-

мо на тарілку, щоб вистигли, і змащуємо олією. 
Грибний соус. Якщо у вас залишилася грибна начин-

ка (або ви її спеціально залишили), то до капустяників 
можна зробити грибний соус. Для цього у сковорідку 
наливаєте воду, додаєте грибну начинку, лавровий 
листочок, і коли трішки покипить, вливаєте розведе-
не у воді борошно (1-2 ложки борошна в залежності 
від кількості рідини у сковорідці), додаєте сметану і 
подрібнений часник. Солите і доводите до готовності. 
Коли подаватимете на стіл капустяники, голубці – 

полийте їх цим соусом. 
Данута КОСТУРА

Хлопчики зранку засівали 
зерном оселі. 19 січня – Во-
дохреща. З ним пов’язують 
хрещення на Йордані Хри-
ста. Цього дня священик 
освячує воду, занурюючи в 
неї срібного хреста. Воду, 
освячену на Водохреща, 
вважають цілющою. 

На теренах Центральної 
та Східної України режим 
витоптував згадку про Різд-
во старанніше і впродовж 
довшого часу, ніж на захід-
них землях. Нині свято по-
вернулося до народу.

Данута КОСТУРА
Фото: Володимир ШИЛОВ
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Щоб не допустити заги-
белі від переохолодження 
в Ірпені одиноких людей 
похилого віку, інвалідів, які 
опинилася у складних жит-
тєвих обставинах, бездо-
мних осіб, безпритульних 
та бездоглядних дітей, від-

повідно до розпорядження  
міського голови В.Карплю-
ка від 09.07.2015 №133 у 
місті та селищах заплано-
вані заходи, спрямовані на 
виявлення таких людей. 
Для цього створені бри-

гади соціального патрулю-
вання на вулицях міста, 
пункти обігріву. Зокрема: 
КЗ «Ірпінська центральна 
міська лікарня»; Територі-
альний центр соціального 
обслуговування (надання 
послуг); пожежні частини; 
університет.
Настали морозні дні, тож 

для запобігання загибелі 
людей від переохолоджен-
ня, прохання до всіх не-

байдужих: у разі виявлен-
ня бездомних осіб, людей, 
яким загрожує переохо-
лодження, телефонуйте у 
міські служби:

103 – екстрена медична 
допомога;

101 – служба ДСНС (по-
жежна частина);

63228 – черговий місь-
квиконкому;

55518 – черговий управ-
ління праці та соціального 
захисту населення.

Виконавчий комітет Ірпінської міської ради пові-
домляє, що в м. Ірпінь на період прогнозованого зни-
ження температури повітря функціонують спеціальні 
центри надання першої медичної допомоги при 
обмороженнях:

- вул. Садова, 38 (м. Ірпінь),
- вул. Польова 21/10 (м. Буча),
- вул.Натана Рибака, 2-а (м. Ірпінь),
- Територіальний центр соціального обслуговуван-

ня (надання соціальних послуг) Ірпінської міської ради 
(вул. Курортна, 9, м. Ірпінь).

Íîâèé ïîðÿäîê ïðîâåäåííÿ çåìåëüíèõ Íîâèé ïîðÿäîê ïðîâåäåííÿ çåìåëüíèõ 
òîðã³â òà àóêö³îíóòîðã³â òà àóêö³îíó

25 грудня на сесії міської 
ради затверджено Порядок 
проведення на конкурсних 
засадах (земельних торгах) 
набуття права оренди зе-
мельних ділянок та Порядок 
проведення у формі аукці-
ону земельних торгів на те-
риторії м. Ірпінь.

«Я щиро вірю, що ми дій-
демо до того, щоб прода-

вати на конкурсних засадах 
землю, яка у нас є, – зазна-
чив міський голова Володи-
мир Карплюк. – І всі пере-
конаються, що земля буде 
продаватися в рази дешев-
ше, ніж вона вартує на рин-
ку. Матимемо ще один шлях 
прозорого наповнення бю-
джету, продаючи землю на 
конкурсних засадах».

Варто зазначити, що По-
рядок щодо проведення 
земельних торгів з набуття 
права оренди земельних 
ділянок комунальної влас-
ності в м. Ірпінь розробле-
но з метою  вдосконалення 
практики вирішення питань 
набуття права оренди зе-
мельних ділянок.

Також Порядок щодо 
проведення земельних тор-
гів у формі аукціону з про-
дажу земельних ділянок 
комунальної власності роз-
роблено з метою залучення 
інвестицій у розвиток міста, 
організації нових робочих 
місць тощо.
Офіційний сайт ІМР

ЗМІНИ

ГРАФІК ПРИЙОМУ ГРОМАДЯН 
керівництвом Регіонального сервісного 
центру МВС в Київській області
В.о. директора:
ГОРБОНОС Микола Миколайович
Щопонеділка – з 16:00 до 18:00
Щочетверга – з 10:00 до 13:00

Заступник директора:
ПЕТРОВ Сергій Євгенійович
Щосереди –  з 16:00 до18:00
Щоп’ятниці – з 10:00 до 13:00

Попередній запис на прийом до в.о. директора та 
заступника директора РСЦ МВС в Київській області 
проводиться за адресою: м. Київ, вул. Федора Ернста, 
3 в каб. №9 або за тел.: (044)275-31-99.
Керівництво РСЦ МВС у Київській області також 

здійснює прийом громадян із нагальних питань у 
зручний для них час.
Прес-служба Регіонального сервісного центру МВС 

в Київській області

Â ²ÐÏÅÍ² ÀÍÎÍÑÎÂÀÍÎ «ÊÀÐÒÊÓ ÏÀÒÐ²ÎÒÀ»Â ²ÐÏÅÍ² ÀÍÎÍÑÎÂÀÍÎ «ÊÀÐÒÊÓ ÏÀÒÐ²ÎÒÀ»
Напередодні Нового року відбулася визначна подія: волонтери ГО «Волонтерська рада» зібрали 
представників громадських організацій Київщини, підприємств та бізнесменів Приірпіння, мешканців, які 
допомагають нашим захисникам, дітям та переселенцям, на спільне святкове дійство.
До нашого міста завіта-

ли активісти з Білої Церкви, 
Переяслава-Хмельницько-
го, Макарова, Вишгорода, 
Димера та інших населених 
пунктів Київської області, 
бійці Анатолій Прокопенко, 
Ігор Дьомін, Павло Остре-
нок, Дмитро Чебанов, їх 
сім’ї та люди, яких ми всі 
вже дуже добре знаємо, 
зокрема з ТОВ «Натур +», 
магазину «Кнопка», Ірпін-
ської біблійної церкви, 
Територіального центру з 
надання соціальної допо-
моги, Ірпінської музичної 
школи, дитячого гуртка 
«Фітодизайн», Червоного 
Хреста та ірпінський депу-
тат Ігор Ковтун. На зустрі-
чі також були присутні дві 
юні патріотки, волонтерки 
Ірпеня, які вже досить дов-
гий час підтримують бійців, 
сестрички Василіса та Каро-
ліна Черенкови.
Зал Ірпінської дитячої 

музичної школи був весь 
заповнений. Захід розпо-
чався з подяки всім, хто до-
помагав. Було приємно, що 
люди були задоволені цією 
зустріччю, висловлювали 
слова вдячності та впевне-

ності у правильності нашо-
го шляху і власних справ. 
Приємною несподіванкою 
для нас було те, що бійці, 
їх родини та сестрички Ва-
силіса з Кароліною вручили 
нам подяку, власні вироби 
та побажали продовжувати 
займатись добрими спра-
вами.
Перед виступом чудово-

го колективу з Ворзеля «Пе-
ревесло», було анонсовано 
наш новий проект – «Карт-
ка патріота», основна мета 
якого – підтримка військо-
вослужбовців, їх сімей та 
активістів, які жертвують 
власним часом і добробу-
том заради кращих змін і 
розвитку у своїй Батьків-
щині. Представники малого 
та середнього бізнесу (а це 
– магазини, СТО, перукарні 
та інші заклади) відгукну-
лись і підтримали цей про-
ект. Власники «Карток па-
тріота» зможуть отримати 
знижки, яку надаватимуть 
учасники проекту. Зараз 
розробляється сайт, на яко-
му висвітлюватиметься вся 
інформація, як стати учас-
ником або власником карт-
ки, новини, з яких власник 

картки зможе дізнатися, на 
які товари пропонується 
знижка тощо.
На завершення заходу 

слухали прекрасні народні 
пісні та вірші у виконанні 
гурту «Перевесло».
Усі були задоволені цією 

зустріччю, дякували, спіл-

кувалися та обмінювалися 
номерами заради об’єд-
нання зусиль і спільної ро-
боти, що підтверджується 
підписанням Асоціації во-
лонтерів Київщини.
Ще раз всім дякуємо та 

вітаємо з прийдешніми свя-
тами!

ВЗАЄМНА ДОПОМОГА

► Злочини новорічної ночі
Працівники поліції охорони Київської області впро-

довж новорічної ночі затримали двох хатніх злодіїв.
 Так, 1 січня 2016 р. близько першої години ночі на-

ряд групи затримання поліції охорони отримав повідом-
лення про спрацювання охоронної сигналізації у одно-
му з будинків села Переселення що на Київщині. 
Під час огляду будинку поліцейські виявили відчине-

не вікно. Невдовзі правоохоронці побачили невідомого 
чоловіка, який намагався заховатись у дворі. Ним вия-
вився 42-річний місцевий житель, який зізнався, що в бу-
динок заліз, аби щось викрасти, проте не встиг, оскільки 
почув гуркіт поліцейського автомобіля.
Схожа ситуація виникла і в будинку, що в селищі Вор-

зель. Близько першої години ночі після спрацювання 
тривожної сигналізації у будинку, наряд групи затриман-
ня виявив відчинене вікно на першому поверсі, а поряд 
з ним – друге, з якого вилазив невідомий чоловік. 
Побачивши правоохоронців, злодій намагався втек-

ти, проте не встиг. Це був 26-річний мешканець Жито-
мирщини. При поверхневому огляді у нього виявлені 
золоті вироби, гроші та фотоапарат, які належали влас-
нику будинку.
Наразі вирішується питання про відкриття криміналь-

ного провадження. Перевірка триває.
Управління поліції охорони в Київській області

► Новорічна п’янка закінчилася 
жахливою трагедією
В Ірпені місцевий житель знайшов тіло знайомого з 

ознаками насильницької смерті, – повідомляє поліція 
столичного регіону.
Поліцейські встановили, що 1 січня 35-річна жін-

ка разом із двома знайомими чоловіками розпивала 
спиртні напої у себе вдома. Між ними виник конфлікт. 
Господиня вхопила сокиру й ударила нею одного з чо-
ловіків по голові. Після чого передала сокиру чолові-
ку, який продовжив завдавати потерпілому удари по 
обличчю та шиї, убивши його.
За цим фактом відкрито кримінальне провадження 

за ч.2 п.12 ст.115 (умисне вбивство) Кримінального 
кодексу України. Санкція статті передбачає покарання 
у вигляді позбавлення волі терміном від 10 до 15 ро-
ків. Досудове розслідування триває.

За джерелами: kiev.segodnya.ua

► Затримано крадія банківської картки
Працівники охорони Ірпінського відділу поліції за-

тримали чоловіка, який намагався отримати гроші з 
викраденої банківської картки клієнта.
До чергової частини Ірпінського відділу поліції на-

дійшло повідомлення про невідомого громадянина, 
який в Ірпені на вулиці Ленінградській намагався от-
римати гроші з банкомату.
Співробітники поліції встановили, що банківська 

картка, яку намагався використати підозрілий, нале-
жала іншій людині. Чоловік розповів, що банківську 
картку він викрав, аби отримати гроші. Ним виявив-
ся 43-річний мешканець Києва, якого доставлено до 
Ірпінського відділу поліції для проведення перевірки.
Відомості про подію внесено до єдиного реєстру 

досудових розслідувань Ірпінського відділу поліції 
ГУНП. Перевірка триває.

Управління поліції охорони в Київській області

НА ЧАСІ

²ÐÏ²ÍÜ ÏÐÎÑÈÒÜ ÇÀÒÂÅÐÄÈÒÈ ²ÐÏ²ÍÜ ÏÐÎÑÈÒÜ ÇÀÒÂÅÐÄÈÒÈ 
ÌÅÆ² ÍÎÂÎ¯ ÃÐÎÌÀÄÈÌÅÆ² ÍÎÂÎ¯ ÃÐÎÌÀÄÈ

25 грудня на сесії місь-
кої ради депутати ухвали-
ли рішення звернутися до 
Київської обласної ради та 
Київської обласної держад-
міністрації з проханням за-
твердити  межі нової об’єд-
наної громади.

«Сьогодні ми просимо 
Київську обласну держадмі-
ністрацію надати відповід-
ний висновок, – зазначив 
міський голова Володимир 
Карплюк. – Бо якось спеку-

лятивно виходить: комусь 
висновок дають, а комусь 
– ні».
Варто нагадати, що про-

цес добровільного об’єд-
нання громад триває. На-
разі об’єднатися з містом 
Ірпінь вирішили територі-
альні громади селища Ко-
цюбинське, сіл Михайлів-
ка-Рубежівка і Забуччя.

Офіційний сайт ІМР
Фото: Світлана ШИЛОВА

► Новий номер гарячої лінії 
«Укрпошти»
Маєте запитання, скарги чи пропозиції до «Укрпо-

шти»? Із початку 2016 року впроваджено власний єди-
ний контакт-центр та введено в дію новий номер гаря-
чої лінії – 0 800 300 545. 
Відтепер за цим номером, який є безкоштовним з 

усіх стаціонарних телефонів у межах України, клієн-
ти Укрпошти можуть дізнатися про місцезнаходження 
поштового відправлення, отримати консультацію ква-
ліфікованого спеціаліста або висловити зауваження чи 
пропозиції до роботи підприємства. 
Вартість дзвінків з мобільних телефонів – за тарифа-

ми операторів.  
Новий Call-центр Укрпошти працює щодня з 8:00 до 

23:00, включаючи вихідні та святкові дні.
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РЕЙТИНГИ

За підсумками 9-ти місяців цього року Київська область посіла третє місце серед областей за 
соціально-економічним розвитком. Шкалу успішності складали, орієнтуючись на майже три десятки 
показників по 6-ти ключових напрямках. У результаті Київщина, завдяки плідній роботі та активному 
запровадженню нових реформ, стала «бронзовим призером» рейтингу. Особливі успіхи регіон 
продемонстрував у сфері інвестиційного розвитку, інфраструктурної розбудови та ефективності 
ринку праці.

Рейтинг «кращих із кра-
щих» складали фахівці Мі-
ністерства регіонального 
розвитку, будівництва та 
житлово -комунального 
господарства України. Діяль-
ність областей в економічній 
та соціальній галузях оці-
нювали по шести основних 
критеріях – економічна 
ефективність області, інвес-
тиційний розвиток та зовніш-
ньоекономічна співпраця, 
фінансова самодостатність, 
ефективність ринку праці, 
розвиток інфраструктури, 
відновлювальна енергети-
ка та енергоефективність. 
За підсумками ґрунтовного 
аналізу, Київщина на п’є-
десталі «соціально-еконо-
мічних здобутків» посіла тре-
тю сходинку, поступившись 
першістю тільки столиці та 
Дніпропетровській області.
Найкращими результата-

ми київський регіон відзна-
чився з фінансової самодо-
статності. Він став другим у 
країні за показниками до-
ходів до місцевих бюджетів. 
Область також увійшла в де-
сятку найкращих за темпами 
зростання цих прибутків.

«Завдяки бюджетній де-
централізації, з початку 
2015 р. фактично щоміся-
ця спостерігаємо поступове 
зростання понадпланових 
надходжень до місцевих 
бюджетів. За 10 місяців об-
сяг додаткових бюджетних 
надходжень на Київщині ста-
новив 1 млрд. 21 млн. грн. 
Бюджетна децентралізація 
є чудовим поштовхом для 
поетапного економічного 
зростання наших громад. 
Адже в новій адміністратив-

но-територіальній системі 
заробленими понад планом 
коштами громади розпо-
ряджатимуться самостійно, 
маючи змогу розподілити їх 
на власний розсуд між ре-
монтом дороги, утепленням 
школи чи ремонтом вулич-
ного освітлення», – проко-
ментував фінансові успіхи 
регіону голова Київської 
обласної державної адміні-
страції Володимир Шандра.
Ще один здобуток краю – 

продуктивна робота у сфері 
розвитку інфраструктури 
(третє місце у загальному 
«заліку»). Тут Київщина від-
значилася активним будів-
ництвом житла для насе-
лення і темпами здачі його 
в експлуатацію. Регіон став 
упевненим лідером у країні 
(вперше обійшовши за ос-
танні роки навіть столицю) 
за обсягами прийнятого в 
експлуатацію житла у розра-
хунку на 10 тисяч осіб насе-
лення.
Далі – ще одна бронзова 

нагорода. Черговий «при-
зерський» результат забез-
печила плідна діяльність об-
ласті у напрямку залучення 
інвестицій і зовнішньоеко-
номічної співпраці. Київщи-
на стала другою за обсягом 
капітальних інвестицій (ок-
рім інвестицій з державного 
бюджету). Цей показник у 
розрахунку на одну особу 
становить 8820,6 грн. Вищо-
го результату досягла тільки 
столиця. Водночас область 
показала третій результат за 
обсягами прямих іноземних 
капіталовкладень. На сьо-
годні цей показник дорівнює 
близько 1 тис. дол. США на 

душу населення. Також Ки-
ївщина увійшла до першої 
десятки кращих регіонів за 
темпами зростання обсягу 
прямих іноземних інвестицій 
і стала шостою за обсягами 
експорту товарів. 
Коментуючи інвестиційні 

здобутки краю, Володимир 
Шандра наголосив на тому, 
що нині економічні фахівці 
в області працюють у над-
складних умовах. Адже залу-
чати інвестиційні потоки до-
водиться на тлі фінансової 
нестабільності, економічно-
го спаду та ведення в країні 
бойових дій.

«Ми маємо чітко пропи-
сану Стратегію розвитку на-
шого регіону до 2020 року і 
покроковий план її реаліза-
ції. Ці документи є ґрунтов-
ною теорією, яка впродовж 
найближчих років набуде 
практичного втілення. Вже 
запустили в роботу Агенцію 
регіонального розвитку, яка 
створюватиме інвестицій-
ні проекти й шукатиме під 
них бізнес-партнерів. Актив-
но займаємося розвитком 
індустріальних парків. На 

сьогодні в різних районах 
Київщини є 16 таких майдан-
чиків площею від 20 до 200 
гектарів, на яких інвестор 
зможе запустити інвестицій-
ний процес. Акумулюємо всі 
наші зусилля та ресурси для 
того, щоб підвищити інвести-
ційну привабливість області 
навіть в умовах економічної 
нестабільності та військо-
вих дій», – відзначив голова 
КОДА.
Разом із тим столичний 

регіон відзначився і в катего-
рії «Ефективність ринку пра-
ці», увійшовши до п’ятірки 
найкращих. Київщина разом 
із Одеською, Дніпропетров-
ською областями і столицею 
опинилася серед числа тих 
регіонів, де спостерігається 
найнижчий рівень безробіт-
тя.  
Також область показала 

достойний результат за об-
сягом реалізованої промис-
лової продукції та виконаних 
будівельних робіт. За обома 
показниками область стала 
шостою у країні.

Прес-центр КОДА

ÇÌ²ÍÈ, ßÊ² ÒÎÐÊÍÓÒÜÑß ÀÂÒÎÂËÀÑÍÈÊ²ÂÇÌ²ÍÈ, ßÊ² ÒÎÐÊÍÓÒÜÑß ÀÂÒÎÂËÀÑÍÈÊ²Â
Постановою Кабінету Міністрів України від 9 грудня 2015 р. №1118 внесено зміни до Порядку 
державної реєстрації (перереєстрації), зняття з обліку автомобілів, автобусів, а також самохідних 
машин, сконструйованих на шасі автомобілів, мотоциклів усіх типів, марок і моделей, причепів, 
напівпричепів, мотоколясок, інших прирівняних до них транспортних засобів та мопедів, 
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 7 вересня 1998 р. №1388.
Відтепер документами, що 

підтверджують правомірність 
придбання транспортних за-
собів, їх складових частин, 
що мають ідентифікаційні 
номери, є оформлені в уста-
новленому порядку:

– договори, укладені на 
товарних біржах на зареє-
строваних в уповноваженому 
органі МВС бланках;

– укладені та оформлені 
безпосередньо в сервісних 
центрах МВС у присутності 
адміністраторів таких орга-
нів договори купівлі-прода-
жу (обміну, поставки), дару-
вання транспортних засобів, 
а також інші договори, на 
підставі яких здійснюється 
набуття права власності на 
транспортний засіб;

– нотаріально посвідчені 
договори купівлі-продажу 
(обміну, поставки), дару-
вання транспортних засобів, 
а також інші договори, на 
підставі яких здійснюється 
набуття права власності на 
транспортний засіб;

– договори купівлі-про-
дажу транспортних засобів, 
що підлягають першій дер-
жавній реєстрації в сервісних 
центрах МВС, за якими про-
давцями виступають суб’єкти 
господарювання, що здій-
снюють оптову та/або роз-

дрібну торгівлю транспорт-
ними засобами і які підписані 
від імені таких суб’єктів упов-
новаженою особою та скрі-
плені печаткою;

– свідоцтва про право на 
спадщину, видані нотаріусом 
або консульською устано-
вою, чи їх дублікати;

– рішення про закріплення 
транспортних засобів на пра-
ві оперативного управління 
чи господарського відання, 
прийняті власниками тран-
спортних засобів чи особами, 
уповноваженими управляти 
таким майном;

– рішення власників май-
на, уповноважених ними 
органів про передачу тран-
спортних засобів з державної 
в комунальну власність чи 
з комунальної  в державну 
власність.
Під час проведення дер-

жавної реєстрації (перереє-
страції), зняття з обліку тран-
спортні засоби (крім випадків 
реєстрації нових транспорт-
них засобів, перереєстрації 
транспортних засобів у зв’яз-
ку зі зміною найменування та 
адреси юридичних осіб, пріз-
вища, імені чи по батькові, 
місця проживання фізичних 
осіб, які є власниками тран-
спортних засобів, вибраку-
вання їх у цілому) підлягають 

огляду фахівцями експертної 
служби МВС з метою звірен-
ня iдентифiкацiйних номерів 
їх складових частин із номе-
рами, зазначеними в пода-
них власником для реєстра-
ції документах. Експертне 
дослідження транспортного 
засобу і реєстраційних до-
кументів на транспортний 
засіб (інших документів, які 
є підставою для реєстрації 
транспортного засобу) про-
водиться за заявою власника 
з метою визначення справж-
ності ідентифікаційних но-
мерів транспортного засобу і 
реєстраційних документів. 
Займаються цим фахівці 

експертної служби МВС або 
судові експерти державних 

спеціалізованих установ, 
які мають присвоєну в уста-
новленому Законом Украї-
ни «Про судову експертизу» 
порядку кваліфікацію су-
дового експерта з правом 
проведення досліджень за 
відповідними експертними 
спеціальностями. Установ-
лення вiдповiдностi кон-
струкції, перевірка за Єдиним 
державним реєстром МВС 
та автоматизованою базою 
даних про розшукувані тран-
спортні засоби проводяться 
уповноваженими особами 
сервісного центру МВС.

Прес-служба 
Регіонального сервісного 

центру МВС 
в Київській області

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ

Прем'єр-міністр Арсеній Яценюк провів прес-кон-
ференцію, на якій підбив підсумки 2015 року. Він 
перерахував заслуги Уряду, озвучив завдання на май-
бутнє та пообіцяв економічне зростання в 2016 р. Також 
заявив про свою готовність до можливої відставки, але 
разом із тим наголосив, що всі його дії – це виконання 
коаліційної угоди.

«Останні 22 місяці вся атака здійснюється на виконав-
чу гілку влади і персонально на прем'єра. Це нормаль-
но, це політична боротьба», – заявив Яценюк. «Я ось ду-
маю: відставка за те, що ми більше не залежимо від Росії 
по газу? За те, що ми списали 15 млрд. боргів? За те, 
що ми збільшили бюджет на 40%? Або за те, що ввели 
санкції проти Росії? За те, що збільшили фінансування 
армії до 113 млрд.? За те, що ми дали 5,2 мільйонам лю-
дей субсидії?», – поставив риторичні запитання Яценюк. 
«Я виконую коаліційну угоду. Якщо коаліція вирішить, 
що цей прем'єр не відповідає вимогам – голосування, 
нова коаліція, новий Уряд! Я з честю передам управ-
ління виконавчою владою новому Уряду», – заявив він. 
Щодо конфлікту з Порошенком, про який точиться бага-
то розмов, Яценюк висловився обережно: «Мені багато 
чого хочеться вам сказати, але я нічого не скажу і буду 
мовчати до останнього, щоб не повторився сумнозвісний 
сценарій 2005 року».

Губернатор Одеської області Міхеїл Саакашвілі 
набрав майже в три рази більше голосів експертів, 
ніж Президент Петро Порошенко. Українські політо-
логи назвали його «політиком року» в Україні, повідоми-
ли у Фонді «Демократичні ініціативи». Найбільш успіш-
ними політиками 2015 року, на думку експертів, стали 
Саакашвілі (29 експертів з 58-ми) і Порошенко (22 екс-
перти). У трійку лідерів також увійшла Юлія Тимошен-
ко. Найменш успішними політиками року стали Арсеній 
Яценюк і Олег Ляшко.
Найпозитивнішими і найважливішими подіями 2015 

р. експерти назвали місцеві вибори, успіхи в лібераліза-
ції візового режиму, початок реформи Міністерства вну-
трішніх справ, зокрема, створення Національної поліції.
Основними негативними подіями та явищами – зда-

чу Дебальцевого, війну на Донбасі, корупцію і падіння 
економіки.
Головною поразкою у внутрішній політиці другий рік 

поспіль називаються відсутність структурних реформ та 
ефективної боротьби з корупцією.
Поразки у зовнішній політиці – Мінський процес, 

програш України в інформаційній війні, зниження між-
народної уваги до питання повернення Криму Україні.
Рівень свободи слова в 2015 р. експерти оцінюють 

в 6,7 бала з 10, свободу підприємництва – в 4,1 бала, 
рівень дотримання законності – 3,3 бала. Рівень ко-
рупції більшість експертів оцінює як високий, середня 
оцінка – 7,9.

У 2015 р. довіра українців до органів влади різ-
ко впала, свідчать результати опитування фонду 
«Демократичні ініціативи» та Київського міжнарод-
ного інституту соціології. Баланс довіри до Верховної 
Ради в грудні 2014 р. становив мінус 26%, а через рік, 
у грудні 2015 р. – мінус 74%; до Уряду, відповідно, від 
плюс 18% до мінус 67%, до Президента – від плюс 5% 
до мінус 40%.Рейтинг недовіри до політичних партій – 
мінус 72%. У той же час трохи зросла довіра до банків, 
хоча вона й залишається вкрай низькою: від мінус 71% в 
грудні 2014 р. до мінус 65% у грудні 2015 р.

У переддень Нового року лідери «нормандської 
четвірки» (України, Франції, Росії та Німеччини) у 
телефонному режимі домовилися про необхідність 
повного припинення вогню на Донбасі. У ході пере-
говорів Президент Петро Порошенко поінформував про 
ескалацію ситуації в зоні АТО в останні тижні й зазначив, 
що ОБСЄ повинна отримати повний доступ до всієї оку-
пованої території та до кордону. Він також у черговий 
раз підкреслив необхідність виведення всіх окупаційних 
військ з України.«Нормандська четвірка» закликала на 
початку 2016 активізувати роботу Тристоронньої кон-
тактної групи щодо проведення місцевих виборів в окре-
мих районах Донецької та Луганської областей. 

Україна з 1 січня офіційно стала непостійним чле-
ном Ради Безпеки ООН. Про це нагадав Президент 
П.Порошенко: «Починається членство України в РБ ООН. 
Ми знаємо ціну миру! Попереду – два роки особливої 
відповідальності за безпеку світу. Україна буде її нести з 
гідністю». Україну обрали непостійним членом Радбезу 
терміном на два роки 15 жовтня 2015 року («за» прого-
лосували 177 країн при 129 необхідних). Разом з Украї-
ною з 1 січня місця в Раді Безпеки ООН зайняли Єгипет, 
Сенегал, Уругвай і Японія. Рада Безпеки складається з 15 
членів і є основним органом ООН, на який покладається 
відповідальність за підтримання миру і міжнародної без-
пеки. П'ять країн представлені в ній на постійній основі 
(Росія, Китай, Сполучене Королівство, США і Франція), 
інші десять обираються на дворічний термін.

Увечері 30 грудня Крим знову залишився без 
української електроенергії через підрив лінії елек-
тропередач у Херсонській області. 1 січня працівники 
«Укренерго» завершили ремонтні роботи, але електрое-
нергія в анексований Крим поки що не подається. ЛЕП 
підключать до мережі тільки після розпорядження вищо-
го керівництва України.
Тим часом близько 93% жителів окупованого Криму 

не згодні на укладення контракту з українською сторо-
ною на постачання електроенергії, якщо в документі 
буде зазначено, що Крим і Севастополь є частиною Укра-
їни. Такі дані опитування оприлюднив Всеросійський 
центр вивчення громадської думки, що проводив соцдо-
слідження за дорученням президента Росії Путіна. Пові-
домляється, що понад 94% опитаних готові до перебоїв 
енергопостачання протягом 3–4 місяців. 
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ОБІРВАЛОСЯ ЖИТТЯ ДАНИЛА КУЛИНЯКА
Вранці 6 січня перестало битися серце поета, письмен-

ника, історика, еколога, краєзнавця, правозахистника Да-
нила Івановича Кулиняка. 
Він народився 2 квітня 1948 року в селі Старий Кропив-

ник Дрогобицького району на Львівщині в сім’ї греко-ка-
толицького священика. 1951 року родина була виселена 
за межі Західної України. Данило навчався в Херсонському 
мореплавному училищі, звідки був виключений за ство-
рення підпільної молодіжної організації «Вісники свободи 
України». Тоді від ув’язнення Данила врятували неповно-

літній вік і зміна вищого керівництва КПРС. 
Данило Кулиняк закінчив Літературний інститут імені Максима Горького, працю-

вав науковцем у Роменському краєзнавчому музеї на Сумщині. Там юнак зацікавився 
трагічною долею вихідця із Роменщини, останнього кошового отамана Запорозької 
Січі Петра Калнишевського. Цією темою Кулиняк займався упродовж всього свого життя. Він написав про Кални-
шевського п’ять книжок, залучив впливових людей. Внаслідок було створено Всеукраїнський Благодійний фонд 
імені Петра Калнишевського (директором став Данило Кулиняк), пам'ять про останнього кошового була увічнена 
в пам’ятниках, видано збірку документів, на Роменщині щороку відбувається Калнишеве свято. 
Після того, як виступив на суді на захист дисидента Івана Дзюби, Кулиняка відправили в армію. Потім Данило 

Іванович працював у Київській держрибінспекції, в редакціях газети «Молодь України», журналу «Надзвичайна 
ситуація», був кореспондентом української редакції радіо «Свобода».

 Після катастрофи на Чорнобильській АЕС Данило Іванович – один із організаторів спеціалізованої науко-
во-культурної експедиції, керівник чорнобильської групи, що діяла в зоні відчуження. В його творчому доробку 
понад 20 книг поезії та прози, понад три тисячі публікацій в українських і зарубіжних ЗМІ. Він заслужений журна-
ліст України, лауреат різних конкурсів, премій та відзнак за журналістську і літературну роботу.
Одна поетеса сказала про Данила Кулиняка: «Це чоловік просторий тілом і душею». Я можу засвідчити це осо-

бисто. Коли мене виганяли з роботи, цькували, Данило Іванович надав мені підтримку. Він боровся за збереження 
рідної природи і рідної мови. Поезія Данила Кулиняка займає значне місце в українській літературі. У Данила 
Івановича було багато планів. Останні роки він жив в Ірпені. Тривала й тяжка хвороба обірвала життя патріота 
України.
Вдова Данила Кулиняка письменниця Наталя Околітенко говорить: «Я прожила життя з талановитим поетом».

Анатолій ЗБОРОВСЬКИЙ, директор Ірпінського історико-краєзнавчого музею

* * *
Ірпінська міська рада, виконком, колектив редакції газети «Ірпінський вісник», численні друзі, одно-

думці, прихильники висловлюють глибоке співчуття родині Данила Івановича Кулиняка. Царство йому 
Небесне і Вічна Пам’ять

ПРИІРПІННЯ СЬОГОДНІ

КАМІНЬ СПОТИКАННЯ

Äî ïåðåéìåíóâàííÿ âóëèöü ó Äî ïåðåéìåíóâàííÿ âóëèöü ó ÂÎÐÇÅË²ÂÎÐÇÅË²
Закон, який ухвалила Верховна Рада, переломний для нашої держави – країна прощається з 
радянським минулим. Більшість населених пунктів добирають назви вулиць за трьома основними 
критеріями: список імен, які є значущими для їх міста чи села, список визначних національних 
героїв та перелік нейтральних назв, які є компромісними при зміні ідеологічних назв.

У Ворзелі створили ко-
місію з перейменування 
24 вулиць. До неї ввійшли 
секретар селищної ради, 
завідувач ворзельського му-
зею, завідувач бібліотеки, 
колишній директор Будинку 
творчості композиторів і ще 
дві особи, які мають стосу-
нок до культури чи історії. 
Переглянувши реко-

мендовані комісією назви 
вулиць, можна відзначити, 
що у пропонованих назвах 
почасти знайшла відобра-
ження «фішка» Ворзеля – 
Будинок творчості компози-
торів. Були запропоновані 
прізвища композиторів, які 
створили у БТК: Бориса Ля-
тошинського, Олександра 
Білаша, Платона Майборо-
ди та відомої актриси Ганни 
Борисоглібської, яка пода-
рувала свою дачу для ство-
рення Будинку творчості.
У поданні комісії було 5 

імен, пов’язаних з минулою 
війною. Це імена підпіль-
ників, «по-звірячому зака-
тованих власівцями в ге-
стапо у вересні 1943 року»: 
Олександр Горійчук, Петро 
Трегубов, Іван Ситник, Ві-
ктор Нацевич, Олена Гурко. 
14-літній  Віктор Нацевич 
уникнув смерті.
Комісія запропонувала 

назвати вулиці іменами, 
пов’язаними з історією Вор-
зеля: Йосип Пеховський, Ва-
лентина Кичеєва (поміщики, 
які, розбивши свої землі на 

ділянки, продали їх дач-
никам), Олександр Попов 
(перший головний лікар та 
засновник лікарні), Нестор 
Потєха (вчитель, історик 
Ворзеля), Сергій Маркевич 
(засновник школи), Георгій 
Горшков (один із перших 
авіаторів Росії, репресова-
ний).
На жаль, у цьому списку 

не знайшлося місця Валер’я-
ну Підмогильному, репре-
сованому письменнику та 
блискучому перекладачеві 
французької класики, який 
проживав і вчителював у 
Ворзелі на початку 20-х 
рр.; Костянтину Ковальову, 
учаснику АТО (проживав по 
провулку Ватутіна, загинув 
минулого року); Гелію Снє-
гірьову, кінорежисеру, сце-
наристу, письменнику, ра-
дянському дисиденту, який 

жив по вул. Ворошилова. В 
особі Федора Терещенка, 
батька Наталії Уварової, 
ми б віддали шану великим 
постатям на ниві благодій-
ництва.

ЗАСІДАННЯ КОМІСІЇ
Перед сесією комісія на 

своєму засіданні внесла де-
які правки. Її члени виріши-
ли, що, оскільки було багато 
усних заяв щодо нейтраль-
них назв, де б не фігурува-
ли прізвища, то слід назвати 
на честь ворзельських під-
пільників лише одну вулицю 
– Героїв Ворзеля.
Теж саме стосується й 

композиторів, які творили 
славу Ворзеля. Вирішили 
теж обмежитися однією ву-
лицею Композиторською. 
Згодом цій назві на сесії 
знайшли обґрунтування: 

можуть образитися сім′ї ін-
ших композиторів, іменами 
яких не буде названо вули-
ці.
Комісія внесла корективи 

й у перейменування кон-
кретних вулиць. Оскільки 
Ворзель – курорт, то слід би 
віддати належне медикам, 
які тією чи іншою мірою 
спричинилися до створен-
ня Ворзеля як оздоровниці. 
Була запропонована вулиця 
академіка Стражеска.
Не прислухалася комісія 

до пропозицій перейме-
нувати вулицю Кірова на 
Преображенську, на якій 
стоїть храм Преображення 
Господнього, який став не 
тільки духовним, але й куль-
турним осередком Ворзеля. 
До того ж ця вулиця раніше 
так і називалася.
Внесену спочатку пропо-

зицію щодо увіковічнення 
імені Василія Шульгіна, бі-
логвардійського ідеолога, 
запеклого українофоба й 
антисеміта було знято. На-
томість була запропонована 
інша назва – Героїв України.
І це, фактично, єдина 

патріотична назва, запро-
понована комісією. Якось 
із її поля зору випав той 
факт, що назви вулиць – це 
маркери, мітки держави, це 
цінності, які держава та її 
народ сповідує. Ми впро-
довж століть жили під чужи-
ми мітками, хоча мали своїх 
героїв, мали і маємо ким 
гордитися.
Тому так важливо, щоб 

вони були відображені у, 
зокрема, назвах вулиць, 
передусім, магістральних, 
які проходять через усе се-
лище.
На жаль, у поданні комі-

сії не знайшлося місця таким 
назвам як, скажімо, Собор-
на, Героїв Майдану, Небес-
ної Сотні, гетьманів Петра 
Сагайдачного чи Івана Ви-
говського, княгині Ольги чи 
Ярослава Мудрого.
Комісія у своїх корек-

тивах постійно посилалася 
на опитування, проведене 
у фейсбуці, тим самим за-

перечуючи своїм же уста-
новкам щодо письмових 
опитувань, які повинні були 
провести депутати на сво-
їх вулицях. А щодо якості 
фейсбучного опитування 
можемо судити вже з пози-
ції адміністратора групи, 
який її створив: Володимир 
Великий для нього вбивця. 
І в допомогу собі адміні-
стратор взяв Невзорова. Те 
ж стосується і представників 
інтелігенції, розстріляної у 
30-х роках. В адміністрато-
ра був тоді ж розстріляний 
прадід, та все ж він залиша-
ється впевненим, що не слід 
«міняти шило на мило». І як 
тут не згадаєш Шевченко-
ве: «славних прадідів вели-
ких…».
У групі було десь трохи 

за 200 осіб, з них активних 
– усього 20 – 50. Вони, го-
лосуючи за цю чи іншу вули-
цю, у більшості випадків не 
були її мешканцями.
На жаль, перемогла по-

зиція людей, які не сприй-
няли сам факт переймену-
вання й активно вимагають 
нічого не змінювати. А якщо 
перейменовувати, то на 
нейтральні назви, бо ж «що 
тоді, знову перейменовува-
ти, якщо влада поміняєть-
ся». Вони досі не зрозуміли, 
що живуть у незалежній дер-
жаві, яка, як й інші держави, 
має свої цінності. І за ці цін-
ності віддала своє життя ве-
личезна кількість патріотів.

СЕСІЯ
Перейменування вулиць 

також було одним із основних 
питань на черговій сесії. Де-
путати дружно голосували за 
запропоновані комісією варі-
анти. Дві нові назви вулиць, 
із запропонованих 19, все ж 
не були підтримані. На вул. 
Ворошилова є два депутати. 
Один із них провів телефон-
не опитування за вул. Сосно-
ву, другий депутат зібрала 
підписи за вул. Козацької 
Слави. Питання відправлене 
на доопрацювання. По вули-
ці Крупської не було ніякого 
опитування. І про це заяви-
ла мешканка цієї вулиці, яка 
про перейменування дізна-
лася лише на сесії. Депутати 
у своїй більшості не донесли 
до своїх виборців закон про 
перейменування. Люди ду-
мають, що доведеться пере-
оформлювати документи і 
платити за це.
Великою ганьбою для 

Ворзеля і ворзелян може ста-
ти перейменування вулиці 
Леніна на Кленову. На цій ву-
лиці проживав і творив один 
із найвидатніших українських 
композиторів Борис Лято-
шинський, якого знає весь 
музичний світ. Ця вулиця теж 
поділена між двома депута-
тами. Вони, за їх словами, 
провели опитування. Меш-
канці віддали перевагу кле-

ну. На комісії було присутнє 
подружжя, яке не сприймало 
прізвищ у назвах вулиць і 
приводило як приклад назви 
вулиць у Нью-Йорку: Перша 
Авеню, Друга Авеню і т.д. 
У результаті переміг черго-
вий рослинний варіант. Так 
що маємо вулиці на честь 
берези, тюльпана, меду, 
лісу і клена. Цікаво, якими 
рослинами назвуть вулиці 
Чкалова, Ватутіна, Горького, 
провулків Горького і Ватутіна 
противники перейменувань? 
Вони суперечать самі собі: 
в одному випадку – ніяких 
прізвищ, в іншому залишити 
так, як було, тобто залишити 
прізвища.
Закінчилася сесія скан-

далом. Секретар сесії Ва-
дим Ковальчук, член комісії 
з регламенту, депутатської 
діяльності та етики обізвав 
мешканців голодранцями і 
популістами. Один із небай-
дужих ворзелян поцікавився, 
чому ніде немає інформації 
про майбутні сесії (не пра-
цює сайт, немає газети) і вніс 
свої пропозиції. Голова Вор-
зеля Лариса Федорук запро-
понувала секретарю комісії 
Вадиму Ковальчуку внести 
ці пропозиції до протоколу. 
Ковальчук сказав, що не буде 
вносити пропозиції ворзель-
ських популістів, які нічого не 
роблять і додав: «Голодран-
цы».
Ось така вона, депутат-

ська зверхність. Нагадаємо, 
що минулої каденції Вадим 
Ковальчук був головою зе-
мельної комісії. Саме тоді 
було роздано у центрі Вор-
зеля під забудову великі ком-
пактні зелені зони – «золоті» 
запаси селища. 
І наостанок. Попередня 

влада була максимально 
закритою для мешканців. 
Невже нинішня піде цим же 
шляхом? Викликало здиву-
вання небажання голови та 
секретаря селища надати 
будь-яку інформацію, яка 
носить відкритий характер і, 
по-суті, висвітлює діяльність 
селищної ради, яка не має 
бути утаємничена, – майже на 
всі запитання була одна від-
повідь: «Подавайте запит» (а 
це значить, що Ви, читачі, не 
зможете своєчасно отримати 
необхідну інформацію, поки 
запити-відповіді проходити-
муть усі бюрократичні кола 
та видавничі процеси). І вже 
зовсім дивними є заяви, на 
кшталт: а яке відношення має 
«Ірпінський вісник» до Вор-
зеля? Хай газета пише про 
Ірпінь! Таке враження, що 
селищний голова забула, що 
наразі Ворзель знаходиться у 
підпорядкуванні Ірпеня. Та й 
навіть коли б і не знаходився, 
хіба це аргумент? 

Данута КОСТУРА

Тепер деякі ворзельські вулиці називаються так:
Отже, депутати перейменували такі вулиці: Паризь-

кої Комуни на вулицю Рокитну; Кірова на Березову; 
Будьонного на Кичеївську; Червоноармійську на 
Тюльпанову; III Інтернаціоналу на Затишну; Карла 
Лібкнехта на академіка Стражеска; Дзержинського на 
Захисників України; Комінтерну на Медову; Проле-
тарську на Лісову; Орджонікідзе на Потєхи; Великого 
Жовтня на Курортну; Леніна на Кленову; Артема на 
Композиторів; Радянську на Європейську.
Робота з перейменування вулиць Ворошилова, 

Островського та Крупської  Чкалова, Ватутіна, Горько-
го і провулків Горького і Ватутіна триватиме, Депута-
ти повинні провести обговорення щодо нових назв до 
20.01 2016 р.

Ñòàºìî íà êîâçàíè!Ñòàºìî íà êîâçàíè!
Морозні дні – не привід сидіти вдома, а чудова на-

года стати на ковзани! Цьогоріч на різдвяні свята в Ір-
пені нарешті запрацює справжня льодова ковзанка! Її 
на тижні уже підготували для всіх охочих у парку «Пе-
ремога». Проект реалізується за підтримки Ірпінської 
міської ради і громадської організації «Сильна та здо-
рова нація».
Ковзанка працюватиме без вихідних. У будні дні – з 

10:00 до 22:00, у вихідні – з 9:00 до 23:00.
Ціни помірні: зі своїми ковзанками – 15 грн./год, 

а якщо Вам потрібно орендувати їх, то для дорослих 
це коштуватиме – 40 грн./год, а дитячі і  підліткові (до 
16 років) обійдуться у 30 грн./год. Компанія від 5 осіб 
отримує знижку 15%!
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СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ ПІДСУМКИ КИЇВЩИНИ за 2015 рік

(Початок 
у попередньому номері

ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ 
ГОСПОДАРСТВО
Департаментом житло-

во-комунального госпо-
дарства і паливно-енер-
гетичного комплексу 
облдержадміністрації роз-
роблено Програму енер-
гозбереження (підвищення 
енергоефективності) Київ-
ської області на 2015-2016 
рр. 
На реалізацію вказаної 

регіональної Програми пе-
редбачені кошти з облас-
ного бюджету в сумі 65,8 
млн. грн., що дало змогу 
запланувати до реалізації 
42 проекти з енергозбере-
ження, зокрема з термо-
модернізації бюджетних 
закладів та реконструкції 
водоканалів. Наразі роботи 
на 27-ти об’єктах заверше-
ні в повному обсязі, решта 
– закінчують документаль-
не оформлення актів вико-
наних робіт.
Окрім того, Програмою 

підтримано започаткова-
ні державою заходи щодо 
відшкодування частини 
енергоефективних креди-
тів, отриманих населенням 
області. Протягом 2015 р. 
передбачено кошти з об-
ласного бюджету в сумі 
1500,0 тис. грн. на наступ-
не відшкодування від 10% 
до 15% тіла енергоефек-
тивного кредиту. Загалом, 
з серпня по жовтень 588 
мешканців області отрима-
ли відшкодування тіла кре-
диту на суму 1484,6 тис. 
грн.
На сьогодні за рейтин-

говою оцінкою Держенер-
гоефективності України 
Київська область посіла 2-е 
місце з 25-ти регіонів за 
кількістю виданих кредитів.
Згідно з Планом скоро-

чення та заміщення спожи-

вання природного газу у 
сфері теплопостачання на 
2015 р. на території Київ-
ської області передбачено 
реалізувати 145 проектів 
на об’єктах теплокомуне-
нерго, закладах соціальної 
сфери (школи, дитячі са-
дочки, лікарні) та інших за-
кладів усіх форм власності 
на суму 113,2 млн. грн., в 
тому числі 107 проектів із 
заміщення природного газу 
(роботи з модернізації і бу-
дівництва нових котелень) 
та 38 проектів із скорочення 
споживання газу (модерні-
зації та заміни котлів та ко-
тельного обладнання).
За 10 місяців 2015 року 

виконано:
– роботи з модернізації 

котельного обладнання на 
27 об’єктах теплогенерації 
на загальну суму 21,3 млн. 
грн., що дозволить у май-
бутньому зекономити 1,8 
млн. м3 газу в рік;

– роботи з реконструкції 
та встановлення нових кот-
лів на 53 об’єктах, на що 
було витрачено понад 20,8 
млн. грн., при цьому очіку-
ваний обсяг заміщення спо-

живання природного газу 
понад 6,6 млн. м3 у рік.
Наразі у Київській об-

ласті обліковується 1432 
котельні (включаючи авто-
номні котельні бюджетної 
сфери), з яких 424 об’єкти 
теплогенерації використо-
вують для виробництва те-
плової енергії вугілля або 
альтернативні види палива, 
що складає майже 29,6% від 
загальної їх кількості (проти 
381 котельні на кінець 2014 
р. – 26,6%).
У цілому по області про-

тягом 11 місяців 2015 р. 
зменшено споживання при-
родного газу на 18,6%.
Окрім того, до кінця по-

точного року буде реалі-
зовано загальнообласний 
проект із розробки схем 
санітарної очистки населе-
них пунктів. Мета проекту 
– створення в Київській об-
ласті досконалої системи са-
нітарного очищення, впро-
вадження сучасних методів 
збирання, вивезення та пе-
рероблення побутових від-
ходів, прибирання та утри-
мання територій населених 
пунктів за стандартами про-

відних європейських країн. 
Основні завдання проекту: 
створити в Київській області 
сучасну систему збирання, 
вивезення та перероблення 
ТПВ за екологічно безпечни-
ми та економічно доцільни-
ми технологіями, здійснити 
перехід від стратегії виве-
зення побутових відходів 
на полігони та звалища до 
їх роздільного збирання та 
перероблення, здійснити 
передінвестиційні проробки 
з будівництва сміттєпере-
робних комплексів у Київ-
ській області. Проектні ро-
боти перебувають на стадії 
завершення.
У поточному році пла-

нується введення в експлу-
атацію сучасних полігонів 
твердих побутових відходів 
смт. Ставище смт. Рокитне, 
будівництво яких було роз-
почато у попередні роки за 
рахунок коштів обласного 
фонду охорони навколиш-
нього природного середо-
вища.

Прес-центр КОДА
Фото: 

Юлія БЕРЕЖКО-КАМІНСЬКА

► Шукаємо керівника служби 
оперативного моніторингу!
Виконавчий комітет Ірпінської міської ради оголо-

шує збір резюме на посаду керівника служби опера-
тивного моніторингу. Також чекаємо резюме на поса-
ди працівників цієї служби. 
З метою ефективного моніторингу ситуації в місті 

та оперативного реагування на проблемні питання 
міська влада ініціює створення Муніципальної варти. 
Вона складатиметься з двох підрозділів: служби опе-
ративного моніторингу та служби реагування. Перша 
буде створена як чергова частина в будівлі мерії для 
отримання інформації від громадян. Друга – на базі 
КП «Контроль благоустрою» для оперативного реагу-
вання та більш ефективного контролю за станом бла-
гоустрою міста.
Основні завдання служб: відео- та інтернетмоніто-

ринг;  прийом, опрацювання та систематизація звер-
нень і скарг громадян, передача у відповідні служби; 
контроль за їх виконанням; надання інформаційної 
підтримки громадянам; оперативне реагування на 
порушення правил благоустрою в місті; взаємодія з 
комунальними службами, профільними відділами, 
поліцією, державною службою з надзвичайних ситуа-
цій та ін.
Вимоги до керівника: вища освіта, до 45 років, прі-

оритет – офіцерам у відставці з реальним досвідом 
служби у ЗСУ чи правоохоронних органах, володіння 
цифровими засобами комунікації, здатність організу-
вати роботу служби.
Вимоги до працівників служби оперативного моні-

торингу: вища освіта, від 22 до 45 років, володіння 
цифровими засобами комунікації, вміння спілкува-
тися з людьми, узагальнювати інформацію, володіти 
здатністю самостійно приймати рішення. 
Вимоги до працівників служби реагування: вища 

освіта, від 22 до 40 років, володіння цифровими засо-
бами комунікації, вміння спілкуватися з людьми, чес-
ність, порядність, патріотичне налаштування. Перева-
га надається претендентам із досвідом служби ЗСУ чи 
у правоохоронних органах.
Резюме надсилати до 1 лютого 2015 р. на елек-

тронну адресу: kpkontrol_irpen@ukr.net.
Запитання та додаткова інформація за тел.: 

(063) 569-01-70 (з 13 січня 2016 р.).

ØÀÍÎÂÍ² ÆÈÒÅË² Ì²ÑÒÀ ²ÐÏ²ÍÜ!ØÀÍÎÂÍ² ÆÈÒÅË² Ì²ÑÒÀ ²ÐÏ²ÍÜ!
Враховуючи численні скарги мешканців міста на невчасне та неякісне надання послуг із вивезення 
твердих побутових відходів Комунальним підприємством Київської обласної ради «Гарнітура», 
виконавчий комітет Ірпінської міської ради рекомендує мешканцям міста Ірпінь, в яких наявні 
договори із КП КОР «Гарнітура», переукласти їх із КП «УЖКГ «Ірпінь».
Чому саме КП «УЖКГ «Ір-

пінь»? Статтею 35-1 Закону 
України «Про відходи» пе-
редбачено, що збирання та 
вивезення побутових відхо-
дів у межах певної території 
здійснюється юридичною 
особою, яка уповноважена 
на це органом місцевого 
самоврядування на кон-
курсних засадах у порядку, 
встановленому Кабінетом 
Міністрів України, спеціаль-
но обладнаними для цього 
транспортними засобами.
Відповідно, виконавчим 

комітетом Ірпінської міської 
ради проведено конкурс із 
визначення виконавця по-
слуг із вивезення побутових 
відходів для          м. Ірпінь. 
За результатами проведено-
го конкурсу переможцем ви-
значено КП «УЖКГ «Ірпінь», 
як підприємство з наймен-
шою ціновою пропозицією 

та найбільшою кількістю 
спеціально обладнаних для 
цього транспортних засо-
бів. Також у конкурсі брала 
участь і КП КОР «Гарнітура», 
яка надала до участі вищу 
планову ціну за вивезення 
побутових відходів та меншу 
кількість спеціальних тран-
спортних засобів.
На підставі проведено-

го конкурсу рішенням Ір-
пінської міської ради від 
03.09.2015 р. №5276-77-VI 
«Про визначення виконавця 
послуг із вивезення побуто-
вих відходів на території м. 
Ірпінь» виконавцем послуг 
із вивезення побутових від-
ходів визначено Комуналь-
не підприємство «Управлін-
ня житлово-комунального 
господарства «Ірпінь».
Пунктом 3 постанови 

Кабінету Міністрів України 
від 10.12.2008 р. №1070 

«Про затвердження Правил 
надання послуг з вивезення 
побутових відходів» перед-
бачено обов’язок власників 
земельних ділянок укладати 
договори з особою, яка ви-
значена виконавцем послуг 
із вивезення побутових від-
ходів.
Тож звертаємося до усіх 

жителів Ірпеня укласти угоди 
на вивезення твердих побу-
тових відходів із КП «УЖКГ 
«Ірпінь» як із визначеним ви-
конавцем послуг із вивезен-
ня побутових відходів, що 
в свою чергу надає гарантії 
якості надання послуг із ви-
везення побутових відходів 
за економічно обґрунтова-
ним тарифом, із соціальни-
ми стандартами в частині 
надання пільг та субсидій.
У разі відсутності укладе-

ного договору на вивезен-
ня побутових відходів із КП 

«УЖКГ «Ірпінь» відповідаль-
ність за надання послуг несе 
підприємство, з яким укла-
дено договір на вивезення 
побутових відходів.
Також наголошуємо, що 

відповідно до Правил бла-
гоустрою м. Ірпінь та селищ 
Ворзель, Гостомель, Коцю-
бинське передбачена адмі-
ністративна відповідальність 
за відсутність договору із 
виконавцем послуг із виве-
зення побутових відходів та 
сплати за вивезення побуто-
вих відходів.
За детальнішою інфор-

мацію щодо укладання до-
говорів звертайтеся до КП 
«УЖКГ «Ірпінь» (м. Ірпінь, 
вул. Пролетарська, 21, тел.: 
(045-97)61-420).

З повагою, 
Виконавчий комітет 

Ірпінської міської ради

ПРОПОЗИЦІЯ

ШАНОВНІ НАШІ БЛАГОДІЙНИКИ: 
Мурашковський Геннадію Анатолійовичу, 
Масний Олександре Миколайовичу, 
Рожманов Іване Володимировичу, Зоря 
Віталію Леонідовичу, Коваль Сергію 
Михайловичу, Старухін Максиме 
Олександровичу!

Члени осередку Ірпін-
ської міської громадської 
організації інвалідів «ЛЮ-
БОВ І ДОВІРА» смт. Коцю-
бинське сердечно дяку-
ють Вам за увагу та чуйні 
серця! Переймаючись 
проблемами інвалідів та 
людей похилого віку, Ви 
робите багато добрих, 
благородних справ. 
Милосердя й душевне 

тепло, доброчесність і лю-
бов до людей з особливими потребами важливі у наш 
непростий час. Завдяки таким людям, як Ви, здатним 
віддавати часточку тепла і світла своєї душі іншим, 
світ стає добрішим . 
Нехай примножується і сторицею повертається 

Вам, шановні добродії, гарний настрій, успіх у бізне-
сових справах, добро і турбота, вкладені у допомо-
гу нашим людям. Завдяки жертовності та людяності 
українців, які є прикладом високої моральності, у на-
шого народу зберігається оптимізм і незгасна віра у 
світле майбутнє!

Із повагою та щирою вдячністю до Вас, голова 
ІМГО інвалідів «Любов і довіра» Л.П. Таран, а 

також В.А. Кисельчук, В.Д. Яровий, О.І. Драчук, 
Л.Ф. Костюченко

Контакти ІМГОІ «Любов і довіра»:
08298, Україна, Київська область, смт. Коцюбин-
ське, вул. Залізнична, 9, кв. 33
Тел. +38(04597)73-815, +38(067-231-10-86), 
ЄДРПОУ 36382649, р/р №2600701604107,  Валюта 
980 у відділенні №16 КБ Центральної філії ПАТ 
«Кредобанк» МФО 325365
www.lubovidovira.org.ua. E-mail:big_sups@ukr.net.
08298, Ukraine, Kievanarea, smt. Kotsubinske, 
Zaliznichna street, 9, apt. 33
Тел. +38(04597)73-815, +38(067-231-10-86), 
Code 36382649, R/r №2600701604107, 
currency 980 in offi ce №16 KV of PAT «Credobank» 
МFО 325365

► Українцям відкрили доступ до реєстру автомобілів
Тепер громадяни зможуть отримати повну інформацію про будь-який автомобіль, зареєстрований із 2012 року. Міністерство внутрішніх справ відкрило доступ до реєстру власни-

ків транспортних засобів. Про це повідомив 21 грудня в.о. директора головного сервісного центру МВС Владислав Криклій, передає Радіо «Свобода». За словами Криклія, у виписці 
з реєстру буде зазначений власник автомобіля, дата реєстрації машини, рік її випуску і обсяг двигуна. Сервіс працює наразі в тестовому режимі. Базову інформацію можна отримати 
безкоштовно. МВС планує в подальшому збільшити перелік інформаційних послуг, додавши інформацію про зміну кольору авто, кількість ДТП. Надання такої інформації буде 
платним. 6 жовтня в Україні запрацював Державний реєстр прав на нерухоме майно – пошук по базі всіх власників нерухомості, землі та машин. Проте тоді ДАІ не змогла відкрити 
загальний доступ до реєстрів власників транспортних засобів. Це пояснили тим, що МВС не завершило процес інтеграції регіональних баз власників автомобілів в єдиний реєстр.

Джерело: hromadske.tv
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ВАЖЛИВО ЗНАТИ
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З 1 січня 2016 року в Україні набуває чинності низка законів, а також починають діяти та 
скасовуються важливі міжнародні угоди. InfoResist виділив ключові нововведення.

ID-КАРТА
Так, із початку нового 

року в країні починаєть-
ся видача електронних 
паспортів. До паспорта 
«прив'яжуть» соцстрахуван-
ня, медпослуги та інфор-
мацію про наявність водій-
ського посвідчення.
Відповідні зміни до по-

станови Кабінету Міністрів 
України №302 від 25 бе-
резня минулого року «Про 
затвердження зразка, тех-
нічного опису, порядку 
оформлення, видачі, обмі-
ну, пересилання, вилучен-
ня, повернення державі, 
знищення паспорта грома-
дянина України»  внесено 
постановою КМУ №1132 
від 23 грудня.
Оформлення паспортів 

із безконтактним електро-
нним носієм і без нього 
громадянами вперше здійс-
нюється після досягнення 
ними 16-річного віку.
За словами міністра 

внутрішніх справ Арсена 
Авакова, документ стане 
одним із найсучасніших в 
Європі.

ЗОНА ВІЛЬНОЇ ТОРГІВЛІ 
З ЄС
Із 1 січня починає діяти 

ЗВТ між Україною та ЄС. З 
іншого боку, згідно з ука-
зом президента Росії, при-
зупиняє свою дію угода про 
зону вільної торгівлі між 
Україною і РФ.

ТОРГОВА «ВІЙНА» МІЖ 
УКРАЇНОЮ І РОСІЄЮ
Також Росія з нового 

року ввела продовольче 
ембарго щодо України, яка 
відповіла дзеркальними 
санкціями проти Росії.

ЗАКОН ПРО ДЕРЖСЛУЖБУ
Із січня 2016 року Пре-

зидент, народні депутати 
та міністри в Україні поз-
бавляються статусу держ-
службовців. Це передбачає 
закон «Про державну служ-
бу», яким розділяються ад-
міністративні та політичні 
посади чиновників. Доку-
мент опублікований на сай-
ті Верховної Ради.

ГОЛОВНИЙ ФІНАНСОВИЙ 
ДОКУМЕНТ КРАЇНИ
Окрім цього, набуває 

чинності закон про дер-
жбюджет країни. Доходи 
цього держбюджету пере-
вищують доходи держбю-
джету – 2015 на 15,1%, або 
88,1 млрд. грн. і складають 
595,1 млрд. грн., а видатки 
та надання кредитів – на 
14,5%, або 86,7 млрд. грн., 
сягаючи 684,5 млрд. грн.

ЗАКОН ПРО АВТОМОБІЛІ
Також набув чинності 

закон про звільнення елек-
тромобілів від імпортного 
мита.

ОБМІН ВАЛЮТ
Набули чинності й більш 

жорсткі вимоги НБУ до 
пунктів обміну валют.
Так, за аналогією з бан-

ками, на небанківські фі-
нансові установи покла-
дено обов'язок надавати 
інформацію про структу-
ру власності та власників 
з істотною участю в таких 
установах. Підвищуються 

вимоги до мінімального 
розміру власного капіталу 
небанківських фінансових 
установ (НФУ) для діяльно-
сті з обміну валют. Капітал 
повинен становити не мен-
ше ніж 20 млн. грн., якщо 
кількість структурних під-
розділів не перевищує 100. 
Кожне додаткове збільшен-
ня їх кількості на 50 оди-
ниць вимагає збільшення 
капіталу на 5 млн. грн.

ІМПОРТНИЙ ЗБІР
Із 1 січня в Україні та-

кож скасували додатковий 
імпортний збір. Так, набув 
чинності Закон №912-VIII 
від 24.12.2015 «Про заходи 
стимулювання зовнішньо-
економічної діяльності», 
який скасовує додатковий 
імпортний збір.

РИНОК ГАЗУ
Окрім цього, почав діяти 

закон про зміни до Подат-
кового кодексу щодо нової 
моделі ринку газу. У По-
датковому кодексі України 
елементи податку на дода-
ну вартість, рентної плати 

за користування надрами 
для видобування природ-
ного газу та збору у вигляді 
цільової надбавки до ді-
ючого тарифу на природ-
ний газ для споживачів усіх 
форм власності наведені 
відповідно до норм зако-
ну «Про ринок природно-
го газу» шляхом внесення 
змін до статті 187, 252 та 
пунктом 29 підрозділу 10 
розділу ХХ Податкового ко-
дексу України.

Касове обслуговування
Припиняється дія де-

яких положень Закону 
01.07.2015 №569-VIII «Про 
застосування реєстраторів 
розрахункових операцій». 
Відтепер заборонено вико-
ристання РРО, які не пере-
дають контрольну стрічку в 
електронному вигляді.

Починають також діяти:
- нова редакція Закону 

про держреєстрацію прав 
на нерухоме майно та їх 
обтяжень (спрощення про-
цедури держреєстрації не-
рухомості), 

- нова редакція Закону 
про держреєстрацію юри-
дичних осіб і фізосіб-під-
приємців згідно із Законом 
від 26.11.2015 №835-VIII, 

- Закон від 05.11.2015 
№761-VIII «Про зовнішню 
трудову міграцію», 

- Закон від 05.06.2014 
№ 1314-VII «Про метроло-

гію та метрологічну діяль-
ність», 

- Закон від 08.10.2015 
№732-VIII «Про внесення 
зміни до статті 87 Бюджет-
ного кодексу» (створені 
передумови для впрова-
дження держфінансування 
політичних партій), 

- Закон від 20.10.2014 
№1709-VII «Про внесен-
ня змін до деяких законо-
давчих актів щодо деяких 
питань спадкування» (за-
коном дозволено оформ-
лення спадщини в сільра-
дах), 

- Закон від 15.07.2015 
№614-VIII «Про внесен-
ня змін до деяких законів 
з питань пенсійного за-
безпечення» (пенсіоне-
рам-військовослужбовцям 
повернуть належні їм суми 
пенсій), 

- Закон від 12.11.2015 
№802-VIII «Про уточнення 
об'єкта оподаткування для 
платників, які обрали спро-
щену систему оподаткуван-
ня» (сільгосптоваровироб-
никам повертають деякі 
пільги), 

- Закон від 02.06.2015 
№495-VIII «Про внесення 
зміни до статті 18 Зако-
ну про держсоцдопомоги 
інвалідам із дитинства та 
дітям-інвалідам» (встанов-
лення щомісячної доплати 
інвалідам з дитинства під-
групи А 1-ї групи).
Джерело: antikor.com.ua
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Набув чинності новий Закон України «Про особливості здійснення права власності в 
багатоквартирних будинках», який містить у собі серйозні зміни в системі управління житловими 
будинками.

Що ж чекає 
власників квартир 
багатоповерхових 
будинків у 
найближчій 
перспективі?
Новий закон руйнує мо-

нополію ЖЕКів на надання 
житлово-комунальних по-
слуг і перекладає всю від-
повідальність за утримання 
та управління будинком 
на його жителів. Відтепер 
власники квартир багатопо-
верхових будинків повинні 
займатися не тільки своїми 
будинками, але й сходами, 
ліфтами, дахом і двором. 
Згідно з нововведеннями, 
мешканці мають час до 1 
липня 2016 року, щоб ви-
значитися з тим, хто буде 
здійснювати управління бу-
динком надалі.
Вирішувати подальшу 

долю свого будинку, а від-
повідно – свого комфорту 
та благоустрою, власники 
квартир повинні на загаль-
них зборах. Таким чином 
мешканці повинні вибрати 
керуючого будинком з-по-
між себе або запросити фір-
му, яка буде надавати всі 
житлово-комунальні послу-
ги, відповідати за утриман-
ня будинку, ремонт, буде 
підзвітна жителям. Вартість 
таких послуг визначається 
за домовленістю сторін.
За новими правилами, 

щоб збори відбулися, до-
статня присутність трьох 
жителів з усього будинку. 
Проте все, про що буде йти 
мова на зборах, ініціато-
ри їх проведення повинні 
письмово повідомити інших 
і шляхом опитування інших 
жителів ухвалити остаточні 
рішення.

Якщо власники квартир 
не зможуть дійти згоди до 
липня наступного року, тоді 
орган місцевого самовряду-
вання сам призначить бу-
динку керуючу компанію. 
За неготовність узяти на 
себе відповідальність до-
ведеться платити в прямо-
му значенні цього слова. 
Йдеться про ймовірність 
того, що вартість послуг ке-
руючої компанії, яку обере 
і призначить держава, буде 
завищеною.
Які підводні камені 

містить новий закон, по-
яснила у громадській при-
ймальні Української Гельсін-
ської спілки з прав людини 
в Миколаєві експерт «Фонду 
розвитку міста Миколаєва» 
Тетяна Золотухіна: «Головна 
мета нового закону – про-
будити в жителів будин-
ків почуття власника, на 
яке повинне накладатись 
почуття відповідальності. 
Найбільша наша пробле-
ма – відсутність контролю. 
Мешканець будинку не ці-
кавиться, за що він платить, 
не контролює роботу ЖЕКів. 
Зараз є можливість узяти 
відповідальність за бла-
гоустрій свого будинку на 
себе. Якщо жителі вислов-
ляться проти самостійного 
управління будинком або 
не знайдуть керуючу ком-
панію, це буде означати, що 
вони не ухвалили рішення 
про спосіб управління сво-
їм будинком. Тоді з 1 липня 
2016 року орган місцевого 
самоврядування на конкур-
сній основі вибере такому 
будинку керуючого або фір-
му, яка буде грати за свої-
ми правилами і запропонує 
жителям свої тарифи. Як 
варіант – таким керуючим 
може стати той же ЖЕК. Така 
байдужість мешканців може 

дуже боляче вдарити по їх-
ніх кишенях».

Що пропонує новий 
закон? Основні 
моменти:

— Тепер, щоб відмови-
тися від послуг ЖЕКу, не 
потрібно створювати ОСББ. 
Мешканці на загальних 
зборах мають визначити-
ся, яким чином вони бу-
дуть здійснювати подальше 
управління своїм будинком 
– самостійно чи з допомо-
гою керуючої компанії.

— До тарифу на управ-
ління тепер входить сані-
тарно-технічне обслугову-
вання будинку, поточний і 
капітальний ремонт, вина-

города управителю. Варто 
звернути увагу, що з 1 січня 
2016 року вводиться в дію 
норма заборони органів 
місцевого самоврядування 
встановлювати тарифи ниж-
че економічно обґрунтова-
них.

— У Законі України «Про 
ОСББ» з 1 липня вилуче-
на норма щодо першого 
капремонту в нових ОСББ 
за рахунок попередньо-
го балансоутримувача, як 
це було раніше. Скасовані 
будь-які види дотацій з бю-
джету для постачальника 
послуг на утримання житла 
та капітальний ремонт.

— Бігати за жителем або 
навпаки – за постачальни-
ком послуг тепер не потріб-

но. Договір про надання по-
слуг з управління підписує 
обраний загальними збо-
рами керуючий і від імені 
мешканців уповноважена 
особа (особи). Засвідчені 
копії рекомендованим ли-
стом надсилаються всім жи-
телям.
Якщо під час зборів рі-

шення не набрало достат-
ньої кількості голосів, то в 
ініціативної групи зборів є 
ще 2 тижні на письмове опи-
тування мешканців. Рішення 
ухвалюється за результа-
тами зборів та письмового 
опитування.

З чого почати? 
Орієнтовний план 
дій:

1. Познайомитися з сусі-
дами.

2. Організувати зустріч, 
щоб визначитися з подаль-
шою долею будинку – при-
значити власного керуючого 
(у кожному будинку серед 

жителів точно знайдеться 
один бухгалтер і будівель-
ник) або зайнятися пошука-
ми керуючої компанії.

3. Придивитися до най-
ближчого оточення – по-
знайомитися з мешканцями 
сусідніх будинків, які, мож-
ливо, мають досвід створен-
ня ОСББ та управління бу-
динком. Можливий варіант 
– домовитися з керуючим 
сусіднього будинку, щоб той 
здійснював управління і ва-
шим будинком на перший 
час.

4. Можливий варіант – 
об’єднатися з іншими бу-
динками і вибрати для себе 
спільного керуючого або ке-
руючу фірму.

5. У разі необхідності – 
звернутися за консультаці-
єю юриста до громадських 
приймалень Української 
Гельсінської спілки з прав 
людини.
Джерело: socportal.info
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Управління праці та соціального захисту населен-

ня Ірпінської міської ради повідомляє, що Верховною 
Радою України 24 грудня 2015 року схвалено Закон 
України «Про внесення змін до деяких законодав-
чих актів України» (реєстраційний номер 3628 від 
11.12.2015 року), яким передбачається змінити умо-
ви надання окремих видів соціальної допомоги:
Тимчасова державна допомога дітям, батьки яких 

ухиляються від сплати аліментів, надаватиметься з 
урахуванням матеріального стану сім’ї, в якій вихо-
вується дитина.
Допомога на дітей одиноким матерям – у розмірі, 

що дорівнює різниці між 100 відсотками прожитково-
го мінімуму для дитини відповідного віку та серед-
ньомісячним сукупним доходом сім’ї в розрахунку на 
одну особу за попередні шість місяців.
З метою реалізації норм Закону, Міністерством со-

ціальної політики України підготовлено відповідний 
проект постанови Кабінету Міністрів України, який 
буде ухвалено найближчим часом.
Громадянам, які звернуться у період січня-березня 

2016 року за призначенням вказаних видів допомоги 
за новими умовами, її буде призначено, та виплачено 
з 1 січня 2016 року.
Про порядок призначення допомоги управління 

буде повідомляти додатково.
Офіційний сайт ІМР

РЕФОРМА

ДО РЕЧІ:
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Що спонукає чи мотивує громадян іти в депутати місцевих рад? 
Певно, це питання виникає в багатьох із нас. В ідеалі депутат – це 

та людина, якій небайдуже життя громади, тобто земляків і сусідів, вона 
переймається станом доріг, шкіл і лікарень... Контролює владу. Втім, 
всяко буває, – когось передусім цікавлять шкурні інтереси. Зазирнемо 
у внутрішню депутатську кухню, послухаймо В’ячеслава Маршицького, 
депутата 4-х скликань Ірпінської міської ради (1990-2006 рр.).

Роки спливають, як 
вода в пісок! Ось так ми-
нуло 25 років, як вперше 
мене обрали депутатом Ір-
пінської міської ради.
Висування відбувало-

ся в незвичний на той час 
спосіб. Вперше ти отримав 
право запропонувати свою 
кандидатуру суспільству – 
громаді, робітничому ко-
лективу. Майданчик перед 
інструментальним цехом. 
Висували за пропозицією 
керівництва заводу «Ір-
піньмашторф» (так раніше 
називали «Ірпіньмаш»). По-
тім надійшла пропозиція: 
«Можливо, хто має бажан-
ня самовисуватися?..». На-
бравшись сміливості, я під-
няв руку. Зареєстрували!

І так із 1990 р. мене як 
самовисуванця обирали 
4 рази депутатом міської 
ради. Аж поки не «родив-
ся» адмінресурс. Я не знав, 
що воно таке, точніше, не 
уявляв аж до виборів 2006 
року.

Перед кожними вибо-
рами в «Ірпінському вісни-
ку» друкували межі округів, 
і які туди входять вулиці 
та провулки. Скажімо, до 
2006 р. друкувалося, що в 
округ №11 входять вулиці 
(йшов перелік), «крім бу-
динку №90». А з 2006-го 
в тому ж переліку вже фі-
гурував будинок №90. Це 
– студентський гуртожиток 
Податкового університету. 
Так, там тимчасово мешка-
ють теж наші люди, і вони 
мають право голосувати! 
Але, на мій погляд, вони 
повинні брати участь у ви-
борах президента, ВР, ну 
ще до облради, можливо. 
Але причому тут голоси ді-
тей з усієї України до вибо-
рів у місцеву раду?! 
Але такий закон був ух-

валений і впроваджений у 
2006 р.! 
Із 47(!) претендентів на 

депутатський мандат окру-
гу №11 було обрано Мель-
ник Олену Володимирівну, 
яку майже ніхто не знав в 
районі «Машторф-Бучан-
ська торфорозробка». 

Була тут НСШ №10. 
Для працівників-батьків за-
воду вона була, як знахід-
ка, так само й для мешкан-
ців БТР – ближчої не було.
Та появився Петро Мель-

ник, якого я, до речі, колись 
поважав за його зовнішню 
простоту, артистичність, 
бойовий характер. Але є 
таке примовка: щоб пізнати 
людину, потрібно її випро-
бувати владою і грошима. 
Мельник добряче черпонув 
і влади, і грошей. 

У розпал 1998-го на-
вчального року дітей ви-
ганяють зі школи разом 
з учителями. Пам’ятаю ті 
депутатські сесії. Вони були 
бурхливими, зі сльозами 
на очах, зал був перепов-
нений! Я ті події порівню-
вав зі свавіллям 1968 року 
у ЧССР. Був підневільним 
учасником тих подій.
Депутатам потрібно 

було проголосувати: за-
лишити школу чи закрити. 
Для дітей вона була аварій-
но-небезпечна. Хоча потім 

студенти навчалися ще з 
десяток років. Більшість де-
путатів були бюджетниками 
(лікарі, вчителі), вони про-
голосували про передачу 
будівлі коледжу, отже, Пе-
тру Мельнику.

Якось в Ірпінь, до вот-
чини Мельника, мав заві-
тати Леонід Кучма. Все ви-
бирали, з якого боку заїхати 
йому в Ірпінь. І вибрали 
– з вул. Ново-Оскольської. 
Дорога була погана. А на 
місці магазина «Криничка» 
була металева автобусна 
іржава зупинка. Знесли, 
дорогу підлатали. Приїхав 
Кучма – відкривали стаді-
он, здається. На зворотно-
му шляху він зупинився між 
школою №10 і гуртожитком 
по Садовій, 90. Питає одну 
з мамок із дітками: «Як ви 
тут живете?..». – «Та ніби 
добре, – відповідає, – ось 
тільки школу у нас забра-
ли…». Я стояв навпроти та 
й кажу: «Он вона у вас поза-
ду». На що Кучма відповів: 
«А мені доповіли, що все 
залагоджено». Збоку стояли 
В.Скаржинський, П.Мель-
ник і тодішній губернатор 

Київщини А.Засуха. Поди-
вилися зле. Стерпів ті по-
гляди. А школу як розвали-
ли, так і на сьогодні немає.

Розмірковуючи на від-
стані років, приходив не 
раз до висновку, що рі-
шення було б правильне за 
однієї умови: Мельник по-
будує нову школу №10 I-III 
ступеню. І питання було б 
вирішене на користь гро-
мади. І дотепер на цих двох 
масивах нема ні школи, ні 
дитсадка, ні культурного 
закладу!
Чим закінчилася кар’є-

ра Петра Мельника – знає 
весь світ. Місце для школи 
я пропонував давно – То-
лстого, 24 (піонертабір 
«Дружба»). Від влади під го-
ловуванням Скаржинського 
– мовчок, бо розпродали 
все… Хоча школа, дитсадок 
– турбота громади, держа-
ви! Все можна вирішити, 
було б бажання влади.

Тепер повернімося 
до виборів 25 жовтня 
2015 р. Хотів ризикнути і 
від знайомих партійців ста-
ти кандидатом, щоб пройти 
та ще повоювати за шко-
лу, та й мер Карплюк мені 
сподобався своїми діями і 
справами. З таким можна 
йти в атаку!
Та от штаб партії загадав 

внески, які мені не під силу. 
Я й заспокоївся. Аж тут дзві-
нок. «Пропонуємо стати 

кандидатом у депутати від 
партії «УКРОП». Погодився. 
Сказали, що округ – масив 
«Машторф», що мене тут 
всі знають… Але що мене 
здивувало: мій будинок 
по Садовій, 69, не входить 
в межі округу, а будинок 
№90 по Садовій входить! 
Знову студенти (закон то не 
скасували). На вибори сту-
денти прийшли колоною, 
голосували за окремим 
столом із написом «Садова, 
90». Усе було передбачено! 
Так і вийшло. Найбільше 
голосів набрав представник 
НУДПСУ.

Що ж було зроблено 
мною за 16 років депутат-
ства (мене ще «вічним де-
путатом» називали)? Перше 
– хотілося навести порядок 
біля святого місця в Ірпені, 
до якого приїздили з усієї 
України і не тільки, маю на 
увазі криничку з цілющою 
водою, що на БТРі.
Хотілося благоустро-

їти, зробити освітлення, 
під’їзди, тротуарчик. По-
чав набридати екс-меру, 
прекрасній людині – Гаррі 
Мартіну. Через рік поба-

чив, що завезли бутовий 
камінь… «Крига скресла», – 
подумав я. Закипіла робота 
бучанського «Меліорато-
ра». Раніше криничка мала 
дубовий зруб у піску. За 
переказами, сюди від Воло-
димирської гірки проходив 
Хресний хід вірян. 

Будували криничку 
всім миром, це видно по 
написах на мурованій де-
коративній бутовій огоро-
жі. Оновили криничку, а во-
сени – темрява. Почали не 
давати спокою «Міськсвіт-
лу», і завдяки добрій душі 
начальника Лариси Ярмак 
та її бойовим підлеглим 
світло й нині горить! 
На сьогодні криничка 

потребує ремонту – переко-
силась. Колись я планував 
на вході встановити арку з 
каменя, з іконою, хрестом. 
Побудувати капличку, але 
«всесущі» владоможці пере-
били мої наміри. 

Згадую, як вирішува-
лось питання дитячого 
садка заводу «Машторф». 
Минали роки розрухи. 
Садок почали грабувати, 
ламати… На одній із сесій 
запропонував віддати його 
під дитячу лікарню. Вирі-
шувала це не одна сесія. 
Багато хто говорив, що да-
леко від транспортних лі-
ній та ще й у лісі. Я навів 
приклад свого дитинства. 
Як нас, дітей працівників 

Мартинівського цукрового 
заводу під Каневом, на літо 
вивозили в сусіднє село Ми-
хайлівку над Россю в сосно-
вий бір – як було чудово! 
Свіже повітря, річка… 
Умовив! А проблему 

транспорту вирішували ми 
самі. Пам’ятаю, як з депу-
татом Олегом Сотніковим, 
керівником транспортного 
підприємства, об’їжджа-
ли запропонований мною 
маршрут №7-А і №7-Б. Він і 
сьогодні існує. А ще пам’я-
таю, як на відкриття лікар-
ні приїздили високі гості: 
Людмила Кучма і… співак 
Стінг. Так, так, Стінг прико-
тив на «Хаммері» попри гро-
зу і зливу (червень 2001 р.). 

Пам’ятаю, як воюва-
ли за будівництво ас-
фальтно-бетонного заво-
ду. Не одна сесія пішла на 
цю справу. Специ розпові-
дали про технологію та розу 
вітрів («щоб чад не йшов на 
будівлі»). Сидять жінки на 
гальорці з плакатами проти 
будівництва. Питаю: «Звід-
ки?» – «З Яблуньки» (вул. 
Кірова, м.Буча). «Там же, – 
кажу, – ноги можна полама-
ти». – «Краще ноги полама-
ти, ніж дихати смолою…». Я 
їм у приклад навів Корчува-
те в Києві. Такий же завод, 
потрійна очистка. Умовили! 
Побудували! 

Якось у період черго-
вої каденції пообіцяв, що 
домагатимуся асфальту-
вання вул. Гайдамацької і 
Ново-Оскольської з попе-
реднім будівництвом водо-
проводу. Не вірили. Було 
зроблено! Я й сам не пові-
рив. Радості не було меж!

А що ж зупинка на 
роздоріжжі вулиць Садо-
ва-Мечнікова-Надсонова? 
Довго я набридав заступни-
ці мера Лідії Михальченко, 
вигавкав: знайшли інвес-
тора, побудували магазин 
з автобусною зупинкою, а 
потім ще й розширили. Чу-
дово!
Пригадую одну зі зу-

стрічей вже з народним 
депутатом ВР Петром 
Мельником в актовій залі 
заводу «Ірпіньмаш». Це 
було в 2002 році. Окрім 
Ірпеня, мого округу, я «во-
ював» за порятунок мого 
села під Каневом від розру-
хи. Розбирали, розкрадали 
цукровий завод, що був, 

зокрема, пам’яткою старо-
вини! Я не витерпів і запи-
тав Мельника: «Що ви за 
закони ухвалюєте, якщо се-
ред білого дня розтягують 
завод всупереч людським 
сльозам і проханням?» 
Мельник не розгубився й 
запитав: «Скільки ти депу-
татом?». – «12 років». – «Ну 
що ти зробив за 12 років?». 
В залі – тиша, всі сидять, як 
руді миші… Але тут хтось 
із роботяг вигукнув: «Одна 
криничка чого вартує!» Це 
дало мені поштовх для смі-
ливої відповіді. А в кінці я 
сказав П.Мельнику: «Якби в 
мене за спиною був Кучма, 
Азаров і Пустовойтенко, то 
і я б щось розбудовував, а 
як ні зарплати, ні пенсії – 
попробуй!» В залі залунав 
регіт і шум.

Хочу сказати, що та 
розруха дійшла й до до-
рогого всім нам заводу 
«Ірпіньмаш». Шкода диви-
тися на це все! Колись я зі 
сцени актової зали співав 
пісню з кінофільму «Весна 
на Заречной улице» про ту 
прохідну, що в люди виве-
ла мене. Пропрацював 25 
років! Від учня фрезеру-
вальника до інженера. А ще 
в тій пісні є слова «На све-
те много улиц главных, но 
не сменяю адрес я, в моей 
судьбе ты стала главной Са-
дова улица моя» («родная 
улица моя»). Ось так.

Ще згадаю про кафе 
«Салхіно», що навпроти 
прохідної заводу «Ірпінь-
маш». Була там стара будів-
ля єдиного колись на масиві 
магазину продуктів. Люди 
зробили чудове кафе, авто-
стоянку, благоустрій впро-
вадили. А який спротив був 
із боку дирекції заводу! 
Скільки довелося мені ви-
слухати?! Поруч, у метрах 
50-ти – «базарна стійка». 
Скільки потрібно було ви-
тратити нервів і років, щоб 
її встановити! Люди досі 
використовують її для про-
дажу вирощених дарів при-
роди.

Запам’яталася назавж-
ди сесія, коли Буча просила 
«вольної». Ірпінська мерія 
була проти, а вирішальне 
слово було за депутатами. 
Зі своїми міркуваннями 
виступив я і депутат від ок-
ругу №5-БКЗ Володимир 
Славінський (згодом про-

живав у Білорусі). Питан-
ня вирішилося на користь 
громади Бучі. І коли Ірпінь 
був засипаний сміттям, я 
завжди як приклад наводив 
країни Європи: Польщу, Че-
хословаччину, Прибалтику, 
врешті Трускавець, а коли 
відокремилась Буча, то 
порадив меру В. Скаржин-
ському, що можна пішки 
піти в Бучу і набратись там 
досвіду господарювання. Й 
таке було.

Якось у 2003 р. вивіз 
на оглядини місцевості 
адміністрацію-мерію в 
район БТР, на Т-образне пе-
рехрестя від вул. Н.Осколь-
ської до Окружної. А перед 
тим була одна з сесій, де я 
виступив і сказав: «Центр 
Ірпеня час «здвигати» на за-
хід, де завод «Ірпіньмаш», 
Податкова академія». 
Був чудовий день. Соняч-

но. Зосередив чиновницькі 
погляди на чудовому лісі 
(натепер він знищений ха-
пугами і байдужими людь-
ми) і на двох велетенських 
територіях без всяких на-
саджень. Ці території мі-
стилися обабіч дороги, яка 
їх розділяла. Звертаюся до 
Скаржинського, Головкеви-
ча, головного архітектора 
та інших: «Три з половиною 
тисяч людей стоять у чер-
зі на житло! Школи немає! 
Дитсадка немає! Будуй-
те! Вам громада за життя 
пам’ятник поставить!». 
Посміялися, роз’їхалися. 

А в 2005 р. (я ще був депу-
татом), побачив, як на цих 
площах ходять геодезисти і 
роблять заміри. У 2006-му 
почали будувати «шпильки» 
на БТРі – 17-поверхові. По-
дивіться, що зараз там ро-
биться – будівельний бум! І 
це добре, шкода тільки, що 
знищили чудову зону відпо-
чинку для тих, хто там живе 
і житиме. 

Усе так вийшло, як я 
колись міркував і пропо-
нував. На жаль, у забудов-
ників нема міри. Шкода, 
що дітям далеко до школи. 
Мерії терміново потрібно 
вирішувати питання школи 
і дитсадка. Скоро заселять 
всі новобудови, тоді владі 
не минути лиха! Потрібно 
випереджати події. Бачу, 
що в міського голови Во-
лодимира Карплюка це ви-
ходить! А поки буде школа, 
то для перевезення діток із 
масиву БТР-Машторф по-
трібен комфортабельніший 
автобус, ніж та «шістка», що 
нині обслуговує маршрут. 
Биті ПАЗи давно потріб-
но списати! Ходять невпе-
внено і навіть не щодня! 
Тут потрібно, щоб Петро 
Мельник себе реабілітував 
і надав комфортабельний 
«МАЗ» для перевезення ді-
тей. Але де той Мельник? 

Поки буде вирішува-
тись питання спецавтобу-
са та будівництва школи на 
Толстого, 24, потрібно, щоб 
автобус №7-Б змінив марш-
рут і з 7:30 до 8:30 йшов 
повз школи №2, по Турге-
нівський. А, можливо, ще 
якийсь маршрут змінити. 
Думаю, що депутатська ко-
місія по транспорту (голова 
В.Пікулик) із цим питанням 
впорається. 

Думаю, що влада звер-
не увагу на гострі про-
блеми сьогодення і з 2016 
року втілюватиме їх у жит-
тя. Започаткує будівництво 
школи, дитсадка, культур-
но-розважальних центрів, 
організує доставку дітей до 
школи №2. Потрібно поста-
вити світлофор, розмітити 
перехрестя вулиць Садо-
ва-Мечнікова-Надсонова, і 
зробити багато чого іншого.
В’ячеслав МАРШИЦЬКИЙ

ВІДВЕРТО

В’ячеслав МАРШИЦЬКИЙ, депутат 4-х скли-
кань Ірпінської міської ради (1990-2006 рр.). 
Народився у 1947 році у с. Мартинівка Канів-
ського району, що на Черкащині. Під час служби 
в армії брав участь у подіях, що розгорнулися у 
1968 році в Чехословаччині. В Ірпені – з 1969 р., 
влаштувався на завод «Ірпіньмаш», де працював 
до 1994 р., закінчив Ірпінський індустріальний 
технікум. Ще 10 років трудився в інших організа-
ціях, зокрема готель «Ірпінь», вузол зв’язку («Укр-
телеком»), «Київміськбуд». 

Бажаю всьому депутатському 
корпусу здоров’я, наснаги, 

оптимізму, віри у світле майбутнє нашої 
багатостраждальної України й рідного 
міста Ірпінь! Хай будуть щасливі всі, хто 
навкруги нас! 
Думаю, що молода команда депутатів на 
чолі з бойовими командирами осилить 
всі поставлені громадою завдання.
З Новом роком, із Різдвом Христовим!
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Аномально висока температура минулорічного літа найбільш негативно позначилася на овочах, до цього 
варто додати економічний чинник – адже складові врожаю суттєво подорожчали. Окрім того, доволі 
примарними були перспективи збуту, адже попри все Росія продовжує бути основним споживачем нашої 
плодоовочевої продукції. А чи буде можливість поставок до РФ, спрогнозувати не міг ніхто. Особливо це 
стосується овочів закритого ґрунту, адже мало того, що до них, окрім усієї решти складових урожаю, ще 
додається дорогий газ, так і 20% усього виробленого йде на експорт до тієї ж Росії.

Взагалі з експортом ситу-
ація дивна: вже скоро рік, як 
ринок Євросоюзу повністю 
відкритий для наших ово-
чів-фруктів, проте основним 
імпортером продовжувала 
бути Росія. Такий перекіс 
нам вилізе боком цього року 
– адже з 1 січня 2016-го не 
лише запрацює Асоціація з 
ЄС, але й у вигляді помсти за 
це – повністю закриється для 
нашої продукції (сільсько-
господарської так точно) ри-
нок РФ. 

БОРЩ У СХОВИЩАХ
Відтак фермери еконо-

мили як на добривах та 
ЗЗР, так і скорочували пло-
щі під овочеві культури так 
званого борщового набору. 
Тому наразі маємо знижен-
ня виробництва практично 
по усіх їх видах.
Як наслідок – стрімко ви-

росли закупівельні ціни на 
овочі, більше того – в пе-
ріод активних закупок (ве-
ресень-жовтень), коли ціни 
зазвичай «провалюються», 
фермери просто відмовля-
лися від їхньої реалізації, 
воліючи закласти у схови-
ща, аби потім продати ще 
дорожче. 
Зазвичай на зберігання 

закладається лише частина 
овочів найкращої якості, а 
те, що вочевидь довго «не 
вилежить» через об’єктивні 
показники якості, – реалі-
зовувалося «з коліс». Цього 
року в сховища пішло все 
– навіть те, що й до нового 
року не долежить.
Через сукупність цих 

чинників борщовий набір 
подорожчав проти мину-
лого року в 2–2,5 рази 
– практично наслідуючи 
інфляцію. Проте для пере-
купників, котрі скуповують 
овочі у фермерів для збе-
рігання та наступної реа-
лізації, овочі цієї осені ста-
ли дорожчими у 5–7 разів 
порівняно з 2014-м, хоча, 
приміром, картопля – лише 
у 1,5 рази, бо величезним 
«якорем ціни» є господар-
ства населення.
Якщо детальніше, то, за 

даними агенції «АПК-Ін-
форм овочі та фрукти», 
морква подорожчала з 5 єв-
роцентів за кілограм мину-
лого року до 25 євроцентів 
за кілограм 2015-го, буряк 
– з 5 до 18 євроцентів за 
кілограм, капуста – з 4 до 
23 євроцентів за кілограм, 
а цибуля – з 8 до 28. Відтак 
наші овочі (крім картоплі) 
не лише стали дорожчими, 
ніж у євросусідів із Польщі, 
але й дорожчими за росій-
ські. Тому й наш борщ на-
разі найдорожчий у Східній 
Європі. Не знаю, це привід 
до гордості чи докір, коли, 
маючи найнижчу середню 
зарплату в Європі, ми при-
мудрилися отримати най-
дорожчий борщ.

ЦИБУЛЯ
Якщо говорити про окре-

мі культури, то найгірша си-
туація склалася з цибулею. 
За даними агенції «АПК-Ін-
форм овочі та фрукти», 
вже навесні площі під нею 
скоротилися на 4%, до цьо-
го додалося 15% зниження 
врожайності, що вкупі й 
дало зменшення валового 
збору на 19%, порівня-
но з попереднім роком. 
Спостерігаючи таку ситуа-
цію і цілком прогнозоване 

зростання ціни, фермери 
закладали на зберігання 
все, що виростили – пере-
купники у вересні закупо-
вували цибулю по 7–8 грн. 
за кілограм.
Цибульний ринок Украї-

ни (втім, як і інші ринки) хоч 
і коливається з року в рік, 
проте має чітко виражену 
циклічну природу залежно 
від ціна/виробництво. Пе-
ревиробництво 2011–2012 
разом з обмеженим екс-
портом дало середньорічну 
ціну 0,6–2,0 грн./кг. Обпік-
шись на цибулі, фермери 
скоротили площі, і 2013-го 
ми мали дефіцит і ціну 10 
грн./кг. Наступного 2014-го 
– знову перевиробництво, і 
– 6 грн./кг. Цього року – де-
фіцит і прогнозовані серед-
ньорічні 11 грн./кг.
Коли поточного року на 

споживчому ринку виник 
певний дефіцит, рітейл пі-
шов за допомогою до ім-
портерів. Польська і росій-
ська цибуля збили ажіотаж, 
і ціна поповзла донизу. 
Пізніше почала надходити 
цибуля аж із Казахстану, та 
й фермери «перешерстили» 
свої сховища – виявилося, 
що некондиційна цибуля по-
чинає гнисти, і краще прода-
ти її зараз, ніж викинути на 
смітник у січні-лютому. Все 
це разом призвело до того, 
що у грудні цибуля прода-
ється на 30% дешевше, ніж 
у вересні.
Взагалі-то цибуля, як і 

інші овочі тривалого збе-
рігання, чим довше лежить, 
тим більше додає в ціні (в 
середньому – з 2 до 7-8 грн./
кг). Проте зазвичай пік ціни 
припадає на квітень, і лише 
цьогоріч стався такий ціно-
вий сплеск у жовтні, а осін-
нього «просідання» ціни не 
було взагалі. До кінця груд-
ня розпродаж некондиційної 
для тривалого зберігання 
цибулі стримуватиме падіння 
ціни на неї, проте вже з ново-
го року буде спроба «зіграти 
на підвищення». 
Утім, ми живемо у відкри-

тому світі, і, маючи таке ціно-
ве співвідношення (у Польщі 
цибуля по 20 євроцентів за 
кілограм), цибульні інтервен-
ції звідти, Росії та Казахстану 
зведуть цю гру нанівець. Ну, 
а в лютому «підтягнеться» Ту-
реччина зі своєю недорогою 
і, через російські санкції, не-
розпроданою цибулею. Там 
її виростили чимало, і про-
фіцит складе близько 40 тис. 
тонн. Розділять його турки 
між Україною та ЄС, де також 
цього року цибуля не вроди-
ла.

КАПУСТА
Капуста, як і цибуля, вже з 

весни втратила 4% площ, до 
чого через посуху додалося 
9% зниження врожайності, 
відтак валовий збір виявився 
на 17% меншим за минуло-
річний. Наразі маємо черго-
вий антирекорд – це найниж-
чий урожай за останні п’ять 
років. Те, що з капустою не 
все в порядку, стало зрозумі-
ло на початку літа, коли ціна 
на ранню капусту виявилася 
вдвічі нижчою, ніж 2014-го. 
Зазвичай капуста стартує з 
найвищих цін і плавно знижує 
їх влітку, щоб знову підвищи-
ти вже аж у лютому-березні. 
Цього року вже в серпні по-
чався ціновий сплеск, котрий 
був «збитий» білоруською ін-
тервенцією. Ціна на капусту 
зростати перестала, проте 
вона і так втричі вища, ніж 
2014-го і наближається до 30 
євроцентів за кілограм, тоді 
як в Росії і Польщі – балансує 
довкола позначки 20 євро-
центів за кілограм. 
Після нового року ціни 

на капусту спробують роз-
почати своє звичне щорічне 
зростання, проте кон’юнк-
тура світового ринку не на 
нашу користь, відтак, на-
певно,будуть інтервенції з 
Білорусі, Росії і навіть Грузії, 
де капуста значно дешевша, 
ніж у нас. Так що, за даними 
агенції «АПК-Інформ овочі та 
фрукти», цін більше ніж 12–
13 грн./кг до квітня очікувати 
не варто, тим більше, що це 
й так найвища ціна за остан-
ні років вісім. Попередній пік 
– 10 грн./кг припав на дефі-
цитний 2010-й, коли валовий 
збір був навіть нижчий, ніж 
цьогоріч.
Капустяний ринок України 

так само волатильний, як і 
цибуляний, проте має кілька 
відмінностей. Справа в тому, 
що споживання білокачан-
ної капусти у світі дуже об-
межене, й обмежене воно 
переважно країнами коли-
шнього СРСР. Тому ціна на 
неї не залежить від світової 
й практично не прив’язана 
до курсу валют. Тож коли 
капусти «нарубали» багато 
– її банально нікуди діти, і 
вона дуже дешева. А коли 
її мало – то не дуже є де ку-
пити, а везти здалеку – без-
глуздо. Бо сама по собі вона 
відносно дешева, і логістика 
виявиться дорожчою за сам 
товар. До того ж на теренах 
СНД якість капусти залишає 
бажати кращого, тому інколи 
й купити власне нічого. Саме 
тому амплітуда коливання 
цін на капусту найбільша з 
усіх овочів борщового на-

бору: приблизно раз на 5 
років ціна падає до смішних 
0,5 грн./кг. До речі, востаннє 
таке було 2011-го, коли ціна 
впродовж сезону «провали-
лася» у 10 разів. От і наступ-
ний рік цілком може стати 
таким провальним.

МОРКВА І БУРЯК 
СТОЛОВИЙ
Морква в точності пов-

торює тренд борщового 
набору. Скорочення площі 
вирощування на 4%, зни-
ження врожайності на 10% і, 
як результат, – 14% падіння 
валового збору. Знову ж, на 
початку сезону – у верес-
ні-жовтні – почала зростати 
ціна, котру в листопаді зу-
пинив імпорт з Білорусі. За 
прогнозами агенції «АПК-Ін-
форм овочі та фрукти», піс-
ля нового року ціна знову 
поповзе вгору до звичного 
весняного максимуму, ко-
трий цілком може скласти 
13–14 грн./кг.
Буряк столовий серед 

овочів поводиться найбільш 
«статечно». Незважаючи на 
зменшення площ вирощу-
вання (5%), урожайності 
(10%) та валового збору 
(13% – найнижчий урожай 
із 2010-го), він до жовтня 
показував відносну цінову 
стабільність і лише потім під-
дався на загальний овочевий 
тренд. Загалом ціни на бу-
ряк не коливаються з року в 
рік, а з 2011-го демонстру-
ють поступове зростання, 
котре досягне максимуму у 
8,5 грн./кг наступної весни.

КАРТОПЛЯ
Картопля недарма зветься 

народним овочем і другим 
хлібом, бо навчені бідою 
українці масово вирощують 
її на присадибних ділянках. 
Відтак загальні площі під 
картоплею цього року не 
зменшилися, проте валовий 
збір все одно знизився на 
13% – рівно настільки, на-
скільки й урожайність. Дивує 
й насторожує, що у 4,5 рази 
знизився імпорт насіннєвої 
картоплі, з чого можна зро-
бити висновок, що площі 
промислового вирощування 
скоротилися (на 22%), деякі 
господарства, котрі спеціа-
лізувалися саме на картоплі, 
зменшили площі в 10 разів. 
А от населення, котре садив-
ний матеріал бере з того ж 
погреба, що й їстівну карто-
плю, площі під картоплею 
навпаки наростило (втім, ми 
так завжди робимо у кризові 
періоди). 
Таким чином, суттєвого 

скорочення ринкової про-

позиції не відбулося, проте 
на тлі чуток про можливий 
дефіцит картопля у верес-
ні-жовтні подорожчала через 
масову закупку на зберіган-
ня. Проте цього року якість 
картоплі вельми посередня 
– вона «не лежить», тому пе-
рекупники почали її так само 
масово реалізовувати. Ціни 
стабілізувалися, а на чергове 
подорожчання варто очіку-
вати в середині зими.
Ціна на українську карто-

плю цілком зіставна з ціною 
російської – 15 євроцентів за 
кілограм, польська дешевша 
– 10 євроцентів за кілограм. 
Ціна зростатиме й до квітня 
досягне позначки 6 грн./кг. 
Волатильність картопляного 
ринку приблизно відповідає 
цибульному, де ціна обер-
нено пропорційна виробни-
цтву: 4,5 грн./кг 2010-го (19 
млн. тонн), потім 0,8 грн./
кг 2011-го (24 млн. тонн). 
Знову 19 млн. тонн і 5 грн./
кг 2013-го, а потім 23 млн. 
тонн і 2,2 грн./кг 2014-го.

***
От дійсно – рік до року 

не подібний. 2014 року ми 
мали безпрецедентний екс-
порт саме овочів борщово-
го набору, обсяги котрого 
зросли на 300%. Саме цей 
чинник формував ціну. Цьо-
горіч про експорт овочів вза-
галі не йдеться: аби самим 
вистачило. Прогнозований 
дефіцит задирає ціни дого-
ри, спустошуючи полиці. Та, 
як відомо з народної мудро-
сті та законів фізики, – свя-
те місце порожнім не буває, 
тож «на виручку» українсько-
му плодоовочевому ринку 
приходять сусіди. 
Дружний імпорт овочів 

з Білорусі та Росії (через Бі-
лорусь) миттєво витверезив 
наших фермерів – зростання 
цін припинилося, а вже з ли-
стопада почалося їхнє посту-
пове зниження. Хоча низька 
купівельна спроможність на-
ших громадян і призвела до 
найнижчого за останні п’ять 
років імпорту сезонних ово-
чів, ягід та фруктів.

І ЯБЛУКА НА ДЕСЕРТ
Головною фруктовою 

культурою у нас традиційно 
є яблука. Цього року вони 
вродили нівроку – врожай-
ність зросла на 6%, а вало-
вий збір – аж на 7%. Ціна на 
раннє яблуко була рекордно 
високою через так само ре-
кордний експорт. Стосовно 
фруктів – у нас як завжди: 
родить рік через два-три. 
От і цього року виноград, 
персики та нектарини не 
вродили через заморозки, 
зате яблук виросло багато, 
при тому, що дівати їх ні-
куди – внутрішній ринок не 
безмежний, а Росія ще мину-
лого року міцно причинила 
свої двері й навіть «хвірточ-
ка» Криму цього року зачи-
нилася завдяки громадській 
блокаді півострова. 
Утім, туди ми поставляли 

передусім десертне яблуко, 
а от промислове яблуко у 
переробників користується 
високим, щоб не сказати ажі-
отажним, попитом – наші ви-
робники нарешті «розвідали 
дорогу» для яблучного кон-
центрату до Європейського 
Союзу, на третину наростив-
ши його поставки. 
Те ж саме стосується й ре-

монтантної малини, попит 
на яку просто зашкалює, бо 
в Європі недорід (у Польщі 
та Сербії) – то ми свою мо-
розимо і женемо туди. Че-
рез це ремонтантна малина 
у серпні виявилася навіть 
дорожчою, ніж «первістки» 
у червні. Експорт ягід зріс 
на 300%, ціни також були 
у 1,5–2 рази вищі, ніж на 
внутрішньому ринку. Тепер 
постачальники фіксують по-
двоєний попит на малинові 
саджанці – всі кинулись на 

ягідку, тож за два роки ма-
тимемо малиновий бум. Так 
само зріс (на 85%) експорт 
до ЄС українських баштан-
них.
Та по яблуку Європа нам 

погоди не зробить – варто 
очікувати 3–4 кратного па-
діння експорту і затоварю-
вання внутрішнього ринку 
(пропозиція зросте на 20%) 
із прогнозованим падінням 
ціни. Втім, це триватиме не-
довго, бо наші яблука поки 
не придатні для тривалого 
зберігання, і вже в січні роз-
почнеться зростання ціни, 
котре, втім, визначатимуть 
яблука імпортні – скоріш за 
все польські, котрі й форму-
ватимуть ціну (в районі 14 
грн./кг). За даними агенції 
«АПК-Інформ овочі та фрук-
ти», поки що ціни на наше та 
польське яблуко йдуть «ніз-
дря до ніздрі» – 25 євроцен-
тів за кілограм, а от російські 
– майже 85 євроцентів за 
кілограм. Проте продуктове 
ембарго, запроваджене РФ 
проти нас і Польщі, змушує 
росіян кривитися, але їсти 
яблука хоч і дорогі, та свої.

***
За сформованих умов 

Україні довелося переорієн-
тувати свої поставки овочів і 
фруктів. Однак у процесі ди-
версифікації експорту укра-
їнські компанії зіткнулися з 
низкою проблем. Насампе-
ред ця ситуація показала, що 
інфраструктура українського 
плодоовочевого ринку абсо-
лютно не готова для виходу 
на європейські ринки, до 
того ж якість нашої продукції 
не завжди відповідає запитам 
тамтешніх споживачів.
Утім, українські ферме-

ри не особливо й прагнуть 
розвивати експорт овочів та 
фруктів – аж поки не виника-
ють певні проблеми зі збутом 
продукції на внутрішньому 
ринку країни. В українських 
фермерів такий менталітет: 
думати про експорт тільки 
тоді, коли на внутрішньому 
ринку виникають які-небудь 
складнощі, в основному ж 
виробники воліють орієнту-
ватися на внутрішній ринок, 
особливо в умовах росій-
ського ембарго. Насамперед 
це пов'язано з тим, що в 
українських фермерів побу-
тує думка, що вийти на єв-
ропейські чи азійські ринки 
складно. У реальності ж усе 
виглядає зовсім по-іншому: 
для успішного експорту не-
обхідно, в першу чергу, ба-
жання, тим більше, що наша 
продукція має ряд переваг на 
європейському ринку.
Так, досить низька собі-

вартість української продук-
ції за рахунок, у тому числі, 
дешевої робочої сили, порів-
няно з європейськими овоча-
ми та фруктами робить її ціл-
ком конкурентоспроможною 
на ринку ЄС і, відповідно, 
цікавою для європейських 
покупців. Для початку екс-
порту українським ферме-
рам необхідно насамперед 
бажання, а також чітка стра-
тегія розвитку експортного 
напряму. Потрібно визначи-
тися з експортною продукці-
єю і ринком збуту, провести 
аналіз кон'юнктури і визна-
чити його потенціал. Голов-
не – розуміти запити спожи-
вача, аж до типу упаковки 
чи кольору етикеток. Бо, 
приміром, наша консервація 
в Європі не йде, хоча на те-
ренах СНД її беруть залюбки. 
Переорієнтація на експорт 
до ЄС дозволить українським 
фермерам диверсифікувати 
ризики, пов'язані з прямою 
залежністю від внутрішнього 
ринку, а також отримати ста-
більний прибуток, причому у 
валюті.

Олесь ЄВТЄЄВ
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«Друга молодість дана людям для того, щоб вони по-особливому уважно пізнавали і любили 

світ», – вважає засновник і керівник клубу «Друга молодість» Світлана Шилова, яка 
згуртувала довкола себе понад 50 однодумців, які разом займаються мало не всіма видами 
народно-декоративного мистецтва, вивчають іноземні мови, засвоюють ази комп’ютерної науки, 
вчаться фотографувати, співпрацюють з організаціями, котрі допомагають адаптуватися у 
Приірпінні переселенцям. Звісно, що учасники клубу «Друга молодість» залюбки вивчають рідну 
землю «методом екскурсій».

От нещодавно вони по-
були в самісінькому осерді 
Києва, усього за кілька де-
сятків метрів від майдану 
Незалежності у провулку Т. 
Шевченка, де стоїть в обій-
мах високого дерев’яного 
паркану звичайна україн-
ська хата. За самим пар-
каном — характерний для 
київських садиб ХІХ століт-
тя фруктовий садок і квіт-
ник, які буяють влітку. От 
тільки старезна шовковиця 
у глибині двору, — поре-
пана, похилена й обпере-
зана товстелезним жмутком 
дроту, аби не відчахнулася 
одна з дебелих гілок, — на 
жаль, уже давно не родить. 
Але, слава Богу, ще не всох-
ла за понад 200 своїх літ. 
Вона є сучасницею Тараса 
Шевченка, який навесні 
1846 р. поселився у цьому 
будинку і, було, походжав 
присадибним садочком… 
Саме таким він, певно, 
зображений на погрудді, 
створеному скульптором 
Галиною Петрашевич.
Меморіальний му-

зей відтворює атмосферу 
1846–47 рр., коли Шевчен-
ко жив у Києві аж до арешту 
в справі Кирило-Мефодіїв-
ського товариства. Сам бу-

динок – раритет київської 
забудови першої половини 
ХІХ ст. Він зведений у 1835 
р., а зберігся до наших днів. 
І вже тому він унікальний. 
Вулиця, на якій жив Шев-
ченко, у той час іменувала-
ся Козячим Болотом. Поет 

оселився тут у колезького 
секретаря Івана Житниць-
кого, який дав майбутньо-
му Кобзареві рекоменда-
цію для вступу до Академії 
мистецтв. Тому Тарас Шев-
ченко не випадково вибрав 

цю адресу для проживання 
в Києві.
Разом із ним у будинку 

замешкали й два його при-
ятелі –  російський художник 
Михайло Макарович Сажин 
і  фольклорист, етнограф, 
Олександр Афанасьєв-Чуж-

бинський, який залишив 
спогади про перебування 
Шевченка тут. У цій невели-
кій оселі відбувалися цікаві 
й визначні історичні події. 
Тарас Шевченко любив 
Київ, оспівував його в бага-
тьох поетичних творах. 
Із часом будинок Жит-

ницького був перебудо-
ваний і значно занепав. 
Після революції його було 
віддано під житло. У 1925 
р. за клопотанням відомо-
го художника, професора 
Архітектурного інституту 
Василя Кричевського, бу-
динок  відремонтували. В. 
Кричевський керував ху-
дожнім оформленням бу-
динку-музею, складанням 
проектів кімнат, майстерні 
й саду. 10 листопада 1928 
р. музей був урочисто від-
критий для відвідувачів. 
Протягом 1928–1941 рр. 
він поповнювався робота-
ми радянських художни-
ків. У війну музей сильно 
постраждав, але будинок 
уцілів. У повоєнний час екс-
позиція була не дуже бага-
тою, але сама справжність 
настільки «старосвітського» 
будинку поблизу помпез-
ного Хрещатика справляла 
на відвідувачів велике вра-
ження. Сучасна експозиція 
розроблена на початку 
1990-х років і не містить 
непотрібного лиску й ідео-
логічних штампів, пов'яза-
них із постаттю Шевченка. 
При музеї – «садок вишне-
вий» – єдиний, що зберігся 
в центрі міста садибний сад 
того часу.
Ось уже 80 років цей му-

зей розповідає про життя 
і творчість Т.Шевченка. І 
зараз до нього приходять 
кияни і гості міста, щоб 
почути про свого улюбле-
ного поета та надихнутися 
поетичною атмосферою 
міста ХІХ ст. Інтер’єр музею 

відтворює типову міщан-
ську оселю з тогочасними 
меблями та предметами 
побуту, на стінах висять 
роботи Тараса Шевченка, 
представлені його особисті 
речі, а поруч – стародавні 
літографії та картини із ви-
дами Києва.
Цікаво, що дуже склад-

на ситуація довкруж музею 
виникла під час Револю-
ції гідності 2014 р., коли 
горів-димів Майдан. На 
Мало-Підвальній, за лічені 
метри від музею, збирали-
ся тітушки, які могли спро-
вокувати будь-яку халепу. 
Була зламана каналізація, 
вимкнули воду. Через по-
чаток ремонту будиноч-
ка (підготовка до ювілею 
Шевченка) зняли стару 
гнилу дерев’яну огорожу, 
поставили будівельний 
заслін, та його повстанці 
забрали на барикади. Спів-
робітники музею натягнули 
мотузки, написали заповіт-
ні фрази Тараса Шевчен-
ка, підкреслюючи, що тут 
– святиня. Оригінали творів 
Тараса Шевченка, раритети 
терміново вивезли до Наці-
онального музею, експо-
зицію зняли. Але як тільки 
трошечки потепліло, стало 
легше дихати в усіх сенсах, 
музей відкрили, учасників 
Майдану поїли чаєм, для 
них проводили екскурсії. 
Священики тут правили 
службу. 
Звичайно, Тарас Шев-

ченко був гетьманом 
українського Майдану, всі 
розуміли, хто такий Шев-
ченко для повстанців, його 
дух став на захист тих лю-
дей, які піднялися захищати 
свою гідність. 
Для ірпінців Тарас Гри-

горович став ще ближчим і 
цікавішим.

Текст і фото: 
Володимир КОСКІН
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На третій Всеукраїнський сімейний фестиваль «Дні натхнення» я приїхала нерано, годині о 15-
й. Хоча розпочиналося все з 10 ранку. Подумала: поки зійдуться, поки діти розіграються, поки 
вийде Миколайчик… Але помилялася. Треба було раніше. Бо коли йшла до корпусів Податкового 
університету, які люб’язно надали податківці для святкування, вже було запізно. Назустріч мені вже 
прямували усміхнені батьки з дітлахами.

Першими я зустріла ма-
мочок Лесю Науменко і Те-
тяну Федченко з дітьми: Ві-
рою, Лерою та Юрієм. Малі 
захоплено почали мені роз-
повідати, як малювали на 
печеньках, робили іграшки 
на ялинку. 

- Ось, дивіться, – казав 
Юрій. – Мамо, дістань, по-
кажи, як у нас вийшло.
Леся дістає з сумки ялин-

ковий сувенір. І дійсно, 
гарно. Лампочка розкру-
чується, туди засипаються 
блискітки, фарби. Виходить 
справжня новорічна при-
краса. 

- Так, було чудово. Ми 
вдячні, що останнім часом 

таке з’явилося в Ірпені. Бо 
канікули довгі, чим зайняти 
дітей – не знаєш. Вони хо-
чуть цікаво проводити час. 
Прекрасно, що з’явилися 
нові центри, які пропону-
ють щось незвичайне. У 
мене діти різного віку – і 
всім цікаво. Дозвілля дітей 
– це дуже важливо. І я знаю, 
що в них ще багато цікаво-
го. А ще працювали аніма-
тори. Ми вдячні, що таке є.
Заходжу в залу. Купа на-

роду. Діти роблять те, що 
їм ніколи не дозволили б 
удома. Прямо посеред зали 
– розкидані різнокольорові 
мати і малим дозволено на 

них валятися. Ведучий ого-
лошує: 

- Панове, ви виграли по-
дарунковий сертифікат на 
меблі. Оголошую номер, 
який виграв подарунковий 
сертифікат!
Якась жіночка зриваєть-

ся з місця. 
- Ой, це я виграла!
Підходжу до неї, цікав-

люся. Алла Прокопенко. 
Мешкає в Ірпені. Має сина 
й дочку. Для того, аби от-
римати сертифікат на 500 
грн., не треба було, в прин-
ципі, нічого особливого 
– просто заповнити його. 
Вони давно мріяли про нові 
меблі у дитячу кімнату. Те-
пер мають на це гроші. 
Фестиваль «Дні натхнен-

ня» є найбільшим сімейним 
святом, яке об’єднує роди-
ни Києва та Київської об-
ласті. І основними його за-
вданнями є створення умов 
для примирення шляхом 
спільного проведення часу 
та соціальної інтеграції ви-
мушених переселенців в 
Ірпені.
А ще до планів фести-

валю входила підтримка 
розвитку дітей, розкриття 
творчого потенціалу в дітей 
та дорослих, спрямування 
на саморозвиток та твор-
чу реалізацію, підтримка 
соціальних та благодійних 
ініціатив. 
Засновниками фести-

валю ГО «Центр сімейного 
розвитку «Щаслива роди-

на» спільно з ГО «Грома-
дянський центр городян 
«Перспектива» було подано 
заявку та отримані гранто-
ві кошти від громадської 
ініціативи КримSOS ра-
зом із Stabilization Support 
Services, що давало змогу 
залучити якомога більше 
сімей переселенців. 
За рахунок цього й були 

проведені безкоштовні 
майстер-класи. Так що діт-
лахи отримували справжнє 
задоволення від розпису 
новорічних прикрас, деку-
пажу, вироблення журав-
ликів із паперу, новорічних 
листівок. Найталановитіші 
представляли свої роботи 
на виставці малюнків. Ну, 
а найсміливіші підставляли 
свої носики й щічки, аби 
Оксана Попова мала змогу 
майстерно намалювати на 
них щось фантастичне за 
допомогою аквагриму. 
На фестивалі були на-

віть родини з Києва. Олена 
з чоловіком приїхала на за-
прошення подруги разом із 
двома дітьми. Найменшій, 
яка була у дитячому візочку 
під наглядом мами, навряд 
чи було цікаво. А от 6-річ-
ному братику сумувати не 
доводилося. 
У цей час на сцені від-

бувалося справжнє шоу. 
Виявляється, з мильними 
бульбашками можна твори-
ти справжні дива! 
Дорослі у цей час та-

кож не нудьгували. Окрім 

того, що вони отримували 
справжнє задоволення від 
споглядання, як радіють 
їхні діти, мами і батьки 
мали змогу потішити себе 
чашкою кави, роздивитися 
картини або перекусити. 
Традиціям благодійності 

в Європі навчають малю-
ків із раннього дитинства. 
Саме люди, які вміють 
співчувати, поділяти труд-
нощі та готові допомагати 
іншим, мають стати ядром 
нашого українського су-
спільства. 

До речі, участь у цьому 
заході була абсолютно без-
коштовною. Організатора-
ми події були громадська 
організація «Центр сімей-
ного розвитку «ЩАСЛИВА 
РОДИНА», студія танцю 
«EMERALD», студія органі-
зації свят «WEB Happy Lab», 
громадська організація 
«Громадянський центр го-
родян «Перспектива». При-
ємно, що такі люди працю-
ють у нашому місці. 
Тетяна СРЕБРОДОЛЬСЬКА

ÁÀÁÓÑÈÍ² ÃÓÑÈ Â ÌÓÇÅ¯ÁÀÁÓÑÈÍ² ÃÓÑÈ Â ÌÓÇÅ¯
Пригадуєте дитячу пісеньку «Жили у бабусі два 

веселих гуси»? А студентка Національної академії 
образотворчого мистецтва Софія Дзюблюк з Ірпеня 
проілюструвала цю пісню. Вона взяла стару двостул-
кову віконну раму і створила в досить складній техніці 
колаж «Гуси у бабусі». Зараз цей твір експонується в 
Ірпінському історико-краєзнавчому музеї. А оскільки 
наближається Різдво, то можна згадати, що в англо-
мовних країнах гуска є традиційною різдвяною стра-
вою. Отже, при бажанні, картина сприймається, як по-
дарунок музею до Різдва.

Текст і фото: Анатолій ЗБОРОВСЬКИЙ

ВІД МІСТА ДО МІСТА

РОДИННЕ СВЯТО
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ÊÎÒÈÊÎÒÈ
Я здавна колекціоную котів і кішок, тобто фотографую їх і збираю 
історії про них. Звісно, і сам чимало років тримав удома котів. Тривалі 
спостереження дали можливість зробити деякі висновки.

У котів є хвіст. Якщо хвіст 
трубою – до морозу. Якщо 
хвіст бубликом – до врожаю. 
Якщо хвіст морквиною – до 
зайців. 
Ті, хто не любить котів, – 

собаки. 
Жіночі коти називаються 

кішками. Коти і кішки дуже 
схожі одне на одного. Щоб 
добре розрізняти котів і кі-
шок, краще всього бути ко-
том чи кішкою. Зазвичай у 
котів не буває алергії на кі-
шок. 
Коти чудово вміють пла-

вати. Багато хто з них ходить 
у смугастих футболках, як 
матроси. Не зрозуміло, наві-
що їм боятися води. 
Найважче у кота – лапи. У 

повітрі вони завжди розгор-
таються лапами вниз. 
Якщо кота довго годувати, 

справжнього бегемота з ньо-
го все одно не вийде. Бегемо-
тів треба вирощувати у воді. 
Навесні деякі коти їдять 

траву, як корови, хоча й не 
родичі. 
Декому здається, що коти 

вдень сплять, а вночі гуля-
ють. Насправді коти сплять і 
вдень, і вночі. Якщо кіт про-

кидається, значить, час його 
гладити. 
Коти – істоти жахливо вта-

ємничені. Сплять і думають: 
як би поїсти. 
Всі коти собі на умі. Їдять і 

думають: як би поспати. 
Про лікувальні властивості 

котів ходять легенди. Котам 
невигідно їх спростовувати. 

КОРИСНА ПОРАДА
Якщо ви хочете лягти спа-

ти, а на вашому місці вже 
спить кіт, потрібно піти на 
кухню, увімкнути світло і 
грюкнути дверцятами холо-
дильника. 
Коти – допитливі істоти, 

особливо щодо поїсти. Тому 
кіт неодмінно піде слідом за 
вами подивитися – що там 
смачненького можна випро-
сити. 
Коли він прийде на кухню, 

потрібно швидко добігти до 
вимикача, вимкнути світло 
і відразу бігом у спальню. У 
кота лапи короткі й їх чотири. 
Поки він біжить раз-два-три-
чотири – ви вже раз-два-раз-
два – і зайняли місце в ліжку! 

Потрібно потренуватися 
вдень, щоб у темряві на бігу 
не звалити крісло по дорозі з 
кухні в спальню.

ІСТОРІЇ ПРО КОТІВ
Не умовив
Вечір. Вулиця Квіткова. 

Кішка видерлася на дерево 
й голосно нявкає, мабуть, 
злізти не може... 
Чоловік, схоже, господар, 

спокійно її кличе: 
– Мурко, злазь, киць-

киць... 
Він довго її вмовляє, а 

кішка все не вгамується, 
як заведена, нявкає. У го-
сподаря, напевно, терпець 
уривається. Спересердя він 
вигукує: 

– Ну тоді, заразо, не ре-
петуй! Звивай гніздо, лягай 
спати! 

ЗБРОЯ
Зупинка. Жінка розмов-

ляє з сином своєї знайомої, 
хлопчиком років п'яти: 

– Як ти підріс! 
– Так, я вже великий, я 

навіть мишей не боюся. 
– А що ж ти робитимеш, 

якщо мишу побачиш? 

– Я озброюся котом!

ДВІЙНИКИ
Семену Петровичу сусіди 

залишили на час відпуст-
ки пухнастого породистого 
кота. Воркіт був улюблен-
цем, ніколи в житті не вихо-
див за поріг дому, годували 
його вишукано, тільки спеці-
альною котячої їжею. 
Але Семен Петрович із 

ним панькатися особливо не 
став, годував усім підряд. І 
ось кіт став проявляти озна-
ки нетерпіння – йому дуже 
закортіло на вулицю. Одно-
го разу він утік, був відсутній 
два дні й повернувся злегка 
пом'ятий, але, схоже, задо-
волений. Відіспався, від'ївся 
і знову став проситися гу-
ляти. Добродушний Семен 
Петрович відпустив. Минуло 
кілька днів – нема кота. Пі-
шов його шукати і, на щастя, 
знайшов, правда, далеко від 
дому. Став його звати – ніяк. 
Нарешті піймав. Лікував 

отримані на ловитві рани, 
але кота доглядав старан-
но. Той більше на вулицю 
не просився, став ласкавим 
і добрим. 
І ось одного разу ввече-

рі Семен Петрович чує, як 
хтось шкребеться у двері. 
Відчинив – і обімлів... Через 
поріг поважно заходить кіт, 
як дві краплі схожий на того, 
який сидить вдома! Семен 
Петрович намагався збагну-
ти: кого ж це він упіймав? 
Поки думав, коти кинулися 
одне на одного і їх довелося 
рознімати, одного зачинив у 
туалеті. Всю ніч коти крича-
ли й не давали спати. Вранці 
Семен Петрович обстежив 
котів і вибрав того, який, на 
його думку, «правильний». 
Залишив удома, а іншого 
відніс туди, де зловив. Ми-
нув час, приїхали господарі. 
Кіт благополучно переїхав 
додому. Через тиждень го-
сподарі принесли пухнасто-
го вусаня до Семена Петро-
вича і запитали, а де їх кіт, і 

навіщо замість кота їм підсу-
нули... кішку! 
Тепер у Семена Петрови-

ча живе вагітна кішка, яка не 
хоче йти від нього. А кіт, уя-
віть, знайшовся. Тож дружба 
з його хазяями відновилася. 

ПОПОВНЕННЯ
У знайомого художника 

майстерня на горищі житло-
вого будинку. Він підгодовує 
котів і кішок, які до нього 
періодично навідуються з 
даху. Імена їм давав відомих 
політиків. 
Приходжу до нього якось, 

а по сходах бігають чорні 
з плямами кольору піску 
кошенята.

– О, – кажу, – поповнення! 
– Так, – відповідає, – це у 

мене Королевська від Януко-
вича народила! 

(Далі буде)

Текст і фото:
Володимир КОСКІН

НЕВИГАДАНІ ІСТОРІЇ

Â ßËÈÍÊÎÂÈÕ ²ÃÐÀØÊÀÕ – Â ßËÈÍÊÎÂÈÕ ²ÃÐÀØÊÀÕ – 
²ÑÒÎÐ²ß ËÞÄÑÒÂÀ ÒÀ ÊÐÀ¯ÍÈ²ÑÒÎÐ²ß ËÞÄÑÒÂÀ ÒÀ ÊÐÀ¯ÍÈ
В Ірпінському історико-краєзнавчому музеї відкрито експозицію «Історія ялинкових іграшок», яку 
скомпонувала головний фондозберігач Олена Плаксіна на основі музейної та особистої колекцій. 
Окрім ялинкових іграшок, в експозицію також увійшли Діди Морози та Снігуроньки, новорічні 
листівки різних років і унікальний новорічний лист, що був надісланий рідним від дідуся Олени 
Плаксіної.

«Ці дивовижні речі до-
помагають зрозуміти сенс, 
душу нашого новорічного 
свята. Кожна іграшка – не-
мов ожилий шматочок іс-
торії Російської імперії, 
Радянського Союзу і рідної 
України», – зазначила Олена 
Геннадіївна. 
Що ж ми дізналися з її 

розповіді? Що особливого 
в ялинкових іграшках? Які 
вони? Як змінилися з тих 
давніх часів, коли на Новий 
рік вперше була поставлена 
ялинка? 

ЯК ВИНИКЛИ ЯЛИНКОВІ 
ІГРАШКИ
Спочатку це були симво-

ли, в яких тісно переплелися 
язичницькі та християнські 
традиції. Свічки – це духов-
не світло, кулі – пам'ять про 
плоди древа Добра і Зла, 
овочі та фрукти – родючість, 
тварини і люди є елемента-
ми Божественної світобудо-
ві, ну, а зірка, яка прикрашає 
верхівку, звичайно, нагадує 
Вифлеємську зірку, що при-
вела волхвів до місця народ-
ження Христа.
У далекому минулому всі 

ялинкові прикраси були їс-
тівними – вафельні й цукро-
ві фігурки, горіхи, фрукти й 
овочі, солодощі. У XVIII ст. 
відбувся перехід до предків 
нинішніх новорічних ігра-
шок – з'явилися барвисті 

паперові квіти, латунні феї 
та ангели. Золотили горіхи 
і шишки, розписували яєчну 
шкаралупу, плели ланцюж-
ки. 

ЯК РОБИЛИ ЯЛИНКОВІ 
ПРИКРАСИ
Далі – більше: в Тюрін-

гії, в місті Лауша виготови-
ли перші кулі. Їх робили зі 
скла, всередині покривали 
свинцем, а зовні – блискітка-
ми. Трохи пізніше склодуви 
підвищили майстерність – і 
навчилися робити не тільки 
кульки, а й різні нескладні 
фігурки, а замість свинцю 
стали використовувати золо-
те і срібне напилення. 
Але це було за кордоном, 

а в Російській імперії, отже, 
в Україні, особливо, в сім'ях 
незаможних, ялинкові при-
краси робили по-старому, 
самі. Звичайно, були свічки, 
цукерки та солодощі для ді-
точок, але також використо-
вували і фрукти, і горіхи, і 
випічку. 
Ближче до початку XX ст. 

російські майстри перейня-
ли в європейців способи 
виготовлення ялинкових 
прикрас. Виробництво було 
штучним, а тому недешевим. 
Але саме тоді з'явилася тра-
диція «різдвяних базарів», 
які широко рекламувалися 
в газетах і на плакатах. У ті 
часи з'явилися перші іграш-

ки з пресованого картону – 
рибки, пташки з різнокольо-
ровими хвостами з ниток. 
Після революції, аж до 

1935 року, в СРСР новорічні 
прикраси не вироблялися, а 
ялинку вважали міщанством, 
більше того, тих, хто виро-
бляв іграшки або просто 
встановлював в будинку зе-
лену красуню, репресували. 
Але традиція, улюблена і 

дітьми, і дорослими, відро-
дилася. 

1937 р. відбулася й пер-
ша офіційна ялинка – у Бу-
динку спілок. Нова епоха 
принесла нові тенденції: на 
кулях друкувалися портрети 
вождів, зірка стала п'ятикут-
ною – як на Кремлівських 
вежах, з'явилися іграшки з 
радянською символікою, 
серпом і молотом. 
І, звичайно, на радість 

дітворі виготовлялися фі-
гурки тваринок, казкових 
героїв, дітей. Тоді ж з'явили-
ся ватні Дід Мороз зі Снігу-
ронькою. 
І навіть під час Великої 

Вітчизняної війни не припи-
нялося новорічне виробни-
цтво – тільки тема змінила-
ся. Тепер на ялинках висіли 
іграшки, що зображують 
бійців, військову техніку 
та інші атрибути воєнно-
го часу, які робили зі скла, 
вати, картону та пап'є-ма-
ше, збирали конструкції з 

трубочок і стеклярусу на 
дроті. А діти знову повер-
нулися до саморобок із 
найпростішого підручного 
матеріалу, а кулі робили з 
перегорілих лампочок. До 
речі, з лампочок робив уні-
кальні ексклюзивні ялинкові 
іграшки наш видатний ірпі-
нець – художник Володимир 
Сидорук.
А вже потім почався роз-

квіт вітчизняної ялинкової 
іграшки – і фантазія май-
стрів розігралася на славу. 
Ті, хто пам'ятає ті іграшки 
або бачив у музеях, можуть 
оцінити барвистість і різ-
номанітність прикрас того 
часу. 
До речі, іграшки, виро-

блені до 1966 року, вважа-
ються старовинними – таке 
рішення було ухвалено 
Міжнародною організацією 
колекціонерів ялинкових 
іграшок Golden Glow. 
Розквіт тривав не так вже 

й довго – вже до кінця 70-х 
вони стають менш виразни-
ми і більше штампованими, 
а незабаром, у зв'язку з еко-
номічними пертурбаціями в 
країні, і зовсім майже зника-
ють. На заміну їм приходить 
імпорт – і далеко не завжди 
якісний.
У виробництві іграшок 

починає активно використо-
вуватися пластмаса: у вели-
ких кількостях випускалися, 

наприклад, кулі-прожекто-
ри, кулі-багатогранники, як 
на дискотеках. Були пласт-
масові прозорі кулі, всере-
дині яких «літали» метелики. 
«Діти розламували ці кулі 
і потім грали вже з метели-
ками. Дрібних іграшок тоді 
було мало. 
Нове століття принесло 

відродження і для ялинкових 
іграшок. Поступово новоріч-
ні базари стали знову запов-
нюватися барвами – причо-
му, не тільки закордонними. 
Ну, а в наш час їх кількість 
і якість задовольнить навіть 
найвишуканіший смак.
Майстри не забувають 

і минуле – випускають цілі 
серії копій зі старих радян-
ських іграшок. Причому те-
перішні іграшки не розбива-
ються.
До речі, Клавдіївська фа-

брика ялинкових іграшок 
– найстаріше підприємство 
цього профілю в Україні 
(одне з трьох у СРСР). Від-

крита в 1946 р. Тут працю-
вало понад півтисячі людей, 
продукцію відправляли по 
всьому Союзу вагонними 
партіями. Досі велика ча-
стина технологічних про-
цесів здійснюється вручну: 
видування, сріблення, фар-
бування, розмальовування. 
Виконуються індивідуаль-
ні замовлення. У 2013 р. 
на Клавдієвській фабриці 
ялинкових іграшок відкрив-
ся перший в Україні музей 
ялинкових іграшок з усього 
світу, де представлені при-
ватні колекції іграшок часів 
СРСР і сучасна іграшка. 
Отже, у ці святкові дні всі 

охочі можуть завітати до 
Ірпінського історико-краєз-
навчого музею й побачити 
ялинкові дива, які нагаду-
ють весело дитинство і від-
блискують щастям.

Текст і фото 
Володимира КОСКІНА

АРТЕФАКТИ



№ 1. 6 січня 2016 року 13 

ТЕЛЕПРОГРАМА 11 – 17 СІЧНЯТЕЛЕПРОГРАМА 11 – 17 СІЧНЯ РЕКЛАМА

В типографию г.Ирпень требуются:  
брошуровщики, упаковщики, грузчик (без 
вредных привычек), помощник печатни-
ка. Обучение предоставляется бесплатно! 
Тел.: 067-658-46-58, 044-456-19-82 
Владимир

ПЕРЕТЯЖКА МЕБЕЛИ
(097) 923-72-81

Відділенню поштового зв’язку на по-
стійну роботу потрібні ЛИСТОНОШІ.
Оплата праці – відрядно-преміальна. За-
безпечуються спецодягом, велосипедом.
Довідки за тел.: 55-369

Шахматный клуб проводит набор 
детей от 4 лет на занятия шахматами. 
(098) 9079108, (095)8238577

УТ-1

Профiлактика.

15.00 Погода.
15.05 Вiкно до 
Америки.
15.50 Д/с "Про Нью-
Йорк iз любов̀ ю".
17.30 Книга.ua.
18.05 Час-Ч.
18.15 Новини. Свiт.
18.30 Новини.
18.55 Про головне.
19.30 Ре:форма.
20.00 Зроблено в 
Європi.
21.00 Новини.
21.30 Новини. Спорт.
21.50 Подорожнi.
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 Баскетбол. 
Чемпiонат України. 
БК "Динамо" - БК 
"БIПА".
3.30 Д/с "Про Нью-
Йорк iз любов̀ ю".
5.00 Час-Ч.
5.10 Новини.
5.35 Новини. Спорт.

Канал "1+1"

6.00 "Шiсть кадрiв".
7.15 "Маша i 
ведмiдь".
8.00 "ТСН".
8.50 "Мiняю жiнку 3".
10.10 "Мiняю жiнку 
3".
11.40 "Розсмiши 
комiка 6".
12.40 "Розсмiши 
комiка 6".
13.35 Трилер "На 
межi".
15.25 Комедiя 
"Пригоди 
Паддiнгтона".
17.10 Т/с "Величне 
столiття. Роксолана".
19.30 "ТСН".
20.15 Х/ф 
"Льодовиковий 
перiод".
22.00 Бойовик 
"Мiцний горiшок".
0.30 Т/с "Мушкетери". 
(2 категорiя).
1.35 "Шiсть кадрiв".

Інтер

5.40 Х/ф "Шукайте 
жiнку".
7.00 Новини.
7.15 "Ранок з 
Iнтером".
7.30 Новини.
7.35 "Ранок з 
Iнтером".
8.00 Новини.
8.10 "Ранок з 
Iнтером".
8.30 Новини.
8.35 "Ранок з 
Iнтером".
9.00 Новини.
9.20 Х/ф "Любов з 
випробувальним 
термiном".
12.00 Новини.
12.25 Х/ф "Любов з 
випробувальним 
термiном".
13.50 "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.
18.05 "Стосується 
кожного".
20.00 "Подробицi".
21.00 Т/с "Одну тебе 
люблю".
23.05 Т/с "Дихай зi 
мною 2. Щастя у 
борг". (2 категорiя).
0.55 Х/ф "48 годин". 
(2 категорiя).
2.55 "Подробицi" - 
"Час".
3.40 Т/с "Одну тебе 
люблю".

Канал "Україна"

6.00 Подiї.
6.50 Ранок з 
Україною.
7.00 Подiї.
7.15 Ранок з 
Україною.
8.00 Подiї.
8.15 Ранок з 
Україною.
9.00 Подiї.
9.15 Зоряний шлях.
10.00 "Говорить 
Україна".
11.15 Реальна 
мiстика.
13.15 Т/с "Школа 
проживання". (2 
категорiя).
15.00 Подiї.
15.30 Т/с "Школа 
проживання". (2 
категорiя).
18.00 Т/с "Не 
зарiкайся", 1 с.
19.00 Подiї.
19.45 "Говорить 
Україна".
21.00 Т/с 
"Затемнення", 1 i 2 с. 
(2 категорiя).
23.00 Подiї дня.
23.30 Х/ф 
"Смертельнi 
перегони". (2 
категорiя).
1.30 Подiї.
2.20 "Говорить 
Україна".
3.30 Зоряний шлях.
4.30 Т/с "Не 
зарiкайся", 1 с.
5.15 Подiї.

СТБ

6.45 "Все буде 
добре!"
8.45 "Моя правда. 
Орнелла Мутi. 
Приборкання 
норовливої".
9.40 "Зiркове життя".
12.20 Х/ф "Лiд у 
кавовiй гущi".
14.10 "Битва 
екстрасенсiв".
16.00 "Все буде 
добре!"
18.00 "Вiкна-
Новини".
18.20 Т/с "Коли ми 
вдома".
20.00 "Х-Фактор 6".
22.00 "Вiкна-
Новини".
22.25 "Х-Фактор 6".
23.30 "Танцюють 
всi! 8".

Новий канал

3.00 Шафа.
3.45 Зона ночi.
5.45 Kids̀  Time.
5.50 М/с "Губка Боб 
Квадратнi Штани".
7.05 Kids̀  Time.
7.10 Т/с "Друзi".
11.00 Хто зверху?
14.50 Х/ф "Мiсто 
Ембер: Втеча".

ПОНЕДІЛОК, 11 січня ВІВТОРОК, 12 січня

УТ-1

6.00,7.00,8.00 Новини.
6.10,7.10 АгроЕра.
6.20 Вiд першої особи.
6.45,7.15,8.15 Спорт.
6.50,7.20,8.20 Погода.
7.25 На слуху.
7.50,8.35 Смакота.
8.30 Паспортний 
сервiс.
8.45 Кориснi поради.
9.00 Вiчне.
9.05 Погода.
9.25 Про головне.
9.55 Д/с "Мiй новий 
дiм - Корея".
10.40 Чоловiчий клуб.
12.10 Погода.
12.30 Зроблено в 
Європi.
13.00 Новини.
13.15 Час-Ч.
13.40 Казки Лiрника 
Сашка.
13.55 Хочу бути.
14.20 Театральнi 
сезони.
15.05 Фольк-music.
16.25 Подорожнi.
17.20 Д/ф "Цивiлiзацiя 
Жовтої рiки".
17.50 Погода.
18.05 Час-Ч.
18.15 Новини. Свiт.
18.30 Новини.
18.55 Т/с "Мафiоза".
21.00 Новини.
21.30 Новини. Спорт.
21.50 Вiйна i мир.
22.35 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 Хокей. Чемпiонат 
України. ХК "Донбас" - 
ХК "Дженералс".
4.00 Д/ф "Василь Стус. 
Феномен суток".
5.00 Час-Ч.
5.10 Новини.
5.35 Новини. Спорт.
5.45 Вiчне.

Канал "1+1"

6.00 "Шiсть кадрiв".
7.15 "Маша i 
ведмiдь".
8.00 "ТСН".
8.50 "Мiняю жiнку 3".
10.00 "Мiняю жiнку 
4".
11.10 "Розсмiши 
комiка 6".
12.10 "Розсмiши 
комiка 6".
13.05 Бойовик 
"Мiцний горiшок".
15.35 Х/ф 
"Льодовиковий 
перiод".
17.10 Т/с "Величне 
столiття. Роксолана".
19.30 "ТСН".
20.15 Х/ф 
"Льодовиковий 
перiод 2: Глобальне 
потеплiння".
22.00 Бойовик 
"Мiцний горiшок 2".
0.20 Т/с "Мушкетери". 
(2 категорiя).
1.25 "Шiсть кадрiв".

Iнтер

5.20 "Подробицi" - 
"Час".
6.10 Д/с "Слiдство 
вели..." з Л. 
Каневським".
7.00 Новини.
7.15 "Ранок з 
Iнтером".
7.30 Новини.

7.35 "Ранок з 
Iнтером".
8.00 Новини.
8.10 "Ранок з 
Iнтером".
8.30 Новини.
8.35 "Ранок з 
Iнтером".
9.00 Новини.
9.20 Т/с "Банкiри".
11.20 Д/с "Слiдство 
вели..." з Л. 
Каневським".
12.00 Новини.
12.25 Д/с "Слiдство 
вели..." з Л. 
Каневським".
13.40 "Судовi справи".
14.00 Новини.
14.20 "Судовi справи".
15.50 "Сiмейний суд".
16.00 Новини.
16.15 "Сiмейний суд".
17.40 Новини.
18.05 "Стосується 
кожного".
20.00 "Подробицi".
21.00 Т/с "Одну тебе 
люблю".
23.05 Т/с "Дихай зi 
мною 2. Щастя у 
борг". (2 категорiя).
1.00 Х/ф "Iншi 48 
годин". (2 категорiя).
2.50 "Подробицi" - 
"Час".
3.40 Т/с "Одну тебе 
люблю".

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.
14.10 Т/с "Врятувати 
боса", 1 с.
15.00 Подiї.
15.30 Т/с "Врятувати 
боса", 2 i 3 с.
18.00 Т/с "Не 
зарiкайся", 2 с.
19.00 Подiї.
19.45 "Говорить 
Україна".
21.00 Т/с 
"Затемнення", 3 i 4 с. 
(2 категорiя).
23.00 Подiї дня.
23.30 Т/с "C.S.I.: Мiсце 
злочину Маямi 6", 9 i 
10 с. (2 категорiя).
1.20 Подiї.
2.15 Х/ф "Смертельнi 
перегони". (2 
категорiя).
3.50 Зоряний шлях.
4.30 Т/с "Не 
зарiкайся", 2 с.
5.15 Подiї.

СТБ

7.05 "Все буде 
добре!"
9.05 "Моя правда. 
Орнелла Мутi. 
Приборкання 
норовливої".
9.55 "Зiркове життя".
10.50 Х/ф "Iсторiя 
кохання, або 
Новорiчний 
розiграш".
12.25 "Битва 
екстрасенсiв. 
Боротьба 
континентiв".
14.15 Х/ф "Моя мама - 
Снiгуронька!"
16.00 "Все буде 
добре!"
18.00 "Вiкна-Новини".

16.45 Х/ф "Хронiки 

Нарнiї: Пiдкорювач 

свiтанку".

19.00 Ревiзор.

21.15 Пристрастi за 

ревiзором.

23.00 Суперiнтуїцiя.

2.05 Служба розшуку 

дiтей.

2.10 Шафа.

ICTV

5.15 Служба розшуку 

дiтей.

5.20 М/с "Молода 

Лiга Справедливостi".

6.05 Секретний 

фронт.

7.00 Надзвичайнi 

новини з К. Стогнiєм.

7.55 Факти.

8.35 10 хвилин з 

Прем є̀р-мiнiстром 

України.

8.45 Факти. Ранок.

9.15 Надзвичайнi 

новини. Пiдсумки з 

К. Стогнiєм.

10.05 Т/с "На трьох".

11.40 Дивитися усiм!

12.45 Факти. День.

13.15 Дивитися усiм!

13.30 Х/ф "Завтра не 

помре нiколи".

15.45 Факти. День.

16.15 Х/ф "I цiлого 

свiту замало".

18.45 Факти. Вечiр.

19.20 Надзвичайнi 

новини з К. Стогнiєм.

20.20 Дiстало!

21.05 Факти. Вечiр.

21.25 Т/с "Штрафбат".

23.15 Х/ф "Золоте 

око".

1.40 Х/ф "Вiллард". (2 

категорiя).

3.15 Стоп-10.

4.35 Т/с "Революцiя".

Канал "2+2"

6.00 М/ф.

6.25 "Нове Шалене 

вiдео по-українськи".

7.25 "Облом.UA".

8.50 "Помста 

природи".

11.00 Д/ф "Погляд 

зсередини: 

Вiйськовий корабель 

21 столiття".

12.55 Д/ф 

"Еверест. Досягти 

неможливого".

14.40 "Вайпаут".

15.50 "Облом.UA".

17.30 Top Gear.

18.30 "Спецкор".

19.00 "ДжеДАЇ".

19.20 "Українськi 

сенсацiї".

20.15 Т/с "Ласко - 

кулак Бога".

21.15 Х/ф "Чорний 

орел".

23.30 "Спецкор".

0.00 "Джедаї".

0.25 Х/ф "Вiрний 

пострiл".

2.10 Х/ф 

"Богдан-Зиновiй 

Хмельницький".

18.20 Т/с "Коли ми 
вдома".
20.00 "Х-Фактор 6".
22.00 "Вiкна-
Новини".
22.25 "Х-Фактор 6".
23.30 "Танцюють 
всi! 8".

Новий канал

3.05 Шафа.
3.55 Зона ночi.
6.00 Kids̀  Time.
6.05 М/с "Губка Боб 
Квадратнi Штани".
7.20 Kids̀  Time.
7.25 Т/с "Друзi".
11.10 Т/с "Щасливi 
разом".
17.00 Хто зверху?
19.00 Половинки.
21.00 Х/ф "Красуня i 
чудовисько".
23.00 Т/с "Гра 
престолiв".
1.20 Шафа.

ICTV

6.00 Факти.
6.30 Ранок у 
великому мiстi.
8.45 Факти. Ранок.
9.15 Надзвичайнi 
новини з К. Стогнiєм.
10.05 Секретний 
фронт.
11.55 Т/с "Штрафбат".
12.45 Факти. День.
13.20 Т/с "Штрафбат".
14.25 Х/ф "Доктор 
Ноу".
15.45 Факти. День.
16.20 Х/ф "Доктор 
Ноу".
16.55 Т/с 
"Прокурори".
17.50 Т/с "Вiддiл 44".
18.45 Факти. Вечiр.
19.20 Надзвичайнi 
новини з К. Стогнiєм.
20.20 Громадянська 
оборона.
21.05 Факти. Вечiр.
21.25 Т/с "Штрафбат".
23.10 Х/ф "Релiкт". (2 
категорiя).
1.10 Х/ф "Доктор 
Ноу".
2.55 Стоп-10.
4.30 Т/с "Революцiя".

Канал "2+2"

6.00 М/ф.
6.35 "Нове Шалене 
вiдео по-українськи".
7.35 "Облом.UA".
8.10 "ДжеДАЇ".
8.30 "Спецкор".
9.00 "Вiннi Джонс та 
Дика Раша".
9.55 Д/ф "Погляд 
зсередини: 
Катастрофа в 
Мексиканськiй 
затоцi".
11.00 Х/ф "Вiрний 
пострiл".
13.00 Т/с "Ласко - 
кулак Бога".
14.00 Т/с "Рекс".
15.55 "Нове Шалене 
вiдео по-українськи".
16.55 "Облом.UA".
17.55 "Нове Шалене 
вiдео по-українськи".
18.30 "Спецкор".
19.00 "ДжеДАЇ".
19.20 "Українськi 
сенсацiї".
20.15 Т/с "Ласко - 
кулак Бога".
21.15 Х/ф 
"Самоволка".
23.30 "Спецкор".
0.00 "ДжеДАЇ".
0.25 Х/ф "Новi 
Робiнзони".
2.20 Х/ф "Ярослав 
Мудрий".
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4.00 Служба розшуку дiтей.

4.05 Зона ночi.

5.50 Kids̀  Time.

5.55 М/с "Губка Боб Квадратнi 

Штани".

7.05 Kids̀  Time.

7.10 Т/с "Друзi".

11.00 Т/с "Щасливi разом".

17.00 Хто зверху?

19.00 Половинки.

21.00 Х/ф "Тепло наших тiл". 

(2 категорiя).

22.45 Т/с "Гра престолiв".

0.55 Служба розшуку дiтей.

1.00 Шафа.

ICTV

5.55 Студiя Вашингтон.

6.00 Факти.

6.30 Ранок у великому мiстi.

8.45 Факти. Ранок.

9.15 Надзвичайнi новини з К. 

Стогнiєм.

10.05 Секретний фронт.

12.00 Т/с "Штрафбат".

12.45 Факти. День.

13.20 Т/с "Штрафбат".

14.20 Х/ф "Живеш тiльки 

двiчi".

15.45 Факти. День.

16.20 Х/ф "Живеш тiльки 

двiчi".

16.55 Т/с "Прокурори".

17.50 Т/с "Вiддiл 44".

18.45 Факти. Вечiр.

19.20 Надзвичайнi новини з 

К. Стогнiєм.

20.20 Iнсайдер.

21.05 Факти. Вечiр.

21.25 Т/с "Штрафбат".

23.15 Х/ф "Змiїна битва". (2 

категорiя).

1.00 Х/ф "Живеш тiльки 

двiчi".

2.55 Стоп-10.

4.30 Т/с "Революцiя".

Канал "2+2"

6.00 М/ф.

6.35 "Нове Шалене вiдео по-

українськи".

7.35 "Облом.UA".

8.10 "ДжеДАЇ".

8.30 "Спецкор".

9.00 "Вiннi Джонс та Дика 

Раша".

9.55 Д/ф "Новi технологiї 

вiйни".

11.00 Х/ф "Кращi з кращих".

13.00 Т/с "Ласко - кулак Бога".

14.00 Т/с "Рекс".

16.00 "Нове Шалене вiдео по-

українськи".

16.55 "Облом.UA".

17.55 "Нове Шалене вiдео по-

українськи".

18.30 "Спецкор".

19.00 "ДжеДАЇ".

19.20 "Українськi сенсацiї".

20.15 Т/с "Ласко - кулак Бога".

21.15 Х/ф "Робокоп: 

протистояння i крах".

23.30 "Спецкор".

0.00 "ДжеДАЇ".

0.25 Х/ф "Секс заради 

виживання".

2.15 Х/ф "Пострiл в трунi".

ТЕЛЕПРОГРАМА 11 – 17 СІЧНЯТЕЛЕПРОГРАМА 11 – 17 СІЧНЯ
СЕРЕДА, 13 січня ЧЕТВЕР, 14 січня

УТ-1

6.00,7.00,8.00 Новини.

6.10,7.10 АгроЕра.

6.20 Вiд першої особи.

6.45,7.15,8.15 Спорт.

6.50,7.20,8.20 Погода.

7.25 Ера будiвництва.

7.35 На слуху.

7.50,8.35 Смакота.

8.30 Паспортний сервiс.

8.45 Кориснi поради.

9.00 Вiчне.

9.05 Погода.

9.25 Д/ф "Цивiлiзацiя 

Жовтої рiки".

9.55 Д/с "Мiй новий дiм - 

Корея".

10.40 Чоловiчий клуб.

11.35 Ре:форма.

12.00 Засiдання Кабiнету 

Мiнiстрiв України.

13.00 Новини.

13.15 Час-Ч.

13.40 Казки Лiрника 

Сашка.

13.55 Школа Мерi Поппiнс.

14.20 Спогади.

15.10 Бiатлон. Кубок свiту. 

Iндивiдуальнi перегони 20 

км. Чоловiки.

17.25 Д/ф "Вiзит до Кореї".

17.50 Погода.

18.05 Час-Ч.

18.15 Новини. Свiт.

18.30 Новини.

18.55 Про головне.

19.30 Т/с "Мафiоза".

20.30 Вересень.

21.00 Новини.

21.30 Новини. Спорт.

21.50 Слiдство. Iнфо.

22.40 Мегалот.

22.50 Погода.

23.00,0.00,1.00 Пiдсумки.

23.20,0.20 Погода.

23.25 Тепло.ua.

23.35 На слуху.

0.25 Вiд першої особи.

1.20 Фольк-music. З Новим 

роком!

3.40 Бiатлон. Кубок свiту. 

Iндивiдуальнi перегони 15 

км. Жiнки.

5.20 Новини.

5.45 Вiчне.

Канал "1+1"

6.00 "Шiсть кадрiв".

7.15 "Маша i ведмiдь".

8.00 "ТСН".

8.50 "Мiняю жiнку 4".

10.00 "Мiняю жiнку 4".

11.10 "Розсмiши комiка 6".

12.10 "Розсмiши комiка 6".

13.05 Бойовик "Мiцний 

горiшок 2".

15.25 Х/ф "Льодовиковий 

перiод 2: Глобальне 

потеплiння".

17.10 Т/с "Величне столiття. 

Роксолана".

19.30 "ТСН".

20.15 Х/ф "Льодовиковий 

перiод 3. Ера динозаврiв".

22.00 Бойовик "Мiцний 

горiшок 3: Вiдплата".

0.25 Т/с "Мушкетери". (2 

категорiя).

1.30 "Шiсть кадрiв".

Iнтер

5.20 "Подробицi" - "Час".

6.10 Д/с "Слiдство вели..." з 

Л. Каневським".

7.00 Новини.

7.15 "Ранок з Iнтером".

7.30 Новини.

7.35 "Ранок з Iнтером".

8.00 Новини.

8.10 "Ранок з Iнтером".

8.30 Новини.

8.35 "Ранок з Iнтером".

9.00 Новини.

9.20 Т/с "Банкiри".

11.20 Д/с "Слiдство вели..." з 

Л. Каневським".

12.00 Новини.

12.25 Д/с "Слiдство вели..." з 

Л. Каневським".

13.40 "Судовi справи".

14.00 Новини.

14.20 "Судовi справи".

15.50 "Сiмейний суд".

16.00 Новини.

16.15 "Сiмейний суд".

17.40 Новини.

18.05 "Стосується кожного".

20.00 "Подробицi".

21.00 "Новорiчний вогник. 

Повiр у мрiю".

0.50 Х/ф "Як вкрасти 

дiамант". (2 категорiя).

2.40 "Подробицi" - "Час".

3.30 Мюзикл "Дуже 

новорiчне кiно, або Нiч у 

музеї".

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.

14.10 Т/с "Врятувати боса", 

4 с.

15.00 Подiї.

15.30 Т/с "Врятувати боса", 

5 i 6 с.

18.00 Т/с "Не зарiкайся", 3 с.

19.00 Подiї.

19.45 "Говорить Україна".

21.00 Т/с "Затемнення", 5 i 6 

с. (2 категорiя).

23.00 Подiї дня.

23.30 Т/с "C.S.I.: Мiсце 

злочину Маямi 6", 11 i 12 с. (2 

категорiя).

1.20 Подiї.

2.15 Т/с "C.S.I.: Мiсце злочину 

Маямi". (2 категорiя).

3.30 Зоряний шлях.

4.30 Т/с "Не зарiкайся", 3 с.

5.15 Подiї.

СТБ

7.05 "Все буде добре!"

9.05 "Моя правда. Альбано. 

Пiдступна фелiчiта".

10.00 "Зiркове життя".

11.45 "Битва екстрасенсiв. 

Боротьба континентiв".

16.00 "Все буде добре!"

18.00 "Вiкна-Новини".

18.20 Т/с "Коли ми вдома".

20.00 "Х-Фактор 6".

22.00 "Вiкна-Новини".

22.25 "Х-Фактор 6".

23.45 "Танцюють всi! 8".

Новий канал

3.05 Шафа.

3.55 Зона ночi.

УТ-1

6.00,7.00,8.00 Новини.

6.10,7.10 АгроЕра.

6.20 Вiд першої особи.

6.45,7.15,8.15 Спорт.

6.50,7.20,8.20 Погода.

7.25 Тепло.ua.

7.35 На слуху.

7.50,8.35 Смакота.

8.30 Паспортний сервiс.

8.45 Кориснi поради.

9.00 Вiчне.

9.05 Погода.

9.25 Про головне.

9.55 Д/с "Мiй новий дiм - 

Корея".

10.40 Вiкно до Америки.

11.00 Погода.

11.30 Вiйна i мир.

12.20 Слiдство. Iнфо.

13.00 Новини.

13.15 Час-Ч.

13.40 Казки Лiрника Сашка.

13.55 Надвечiр̀ я. Долi.

15.10 Бiатлон. Кубок свiту. 

Iндивiдуальнi перегони 15 

км. Жiнки.

17.15 Свiтло.

17.50 Погода.

18.05 Час-Ч.

18.15 Новини. Свiт.

18.30 Новини.

18.55 Про головне.

19.25 Т/с "Мафiоза".

20.25 Д/ф "Вiтер пiд 

крилами - пiлот "Аеробуса".

21.00 Новини.

21.30 Новини. Спорт.

21.50 "Схеми" з Н. 

Седлецькою.

22.15 5 баксiв.net. Фiльм про 

фiльм.

22.40 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 Бiатлон. Кубок свiту. 

Iндивiдуальнi перегони 20 

км. Чоловiки.

3.40 Надвечiр̀ я. Долi.

4.30 Д/ф "Вiзит до Кореї".

5.00 Час-Ч.

5.10 Новини.

5.35 Новини. Спорт.

5.55 Гiмн України.

Канал "1+1"

6.00 "Шiсть кадрiв".

7.15 "Маша i ведмiдь".

7.50 "ТСН".

8.45 "Мiняю жiнку 4".

9.55 "Мiняю жiнку 4".

11.05 "Розсмiши комiка 6".

12.05 "Розсмiши комiка 6".

13.00 Бойовик "Мiцний 

горiшок 3: Вiдплата".

15.25 Х/ф "Льодовиковий 

перiод 3. Ера динозаврiв".

17.10 Т/с "Величне столiття. 

Роксолана".

19.30 "ТСН".

20.15 Х/ф "Льодовиковий 

перiод 4: Континентальний 

дрейф".

22.00 Бойовик "Мiцний 

горiшок 4".

0.25 Т/с "Мушкетери". (2 

категорiя).

1.30 "Шiсть кадрiв".

Iнтер

5.20 "Подробицi" - "Час".
6.05 Д/с "Слiдство вели..." з Л. 
Каневським".
7.00 Новини.
7.15 "Ранок з Iнтером".
7.30 Новини.
7.35 "Ранок з Iнтером".
8.00 Новини.
8.10 "Ранок з Iнтером".
8.30 Новини.
8.35 "Ранок з Iнтером".
9.00 Новини.
9.20 Т/с "Банкiри".
11.20 Д/с "Слiдство вели..." з 
Л. Каневським".
12.00 Новини.
12.25 Д/с "Слiдство вели..." з 
Л. Каневським".
13.40 "Судовi справи".
14.00 Новини.
14.20 "Судовi справи".
15.50 "Сiмейний суд".
16.00 Новини.
16.15 "Сiмейний суд".
17.40 Новини.
18.05 "Стосується кожного".
20.00 "Подробицi".
21.00 Т/с "Одну тебе люблю".
23.05 Т/с "Дихай зi мною 2. 
Щастя у борг". (2 категорiя).
1.00 Х/ф "Вид зверху 
кращий".
2.40 "Подробицi" - "Час".
3.30 Т/с "Одну тебе люблю".

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.
14.10 Т/с "Врятувати боса", 7 с.
15.00 Подiї.
15.30 Т/с "Врятувати боса", 
8 i 9 с.
18.00 Т/с "Не зарiкайся", 4 с.
19.00 Подiї.
19.45 "Говорить Україна".
21.00 Т/с "Затемнення". (2 
категорiя).
23.00 Подiї дня.
23.30 Т/с "C.S.I.: Мiсце 
злочину Маямi 6", 13 i 14 с. (2 
категорiя).
1.20 Подiї.
2.15 Т/с "C.S.I.: Мiсце злочину 
Маямi". (2 категорiя).
3.30 Зоряний шлях.
4.30 Т/с "Не зарiкайся", 4 с.
5.15 Подiї.

СТБ

6.45 "Все буде добре!"
8.45 "Моя правда. Тото 
Кутуньо. Любовний 
трикутник".
9.40 "Зiркове життя".
12.10 "Битва екстрасенсiв. 
Боротьба континентiв".
16.00 "Все буде добре!"
18.00 "Вiкна-Новини".
18.20 Т/с "Коли ми вдома".
20.00 "Х-Фактор 6".
22.00 "Вiкна-Новини".
22.25 "Х-Фактор 6".
23.45 "Танцюють всi! 8".

Новий канал

3.10 Шафа.

5.40 Kids̀  Time.

5.45 М/с "Губка Боб 

Квадратнi Штани".

7.00 Kids̀  Time.

7.05 Т/с "Друзi".

11.00 Т/с "Татусевi дочки".

17.00 Хто зверху?

19.00 Суперiнтуїцiя.

20.30 Х/ф "Смак ночi".

22.20 Т/с "Гра престолiв".

0.35 Шафа.

ICTV

5.50 Служба розшуку дiтей.

5.55 Студiя Вашингтон.

6.00 Факти.

6.30 Ранок у великому мiстi.

8.45 Факти. Ранок.

9.15 Надзвичайнi новини з К. 

Стогнiєм.

10.05 Секретний фронт.

12.00 Т/с "Штрафбат".

12.45 Факти. День.

13.20 Т/с "Штрафбат".

14.20 Х/ф "Iз Росiї з 

любов̀ ю".

15.45 Факти. День.

16.20 Х/ф "Iз Росiї з 

любов̀ ю".

16.55 Т/с "Прокурори".

17.50 Т/с "Вiддiл 44".

18.45 Факти. Вечiр.

19.20 Надзвичайнi новини з 

К. Стогнiєм.

20.20 Секретний фронт.

21.05 Факти. Вечiр.

21.25 Т/с "Штрафбат".

23.10 Х/ф "Покарання". (2 

категорiя).

0.55 Х/ф "Iз Росiї з любов̀ ю".

2.45 Стоп-10.

4.35 Т/с "Революцiя".

Канал "2+2"

6.00 М/ф.

6.35 "Нове Шалене вiдео по-

українськи".

7.35 "Облом.UA".

8.10 "ДжеДАЇ".

8.30 "Спецкор".

9.00 "Вiннi Джонс та Дика 

Раша".

9.55 Д/ф "Новi технологiї 

вiйни".

11.00 Х/ф "Новi Робiнзони".

13.00 Т/с "Ласко - кулак 

Бога".

14.00 Т/с "Рекс".

16.00 "Нове Шалене вiдео 

по-українськи".

16.55 "Облом.UA".

17.55 "Нове Шалене вiдео 

по-українськи".

18.30 "Спецкор".

19.00 "ДжеДАЇ".

19.20 "Українськi сенсацiї".

20.15 Т/с "Ласко - кулак Бога".

21.15 Х/ф "Кращi з кращих".

23.30 "Спецкор".

0.00 "ДжеДАЇ".

0.25 Х/ф "Дикiсть".

2.15 Х/ф "Вiдьма".
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15.20 Т/с "Затемнення". (2 
категорiя).
17.20 Т/с "Пощастить 
у коханнi", 1 i 2 с. (2 
категорiя).
19.00 Подiї.
19.40 Т/с "Пощастить у 
коханнi". (2 категорiя).
21.45 Х/ф "Я житиму". (2 
категорiя).
1.15 Подiї.
2.10 Т/с "Врятувати боса", 
7-11 с.

СТБ

6.05 "ВусоЛапоХвiст".
8.05 "Караоке на 
Майданi".
9.00 "Все буде смачно!"
10.05 "ВусоЛапоХвiст".
12.15 Т/с "Коли ми вдома".
13.10 "Кулiнарнi битви".
17.05 Х/ф "Термiново, 
шукаю чоловiка".
19.00 Х/ф "Безцiнне 
кохання".
22.55 Х/ф "Я щаслива!" (2 
категорiя).
0.45 Т/с "Коли ми вдома".

Новий канал

3.15 Зона ночi.
5.40 Kids̀  Time.
5.45 М/с "Пригоди 
Джиммi Нейтрона".
7.30 Kids̀  Time.
7.35 Ревiзор.
11.55 Пристрастi за 
ревiзором.
13.45 Суперiнтуїцiя.
16.30 Х/ф "Заборонене 
королiвство".
18.30 Х/ф "Принц Єгипту".
21.00 Х/ф "Слiдопит".
23.00 Х/ф "Таємницi 
Рагнарока". (2 категорiя).
1.10 Х/ф "Кров i шоколад". 
(2 категорiя).

ICTV

5.10 Факти.
5.30 М/с "Молода Лiга 
Справедливостi".
6.15 Х/ф "На таємнiй 
службi Її Величностi".
8.55 Секретний фронт.
9.55 Антизомбi.
10.50 Дiстало!
11.45 Громадянська 
оборона.
12.45 Факти. День.
13.00 Iнсайдер.
13.55 Х/ф "Людина з 
золотим пiстолетом".
16.15 Х/ф "Восьминiжка".
18.45 Факти. Вечiр.
19.20 Надзвичайнi 
новини. Пiдсумки з К. 
Стогнiєм.
20.10 Х/ф "Пристрель їх!"
21.45 Х/ф "Останнiй 
бойскаут". (2 категорiя).
23.45 Х/ф "Похмурi тiнi". (2 
категорiя).
1.40 Х/ф "Змiїна битва". (2 
категорiя).
3.05 Т/с "Революцiя".

Канал "2+2"

6.00 М/ф.
6.40 "Маски-шоу".
7.50 "Нове Шалене вiдео 
по-українськи".
8.25 "Облом.UA".
9.35 "Вайпаут".
11.55 "Top Gear".
13.00 "Облом.UA".
14.15 "Спецназ. Рейд у 
пустелю".
19.15 Т/с "Доставити будь-
якою цiною".
23.00 Х/ф "Секс заради 
виживання".
1.00 "Top Gear".
2.05 Х/ф "Чорна Рада".
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УТ-1

6.00,7.00,8.00 
Новини.
6.10,7.10 АгроЕра.
6.20 Вiд першої 
особи.
6.45,7.15,8.15 Спорт.
6.50,7.20,8.20 
Погода.
7.25 Ера будiвництва.
7.35 На слуху.
7.50,8.35 Смакота.
8.25 Територiя 
закону.
8.30 Паспортний 
сервiс.
8.45 Кориснi поради.
9.00 Вiчне.
9.05 Погода.
9.25 Про головне.
9.55 Д/с "Мiй новий 
дiм - Корея".
10.40 Богатирськi 
iгри.
11.55 Вересень.
12.25 "Схеми" з Н. 
Седлецькою.
13.00 Новини.
13.15 Час-Ч.
13.40 Казки Лiрника 
Сашка.
13.55 Хто в домi 
хазяїн?
14.25 Театральнi 
сезони.
15.15 Вiра. Надiя. 
Любов.
16.25 Бiатлон. Кубок 
свiту. Естафета 4х7,5 
км. Чоловiки.
18.05 Погода.
18.15 Новини. Свiт.
18.30 Новини.
18.55 Про головне.
19.30 Intermarium.
20.30 "План на 
завтра" з Анастасiєю 
Рiнгiс.
21.00 Новини.
21.30 Новини. Спорт.
21.50 Перша студiя.
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 Музичне турне.
2.55 Бiатлон. Кубок 
свiту. Естафета 4х7,5 
км. Чоловiки.
4.20 Свiтло.
5.00 Час-Ч.
5.10 Новини.
5.35 Новини. Спорт.
5.45 Вiчне.

Канал "1+1"

6.00 "Шiсть кадрiв".
7.15 "Маша i 
ведмiдь".
7.55 "ТСН".
8.45 "Мiняю жiнку 
4".
9.55 "Мiняю жiнку 
4".
11.05 "Розсмiши 
комiка 6".
12.05 "Розсмiши 
комiка 6".
13.00 Бойовик 
"Мiцний горiшок 4".
15.25 Х/ф 
"Льодовиковий 
перiод 4: 
Континентальний 
дрейф".
17.10 Т/с "Величне 
столiття. Роксолана".
19.30 "ТСН".
20.15 "Вечiрнiй Київ".
22.25 "Свiтське 
життя".
23.25 Бойовик 
"Летючий загiн 
Скотланд-Ярду". (2 
категорiя).

1.35 "Шiсть кадрiв".

Iнтер

5.10 "Подробицi" - 
"Час".
6.10 Д/с "Слiдство 
вели..." з Л. 
Каневським".
7.00 Новини.
7.15 "Ранок з 
Iнтером".
7.30 Новини.
7.35 "Ранок з 
Iнтером".
8.00 Новини.
8.10 "Ранок з 
Iнтером".
8.30 Новини.
8.35 "Ранок з 
Iнтером".
9.00 Новини.
9.20 Т/с "Банкiри".
11.20 Д/с "Слiдство 
вели..." з Л. 
Каневським".
12.00 Новини.
12.25 Д/с "Слiдство 
вели..." з Л. 
Каневським".
13.40 "Судовi 
справи".
14.00 Новини.
14.20 "Судовi 
справи".
15.50 "Сiмейний суд".
16.00 Новини.
16.15 "Сiмейний суд".
17.40 Новини.
18.05 "Стосується 
кожного".
20.00 "Подробицi".
21.00 Т/с "Одну тебе 
люблю".
23.05 Т/с "Дихай зi 
мною 2. Щастя у 
борг". (2 категорiя).
1.00 Х/ф "Сiм днiв 
до весiлля". (2 
категорiя).
3.00 Т/с "Одну тебе 
люблю".
4.40 Х/ф "Мамо, я 
льотчика люблю".

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.
14.10 Т/с "Врятувати 
боса", 10 с.
15.00 Подiї.
15.30 Т/с "Врятувати 
боса", 11 i 12 с.
18.00 Т/с "Не 
зарiкайся", 5 с.
19.00 Подiї.
19.45 "Говорить 
Україна".
21.00 Х/ф 
"Срiблястий 
дзвiн струмка". (2 
категорiя).
23.00 Подiї дня.
23.30 Т/с "C.S.I.: Мiсце 
злочину Маямi 6", 15 
i 16 с. (2 категорiя).
1.20 Подiї.
2.15 Т/с "Врятувати 
боса", 1-5 с.
6.10 Т/с "Не 
зарiкайся", 5 с.

СТБ

7.15 "Зiркове життя".
8.55 Х/ф "Подарунок 
долi".
18.00 "Вiкна-
Новини".
18.20 Т/с "Коли ми 
вдома".
20.00 "Х-Фактор 6".

УТ-1

6.00 Пiдсумки.
6.20,7.00,8.00 Погода.
6.25 У просторi буття.
7.05 Шеф-кухар країни.
8.10 АгроЕра. Пiдсумки.
8.25 Свiт on line.
8.40 Золотий гусак.
9.00 Погода.
9.15 Казки Лiрника Сашка.
9.30 М/ф.
9.55 Школа Мерi Поппiнс.
10.10 Хочу бути.
10.40 Хто в домi хазяїн?
11.30 Погода.
11.50 Полiцiя 1.0.
12.40 Бiатлон. Кубок свiту. 
Мас-старт 12,5 км. Жiнки.
13.50 Чоловiчий клуб. 
Спорт.
14.55 Баскетбол. Кубок 
України 1/16 фiналу.
17.05 Бiатлон. Кубок свiту. 
Мас-старт 15 км. Чоловiки.
17.55 Д/ф "Дiм щастя 
i любовi" iз циклу 
"Київська старовина. Свiт 
мистецтва".
18.40 Х/ф "Смак 
романтики".
20.25 На пам`ять.
21.00 Новини.
21.30 Полiцiя 1.0.
22.15 Iнша музика з 
Олексiєм Коганом.
22.40 Мегалот.
22.50 Погода.
23.00 Територiя закону.
23.15,1.10 Погода.
23.20 День Янгола.
0.20 Концерт "Onuka. Live 
in Kiev".
1.20 Музичне турне.
2.20 Баскетбол. Кубок 
України 1/16 фiналу.
4.05 Вiра. Надiя. Любов.
4.55 Про головне.
5.30 Новини.

Канал "1+1"

6.00 "Шiсть кадрiв".
8.50 "ТСН".
9.35 "Свiтське життя".
10.35 Драма "Старша 
дружина".
12.30 Мелодрама 
"Попелюшка з райського 
острова".
14.10 "Вечiрнiй Київ".
16.35 "Вечiрнiй квартал".
18.30 "Розсмiши комiка 6".
19.30 "ТСН".
20.15 "Українськi сенсацiї".
21.15 "Вечiрнiй квартал".
23.10 "Що? Де? Коли?"
0.15 Трилер "Знамення". (2 
категорiя).
2.25 Бойовик "Летючий 
загiн Скотланд-Ярду". (2 
категорiя).
4.10 "Шiсть кадрiв".

Iнтер

6.20 "Подробицi" - "Час".
7.05 "Чекай на мене".
9.30 Х/ф "Вiрнi друзi".
11.30 Х/ф "Кiн-дза-дза!"
14.05 "Новорiчний вогник. 
Повiр у мрiю".
17.55 Т/с "Особистi 
обставини", 1 i 2 с.
20.00 "Подробицi".
20.30 Т/с "Особистi 
обставини", 3 i 4 с.
22.35 Т/с "Янгол у серцi".
3.05 Х/ф "Вiрнi друзi".
4.45 "Подробицi" - "Час".

Канал "Україна"

7.00 Подiї.
7.10 Зоряний шлях.
9.00 Т/с "Затемнення", 1-6 
с. (2 категорiя).
15.00 Подiї.

УТ-1

6.00,7.25,8.00 Погода.
6.05 Свiт православ̀ я.
6.35 Крок до зiрок.
7.40 Свiт on line.
8.15 Смакота.
8.40 Тепло.ua.
9.00 Погода.
9.20 Х/ф "Сiсi - непокiрна 
iмператриця".
11.10 Твiй дiм.
11.55 Бiатлон. Кубок свiту. 
Естафета 4х6 км. Жiнки.
13.45 Чоловiчий клуб.
14.20 Фольк-music.
15.40 Д/с "Ризикований бiзнес".
18.40 Театральнi сезони.
19.10 Х/ф "Секрет озера Ерроу".
21.00 Новини.
21.30 Прем̀ єр-мiнiстр України 
А. Яценюк про реформи.
21.40 Перша шпальта.
22.15 Книга.ua.
22.50 Погода.
23.00 День Янгола.
0.00,1.10 Погода.
0.05 На слуху. Пiдсумки.
1.20 Музичне турне.
2.25 Бiатлон. Кубок свiту. Мас-
старт 12,5 км. Жiнки.
3.15 Бiатлон. Кубок свiту. Мас-
старт 15 км. Чоловiки.
4.05 Бiатлон. Кубок свiту. 
Естафета 4х6 км. Жiнки.
5.30 Новини.

Канал "1+1"

6.00 "Шiсть кадрiв".
8.00 "Що? Де? Коли?"
9.00 Лотерея "Лото-Забава".
9.45 М/ф.
9.55 "Маша i ведмiдь".
10.10 "ТСН".
11.00 "Свiт навиворiт 4: 
В є̀тнам".
12.00 "Свiт навиворiт 4: 
В є̀тнам".
13.00 "Свiт навиворiт 4: 
В є̀тнам".
13.50 "Свiт навиворiт 4: 
В є̀тнам".
14.45 "Свiт навиворiт 4: 
В є̀тнам".
15.45 "Свiт навиворiт 4: 
В є̀тнам".
16.35 "Розсмiши комiка 6".
17.35 Мелодрама "Шукайте 
маму".
19.30 "ТСН-Тиждень".
21.00 Мелодрама "Новорiчний 
рейс".
0.50 Мелодрама "Попелюшка з 
райського острова".
2.20 Драма "Старша дружина".
4.15 "Шiсть кадрiв".
5.10 "ТСН-Тиждень".

Iнтер

5.40 Х/ф "Кiн-дза-дза!"
8.15 "Удачний проект".
9.05 "Готуємо разом".
10.00 "Орел i решка. Ювiлейний 
сезон".
11.00 "Орел i решка. Ювiлейний 
сезон".
12.00 Х/ф "Осiннiй марафон".
13.55 Т/с "Янгол у серцi".
17.55 Т/с "Особистi обставини", 
5 i 6 с.
20.00 "Подробицi".
20.30 "10 хвилин з Прем̀ єр-
мiнiстром".
20.40 Т/с "Особистi обставини", 
7 i 8 с.
22.40 Х/ф "Двiчi в одну рiчку". 
(2 категорiя).
0.35 Х/ф "Казка про Жiнку i 
Чоловiка".
2.25 "Подробицi" - "Час".
3.00 Д/ф "Таємницi пiрамiд".
3.40 Х/ф "Сiм днiв до весiлля".
5.25 "Подробицi" - "Час".

Канал "Україна"

7.00 Подiї.
7.50 Реальна мiстика.
9.30 Х/ф "Я житиму". (2 
категорiя).
13.20 Т/с "Пощастить у коханнi". 
(2 категорiя).
17.10 Т/с "Якби я була цариця...", 
1 i 2 с. (2 категорiя).

19.00 Подiї тижня з Олегом 
Панютою.
19.40 10 хвилин з Прем̀ єр-
мiнiстром України.
20.00 Т/с "Якби я була 
цариця..." (2 категорiя).
22.00 Т/с "Срiблястий дзвiн 
струмка". (2 категорiя).
0.00 Т/с "Не зарiкайся", 1-5 с.
4.30 Зоряний шлях.
5.50 10 хвилин з Прем̀ єр-
мiнiстром України.
6.00 Подiї тижня з Олегом 
Панютою.

СТБ

7.10 "Все буде добре!"
9.00 "Все буде смачно!"
9.50 "Караоке на Майданi".
11.40 "Подорож Ектора i його 
нареченої Колумбiєю".
15.00 Х/ф "Безцiнне 
кохання".
19.00 "Битва екстрасенсiв".
20.55 Х/ф "Справжнє 
кохання".
23.00 Х/ф "Термiново, шукаю 
чоловiка".
0.50 Т/с "Коли ми вдома".

Новий канал

3.05 Зона ночi.
5.00 Kids̀  Time.
5.05 М/с "Пригоди Джиммi 
Нейтрона".
6.45 Kids̀  Time.
6.50 Х/ф "Заборонене 
королiвство".
8.50 Т/с "Пригода Мерлiна".
12.35 Х/ф "Принц Єгипту".
14.50 Х/ф "Красуня i 
чудовисько".
17.00 Х/ф "Слiдопит".
19.00 Х/ф "Лiга видатних 
джентльменiв". (2 
категорiя).
21.00 Х/ф "Жiнка-кiшка". (2 
категорiя).
23.00 Х/ф "Тепло наших тiл". 
(2 категорiя).
1.05 Х/ф "Таємницi 
Рагнарока".

ICTV

5.30 Факти.
5.55 М/с "Молода Лiга 
Справедливостi".
6.50 Х/ф "Людина з золотим 
пiстолетом".
9.10 Зiрка YouTube.
10.10 Знай наших!
11.10 Без гальм.
11.50 М i Ж.
12.20 Дивитись усiм!
12.45 Факти. День.
13.00 Дивитись усiм!
14.00 Х/ф "Клуб шпигунiв".
15.45 Х/ф "Розбiрки у 
Малому Токiо".
17.05 Х/ф "Пристрель їх!"
18.45 Факти тижня з О. 
Соколовою.
20.20 10 хвилин з Прем̀ єр-
мiнiстром України.
20.30 Х/ф "Помри, але не 
зараз".
23.05 Х/ф "Останнiй 
бойскаут". (2 категорiя).
1.00 Х/ф "Покарання". (2 
категорiя).
2.30 Т/с "Революцiя".

Канал "2+2"

6.00 М/ф.
6.40 "Маски-шоу".
7.50 "Нове Шалене вiдео по-
українськи".
8.25 "Облом.UA".
9.35 Бушидо.
11.00 "Легенди кiкбоксингу".
13.00 Т/с "Доставити будь-
якою цiною".
16.45 Х/ф "Спис долi".
19.00 Х/ф "Харлей Девiдсон i 
ковбой Мальборо".
21.00 Х/ф "Морська 
пригода".
23.00 Х/ф "Афганськi лицарi".
1.00 "Вайпаут".
2.10 Х/ф "Легенда про 
княгиню Ольгу".

22.00 "Вiкна-
Новини".
22.25 "Х-Фактор 6".
23.55 "Х-Фактор 6".

Новий канал

2.45 Шафа.
3.35 Зона ночi.
5.45 Служба розшуку 
дiтей.
5.50 Kids̀  Time.
5.55 М/с "Губка Боб 
Квадратнi Штани".
7.00 Kids̀  Time.
7.05 Т/с "Друзi".
9.35 Половинки.
17.00 Хто зверху?
19.00 Суперiнтуїцiя.
20.30 Х/ф "Кров 
i шоколад". (2 
категорiя).
22.15 Т/с "Гра 
престолiв".
0.25 Х/ф "Смак ночi".
2.20 Шафа.

ICTV

5.50 Служба розшуку 
дiтей.
5.55 Студiя 
Вашингтон.
6.00 Факти.
6.30 Ранок у 
великому мiстi.
8.45 Факти. Ранок.
9.15 Надзвичайнi 
новини з К. Стогнiєм.
9.45 Секретний 
фронт.
11.35 Т/с "Штрафбат".
12.45 Факти. День.
13.05 Т/с "Штрафбат".
13.50 Х/ф "На 
таємнiй службi Її 
Величностi".
15.45 Факти. День.
16.15 Х/ф "На 
таємнiй службi Її 
Величностi".
16.55 Т/с 
"Прокурори".
17.50 Т/с "Вiддiл 44".
18.45 Факти. Вечiр.
19.20 Надзвичайнi 
новини з К. Стогнiєм.
20.20 Антизомбi.
21.05 Факти. Вечiр.
21.25 Т/с "Штрафбат".
0.10 Х/ф "Принц 
пiстолетiв". (2 
категорiя).
1.50 Т/с 
"Послiдовники".
3.15 Т/с "Революцiя".

Канал "2+2"

6.00 М/ф.
6.35 "Нове 
Шалене вiдео по-
українськи".
7.35 "Облом.UA".
8.10 "ДжеДАЇ".
8.30 "Спецкор".
9.00 "Вiннi Джонс та 
Дика Раша".
9.55 Д/ф "Новi 
технологiї вiйни".
11.00 Х/ф "Робокоп: 
протистояння i 
крах".
13.00 Т/с "Ласко - 
кулак Бога".
14.00 Т/с "Рекс".
15.55 "Нове 
Шалене вiдео по-
українськи".
16.55 "Облом.UA".
17.55 "Нове 
Шалене вiдео по-
українськи".
18.30 "Спецкор".
19.00 "ДжеДАЇ".
19.20 "Спецназ. Рейд 
у пустелю".
0.15 Х/ф "Афганськi 
лицарi".
2.15 Х/ф "Захар 
Беркут".
3.50 Х/ф "Москаль-
чарiвник".
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²ÐÏ²ÍÑÜÊÀ Ì²ÑÜÊÀ ÐÀÄÀ ÏÎÂ²ÄÎÌËßª:²ÐÏ²ÍÑÜÊÀ Ì²ÑÜÊÀ ÐÀÄÀ ÏÎÂ²ÄÎÌËßª:
Відповідно до Закону 
України «Про засади 
державної регуляторної 
політики у сфері 
господарської діяльності» 
міська рада на шостій 
сесії сьомого скликання 
Ірпінської міської ради від 
25.12.2015 року розглянула 

проекти регуляторних 
актів та прийняла рішення: 

• рішення «Про затвердження 
Порядку проведення на конкурент-
них засадах (земельних торгах) 
набуття права оренди земельних 
ділянок в м. Ірпінь», №304-6-VII від 
25 грудня 2015 року.

• рішення «Про затвердження 
Порядку проведення у формі аук-
ціону земельних торгів на території 

м. Ірпінь», №305-6-VII від 25 груд-
ня 2015 року.

• рішення «Про внесення змін 
до рішення Ірпінської міської ради 
№4588-65-VI від 15.01.2015 року 
«Про встановлення ставок земель-
ного податку в м.Ірпінь», №306-6-
VII від 25 грудня 2015 року.

• рішення «Про затвердження 
Порядку списання комунального 
майна в місті Ірпінь», №307-6-VII 
від 25 грудня 2015 року.

• рішення «Про внесення змін 
до рішення 65 позачергової сесії 
шостого скликання №4586-65-VI 
від 15.01.2015 р. «Про встанов-
лення ставок податку на нерухоме 
майно, відмінне від земельної ді-
лянки в м. Ірпінь», №308-6-VII від 
25 грудня 2015 року.

Перший заступник 
міського голови 
Д.В.Христюк

ØÎÑÒÀ ÑÅÑ²ß ÑÜÎÌÎÃÎ ØÎÑÒÀ ÑÅÑ²ß ÑÜÎÌÎÃÎ 
ÑÊËÈÊÀÍÍß Ð²ØÅÍÍß ¹306-6-ÑÊËÈÊÀÍÍß Ð²ØÅÍÍß ¹306-6-
VII 25 ãðóäíÿ 2015 ðîêó ì. ²ðï³íüVII 25 ãðóäíÿ 2015 ðîêó ì. ²ðï³íü
Про внесення змін до рішення Ірпінської міської ради 
№4588-65-VI від 15.01.2015 року «Про встановлення 
ставок земельного податку в м.Ірпінь»
З метою економічного регулювання земельних відносин у місті на під-

ставі Земельного кодексу України, Податкового кодексу України із зміна-
ми та доповненнями, Закону України «Про внесення змін до Податкового 
кодексу України щодо створення сприятливих умов для надання освітніх 
послуг дошкільними та загальноосвітніми навчальними закладами недер-
жавної форми власності» від 17 липня 2015 року № 654-VIII, керуючись 
Законом України «Про місцеве самовряду¬вання в Україні», міська рада
В И Р І Ш И Л А:
1. Внести до Додатку 1 «Про встановлення ставок земельного податку 

за земельні ділянки в м.Ірпінь» затвердженого рішенням №4588-65-VI від 
15.01.2015 року, такі зміни:

• підпункт 9.1.1 пункту 9 «Пільги щодо сплати податку для юридичних 
осіб» викласти в новій редакції:

«9.1.1. дошкільні та загальноосвітні навчальні заклади незалежно від 
форми власності і джерел фінансування, заклади культури, науки, освіти, 
охорони здоров’я, соціального захисту, фізичної культури та спорту, які 
повністю утримуються за рахунок коштів державного або місцевих бю-
джетів».

2. Встановити, що це рішення набирає чинності з 01 січня 2016 року. 
3. Це рішення оприлюднити в місцевих засобах інформації та на офі-

ційному сайті Ірпінської міської ради.
4. Ірпінській ОДПІ ГУ ДФС у Київській області забезпечити надходжен-

ня до доходної частини міського бюджету земельного податку відповідно 
до цього рішення.

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника 
міського голови Михальченко Л.Я. та постійну депутатську комісію з пи-
тань бюджету, фінансів, цін та ціноутворення.

Міський голова В.А. Карплюк

Про затвердження 
Порядку проведення 
у формі аукціону 
земельних торгів на 
території м. Ірпінь
З метою стимулювання ефек-

тивного використання земельних 
ділянок на засадах ринкової еко-
номіки, залучення інвестицій у 
розвиток міста, організації нових 
робочих місць, визначення про-
цедури підготовки, організації та 
проведення земельних торгів у 
формі аукціону (далі – аукціон) 

для продажу земельних ділянок 
комунальної власності міста Ір-
пінь на підставі Конституції Укра-
їни, Земельного кодексу України, 
керуючись Законом України «Про 
місцеве самовряду¬вання в Укра-
їні», міська рада
В И Р І Ш И Л А:
1. Затвердити Порядок прове-

дення у формі аукціону земель-
них торгів на території м. Ірпінь, 
згідно додатку 1.

2. Перелік земельних ділянок, 
які призначені для продажу на зе-
мельних торгах, затверджується 
Ірпінською міською радою шля-
хом прийняття рішення ради. До 

переліку, можуть вноситись зміни 
та доповнення за відповідними рі-
шеннями Ірпінської міської ради.

3. Встановити, що це рішення 
набирає чинності з 01 січня 2016 
року. 

4. Рішення шістнадцятої сесії 
п’ятого скликання від 03.04.2007 
року №420-16-V «Про затвер-
дження Положення про земель-
ний аукціон з продажу земельних 
ділянок в м.Ірпінь» та рішення 
дев’ятнадцятої сесії п’ятого скли-
кання від 08.06.2007 року №534-
19-V «Про внесення змін до По-
ложення про земельний аукціон 
з продажу земельних ділянок в 

м.Ірпінь, затвердженого рішен-
ням Ірпінської міської ради від 
03.04.2007 р. №420-16-V» визна-
ти такими, що втратили чинність.

5. Це рішення оприлюднити в 
місцевих засобах інформації та на 
офіційному сайті Ірпінської місь-
кої ради.

6. Контроль за виконанням 
даного рішення покласти на за-
ступника міського голови Михаль-
ченко Л.Я. та постійну депутатську 
комісію з питань бюджету, фінан-
сів, цін та ціноутворення.

Міський голова 
В.А. Карплюк

Порядок проведення у формі аук-
ціону земельних торгів на території м. 
Ірпінь

1. Загальні положення
1.1. Порядок щодо проведення 

земельних торгів у формі аукціону 
з продажу земельних ділянок кому-
нальної власності в м. Ірпінь (далі 
– Порядок) розроблено з метою уза-
гальнення та вдосконалення практики 
вирішення питань продажу земельних 
ділянок, а також залучення інвестицій 
у розвиток міста, організації нових 
робочих місць, визначення процеду-
ри підготовки, організації земельних 
торгів у формі аукціону на підставі 
Конституції України, Земельного ко-
дексу України, Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні».

1.2. Порядок регламентує поря-
док підготовки, проведення, вста-
новлення та реалізації результатів 
земельних торгів (аукціонів) щодо 
продажу вільних від забудови земель-
них ділянок комунальної власності 
міста Ірпінь.

1.3. Земельні торги проводяться у 
формі аукціону, за результатами про-
ведення якого укладається договір 
купівлі-продажу земельної ділянки з 
учасником (переможцем) земельних 
торгів, який запропонував найвищу 
ціну за земельну ділянку, що прода-
ється, зафіксовану в ході проведення 
земельних торгів.

1.4. Продаж земельних ділянок 
комунальної власності здійснюється 
виключно на земельних торгах, крім 
випадків, встановлених частинами 
другою і третьою статті 134 Земель-
ного кодексу України.

1.5. На земельних торгах не може 
бути використане переважне право 
купівлі.

1.6. Організатором земельних 
торгів є виконавчий комітет Ірпінської 
міської ради (надалі – Організатор) та 
який уклав з виконавцем земельних 
торгів договір про проведення зе-
мельних торгів з продажу земельних 
ділянок комунальної власності в м. 
Ірпінь. 

1.7. Виконавцем земельних торгів 
є суб'єкт господарювання, який уклав 
з Організатором земельних торгів до-
говір про їх проведення.

1.8. Учасником земельних торгів 
є фізична або юридична особа, яка 
подала виконавцю земельних торгів 
документи, зазначені в підпункті 3.6. 
пункту 3 цього Порядку, сплатила 
реєстраційний та гарантійний внески, 
зареєстрована у книзі реєстрації учас-
ників земельних торгів і відповідно до 
закону може набувати право власно-
сті чи користування земельною ділян-
кою, яка виставляється на земельні 
торги.

1.9. Проведення земельних торгів 
щодо земельних ділянок комуналь-
ної власності здійснюється за рішен-
ням Ірпінської міської ради, у якому 
за-значаються:
а) перелік земельних ділянок, які 

виставляються на земельні торги ок-
ремими лотами;
б) стартова ціна лота;
в) особа, уповноважена Організа-

тором земельних торгів на укладення 
договору купівлі-продажу земельної 
ділянки, яку виставлено на земельні 
торги.

1.10. Земельні торги проводяться 
відповідно до договору між організа-
тором земельних торгів та виконав-
цем земельних торгів за рахунок ко-

штів, що сплачуються організатором 
як винагорода виконавцю, та реєстра-
ційних внесків учасників торгів.
Після опублікування оголошен-

ня про проведення земельних торгів 
виконавець може відмовитися від до-
говору лише у випадках, якщо прове-
дення земельних торгів стало немож-
ливим з незалежних від нього причин.

1.11. Винагорода виконавцю зе-
мельних торгів, яку встановлює орга-
нізатор земельних торгів, складається 
з видатків на організацію та прове-
дення земельних торгів і прибутку 
виконавця.
Винагорода виконавця земельних 

торгів встановлюється у розмірі 5 від-
сотків ціни, за якою здійснюється ку-
півля-продаж земельної ділянки.

1.12. Розмір реєстраційного 
внеску визначається виконавцем і не 
може перевищувати 50 відсотків роз-
міру мінімальної заробітної плати на 
дату публікації оголошення про про-
ведення земельних торгів.

1.13. Розмір гарантійного внеску 
за лотом становить 5 відсотків старто-
вої ціни продажу земельної ділянки.

1.14. Реєстраційний та гарантій-
ний внески сплачуються учасниками 
земельних торгів на окремі рахунки 
виконавця земельних торгів, відкриті 
в банку.

1.15. Сплачені суми реєстрацій-
них внесків поверненню не підляга-
ють, крім випадку, визначеного під-
пунктом 4.3. пункту 4 цього Порядку.

1.16. Сплачені суми гарантійних 
внесків (крім випадків, визначених 
підпунктом 4.5. пункту 4 цього По-
рядку) повертаються виконавцем 
земельних торгів усім учасникам зе-
мельних торгів, які не були визнані 
переможцями, протягом трьох бан-
ківських днів з дня проведення зе-
мельних торгів.

1.17. Умови, оголошені перед 
проведенням земельних торгів, не 
підлягають зміні під час укладення 
договору купівлі-продажу земельної 
ділянки.

2. Добір земельних ділянок кому-
нальної власності та підготовка лотів 
для продажу на земельних торгах

2.1. Організатор земельних торгів 
визначає перелік земельних ділянок 
комунальної власності, які виставля-
ються на земельні торги окремими 
лотами. Забороняється вносити до 
зазначеного переліку призначені під 
забудову земельні ділянки без ура-
хування у випадках, передбачених 
законом, результатів громадського 
обговорення.
У переліку зазначаються місце 

розташування (адреса) земельної ді-
лянки, її цільове призначення (функ-
ціональне використання), площа, 
кадастровий номер, умови продажу.

2.2. Добір земельних ділянок 
комунальної власності, у тому числі 
разом з розташованими на них об'єк-
тами нерухомого майна (будівлями, 
спорудами) комунальної власності, 
які виставляються на земельні торги, 
здійснюється з урахуванням затвер-
джених містобудівної документації 
та документації із землеустрою, а 
також маркетингових досліджень, ін-
вестиційної привабливості, звернень 
громадян та юридичних осіб щодо 
намірів забудови.

2.3. Земельні ділянки, включені 
до переліку земельних ділянок кому-
нальної власності, які виставлені на 
земельні торги, не можуть відчужува-

тися, передаватися в заставу, надава-
тися у користування до завершення 
торгів.

2.4. Підготовку лотів до прове-
дення земельних торгів забезпечує 
Організатор земельних торгів.
Підготовка лотів до проведення 

земельних торгів включає:
а) виготовлення, погодження та 

затвердження в установленому зако-
нодавством порядку проекту земле-
устрою щодо відведення земельної 
ділянки (у разі зміни цільового при-
значення земельної ділянки та у разі, 
якщо межі земельної ділянки не вста-
новлені в натурі (на місцевості);

 б) державну реєстрацію земель-
ної ділянки;

 в) державну реєстрацію речового 
права на земельну ділянку;

 г) проведення експертної грошо-
вої оцінки земельної ділянки; 

 ґ) встановлення стартової ціни 
продажу земельної ділянки, яка не 
може бути нижчою за експертну гро-
шову оцінку земельної ділянки;
д) визначення виконавця земель-

них торгів, дати та місця проведення 
земельних торгів.
Підготовка лотів до проведення 

земельних торгів у разі звернення 
стягнення на земельну ділянку вклю-
чає проведення експертної грошової 
оцінки земельної ділянки відповідно 
до Закону України «Про оцінку зе-
мель», встановлення стартової ціни 
лота, яка дорівнює ліквідаційній вар-
тості земельної ділянки, що визначена 
за результатами експертної грошової 
оцінки земельної ділянки.

2.5. Підготовка лотів до прове-
дення земельних торгів здійснюється 
за рахунок видатків, передбачених у 
міському бюджеті м. Ірпінь на відпо-
відний бюджетний період.
Фінансування підготовки лотів 

до продажу земельних ділянок ко-
мунальної власності на земельних 
торгах також може здійснюватися за 
рахунок коштів виконавця земель-
них торгів на підставі договору про 
підготовку лотів для продажу між ор-
ганізатором земельних торгів та вико-
навцем земельних торгів з наступним 
відшкодуванням витрат виконавцю 
земельних торгів за рахунок коштів, 
що сплачуються покупцем лота.

2.6. Закупівля послуг з виконання 
робіт із землеустрою, оцінки земель у 
процесі підготовки лотів на земельні 
торги, визначення виконавця земель-
них торгів Організатором земельних 
торгів здійснюється у порядку, визна-
ченому законодавством про здійс-
нення державних закупівель, а у разі, 
якщо законодавство про здійснення 
державних закупівель не застосову-
ється, – на конкурентних засадах у 
порядку, що визначається централь-
ним органом виконавчої влади, що 
забезпечує формування державної 
політики у сфері земельних відносин.

3. Підготовка до проведення та 
порядок проведення земельних тор-
гів

3.1. Організатор земельних торгів 
не пізніше десяти робочих днів після 
підписання договору про проведення 
торгів передає, а виконавець земель-
них торгів приймає документи та ма-
теріали на лот, зазначені у підпункті 
2.4. пункту 2 цього Порядку.

3.2. Документація щодо кожно-
го лота оформляється виконавцем 
земельних торгів в окрему справу і 

після закінчення торгів передається 
покупцеві.

 Із зазначеної документації та ма-
теріалів виконавець земельних торгів 
формує інформаційну картку на лот.

3.3. Виконавець земельних торгів 
після отримання документів та мате-
ріалів на лот публікує на офіційному 
веб-сайті Ірпінської міської ради, а 
також, за бажанням організатора зе-
мельних торгів, у друкованих засобах 
масової інформації оголошення із за-
значенням дати проведення торгів та 
переліку лотів.

3.4. В оголошенні зазначаються:
а) найменування організатора зе-

мельних торгів;
б) місце розташування, площа 

земельної ділянки та її кадастровий 
номер;
в) цільове призначення, а для мі-

стобудівних потреб – також види ви-
користання;
г) умови договору купівлі-прода-

жу, який укладається на земельних 
торгах;
ґ) стартова ціна продажу земель-

ної ділянки;
д) містобудівні умови і обмежен-

ня забудови земельної ділянки для 
земельних ділянок, призначених для 
цілей, пов'язаних із забудовою;
е) місце і час проведення земель-

них торгів;
є) розмір реєстраційного та га-

рантійного внесків, які сплачуються 
учасниками, порядок їх сплати;
ж) номер рахунка виконавця зе-

мельних торгів, відкритого в банку, 
для сплати реєстраційного та гаран-
тійного внесків;
з) найменування та адреса вико-

навця земельних торгів, прізвище та 
посада, номер телефону особи, в якої 
можна ознайомитися з документами 
на лот;
и) текст договору, що пропонуєть-

ся укласти на торгах, без визначення 
ціни та зазначення особи покупця.
При розміщенні оголошення на 

офіційному веб-сайті Ірпінської місь-
кої ради, воно має містити фотогра-
фічні зображення земельних ділянок, 
копії документів та матеріалів на лот.

3.5. Земельні торги проводяться 
не раніше 30 днів та не пізніше 90 
днів після оприлюднення оголошен-
ня.

3.6. Особа, яка бажає взяти участь 
у земельних торгах, не пізніше ніж за 
три робочі дні до їх проведення подає 
виконавцю земельних торгів:
а) заяву про участь у земельних 

торгах;
б) інформацію про найменуван-

ня, місцезнаходження та ідентифі-
каційний код юридичної особи згід-
но з Єдиним державним реєстром 
підприємств та організацій України, 
інформацію про державу, в якій 
зареєстровані або мають постійне 
місце проживання засновники (учас-
ники) юридичної особи, у статутному 
(складеному) капіталі якої є частка 
іноземного капіталу; або прізвище, 
ім'я, по батькові та реєстраційний 
номер облікової картки платника 
податків або номер та серію паспор-
та (для фізичних осіб, які через свої 
релігійні переконання відмовляються 
від прийняття реєстраційного номера 
облікової картки платника податків та 
офіційно повідомили про це відпо-
відний орган доходів і зборів і мають 
відмітку у паспорті) фізичної особи - 
підприємця.

 Фізичні особи, які не є підпри-
ємцями, подають копію довідки про 
присвоєння їм реєстраційного номе-
ра облікової картки платника податків 
(ідентифікаційного номера фізичної 
особи - платника податків) або копію 
паспорта (для фізичних осіб, які через 
свої релігійні переконання відмовля-
ються від прийняття реєстраційного 
номера облікової картки платника 
податків та офіційно повідомили про 
це відповідний орган доходів і зборів 
і мають відмітку у паспорті). 
Для іноземних громадян та осіб 

без громадянства – прізвище, ім'я та 
по батькові, громадянство (піддан-
ство) іншої держави, постійне місце 
проживання в країні, громадянином 
(підданим) якої є особа; для інозем-
них юридичних осіб - найменування, 
місцезнаходження та держава, в якій 
зареєстрована юридична особа.
Копії засвідчуються підписом осо-

би, яка бажає взяти участь у торгах;
в) документи, що підтверджують 

сплату реєстраційного та гарантійно-
го внесків (копії розрахункових доку-
ментів, виписки з рахунків).
Представник фізичної чи юридич-

ної особи подає також документи, що 
підтверджують право діяти від імені 
учасника торгів.

3.7. Виконавець земельних торгів 
приймає документи в учасників – фі-
зичних осіб та представників учасни-
ків – юридичних осіб і видає довідку 
про отримання документів із зазна-
ченням їх переліку.
Виконавець земельних торгів піс-

ля отримання документів, заносить 
до книги реєстрації учасників торгів 
порядковий номер учасника і номер 
лота, який він виявив бажання при-
дбати.
Крім того, у книзі зазначаються:
а) для фізичних осіб – прізвище, 

ім'я та по батькові, зареєстроване міс-
це проживання (за наявності) та реє-
страційний номер облікової картки 
платника податків (ідентифікаційний 
номер) у Державному реєстрі фізич-
них осіб – платників податків;
б) для юридичних осіб, створених 

відповідно до законодавства України, 
– найменування, місцезнаходження, 
ідентифікаційний код згідно з Єдиним 
державним реєстром підприємств 
та організацій України, для юридич-
них осіб, у статутному (складеному) 
капіталі яких є частка іноземного ка-
піталу, – також інформація про дер-
жаву, в якій зареєстровані або мають 
постійне місце проживання іноземні 
засновники (учасники);
в) для іноземних громадян та осіб 

без громадянства – громадянство 
(підданство) іншої держави, прізви-
ще, ім'я та по батькові, постійне місце 
проживання в країні, громадянином 
(підданим) якої є особа; для інозем-
них юридичних осіб – найменування, 
місцезнаходження та держава, в якій 
зареєстрована така юридична особа.
Після реєстрації учаснику земель-

них торгів видаються вхідний квиток, 
інформаційна картка на лот та картка 
учасника (із зазначенням на зворот-
ному боці умов проведення торгів).
Інформація про особу учасника 

(його представника), що міститься в 
поданих ним документах, не підлягає 
розголошенню, крім випадків, уста-
новлених зако-ном.

3.8. У день проведення торгів 
виконавець реєструє присутніх учас-
ників. Учас-ник (його представник) 

зобов'язаний пред'явити паспорт 
(довіреність на вчинення дій під час 
торгів, зокрема на участь у торгах та 
підписання протоколу про результати 
торгів, і паспорт).
Після цього виконавець видає 

учаснику табличку з номером.
Реєстрація починається за три го-

дини та закінчується за 20 хвилин до 
початку торгів.
Незареєстровані особи до участі у 

торгах не допускаються.
3.9. Форми заяви про участь у 

торгах, довідки про отримання доку-
ментів виконавцем земельних торгів, 
книги реєстрації учасників торгів, 
вхідного квитка, інформаційної карт-
ки на лот та картки учасника торгів 
затверджуються центральним орга-
ном виконавчої влади, що забезпечує 
формування державної політики у 
сфері земельних відносин.

3.10. Під час проведення тор-
гів мають право бути присутніми та 
здійснювати звукозапис і відеозйомку 
процесу проведення торгів представ-
ники засобів масової інформації та 
громадських об'єднань.
За рішенням ліцитатора під час 

торгів за певним лотом у залі можуть 
бути присутні учасники, які не беруть 
участі в торгах за цим лотом, а також 
особи, які не є учасниками, за за-
прошенням організатора земельних 
торгів.

3.11. Особам, які не є учасниками 
торгів за конкретним лотом, заборо-
няється втручатися у торги в будь-
який спосіб, вчиняти дії, спрямовані 
на умисне створення перешкод для 
проведення торгів (пересуватися по 
залу та голосно розмовляти без до-
зволу ліцитатора, відвертати увагу 
учасників).

3.12. Ліцитатор для усунення по-
рушень та відновлення порядку має 
право:

- усно попередити учасника чи за-
прошену особу про необхідність при-
пинення порушень, але не більше од-
ного разу за кожний вид порушення;

- вимагати від учасника чи запро-
шеної особи залишити зал торгів за 
неодноразове порушення порядку 
проведення торгів;

- тимчасово припинити проведен-
ня торгів та оголосити перерву в разі 
порушення учасниками правил про-
ведення торгів.

3.13. Земельні торги починаються 
з оголошення ліцитатором порядку їх 
проведення.

3.14. Лот виставляється на торги 
за наявності не менш як двох учас-
ників.

3.15. Ліцитатор оголошує номер 
лота, зазначений в інформаційній 
картці, місце розташування, розмір, 
цільове призначення земельної ді-
лянки та можливі види використання 
земельної ділянки в межах певної ка-
тегорії земель, а також стартову ціну 
лота.

3.16. Торги починаються з ого-
лошення ліцитатором стартової ціни 
одночасно з ударом аукціонного мо-
лотка (гонга), якщо один або більше 
учасників сповістили про готовність 
придбати лот.

3.17. Якщо протягом трьох хви-
лин після триразового оголошення 
стартової ціни ніхто з учасників не 
висловив бажання придбати лот за 
ціною, оголошеною ліцитатором, лот 
знімається з цих торгів.
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У разі якщо про готовність при-
дбати лот за стартовою ціною спо-
вістили не менш як два учасники, 
ліцитатор збільшує стартову ціну на 
крок торгів з подальшим послідовним 
збільшенням ціни.
Значення кроку торгів встанов-

люється організатором у розмірі до 
5 відсотків стартової ціни земельної.

3.18. У ході торгів учасники пові-
домляють про намір придбати лот за 
оголошеною ліцитатором ціною у два 
способи: підняттям таблички з номе-
ром, повернутим до ліцитатора, що 
засвідчує прийняття ціни, запропоно-
ваної ліцитатором (прийняття пропо-
зиції ціни без голосу), або підняттям 
таблички з одночасним оголошенням 
своєї пропозиції стосовно ціни лота, 
яка має бути більшою, ніж названа 
ліцитатором ціна, щонайменше на 
один крок торгів і обов'язково крат-
ною кроку торгів (пропозиція ціни з 
голосу).
Якщо запропонована учасником 

ціна перевищує оголошену ліцитато-
ром ціну, ліцитатор називає номер 
учасника і повідомляє про його про-
позицію.
У разі якщо ціна, запропонована 

з голосу одним із учасників, більша за 
ціну, оголошену ліцитатором, але не 
кратна кроку торгів, ліцитатор трак-
тує таку пропозицію як згоду учас-
ника збільшити ціну на відповідну 
кількість кроків торгів, називає номер 
цього учасника і запропоновану ним 
ціну, кратну кроку торгів.
Якщо учасник підняв табличку та 

оголосив ціну, меншу за оголошену 
ліцитатором або попереднім учасни-
ком, ліцитатор повторює свою ціну 
або ціну попереднього учасника, вва-
жаючи підняття таблички учасником, 
який запропонував меншу ціну, за 
згоду прийняти ціну, яку назвав ліци-
татор або попередній учасник. Після 
цього ліцитатор оголошує наступну 
ціну, збільшену на крок торгів.
Мовчання учасника, який пер-

шим підняв табличку з номером 
після оголошення ліцитатором ціни, 
трактується як згода учасника на за-
пропоновану ліцитатором ціну. Після 
цього ліцитатор називає номер учас-
ника, який першим підняв табличку, і 
оголошує наступну ціну, збільшену на 
крок торгів.
У разі якщо після оголошення 

запропонованої ліцитатором ціни 
одночасно декілька учасників підні-
мають свої таблички з номером (при-
йняття пропозиції ціни без голосу), лі-

цитатор називає нову ціну, збільшену 
на крок торгів, не оголошуючи номе-
рів учасників до того моменту, коли 
будь-який з них не оголосить свою 
ціну або ліцитатор не визначить, який 
з учасників підняв табличку першим 
під час чергового збільшення оголо-
шеної ліцитатором ціни.
Якщо під час послідовного збіль-

шення ціни ліцитатором одночасно 
декілька учасників залишають свої та-
блички піднятими, ліцитатор у будь-
який момент на свій розсуд може за-
пропонувати їм оголосити свою ціну 
і після першого оголошення одним 
з учасників своєї пропозиції назвати 
номер учасника, який оголосив про-
позицію, а також ціну, запропоновану 
таким учасником, а потім оголосити 
наступну ціну, збільшену на крок 
торгів.
У разі якщо два або більше учас-

ників одночасно погодилися з оголо-
шеною ціною, але не погодилися з на-
ступною ціною, збільшеною на крок 
торгів, ліцитатор може оголосити про 
зменшення кроку торгів і назвати на-
ступну ціну, збільшену на новий крок 
торгів. Якщо після цього ніхто з учас-
ників не висловить бажання придбати 
лот за оголошеною ліцитатором ос-
танньою ціною, ліцитатор може за-
пропонувати їм оголосити свою ціну. 
Після оголошення одним з учасників 
своєї пропозиції ліцитатор називає 
номер учасника, який оголосив про-
позицію, а також запропоновану ним 
ціну. Інші учасники можуть запропо-
нувати лише вищу за оголошену ціну, 
яку ліцитатор оголошує разом з номе-
ром учасника і збільшує на наступний 
крок.
У разі якщо протягом трьох хви-

лин після триразового повторення ос-
танньої ці-ни не запропонована вища 
ціна, ліцитатор закінчує торги за ло-
том одночасно з ударом аукціонного 
молотка (гонга) та проголошенням 
слова «Продано», називає ціну прода-
жу лота за останньою найбільшою ці-
ною, за якою виявлено намір придба-
ти лот, номер переможця і викликає 
його для підписання протоколу, який 
ведеться під час торгів.

3.19. Переможець, який відмо-
вився від підписання протоколу, поз-
бавляється права на подальшу участь 
у торгах з продажу цього лота. До 
протоколу вно-ситься запис про від-
мову переможця від його підписання. 
У такому разі протокол підписується 
ліцитатором та представником орга-

нізатора земельних торгів у день про-
ведення торгів.
За наявності інших учасників, які 

виявили бажання придбати зазначе-
ний лот, ліцитатор відновлює торги 
за цим об'єктом у день проведення 
торгів. За умови відсутності таких 
учасників лот виставляється на пов-
торні торги.

3.20. Після закінчення торгів за 
кожним лотом ліцитатор має право 
оголосити перерву на 15 хвилин.

3.21. У процесі проведення торгів 
виконавець веде протокол, у якому 
зазначаються номер лота, стартова 
ціна та ціна лота, відомості про пе-
реможця, номери рахунків, на які 
переможець повинен внести кошти 
за придбаний лот. У разі потреби до 
протоколу може вноситися й інша 
інформація. Протокол підписується 
переможцем, ліцитатором та органі-
затором земельних торгів або його 
представником негайно після закін-
чення торгів за лотом у двох примір-
никах.
Один примірник протоколу вида-

ється переможцю.
3.22. Ліцитатор оголошує про 

завершення земельних торгів після 
підписання протоколу торгів.

3.23. Договір купівлі-продажу 
земельної ділянки між організато-
ром земельних торгів і переможцем 
торгів укладається безпосередньо в 
день проведення торгів, крім випад-
ків, передбачених підпунктом 3.28. 
пункту 3.
У разі придбання переможцем 

кількох лотів договір укладається ок-
ремо на кожний з них.

3.24. Укладений договір купів-
лі-продажу земельної ділянки нотарі-
ально посвідчується.
Для посвідчення договору ку-

півлі-продажу земельної ділянки но-
таріусу подається протокол торгів з 
інформацією про земельну ділянку, 
відповідальність за достовірність якої 
покладається на організатора земель-
них торгів.

3.25. Право на земельну ділянку, 
набуте за результатами проведення 
торгів, підлягає державній реєстрації 
в порядку, визначеному законом.

3.26. Гарантійний внесок, сплаче-
ний переможцем до початку торгів, 
зараховується до купівельної ціни.

3.27. У разі продажу земельної ді-
лянки комунальної власності викона-
вець земельних торгів протягом семи 
банківських днів після закінчення 
торгів перераховує суму гарантійного 

внеску, сплаченого на його рахунок 
переможцем, на відповідні рахунки 
організатора земельних торгів, від-
криті в органах центрального органу 
виконавчої влади, утвореного для 
реалізації державної політики у сфері 
казначейського обслуговування бю-
джетних коштів, для зарахування над-
ходжень від продажу та перераховує 
гарантійні внески учасників, що не 
повертаються, на відповідні бюджет-
ні рахунки, відкриті в органах цен-
трального органу виконавчої влади, 
утвореного для реалізації державної 
політики у сфері казначейського об-
слуговування бюджетних коштів, для 
зарахування інших надходжень, крім 
суми винагороди, що підлягає сплаті 
організатором земельних торгів ви-
конавцю земельних торгів відповідно 
до договору про проведення земель-
них торгів.

3.28. У разі визнання переможця-
ми торгів осіб, зазначених у статті 129 
Земельного кодексу України, договір 
купівлі-продажу земельної ділянки 
несільськогосподарського призна-
чення укладається після отримання 
погодження Кабінету Міністрів Укра-
їни про продаж земельних ділянок 
цим особам у випадках і в порядку, 
встановлених законом. У разі відмови 
Кабінету Міністрів України у такому 
погодженні торги за таким лотом вва-
жаються такими, що не відбулися.

3.29. На торгах зобов'язаний бути 
присутній організатор земельних 
торгів або його представник, уповно-
важений укладати від імені організа-
тора земельних торгів договір купів-
лі-продажу земельної ділянки. 

3.30. Ціна продажу земельної ді-
лянки підлягає сплаті переможцем не 
пізніше трьох банківських днів з дня 
укладення відповідного договору.

4. Встановлення результатів тор-
гів

4.1. Земельні торги за лотом вва-
жаються такими, що відбулися, після 
укладення договору купівлі-продажу 
земельної ділянки.

4.2. Земельні торги можуть бути 
скасовані або визнані такими, що не 
відбулися, чи їх результати можуть 
бути анульовані.

4.3. Земельні торги до їх прове-
дення скасовуються організатором 
земельних торгів у разі надходження 
до нього документів, які тягнуть за со-
бою внесення змін до землевпоряд-
ної та землеоціночної документації 
на земельну ділянку або встановлен-

ня заборони на її відчуження чи пере-
дачу в користування.
Повідомлення про скасування 

торгів не пізніше наступного дня після 
прийняття відповідного рішення під-
лягає оприлюдненню в тому самому 
порядку, що й оголошення про про-
ведення торгів.
У разі скасування торгів організа-

тор земельних торгів у десятиденний 
строк після прийняття рішення про 
скасування торгів відшкодовує вико-
навцю земельних торгів фактично 
здійснені витрати на підготовку до 
їх проведення, але не більше макси-
мальної суми винагороди, що вста-
новлена підпунктом 1.11. пункту 1 
цього Порядку, а виконавець земель-
них торгів повертає учасникам спла-
чені ними реєстраційні та гарантійні 
внески не пізніше п'яти банківських 
днів з дати скасування.

4.4. Земельні торги визнаються 
такими, що не відбулися, у разі:
а) відсутності учасників або на-

явності тільки одного учасника (крім 
проведення повторних торгів);
б) якщо жоден з учасників не за-

пропонував ціну, вищу за стартову 
ціну лота;
в) відмови переможця від підпи-

сання протоколу із зазначенням ре-
зультатів торгів.
Рішення про визнання торгів та-

кими, що не відбулися, приймається 
виконавцем земельних торгів у день 
їх проведення.
Земельні торги визнаються таки-

ми, що не відбулися, також у випадку, 
зазначеному в підпунктом 3.28. пунк-
ту 3 цього Порядку.

4.5. Результати торгів анулюють-
ся організатором земельних торгів у 
разі відмови переможця від укладен-
ня договору купівлі-продажу земель-
ної ділянки, а також у разі несплати 
переможцем в установлений строк 
належної суми за придбаний лот.
Рішення про анулювання торгів 

приймається організатором земель-
них торгів у п'ятиденний строк після 
виникнення підстави для анулюван-
ня.
У разі прийняття рішення про 

анулювання торгів гарантійні внески 
не повертаються:
а) всім учасникам, якщо жоден з 

них не запропонував ціну, вищу за 
стартову ціну лота;

 б) учаснику, який був відсторо-
нений від участі в торгах ліцитатором 
за неодноразове порушення порядку 
проведення торгів;

 в) переможцю, який відмовився 
від підписання протоколу із зазначен-
ням результатів торгів;

 г) переможцю у разі несплати 
ним в установлений строк належної 
суми за придбаний лот;

 ґ) переможцю, який відмовився 
від укладення договору купівлі-про-
дажу земельної ділянки.

4.6. У разі якщо торги не відбули-
ся або їх результати анульовано, пов-
торні торги можуть бути проведені не 
раніше ніж через місяць і не пізніше 
ніж через шість місяців з дня прове-
дення попередніх земельних торгів.
Повторні торги проводяться у 

порядку, встановленому для прове-
дення торгів. До участі у повторних 
торгах не допускаються переможці 
попередніх торгів, які не сплатили в 
установлений строк належної суми 
за придбаний лот чи відмови-лися від 
підписання протоколу із зазначенням 
результатів торгів.
Якщо торги визнано такими, що 

не відбулися, з підстави наявності 
лише одного учасника і для участі у 
повторних торгах зареєстрований 
лише той самий учасник, він має 
право придбати земельну ділянку за 
стартовою ціною, визначеною відпо-
відно до підпункту 2.4. пункту 2 цього 
Порядку.

5. Оприлюднення результатів зе-
мельних торгів
Організатор земельних торгів 

не пізніше п’яти робочих днів після 
проведення торгів розміщує на офі-
ційному веб-сайті Ірпінської міської 
ради, відеозапис торгів і повідом-
лення про їх результати за кожним 
лотом, а також, за бажанням органі-
затора земельних торгів, публікує це 
повідомлення у друкованих засобах 
масової інформації, в яких було роз-
міщено оголошення про їх проведен-
ня, із зазначенням:

1) місця розташування, розміру 
земельної ділянки та її кадастрового 
номера;

 2) ціни продажу земельної ді-
лянки, визначеної за результатами 
торгів;

 3) цільового призначення зе-
мельної ділянки.

Міський голова В.А. 
Карплюк Начальник 

фінансового управління 
Є.В. Данилюк
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Про внесення змін 
до рішення 65 
позачергової сесії 
шостого  скликання № 
4586-65-VI від 15.01.2015 
р. «Про встановлення 
ставок податку на 

нерухоме майно, 
відмінне від земельної 
ділянки в м.  Ірпінь»
З метою наповнення міського 

бюджету, керуючись ст. 143 Кон-
ституції України, відповідно до ст. 
266 Розділу ХІІ «Податок на майно» 
Податкового кодексу України (із 
внесеними змінами та доповнен-

нями №420-VIII від 14.05.2015 р., 
№654-VIII від 17.07.2015 р.) та п. 
24 ч. 1 ст. 26  Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», 
Ірпінська міська рада 
ВИРІШИЛА:
1. Внести зміни до рішення 65 

позачергової сесії шостого скликання 
«Про встановлення ставок податку 
на нерухоме майно, відмінне від зе-

мельної ділянки в            м. Ірпінь» 
№4586-65-VI від 15.01.2015 р., а 
саме:

- викласти Додаток 1 до рішення 
65 позачергової сесії шостого скли-
кання «Про встановлення ставок по-
датку на нерухоме майно, відмінне 
від земельної ділянки в м. Ірпінь» 
№4586-65-VI від 15.01.2015 р. в но-
вій редакції (додається).

2. Контроль за сплатою податку 
на нерухоме майно, відмінне від 
земельної ділянки в м.Ірпінь покла-
дається на Ірпінську ОДПІ ГУ ДФС у 
Київській області.

3. Це рішення оприлюднити в 
місцевих засобах інформації та на 
офіційному сайті Ірпінської міської 
ради.

4. Контроль за виконанням да-
ного рішення покласти на Ірпінську 
ОДПІ ГУ ДФС у Київській області в 
межах їх повноважень та комісію з 
питань бюджету, фінансів, цін та ці-
ноутворення.

Міський голова 
В.А. Карплюк

Äîäàòîê ¹1 äî ð³øåííÿ ñåñ³¿ ²ðï³íñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè ¹308-6-VII  â³ä  25.12.2015 ðÄîäàòîê ¹1 äî ð³øåííÿ ñåñ³¿ ²ðï³íñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè ¹308-6-VII  â³ä  25.12.2015 ð
Про встановлення 
ставок податку на 
нерухоме майно, 
відмінне від земельної 
ділянки в м. Ірпінь

1. ЗАГАЛЬНІ ЗАСАДИ
Податок на нерухоме майно, 

відмінне від земельної ділянки роз-
роблено на підставі Податкового 
кодексу України (ст. 266 Розділу ХІІ 
“Податок на майно”).

2. ПЛАТНИКИ ПОДАТКУ
2.1. Платниками податку є фі-

зичні та юридичні особи, в тому 
числі нерезиденти, які є власниками 
об'єктів житлової та/або нежитлової 
нерухомості. 

2.2. Визначення платників подат-
ку в разі перебування об'єктів житло-
вої та/або нежитлової нерухомості у 
спільній частковій або спільній суміс-
ній власності кількох осіб: 
а) якщо об'єкт житлової та/або 

нежитлової нерухомості перебуває у 
спільній частковій власності кількох 
осіб, платником податку є кожна з 
цих осіб за належну їй частку; 
б) якщо об'єкт житлової та/або 

нежитлової нерухомості перебуває 
у спільній сумісній власності кіль-
кох осіб, але не поділений в натурі, 
платником податку є одна з таких 
осіб-власників, визначена за їх зго-
дою, якщо інше не встановлено су-
дом; 
в) якщо об'єкт житлової та/або 

нежитлової нерухомості перебуває 
у спільній сумісній власності кількох 
осіб і поділений між ними в натурі, 
платником податку є кожна з цих осіб 
за належну їй частку. 

3. ОБ’ЄКТ ОПОДАТКУВАННЯ
3.1. Об'єктом оподаткування є 

об'єкт житлової та нежитлової неру-
хомості, в тому числі його частка. 

3.2. Не є об'єктом оподаткуван-
ня: 
а) об'єкти житлової та нежитло-

вої нерухомості, які перебувають у 
власності органів державної влади, 
органів місцевого самоврядування, 
а також організацій, створених ними 

в установленому порядку, що повні-
стю утримуються за рахунок відпо-
відного державного бюджету чи міс-
цевого бюджету і є неприбутковими 
(їх спільній власності); 
б) об'єкти житлової та нежитлової 

нерухомості, які розташовані в зонах 
відчуження та безумовного (обов'яз-
кового) відселення, визначені зако-
ном, в тому числі їх частки; 
в) будівлі дитячих будинків сі-

мейного типу; 
г) гуртожитки;
ґ) житлова нерухомість непри-

датна для проживання, в тому числі 
у зв’язку з аварійним станом, визна-
на такою згідно з рішенням міської 
ради;
д) об’єкти житлової нерухомості, 

в тому числі їх частки, що належать 
дітям-сиротам, дітям, позбавленим 
батьківського піклування, та особам 
з їх числа, визнаним такими відпо-
відно до закону, дітям-інвалідам, які 
виховуються одинокими матерями 
(батьками), але не більше одного та-
кого об’єкта на дитину;
е) об’єкти нежитлової нерухомо-

сті, які використовуються суб’єктами 
господарювання малого та серед-
нього бізнесу, що провадять свою 
діяльність в малих архітектурних 
формах та на ринках;
є) будівлі промисловості, зокре-

ма виробничі корпуси, цехи, склад-
ські приміщення промислових під-
приємств;
ж) будівлі, споруди сільсько-

господарських товаровиробників, 
призначені для використання без-
посередньо у сільськогосподарській 
діяльності;
з) об’єкти житлової та нежитлової 

нерухомості, які перебувають у влас-
ності громадських організацій інвалі-
дів та їх підприємств;
и) об’єкти нерухомості, що пере-

бувають у власності релігійних ор-
ганізацій, статути (положення) яких 
зареєстровано у встановленому за-
коном порядку, та використовуються 
виключно для забезпечення їхньої 
статутної діяльності, включаючи ті, в 
яких здійснюють діяльність засновані 
такими релігійними організаціями 
добродійні заклади (притулки, ін-

тернати, лікарні тощо) крім об’єктів 
нерухомості, в яких здійснюється 
виробнича та/або господарська ді-
яльність;
і) будівлі дошкільних та загаль-

ноосвітніх навчальних закладів неза-
лежно від форми власності та джерел 
фінансування, що використовуються 
для надання освітніх послуг.

4. БАЗА ОПОДАТКУВАННЯ
4.1. Базою оподаткування є за-

гальна площа об'єкта житлової та 
нежитлової нерухомості, в тому числі 
його часток. 

4.2. База оподаткування об'єктів 
житлової та нежитлової нерухомості, 
в тому числі їх часток, які перебува-
ють у власності фізичних осіб, обчис-
люється Ірпінською ОДПІ ГУ ДФС у 
Київській області на підставі даних 
Державного реєстру речових прав 
на нерухоме майно, що безоплатно 
надаються органами державної реє-
страції прав на нерухоме майно та/
або на підставі оригіналів відповід-
них документів платника податків, 
зокрема документів на право влас-
ності.

4.3. База оподаткування об'єктів 
житлової та нежитлової нерухомості, 
в тому числі їх часток, що перебу-
вають у власності юридичних осіб, 
обчислюється такими особами са-
мостійно виходячи з загальної площі 
кожного окремого об'єкта оподат-
кування на підставі документів, що 
підтверджують право власності на 
такий об'єкт. 

5. ПІЛЬГИ ІЗ СПЛАТИ ПОДАТКУ
5.1. База оподаткування об’єк-

та/об’єктів житлової нерухомості, в 
тому числі їх часток, що перебувають 
у власності фізичної особи платника 
податку, зменшується:
а) для квартири/квартир незалеж-

но від їх кількості – на 60 кв. метрів;
б) для житлового будинку/будин-

ків незалежно від їх кількості – на 120 
кв. метрів;
в) для різних типів об’єктів житло-

вої нерухомості, в тому числі їх час-
ток (у разі одночасного перебування 
у власності платника податку квар-
тири/квартир та житлового будинку/
будинків, у тому числі їх часток) –  на 
180 кв. метрів.

Таке зменшення надається один 
раз за кожний базовий податковий 
(звітний) період (рік).

5.2. Ірпінська міська рада може 
встановлювати пільги з податку, що 
сплачується на території м.Ірпінь, з 
об’єктів житлової та/або нежитлової 
нерухомості, що перебувають у влас-
ності фізичних або юридичних осіб, 
релігійних організацій України, ста-
тути (положення) яких зареєстровані 
у встановленому законом порядку, 
та використовуються для забезпечен-
ня діяльності, передбаченої такими 
статутами (положеннями). Пільги з 
податку, що сплачується на території 
м. Ірпінь, з об’єктів житлової нерухо-
мості для фізичних осіб визначають-
ся виходячи з їх майнового стану та 
рівня доходів.
Пільги з податку, що сплачується 

на території м. Ірпінь з об’єктів жит-
лової нерухомості, для фізичних осіб 
не надаються на:
об’єкт/об’єкти оподаткування, 

якщо площа такого/таких об’єкта/
об’єктів перевищує п’ятикратний 
розмір неоподатковуваної площі, 
затвердженої рішенням Іріпнської 
міської ради;
об’єкти оподаткування, що вико-

ристовуються їх власниками з метою 
одержання доходів (здаються в орен-
ду, лізинг, позичку, використовують-
ся у підприємницькій діяльності).
Пільги з податку, що сплачується 

на відповідній території з об’єктів 
нежитлової нерухомості, встановлю-
ються в залежності від майна, яке є 
об’єктом оподаткування     
Ірпінська міська рада до 1 лю-

того поточного року подає до Ірпін-
ської ОДПІ ГУ ДФС у Київській облас-
ті відомості стосовно пільг, наданих 
ними відповідно до абзацу першого 
цього підпункту.

6. СТАВКИ ПОДАТКУ
6.1. Ставка податку для об’єктів 

житлової та/або нежитлової неру-
хомості, що перебувають у влас-
ності фізичних та юридичних осіб, 
встановлюється у розмірі 1 відсотка 
розміру мінімальної заробітної пла-
ти, встановленої законом на 1 січня 
звітного (податкового) року, за 1 кв. 
метр бази оподаткування.

7. ПОДАТКОВИЙ ПЕРІОД
7.1. Базовий податковий (звіт-

ний) період дорівнює календарному 
року. 

8. ПОРЯДОК ОБЧИСЛЕННЯ ТА 
СПЛАТИ ПОДАТКУ

8.1. Обчислення суми податку з 
об'єкта/об'єктів житлової нерухомо-
сті, які перебувають у власності фі-
зичних осіб, здійснюється Ірпінською 
ОДПІ ГУ ДФС у Київській області за 
місцем податкової адреси (місцем 
реєстрації) власника такої нерухомо-
сті у такому порядку:
а) за наявності у власності плат-

ника податку одного об’єкта житло-
вої нерухомості, в тому числі його 
частки, податок обчислюється, ви-
ходячи з бази оподаткування, змен-
шеної відповідно до підпунктів «а» 
або «б» підпункту 5.1 пункту 5 цього 
додатку, та пільги органів місцевого 
самоврядування з неоподаткову-
ваної площі таких об’єктів (у разі її 
встановлення), та відповідної ставки 
податку;
б) за наявності у власності плат-

ника податку більше одного об’єкта 
житлової нерухомості одного типу, 
в тому числі їх часток, податок об-
числюється виходячи із сумарної 
загальної площі таких об’єктів, змен-
шеної відповідно до підпунктів «а» 
або «б» підпункту 5.1 пункту 5 цього 
додатку, та пільги органів місцевого 
самоврядування з неоподаткову-
ваної площі таких об’єктів (у разі її 
встановлення), та відповідної ставки 
податку;
в) за наявності у власності плат-

ника податку об’єктів житлової не-
рухомості різних видів, у тому числі 
їх часток, податок обчислюється ви-
ходячи із сумарної загальної площі 
таких об’єктів, зменшеної відповідно 
до підпункту «в» підпункту 5.1 пунк-
ту 5 цього додатку та пільги органів 
місцевого самоврядування з неопо-
датковуваної площі таких об’єктів (у 
разі її встановлення), та відповідної 
ставки податку;
г) сума податку, обчислена з 

урахуванням підпунктів 2 і 3 цього 
підпункту, розподіляється контролю-
ючим органом пропорційно до пито-

мої ваги загальної площі кожного з 
об’єктів житлової нерухомості.

 Обчислення суми податку з 
об’єкта/об’єктів нежитлової нерухо-
мості, які перебувають у власності 
фізичних осіб, здійснюється Ірпін-
ською ОДПІ ГУ ДФС у Київській об-
ласті за місцем податкової адреси 
(місцем реєстрації) власника такої 
нерухомості виходячи із загальної 
площі кожного з об’єктів нежитлової 
нерухомості та відповідної ставки 
податку.

8.2. Податкове/податкові пові-
домлення-рішення про сплату суми/
сум податку, обчисленого згідно з 
підпунктом 8.1 пункту 8 цього до-
датку, та відповідні платіжні рекві-
зити (міського бюджету м.Ірпінь) за 
місцезнаходженням кожного з об'єк-
тів житлової та/або нежитлової неру-
хомості, надсилаються (вручаються) 
платнику податку контролюючим 
органом за місцем його податко-
вої адреси (місцем реєстрації) до 1 
липня року, що настає  за базовим 
податковим (звітним) періодом (ро-
ком). 
Щодо новоствореного (нововве-

деного) об'єкта житлової та/або не-
житлової нерухомості податок спла-
чується фізичною особою-платником 
починаючи з місяця, в якому виникло 
право власності на такий об'єкт.
Контролюючі органи за місцем 

проживання (реєстрації) платни-
ків податку в десятиденний строк 
інформують відповідні контролю-
ючі органи за місцезнаходженням 
об'єктів житлової та/або нежитлової 
нерухомості про надіслані (вручені) 
платнику податку податкові повідом-
лення-рішення про сплату податку у 
порядку, встановленому Ірпінською 
міською радою, що забезпечує фор-
мування та реалізує державну подат-
кову і митну політику.

        Нарахування податку та над-
силання (вручення) податкових пові-
домлень-рішень про сплату податку 
фізичним особам - нерезидентам 
здійснює контролюючим органом за 
місцезнаходженням об'єктів житло-
вої та/або нежитлової нерухомості, 
що перебувають у власності таких 
нерезидентів.
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Про затвердження 
Порядку списання 
комунального 
майна в місті Ірпінь 

З метою встановлення єдиних 
вимог до порядку списання майна 
підприємств, установ, організацій, 
що належить до комунальної влас-
ності територіальної громади міста 
Ірпінь на підставі Закону України 
«Про бухгалтерський облік та фі-
нансову звітність в Україні», поста-
новами Кабінету Міністрів України 

від 08.11.2007 року №1314 «Про 
затвердження Порядку списання 
об’єктів державної власності» та 
від 06.06.2007 року №803 «Про 
затвердження Порядку відчужен-
ня об’єктів державної власності», 
керуючись Законом України «Про 
місцеве самовряду¬вання в Укра-
їні», міська рада

ВИРІШИЛА:
1. Затвердити Порядок списан-

ня комунального майна в місті Ір-
пінь, згідно додатку 1.

2. Виконавчим органам міської 
ради довести рішення до відома 
підвідомчих підприємств, органі-
зацій, установ.

3. Встановити, що це рішення 
набирає чинності з 01 січня 2016 
року.

4. Це рішення оприлюднити в 
місцевих засобах інформації та на 
офіційному сайті Ірпінської місь-
кої ради.

5. Контроль за виконанням 
цього рішення покласти на заступ-

ника міського голови Михальченко 
Л.Я. та постійну депутатську комі-
сію з питань бюджету, фінансів, 
цін та ціноутворення.

Міський голова 
В.А. Карплюк

Äîäàòîê ¹1 äî ð³øåííÿ ¹307-6-VII øîñòà ñåñ³¿ V²²-ãî ñêëèêàííÿ Äîäàòîê ¹1 äî ð³øåííÿ ¹307-6-VII øîñòà ñåñ³¿ V²²-ãî ñêëèêàííÿ 
²ðï³íñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä «25» ãðóäíÿ 2015 ðîêó²ðï³íñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä «25» ãðóäíÿ 2015 ðîêó
Порядок списання 
комунального майна в 
місті Ірпінь

1. Загальні положення
1.1. Порядок розроблений від-

повідно до Цивільного кодексу 
України, Господарського кодексу 
України, Закону України «Про міс-
цеве самоврядування в Україні», 
постанови Кабінету Міністрів Укра-
їни від 06.06.2007 № 803 «Про 
затвердження Порядку відчуження 
об’єктів державної власності», по-
станови Кабінету Міністрів України 
від 08.11.2007 №1314 «Про затвер-
дження Порядку списання об’єктів 
державної власності», наказу Го-
ловного управління Державного 
казначейства України, Державного 
комітету статистики України від 
02.12.1997 №125/70 «Про затвер-
дження типових форм з обліку та 
списання основних засобів, що на-
лежать установам і організаціям, які 
утримуються за рахунок державного 
або місцевих бюджетів, та Інструкції 
з їх складання».

1.2. Цей Порядок визначає 
механізм списання об'єктів кому-
нальної власності, якими є об'єкти 
незавершеного будівництва (не-
завершені капітальні інвестиції в 
необоротні матеріальні активи), 
матеріальні активи, що відповідно 
до законодавства визнаються ос-
новними фондами, іншими необо-
ротними матеріальними активами 
(засобами) (далі – майно).

Списання майна 
здійснюється у спосіб, 
передбачений цим 
Порядком.

1.3. Терміни, які використо-
вуються у цьому Порядку, вжива-
ються у значенні, наведеному в 
законодавчих актах, що регулюють 
питання правового режиму власно-
сті відповідного майна та питання 
управління майном, його оцінки та 
бухгалтерського обліку.

1.4. Органом управління у цьо-
му Порядку є відділ економіки вико-
навчого комітету Ірпінської міської 
ради  (далі – орган управління).

1.5. Суб'єктами-балансоутри-
мувачами у цьому Порядку є ко-
мунальні підприємства, установи, 
організації, заклади, що засновані 
на власності територіальної грома-
ди м. Ірпінь (далі – суб'єкт-балан-
соутримувач).

1.6. Дія цього Порядку поширю-
ється на майно, що передане суб’єк-
ту-балансоутримувачу на законних 
підставах.

1.7. Порядок є обов’язковим до 
виконання комунальними підприєм-
ствами, установами та організація-
ми м. Ірпінь, а також іншими суб’єк-
тами, які облікову-ють на балансах 
майно, що перебуває у комунальній 
власності територіальної гро-мади 
м. Ірпінь (далі – підприємства).

1.8. Дія цього Порядку не поши-
рюється на майно, порядок списан-
ня якого визначається окремими за-
конами (об'єкти житлового фонду, 
військове майно, об'єкти цивільної 
оборони, цілісні майнові комплекси 
підприємств тощо).

1.9. Списанню підлягає майно, 
що:

•  не може бути в установленому 
порядку відчужене, 

•  безоплатно передане підпри-
ємствам, установам чи організаціям 

•  щодо якого не можуть бути 
застосовані інші способи управлін-
ня (або їх застосування може бути 
економічно недоцільне), 

•  морально чи фізично зно-
шене, непридатне для подальшого 
використання, зокрема у зв'язку з 
будівництвом, розширенням, ре-

конструкцією і технічним переосна-
щенням, 

• пошкоджене внаслідок аварії 
чи стихійного лиха та відновленню 
не підлягає, 

• виявлене в результаті інвента-
ризації як нестача.
При цьому списання майна, 

виявленого в результаті інвентари-
зації як нестача, здійснюється після 
відшкодування його вартості, крім 
випадків, коли здійснити таке від-
шкодування неможливо. 

1.10. Необоротні матеріальні 
активи спеціального призначення 
списуються відповідно до положень 
законодавства, яке ураховує специ-
фіку їх збереження, використання, 
списання, утилізації, тощо.

1.11. Знос нарахований у роз-
мірі 100 відсотків вартості майна, 
не може бути підставою для його 
списання.

1.12.  Списання з балансу май-
на здійснюється шляхом його:

- відчуження (продажу);
- безоплатної передачі;
- ліквідації.
Відчуження майна (шляхом його 

продажу) здійснюється відповідно 
до вимог постанови Кабінету Міні-
стрів України від 06.06.2007 року 
№803 «Про затвердження Поряд-
ку відчуження об’єктів державної 
власності».  

 Безоплатна передача майна, 
яке є комунальною власністю тери-
торіальної громади м. Ірпінь на ба-
ланс комунальних підприємств Ір-
пінської міської ради або передана 
у безоплатне користування іншим 
суб’єктам, здійснюється згідно За-
кону України «Про бухгалтерський 
облік та фінансову звітність в Укра-
їні» та постанови Кабінету Міністрів 
України від 21.09.98 № 1482 «Про 
передачу об’єктів права державної 
та комунальної власності».
Списання майна з обліку внас-

лідок ліквідації на підставі акта про 
списання здійснюється за умови, 
що воно не може бути продане або 
безоплатно передане в установле-
ному порядку та коли подальше 
використання цього майна немож-
ливе або економічно недоцільне.
2. Прийняття рішення про списання майна

2.1. Списання майна здійсню-
ється суб’єктом-балансоутриму-
вачем на підставі прийнятого Ір-
пінської міської ради рішення про 
надання згоди на його списання. 
Списання майна здійснюється 

за умови врахування  особливостей 
правового   режиму  майна,  наяв-
ності  встановлених  законодавчи-
ми актами  обтяжень  чи  обмежень  
щодо  розпорядження  майном  
(окрім випадків, коли встановлено 
заборону розпорядження майном). 
Документи для розгляду пи-

тання про надання згоди на спи-
сання нерухомого майна на сесії 
Ірпінської міської ради готуються 
суб’єктом управління на підставі 
звернення суб’єкта-балансоутриму-
вача відповідно до цього Порядку 
та відповідно до регламенту роботи 
Ірпінської міської ради.
Списання майна, що перебуває 

на балансі суб'єкта управління, 
здійснюється таким суб'єктом від-
повідно до цього Порядку.

2.2. Списання  повністю аморти-
зованих основних фондів (засобів), 
інших  необоротних  матеріальних  
активів суб’єкта господарювання, 
первісна (переоцінена) вартість 
яких становить менш як 10 тис. гри-
вень, здійснюється  за  рішенням 
керівника такого суб’єкта (за винят-
ком підприємств, щодо яких при-
йнято  рішення про приватизацію).  

2.3. З метою отримання згоди 
на списання майна балансоутри-
мувач подає  суб'єкту управління 
разом із зверненням стосовно спи-
сання майна такі документи: 

1) техніко-економічне обґрунту-
вання необхідності списання май-
на, в  якому  містяться економічні 
та/або технічні розрахунки, інфор-
мація про очікуваний фінансовий 
результат списання  майна, а також 
напрями використання коштів, які 
передбачається одержати в резуль-
таті списання; 

2) відомості про майно, що про-
понується списати за даними бух-
галтерського обліку (крім об'єктів 
незавершеного будівництва), згід-
но з додатком 1 до цього Порядку; 

3) акт інвентаризації майна, що 
пропонується до списання, згідно з 
додатком 2 до цього Порядку; 

4) акт технічного стану майна, 
затверджений керівником балан-
соутримувача; 

5) відомості про наявність обтя-
жень чи обмежень стосовно розпо-
рядження майном, що пропонуєть-
ся списати (разом з відповідними 
підтвердними документами); 

6) відомості про земельну ділян-
ку, на якій розташоване нерухоме 
майно, із зазначенням напрямів по-
дальшого використання земельних 
ділянок, які вивільняються, а також 
копії відповідних підтвердних до-
кументів, зокрема державного акта 
на право постійного користування 
землею, кадастрового плану; 

7) відомості про об'єкти неза-
вершеного будівництва, а саме: 
дата почат-ку і припинення бу-
дівництва, затверджена загальна 
вартість, вартість робіт, викона-
них станом на дату припинення 
будівництва (ким і коли затвер-
джено завдання на проектуван-
ня, загальна кошторисна вартість 
проектно-вишукувальних робіт, 
кошторисна вартість проектно-ви-
шукувальних робіт, виконаних до 
їх припинення, стадії виконання 
робіт). 
У разі потреби суб'єкт управ-

ління може запитувати від суб’єк-
та-балансо-утримувача додаткові 
документи, необхідні для надання 
згоди на списання майна (технічні 
паспорти, висновки спеціалізова-
них організацій, договори або їх 
проекти тощо). Вичерпний перелік 
додаткових документів надсила-
ється суб’єкту-балансоутримувачу 
у 10-денний строк із дати надхо-
дження зазначених у підпунктах 1-7 
цього пункту документів.

2.4. Суб’єкт управління при-
ймає протягом 30 робочих днів з 
дати надходження в повному обсязі 
зазначених документів рішення про 
надання згоди чи відмову в наданні 
згоди списання майна.

2.5. Рішення про надання згоди 
на списання майна оформлюється 
суб’єктом управління у формі роз-
порядчого акту, а про відмову – у 
формі листа. 
Рішення про відмову в наданні 

згоди на списання майна прийма-
ється у ра-зі, коли:

- майно не відповідає вимогам, 
визначеним у підпункті 1.7 пункту 
1 цього Порядку;

- якщо визначено інші шляхи 
використання майна, що пропону-
ється до списання суб’єктом-балан-
соутримувачем;

- суб’єкт-балансоутримувач 
подав передбачені цим Порядком 
документи з порушенням установ-
лених вимог, а також коли в доку-
ментах наявні суперечності;

- у техніко-економічному об-
ґрунтуванні доцільності списання 
майна відсутні дані, що підтверджу-
ють необхідність списання майна;

- відповідно до законодавства 
заборонено розпорядження май-
ном.

2.6. Для розгляду документів, 
підготовки пропозицій щодо спи-
сання майна може утворюватися 
постійна діюча комісія з розгляду 
питань стосовно списання майна 

за рішенням виконавчого комітету 
Ірпінської міської ради.
У разі потреби комісія з розгля-

ду питань стосовно списання майна 
може провести за рішенням додат-
ковий огляд майна, що пропонуєть-
ся до списання.

3. Утворення суб’єктом-
балансоутримувачем 
комісії зі списання 
майна, її завдання та 
повноваження 

3.1. Для встановлення факту не-
придатності майна і неможливості 
та/або неефективності проведення 
його відновного ремонту чи немож-
ливості його використання іншим 
чином, а також для оформлення 
документів на списання майна утво-
рюється комісія із списання майна 
(далі – комісія), головою якої є за-
ступник керівника суб’єкта-балан-
соутримувача, а членами – голов-
ний бухгалтер або його заступник, 
працівники інженерних, технічних, 
технологічних, будівельних, облі-
ково-економічних та інших служб 
суб’єкта-балансоутримувача, а та-
кож залучені за вимогою суб'єкта 
управління його представники та 
інші фахівці.
Склад комісії затверджується 

наказом керівника суб’єкта-балан-
соутриму-вача.

3.2. Для встановлення факту 
непридатності використання майна, 
що перебуває під наглядом держав-
них інспекцій (автомобілів, нагрі-
вальних котлів, підйомників тощо), 
суб’єкт-балансоутримувач залучає 
для участі в роботі комісії представ-
ника відповідної інспекції, який під-
писує акт про списання або передає 
комісії свій письмовий висновок, що 
додається до акта.

3.3. У разі порушення проти 
суб’єкта-балансоутримувача справи 
про банкрутство керівник суб’єк-
та-балансоутримувача або арбіт-
ражний керуючий утворює комісію, 
до складу якої включаються голова 
комісії – керівник суб’єкта-балан-
соутримувача або арбітражний ке-
руючий та члени комісії, визначені в 
підпунктах 3.1.,3.2. пункту 3 цього 
Порядку.
3.4. Комісія:

1) проводить в установленому 
законодавством порядку інвента-
ризацію майна, що пропонується 
до списання, та за її результатами 
складає відповідний акт;

2) проводить огляд майна з ви-
користанням необхідної технічної 
документації (технічних паспортів, 
відомостей про дефекти тощо), а 
також даних бухгалтерського обліку;

3) визначає економічну (техніч-
ну) доцільність чи недоцільність від-
новлення та/або подальшого вико-
ристання майна і вносить відповідні 
пропозиції;

4) установлює конкретні при-
чини списання майна (моральна 
застарілість чи фізична зношеність, 
непридатність для подальшого 
використання суб’єктом-балан-
соутримувачем, зокрема у зв'яз-
ку з будівництвом, розширенням, 
реконструкцією і технічним пере-
оснащенням, або пошкодження 
внаслідок аварії чи стихійного лиха 
та неможливість відновлення, або 
виявлення його в результаті інвен-
таризації як нестачі);

5) визначає можливості вико-
ристання окремих вузлів, деталей, 
матеріалів та агрегатів об'єкта, що 
підлягає списанню;

6) здійснює контроль за вилу-
ченням з майна, що підлягає спи-
санню, придатних вузлів, деталей, 
матеріалів та агрегатів, а також 
вузлів, деталей, матеріалів та агре-

гатів, що містять дорогоцінні метали 
і дорогоцінне каміння, визначає їх 
кількість, вагу та контролює здачу 
на склад і оприбуткування на відпо-
відних балансових рахунках;

7) складає відповідно до законо-
давства акти на списання майна за 
встановленою типовою формою.

3.5. За результатами роботи 
складається протокол засідання ко-
місії, до якого додаються:

1) акт інвентаризації майна, що 
пропонується до списання;

2) акти технічного стану майна, 
що пропонується до списання;

3) акти на списання майна;
4) інші документи (копія акта 

про аварію, висновки відповідних 
інспекцій тощо (за наявності).

3.6. У протоколі засідання ко-
місії зазначаються пропозиції щодо 
шляхів використання майна, списан-

8.3. Платники податку мають 
право звернутися з письмовою зая-
вою до контролюючого органу для 
проведення звірки даних щодо:
об'єктів житлової та/або нежит-

лової нерухомості, в тому числі їх 
часток, що перебувають у власності 
платника податку;
розміру загальної площі об'єктів 

житлової та/або нежитлової нерухо-
мості, що перебувають у власності 
платника податку;
права на користування пільгою із 

сплати податку; 
розміру ставки податку; 
нарахованої суми податку.
У разі виявлення розбіжностей 

між даними контролюючого органу 
та даними, підтвердженими платни-

ком податку на підставі оригіналів 
відповідних документів, зокрема 
документів на право власності, кон-
тролюючий орган за місцем прожи-
вання (реєстрації) платника податку 
проводить перерахунок суми по-
датку і надсилає (вручає) йому нове 
податкове повідомлення-рішення. 
Попереднє податкове повідомлен-
ня-рішення вважається скасованим 
(відкликаним).

8.4. Органи державної реєстрації 
прав на нерухоме майно, а також 
органи, що здійснюють реєстрацію 
місця проживання фізичних осіб, зо-
бов'язані щоквартально у 15-денний 
строк після закінчення податкового 
(звітного) кварталу подавати контро-
люючому органу відомості, необхід-

ні для розрахунку податку, за місцем 
розташування такого об'єкта нерухо-
мого майна станом на перше число 
відповідного кварталу в порядку, 
визначеному Кабінетом Міністрів 
України. 

8.5. Платники податку - юридичні 
особи самостійно обчислюють суму 
податку станом на 1 січня звітного 
року і до 20 лютого цього ж року 
подають контролюючому органу де-
кларацію за формою, встановленою 
у порядку, передбаченому статтею 
46 Податкового кодексу України, з 
розбивкою річної суми рівними част-
ками поквартально. 
Щодо новоствореного (ново-

введеного) об'єкта житлової та/або 
нежитлової нерухомості декларація 

юридичною особою – платником 
подається протягом 30 календарних 
днів з дня виникнення права власно-
сті на такий об'єкт, а податок спла-
чується починаючи з місяця, в якому 
виникло право власності на такий 
об'єкт. 

9. ПОРЯДОК ОБЧИСЛЕННЯ СУМ 
ПОДАТКУ В РАЗІ ЗМІНИ ВЛАСНИКА 
ОБ’ЄКТА ОПОДАТКУВАННЯ ПОДАТ-
КОМ

9.1. У разі переходу права влас-
ності на об'єкт оподаткування від 
одного власника до іншого протягом 
календарного року податок обчис-
люється для попереднього власника 
за період з 1 січня цього року до по-
чатку того місяця, в якому він втра-
тив право власності на зазначений 

об'єкт оподаткування, а для нового 
власника - починаючи з місяця, в 
якому виникло право власності. 

9.2. Контролюючий орган надси-
лає податкове повідомлення-рішен-
ня новому власнику після отримання 
інформації про перехід права влас-
ності. 

10. ПОРЯДОК СПЛАТИ ПОДАТКУ
10.1. Податок сплачується за міс-

цем розташування об'єкта/об’єктів 
оподаткування і зараховується до 
бюджету м. Ірпінь згідно з положен-
нями Бюджетного кодексу України. 

11. СТРОКИ СПЛАТИ ПОДАТКУ
11.1. Податкове зобов'язання за 

звітний рік з податку сплачується: 

а) фізичними особами – протя-
гом 60 днів з дня вручення податко-
вого повідомлення-рішення; 
б) юридичними особами – аван-

совими внесками щокварталу до 30 
числа місяця, що наступає за звітним 
кварталом, які відображаються в річ-
ній податковій декларації.

12.  КОНТРОЛЬ
Контроль за правильністю нара-

хування, повнотою та своєчасністю 
сплати податку здійснює Ірпінська 
ОДПІ ГУ ДФС у Київській області.

Міський голова 
Карплюк В.А.

Начальник фінансового 
управління Данилюк Є.В.
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ня якого за висновками комісії є не-
доцільним, заходи з відшкодування 
вартості майна, в результаті інвен-
таризації якого виявлена нестача, чи 
розукомплектованого.

3.7. Протокол засідання комісії 
підписується всіма членами комісії. 
У разі незгоди з рішенням комісії її 
члени мають право викласти у пись-
мовій формі свою окрему думку, 
що додається до протоколу засідан-
ня. 

3.8. В актах технічного стану 
майна зазначаються рік виготов-
лення (будівництва) майна, дата 
введення в експлуатацію, обсяг про-
веденої роботи з модернізації, мо-
дифікації, добудови, дообладнання 
і реконструкції, стан основних ча-
стин, деталей і вузлів, конструктив-
них елементів.
В акті на списання майна де-

тально зазначаються причини його 
списання та робиться висновок про 
економічну (технічну) недоцільність 
та/або неможливість відновлення 
майна.
У разі списання майна, пошко-

дженого внаслідок аварії чи стихій-
ного лиха, до акта на його списання 
додається належним чином завірена 
копія акта про аварію, в якій зазна-
чаються причини, що призвели до 
неї.

3.9. Протокол засідання комісії, 
акт інвентаризації, акти на списання 
майна та технічного стану затвер-
джуються керівником суб'єкта-ба-
лансоутримувача.

4. Механізм списання 
майна

4.1. Розбирання та демонтаж 
майна, що пропонується до списан-
ня суб’єктом-балансоутримувачем, 
проводиться тільки після прийняття 
відповідним суб'єктом управління 
рішення про надання згоди (згідно 
з цим Порядком) на списання майна 
(крім випадків пошкодження майна 
внаслідок аварії чи стихійного лиха).

4.2. Розбирання, демонтаж та 
списання майна, а також відобра-
ження на рахунках бухгалтерського 
обліку фактів проведення відповід-
них господарських операцій згідно з 
цим Порядком забезпечується без-
посередньо суб’єктом-балансоутри-
мувачем.

4.3. Усі вузли, деталі, матеріали 
та агрегати розібраного та демон-
тованого обладнання, придатні для 
ремонту іншого обладнання чи для 
подальшого використання, а також 
матеріали, отримані в результаті 
списання майна, оприбутковуються 

з відображенням на рахунках бух-
галтерського обліку запасів.
Непридатні для використання 

вузли, деталі, матеріали та агрегати 
оприбутковуються як вторинна си-
ровина (металобрухт тощо).

4.4. Оцінка придатних вузлів, 
деталей, матеріалів та агрегатів, 
отриманих в результаті списання 
майна, проводиться відповідно до 
законодавства.

4.5. Вилучені після демонтажу 
та розбирання майна вузли, деталі, 
матеріали та агрегати, що містять 
дорогоцінні метали і дорогоцінне 
каміння, підлягають здачі суб'єк-
там господарювання, які провадять 
діяльність із збирання та первинної 
обробки брухту і відходів доро-
гоцінних металів і дорогоцінного 
каміння на підставі ліцензій, одер-
жаних відповідно до вимог Закону 
України «Про ліцензування певних 
видів господарської діяльності».

4.6. Забороняється знищува-
ти, здавати в брухт з кольорових і 
чорних металів техніку, апаратуру, 
прилади та інші вироби, що містять 
дорогоцінні метали і дорогоцінне 
каміння, без попереднього їх вилу-
чення та одночасного оприбутку-
вання придатних для подальшого 
використання деталей.

4.7. Кошти, що надійшли в ре-
зультаті списання майна, спрямову-
ються відповідно до вимог законо-
давства.

4.8. Суб’єкт-балансоутримувач 
подає суб'єкту управління в місяч-
ний строк після закінчення проце-
дури розбирання, демонтажу та 
оприбуткування звіт про списання 
майна згідно з додатком 3 до цього 
Порядку.
У разі наявності зауважень до 

звіту суб'єкт управління повертає 
його суб’єкту-балансоутримувачу 
для врахування зауважень та по-
дання протягом 10-ти робочих днів 
звіту для нового розгляду.

4.9. Процедура списання майна 
вважається закінченою з моменту 
подання суб’єктом-балансоутриму-
вачем суб'єкту управління звіту про 
списання майна.

4.10. Керівник суб’єкта-балан-
соутримувача та члени комісії забез-
печують згідно із законодавством 
подання суб'єкту управління досто-
вірних матеріалів, передбачених 
цим Порядком.

4.11. Керівник суб’єкта-балан-
соутримувача організовує та за-
безпечує дотримання процедури 
списання майна відповідно до цього 
Порядку.

4.12. Суб'єкт управління забез-
печує у межах своїх повноважень та 
відповідно до законодавства здійс-
нення контролю за дотриманням 
вимог цього Порядку.

Міський голова 
В.А. Карплюк Начальник 
фінансового управління 

Є.В. Данилюк
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Про затвердження 
Порядку проведення на 
конкурентних засадах 
(земельних торгах)  набуття 
права оренди земельних 
ділянок в м. Ірпінь

З метою врегулювання про-
цедури набуття права оренди на 
землю на конкурентних засадах 
(земельних торгах) на підставі 
Конституції України, Земельного 
кодексу України, Законів України 
«Про оренду землі», керуючись 
Законом України «Про місцеве са-
мовряду¬вання в Україні», міська 
рада

ВИРІШИЛА:
1.  Затвердити Порядок про-

ведення на конкурентних засадах 
(земельних торгах) набуття права 
оренди земельних ділянок в м. Ір-
пінь, згідно дода-тку 1.

2.  Перелік земельних діля-
нок по продажу прав оренди на 
земельні ділянки на земельних 
торгах затверджується Ірпінською 

міською радою шляхом прийнят-
тя рішення ради. До переліку, 
можуть вноситись зміни та допов-
нення за відповідними рішеннями 
Ірпінської міської ради.

3.  Встановити, що це рішення 
набирає чинності з 01 січня 2016 
року.

4.  Рішення двадцять дев’я-
тої сесії п’ятого скликання від 

09.11.2007 року  №953-29-V «Про 
затвердження Положення про 
проведення конкурсів з надання в 
оренду земельних ділянок в межах 
м.Ірпінь» визнати таким, що втра-
тило чинність.

5.  Це рішення оприлюднити в 
місцевих засобах інформації та на 
офіційному сайті Ірпінської місь-
кої ради.

6. Контроль за виконанням 
даного рішення покласти на за-
ступника міського голови Михаль-
ченко Л.Я. та постійну депутатську 
комісію з питань бюджету, фінан-
сів, цін та ціноутворення.

Міський голова 
В.А. Карплюк

Äîäàòîê ¹1äî ð³øåííÿ ¹304-6-VII øîñòà ñåñ³¿ V²²-ãî ñêëèêàííÿ ²ðï³íñüêî¿ Äîäàòîê ¹1äî ð³øåííÿ ¹304-6-VII øîñòà ñåñ³¿ V²²-ãî ñêëèêàííÿ ²ðï³íñüêî¿ 
ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä «25» ãðóäíÿ 2015 ðîêóì³ñüêî¿ ðàäè â³ä «25» ãðóäíÿ 2015 ðîêó
Порядок проведення на 
конкурентних засадах 
(земельних торгах) 
набуття права оренди 
земельних ділянок в м. 
Ірпінь

1. Загальні положення
1.1. Порядок щодо проведення 

земельних торгів з набуття права 
оренди земельних ділянок кому-
нальної власності в м. Ірпінь (далі 
– Порядок) розроблено з метою 
узагальнення та вдосконалення 
практики вирішення питань набуття 
права оренди земельних ділянок, 
а також врегулювання процедури 
набуття зазначених прав на землю 
на конкурентних засадах на підставі 
Конституції України, Земельного ко-
дексу України, Законів України „Про 
оренду землі”, „Про місцеве само-
врядування в Україні”.

1.2. Порядок регламентує поря-
док підготовки, проведення, вста-
новлення та реалізації результатів 
земельних торгів (аукціонів) щодо 
набуття права оренди вільних від 
забудови земельних ділянок кому-
нальної власності міста Ірпінь.

1.3. Земельні торги на право 
оренди проводяться у формі аук-
ціону, за результатами проведення 
якого укладається договір оренди 
земельної ділянки з учасником (пе-
реможцем) земельних торгів, який 
запропонував найвищу плату за ко-
ристування нею, зафіксовану в ході 
проведення земельних торгів.

1.4. Продаж прав оренди зе-
мельних ділянок комунальної влас-
ності здійснюється виключно на 
земельних торгах, крім випадків, 
встановлених частинами другою і 
третьою статті 134 Земельного ко-
дексу України.

1.5. На земельних торгах прав 
оренди не може бути використане 
переважне право купівлі.

1.6. Організатором земельних 
торгів прав оренди на земельні 
ділянки є виконавчий комітет Ір-
пінської міської ради (надалі – Ор-
ганізатор) та який уклав з виконав-
цем земельних торгів договір про 
проведення земельних торгів права 
оренди. 

1.7. Виконавцем земельних тор-
гів права оренди є суб'єкт господа-
рювання, який уклав з Організато-
ром земельних торгів договір про їх 
проведення.

1.8. Учасником земельних торгів 
права оренди є фізична або юри-
дична особа, яка подала виконавцю 
земельних торгів документи, зазна-
чені в підпункті 3.6. пункту 3 цього 
Порядку, сплатила реєстраційний та 
гарантійний внески, зареєстрована 
у книзі реєстрації учасників земель-
них торгів і відповідно до закону 
може набувати право користування 
земельною ділянкою, яка виставля-
ється на земельні торги.

1.9. Проведення земельних 
торгів права оренди щодо земель-
них ділянок комунальної власності 

здійснюється за рішенням Ірпінської 
міської ради, у якому зазначаються:

 а) перелік земельних ділянок, 
які виставляються на земельні торги 
права оренди окремими лотами;

 б) стартова ціна лота;
 в) строк та інші умови користу-

вання земельною ділянкою у разі 
набуття права користування земель-
ною ділянкою на земельних торгах;

 г) особа, уповноважена Органі-
затором земельних торгів на укла-
дення договору оренди земельної 
ділянки, право на яку виставляється 
на земельні торги.

1.10. Земельні торги права 
оренди проводяться відповідно до 
договору між організатором зе-
мельних торгів та виконавцем зе-
мельних торгів за рахунок коштів, 
що сплачуються організатором як 
винагорода виконавцю, та реєстра-
ційних внесків учасників торгів.
Після опублікування оголошен-

ня про проведення земельних тор-
гів права оренди виконавець може 
відмовитися від договору лише у ви-
падках, якщо проведення земельних 
торгів стало неможливим з незалеж-
них від нього причин.

1.11. Винагорода виконавцю 
земельних торгів права оренди, яку 
встановлює організатор земельних 
торгів, складається з видатків на ор-
ганізацію та проведення земельних 
торгів і прибутку виконавця.
Винагорода виконавця земель-

них торгів встановлюється у роз-
мірі 50 відсотків річної плати за 
користування земельною ділянкою 
(оренди), але не більш як 2000 не-
оподатковуваних мінімумів доходів 
громадян за кожний лот.

1.12. Розмір реєстраційного 
внеску визначається виконавцем і 
не може перевищувати 50 відсотків 
розміру мінімальної заробітної пла-
ти на дату публікації оголошення 
про проведення земельних торгів 
права оренди.

1.13. Розмір гарантійного 
внеску за лотом становить 5 відсо-
тків стартового розміру річної плати 
за користування земельною ділян-
кою (оренди).

1.14. Реєстраційний та гарантій-
ний внески сплачуються учасниками 
земельних торгів на окремі рахунки 
виконавця земельних торгів, відкри-
ті в банку.

1.15. Сплачені суми реєстрацій-
них внесків поверненню не підля-
гають, крім випадку, визначеного 
підпунктом 4.3. пункту 4 цього По-
рядку.

1.16. Сплачені суми гарантійних 
внесків (крім випадків, визначених 
підпунктом 4.5. пункту 4 цього По-
рядку) повертаються виконавцем 
земельних торгів права оренди усім 
учасникам земельних торгів, які не 
були визнані переможцями, про-
тягом трьох банківських днів з дня 
проведення земельних торгів права 
оренди.

1.17. Умови, оголошені перед 
проведенням земельних торгів пра-
ва оренди, не підлягають зміні під 
час укладення договору оренди зе-
мельної ділянки.

2. Добір земельних ділянок ко-
мунальної власності та підготовка 

лотів для продажу на земельних 
торгах права оренди земельних ді-
лянок

2.1. Організатор земельних тор-
гів права оренди визначає перелік 
земельних ділянок комунальної 
власності, які виставляються на зе-
мельні торги окремими лотами. За-
бороняється вносити до зазначеного 
переліку призначені під забудову 
земельні ділянки без урахування у 
випадках, передбачених законом, 
результатів громадського обгово-
рення.
У переліку зазначаються місце 

розташування (адреса) земельної 
ділянки, її цільове призначення 
(функціональне використання), 
площа, кадастровий номер, умови 
продажу права оренди.

2.2. Добір земельних ділянок 
комунальної власності, у тому чис-
лі разом з розташованими на них 
об'єктами нерухомого майна (бу-
дівлями, спорудами) комунальної 
власності, права на які виставляють-
ся на земельні торги, здійснюється з 
урахуванням затверджених містобу-
дівної документації та документації 
із землеустрою, а також маркетин-
гових досліджень, інвестиційної 
привабливості, звернень громадян 
та юридичних осіб щодо намірів 
забудови.

2.3. Земельні ділянки, включені 
до переліку земельних ділянок ко-
мунальної власності, які виставлені 
на земельні торги права оренди, не 
можуть відчужуватися, передаватися 
в заставу, надаватися у користуван-
ня до за-вершення торгів.

2.4. Підготовку лотів до прове-
дення земельних торгів права орен-
ди забезпечує Організатор земель-
них торгів.
Підготовка лотів до проведен-

ня земельних торгів права оренди 
включає:
а) виготовлення, погодження та 

затвердження в установленому за-
конодавством порядку проекту зем-
леустрою щодо відведення земель-
ної ділянки (у разі зміни цільового 
призначення земельної ділянки та 
у разі, якщо межі земельної ділянки 
не встановлені в натурі (на місцево-
сті);
б) державну реєстрацію земель-

ної ділянки;
в) державну реєстрацію речово-

го права на земельну ділянку;
г) отримання витягу про нор-

мативну грошову оцінку земельної 
ділянки; 
ґ) встановлення стартового роз-

міру річної орендної плати, який не 
може бути меншим розміру оренд-
ної плати, визначеного Податковим 
кодексом України;
е) визначення виконавця зе-

мельних торгів, дати та місця про-
ведення земельних торгів права 
оренди.

 2.5. Підготовка лотів до про-
ведення земельних торгів на право 
оренди здійснюється за рахунок 
видатків, передбачених у міському 
бюджеті м. Ірпінь на відповідний 
бюджетний період.
Фінансування підготовки лотів 

на набуття прав оренди на земельні 
ділянки на земельних торгах також 

може здійснюватися за рахунок ко-
штів виконавця земельних торгів 
на підставі договору про підготовку 
лотів для продажу між організато-
ром земельних торгів та виконав-
цем земельних торгів з наступним 
відшкодуванням витрат виконавцю 
земельних торгів за рахунок коштів, 
що сплачуються покупцем лота.

2.6. Закупівля послуг з вико-
нання робіт із землеустрою, оцінки 
земель у процесі підготовки лотів 
на земельні торги, визначення вико-
навця земельних торгів Організато-
ром земельних торгів здійснюється 
у порядку, визначеному законодав-
ством про здійснення державних 
закупівель, а у разі, якщо законо-
давство про здійснення державних 
закупівель не застосовується, - на 
конкурентних засадах у порядку, що 
визначається центральним органом 
виконавчої влади, що забезпечує 
формування державної політики у 
сфері земельних відносин.

3. Підготовка до проведення 
та порядок проведення земельних 
торгів на право оренди земельних 
ділянок 

3.1. Організатор земельних тор-
гів на право оренди не пізніше де-
сяти робочих днів після підписання 
договору про проведення торгів 
передає, а виконавець земельних 
торгів приймає документи та мате-
ріали на лот, зазначені у підпункті 
2.4. пункту 2 цього Порядку.

3.2. Документація щодо кожно-
го лота оформляється виконавцем 
земельних торгів в окрему справу і 
після закінчення торгів передається 
покупцеві.
Із зазначених документації та 

матеріалів виконавець земельних 
торгів на право оренди формує ін-
формаційну картку на лот.

3.3. Виконавець земельних тор-
гів на право оренди після отриман-
ня документів та матеріалів на лот 
публікує на офіційному веб-сайті 
Ірпінської міської ради, а також, за 
бажанням організатора земельних 
торгів, у друкованих засобах масо-
вої інформації оголошення із зазна-
ченням дати проведення торгів та 
переліку лотів.

3.4. В оголошенні зазначаються:
а) найменування організатора 

земельних торгів на право оренди;
б) місце розташування, площа 

земельної ділянки та її кадастровий 
номер;
в) цільове призначення, а для 

містобудівних потреб - також види 
використання;
г) умови договору оренди, який 

укладається на земельних торгах на 
право оренди;
ґ) стартовий розмір річної плати 

за користування земельною ділян-
кою;
д) містобудівні умови і обмежен-

ня забудови земельної ділянки для 
земельних ділянок, призначених 
для цілей, пов'язаних із забудовою;
е) місце і час проведення зе-

мельних торгів на право оренди;
є) розмір реєстраційного та га-

рантійного внесків, які сплачуються 
учасниками, порядок їх сплати;
ж) номер рахунка виконавця зе-

мельних торгів, відкритого в банку, 

для сплати реєстраційного та гаран-
тійного внесків;
з) найменування та адреса ви-

конавця земельних торгів на право 
оренди, прізви-ще та посада, номер 
телефону особи, в якої можна озна-
йомитися з документами на лот;
и) текст договору, що пропо-

нується укласти на торгах, без ви-
значення ціни та зазначення особи 
орендаря.
При розміщенні оголошення 

на офіційному веб-сайті Ірпінської 
міської ради, воно має містити фо-
тографічні зображення земельних 
ділянок, копії документів та матері-
алів на лот.

3.5. Земельні торги на право 
оренди проводяться не раніше 30 
днів та не пізніше 90 днів після оп-
рилюднення оголошення.

3.6. Особа, яка бажає взяти 
участь у земельних торгах на право 
оренди, не пізніше ніж за три робочі 
дні до їх проведення подає виконав-
цю земельних торгів:
а) заяву про участь у земельних 

торгах на право оренди;
 б) інформацію про найменуван-

ня, місцезнаходження та ідентифіка-
ційний код юридичної особи згідно 
з Єдиним державним реєстром під-
приємств та організацій України, 
інформацію про державу, в якій за-
реєстровані або мають постійне міс-
це проживання засновники (учасни-
ки) юридичної особи, у статутному 
(складеному) капіталі якої є частка 
іноземного капіталу; або прізвище, 
ім'я, по батькові та реєстраційний 
номер облікової картки платника 
податків або номер та серію паспор-
та (для фізичних осіб, які через свої 
релігійні переконання відмовля-
ються від прийняття реєстраційного 
номера облікової картки платника 
податків та офіційно повідомили 
про це відповідний орган доходів і 
зборів і мають відмітку у паспорті) 
фізичної особи-підприємця.

 Фізичні особи, які не є підпри-
ємцями, подають копію довідки 
про присвоєння їм реєстраційного 
номера облікової картки платника 
податків (ідентифікаційного номера 
фізичної особи-платника податків) 
або копію паспорта (для фізичних 
осіб, які через свої релігійні переко-
нання відмовляються від прийняття 
реєстраційного номера облікової 
картки платника податків та офіцій-
но повідомили про це відповідний 
орган доходів і зборів і мають від-
мітку у паспорті). 
Для іноземних громадян та осіб 

без громадянства – прізвище, ім'я та 
по батькові, громадянство (піддан-
ство) іншої держави, постійне місце 
проживання в країні, громадянином 
(підданим) якої є особа; для інозем-
них юридичних осіб-найменування, 
місцезнаходження та держава, в якій 
зареєстрована юридична особа.
Копії засвідчуються підписом 

особи, яка бажає взяти участь у тор-
гах;
в) документи, що підтверджують 

сплату реєстраційного та гарантій-
ного внесків (копії розрахункових 
документів, виписки з рахунків).

 Представник фізичної чи юри-
дичної особи подає також докумен-

ти, що підтверджують право діяти 
від імені учасника торгів.

3.7. Виконавець земельних тор-
гів на право оренди приймає доку-
менти в учасників – фізичних осіб 
та представників учасників – юри-
дичних осіб і видає довідку про от-
римання документів із зазначенням 
їх переліку.
Виконавець земельних торгів 

на право оренди після отримання 
документів, заносить до книги реє-
страції учасників торгів порядковий 
номер учасника і номер лота, який 
він виявив бажання придбати.
Крім того, у книзі зазначаються:
 а) для фізичних осіб – прізвище, 

ім'я та по батькові, зареєстроване 
місце проживання (за наявності) 
та реєстраційний номер облікової 
картки платника податків (іденти-
фікаційний номер) у Державному 
реєстрі фізичних осіб – платників 
податків;
б) для юридичних осіб, створе-

них відповідно до законодавства 
України, – найменування, місцезна-
ходження, ідентифікаційний код 
згідно з Єдиним державним реє-
стром підприємств та організацій 
України, для юридичних осіб, у ста-
тутному (складеному) капіталі яких 
є частка іноземного капіталу, – та-
кож інформація про державу, в якій 
зареєстровані або мають постійне 
місце проживання іноземні засно-
вники (учасники);
в) для іноземних громадян та 

осіб без громадянства – громадян-
ство (підданство) іншої держави, 
прізвище, ім'я та по батькові, по-
стійне місце проживання в країні, 
громадянином (підданим) якої є 
особа; для іноземних юридичних 
осіб – найменування, місцезнахо-
дження та держава, в якій зареєстро-
вана така юридична особа.
Після реєстрації учаснику зе-

мельних торгів на право оренди 
видаються вхідний квиток, інформа-
ційна картка на лот та картка учас-
ника (із зазначенням на зворотному 
боці умов проведення торгів).

 Інформація про особу учасника 
(його представника), що міститься в 
поданих ним документах, не підля-
гає розголошенню, крім випадків, 
установлених зако-ном.

3.8. У день проведення торгів 
на право оренди виконавець реє-
струє присутніх учасників. Учасник 
(його представник) зобов'язаний 
пред'явити паспорт (довіреність на 
вчинення дій під час торгів, зокре-
ма на участь у торгах та підписання 
протоколу про результати торгів, і 
паспорт).
Після цього виконавець видає 

учаснику табличку з номером.
Реєстрація починається за три 

години та закінчується за 20 хвилин 
до початку торгів.
Незареєстровані особи до участі 

у торгах не допускаються.
3.9. Форми заяви про участь у 

торгах на право оренди, довідки 
про отримання документів вико-
навцем земельних торгів, книги 
реєстрації учасників торгів, вхідно-
го квитка, інформаційної картки 
на лот та картки учасника торгів 
затверджуються центральним орга-
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ном виконавчої влади, що забезпе-
чує формування державної політики 
у сфері земельних відносин.

3.10. Під час проведення торгів 
на право оренди мають право бути 
присутніми та здійснювати звукоза-
пис і відеозйомку процесу прове-
дення торгів представники засобів 
масової інформації та громадських 
об'єднань.
За рішенням ліцитатора під час 

торгів на право оренди за певним 
лотом у залі можуть бути присутні 
учасники, які не беруть участі в тор-
гах за цим лотом, а також особи, які 
не є учасниками, за запрошенням 
організатора земельних торгів.

3.11. Особам, які не є учасни-
ками торгів на право оренди  за 
конкретним лотом, забороняєть-
ся втручатися у торги в будь-який 
спосіб, вчиняти дії, спрямовані на 
умисне створення перешкод для 
проведення торгів (пересуватися по 
залу та голосно розмовляти без до-
зволу ліцитатора, відвертати увагу 
учасників).

3.12. Ліцитатор для усунення 
порушень та відновлення порядку 
має право:

- усно попередити учасника чи 
запрошену особу про необхідність 
припинення порушень, але не біль-
ше одного разу за кожний вид по-
рушення;

- вимагати від учасника чи за-
прошеної особи залишити зал торгів 
за неодноразове порушення по-
рядку проведення торгів на право 
оренди;

- тимчасово припинити прове-
дення торгів на право оренди та 
оголосити перерву в разі порушен-
ня учасниками правил проведення 
торгів.

3.13. Земельні торги на право 
оренди починаються з оголошення 
ліцитатором порядку їх проведення.

3.14. Лот виставляється на тор-
ги на право оренди за наявності не 
менш як двох учасників.

3.15. Ліцитатор оголошує номер 
лота, зазначений в інформаційній 
картці, місце розташування, розмір, 
цільове призначення земельної ді-
лянки та можливі види використання 
земельної ділянки в межах певної ка-
тегорії земель, а також стартову ціну 
лота.

3.16. Торги починаються з ого-
лошення ліцитатором стартову плату 
одночасно з ударом аукціонного мо-
лотка (гонга), якщо один або більше 
учасників сповістили про готовність 
придбати лот.

3.17. Якщо протягом трьох хви-
лин після триразового оголошення 
стартової плати ніхто з учасників не 
висловив бажання придбати лот з 
платою, оголошеною ліцитатором, 
лот знімається з цих торгів.
У разі якщо про готовність при-

дбати лот за стартовою платою спо-

вістили не менш як два учасники, 
ліцитатор збільшує стартову плату на 
крок торгів з подальшим послідовним 
збільшенням плати.
Значення кроку торгів встановлю-

ється організатором у розмірі до 0,5 
відсотка стартової плати за користу-
вання земельною ділянкою (оренди).

3.18. У ході торгів учасники по-
відомляють про намір придбати лот 
за оголошеною ліцитатором платою 
у два способи: підняттям таблички з 
номером, повернутим до ліцитатора, 
що засвідчує прийняття плати, запро-
понованої ліцитатором (прийняття 
пропозиції плати без голосу), або під-
няттям таблички з одночасним ого-
лошенням своєї пропозиції стосовно 
плати лота, яка має бути більшою, ніж 
названа ліцитатором плата, щонай-
менше на один крок торгів і обов'яз-
ково кратною кроку торгів (пропози-
ція плати з голосу).
Якщо запропонована учасником 

плата перевищує оголошену ліцита-
тором плату, ліцитатор називає но-
мер учасника і повідомляє про його 
пропозицію.
У разі якщо плата, запропонована 

з голосу одним із учасників, більша за 
плату, оголошену ліцитатором, але не 
кратна кроку торгів, ліцитатор трак-
тує таку пропозицію як згоду учас-
ника збільшити плату на відповідну 
кількість кроків торгів, називає номер 
цього учасника і запропоновану ним 
плату, кратну кроку торгів.
Якщо учасник підняв табличку та 

оголосив плату, меншу за оголошену 
ліцитатором або попереднім учасни-
ком, ліцитатор повторює свою плату 
або плату попереднього учасника, 
вважаючи підняття таблички учас-
ником, який запропонував меншу 
плату, за згоду прийняти плату, яку 
назвав ліцитатор або попередній 
учасник. Після цього ліцитатор ого-
лошує наступну плату, збільшену на 
крок торгів.
Мовчання учасника, який пер-

шим підняв табличку з номером після 
оголошення ліцитатором плати, трак-
тується як згода учасника на запро-
поновану ліцитатором плату. Після 
цього ліцитатор називає номер учас-
ника, який першим підняв табличку, 
і оголошує наступну плату, збільшену 
на крок торгів.
У разі якщо після оголошення 

запропонованої ліцитатором плати 
одночасно декілька учасників підні-
мають свої таблички з номером (при-
йняття пропозиції ціни без голосу), 
ліцитатор називає нову плату, збіль-
шену на крок торгів, не оголошуючи 
номерів учасників до того моменту, 
коли будь-який з них не оголосить 
свою плату або ліцитатор не визна-
чить, який з учасників підняв табличку 
першим під час чергового збільшення 
оголошеної ліцитатором плати.
Якщо під час послідовного збіль-

шення плати ліцитатором одночасно 

декілька учасників залишають свої та-
блички піднятими, ліцитатор у будь-
який момент на свій розсуд може за-
пропонувати їм оголосити свою плату 
і після першого оголошення одним 
з учасників своєї пропозиції назвати 
номер учасника, який оголосив про-
позицію, а також плату, запропонова-
ну таким учасником, а потім оголоси-
ти наступну плату, збільшену на крок 
торгів.
У разі якщо два або більше учас-

ників одночасно погодилися з оголо-
шеною платою, але не погодилися з 
наступною платою, збільшеною на 
крок торгів, ліцитатор може оголо-
сити про зменшення кроку торгів і 
назвати наступну плату, збільшену на 
новий крок торгів. Якщо після цього 
ніхто з учасників не висловить бажан-
ня придбати лот за оголошеною ліци-
татором останньою платою, ліцита-
тор може запропонувати їм оголосити 
свою плату. Після оголошення одним 
з учасників своєї пропозиції ліцитатор 
називає номер учасника, який оголо-
сив пропозицію, а також запропоно-
вану ним плату. Інші учасники можуть 
запропонувати лише вищу за оголо-
шену плату, яку ліцитатор оголошує 
разом з номером учасника і збільшує 
на наступний крок.
У разі якщо протягом трьох хви-

лин після триразового повторення 
останньої плати не запропонована 
вища плата, ліцитатор закінчує торги 
за лотом одночасно з ударом аукці-
онного молотка (гонга) та проголо-
шенням слова "Продано", називає 
плату продажу лота (права оренди 
земельної ділянки) за останньою най-
більшою платою, за якою виявлено 
намір придбати лот, номер перемож-
ця і викликає його для підписання 
протоколу, який ведеться під час то-
ргів.

3.19. Переможець, який відмо-
вився від підписання протоколу, 
позбавляється права на подальшу 
участь у торгах на право оренди. До 
протоколу вноситься запис про від-
мову переможця від його підписання. 
У такому разі протокол підписується 
ліцитатором та представником орга-
нізатора земельних торгів у день про-
ведення торгів.
За наявності інших учасників, які 

виявили бажання придбати зазначе-
ний лот (право оренди земельної ді-
лянки), ліцитатор відновлює торги на 
право оренди за цим об'єктом у день 
проведення торгів. За умови відсутно-
сті таких учасників лот виставляється 
на повторні торги.

3.20. Після закінчення торгів на 
право оренди за кожним лотом ліци-
татор має право оголосити перерву 
на 15 хвилин.

3.21. У процесі проведення торгів 
на право оренди виконавець веде 
протокол, у якому зазначаються но-
мер лота, стартова плата та плата 
лота, відомості про переможця, номе-

ри рахунків, на які переможець пови-
нен внести кошти за придбаний лот. 
У разі потреби до протоколу може 
вноситися й інша інформація. Прото-
кол підписується переможцем, ліци-
татором та організатором земельних 
торгів або його представником негай-
но після закінчення торгів за лотом у 
двох примірниках.
Один примірник протоколу вида-

ється переможцю.
3.22. Ліцитатор оголошує про за-

вершення земельних торгів на право 
оренди після підписання протоколу 
торгів.

3.23. Договір оренди земельної 
ділянки між організатором земельних 
торгів і переможцем торгів укладаєть-
ся безпосередньо в день проведення 
торгів.
У разі придбання переможцем 

кількох лотів договір укладається ок-
ремо на кожний з них.

3.24. Право оренди на земельну 
ділянку, набуте за результатами про-
ведення торгів, підлягає державній 
реєстрації в порядку, визначеному 
законом.

3.25. Гарантійний внесок, сплаче-
ний переможцем до початку торгів, 
зараховується до купівельної ціни.

3.26. У разі продажу права на 
користування земельною ділянкою 
(оренди) комунальної власності ви-
конавець земельних торгів протягом 
семи банківських днів після закінчен-
ня торгів перераховує суму гаран-
тійного внеску, сплаченого на його 
рахунок переможцем, на відповідні 
рахунки організатора земельних тор-
гів, відкриті в органах центрального 
органу виконавчої влади, утвореного 
для реалізації державної політики у 
сфері казначейського обслуговуван-
ня бюджетних коштів, для зарахуван-
ня надходжень від продажу та пере-
раховує гарантійні внески учасників, 
що не повертаються, на відповідні 
бюджетні рахунки, відкриті в органах 
центрального органу виконавчої вла-
ди, утвореного для реалізації держав-
ної політики у сфері казначейського 
обслуговування бюджетних коштів, 
для зарахування інших надходжень, 
крім суми винагороди, що підлягає 
сплаті організатором земельних тор-
гів виконавцю земельних торгів від-
повідно до договору про проведення 
земельних торгів.

3.27. На торгах зобов'язаний бути 
присутній організатор земельних 
торгів або його представник, уповно-
важений укладати від імені організа-
тора земельних торгів договір оренди  
земельної ділянки. 

3.29. Плата за користування зе-
мельною ділянкою, права користу-
вання якою набуто на торгах, підлягає 
сплаті переможцем не пізніше трьох 
банківських днів з дня укладення від-
повідного договору.

4. Встановлення результатів тор-
гів

4.1. Земельні торги на право 
оренди земельної ділянки за лотом 
вважаються такими, що відбулися, 
після укладення договору оренди зе-
мельної ділянки.

4.2. Земельні торги на право 
оренди можуть бути скасовані або 
визнані такими, що не відбулися, чи їх 
результати можуть бути анульовані.

4.3. Земельні торги на право 
оренди до їх проведення скасовують-
ся організатором земельних торгів у 
разі надходження до нього докумен-
тів, які тягнуть за собою внесення змін 
до землевпорядної та землеоціночної 
документації на земельну ділянку або 
встановлення заборони на її передачу 
в користування.
Повідомлення про скасування 

торгів не пізніше наступного дня після 
прийняття відповідного рішення під-
лягає оприлюдненню в тому самому 
порядку, що й оголошення про про-
ведення торгів.
У разі скасування торгів на право 

оренди організатор земельних торгів 
у десятиденний строк після прийнят-
тя рішення про скасування торгів 
відшкодовує виконавцю земельних 
торгів фактично здійснені витрати 
на підготовку до їх проведення, але 
не більше максимальної суми вина-
городи, що встановлена підпунктом 
1.11. пункту 1 цього Порядку, а ви-
конавець земельних торгів повертає 
учасникам сплачені ними реєстрацій-
ні та гарантійні внески не пізніше п'я-
ти банківських днів з дати скасування.

4.4. Земельні торги на право 
оренди визнаються такими, що не 
відбулися, у разі:
а) відсутності учасників або на-

явності тільки одного учасника (крім 
проведення повторних торгів);

 б) якщо жоден з учасників не за-
пропонував плату, вищу за стартову 
плату лота;

 в) відмови переможця від підпи-
сання протоколу із зазначенням ре-
зультатів торгів.
Рішення про визнання торгів на 

право оренди такими, що не відбули-
ся, приймається виконавцем земель-
них торгів у день їх проведення.

4.5. Результати торгів на право 
оренди анулюються організатором 
земельних торгів у разі відмови пе-
реможця від укладення договору 
оренди земельної ділянки, а також у 
разі несплати переможцем в установ-
лений строк належної суми за придба-
ний лот.
Рішення про анулювання торгів 

на право оренди приймається органі-
затором земельних торгів у п'ятиден-
ний строк після виникнення підстави 
для анулювання.

 У разі прийняття рішення про 
анулювання торгів на право оренди 
гарантійні внески не повертаються:
а) всім учасникам, якщо жоден з 

них не запропонував плату, вищу за 
стартову плату лота;

 б) учаснику, який був відсторо-
нений від участі в торгах ліцитатором 
за неодноразове порушення порядку 
проведення торгів;

 в) переможцю, який відмовився 
від підписання протоколу із зазначен-
ням результатів торгів;

 г) переможцю у разі несплати 
ним в установлений строк належної 
суми за придбаний лот;

 ґ) переможцю, який відмовився 
від укладення договору оренди зе-
мельної ділянки.

4.6. У разі якщо торги на право 
оренди не відбулися або їх результати 
анульовано, повторні торги можуть 
бути проведені не раніше ніж через 
місяць і не пізніше ніж через шість 
місяців з дня проведення попередніх 
земельних торгів.
Повторні торги на право оренди 

проводяться у порядку, встановлено-
му для проведення торгів. До участі у 
повторних торгах на право оренди не 
допускаються переможці попередніх 
торгів, які не сплатили в установлений 
строк належної суми за придбаний 
лот чи відмовилися від підписання 
протоколу із зазначенням результатів 
торгів.
Якщо торги на право оренди 

визнано такими, що не відбулися, з 
підстави наявності лише одного учас-
ника і для участі у повторних торгах 
зареєстрований лише той самий 
учасник, він має право набути право 
користування (оренди) нею за старто-
вою платою, визначеною відповідно 
до підпункту 2.4. пункту 2 цього По-
рядку.

5. Оприлюднення результатів зе-
мельних торгів на право оренди зе-
мельної ділянки
Організатор земельних торгів на 

право оренди не пізніше п’яти робо-
чих днів після проведення торгів роз-
міщує на офіційному веб-сайті Ірпін-
ської міської ради, відеозапис торгів 
і повідомлення про їх результати за 
кожним лотом, а також, за бажанням 
організатора земельних торгів, публі-
кує це повідомлення у друкованих 
засобах масової інформації, в яких 
було розміщено оголошення про їх 
проведення, із зазначенням:

1) місця розташування, розміру 
земельної ділянки та її кадастрового 
номера;

 2) розміру річної плати за корис-
тування земельною ділянкою, визна-
чених за результатами торгів;

 3) цільового призначення зе-
мельної ділянки.

Міський голова 
В.А. Карплюк

Начальник фінансового 
управління Є.В. Данилюк
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Про міський бюджет 
м.Ірпінь на 2016  рік
Відповідно до частини 1 пункту 

23 статті 26 Закону України “Про 
місцеве самоврядування в Укра-
їні”, частини 10 статті 75, статей 
76, 77  Бюджетного кодексу Укра-
їни, керуючись Законом України 
“Про Державний бюджет України 
на 2016 рік”, міська рада 
ВИРІШИЛА:
1. Визначити на 2016 рік:
- доходи міського бюджету у 

сумі 437002,2 тис. грн., в тому 
числі доходи загального фонду 
міського бюджету  410947,7 тис. 
грн., доходи спеціального фонду 
міського бюджету 26054,5 тис. 
грн., у тому числі бюджету розвит-
ку  17093,2 тис. грн. згідно з до-
датком №1 до цього рішення;

- видатки міського бюджету 
у сумі 437002,2 тис. грн., в тому 
числі видатки загального фонду 
міського бюджету  350947,7 тис. 
грн., видатки спеціального фонду 
міського бюджету 86054,5 тис. 
гривень;

- повернення кредитів до місь-
кого бюджету у сумі 4501,2 тис. 
грн., у тому числі повернення 
кредитів до загального фонду – 
4500,0 тис. гривень та до спеці-
ального фонду міського бюджету 
� 1,2 тис. гривень, згідно з додат-
ком №4 до цього рішення;

- надання кредитів з міського 
бюджету у сумі 4501,2 тис. грн., 
у тому числі надання кредитів із 
загального фонду – 4500,0 тис. 
гривень та із  спеціального фонду 
міського бюджету 1,2 тис. гривень, 
згідно з додатком №4 до цього рі-
шення;

- профіцит міського бюджету 
у сумі 60000,00 тис. грн., в тому 
числі загального фонду міського 
бюджету 60000,00 тис. грн. згідно 
з додатком №2 до цього рішення.

- дефіцит спеціального фонду 
міського бюджету у сумі 60000,00 
тис. грн. згідно з додатком №2 до 
цього рішення.

2. Затвердити бюджетні при-
значення головним розпорядни-
кам коштів міського бюджету на 
2016 рік за кодом програмної 
класифікації видатків та кредиту-

вання міського бюджету, кодом 
тимчасової класифікації видатків 
та кредитування міського бюджету 
та кодом функціональної класи-
фікації видатків та кредитування 
бюджету, по загальному фонду 
350947,7 тис. грн. та спеціально-
му фонду 86054,5 тис. грн. згідно 
з додатком №3 до цього рішення.

3. Визначити оборотний касо-
вий залишок бюджетних коштів 
міського бюджету  у сумі  100,00 
тис. гривень. 

4. Затвердити на 2016 рік  між-
бюджетні трансферти згідно з до-
датком №5 до цього рішення.

5. Затвердити на 2016 рік  пе-
релік об’єктів, фінансування яких 
буде здійснюватися за рахунок 
коштів бюджету розвитку згідно з 
додатком №6 до цього рішення.

6. Затвердити перелік захище-
них статей  видатків загального 
фонду міського бюджету на 2016 
рік за їх економічною  структурою: 

- оплату праці працівників бю-
джетних установ;

- нарахування на заробітну 
плату;

- придбання медикаментів та 
перев'язувальних матеріалів;

- забезпечення продуктами 
харчування;

- оплату комунальних послуг та 
енергоносіїв;

- поточні трансферти населен-
ню;

- поточні трансферти місцевим 
бюджетам; 

- підготовку кадрів вищими на-
вчальними закладами І-ІV рівнів 
акредитації; 

- забезпечення інвалідів тех-
нічними та іншими засобами ре-
абілітації, виробами медичного 
призначення для індивідуального 
користування.

7. Затвердити в складі видатків 
міського бюджету кошти на реа-
лізацію місцевих (регіональних) 
програм у сумі 92976,7 тис.грн. 
згідно з додатком №7 до цього 
рішен-ня.

8. Відповідно до статей 43 та 
73 Бюджетного кодексу України 
надати право виконавчому комі-
тету Ірпінської міської ради отри-
мувати у порядку, визначеному 
Кабінетом Міністрів України:

- позики на покриття тимча-
сових касових розривів міського 
бюджету, пов’язаних із забезпе-
ченням захищених видатків за-
гального фонду, в межах поточно-
го бюджетного періоду за рахунок 
коштів єдиного казначейського 
рахунку на договірних умовах без 
нарахування відсотків за користу-
вання цими коштами з обов'язко-
вим їх поверненням до кінця по-
точного бюджетного періоду.

9. Надати право фінансово-
му управлінню Ірпінської міської 
ради:

- укладати в установленому 
порядку угоди з Управлінням 
Державної казначейської служ-
би України у м. Ірпені Київської 
області про отримання коротко-
термінових позичок на покриття 
тимчасових касових розривів місь-
кого бюджету, пов’язаних із забез-
печенням захищених видатків за-
гального фонду, в першу чергу на 
оплату праці працівників бюджет-
них установ та нарахування на 
заробітну плату, придбання про-
дуктів харчування та медикамен-
тів, оплату комунальних послуг та 
енергоносіїв в межах поточного 
бюджетного періоду за рахунок 
коштів єдиного казначейського 
рахунку на договірних умовах без 
нарахування відсотків за користу-
вання цими коштами; 

- в межах загального обсягу 
бюджетних призначень окремо 
за загальним та спеціальним фо-
ндами міського бюджету за об-
ґрунтованим поданням головного 
розпорядника бюджетних коштів 
здійснювати перерозподіл бю-
джетних асигнувань, затвердже-
них у розписі міського бюджету та 
кошторисах, в розрізі економічної 
класифікації видатків бюджету.

10. Відповідно до статті 23 Бю-
джетного кодексу України надати 
право виконавчому комітету Ір-
пінської міської ради:

- у межах загального обсягу 
бюджетних призначень головного 
розпорядника бюджетних коштів 
здійснювати перерозподіл видат-
ків за функціональною класифіка-
цією, а також збільшення видатків 
розвитку за рахунок зменшення 
інших видатків (окремо за загаль-

ним та спеціальним фондами бю-
джету) у порядку, встановленому 
Кабінетом Міністрів України.

11. Розпорядникам коштів міс-
цевих бюджетів забезпечити в пер-
шочерговому порядку потребу в 
коштах на оплату праці працівни-
ків бюджетних установ відпові-дно 
до встановлених законодавством 
України умов оплати праці та 
розміру мінімальної заробітної 
плати; на проведення розрахунків 
за електричну та теплову енергію, 
водопостачання, водовідведення, 
природний газ та послуги зв’язку, 
які споживаються бюджетними 
установами. 
Затвердити ліміти споживання 

енергоносіїв у натуральних показ-
никах для кожної бюджетної уста-
нови виходячи з обсягів відповід-
них бюджетних асигнувань згідно 
з додатком №8 до цього рішення.

12. Установити, що у загаль-
ному фонді міського бюджету на 
2016 рік до доходів належать над-
ходження, визначені статтею 64 
Бюджетного кодексу України. 

13. Установити, що джерелами 
формування спеціального фонду 
міського бюджету України на 2016 
рік у частині доходів є надходжен-
ня, визначені статтею 69-1, 71 Бю-
джетного кодексу України.

14. Зобов’язати комунальні 
підприємства, бюджетні установи, 
заклади та організації на балансі, 
яких перебуває майно - власни-
ком, якого є Ірпінська міська рада 
перераховувати до 10 числа міся-
ця, наступного за звітним, до за-
гального фонду міського бюджету 
плату за оренду майна (нежитло-
вих приміщень) та надавати до фі-
нансового управління Ірпінської 
міської ради щомісячно до 10 чис-
ла місяця, наступного за звітним 
звітність щодо стану розрахунків 
за оренду майна (нежитлових при-
міщень). 

15. Установити, що підприєм-
ства та організації, які належать 
до комунальної власності міста 
сплачують до загального фонду 
міського бюджету частину чисто-
го прибутку (доходу) у розмірах, 
визначених рішенням Ірпінської 
міської ради. 

Установити, що підприємства 
та інші суб’єкти господарювання, 
у статутному фонді яких, міській 
раді належать частки (акції, паї), 
відрахування чистого прибутку 
(доходу) здійснюють відповідно 
до розміру частки (акцій, паїв) 
міської ради у їх статутних фон-
дах.
Частина чистого прибутку (до-

ходу) сплачується до міського 
бюджету у строки, встановлені 
для сплати податку на прибуток 
підприємств.

16. Доручити міському голові 
забезпечити укладання з відповід-
ними органами місцевого само-
врядування угод, передбачених 
Бюджетним кодексом України про 
прийняття – передачу видатків 
до (з) міського бюджету у вигляді 
міжбюджетних трансфертів та пе-
редачу відповідних повноважень.

17. Головним розпорядникам 
коштів міського бюджету :

17.1. У тижневий термін після 
затвердження міського бюджету 
забезпечити складання та затвер-
дження кошторисів доходів і ви-
датків бюджетних установ, планів 
використання бюджетних коштів 
одержувачів коштів міського бю-
джету та подати їх до управління 
державної казначейської служби 
України у м. Ірпені Київської об-
ласті для здійснення фінансування 
видатків.

17.2. Утримувати чисельність 
працівників та здійснювати фак-
тичні видатки на заробітну плату, 
включаючи видатки на премії та 
інші види заохочень чи винаго-
род, матеріальну допомогу, лише 
в межах фонду заробітної плати, 
затвердженого для бюджетних 
установ у кошторисах або планах 
використання бюджетних коштів;                                

17.3. Зобов’язання за спеці-
альним фондом бюджету брати 
виключно в межах відповідних 
фактичних надходжень до спеці-
ального фонду бюджету.   

18. Надати право фінансово-
му управлінню Ірпінської міської 
ради у міжсесійний період міської 
ради, з метою термінового про-
ведення розрахунків по держав-
них субвенціях, вносити зміни за 
функціональною та економічною 

класифікацією до міського бюдже-
ту шляхом видання відповідного 
розпорядження міського голови м. 
Ірпінь з подальшим затверджен-
ням цих видатків на сесії Ірпінської 
міської ради.

19. Кошти, передбачені Поло-
женням про міський цільовий фонд 
соціально-економічного розвитку 
міста - зараховуються до спеціаль-
ного фонду міського бюдже-ту (код 
платежу 50110000). Спрямовують-
ся кошти за КФКВ 240900 «Цільові 
фонди, утворені Верховною Радою 
Автономної Республіки Крим, ор-
ганами місцевого самоврядування 
і місцевими органами виконавчої 
влади» по головним розпорядни-
кам згідно додатку № 9.

20.  Перелік видатків, які будуть 
фінансуватися за рахунок коштів 
загального фонду міського бюдже-
ту на проведення робіт, пов’язаних 
з ремонтом та утриманням вулиць 
та доріг комунальної власності в 
м.Ірпінь на 2016 рік, згідно додат-
ку № 10.

21. Якщо після прийняття рі-
шення про міський бюджет повно-
важення щодо виконання функцій 
або надання послуг, на яке затвер-
джене бюджетне призначення, 
передається відповідно до зако-
нодавства від одного головного 
розпорядника коштів міського бю-
джету до іншого, дія бюджетного 
призначення не припиняється і 
застосовується для виконання тих 
самих функцій чи послуг іншому 
головному розпоряднику бюджет-
них коштів, якому це доручено за 
процедурою визначеною частиною 
6 статті 23 Бюджетного кодексу 
України.

22. Це  рішення набирає чинно-
сті з 01 січня 2016 року.

23. Додатки 1- 10 до цього  рі-
шення є його невід’ємною части-
ною.

24. Опублікувати рішення про 
міський бюджет на 2016 рік в газеті 
„Ірпінський вісник”.

25. Контроль за виконанням 
цього рішення покласти на постій-
ну комісію з питань бюджету, фі-
нансів, цін та ціноутворення.      

Міський голова                                                  
В.А. Карплюк
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Äîõîäè áþäæåòó ì. ²ðï³íü íà 2016 ð³êÄîõîäè áþäæåòó ì. ²ðï³íü íà 2016 ð³ê
Код

"Найменування згідно
 з класифікацією доходів бюджету"

Всього Загальний фонд

Спеціальний фонд

Всього
в т.ч. бюджет 

розвитку

10000000 Податкові надходження 154 940,7 154 940,7

11000000 Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості 109 930,7 109 930,7

11010000 Податок на доходи фізичних осіб 109 906,2 109 906,2

11010100 Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати 92 506,2 92 506,2

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

3 000,0 3 000,0

11010400 Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата 1 800,0 1 800,0

11010500 Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування 10 800,0 10 800,0

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

1 800,0 1 800,0

11020000 Податок на прибуток підприємств 24,5 24,5

11020200 Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності 24,5 24,5

13000000 Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів 25,0 25,0

13010000 Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів 25,0 25,0

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

25,0 25,0

14000000 Внутрішні податки на товари та послуги 8 500,0 8 500,0

14040000 Акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів 8 500,0 8 500,0

18000000 Місцеві податки 36 485,0 36 485,0

18010000 Податок на майно 17 362,0 17 362,0

18010100 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості 200,0 200,0

18010200 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості 100,0 100,0

18010300  Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості 2,0 2,0

18010400  Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений  юридичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості 1 300,0 1 300,0

18010500 Земельний податок з юридичних осіб 5 100,0 5 100,0

18010600  Орендна плата з юридичних осіб 7 900,0 7 900,0

18010700  Земельний податок з фізичних осіб 550,0 550,0

18010900  Орендна плата з фізичних осіб 1 100,0 1 100,0

18011000 Транспортний податок з фізичних осіб 980,0 980,0

18011100 Транспортний податок з юридичних осіб 130,0 130,0

18020000 Збір за місця для паркування транспортних засобів 40,0 40,0

18020100 Збір за місця для паркування транспортних засобів, сплачений юридичними особами 40,0 40,0

18030000 Туристичний збір 83,0 83,0

18030100 Туристичний збір, сплачений юридичними особами 80,0 80,0

18030200 Туристичний збір, сплачений фізичними особами 3,0 3,0

18050000 Єдиний податок 19 000,0 19 000,0

18050300 Єдиний податок з юридичних осіб 4 000,0 4 000,0

18050400 Єдиний податок з фізичних осіб 15 000,0 15 000,0

20000000 Неподаткові надходження 26 373,9 2 512,6 23861,3 15000,0

21000000 Доходи від власності та підприємницької діяльності 97,6 97,6

21010000
Частина чистого прибутку (доходу) державних унітарних підприємств та їх об’єднань, що вилучається до бюджету, та дивіденди (доход), нараховані на акції 
(частки, паї) господарських товариств, у статутних капіталах яких є державна власність

27,6 27,6

21010300 Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об'єднань, що вилучається до бюджету 27,6 27,6

21081100 Адміністративні штрафи та інші санкції 70,0 70,0

22000000 Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності 2 415,0 2 415,0

22010000 Плата за надання адміністративних послуг 1 815,0 1 815,0

22012500 Плата за надання інших адміністративних послуг 1 815,0 1 815,0

22090000 Державне мито 600,0 600,0

22090100 Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування 100,0 100,0

22090400 Державне мито, пов'язане з видачею та оформленням закордонних паспортів (посвідок) та паспортів громадян України 500,0 500,0

24000000 Інші неподаткові надходження 15 000,0 15000,0 15000,0

24170000 Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту 15 000,0 15000,0 15000,0

25000000 Власні надходження бюджетних установ 8 861,3 8861,3

25010100 Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю 7 147,0 7147,0

25010200 Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності 208,7 208,7

25010300 Плата за оренду майна бюджетних  установ 1 497,1 1497,1

25010400 Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна) 8,5 8,5

30000000 Доходи від операцій з капіталом 2 093,2 2093,2 2093,2

31000000 Надходження від продажу основного капіталу 1 120,2 1120,2 1120,2

31030000 Надходження від відчуження майна, яке належить АРК та майна, що знаходиться у комунальній власності 1 120,2 1120,2 1120,2

33000000 Надходження від продажу землі і нематеріальних активів 973,0 973,0 973,0

33010000 Кошти від продажу землі 973,0 973,0 973,0

33010101
Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення до розмежування земель державної та комунальної власності (крім земель-
них ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній власності, на яких розташовані об'єкти, які підлягають приватизації, та 
земельних ділянок, які знаходяться на території Автономної Республіки Крим)

973,0 973,0 973,0

40000000 Офіційні трансферти 253 494,4 253 494,4

41000000 Від органів державного управління 253 494,4 253 494,4

41030000 Субвенції 253 494,4 253 494,4

41030600
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-інва-
лідам, тимчасової державної допомоги дітям та допомоги по догляду за інвалідами I чи II групи внаслідок психічного розладу

80 163,4 80 163,4

41030800
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг 
тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових тери

50 807,0 50 807,0

41031000
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побуто-
вого палива і скрапленого газу

10,0 10,0

41035000 Інші субвенції 9 664,9 9 664,9

41035800
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 
піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих 

1 572,0 1 572,0

41033900 Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам 59 952,7 59 952,7

41034200 Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам 51 324,4 51 324,4

50000000 Цільові фонди 100,0 100,0

50100000 Інші фонди 100,0 100,0

50110000 Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органам місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади 100,0 100,0

Всього доходів 437 002,2 410 947,7 26054,5 17093,2
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0300000 03 Виконавчий комітет Ірпінської міської ради 24978,8 24978,8 7629,9 2274,6 0,0 77350,1 256,9 27,3 89,6 77093,2 77093,2 102328,9

0310000 03 Виконавчий комітет Ірпінської міської ради 24978,8 24978,8 7629,9 2274,6 0,0 77350,1 256,9 27,3 89,6 77093,2 77093,2 102328,9

0310170 010116 0111 Органи місцевого самоврядування 10502,8 10502,8 7484,4 725,9 0,0 156,9 156,9 27,3 89,6 0,0 0,0 10659,7

0316060 100203 0620 Благоустрій міст, сіл, селищ 11288,9 11288,9 0,0 1545,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 11288,9

0314030 110103 0822 Філармонії, музичні колективи і ансамблі та інші мистецькі заклади та заходи 60,0 60,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 60,0

0314200 110502 0829 Інші культурно-освітні заклади та заходи 40,0 40,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 40,0

0317211 120100 0830 Телебачення і радіомовлення 183,7 183,7 145,5 3,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 183,7

0317212 120201 0830 Періодичні видання (газети та журнали) 250,0 250,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 250,0

0315011 130102 0810 Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань 101,3 101,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 101,3

0316310 150101 0490 Капітальні вкладення 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 77093,2 0,0 0,0 0,0 77093,2 77093,2 77093,2

0316650 170703 0456 Видатки на проведення робіт, пов'язаних із будівництвом, реконструкцією, 
ремонтом та утриманням автомобільних доріг

2297,1 2297,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2297,1

0317450 180404 0411 Підтримка малого і середнього підприємництва 5,0 5,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,0

0317810 210105 0320 Видатки на запобігання та ліквідацію надзвичайних ситуацій та наслідків 
стихійного лиха 

150,0 150,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 150,0

0319180 240900 0133 Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, 
органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0

0318600 250404 0133 Інші видатки 100,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0

1500000 15 Управління праці та соціального захисту населення Ірпінської міської ради 141583,2 141583,2 4104,3 161,9 0,0 18,0 18,0 0,0 0,0 0,0 0,0 141601,2

1510000 15 Управління праці та соціального захисту населення Ірпінської міської ради 141583,2 141583,2 4104,3 161,9 0,0 18,0 18,0 0,0 0,0 0,0 0,0 141601,2

1510180 010116 0111 Органи місцевого самоврядування 4723,8 4723,8 3513,3 127,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4723,8

1511060 070303 0910 Дитячі будинки (в т. ч. сімейного типу, прийомні сім'ї) 1572,0 1572,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1572,0

1513011 090201 1030 Пільги ветеранам війни, особам, на яких поширюється чинність Закону 
України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", особам, 
які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам 
померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, 
дітям війни, особам, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, 
вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі 
трудові заслуги перед Батьківщиною, жертвам нацистських переслідувань та 
реабілітованим громадянам, які стали інвалідами внаслідок репресій або є 
пенсіонерами, на житлово-комунальні послуги

10000,0 10000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10000,0

1513021 090202 1030  Пільги ветеранам війни, особам, на яких поширюється чинність Закону 
України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", особам, 
які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам 
померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, 
особам, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, вдовам 
(вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі трудові за-
слуги перед Батьківщиною, жертвам нацистських переслідувань на придбання 
твердого палива та скрапленого газу

1,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0

1513012 090204 1030 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 спеціального зв'язку та 
захисту інформації України, вдовам (вдівцям) померлих (загиблих) ветеранів 
військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів податкової 
міліції, ветеранів державної пожежної охорони, ветеранів Державної 
кримінально-виконавчої служби, ветеранів служби цивільного захисту та 
ветеранів Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації 
України; звільненим зі служби за віком, через хворобу або за вислугою років 
військовослужбовцям Служби безпеки України, працівникам міліції, особам 
начальницького складу податкової міліції, рядового і начальницького складу 
кримінально-виконавчої системи;

2000,0 2000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2000,0

особам, звільненим із служби цивільного захисту за віком, через хворобу 
або за вислугою років, та які стали інвалідами під час виконання службових 
обов’язків; пенсіонерам з числа слідчих прокуратури; дітям (до досягнення 
повноліття) працівників міліції, осіб начальницького складу податкової міліції, 
рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої системи, загиблих 
або померлих у зв'язку з виконанням службових обов'язків, непрацездатним 
членам сімей, які перебували на їх утриманні; звільненим з військової служби 
особам, які стали інвалідами під час проходження військової служби; батькам 
та членам сімей військовослужбовців, військовослужбовців Державної служби 
спеціального зв'язку та захисту інформації України, які загинули (померли) або 
пропали безвісти під час проходження військової служби;  батькам та членам 
сімей осіб рядового і начальницького складу служби цивільного захисту, які за-
гинули (померли) або зникли безвісти під час виконання службових обов’язків 
на житлово-комунальні послуги

1513013 090207 1070 Пільги громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, 
дружинам (чоловікам) та опікунам (на час опікунства) дітей померлих грома-
дян, смерть яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою, на житлово-ко-
мунальні послуги

7400,0 7400,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7400,0

1513023 090208 1070 Пільги громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, 
дружинам (чоловікам) та опікунам (на час опікунства) дітей померлих гро-
мадян, смерть яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою, на придбання 
твердого палива

1,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0

1513033 090209 1070 Інші пільги громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастро-
фи, дружинам (чоловікам) та опікунам (на час опікунства) дітей померлих 
громадян, смерть яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою

70,0 70,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 70,0

1513014 090210 1070 Пільги пенсіонерам з числа спеціалістів із захисту рослин, передбачені 
частиною четвертою статті 20 Закону України "Про захист рослин", громадянам, 
передбачені пунктом "ї" частини першої статті 77 Основ законодавства про 
охорону здоров'я, частиною п'ятою статті 29 Закону України "Про культуру", 
частиною другою статті 30 Закону України "Про бібліотеки та бібліотечну спра-
ву", абзацом першим частини четвертої статті 57 Закону України "Про освіту", 
на безоплатне користування житлом, опаленням та освітленням

350,0 350,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 350,0

1513034 090214 1070 Пільги окремим категоріям громадян з послуг зв'язку 704,5 704,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 704,5

1513015 090215 1070 Пільги багатодітним сім'ям, дитячим будинкам сімейного типу та прийомним 
сім'ям, в яких не менше року проживають відповідно троє або більше дітей, а 
також сім'ям (крім багатодітних сімей), в яких не менше року проживають троє 
і більше дітей, враховуючи тих, над якими встановлено опіку чи піклування, на 
житлово-комунальні послуги

1600,0 1600,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1600,0

1513025 090216 1070 Пільги багатодітним сім'ям, дитячим будинкам сімейного типу та прийомним 
сім'ям, в яких не менше року проживають відповідно троє або більше дітей, а 
також сім'ям (крім багатодітних сімей), в яких не менше року проживають троє 
і більше дітей, враховуючи тих, над якими встановлено опіку чи піклування, на 
придбання твердого палива та скрапленого газу

1,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0
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1513041 090302 1040 Допомога у зв'язку з вагітністю і пологами 900,1 900,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 900,1

1513042 090303 1040 Допомога до досягнення дитиною трирічного віку 600,4 600,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 600,4

1513043 090304 1040 Допомога при народженні дитини 57696,9 57696,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 57696,9

1513044 090305 1040 Допомога на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування 2900,4 2900,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2900,4

1513045 090306 1040 Допомога на дітей одиноким матерям 4501,0 4501,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4501,0

1513046 090307 1040 Тимчасова державна допомога дітям 750,1 750,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 750,1

1513047 090308 1040 Допомога при усиновленні дитини 200,0 200,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 200,0
1513048 090401 1040 Державна соціальна допомога малозабезпеченим сім'ям 2400,2 2400,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2400,2

1513016 090405 1060 Субсидії населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комуналь-
них послуг

29457,0 29457,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 29457,0

1513026 090406 1060 Субсидії населенню для відшкодування витрат на придбання твердого та 
рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу

1,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0

1513400 090412 1090 Інші видатки на соціальний захист населення                402,2 402,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 402,2

1513080 090413 1010 Допомога на догляд за інвалідом I чи II групи внаслідок психічного розладу 901,3 901,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 901,3

1513028 090414 1060 Компенсація особам, які згідно із статтями 43 та 48 Гірничого закону України 
мають право на безоплатне отримання вугілля на побутові потреби, але 
проживають у будинках, що мають центральне опалення

6,00 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,00

1513104 091204 1020 Територіальні центри соціального обслуговування (надання соціальних послуг) 823,4 823,4 591,0 34,3 0,0 18,0 18,0 0,0 0,0 0,0 0,0 841,4

1513181 091205 1010 Виплати грошової компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги 
громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам, хворим, які не здатні 
до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги

290,2 290,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 290,2

1513202 091209 1030 Фінансова підтримка громадських організацій інвалідів і ветеранів 93,2 93,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 93,2

1513049 091300 1010 Державна соціальна допомога інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам 9313,0 9313,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9313,0

1513035 170102 1070 Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом 
окремим категоріям громадян

1227,0 1227,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1227,0

1513037 170302 1070 Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на 
залізничному транспорті

664,5 664,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 664,5

1518600 250404 0133 Інші видатки 32,0 32,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 32,0

7500000 75 Фінансове управління  Ірпінської міської ради 2040,1 2040,1 1458,4 70,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2040,1

7510000 75 Фінансове управління  Ірпінської міської ради 2040,1 2040,1 1458,4 70,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2040,1

7510180 010116 0111 Органи місцевого самоврядування 2030,1 2030,1 1458,4 70,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2030,1

7518600 250404 0133 Інші видатки 10,0 10,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10,0

7600000 76 Фінансове управління  Ірпінської міської ради 12616,2 12616,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 12616,2

7610000 76 Фінансове управління  Ірпінської міської ради 12616,2 12616,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 12616,2

250301 0180 Реверсна дотація 12616,2 12616,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 12616,2
1000000 10 Управління освіти і науки Ірпінської міської ради 96153,1 96153,1 58341,9 18462,2 0,0 5666,8 5622,7 697,6 674,2 44,1 0,0 101819,9

1010000 10 Управління освіти і науки Ірпінської міської ради 96153,1 96153,1 58341,9 18462,2 0,0 5666,8 5622,7 697,6 674,2 44,1 0,0 101819,9

1010180 010116 0111 Органи місцевого самоврядування 757,2 757,2 562,8 70,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 757,2

1011010 070101 0910 Дошкільні заклади освіти 26961,4 26961,4 15185,5 5418,5 0,0 3737,3 3737,3 13,8 130,0 0,0 0,0 30698,7

1011020 070201 0921 Загальноосвітні школи (в т. ч. школа-дитячий садок, інтернат при школі), 
спеціалізовані школи, ліцеї, гімназії, колегіуми

58959,9 58959,9 35914,8 11985,0 0,0 1589,6 1559,1 631,6 493,3 30,5 0,0 60549,5

1011030 070202 0921 Вечірні (змінні) школи 992,8 992,8 811,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 992,8

1011090 070401 0960 Позашкільні заклади освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми 2465,9 2465,9 1829,0 203,9 0,0 26,1 26,1 0,0 19,7 0,0 0,0 2492,0

1011170 070802 0990 Методична робота, інші заходи у сфері народної освіти 765,9 765,9 566,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 765,9
1011190 070804 0990 Централізовані бухгалтерії  обласних, міських, районних  відділів освіти 1278,9 1278,9 927,3 68,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1278,9

1011210 070806 0990 Інші заклади освіти 1269,1 1269,1 700,6 362,7 0,0 18,6 18,6 0,0 3,4 0,0 0,0 1287,7

1015060 130115 0810 Центри "Спорт для всіх" та заходи з фізичної культури 159,5 159,5 130,7 0,0 0,0 78,6 69,6 5,4 7,1 9,0 0,0 238,1

1015022 130107 0810 Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних 
шкіл

2542,5 2542,5 1713,8 352,9 0,0 216,6 212,0 46,8 20,7 4,6 0,0 2759,1

1400000 14  КЗ ІРПІНСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА МІСЬКА ЛІКАРНЯ Ірпінської міської ради 60989,3 60989,3 38220,5 7649,6 0,0 1644,0 1644,0 720,3 308,3 0,0 0,0 62633,3

1410000 14  КЗ ІРПІНСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА МІСЬКА ЛІКАРНЯ Ірпінської міської ради 60989,3 60989,3 38220,5 7649,6 0,0 1644,0 1644,0 720,3 308,3 0,0 0,0 62633,3

1412010 080101 0731 Лікарні 29187,0 29187,0 17857,8 4250,6 0,0 165,0 165,0 0,0 113,5 0,0 0,0 29352,0

1412050 080203 0733 Перинатальні центри, пологові будинки 6143,2 6143,2 3822,5 808,2 0,0 10,8 10,8 0,0 6,0 0,0 0,0 6154,0

1412120 080300 0721 Поліклініки і амбулаторії (крім спеціалізованих поліклінік та загальних і 
спеціалізованих стоматологічних полікліннік)

9790,8 9790,8 6276,5 1366,4 0,0 1411,2 1411,2 720,3 181,5 0,0 0,0 11202,0

1412180 080800 0726 Центри первинної медичної (медико-санітарної) допомоги 14062,2 14062,2 9563,3 1220,0 0,0 57,0 57,0 0,0 7,3 0,0 0,0 14119,2

1412200 081003 0763 Служби технічного нагляду за будівництвом та капітальним ремонтом, центра-
лізовані бухгалтерії, групи централізованого господарського обслуговування

888,9 888,9 700,4 4,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 888,9

1413050 090212 1070 Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобиль-
ської катастрофи

917,2 917,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 917,2

2400000 24  Відділ культури, національностей та релігій Ірпінської міської ради 10637,2 10637,2 6908,2 1725,4 0,0 1375,6 1375,6 786,1 9,3 0,0 0,0 12012,8
2410000 24  Відділ культури, національностей та релігій  Ірпінської міської ради 10637,2 10637,2 6908,2 1725,4 0,0 1375,6 1375,6 786,1 9,3 0,0 0,0 12012,8
2410180 010116 0111 Органи місцевого самоврядування 183,0 183,0 146,4 4,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 183,0

2414030 110103 0822 Філармонії, музичні колективи і ансамблі та інші мистецькі заклади та 
заходи 

96,8 96,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 96,8

2414060 110201 824 Бібліотеки 1890,8 1890,8 1167,2 419,4 0,0 15,6 15,6 0,0 0,0 0,0 0,0 1906,4

2414070 110202 824 Музеї і виставки 197,6 197,6 102,9 66,9 0,0 4,7 4,7 0,0 0,0 0,0 0,0 202,3

2414090 110204 0828 Палаци і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу 3694,7 3694,7 2101,9 1080,6 0,0 273,3 273,3 46,7 9,3 0,0 0,0 3968,0

2414100 110205 0960 Школи естетичного виховання дітей 3830,5 3830,5 3011,5 145,0 0,0 1082,0 1082,0 739,4 0,0 0,0 0,0 4912,5

2414200 110502 0829 Інші культурно-освітні заклади та заходи 743,8 743,8 378,3 9,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 743,8

1100000 11 Служба у справах  дітей та сім"ї  Ірпінської міської ради 1949,8 1949,8 1120,8 132,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1949,8

1110000 11 Служба у справах  дітей та сім"ї  Ірпінської міської ради 1949,8 1949,8 1120,8 132,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1949,8

1110180 010116 0111 Органи місцевого самоврядування 871,2 871,2 658,8 32,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 871,2

1113112 090802 1040 Інші програми соціального захисту дітей 10,0 10,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10,0

1113131 091101 1040 Утримання центрів соціальних служб для сім"ї, дітей та молоді 342,6 342,6 249,7 18,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 342,6

1113140 091103 1040 Соціальні програми і заходи державних органів у справах молоді 10,0 10,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10,0

1113134 091107 1040 Соціальні програми і заходи державних органів у справах сім'ї 30,0 30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 30,0

1113150 091105 1040 Утримання клубів підлітків за місцем проживання 386,0 386,0 212,3 82,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 386,0

1113160 091108 1040 Заходи з оздоровлення та відпочинку дітей, крім заходів з оздоровлення 
дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, 
які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

300,0 300,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 300,0

В С Ь О Г О  350947,7 350947,7 117784,0 30476,8 0,0 86054,5 8917,2 2231,3 1081,4 77137,3 77093,2 437002,2

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

•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

КУПЛЮ 
КОРІВ ТА КОНЕЙ

067-776-95-94
063-582-56-95

ÊÓÏËÞ ÊÎÐIÂ, ÊÎÍÅÉ 
ÒÀ ÌÎËÎÄÍßÊ

067-410-54-71,093-001-29-60

ÄÐÎÂÀ
ÊÎËÎÒÛÅ 
дуб. 3700 грн./машина 

Бесплатная доставка 
по Киеву и области 

Тел.: 044-451-56-43, 

068-100-86-10

ÊÓÏËÞ
Відпрацьоване 
електронне 
і електричне 
обладнання 
(телевізори, 
комп’ютери, 

пральні машини, 
холодильники, тощо), 
зношені вироби з 
твердої пластмаси, 
металобрухт 

(044) 338 64 76; 
(073) 466 98 53; 
(097) 897 51 92;
(050) 611 20 74

Всеукраинская благотворительная организа-
ция ПРЕОБРАЖЕНИЕ УКРАИНЫ. Помощь нар-
козависимым, алкозависимым бездомным людям, 
попавшим в трудную жизненную ситуацию, остав-
шимся без жилья, без средств к существованию, 
освободившимся из мест лишения свободы, по-
павшим в зависимость от наркотиков и алкоголя и 
др. Упрощенный прием и бессрочное пребывание 
в восстановительных центрах Украины.  
БЕСПЛАТНО! БЕССРОЧНО! АНОНИМНО! 
Телефон доверия информационно-

справочной службы: 
(097)166-00-00, 050-357-72-73

СКУПАЕМ 
ОСТАТКИ

строительных 
материалов, электрики, 
сантехники, б\у 
электро-инструмент 
после строительства 
или ремонта

САМОВЫВОЗ
(097) 355-10-80 

(097) 892-10-80 

(095) 728-10-80

Â êàôå 
"ÑÎÓË" 

(г. Ирпень) 
ТРЕБУЕТСЯ 

на постоянную работу 
► ПОВАР, 
► БАРМЕН-ОФИЦИАНТ

Тел.: (067)528-68-50

Крамниця національно-патріотичного одягу 
"ВИШИВАНКА"

Люб'язно  відчинена ірпінцям та гостям  міста!
Має величезний вибір  вишиванок,суконь, костюмів, 
шаровар, хусток, віночків та ін. Від народження до 

поважного віку. 
З НАГОДИ ХРИСТОВОГО РІЗДВА КОЖНИЙ 

ВІДВІДУВАЧ ОТРИМУЄ 
СОЛОДКИЙ СЮРПРИЗ

Потурбуйтесь про себе та про подарунок до свят  рідним 
та близьким, бо вишиванка – це наш генетичний код!
НІЩО НЕ РОБИТЬСЯ НА МАРНО, 
ЩО РОБИТЬСЯ З ЛЮБОВІ.

Ірпінь, вул.Соборна, 106 (біля "УКРПОШТИ")
Тел. (098)300-26-31. 

АТ «Ветропак 
Гостомельський 
Склозавод» ОГОЛОШУЄ 
КОНКУРС НА ЗАМІЩЕННЯ 
ВАКАНСІЙ:  

► ЕЛЕКТРОМОНТЕР (3-4 груп допуску)

► МАШИНІСТ ТЕПЛОВОЗУ
Ми пропонуємо роботу в стабільній компанії з іно-

земними інвестиціями, офіційне працевлаштування, 
«білу» заробітну плату, медичну страховку.

Довідки за телефонами:
067-371-80-31, 044-392-41-34

044-392-41-33

Кінологічний центр 
м. Ірпеня запрошує 
до роботи осіб по 
догляду за собаками 

зарплату від 2000 
грн., офіційне 

працевлаштування. 
Звертатися за тел. 
(068)050-00-97, 
(093)356-32-54

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


