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6 лютого  – Міжнародний день 
бармена.
9 лютого  – Міжнародний день 
стоматолога.
14 лютого  – День Святого 
Валентина (День закоханих).
14 лютого  – День комп'ютер-
ника.
15 лютого – Стрітення Го-
споднє.
15 лютого  – День вшануван-
ня учасників бойових дій на 
території інших держав.
21 лютого  – День рідної мови.
28 лютого – День штурман-
ської служби авіації збройних 
сил України.

ДНІ АНГЕЛА 
за православним іменословом 

1 лютого
Арсен (Арсеній), Григорій, 
Макар (Макарій), Марко, 
Мелетій, Сава, Петро, Федір, 
Феодосія.
2 лютого
Євсевій, Євтихій, Захар, 
Інна, Лаврентій, Лев, Римма, 
Юхим.
3 лютого
Агнія, Акила, Анастасій, 
Валеріан (Валерій), Євген 
(Євгеній), Іван, Кандид, 
Максим, Неофіт, Тимофій, 
Феодосій
4 лютого
Агафон, Анастасій, Анаста-
сія, Гаврило, Георгій, Іван, 
Йосип, Леонтій, Макар (Ма-
карій), Мануїл, Петро, Сіон, 
Тимофій, Юрій.
5 лютого
Агафангел, Геннадій, Євсевій, 
Климент, Максим, Соломон, 
Федір, Феоктист.
6 лютого
Агапій, Анастасій, Герасим, 
Денис, Євсевія, Зосима, Іван, 
Ксенія (Оксана), Калліста, 
Македоній (Македонія), 
Павло, Тимофій, Філон.
7 лютого
Авксентій, Олександр, Апол-
лон, Віталій, Григорій, Давид, 
Дмитро, Мойсей, Олександр, 
Петро, Сильван, Фелікс, Пи-
лип, Тимофій, Януарій.

Магнітні бурі у лютому
8 лютого: з 8:00 до 10:00
10 лютого: з 7:00 до 11:00
13 лютого: з 6:00 до 9:00
14 лютого: з 20:00 до 22:00

18 лютого : з 17:00 до 20:00
21 лютого: з 19:00 до 21:00
22 лютого: з 6:00 до 8:00
23 лютого: з 4:00 до 7:00
25 лютого: з 20:00 до 22:00
27 лютого: з 7:00 до 11:00
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22 січня для дев’ятьох ірпінських медпрацівників стало справжнім святом: вони 
отримали сертифікати на кімнати в гуртожитку і відразу ж –  ключі від цих кімнат.

Ãðîìàäñüêà ðàäà ²ðïåíÿ Ãðîìàäñüêà ðàäà ²ðïåíÿ 
ÇÀÏÐÀÖÞÂÀËÀ!ÇÀÏÐÀÖÞÂÀËÀ!
22 січня в сесійній залі Ір-пінської міської ради 

представники 33 громадських орга-
нізацій на своєму першому засідан-
ні затвердили Положення і Регла-
мент Громадської ради та вибрали 
її керівний склад.
Громадська рада – дорадчий 

орган, комунікатор, основним 
завданням якого є донесення дум-
ки громадськості до місцевої адмі-
ністрації. На неї можуть бути також 
покладені контрольні функції за ді-
яльністю органів виконавчої влади.

ВЛАДА І ГРОМАДА

(продовження — с. 7)
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В урочистостях взяли 
участь: перший заступник 
міського голови Дмитро 
Христюк, керуючий спра-
вами виконавчого комітету 
Костянтин Карєв, депута-
ти Ірпінської міської ради, 
працівники виконавчого 
комітету, установ та органі-
зацій міста, громадськість.

«Соборність України є 
двоєдиною: соборність – те-
риторіальна і соборність – 
духовна. На мою думку, со-
борність територіальна іде 
вслід за соборністю духов-
ною, – зазначив у вітальній 
промові Дмитро Христюк. 
– Вона виражається у на-
шій національній гідності, 
територіальній цілісності, 
у тому, що нас об’єднує. 
Лише той народ буде силь-
ним, якщо він буде єдиним 
як територіально, так і ду-
ховно. Це дуже важливі ас-
пекти, які ми щодня своєю 
працею повинні примножу-
вати і захищати».
Дмитро Вікторович по-

бажав усім любити свою 
країну, місто, працювати 
задля блага його мешкан-
ців. І попри наші відмінно-
сті у політичних уподобан-
нях мати єдність у баченні 
пріоритетних напрямів роз-
витку регіону задля процві-
тання нашого міста, нашого 
спільного дому.
Хвилиною мовчання 

присутні вшанували героїв, 
які загинули за соборність 
та незалежність України.

Офіційний сайт ІМР
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Час і вибірЧас і вибір
Це єдине, що у нас є. 
Ми щохвилини перетво-

рюємо свій час і свій вибір 
на свій характер, свої вчинки, 
свою долю.
Змовчати чи сказати.
Лишитися чи піти.
Втішити чи зробити боляче.
Сотворити чи знищити.
Усе, із чого ми складаємося 

– це спресований часом вибір.
Усе, що йде від нас – це час, у який закладено наш 

вибір.
Ми й є наш вибір. 
Кожна історія нашого успіху – історія нашого вибору.
Кожна історія нашої хвороби – історія нашого вибо-

ру.
Як не помилитися? Як відчути, що наш вибір пра-

вильний?
Перш за все – усвідомити, що цей вибір у нас є. Що 

ми це право вибору здійснюємо щомиті. Що відібрати 
це право у нас не може ніхто. Що тільки ми самі несе-
мо відповідальність за наш вибір. Що тільки ми самі 
відповідаємо за спрямування потоку нашого часу, ви-
діленого нам для здійснення щоденного, щомиттєвого 
вибору за вибором. 
Що обираю конкретно я? Чи зробить цей вибір мене 

щасливою? Чи принесе він добро іншим? Як цей вибір 
позначиться на долі мого міста, моєї країни? Чим спря-
мується у Всесвіт?
Я обираю думки. Я обираю слова. Обираю вчин-

ки. Обираю ракурс , з якого пізнаватиму світ. Обираю 
принципи та ідеали. Мрії й прагнення. Цілі й місії. Емо-
ції і почуття. Друзів і ворогів. Приклади для насліду-
вання. Віру чи відчай. Вибираю навіть тоді, коли немає 
вибору. Вибираю навіть те, що ніхто не вибирає. Поз-
бавляю себе вибору також сама. І так – кожен.
Кожен із нас має 24 години на добу. І тільки вибір – 

постійний вибір – робить нас (чим далі від дитинства) 
– тим більше такими різними.
Не кажи: не маю часу. У мене просто інший вибір. 

Я вибираю бути в іншому місці. Робити іншу справу. 
Спрямовувати свій час в інше русло. Мій час просто не 
перетинається з твоїм. Мій вибір не перетинається з 
твоїм вибором. 
Але понад індивідуальний вибір є вибір спільний. 

Спільний для двох, кількох людей, громади міста, всієї 
країни, всієї планети. 
Що вибираємо ми? На що ми не пошкодуємо хви-

лин? Життя? А віків? Що ми хочемо побачити на іншо-
му кінці шляху? Для себе, для наших пра-пра…, які про 
нас нічого й не знатимуть, але продовжуватимуть іти 
дорогами, закладеними нашим вибором.
Я – це результат мого вибору. Ти – результат тво-

го вибору. Згадай, що обирав: перед лицем життєвих 
труднощів, в доленосні миттєвості життя, та навіть на 
поличках магазинів... І коли було з чого вибирати, і 
коли вважав, що вибору немає.
Ти собі щиро подобаєшся? Те, як живеш, як вигля-

даєш, чим є у цьому світі? Ні? Лише не вини нікого. У 
тебе саме зараз є вибір змінити траєкторію свого руху, 
життя, долі... Поки є час.

У кількох моїх друзів, які минулого тижня пішли з 
життя, цього часу вже немає. Тільки їхній щоденний ви-
бір продовжує й далі свою роботу. 
Змінити життя ніколи не пізно. Навіть якщо вам зда-

ється, що часу зовсім не залишилось…
Бути чи не бути? От його суть.

Юлія БЕРЕЖКО-КАМІНСЬКА

СЛОВО РЕДАКТОРА
ТРАДИЦІЇ І СУЧАСНІСТЬ

ІРПІНСЬКЕ РАДІО ПОВІДОМЛЯЄ!
Шановні слухачі програми «Обрій»!
Випуски редакції Ірпінського міського радіомов-

лення з січня 2015 р., на жаль, можна слухати лише 
на сторінці «Міське радіомовлення» на офіційному 
сайті Ірпінської міської ради за адресою: imr.gov.ua.
На проводовому радіо програма найближчим ча-

сом виходити в ефір не буде через технічні та орга-
нізаційні проблеми станційно-лінійної дільниці №2 
Київської обласної філії ПАТ «Укртелеком». Щодо 
відновлення ефіру ми надамо вам додаткову інфор-
мацію.

З повагою, редактор програми «Обрій» 
Сергій РОЖНОВСЬКИЙ

ÑÎÁÎÐÍ²ÑÒÜ: ÑÎÁÎÐÍ²ÑÒÜ: ³ òåðèòîð³àëüíà, ³ äóõîâíà³ òåðèòîð³àëüíà, ³ äóõîâíà
22 січня в Ірпені відбулася церемонія покладання квітів до пам’ятника Т.Шевченку з нагоди Дня 
соборності України.

ÍÀ ²ÐÏ²ÍÜ ×ÅÊÀÞÒÜ ÏÅÐÅÒÂÎÐÅÍÍßÍÀ ²ÐÏ²ÍÜ ×ÅÊÀÞÒÜ ÏÅÐÅÒÂÎÐÅÍÍß
МІСЦЕВІ РЕФОРМИ

Представники понад 28 проектних організацій зустрілися в міськраді Ірпеня для обговорення 
концепції будівництва інфраструктурних об’єктів міста.

Після короткої наради 
заступник міського голови 
Дмитро Христюк, депутат 
Ірпінської міської ради Мак-
сим Плешко спільно з пред-
ставниками міської адміні-
страції провели екскурсію, 
на якій озвучили побажання 
до майбутніх проектів.
До кінця року на ірпінців 

очікують зміни в централь-
ній частині міста: від при-
вокзальної площі до парку 
«Перемога». «Центральна 
площа міста повинна бути 
по-європейськи красивою і 
зручною, при цьому з чітким 
зонуванням», – підкреслив 
Дмитро Христюк.
Реконструкція парку «Пе-

ремога» повинна передбачи-
ти спортивне спрямування з 
урахуванням інтересів міс-

тян. Парк великий, у ньому 
необхідно виділити спор-
тивну зону, каток – взимку і 
влітку – ролердром.

«Площа парку сягає понад 
6 гектарів, на яких ростуть 
сосни. Важливо їх зберег-
ти», – підкреслив Максим 
Плешко. На його думку, роз-
виток Ірпеня повинен відпо-
відати концепції міста: Ірпінь 
– місто здоров’я.
Не виняток і цей рік. Окрім 

озвучених проектів, конкрет-
них завдань поставлено ба-
гато. Сквери «Покровський» і 
«Героїв» порівняно невеликі, 
вони повинні залишатися зе-
леними зонами відпочинку.
Багато уваги проектантів 

було зосереджено на май-
бутній набережній. Вона 
буде довжиною понад кі-

лометр і з’єднуватиме дві 
водойми у районі СМУ. Для 
відпочинку і занять спортом 
буде аквапарк.
Проектанти ставили бага-

то технічних й організацій-
них питань, найактуальніше 
– бюджет і терміни. Дмитро 
Христюк пояснив, що проек-

ти повинні бути економічно 
обґрунтованими і переваж-
но соціальними. Подати кон-
цепції проектів визначили у 
двотижневий термін, а буді-
вельні роботи завершити до 
цьогорічного Дня міста, який 
відзначаємо у вересні.
За джерелами Інтернет

► Чекайте в Ірпені на класиків!
Уже з лютого цього року в Ірпені – зустрічі із класи-

ками української літератури! У Центральній бібліотеці 
міста це організовуватиме редакція нашої газети спіль-
но зі Спілкою письменників України. Це будуть заходи 
як для дорослих і молоді, й окремо для дітей у дитячій 
бібліотеці. 
Нагадаємо, що кілька перших зустрічей (Юрій Муш-

кетик, Михайло Сидоржевський) уже було проведено в 
Ірпені у приміщенні Будинку творчості письменників. 
Наразі цей проект буде реалізовуватися у самому цен-
трі міста в оновленій і затишній бібліотеці. Детальніше 
про ці зустрічі редакція інформуватиме. 

► Акту злуки 97 років
97 років тому, після 600-літньої бездержавності, українські землі возз’єдналися. Зі-

брати їх воєдино за ці роки було немало спроб. Згадаймо козацькі часи – Іван Мазепа, 
Петро Дорошенко, Пилип Орлик.
І тільки на початку 20-го століття, 22 січня 1919 року у Києві, на Софійській площі був 

проголошений Акт злуки. Його підписали представники Української Народної Республі-
ки і Західно-Української Народної Республіки.
Був виголошений текст Універсалу Соборності: «…Віднині воєдино зливаються століт-

тями відірвані одна від одної частини єдиної України Галичина, Буковина, Закарпаття і 
Наддніпрянська Україна. Здійснилися віковічні мрії, для яких жили і за які вмирали най-
кращі сини України. Віднині є тільки одна незалежна Українська Народна Республіка…». 
Українська Народна Республіка (УНР), до якої ввійшло 9 українських губерній, була 

проголошена 7 листопада 1917 р. у результаті ухвалення 3-го Універсалу Української 
Центральної Ради. Західно-Українська Народна Республіка (ЗУНР) була проголошена 
восени 1918 року у Львові. 
Акт злуки було затверджено вищим законодавчим органом України. Державним гер-

бом став тризуб.
Об’єднана Україна проіснувала лише 175 днів. Важке економічне й військове ста-

новище, взаємна недовіра політиків призвели до катастрофи. Вже через кілька місяців 
після проголошення возз’єднання Київ захопили більшовики, Галичину – Польща, Закар-
паття – Чехословаччина. 

Підготувала Данута КОСТУРА

Ïàì’ÿò³ ãåðî¿â ÊðóòÏàì’ÿò³ ãåðî¿â Êðóò
29 січня Україна вшано-

вує пам’ять героїв Крут. У 
цей день 1918 р. поблизу 
станції Крути, за 130 км 
від Києва, 300 курсантів 
військової школи, студен-
тів і гімназистів прийняли 
бій із майже 5-тисячною 
більшовицькою армією. 
Ця молодь відстоювала 
своє право, право всього 
українського народу жити 
у власній державі.
На Київ насувалися біль-

шовицькі війська під ко-
мандуванням колишнього 
царського генерала Мурав-
йова. Студенти Українського 
народного університету, Уні-
верситету Святого Володи-

мира та учнів старших класів 
Української Кирило-Мефоді-
ївської гімназії організували-
ся у курінь «Січові Стрільці». 
Пройшовши семиденну вій-
ськову підготовку, вирушили 
в похід проти російської армії 
на станцію Крути, що розта-
шована на залізничній лінії 
Москва – Бахмач – Київ.
Впродовж п’яти годин сту-

дентський курінь стримував 
наступ більшовиків. 28 сту-
дентів потрапили в полон. 
Очевидці розповідали, як 
муравйовці багнетами про-
колювали їм груди, прикла-
дами рушниць розбивали 
голови, добивали поранених.

Бій під Крутами тривав 3 
дні, після чого більшовики за-
хопили Київ. Але вже у берез-
ні була підписана Брестська 
мирна угода. Уряд УНР по-
вернувся до Києва. За рішен-
ням Центральної ради тіла 
28 студентів було перевезено 
до Києва й урочисто похова-
но на Аскольдовій могилі.
Під час поховання героїв 

Президент УНР Михайло Гру-
шевський сказав: «Стримайте 
ж ваші сльози, які котяться: ці 
юнаки поклали свої голови за 
визволення Вітчизни, і Вітчиз-
на збереже про них вдячну 
пам’ять на віки вічні».
Але довелося забути про 

героїв на сім десятиліть. 
І тільки напередодні про-
голошення Незалежності 
України, 29 січня 1991 р., з 
ініціативи Народного руху, 

Студентської спілки, інших 
національно-демократичних 
організацій у Крутах було 
встановлено березовий хрест 
та відбувся перший невелич-
кий громадський мітинг. 
На державному рівні вша-

новувати пам’ять героїв Крут 
почали в Україні лише 2004-
го: встановлювались пам’ятні 
знаки, в школах проводилися 
вечори, присвячені молодим 
героям. У 2006-му в Крутах 
за участю вищих державних 
осіб було відкрито Меморіал 
пам’яті героїв. На Аскольдо-
вій могилі, де поховані сту-
денти, щороку відправляєть-
ся панахида за Героями Крут. 
Це героїчна сторінка нашої 
історії. Вічна їм слава.

Підготувала 
Данута КОСТУРА

СТОРІНКА ІСТОРІЇ
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13 січня 2016 року близько 8:30 батько з 5-річним сином зупинилися біля магазину «Каштан» (що в 
Ірпені на вулиці Соборній, 92), аби традиційно попити кави та гарячого шоколаду. Допоки чоловік 
розраховувався, на мить втративши пильність, хлопчик непомітно вийшов із приміщення.
Помітивши зникнення 

малолітнього сина, батько 
вибіг на вулицю, але там 
теж ніхто дитини не бачив. 
Перше, що спало на думку 
чоловікові – зателефонувати 
до поліції. 
Отримавши повідомлен-

ня про зниклу дитину, до 
місця події негайно виїха-
ли інспектори Ірпінського 
відділу поліції Головного 
управління Національної 
поліції в Київській області на 
чолі зі старшим інспектором 
Ірпінського ВП за напрям-
ком превентивної діяльності 
серед дітей майором полі-
ції Прядком В.А., та група 
швидкого реагування з по-
мічником відповідального 
від керівництва Ірпінського 

ВП майором поліції Доро-
гою О.М.
На щастя, завдяки опе-

ративності працівників по-
ліції, хлопчика дуже швидко 
знайшли та передали бать-
кові.
Шановні батьки! Поліція 

Ірпінського регіону вкотре 
звертається до вас із прохан-
ням більше уваги приділяти 
своїм дітям, контролювати 
їх вільний час, проводити з 
ними роз’яснювальні бесі-
ди, які запобігатимуть таким 
прикрим випадкам. І пам’я-
тайте, якщо з вашою дити-
ною і трапилася така біда 
– негайно телефонуйте до 
поліції, адже оперативність – 
один із головних складових 
успішного розшуку дитини.
Ірпінський відділ поліції

СТАТИСТИКА

Çà 2015 ð³ê ïëàòíèêè ²ðï³íñüêîãî Çà 2015 ð³ê ïëàòíèêè ²ðï³íñüêîãî 
ðåã³îíó ñïëàòèëè ïîíàä 661 ìëí. ãðí.ðåã³îíó ñïëàòèëè ïîíàä 661 ìëí. ãðí.
Упродовж минулого року податківці Ірпінської ОДПІ забезпечили надходження єдиного внеску 
на загальнообов’язкове державне соціальне страхування на суму 661,9 млн. грн. Це більше від 
надходжень 2014 року на 55,5 млн. грн.
Звертаємо увагу робо-

тодавців на те, що з 1 січня 
2016 р. значно зменшено 
ставку ЄСВ. 
Так, Законом України 

«Про внесення змін до По-
даткового кодексу України 
та деяких законодавчих 
актів України щодо забез-
печення збалансованості 
бюджетних надходжень у 
2016 р.» від 24.12.2015 р. 
№909-VІІІ внесено зміни до 

Закону України «Про збір 
та облік єдиного внеску на 
загальнообов’язкове дер-
жавне соціальне страху-
вання» від 08.07.2010 р. 
№2464-VI. 
Відтепер: 
1) працюватиме єдина 

ставка ЄСВ у розмірі 22% 
(диференційованих ставок 
ЄСВ залежно від класу про-
фесійного ризику виробни-
цтва не буде); 

2) максимальну величи-
ну бази нарахування ЄСВ 
підвищено із 17 до 25 роз-
мірів прожиткового мініму-
му для працездатних осіб; 

3) із заробітної плати 
(доходу) робітників біль-
ше не утримуватимуть ЄСВ 
(3,6%). Утримання скасову-
ється; 

4) якщо база нарахуван-
ня ЄСВ не перевищує розмі-
ру мінімальної зарплати, то 

сума ЄСВ розраховується як 
добуток розміру мінімаль-
ної зарплати й ставки ЄСВ; 

5) при нарахуванні зарп-
лати (доходів) фізособам 
із джерел за неосновним 
місцем роботи ставка ЄСВ 
застосовується до визначе-
ної бази нарахування ЄСВ 
незалежно від її розміру. 

Ірпінська ОДПІ 

ÓÐßÄ ÓÕÂÀËÈÂ ÏÎÑÒÀÍÎÂÓ ÏÐÎ Ë²ÊÂ²ÄÀÖ²Þ ÓÐßÄ ÓÕÂÀËÈÂ ÏÎÑÒÀÍÎÂÓ ÏÐÎ Ë²ÊÂ²ÄÀÖ²Þ 
ÀÂ²ÀÁÓÄ²ÂÍÎÃÎ ÊÎÍÖÅÐÍÓ «ÀÍÒÎÍÎÂ»ÀÂ²ÀÁÓÄ²ÂÍÎÃÎ ÊÎÍÖÅÐÍÓ «ÀÍÒÎÍÎÂ»
Підприємства 
концерну «Антонов» 
увійшли до складу 
«Укроборонпрому».

Уряд ухвалив постанову 
про ліквідацію Державно-
го авіабудівного концерну 
«Антонов» у зв’язку з від-
сутністю учасників, оскіль-
ки три підприємства, які 

складали концерн, протя-
гом березня та червня 2015 
року вийшли з його складу 
і були передані до Держав-
ного концерну «Укроборон-
пром».
Це рішення Уряду на-

решті привело ситуацію де-
юре у відповідність до Гос-
подарського і Цивільного 
кодексів України та Закону 

«Про управління об’єктами 
державної власності».
Кабінет Міністрів та-

кож доручив Міністерству 
економічного розвитку і 
торгівлі України створити 
ліквідаційну комісію та ор-
ганізувати ліквідацію кон-
церну.
Нагадаємо, в березні та 

червні 2015 р. Уряд пере-
дав державне підприєм-

ство «Антонов», Харківське 
державне авіаційне орде-
нів Жовтневої революції та 
Трудового Червоного пра-
пора виробниче підприєм-
ство та державне підпри-
ємство «Завод 410 ЦА» зі 
складу концерну «Антонов» 
до Державного концерну 
«Укроборонпром».

Прес-служба 
Мінекономрозвитку

► Лідери парламентських фрак-
цій домовилися про звіт Уряду та 
Прем’єра Арсенія Яценюка у Вер-
ховній Раді, який має відбутись у лютому. 
Фракція «Самопоміч», окрім того, ініціює збори 
ради парламентської коаліції й виступає за відстав-
ку нинішнього Уряду. Підтримала цю пропозицію 
й лідер «Батьківщини» Юлія Тимошенко: «Я прошу 
зібрати загальні збори депутатів коаліції та внести 
до порядку денного питання про втрату управління 
державою і повернення в Уряд фахівців, які здатні 
керувати країною». Підтримав колег і лідер «Блоку 
Петра Порошенка» Юрій Луценко: «Вимагаю від 
Уряду подати до парламенту свій звіт. Саме під це 
можна скликати раду коаліції і потім найняти більш 
ефективних менеджерів для управління державою». 
Таким чином, три з чотирьох фракцій коаліції, крім 
«Народного фронту», вимагають відставки ниніш-
нього Уряду.
Президент Петро Порошенко з цього приводу 

заявив, що очікує від коаліції ініціатив щодо зміни 
складу Кабміну. Спікер ВР Володимир Гройсман 
вважає, що «важливо було б оновити саму коаліцій-
ну угоду, проаналізувати, як вона виконана на рік, 
оновити її і під ці завдання змінити склад Кабміну». 
Прем’єр-міністр Арсеній Яценюк також виступив 
за оновлення коаліційної угоди: «Вона має бути 
перетворена в політично і юридично зобов’язуючий 
документ із чітким графіком роботи і послідовністю 
кроків». 

   
► Президент Петро Порошенко 

заявив, що відновлення суверенітету 
України на підконтрольних сепара-
тистам територіях Донбасу відбудеться 
у цьому році: «У 2016 р. Росія повинна виконати всі 
пункти Мінських угод. Як Президент і головнокоман-
дувач я буду битися за кожен шматочок української 
землі і робитиму все, щоб повернути територіальну 
цілісність і суверенітет – спочатку на Донбас, потім 
до Криму. І заморозити цей конфлікт я не дам». 
Також Порошенко заявив: «Ті політичні сили, які 
хочуть за будь-яку ціну торпедувати мінські угоди, 
заблокувати мирний і конституційний процеси, по-
винні чітко усвідомлювати наслідки своїх дій. Вони 
призведуть до відновлення гарячої фази, включно з 
повномасштабним конфліктом з Росією».

► Україна і США єдині в позиції 
щодо того, що альтернативи мін-
ському процесу для врегулювання 
ситуації на Донбасі не існує, заявив 
Президент Петро Порошенко після переговорів з 
віце-президентом США Джозефом Байденом. «Ми 
домовилися про скоординовані дії, які повинні за-
безпечити припинення вогню, забезпечення безпе-
решкодного доступу представників ОБСЄ до пунктів 
зберігання важкої зброї і кордону», – повідомив він. 
Також Президент вважає, що позитивних зрушень в 
реалізації мінських домовленостей немає, і ситуа-
ція поки що не дає змоги перейти до політичного 
етапу врегулювання. Президент США Барак Обама 
і канцлер Німеччини Ангела Меркель також днями 
заявили про необхідність виконання мінських угод в 
Україні всіма сторонами.
Тим часом на лінії зіткнення продовжуються 

спровоковані бойовиками невизнаних «республік» 
несистемні обстріли, в тому числі й із забороненої 
мінськими домовленостями зброї. Подекуди навіть 
відбуваються бої.

► За час проведення антитерорис-
тичної операції збитки тільки До-
нецької області сягнули 5,4 млрд. 
грн., повідомив голова Донецької ОДА Павло 
Жебрівський: «Це без урахування тих населених 
пунктів, до яких доступ ускладнений. Але ключове 
питання – люди. У нас зареєстровано понад 660 
тисяч переміщених осіб. Це додає навантаження на 
територію області, яку контролює українська влада. 
Це проблеми з житлом, медициною, освітою, з не-
стачею робочих місць».

► Президент Петро Порошенко 
пропонує новий формат переговорів 
для повернення Криму: «Ми пропонуємо 
створити міжнародний механізм з деокупації півос-
трова. На моє переконання, оптимальним форма-
том для початку роботи є формат «Женева плюс» 
за участю наших партнерів з Європейського Союзу, 
США і, можливо, країн-підписантів Будапештського 
меморандуму», – зазначив Глава держави. 
Нагадаємо: «Женевський формат» – це Україна, 

Росія, ЄС та США. До складу переговірників, на 
думку експертів, ще може увійти Великобританія, 
Польща, Франція і Китай.
Прес-секретар президента Росії Пєсков, комен-

туючи ідею Києва щодо створення нового формату 
переговорів, заявив: «Питання Криму як такого не 
існує, відповідно, неможливо обговорювати питання 
Криму».

ДЕРЖАВНІ СПРАВИ

Ìèêîëó Ãîëîâêåâè÷à íàãîðîäæåíî îðäåíîìÌèêîëó Ãîëîâêåâè÷à íàãîðîäæåíî îðäåíîì
24 січня з нагоди відзначення Дня соборності України в Українському домі у Києві було 
проведено перше масштабне нагородження знаками народної пошани Всеукраїнського 
об’єднання громадян «Країна» сучасних героїв України, які зробили та роблять значний внесок у 
захист української незалежності, розвиток та розбудову нашої держави.

Знаки народної пошани 
вручили директор Україн-
ського дому Юрій Стельма-
щук та голова ВОГ «Країна» 
Олександр Сопов. Більшість 
представлених до відзна-
чення осіб не були удостоєні 
державних нагород України.
Орден «За розбудову 

України» отримав Микола 
Михайлович Головкевич – 
радник мера Ірпеня. З квітня 
1998 р. до листопада 2015-
го обіймав посади заступ-
ника та першого заступника 
Ірпінського міського голови, 
а його загальний трудовий 

стаж державної служби та 
служби в органах місцево-
го самоврядування стано-
вить понад 35 років. Тільки 
2015 р. за безпосередньої 
участі Миколи Михайловича 
в Ірпені було реалізовано 
низку проектів з розвитку 
інфраструктури міста, зокре-
ма: реконструйовано дитячу 
поліклініку і 2 амбулаторії 
сімейної медицини, парк ім. 
В.Правика і три сквери, спор-
тивні майданчики Ірпінської 
дитячо-юнацької спортивної 
школи, повернуто у власність 
територіальної громади та 

реконструйовано парк сі-
мейного відпочинку «Дубки», 
розпочато будівництво місь-
кого стадіону, побудовано 
стратегічно важливу дорогу 
до Києва, здійснено ремонт 
дорожнього покриття, троту-
арів і велосипедних доріжок 
та багато іншого. Микола 
Головкевич є активним учас-
ником громадського життя 
міста. Обирався депутатом 
Ірпінської міськради чоти-
рьох скликань, член виконко-
му ІМР.

Джерело: vgo-kraina.org

ВІДЗНАКА
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23 січня в актовій залі санаторію «Ворзель» зібралися небайдужі 
мешканці селища. Змусила їх прийти звістка про те, що теперішня 
влада хоче завершити процес об’єднання з Бучею. І зробити це 
збирається 29 січня на сесії.

Прийшло близько 50 вор-
зелян. Також були присутні 
голова селища, секретар 
селищної ради та кілька де-
путатів. Приїхала й група 
підтримки з Бучі в особі за-
ступника голови, секретаря 
та кількох, прихильних до 
справи об’єднання з Ворзе-
лем, бучанців. 
Ворзелян хвилювало єди-

не питання: чому, всупереч 
законам і приписам під час 
попередніх спроб насильно 
об’єднати Ворзель з Бучею, 
їм і тепер, за нової влади, 
не дають змоги розібратися, 
наскільки таке об’єднання 
вигідне Ворзелю? 
Виникло й питання Ірпе-

ня. Адже Ворзель знаходить-
ся у його підпорядкуванні. 
Мешканці, поставлені тепе-
рішньою владою у стислі ча-
сові рамки, також не можуть 
розібратися, наскільки їм ви-
гідно бути разом з Ірпенем.
Тому в кожному виступі 

звучало: дайте нам можли-
вість розібратися, з ким нам 
буде вигідніше жити, дайте 
нам можливість вибору.
Голова селища Лариса 

Федорук сказала, що про-
цес об’єднання потрібно 
завершити. На жаль, вона 
так і не почула, що не було 

справжнього обговорення, 
не проводилося опитування 
мешканців. Люди не були 
проінформовані про пере-
ваги співжиття саме з Бу-
чею, а не Ірпенем. Усі плю-
си щодо Бучі, в основному, 
зводилися до транспортних 
зручностей.
Голова роздала розписані 

дані про бюджет за минулий 
та нинішній рік і таблиці «по-
даткоспроможності терито-
рій». Там, окрім Бучі й Ворзе-
ля, фігурували села, з якими 
в разі об’єднання Ворзель 
буде ділити «хлібину». Це 
села – Мироцьке, Блистави-
ця, Гаврилівка, Тарасівщина, 
Синяк, Вороньківка, Раківка, 
Червоне, Лубянка. 
Звичайно, що для більшо-

сті присутніх ці цифри нез-
розумілі. А для тих, хто вміє 
їх «читати», потрібен час, 
щоб розібратись. І, звісно, 
порівняти їх з ірпінськими. 
Хоча в залі знайшлася меш-
канка, яка фахово розуміла-
ся на тих цифрах. Вона ска-
зала, що це не той документ, 
яким потрібно оперувати під 
час об’єднання. 
До всіх закидів додав-

ся ще один – зараз Ворзель 
уже об’єднується не тільки з 
Бучею, а й 9-ма селами. На 

початку так званого об’єд-
нання цих сіл не було.
Збори громади одного-

лосно проголосували за такі 
пункти: 

1. Звернутися до ворзель-
ського селищного голови, 
до депутатів з вимогою від-
класти розгляд питання про 
об’єднання з Бучею, внесе-
ного у порядок денний, до 
усунення недоліків. 

2. Звернутися до голови 
облдержадміністрації Воло-
димира Шандри щодо кон-
ституційності та законності 
ухваленого рішення. 

3. Зробити незалежний 
економічний аналіз і внести 
пропозицію про проведення 
місцевого референдуму. 

4. Зробити запит до Ірпін-
ської міської ради про на-
дання необхідної інформації 
щодо економічної ефектив-
ності об’єднання територі-
альних громад Ворзеля та 
Ірпеня. 

5. Розглянути питання 
про об’єднання громад піс-
ля ухвалення Генерального 
плану Ворзеля з урахуван-
ням його статусу як курорту 
місцевого значення.

Данута КОСТУРА

(Початок у попередньому 
номері)

СУБЕНЦІЇ З ДЕРЖАВНОГО 
БЮДЖЕТУ
Окрім того, міський бю-

джет в 2016 р. буде отри-
мувати субвенції з дер-
жавного бюджету в сумі 
253494,4 тис. грн., а саме:

- субвенція з державного 
бюджету місцевим бюдже-
там на виплату допомоги 
сім’ям з дітьми, малозабез-
печеним сім’ям, інвалідам з 
дитинства, дітям-інвалідам, 
тимчасової державної допо-
моги дітям та допомоги по 
догляду за інвалідами I чи II 
групи внаслідок психічного 
розладу — 80163,4 тис.грн.;

- субвенція з державного 
бюджету місцевим бюдже-
там на надання пільг та жит-
лових субсидій населенню 
на оплату електроенергії, 
природного газу, послуг те-
пло-, водопостачання і во-
довідведення, квартирної 
плати (утримання будинків 
і споруд та прибудинкових 
територій), вивезення побу-
тового сміття та рідких нечи-
стот — 50807,0 тис. грн.;

- субвенція з державного 
бюджету місцевим бюдже-
там на надання пільг та жит-
лових субсидій населенню 
на придбання твердого та 
рідкого пічного побутового 

палива і скрапленого газу — 
10,0 тис. грн.;

- субвенція з державного 
бюджету місцевим бюдже-
там на виплату державної 
соціальної допомоги на ді-
тей-сиріт та дітей, позбавле-
них батьківського піклуван-
ня, грошового забезпечення 
батькам-вихователям і при-
йомним батькам за надання 
соціальних послуг у дитячих 
— 1572,0 тис. грн.;

- освітня субвенція з дер-
жавного бюджету місцевим 
бюджетам — 59952,7 тис. 
грн.;

- медична субвенція з дер-
жавного бюджету місцевим 
бюджетам — 51324,4 тис. 
грн.;

- інші субвенції — 
9664,9 тис. грн.

— Скільки коштів пе-
редбачено на основні стат-
ті бюджетної сфери, кому-
нальне господарство міста 
та розвиток міста?

— Видаткова частина 
міського бюджету сформо-
вана з урахуванням впли-
ву економічних чинників, 
необхідності дотримання 
принципу збалансованості, 
ефективного та раціональ-
ного використання бюджет-
них коштів. 
При плануванні видатко-

вої частини основною метою 
було збереження соціаль-

ної спрямованості міського 
бюджету в балансі з його 
інвестиційною складовою, 
розв’язання проблем житло-
во-комунального господар-
ства. 
На захищені статті спря-

мовано 90,3%  коштів за-
гального фонду міського бю-
джету  (316806,2 тис. грн.). 
Питома вага заробітної пла-
ти з нарахуваннями на неї в 
загальнобюджетних видат-
ках загального фонду скла-
дає 40,7% (143696,1 тис. 
грн.); медикаментів — 0,7% 
(2306,6 тис. грн.); енерго-
носії — 8,7% (30476,8 тис. 
грн.), поточні трансфер-
ти населенню — 38,6% 
(135359,4 тис. грн.); харчу-
вання — 1,8% (6207,0 тис. 
грн.). 

ШКІЛЬНЕ ХАРЧУВАННЯ
Харчування дітей у до-

шкільних навчальних за-
кладах та загальноосвітніх 
навчальних закладах м.Ір-
пеня організовано відповід-
но до Закону України «Про 
внесення змін до деяких за-
конодавчих актів України», 
а саме в дошкільних та за-
гальноосвітніх навчальних 
закладах м.Ірпеня, селищах 
Ворзель, Гостомель, Коцю-
бинське забезпечуються 
безкоштовним харчуванням 
(100% за рахунок коштів 
міського бюджету):

• діти-сироти;
• діти, позбавлені бать-

ківського піклування;
• вихованці дошкільних 

навчальних закладів та учні 
1-4 класів загальноосвітніх 
навчальних закладів із сімей, 
які отримують допомогу від-
повідно до Закону України 
«Про державну соціальну 
допомогу малозабезпече-
ним сім’ям»;

• вихованці дошкільних 
навчальних закладів  із ро-
дин, у яких сукупний дохід 
на кожного члена сім’ї не пе-
ревищував рівня забезпечен-
ня прожиткового мінімуму 
(гарантованого мінімуму), 
який щороку встановлюєть-
ся законом про Державний 
бюджет України;

• вихованці дошкільних 
навчальних закладів, які ма-
ють статус дитини-інваліда, 
відповідно до Закону Украї-
ни «Про державну соціальну 
допомогу малозабезпече-
ним сім’ям».
Крім того міською радою 

розширено перелік пільго-
вих категорій, що отриму-
ють безкоштовне харчуван-
ня, а саме:

• вихованці дошкільних 
та учні загальноосвітніх на-
вчальних закладів, батьки 
яких загинули в зоні прове-
дення АТО;

• учні та вихованці на-
вчальних закладів, батьки, 
або особи, що їх замінюють, 
мобілізовані до зони прове-
дення АТО.
Окрім того міською ра-

дою розширено коло піль-
гових категорій дітей, яким  
встановлено пільгові умови 
оплати за харчування в до-
шкільних та загальноосвітніх 
навчальних закладах м.Ірпе-
ня, селищах Ворзель, Госто-
мель, Коцюбинське (40% 
— за рахунок місцевого бю-
джету, 60% — батьківська 
плата)

• вихованці дошкільних 
навчальних закладів із бага-
тодітних родин;

• діти, батьки яких, або 
особи, що їх замінюють, є 
демобілізованими та були 
учасниками АТО;

• діти-інваліди з числа уч-
нів 1-11 класів;

• діти з сімей, які опини-
лись у складних життєвих об-
ставинах та перебувають на 
відповідному обліку у служ-
бі у справах дітей та сім’ї, 
центрі соціальних служб для 
дітей, сім’ї та молоді Ірпін-
ської міської ради.

ПІЛЬГОВИЙ ПРОЇЗД
При підготовці проекту 

Закону України «Про Дер-
жавний бюджет України на 
2016 рік» та пов’язаних із 
цим змін до законодавства 
пропонувалося визначити 
право органів місцевого са-
моврядування за їх рішен-
ням за рахунок коштів міс-
цевого бюджету надавати 
пільговий проїзд окремим 
категоріям громадян. У на-
шому бюджеті таких видат-
ків у сумі 2 666,0 тис. грн.
У процесі доопрацюван-

ня внесених Кабінетом Міні-
стрів України законопроектів 
у Верховній Раді України ух-
валено рішення щодо збере-
ження у законодавстві права 
на пільговий проїзд окремих 
категорій громадян із по-
криттям цих видатків за ра-
хунок державного бюджету.
Разом із цим у Законі 

України «Про Державний 
бюджет України на 2016 рік» 
відповідні видатки у вигляді 
субвенції з державного бю-
джету місцевим бюджетам 
не були передбачені. У разі 
надання такої субвенції м.Ір-
пінь з Державного бюджету 
кошти в сумі 2 666,0 тис. 
грн. будуть направлені на 
інші цілі. 

БЛАГОУСТРІЙ
Ірпінською міською ра-

дою та виконкомом приді-
ляється велика увага бла-
гоустрою міста.

Питома вага видатків 
на житлово-комунальне 
господарство в загально-
му фонді становить 3,2% 
(11288,9 тис. грн.), у тому 
числі: 

• на освітлення вулиць 
міста — 1545,0 тис. грн.,

• на благоустрій міста 
7000,0 тис. грн., 

• на виконання Програ-
ми зайнятості населення 
м.Ірпінь та селищ Ворзель, 
Гостомель та Коцюбин-
ське на 2013-2017 рр. — 
20,0 тис. грн., 

• придбання сітки для 
благоустрою опор — 
83,9 тис. грн.

• на виконання заходів 
програми регулювання чи-
сельності безпритульних 
тварин гуманними мето-
дами «Тварини в місті» —  
140,0 тис. грн.

• на утримання зелених 
насаджень міста 2500,0 тис. 
грн. 

РЕМОНТ ДОРІГ
Окрім того заплановано 

видатки на поточний ремонт 
доріг міста 2297,1 тис.грн. 
(0,7%). З переліком доріг 
можна ознайомитись на сай-
ті Ірпінської міської ради. 

МЕДИЧНИЙ 
ЦЕНТР, САДОЧОК, 
ВІДЕОСПОСТЕРЕЖЕННЯ
Бюджет розвитку складає 

77093,2 тис.грн., за раху-
нок цих коштів запланова-
но будівництво медичного 
центру по вул. Садовій, 38, 
реконструкцію будівлі по 
вул. Курортна, 9 з перепро-
філюванням під дошкільний 
навчальний заклад; упрова-
дження системи теле(відео) 
спостереження в м.Ірпінь;.
Бюджет міста є збалансо-

ваний та реальний до вико-
нання, який у себе включає 
обов’язкові видатки на утри-
мання бюджетних установ та 
захищені статті.       

ÎÑÎÁËÈÂÎÑÒ² ÁÞÄÆÅÒÓ ÎÑÎÁËÈÂÎÑÒ² ÁÞÄÆÅÒÓ 
²ÐÏÅÍß – 2016²ÐÏÅÍß – 2016
Про міський бюджет м.Ірпеня на 2016 рік спілкуємося з начальником 
фінансового управління Євгенією Василівною ДАНИЛЮК.

Ó Ïðîçîðîìó îô³ñ³ ²ðïåíÿ ïîñëóãè Ó Ïðîçîðîìó îô³ñ³ ²ðïåíÿ ïîñëóãè 
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На черговій сесії Ірпінської міської ради внесли зміни до 
Положення, регламенту та переліку адміністративних послуг 
Центру надання адміністративних послуг.
За словами секретаря 

міської ради Юрія Денисен-
ка, ці зміни були обумовле-
ні змінами в законодавстві. 
Адже з початку поточного 
року функції з реєстра-
ції майнових прав, прав 
юридичних осіб, фізичних 
осіб-підприємців, громад-
ських формувань поклада-
ються на органи місцевого 
самоврядування.
Наразі на виконання За-

конів України («Про внесен-
ня змін до Закону України 
«Про державну реєстрацію 
речових прав на нерухоме 
майно та їх обтяжень» та 
деяких інших законодавчих 
актів України щодо децен-
тралізації повноважень з 
державної реєстрації речо-

вих прав на нерухоме май-
но та їх обтяжень» та «Про 
внесення змін до Закону 
України «Про державну ре-
єстрацію юридичних осіб та 
фізичних осіб-підприємців» 
та деяких інших законо-
давчих актів України щодо 
децентралізації повнова-
жень з державної реєстрації 
юридичних осіб, фізичних 
осіб-підприємців та громад-
ських формувань») розпо-
рядженням міського голови 
від 25.12.2015 р. №291 
створено робочу групу з 
передачі повноважень у 
сфері державної реєстра-
ції прав юридичних осіб, 
фізичних осіб-підприємців, 
громадських формувань, 

речових прав на нерухоме 
майно та їх обтяжень.
Відповідно до рішення 

попередньої сесії міськра-
ди, створено відділ держав-
ної реєстрації у кількості 7 
державних реєстраторів.
Також варто зазначи-

ти, що у Прозорому офісі 
працює електронна черга 
прийому громадян. Таке 
нововведення сприяє до-
ступності і зручності для 
суб’єктів звернень. Із почат-
ку роботи Прозорого офі-
су є позитивні зрушення, 
зокрема, адміністративні 
послуги надаються опера-
тивно, своєчасно, відкрито 
і справді прозоро.

«Правда Ірпеня»
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В Ірпені багато собак. Як хазяйських, так і безпритульних. «Але безпритульних собак надто-
перенадто», – скаже дехто. Ні, просто мало уваги й турботи отримують наші «молодші брати». 
Жорстоке ставлення до тварин стимульовано жорстоким суспільством, яке не любить людей. 
Цю «традицію» у будь-якому разі треба ламати.

На щастя, є дивовижно 
чуйні люди, як наприклад, 
ірпінчанка Марія Цимбалюк, 
голова ГО «Центр захисту 
тварин», яка любить будь-
яку живу істоту. Вона каже: 
«Найболючіше питання для 
мене – це права тварин, які 
абсолютно не захищені. Со-
бак упродовж радянського 
періоду та років незалежної 
України тільки стріляли та 
труїли.
Коли Володимир Карплюк 

балотувався на посаду мера, 
я з ним зустрілася і сказала: 
«У мене – велика громадська 
організація. Загалом десь 
20% людей жаліють тварин». 
Карплюк пообіцяв вирішува-
ти «собаче» питання гуман-
ним способом. І я йому вірю. 
Це – людина слова. Але щось 
не стикується. Справу без-
притульних собак він дору-
чив своїм заступникам Ната-
лії Семко і Дмитру Христюку. 
Тепер це питання застрягло в 
земельній комісії міськради». 
На думку пані Марії Цим-

балюк, «проблема не в тому, 
що ми спасемо десять тварин 
чи сто (хоча для мене це дуже 
важливо). Від цього залежить 
майбутнє нашої держави, 
тобто майбутнє наших дітей, 
які вчаться бути жорстокими. 
От сьогодні великі собаки по-
рвали невеличкого песика, 
я завезла його у ветлікарню 
«Альфа». Треба платити гро-
ші. Або він буде конати і всі 
проходитимуть мимо. Якось 
машина збила собаку, пола-
мала лапи, тварина у 15-гра-
дусний мороз вмирала, її 
нема де подіти.
Я спромагаюся такі фак-

ти донести до громадськості 
і влади. Потрібен притулок 
для тварин, де їх, зокрема, 
стерилізуватимуть. Лев То-
лстой сказав золоті слова: 
«Держава, яка жорстоко 
ставиться до тварин, завж-
ди буде кримінальною й 

убогою». Куди ще далі нам 
котитися? Ми всі бачимо: у 
нас криміналітет зашкалює, 
жорстокість зашкалює. Тож 
ми знайшли землю, що пу-
стує, під притулок. Показали 
чиновникам. А мені кажуть: 
«Цю землю використаємо під 
виробництво і будемо мати 
гроші». Все впирається в гро-
ші». 
Тож який вихід знайшли 

народні обранці на засіданні 
комісії з земельних питань? 
Передусім вони зазначили, 
що підтримують добрі іні-
ціативи пані Марії. Захист 
тварин – це однозначно важ-
лива справа. Але необхідно 
виконувати законодавчі акти. 
Адже на заяву про можли-
вість відведення земельної ді-
лянки площею майже 1,4 га в 
довгострокову оренду термі-
ном на 49 років громадській 
організації «Центр захисту 
тварин» відділ містобудуван-
ня та архітектури Ірпінської 
міської ради відповів, що 
користувачем цієї землі, яка 
входить до володінь площею 
36,7707 га, є ВАТ «СКБ-Про-
грес» (правонаступник ВАТ 
«Ірпінський комбінат «Про-
грес»). Згідно з Державним 
актом на право користування 
землею. Тож ірпінська влада 
цю ділянку виділити не може. 
Це по-перше. 
По-друге, в Земельно-

му кодексі чітко прописано: 
землю можна виділити тільки 
на основі тендеру. По-третє, 
влада прагне підтримувати 
місцевих підприємців, які 
сплачують податки в бюджет 
для реалізації різноманітних 
програм. Притулок для тва-
рин місту не даватиме при-
бутку. 

«І взагалі, чому приту-
лок претендує на територію 
площею понад один гектар 
землі? – запитав депутат 
Олександр Бурчак. – Де кон-
структивні обґрунтування? 

Чому гектар, а не два, не три? 
А може, достатньо десять со-
ток?». Депутат загадково до-
рікнув: «Вашу голослівність 
ми сприймаємо як популізм, 
який виходить за межі піару 
для деяких політичних сил, 
які вас використовують».
Подивована пані Марія 

відреагувала: «Я одинадцять 
років займаюся громадською 
роботою. Ми не просимо 
землю в оренду, це буде ко-
мунальна власність і буде ко-
мунальне підприємство». 
Депутат Лаврентій Ку-

хайлешвілі зауважив: «Я вас 
підтримував з самого почат-
ку. Але надійшов висновок 
державної санітарної служби, 
де написано, що санітарна 
захисна зона для ветеринар-
но-лікувальних закладів скла-
дає 200 м. А до озера лише 
тільки 70 м». 
Третій депутат зазначив, 

що в центрі міста є дві пер-
лини – водойми. «Є плани 
створення рекреаційної зони 
і зон відпочинку, щоб сти-
мулювати розвиток туристич-
ної сфери. Поряд – потужні 
промзони, яких нема в інших 
містах. Тож треба стратегічно 
думати: куди наші діти після 
навчальних закладів підуть 
працювати? Хто наповню-

ватиме бюджет міста? А в 
притулку для тварин скіль-
ки людей працюватимуть? 
Максимум двадцять. Отже, 
треба цю територію віддати 
тому підприємству, яке мак-
симально буде корисним для 
міста. Тим паче, що притулок 
для собак не повинен місти-
тися в центрі міста». 
У цю тезу закралося про-

тиріччя: з одного боку, де-
путат говорить про перспек-
тиви створення рекреаційної 
зони, а з другого боку, те-
риторії треба віддавати під-
приємствам, які мають бути 
максимально корисними для 
міста. 
До речі, в центральній ча-

стині Києва є притулок для со-
бак, а от вважати територію 
ВАТ «СКБ-Прогрес» центром 
Ірпеня навряд чим доцільно. 
З уст депутата-жінки про-

лунало, що перший заступ-
ник мера Дмитро Христюк 
на попередній зустрічі пообі-
цяв, що ділянку для притулку 
тварин шукатимуть. Наразі 
відбуваються перемовини з 
головою Гостомельської се-
лищної ради. 

Текст і фото: 
Володимир КОСКІН
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Виявлені наймані особи, які працювали без укла-
дання трудових угод із роботодавцями, додатково 
сплатили до бюджету близько 295 тис. грн. податку на 
доходи фізичних осіб та понад 33 тис. грн. єдиного 
соцвнеску. 
Також 1205 громадян, які здійснювали підприєм-

ницьку діяльність без реєстрації, офіційно зареєстру-
валися підприємцями і сплатили до бюджету близько 
180 тис. грн. податків. 
Завдяки спільним заходам ГУ ДФС у Київській об-

ласті та органів місцевої влади у 2015 р. рівень ви-
плати заробітної плати своїм працівникам підвищили 
майже 1,4 тис. суб’єктів господарювання. Додатково 
надійшло до бюджету майже 4 млн. грн. податку на 
доходи фізичних осіб та єдиного соцвнеску. 
Загалом за рік під час перевірок суб`єктів госпо-

дарювання, які виплачували заробітну плату та інші 
доходи фізичним особам, порушення податкового за-
конодавства встановлено у 95% перевірених. До бю-
джету нараховані близько 16 млн. грн. податку на до-
ходи фізичних осіб з урахуванням штрафних санкцій.  

ГУ ДФС у Київській області

Çì³íåíî óìîâè îòðèìàííÿ Çì³íåíî óìîâè îòðèìàííÿ 
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Тепер проводити медогляд та видавати довідки для 
отримання водійських прав зможуть будь-які заклади 
охорони здоров’я з ліцензією на відповідний вид діяль-
ності, а не окремі «водійські медкомісії».
Медоглядом водіїв можуть займатися будь-які ме-

дичні установи, які мають необхідних фахівців: тера-
певт (голова комісії), невропатолог, отоларинголог, 
офтальмолог і хірург.
Проведення медоглядів водіїв не є окремим видом 

лікарської спеціалізації, у зв’язку з чим такі установи не 
потребують отримання додаткових документів для про-
ведення зазначеної діяльності.

«Правда Ірпеня»

ТВАРИНИ В МІСТІ
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Шановні громадяни та 

керівники підприємств, уста-
нов, організацій!
У зв’язку з важкими по-

годними умовами, КП «Кон-
троль благоустрою міста» по-
відомляє, що відповідно до 
п. 5.6.2. Правил благоустрою 
«Про Інспекцію по контро-
лю за станом благоустрою  
м. Ірпеня та селищ Ворзель, 
Гостомель, Коцюбинське», 
обов’язок з механізованого 
та ручного прибирання те-
риторій від снігу, проведення 
протиожеледних заходів:

1) покриття проїзної ча-
стини міських проспектів, 
вулиць, провулків, покриття 
тротуарів, набережних, буль-
варів, площ, а також дворів, 
тротуарів, покриття проїзної 
частини міських проспектів, 
вулиць, провулків, прилеглих 
до житлового фонду терито-
ріальної громади, за кошти 
міського бюджету – поклада-
ється на управління міського 
господарства;

2) дворів, тротуарів, по-
криття проїзної частини міс-
цевих проїздів, прилеглих до 
житлового фонду відомств 

– покладається на відповідні 
відомства;

3) тротуарів, покриття 
проїзної частини місцевих 
(внутрішньоквартальних) до-
ріг, територій, суміжних (при-
леглих) із приватними домо-
володіннями, покладається 
на власників домоволодінь, а 
контроль за виконанням цьо-
го обов’язку – на виконавчий 
комітет міської ради; 

4) дворів, тротуарів, по-
криття проїзної частини, те-
риторій, прилеглих до буді-
вель громадської забудови, 
прибудинкової території, у 
тому числі будівель, що утри-
муються товариством спів-
власників багатоквартирного 
будинку, покладається на ба-
лансоутримувача будівель.

5) дворів, тротуарів, май-
данчиків, покриття проїзної 
частини, інших суміжних 
(прилеглих) територій з зе-
мельними ділянками, що 
надані у власність або корис-
тування юридичним або фі-
зичним особам, покладається 
на відповідні підприємства, 
установи, організації, при-
ватних підприємців, грома-

дян, які є власниками або ко-
ристувачами таких ділянок;

6) тротуарів, територій, 
прилеглих до торговель-
них центрів, об’єктів по-
бутового обслуговування, 
громадського харчування, 
магазинів, ринків та інших 
об’єктів торгівлі на відстані 
15 м навколо них, а також 
яток, ларьків, кіосків, інших 
об’єктів виносної/вуличної 
торгівлі па відстані 5 метрів 
навколо них покладається 
на суб’єктів господарюван-
ня, що експлуатують вказані 
об’єкти;

7) охоронних зон заліз-
ничної колії, ліній електро-
передач покладається на 
відповідні підприємства, що 
їх експлуатують;

8) прилеглих до АЗС, на 
відстані 15 м навколо них 
покладається на суб’єктів го-
сподарювання, які експлуа-
тують вказані об’єкти;

9) прилеглих до гаражів 
покладається на гаражно-бу-
дівельні кооперативи, влас-
ників (користувачів, якщо 
такий обов’язок покладений 
на них відповідно до догово-
ру) індивідуальних гаражів;

10) прилеглих до цен-
трально-теплових,  тран-
сформаторних, газорозпо-
дільних, тяглових підстанцій 
у радіусі 10 м покладається 
на підприємства, установи, 
організації на балансі в яких 
знаходяться  вказані об’єкти;

11) лісопосадок – покла-
дається на виконавчий ко-
мітет;

12) кінцевих автобусних, 
зупинок маршрутних тран-
спортних засобів і стоянок 
(місць відстою) маршрутних 
таксі – покладається на від-
повідні підприємства, що 
експлуатують вказані зу-
пинки (далі – підприємства 
транспорту) у радіусі 15 м 
від облаштування зупинки, 
стоянки;

13) автобусних, зупинок 
маршрутних транспортних 
засобів і стоянок маршрут-
них таксі, крім кінцевих, 
покладається на відповідні 
підприємства, житлово-екс-
плуатаційні організації або 
інших осіб, на яких покла-
дений обов’язок щодо ме-
ханізованого та ручного 
прибирання відповідних те-
риторій, на яких розміщені 
такі зупинки;

14) місць для зупинки 
маршрутних транспортних 
засобів, окрім кінцевих, де 
відсутні об’єкти торговельної 
діяльності та які розміщені 
не на прибудинковій тери-
торії, покладається на осіб, 

визначених виконавчим ко-
мітетом;

15) парковок і автостоя-
нок – покладається на осіб, 
які є їх балансоутримувача-
ми, та осіб, яким вказані те-
риторії надані у користуван-
ня згідно з договором;

16) зелених насаджень 
парків, парків культури та 
відпочинку, парків – пам’я-
ток садово-паркового мис-
тецтва, спортивних дитячих, 
меморіальних та інших, ре-
креаційних зон, садів, зон 
зелених насаджень, скверів 
та майданчиків для дозвілля 
та відпочинку – покладаєть-
ся на їх балансоутримувачів;

17) вокзалів – покладаєть-
ся на відповідні підприєм-
ства, що утримують майно 
вокзалів на балансі; 

18) ринків – покладається 
на відповідні підприємства, 
фізичних осіб – підприємців, 
що утримують майно ринків 
на балансі;

19) мостів, шляхопрово-
дів, підземних пішохідних 
переходів – покладається на 
їх балансоутримувачів.

З повагою,
начальник КП «Контроль 

благоустрою міста»
Євгенія АЛЄКСЄЄВА 

► Будемо штрафувати
У зв’язку з цим наполегливо просимо у термін до 

31 січня 2015 року забезпечити належне прибирання 
снігу та проведення протиожеледних заходів на тери-
торіях, що відповідно до Правил благоустрою «Про Ін-
спекцію по контролю за станом благоустрою  м. Ірпеня 
та селищ Ворзель, Гостомель, Коцюбинське» перебува-
ють у вашій власності або користуванні.
Одночасно повідомляємо, що порушення правил 

благоустрою територій населених пунктів, відповідно 
до ст. 152 Кодексу України про адміністративні пра-
вопорушення, тягне за собою накладення штрафу на 
громадян від 340 до 850 грн. на посадових осіб, гро-
мадян суб’єктів підприємницької діяльності – від 850 
до 1700 грн.
У разі невиконання чи неналежного виконання 

правил благоустрою підприємствами, установами, 
організаціями та фізичними особами просимо по-
відомляти КП «Контроль благоустрою міста» для 
вжиття заходів реагування та притягнення винних 
осіб до адміністративної відповідальності.

ДО ВИКОНАННЯ

СЕРДЕЧНО ДЯКУЄМО 
БЛАГОДІЙНИКАМ!
Виконавчий комітет Ірпінської міської 

ради висловлює щиру подяку за безкори-
сливу допомогу Олександру Пащинському 
та Ігорю Вишнякову в організації і прове-
денні новорічних свят для дітей Приірпін-
ня. 

Також вдячні Богдану Карпенку, Роману Солода-
ренку, Ігорю Оверку, Віталію Нелюбіну. 
Бажаємо Вам сил, енергії, міцного здоров’я, миру 

і злагоди!

ПОДЯКА
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► Зіткнулися з корупціонерами-
податківцями?
Ірпінська ОДПІ повідомляє, що для створення спри-

ятливих умов здійснення підприємницької діяльності 
функціонує реально діючий антикорупційний сервіс, 
за допомогою якого громадяни та суб’єкти господарю-
вання мають можливість повідомити про неправомірні 
дії або бездіяльність працівників Державної фіскальної 
служби України, а також  про можливі корупційні дії з 
їхнього боку. 
Результати розгляду інформації клієнтам повідомля-

ються в режимі Call-back невідкладно або протягом 1-3 
робочих днів. Якщо інформація потребує додаткового 
розгляду, то загальний термін її опрацювання не пере-
вищує 15 днів. Усі звернення опрацьовуються якісно і 
своєчасно, кожному заявнику особисто надається відпо-
відь згідно з чинним законодавством. 
Звернутися на «Пульс» можна за телефоном: (044) 

284-00-07.
Ірпінська ОДПІ

► Куди звертатися платнику 
податків для отримання письмової 
податкової консультації?

КРИК ДУШІ

Відповідно до пп. 
14.1.172 п. 14.1 ст. 14 По-
даткового кодексу України 
(далі – ПКУ) податкова кон-
сультація – допомога кон-
тролюючого органу кон-
кретному платнику податків 
стосовно практичного вико-
ристання конкретної нор-
ми закону або норматив-
но-правового акта з питань 
адміністрування нараху-
вання та сплати податків чи 
зборів, контроль за справ-
лянням яких покладено на 
такий орган.
Пунктом 52.4 ст. 52 ПКУ 

встановлено, що консульта-
ції, крім узагальнених, на-
даються:

– в усній формі – контро-
люючими органами;

– у письмовій або елек-
тронній формі – контро-
люючими органами в Ав-
тономній Республіці Крим, 
містах Києві та Севастополі, 
областях, міжрегіональни-
ми територіальними орга-
нами, центральним орга-
ном виконавчої влади, що 
реалізує державну подат-
кову та митну політику, та 
підлягають обов’язковому 
розміщенню на сайті кон-
тролюючого органу, який 
надав консультацію, про-
тягом 10 календарних днів 
після дня їх надання без 
зазначення найменування 
(прізвища, ім’я, по бать-
кові) платника податків та 
його податкової адреси.

Відповідно до п. 41.1 ст. 
41 ПКУ, контролюючими 
органами є органи доходів і 
зборів – центральний орган 
виконавчої влади, що за-
безпечує формування єди-
ної державної податкової, 
державної митної політики 
в частині адміністрування 
податків і зборів, митних 
платежів та реалізує дер-
жавну податкову, державну 
митну політику, забезпечує 
формування та реалізацію 
державної політики з адмі-
ністрування єдиного внеску, 
забезпечує формування та 
реалізацію державної по-
літики у сфері боротьби з 
правопорушеннями при 
застосуванні податкового 
та митного законодавства, 
а також законодавства з пи-
тань сплати єдиного внеску 
(далі – центральний орган 
виконавчої влади, що за-
безпечує формування та 
реалізує державну податко-
ву та митну політику), його 
територіальні органи.
Отже, податкові консуль-

тації у письмовій формі ма-
ють право надавати ДФС, 
Головні управління ДФС у 
областях, м. Києві та Міжре-
гіональне головне управ-
ління ДФС – Центральний 
офіс із обслуговування ве-
ликих платників. Будь-які 
державні податкові інспек-
ції мають право надавати 
податкові консультації ви-
ключно в усній формі.

Ірпінська ОДПІ

ßÊ ÍÅ ÄÀÒÈ ÑÅÁÅ ÏÎÃÐÀÁÓÂÀÒÈßÊ ÍÅ ÄÀÒÈ ÑÅÁÅ ÏÎÃÐÀÁÓÂÀÒÈ
Уже стало традиційним, що найбільша кількість крадіжок скоюється в період свят і відпусток. Не стали 
винятком і цьогорічні святкові вакації. Так, у січні в Ірпінському регіоні скоєно близько 15 квартирних 
крадіжок. Як діяти на випередження і не стати черговою жертвою квартирних грабіжників?

Що радять ірпінські полі-
ціянти?

– По-перше, ніколи не по-
трібно повідомляти сторон-
нім людям про ваш робочий 
графік. Нехай місце і час 
роботи для «широкого кола 
осіб» залишається конфіден-
ційною інформацією. 

– Якщо є така можливість 
і бажання – заведіть собаку.

– Подружіться з сусіда-
ми на поверсі. Особливо з 
пенсіонерами, оскільки їхня 
пильність може злякати зло-
вмисників.

– Найкращий захист від 
злодіїв – надійні двері та 
міцні замки. Міцними по-
винні бути не тільки вхідні 

двері, але й дверна короб-
ка, особливо її кріплення у 
дверному отворі (стіні)..

– Використовуйте охорон-
ну сигналізацію.

– А якщо ви живете на 
першому поверсі, то дуже 
бажано на вікна й балкон 
встановити міцні грати.

– Добре, якщо встановле-
ні окремі двері в коридорі, 
що ведуть на сходову кліти-
ну – це також знизить ризик 
квартирної крадіжки.
На жаль, ніхто не може 

бути застрахований від квар-
тирної крадіжки, тому бажа-
но зберігати цінні речі там, 
де їх найважче знайти, не 
ховайте готівку в найочевид-

ніших «тайниках». Звичайно, 
те, що вам здається надій-
ним місцем, буде перевіре-
но зловмисниками в першу 
чергу. Постільна білизна, 
кишені зимового пальта 
і взагалі платтяна шафа і 
його куточки виключаються 
відразу. Білизну буде витяг-
нуто, кишені вивернуті нави-
воріт, а шафа відкрита нав-
стіж. Заховати що-небудь під 
килим або скатертину – рів-
нозначно тому, що покласти 
зверху.
Банки з крупами і бо-

рошном – «потаємні» місця 
вашого буфету для злодіїв 
також не є відкриттям.

Радимо завести домашній 
сейф. Помірно важкий або 
вмонтований у стіну. Без-
сумнівно, увагу зловмисни-
ків він приверне відразу, але 
якщо конструкція металевої 
шафи буде досить надійною, 
їм доведеться добряче попо-
тіти, щоб його зламати.
Кращий спосіб уникнути 

квартирної крадіжки – уста-
новка сигналізації. Після 
того, як ваша квартира буде 
поставлена на охорону, сиг-
нал про кожне відкриття 
вхідних дверей буде надхо-
дити на пульт відділу охоро-
ни. Тому зловмисникам не 
вдасться проникнути у ваш 
будинок непоміченими.

ßÊ ÄÅÐÆÀÂÀ ÄÎÏÎÌÀÃÀÒÈÌÅ ßÊ ÄÅÐÆÀÂÀ ÄÎÏÎÌÀÃÀÒÈÌÅ 
ÌÀËÎÇÀÁÅÇÏÅ×ÅÍÈÌ Ñ²Ì’ßÌÌÀËÎÇÀÁÅÇÏÅ×ÅÍÈÌ Ñ²Ì’ßÌ
Ця допомога у відсотко-

вому співвідношенні до про-
житкового мінімуму матиме 
такий вигляд: 
для працездатних осіб – 

21%, для дітей – 85%, для 
осіб, які втратили працездат-

ність, та для інвалідів – 100% 
від прожиткового мінімуму.
Розмір державної соці-

альної допомоги малозабез-
печеним сім’ям у 2016 р. 
не може бути більше, ніж 
75% від рівня забезпечення 

прожиткового мінімуму для 
сім’ї. (Див. детальніше у ми-
нулому номері «ІВ»).
Розмір допомоги інвалі-

дам з дитинства та дітям-ін-
валідам у 2016 р. буде роз-
раховуватися з урахуванням 

норм Закону України «Про 
Державний бюджет на 2016 
рік» та Закону України «Про 
державну соціальну допомо-
гу інвалідам з дитинства та 
дітям-інвалідам»:

із січня із травня із грудня

Інвалідам з дитинства І гр. підгрупи А з надбавкою на догляд 2206,80 2322,00 2482,60

Інвалідам з дитинства І гр. підгрупи Б  з надбавкою на догляд 1611,00 1695,00 1812,00

Інвалідам з дитинства ІІ гр. 1074,00 1130,00 1208,00

Інвалідам з дитинства ІІІ гр. 1074,00 1130,00 1208,00

На дітей-інвалідів 1074,00 1130,00 1208,00

На дітей-інвалідів підгрупи А до 6 років з надбавкою на догляд 1918,80 2019,00 2158,60

На дітей-інвалідів  до 6 років з надбавкою на догляд 1335,30 1405,00 1502,10

На дітей-інвалідів підгрупи А від 6 до 18 років з надбавкою на догляд 2206,80 2322,00 2482,60

На дітей-інвалідів від 6 до18 років з надбавкою на догляд 1479,30 1556,50 1664,10

На дітей-інвалідів, захворювання яких пов’язано з ЧАЕС 1127,70 1186,50 1268,40

На дітей-інвалідів підгрупи А до 6 років з надбавкою на догляд, захворювання яких пов’язано з ЧАЕС 2294,70 2414,50 2581,40

На дітей-інвалідів  до 6 років з надбавкою на догляд, захворювання яких пов’язано з ЧАЕС 1711,20 1800,50 1924,90

На дітей-інвалідів підгрупи А від 6 до 18 років з надбавкою на догляд захворювання яких пов’язано з 
ЧАЕС

2582,70 2717,50 2905,40

На дітей-інвалідів  від 6 до 18 років з надбавкою на догляд захворювання яких пов’язано з ЧАЕС 1855,20 1952,00 2086,90

«ÇÀ¯Ð» ² «ØÒÎÏÎÐ» ÇÀÌÓ×ÈËÈ «ÇÀ¯Ð» ² «ØÒÎÏÎÐ» ÇÀÌÓ×ÈËÈ 
ÌÅØÊÀÍÖ²Â ØÓÌÎÌÌÅØÊÀÍÖ²Â ØÓÌÎÌ
Горезвісний нічний клуб «Заїр» вкупі з пабом «Штопор» і далі дошкуляють мешканцям 
багатоповерхового будинку за адресою вул. Грибоєдова, 15, порушуючи тишу після 22-ї години. 
Нема спокою і в часи неспання: коли школярі роблять уроки, матері вкладають немовлят, 
старенькі дивляться телевізор, молоді роблять хатні справи. 

Це так дістало мешкан-
ців, що вони знову при-
йшли на виконком Ірпін-
ської міськради, аби вже 
в судовому порядку ініці-
ювати виконання рішення 
органів місцевого самовря-
дування. Ця історія є по-
казовою і великою мірою 
дороговказом, алгоритмом 
дій для страждальців в ін-
ших житлових будинках, в 
які впровадилися «веселі 
заклади».
Міський голова Воло-

димир Карплюк пояснив 
можливий розвиток подій: 
«Орган місцевого само-
врядування ухвалює рі-
шення щодо повернення в 
лоно законності дій тієї чи 
іншої юридичної або фі-
зичної особи. Якщо вони 
не виконують це рішення, 
далі в дію вступають пра-
воохоронні органи. Тобто 
виконавчий комітет рішен-

ня на рішення прийняти 
не може, ми не є інстанція 
контролююча. У разі, якщо 
правоохоронна система 
не виконує свою функцію, 
можна звернутися до суду 
і громадянам, і виконавчо-
му комітету, але на підставі 
звернення громадян». 
Члени виконавчого комі-

тету питання клубу «Заїр» 
вже обговорювали. Було 
запропоновано  і винуват-
цям висловити свою думку, 
адже питання стояло руба: 
нічний клуб закрити взага-
лі. Тож його представниця 
попросила три місяці, впро-
довж яких заклад як нічний 
клуб повністю припинить 
роботу, тобто працюватиме 
до 22-ї години.
Та оскільки гучне життя 

триває й далі, то мешкан-
ці і орган місцевого само-
врядування готові скори-
статися законним правом 

врешті «придушити» га-
ласливу діяльність нічного 
клубу «Заїр» і заодно – пабу 
«Штопор». Характерно, що, 
скажімо, 25 січня «Заїр» 
працював до п’ятої годи-
ни ранку, мешканці тричі 
викликали поліцію. На паб 
«Штопор» тільки у грудні 
2015 р. було подано п’ять 
звернень громадян, складе-
но два адмінпротоколи за 
перевищення рівня шуму.

Виконком ухвалив рі-
шення дозволити працю-
вати цим двом закладам 
тільки до десятої години 
вечора. У разі невиконан-
ня цього рішення мешканці 
і виконком подаватимуть 
на нічний клуб «Заїр» і паб 
«Штопор» судові позови, 
аби змусити ці установи ви-
конувати закон «про тишу».

 Володимир КОСКІН

ПОДАТКОВА ІНФОРМУЄ

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ

Äî óâàãè æèòåë³â ²ðïåíÿ!Äî óâàãè æèòåë³â ²ðïåíÿ!
Дороги на вулицях Грибоєдова і Комсомольська 
БУДУТЬ ЧАСТКОВО ПЕРЕКРИТІ
Шановні мешканці вулиць Грибоєдова, Комсомоль-

ська! Повідомляємо, що з 1 лютого до 31 березня 2016 
року заплановано проведення ремонтних робіт – прокла-
дання водовідведення на ваших вулицях. Ремонтні роботи 
будуть проведені у два етапи: прокладання ливневих во-
достоків та асфальтування. У зв'язку з цим дорожній рух 
на зазначених вулицях буде обмежено на весь цей період. 
Приносимо вибачення за тимчасові незручності! 
Гаряча лінія: (093)981-87-43

З повагою, адміністрація міста, 
КП Контроль благоустрою міста

НА ЗАМІТКУ
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Передувала створенню 
Громадської ради велика під-
готовча робота. У ЗМІ було 
розміщене оголошення про 
намір створити Громадську 
раду при виконкомі. В Ірпін-
ській раді зареєстровано 142 
громадські організації. Від-
гукнулися 46 і кожна надісла-
ла свого представника. 

25 грудня 2015 року ці 46 
організацій утворили робо-
чу групу з 10 осіб. Головою 
групи обрали Тамару Марке-
лову. Група впродовж місяця 
написала проект Положення і 
Регламент і підготувала пер-
ше засідання.

22 січня на своєму пер-
шому засіданні після недо-
вгих дебатів Положення і 
Регламент були ухвалені. 
На голову ГР було висунуто 
чотири претенденти: Олега 
Поповичука (ГО «Київська об-
ласна Федерація Хортингу»), 
Євгена Мельничука (ГО «Те-
риторіальна громада міста 

Ірпінь»), Тамару Маркелову 
(Ірпінська міська громадська 
організація інвалідів «Любов 
і довіра») та Дмитра Негрешу 
( ГО «Адвокат» – правозахис-
на група). 
Кожен із претендентів 

коротко розказав про себе 
і відповів на запитання. У 
результаті рейтингового го-
лосування головою Громад-
ської ради обрано Тамару 
Маркелову, начальника від-
ділу зв’язків з громадськістю 
Національного університету 
Державної податкової служби 
(25 голосів). Дмитро Негре-
ша набрав 11 голосів, Олег 
Поповичук – 7, Євген Мель-
ничук – 6.
Рейтинговим голосуван-

ням були обрані заступники: 
Дмитро Негреша (ГО «Ад-
вокат» правозахисна група), 
Микола Ковальчук (благо-
дійна організація «Фонд Де-
карта») та Ірина Мурга (ГО 
«Центр захисту тварин»). Се-
кретарем став Андрій Витяга-
нець (ГО «Життя спочатку»).

Збори проголосували за 
створення восьми профіль-
них комісій з питань:

1. бюджету, фінансів, цін 
та ціноутворення;

2. регламенту, депутат-
ської етики, дотримання за-
конності правопорядку та 
ЗМІ;

3. освіти, науки, молоді, 
спорту, фізичної культури;

4. земельних відносин, лі-
сових та природоохоронних 
питань;

5. соціального захисту на-
селення, медицини, наслідків 
аварії на ЧАЕС, вимушених 
переселенців та АТО;

6. житлово-комунального 
господарства, промисловос-
ті, транспорту, енергетики, 
зв’язку та побутового обслу-
говування населення;

7. архітектури та капіталь-
ного будівництва;

8. по роботі з правоохо-
ронними органами та бо-
ротьбі з корупцією.
Голова комісії або делего-

ваний представник братиме 

участь у засіданнях профіль-
них комісій виконкому.
Присутній на зборах пер-

ший заступник міського голо-
ви Дмитро Христюк, приві-
тавши громадських активістів 
з утворенням Громадської 
ради, сказав, що покладає ве-
ликі надії на її діяльність. Нині 
змінилася філософія управ-
ління Ірпенем – від «бюджету 
проїдання» місто переходить 
до «бюджету розвитку». «Ми 
будемо ефективно вико-
ристовувати всі кошти міс-
цевого бюджету, щоб кожна 
гривня вкладалася у розвиток 
нашого міста. Але це можли-
во тільки з допомогою пред-
ставникiв громадянського 
суспiльства, якi, я впевнений, 
будуть ефективно контролю-
вати цей процес», – сказав 
Дмитро Христюк.

29 січня о 13 годині відбу-
дуться збори з формування 
персонального складу комі-
сій Громадської ради. 

 Данута КОСТУРА
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При виконавчому комітеті Ірпінської міської ради створено колегіальний консультативно-дорадчий 
орган під назвою «Антикорупційна рада». Головна мета його діяльності – профілактика корупції 
та розгляд питань, які можуть мати ознаки корупції, опрацювання звернень громадян, які мають 
певні підозри або зауваження, антикорупційна експертиза нормативно-правових актів.

Мер Ірпеня Володимир 
Карплюк зауважив: «Слуш-
на ініціатива. Адже є багато 
ситуацій, які мають елемент 
суперечливості, спірності. 
Громадяни не до кінця впев-
нені або сумніваються в рі-
шеннях міської ради, у тому 
числі виконавчого комітету, 
звертаються з повторним 
розглядом окремих про-
блем. Інде багато ходить 
чуток із приводу розгляду 
того чи іншого питання. 
Для того, щоб була структу-
ра, яка фізично зможе такі 
скарги розглядати, саме і 
створено Антикорупційну 
раду.

Ми хочемо мати систему 
внутрішнього контролю, не 
більше, не менше, дії наших 
співробітників мають бути, 
як на долоні. Якщо керів-
ник громадської організації, 
підприємець, мешканець 
Ірпеня, подаючи документи, 
отримає від когось якийсь 
натяк на винагороду за по-
слугу, тоді включатиметься 
антикорупційний процес». 
Перший заступник мера 

Дмитро Христюк зауважив, 
що ця рада засідатиме що-
тижня, працюватиме теле-
фон гарячої лінії (номер 
буде повідомлено), буде 
пряме спілкування з поса-
довцями, з депутатським 

корпусом. Щотижня роз-
глядатимуться всі спірні 
питання для того, щоб їх 
врегульовувати. «У межах 
нашої компетенції ми все 
зробимо. Стосовно питань 
поза нашою компетенці-
єю, ми будемо колегіально 
звертатися до всіх посадо-
вих осіб інших територіаль-
них органів влади для того, 
щоби знову таки вирішувати 
проблеми людей в межах ді-
ючого законодавства».
Головою ради став Дми-

тро Христюк. Заступником 
антикорупційної ради при-
значений Костянтин Карєв 
– керуючий справами ви-
конавчого комітету Ірпін-

ської міської Ради. Функції 
секретаря виконуватиме 
Тетяна Здоренко – головний 
спеціаліст юридичного від-
ділу Ірпінської міської ради. 
До складу цієї ради також 
увійшли начальник відділу 
кадрової роботи Тамара 
Халаїм, начальник сектору 
комунального майна Марія 
Попруга, головний спеціа-
ліст відділу економіки Те-
тяна Бондарчук, начальник 
фінансового управління 
Євгенія Данилюк, депутат 
Ірпінської міської ради Ма-
рія Шевченко. 

Володимир КОСКІН

²ðï³íñüê³ ìåäèêè ²ðï³íñüê³ ìåäèêè 
ÎÒÐÈÌÀËÈ ÆÈÒËÎ ÎÒÐÈÌÀËÈ ÆÈÒËÎ 
Серед них і сім’я Голубє-

вих. Ірина Голубєва, старша 
медсестра дитячого стаціо-
нару Ірпінської дитячої лі-
карні. За ключами прийшли 
всією сім’єю. Ірина прихала 
в Ірпінь у 2014 році з Лу-
ганська до чоловіка, який 
тут перебував. Нині за 
станом здоров’я чоловік 
тимчасово не працює. «За-
пропонували мені роботу 
у дитячій лікарні. Дав нам 
Бог дитинку. А тепер маємо 

й житло», – говорить, ща-
сливо усміхаючись, Ірина.
Тамара Білоконська 

працює у неврологічному 
відділенні Ірпінської цен-
тральної лікарні медичною 
сестрою два роки. Цього 
року закінчує навчання у 
медичному університеті 
ім. Богомольця. Планує й 
надалі працювати в Ірпені 
вже як лікар. Досі вона ви-
наймала квартиру. 
У цей день сертифі-

кати на квартиру ще от-
римали: Елен Саркісова, 
лікар-офтальмолог Ірпін-

ської дитячої лікарні; Дани-
ло Шейкін, лікар кабінету 
«Довіра»; Наталія Євсюко-
ва, лікар-ендокринолог Ір-
пінської міської полікліні-
ки; Ростислав Фоломєєв, 
хірург-проктолог; Олена 
Левченко, акушерка Ір-
пінської міської полікліні-
ки; Ігор Левченко, зубний 
технік Ірпінської міської 
поліклініки; Ольга Шмига, 
медична сестра ендоско-
пічного кабінету Ірпінської 
міської поліклініки.
До таких урочистих 

днів цей гуртожиток йшов 
чверть століття. У 1989 
році, збудувавши перший 
поверх гуртожитку, засе-
лили туди медпрацівників. 
Там зараз живуть близько 
10 сімей. Будівництво дру-
гого поверху розпочали у 
2007 році, але роботи зу-
пинили. Відновили у 2015 
році.
Півроку потрібно було 

молодій команді нової 
влади, щоб привести цей 
будинок до належного ста-
ну. Зроблена добудова, 
замінені комунікації, вста-
новлені газові котли та ок-
ремі лічильники для води 
й електроенергії. У резуль-

(початок — с. 1)

таті місто запропонувало 
медпрацівникам 20 світлих 
із гарним ремонтом кімнат, 
по три в одному блоці. Ко-
жен блок має санвузол з су-
часною душовою кабінкою. 
У різних кінцях коридору – 
обладнані кухні. 
Незабаром розпочнуть-

ся роботи з благоустрою те-
риторії навколо гуртожит-
ку, який розташований у 
мікрорайоні Романівка по 
вул. Ново-Ірпінська, 2-а.

«Сьогоднішня подія 
свідчить про розуміння ір-

пінською міською владою 
того, що, тільки вирішивши 
соціальні та побутові про-
блеми медичних праців-
ників, можна сподіватися 
на високий рівень надання 
медичної допомоги», – ска-
зав перед врученням сер-
тифікатів директор депар-
таменту охорони здоров’я 
Київської обласної держав-
ної адміністрації Олег Ре-
менник.
Перший заступник 

міського голови Дмитро 
Христюк запевнив, що місь-

ка адміністрація докладе 
зусиль, щоб медична галузь 
Ірпеня була однією з кра-
щих не тільки на Київщині, 
а й в Україні. Він повідо-
мив, що вже на цьому тижні 
буде підписаний договір з 
компанією, яка проектува-
тиме майбутній медичний 
центр. Центр буде осна-
щений сучасним медичним 
обладнанням. У медичному 
центрі застосовуватимуться 
новітні медичні технології.

Данута КОСТУРА, 
фото: Володимир ШИЛОВ

ДОБРІ НОВИНИ
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Усі ми знаємо про хитрощі забудовників, які намага-
ються втулити чергову багатоповерхівку на мізерній тери-
торії. Тож начальник КП «Контроль благоустрою Ірпеня» 
Євгенія Алексєєва знову й знову виносить на засідання ви-
конавчого комітету Ірпінської міськради чергові ситуації, 
які можуть стати серйозною проблемою для містян.
Цього разу виникла необхідність «з метою упорядку-

вання благоустрою міста та безпосередньо конкретного 
району зобов’язати ОСББ (10-та Лінія, 4-Б) встановити 
контейнерний майданчик на власній прибудинковій те-
риторії, не порушуючи норми чинного законодавства». 
Тобто ОСББ «полізло» впритул до приватних будинків. 
Приписи не виконує. Тож і довелося цю проблему винести 
на виконавчий комітет.
Мер Ірпеня Володимир Карплюк зазначив: «Цей п’я-

типоверховий будинок побудував забудовник Карпенко. 
Оскільки порушено будівельні норми, залишається два 
варіанти: або сміттєвий майданчик встановити прямо на 
дитячому майданчику, або встановити його за рахунок 
створення дискомфорту приватному сектору. Але я стою 
на тому, щоб твердо дотримуватися лінії законності: не-
хай усі забудовники несуть відповідальність за свої дії і 
не вирішують власні проблеми за рахунок інших людей». 
Євгенія Алексєєва запропонувала: «При присвоєнні 

адреси виїжджати на місце і фіксувати дотримання всіх 
зобов’язань щодо облаштування прибудинкових комуні-
кацій».
Начальник відділу містобудування та архітектури Ми-

хайло Копач зазначив: «Особисто я сподіваюсь, що у нас 
запрацює ГАСК, і буде реєструватися перша декларація, 
друга. Тоді забудови уже будуть під оком голови міста. А 
поки що можна зареєструвати майбутню забудову навіть 
за відсутності проекту».
В.Карплюк: «Більше того, багато чого потрібного не 

роблять, скажімо, не роблять дворове та вуличне освіт-
лення, паркомісця, озеленення, не облаштовують дитячі 
майданчики і місця для сміттєвих контейнерів. Із 2010 
року органи місцевого самоврядування були позбавле-
ні функції контролю, але ми рухаємося до того, що ці 
повноваження знову передадуть. Завдяки децентраліза-
ції пробивається позитив. Місто має впливати на процес 
прийняття об’єктів до експлуатації, тим паче що, видаю-
чи містобудівні умови, ми справді все це прописуємо». 
Тож доведеться ОСББ на 10-й Лінії встановити контей-

нерний майданчик на власній прибудинковій території.
Володимир КОСКІН

Ãðîìàäñüêà ðàäà ²ðïåíÿ çàïðàöþâàëà!Ãðîìàäñüêà ðàäà ²ðïåíÿ çàïðàöþâàëà!

ВІЗЬМІТЬ НА ЗАМІТКУ

ВЛАДА І ГРОМАДА

(початок — с. 1)
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У нинішньому році в соціальній сфері країни запроваджено низку нововведень та змін, зокрема 
й у пенсійному забезпеченні.

ЗМІНИ У НАРАХУВАННІ 
ТА ВИПЛАТІ ПЕНСІЙ

• Передбачено підви-
щення мінімальних соці-
альних стандартів двічі на 
рік: у травні та грудні.
Мінімальна заробітна 

плата з 1 січня складає 1378 
грн., з 1 травня становитиме 
– 1450 грн., з 1 грудня – 1550 
грн.
Прожитковий мінімум 

на одну особу в розра-
хунку на місяць: з 1 січня – 
1330 грн., з 1 травня – 1399 
грн., з 1 грудня – 1496 грн., 
а для осіб, які втратили пра-
цездатність: з 1 січня – 1074 
грн., з 1 травня – 1130 грн., з 
1 грудня – 1208 грн.
Тож із травня та грудня 

поточного року з розрахунку 
прожиткового мінімуму для 
осіб, що втратили працездат-
ність, будуть проведені пере-
рахунки мінімальних пенсій, 
надбавок та підвищень, а та-
кож надбавки донорам.
Доплата до нового про-

житкового мінімуму не буде 
встановлена:

– особам, які не мають 
повного страхового стажу 
та які не належать до інва-
лідів та одержувачів пенсій 
по втраті годувальника. 
Нагадаємо, що тривалість 
повного страхового стажу 
для розрахунку мінімальної 
пенсії залежить від часу її 
призначення. Для осіб, котрі 
вийшли на пенсію до 1 жовт-
ня 2011 р. – 25 років (чоло-
віки) та 20 років (жінки). Для 
осіб, котрі вийшли на пенсію 
або пенсії яких перераховано 
з урахуванням стажу та заро-
бітку після 1 жовтня 2011 р., 
– 35 років (чоловіки) та 30 
років (жінки);

– жінкам, які скориста-
лися правом достроково-
го виходу на пенсію (в 55 
років) та розмір пенсії яких 
після зменшення на певний 
відсоток за достроковий ви-
хід становитиме менше 949 
грн. Таким жінкам надавати-
меться щомісячна державна 
адресна допомога у сумі, 
якщо не вистачає до 949 грн.

• Змінено межу оподат-
кування пенсійних виплат, 
визначено одну ставку по-
датку на доходи фізичних 
осіб. Протягом 2016 р. пода-
ток на доходи фізичних осіб 
та військовий збір справля-
ється із суми, що перевищує 
4134 грн. (три розміри мі-
німальної заробітної плати 
станом на 1 січня). Ставка 
податку на доходи фізичних 
осіб – 15%, військового збо-
ру – 1,5%.
Отже, пенсія у розмірі до 

4134 грн. на місяць не опо-
датковується, а та частина 
пенсії, що перевищує 4134 
грн., оподатковується за став-
кою 15%. Також із суми пен-
сії, що перевищує названий 
розмір, справляється 1,5% 
військового збору.
Не підлягають оподат-

куванню пенсії, призначе-
ні учасникам бойових дій у 
період Другої світової війни, 
інвалідам війни та членам 
сімей загиблих (померлих) 
військовослужбовців.

ПЕНСІЇ ЗА ВИСЛУГОЮ 
РОКІВ

• Встановлено пенсійний 
вік особам, які звертають-
ся за призначенням пенсії 
за вислугу років. Окрім 
необхідного спеціального 
стажу, однією із основних 
умов призначення пенсії за 
вислугу років працівникам 
освіти, охорони здоров’я та 

соціального забезпечення 
відтепер буде досягнення 
відповідного віку – від 50 
до 55 років.
Працівники освіти, охо-

рони здоров’я та соціально-
го забезпечення 1971 року 
народження і старші мають 
право виходу на пенсію у:

– 50 років – які народи-
лися з 1 січня по 30 червня 
1966 р.;

– 50 років 6 місяців – які 
народилися з 1 липня по 31 
грудня 1966 р.;

– 51 рік – які народилися з 
1січня по 30 червня 1067 р.;

– 51 рік 6 місяців – які 
народилися з 1 липня по 31 
грудня 1967 р.;

– 52 роки – які народи-
лися з 1 січня по 30 червня 
1968 р.;

– 52 роки 6 місяців – які 
народилися з 1 липня по 31 
грудня 1968 р.;

– 53 роки – які народи-
лися з 1 січня по 30 червня 
1969 р.;   

– 53 роки 6 місяців – які 
народилися з 1 липня по 31 
грудня 1969 р.;

– 54 роки – які народи-
лися з 1 січня по 30 червня 
1970 р.;

– 54 роки 6 місяців – які 
народилися з 1 липня по 31 
грудня 1970 р.;

– 55 років – які народили-
ся з 1 січня 1971 р.  
При цьому збережено 

право на призначення пен-
сії за вислугу років неза-
лежно від віку особам, які 
мали вислугу років відпо-
відної тривалості станом 
на 1 квітня 2015 або на 1 
січня 2016 р. Наприклад, 
працівники освіти, охорони 
здоров’я та соціального за-
безпечення, в яких є спеці-
альний стаж роботи на 1 квіт-
ня 2015-го – 25 років або на 
1 січня 2016-го – 25 років 6 
місяців, мають право на при-
значення пенсії за вислугу ро-
ків при зверненні в будь-який 
час незалежно від віку. 
Пенсія за вислугу ро-

ків призначається за умови 
звільнення з посади, яка дає 
право на цей вид пенсії. Пе-
релік посад педагогічних, 
медичних та соцпрацівни-
ків визначений постановою 
КМУ від 4 листопада 1993 р. 
№909.

ПРАЦЮЮЧИМ 
ПЕНСІОНЕРАМ

• Продовжено на 
2016 р. особливий поря-
док виплати пенсій пра-
цюючим пенсіонерам. У 
період роботи пенсіонера 
виплачується пенсія у роз-
мірі 85%, але не менше 
150% прожиткового міні-
муму для осіб, які втратили 
працездатність (1074 грн. х 
150% = 1611 грн.).

• Продовжено на ниніш-
ній рік особливий порядок 
виплати пенсій пенсіоне-

рам, які працюють на «спе-
ціальних посадах». Пенсії, 
призначені відповідно до 
законодавства України, у пе-
ріод роботи на посадах, які 
дають право на призначення 
пенсій у порядку та на умо-
вах, передбачених закона-
ми «Про державну службу», 
«Про прокуратуру», «Про 
судоустрій та статус суддів», 
не виплачуються. У період 
роботи  таких пенсіонерів на 
інших посадах пенсії, призна-
чені відповідно до спецзако-
нів, виплачуються в розмірі 
85% призначеного розміру, 
але не менше 150% прожит-
кового мінімуму для осіб, 
які втратили працездатність 
(1611 грн.).
Важливо! При цьому 

будь-які виплатні обме-
ження не стосуються пра-
цюючих інвалідів I та II 
групи, інвалідів війни III 
групи, учасників бойових 
дій, членів сімей загиблих 
(померлих) військовослуж-
бовців, осіб, які проходять 
військову службу або пере-
бувають на посадах у сило-
вих відомствах або беруть 
участь в антитерористичній 

операції (незалежно від 
виду пенсії та закону, за 
яким вона призначена).

• У законодавстві введе-
но нову норму, відповідно 
до якої пенсії, призначені 
відповідно до законів «Про 
державну службу», «Про 
пенсійне забезпечення 
осіб, звільнених з військо-
вої служби, та деяких інших 
осіб», ветеранам військо-
вої служби, які працюють 
на посадах та на умовах, 
передбачених законами 
«Про державну службу» 
«Про прокуратуру», «Про 
судоустрій і статус суддів», 
виплачується в особливий 
період незалежно від фак-
ту роботи. Належність до 
ветеранів військової служби 
підтверджується відповідним 
посвідченням. Тому зазна-
ченим категоріям осіб для 
підтвердження статусу слід 
звернутися до управління 
Пенсійного фонду з заявою 
та відповідним посвідченням 
«Ветеран військової служби».

МАКСИМАЛЬНИЙ 
РОЗМІР, ІНДЕКСАЦІЯ ТА 
ІНШЕ

• Максимальний розмір 
пенсії (з урахуванням над-
бавок, підвищень, додатко-
вої пенсії, цільової грошової 
допомоги, пенсії за особливі 
заслуги перед Україною, ін-
дексації та інших доплат до 
пенсії, встановлених законо-
давством, окрім доплати до 
надбавок окремим категорі-
ям осіб, які мають особливі 
заслуги перед Батьківщи-
ною), не може перевищувати 
10740 грн. Це стосується тих 
пенсій, які призначаються, 
починаючи з 1 січня 2016 р. 

• Індексація грошових до-
ходів населення проводиться 
у разі, коли величина індексу 
споживчих цін перевищила 
поріг індексації, який уста-
новлюється в розмірі 103%. 

• Із 1 січня 2016 р. для об-
числення пенсії враховують-
ся лише дані, що містяться в 
системі персоніфікованого 
обліку, починаючи з липня 
2000 р.
Виняток: якщо страховий 

стаж, починаючи з 1 липня 
2000 р., становить менше 
60 місяців, для обчислення 
пенсії також враховується за-
робітна плата (дохід) за будь-
які 60 календарних місяців 
страхового стажу підряд до 1 
липня 2000 р. незалежно від 
перерв. Для цього особа має 
подати довідку підприємства 
(правонаступника) чи архів-
ної установи. Цей заробіток 
має бути підтверджений пер-
винними документами.

• Із 1 січня ц. р. при визна-
ченні права на пенсію по II 
групі інвалідності необхідний 
стаж визначається за певною 
схемою. Раніше інвалідам II 
групи страховий стаж визна-
чався як для інвалідів I групи.

• Із 13 січня набрали чин-
ності зміни до Закону «Про 
забезпечення прав і свобод 
внутрішньо переміщених 
осіб». Встановлено, що дія 
довідки про взяття на облік 
внутрішньо переміщеної осо-
би є безстроковою та скасо-

вана необхідність її реєстра-
ції в міграційній службі. При 
цьому залишається обов’я-
зок такої особи повідомляти 
органи соціального захисту 
населення про зміну місця 
проживання. 

ПЛАТНИКАМ ЄДИНОГО 
СОЦІАЛЬНОГО ВНЕСКУ

• Із 1 січня платники, від-
несені до четвертої групи 
платників єдиного податку, 
а саме сільськогосподарські 
товаровиробники, в яких 
частка сільськогосподарсько-
го товаровиробництва за 
попередній податковий (звіт-
ний) рік дорівнює або пере-
вищує 75%, звільняються від 
відшкодування Пенсійному 
фонду фактичних витрат на 
виплату та доставку пенсій, 
призначених на пільгових 
умовах.

• Зменшено розмір єди-
ного внеску для всіх катего-
рій платників до 22% (ра-
ніше розмір єдиного внеску 
для роботодавців залежав від 
класів професійного ризику 
виробництва з урахуванням 
видів їх економічної діяльно-
сті, та коливався від 36,75% 
до 49,7%, для підприємців за 
себе – 34,7%).
Скасовано утримання 

єдиного соціального внеску 
із заробітної плати найма-
них працівників (раніше 
було від 2% до 6,1% залежно 
від виду плати та категорії за-
страхованої особи).
Збільшено розмір мак-

симальної величини бази 
нарахування єдиного 
внеску – максимальної суми 
доходу застрахованої осо-
би на місяць до 25 розмірів 
прожиткового мінімуму для 
працездатних осіб, на яку 
нараховується єдиний внесок 
(раніше було 17 розмірів).
Із 1 січня ц. р. не перед-

бачено застосування пони-
жуючого коефіцієнта при 
нарахуванні єдиного соціаль-
ного внеску на фонд оплати 
праці найманих працівників. 
Фото: Володимир ШИЛОВ 

Íà ãîð³õè ïåðåïàëî áàãàòüîìà ãîð³õè ïåðåïàëî áàãàòüîì
25 січня в міськраді відбулася нарада з питань життєзабезпечення діяльності міста та 
селищ, яку провів міський голова Ірпеня Володимир Карплюк.

Солодкі плани                    
про солоні дороги 
Учасники наради зосе-

редили увагу на прибиран-
ні міста у зимовий період, 
очищенні доріг та тротуа-
рів від снігу. «Наприклад, 
у Варшаві дороги чистять 
навіть тоді, коли немає опа-
дів, і тому там чисті дороги. 
По-перше, посипають тоді, 
коли ще не промерзло, а не 
тоді, як ми, коли вже добре 
приморозило, – зауважив 
Володимир Карплюк. – До-
роги посипають тільки сіл-
лю. Тротуари посипають 
піском».
Начальник комунально-

го підприємства «Управлін-
ня житлово-комунального 
господарства «Ірпінь» Сер-
гій Скрипник вніс пропози-
цію, щоб на наступний рік 
закупили сіль без піску.

«Цьогоріч у нас немає, де 
її зберігати, – сказав Сергій 
Скрипник. – Треба будува-
ти ангар для її зберігання, 
бо просто неба вона стає 
кам’яною».
Також Володимир Кар-

плюк висунув низку за-
уважень до роботи кому-
нальників, яких на дорогах 
практично не видно: «Да-
вайте будемо мотивувати 
людей заробітною платою. 

1500 грн., які ви платите за 
місяць двірнику чи приби-
ральнику, мало, і він іде під-
робляти в інше місце. Якщо 
оплата буде значно вища, 
то й люди працюватимуть 
сумлінніше».
Особливо гостро зву-

чало питання прибирання 
території, прилеглої до під-
приємств і установ, офісів 
підприємців. «По-перше, 
треба зробити аналіз тери-
торій. Тоді ОСББ або сам 
забудовник укладає договір 
оренди цієї території з ко-
мунальним підприємством і 
платить нам гроші, або хай 
прилеглу територію і троту-
ари бере на обслуговуван-
ня, – наголосив Володимир 
Андрійович. – Коли ви облі-
куєте кожен квадрат в місті 
Ірпені, то будете розуміти, 
що тротуар номер 237, чи 
відрізок тротуару 127 ме-
трів, знаходиться на вулиці 
Київській і закріплений за 
певним підприємством, і ту 
ж інформацію має знати це 
підприємство. Тобто терито-
рія має бути закріплена за 
кимось і вчасно прибира-
тися».

Криві виделки                   
для граніту науки
Володимир Карплюк 

акцентував увагу на стані 

шкільних їдалень. «Як може 
раковина, в якій щось ми-
ють, бути іржавою? Як може 
система вентиляції не пра-
цювати на кухні? – заува-
жив Володимир Карплюк. 
– Я хочу, щоб усі сприймали 
критику як здоровий мо-
мент. Не можемо ми пропо-
нувати платний обід у шко-
лі, якщо не створили там 
елементарних умов».
Володимир Андрійович 

дав доручення начальнику 
управління освіти та нау-
ки Ярославу Маляренку за 
час карантину, який оголо-
шений на тиждень, усунути 
недоліки, закупити столові 
прибори (ложки та виделки) 
в їдальні усіх ірпінських на-
вчальних закладів, системно 
проводити моніторинг са-
нітарного стану у кожному 
закладі освіти.

За лікарями відеоспо-
стерігатимуть
Міський голова Ірпеня 

порушив питання про гра-
фік та умови роботи ліка-
рів. «У соціальних мережах 
скарги на лікарів: приходять 
пізно, йдуть з роботи рано. 
Приходять о 10-й годині, а 
йдуть о 16-й, у тому числі й 
керівний склад, – зазначив 
міський голова. – Щоб від-
слідкувати, хто коли прихо-

дить і йде, треба поставити 
на входах камери відеоспо-
стереження».
Контроль за виконанням 

доручення покладено на 
заступника міського голови 
Наталію Семко.

«Якщо питання стоїть, 
що людина мало заробляє, 
давайте знаходити разом 
механізми, як вона повин-
на заробляти більше, – під-
креслив Володимир Андрі-
йович. – Наприклад, через 
введення деяких платних 
послуг».
Наголосив голова і на не-

обхідності підвищення ква-
ліфікації лікарів, оновлення 
важливого обладнання та 
висловив свою готовність 
допомагати у вирішенні цих 
питань: організувати закор-
донні поїздки медикам за 
провідним досвідом, заку-
пити важливу апаратуру.  
За словами очільника 

міста, наразі розробляється 
проектна документація – 
десь років за два місто го-
тове буде близько 200 квар-
тир надати медикам, які 
працюють 5 років і більше. 
«Ми готові стимулювати, 
але взамін хочемо отримати 
якісні послуги», – наголосив 
Володимир Андрійович.

ЦІНА ПИТАННЯ
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ТЕЛЕПРОГРАМА 1 – 7 ЛЮТОГОТЕЛЕПРОГРАМА 1 – 7 ЛЮТОГО

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 Мiграцiйний вектор.
8.45 Кориснi поради.
9.00 Вiчне.
9.05 Погода.
9.25 Д/с «»Клуб пригод»».
10.30 Д/ф «Повернення 
видiв. Рожевий 
фламiнго».
11.45 Погода.
11.50 Прем є̀р-мiнiстр 
України А. Яценюк про 
реформи.
12.05 «План на завтра» з 
Анастасiєю Рiнгiс.
12.35 Зроблено в Європi.
13.00 Новини.
13.15 Вiкно до Америки.
13.50 Казки Лiрника 
Сашка.
14.00 Школа Мерi 
Поппiнс.
14.15 М/ф.
14.50 Погода.
14.55 Д/ф «Августин 
Волошин. Метеорит 
незалежностi - над 
Срiбною землею».
16.10 Д/ф «Ексклюзив у 
Румунiї».
17.00 Книга.ua.
17.40 Суспiльний 
унiверситет.
18.05 Час-Ч.
18.15 Новини. Свiт.
18.30 Новини.
18.55 Про головне.
19.30 Ре:форма.
20.00 Перша шпальта.
20.30 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 Час-Ч.
1.55 Т/с «Злочин iз 
багатьма невiдомими».
3.00 Д/ф «Августин 
Волошин. Метеорит 
незалежностi - над 
Срiбною землею».
3.50 Х/ф «Мiсяцева 
зозулька».
5.10 Новини.
5.35 Новини. Спорт.
5.45 Вiчне.

Канал "1+1"

6.45 Снiданок з «1+1».
7.00 «ТСН».
7.10 Снiданок з «1+1».
7.35 «Маша i ведмiдь».
7.45 Снiданок з «1+1».
8.00 «ТСН».
8.10 Снiданок з «1+1».
9.00 «ТСН».
9.10 Снiданок з «1+1».
9.30 «Мiняю жiнку 6».
10.55 «Мiняю жiнку 6».
12.00 «ТСН».
12.20 «10 хвилин з 
Прем є̀р-мiнiстром».
12.30 «Мiняю жiнку 6».
14.00 «Сiмейнi 
мелодрами 6».
14.55 «Сiмейнi 
мелодрами 6».
15.50 Т/с «Торговий 
центр».
16.45 «ТСН».
17.10 Т/с «Величне 
столiття. Роксолана».
19.30 «ТСН».
20.30 «Секретнi 
матерiали-2016».

21.00 Т/с «Хазяйка».

22.00 «Грошi».

23.15 «ТСН».

23.30 «Мiнкульт».

0.00 Комедiя «Що 

виробляють чоловiки». 

(3 категорiя).

1.35 «ТСН».

2.00 Комедiя «Що 

виробляють чоловiки». 

(3 категорiя).

3.25 «Шiсть кадрiв».

5.55 «Служба Розшуку 

Дiтей».

Інтер

5.20 Факти.

5.50 М/с «Молода Лiга 

Справедливостi».

6.45 Х/ф «Пригоди 

Петрова i Васєчкiна», 

2 с.

8.05 Зiрка YouTube.

9.05 Дивитись усiм!

10.35 Без гальм.

11.15 М i Ж.

11.40 Труба мiстера 

Сосиски.

12.35 Х/ф «Сiм`янин».

12.45 Факти. День.

13.00 Х/ф «Сiм`янин».

15.05 Х/ф 

«Протистояння». (2 

категорiя).

16.40 Х/ф «Останнiй 

рубiж». (2 категорiя).

18.35 10 хвилин з 

Прем є̀р-мiнiстром 

України.

18.45 Факти тижня з О. 

Соколовою.

20.25 Х/ф «Тачка ¹19». (2 

категорiя).

22.00 Х/ф «Кров̀ ю i 

потом. Анаболiки». (2 

категорiя).

0.25 Х/ф «Адреналiн 

2. Висока напруга». (3 

категорiя).

2.10 Х/ф «Пригоди 

Петрова i Васєчкiна».

Канал "Україна"

6.35 М/с «Ну, 

постривай!»

6.45 «Подробицi» - 

«Час».

7.15 Х/ф «Будьте моїм 

чоловiком».

9.00 «Готуємо разом».

10.00 «Орел i решка. 

Ювiлейний 2».

11.00 «Орел i решка. 

Ювiлейний сезон».

12.00 Т/с «Легковажна 

жiнка», 7-12 с. (2 

категорiя).

17.20 Т/с «Мама буде 

проти», 1 i 2 с.

20.00 «Подробицi 

тижня».

21.00 Т/с «Мама буде 

проти», 3 i 4 с.

22.30 Д/ф «Олег Антонов 

- людина неба».

23.30 «10 хвилин з 

Прем є̀р-мiнiстром».

23.40 Х/ф «Я чекатиму 

тебе завжди».

СТБ

3.30 Зона ночi.

6.00 Kids̀  Time.

6.05 М/с «Барбоскiни».

7.45 Kids̀  Time.

7.50 Х/ф «Елвiн i 

бурундуки 2».

9.25 Т/с «Пригода 

Мерлiна».

13.10 Х/ф «Мерайя 

Мундi i скринька 

Мiдаса».

15.10 Х/ф «Посейдон».

17.00 Х/ф «Вулкан».

19.00 Х/ф 

«Некерований».

21.00 Х/ф 

«Прискорення». (2 

категорiя).

ПОНЕДІЛОК, 1 лютого ВІВТОРОК, 2 лютого

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 «»Клуб пригод»».
10.30 Чоловiчий клуб.
11.00 Український корт.
12.00 Погода.
12.10 Перша студiя.
13.00 Новини.
13.15 Час-Ч.
13.40 Казки Лiрника 
Сашка.
13.55 Хочу бути.
14.15 М/ф.
14.50 Погода.
15.00 Фольк-music.
16.15 Подорожнi.
17.00 Д/ф «Сiмдесятники. 
М. Мащенко. Восковi 
крила Iкара».
17.40 Суспiльний 
унiверситет.
18.05 Час-Ч.
18.15 Новини. Свiт.
18.30 Новини.
18.55 Про головне.
19.25 Т/с «Мафiоза».
20.25 Д/ф «Стамбул: день 
на Босфорi».
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 Т/с «Злочин iз 
багатьма невiдомими».
3.00 Д/ф «Ексклюзив у 
Румунiї».
3.45 Телевистава «Як 
чоловiки про жiнок 
говорили».
4.30 Д/ф «Сiмдесятники. 
М. Мащенко. Восковi 
крила Iкара».
5.00 Час-Ч.
5.10 Новини.
5.35 Новини. Спорт.
5.45 Вiчне.

Канал "1+1"

6.00 «ТСН».
6.45 Снiданок з «1+1».
7.00 «ТСН».
7.10 Снiданок з «1+1».
7.35 «Маша i ведмiдь».
7.45 Снiданок з «1+1».
8.00 «ТСН».
8.10 Снiданок з «1+1».
9.00 «ТСН».
9.10 Снiданок з «1+1».
9.30 «Мiняю жiнку 6».
11.00 «Мiняю жiнку 7».
12.00 «ТСН».
12.20 «Мiняю жiнку 7».
13.50 «Сiмейнi 
мелодрами 6».
14.50 «Сiмейнi 
мелодрами 6».
15.45 Т/с «Торговий 
центр».
16.45 «ТСН».
17.10 Т/с «Величне 
столiття. Роксолана».
19.30 «ТСН».
20.30 «Секретнi 
матерiали-2016».
21.00 Т/с «Хазяйка».
22.00 «Чотири весiлля 5».
23.15 «ТСН».
0.00 Комедiя «Про що 
говорять чоловiки». (2 
кат.).

1.40 «ТСН».

2.05 Комедiя «Про що 

говорять чоловiки». (2 

кат.).

3.35 «Шiсть кадрiв».

5.55 «Служба Розшуку 

Дiтей».

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 «Поверни мою 

любов». (2 кат.).

12.00 Новини.

12.25 Т/с «Поверни мою 

любов». (2 кат.).

13.05 Д/с «Слiдство 

вели...» з Л. 

Каневським».

14.00 Новини.

14.20 «Судовi справи».

15.15 «Сiмейний суд».

16.00 Новини.

16.15 «Сiмейний суд».

17.40 Новини.

18.05 «Стосується 

кожного».

19.05 «Стосується 

кожного».

20.00 «Подробицi».

21.00 Т/с «Поверни мою 

любов». (2 кат.).

0.05 Т/с «Рiдкiсна група 

кровi». (2 кат.).

2.10 «Подробицi» - «Час».

3.10 Д/с «Легенди 

бандитської Одеси».

3.50 Т/с «СБУ. 

Спецоперацiя».

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.

10.10 «Говорить Україна».

11.20 Реальна мiстика.

13.15 Т/с «Сходи в 

небеса», 9 с.

15.00 Подiї.

15.30 Т/с «Сходи в 

небеса», 10 с.

16.00 Глядач як свiдок.

18.00 Т/с «Не зарiкайся», 

17 с. (2 кат.).

19.00 Подiї.

19.45 «Говорить Україна».

21.00 Т/с «Сходи в 

небеса», 11 i 12 с.

23.00 Подiї дня.

23.30 Т/с «C.S.I.: Мiсце 

злочину Маямi 7», 12 i 13 

с. (2 кат.).

1.15 Подiї.

2.05 Х/ф «Бiлоснiжка i 

мисливець». (2 кат.).

4.10 Зоряний шлях.

4.30 Т/с «Не зарiкайся», 

17 с. (2 кат.).

5.15 Подiї.

СТБ

7.00 «Все буде добре!»

9.05 «Зiркове життя».

11.00 «Битва 

екстрасенсiв. Третя 

свiтова».

13.10 «МастерШеф».

15.55 «Все буде добре!»

18.00 «Вiкна-Новини».

18.30 Т/с «Коли ми 

вдома».

20.00 «Врятуйте нашу 

сiм`ю 5».

22.00 «Вiкна-Новини».

22.50 Х/ф «Захоплення 

2». (2 категорiя).

0.50 Х/ф «Азартнi iгри». 

(2 категорiя).

Новий канал

7.00 Подiї.

7.50 Реальна мiстика.

9.45 Т/с «Випробування 

вiрнiстю».

13.20 Т/с «Дуже красива 

дружина». (2 категорiя).

17.10 Т/с «Княжна з 

хрущовки», 1 i 2 с. (2 

категорiя).

19.00 Подiї тижня з 

Олегом Панютою.

19.40 10 хвилин з 

Прем є̀р-мiнiстром 

України.

20.00 Т/с «Княжна 

з хрущовки». (2 

категорiя).

22.00 Х/ф «Вiддам 

дружину в хорошi 

руки». (2 категорiя).

0.00 Т/с «Не зарiкайся», 

16-20 с.

4.00 Зоряний шлях.

5.50 10 хвилин з 

Прем є̀р-мiнiстром 

України.

6.00 Подiї тижня з 

Олегом Панютою.

ICTV

6.00 М/ф.

6.40 «Маски-шоу».

7.50 «Нове Божевiльне 

вiдео по-українськи».

8.25 «Облом.UA».

9.00 Бушидо.

10.00 «Легенди 

кiкбоксингу».

11.00 «Люстратор 7.62».

12.00 «Люстратор. 

Спецпроект».

13.00 «Секретнi 

матерiали».

14.00 «Цiлком таємно». 

(2 категорiя).

15.00 Х/ф «Перевiзник 

2». (2 категорiя).

19.00 Х/ф «Чингiзхан». (2 

категорiя).

21.40 Х/ф «Вiйна». (2 

категорiя).

23.40 Х/ф 

«Природжений 

гонщик». (2 категорiя).

1.35 Х/ф «Арахнiя». (2 

категорiя).

2.45 Х/ф «Ярослав 

Мудрий».

Канал "2+2"

6.00 «Шiсть кадрiв».

7.00 «Однокласники».

8.00 «Українськi 

сенсацiї».

9.00 «Лото-Забава».

9.45 М/ф.

9.55 «Маша i ведмiдь».

10.05 «ТСН».

11.00 «Свiт навиворiт 2: 

Iндiя».

12.00 «Свiт навиворiт 2: 

Iндiя».

12.55 «Свiт навиворiт 2: 

Iндiя».

13.55 «Свiт навиворiт 2: 

Iндiя».

14.55 «Одруження 

наослiп 2».

16.10 «Чотири весiлля 5».

17.25 «Мультибарбара».

19.20 «10 хвилин з 

Прем є̀р-мiнiстром».

19.30 «ТСН-Тиждень».

21.00 Комедiя 

«Пограбування 

по-жiночому». (2 

категорiя).

0.50 Драма «Анничка».

2.35 Драма «Мiй 

найкращий ворог». (2 

категорiя).

4.10 «Шiсть кадрiв».

5.05 «ТСН-Тиждень».

22.45 «Врятуйте нашу 

сiм`ю 5».

0.05 «Один за всiх».

1.30 «Слiдство ведуть 

екстрасенси».

Новий канал

3.15 Служба розшуку дiтей.

3.20 Зона ночi.

6.00 Kids̀  Time.

6.05 М/с «Губка Боб 

Квадратнi Штани».

7.15 Kids̀  Time.

7.20 Т/с «Друзi».

11.05 Т/с «Щасливi разом».

16.55 Дешево i сердито.

18.00 Абзац!

19.00 Половинки.

20.30 Х/ф «Посейдон». (2 

кат.).

22.20 Т/с «Гра престолiв». 

(3категорiя).

0.30 Х/ф «Святий».

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.

11.05 Т/с «Життя i пригоди 

Мишка Япончика». (2 кат.).

12.45 Факти. День.

13.15 Т/с «Життя i пригоди 

Мишка Япончика». (2 кат.).

13.40 Х/ф «Недосяжний». 

(2 кат.).

15.05 Патруль. 

Самооборона.

15.45 Факти. День.

16.15 Патруль. 

Самооборона.

16.55 Т/с «Прокурори».

17.50 Т/с «Вiддiл 44». (2 

кат.).

18.45 Факти. Вечiр.

19.20 Надзвичайнi новини 

з К. Стогнiєм.

20.20 Громадянська 

оборона.

21.05 Факти. Вечiр.

21.25 Т/с «Життя i пригоди 

Мишка Япончика». (2 кат.).

23.25 Х/ф «Змiї на борту 

лiтака». (2 кат.).

1.20 Т/с «Послiдовники». 

(2 кат.).

2.50 Стоп-10.

5.05 Т/с «Неправдива гра 

2».

Канал "2+2"

6.00 М/ф.

6.35 «Нове Божевiльне 

вiдео по-українськи».

7.35 «Облом.UA».

8.10 «ДжеДАI».

8.30 «Спецкор».

9.00 «Помста природи».

9.10 «Гнiв планети».

10.05 «Зброя майбутнього 

2».

11.00 Х/ф «Капiтан Грiм». 

(2 кат.).

13.00 Т/с «Ласко - кулак 

Бога». (2 кат.).

13.55 Т/с «Iнспектор Алекс».

15.35 «Нове Божевiльне 

вiдео по-українськи».

16.55 «Облом.UA».

17.55 «Нове Божевiльне 

вiдео по-українськи».

18.30 «Спецкор».

19.00 «ДжеДАI».

19.20 «Українськi сенсацiї».

20.20 Т/с «Ласко - кулак 

Бога». (2 кат.).

21.20 Х/ф «Ударнi сили». 

(2 кат.).

23.30 «Спецкор».

0.00 «ДжеДАI».

0.20 Т/с «Зоряна брама. 

Всесвiт 2». (2 кат.).

1.15 «Зброя майбутнього 

2».

2.10 Х/ф «Вiдьма».

ДОШКА ОГОЛОШЕНЬ

Англійський клуб запрошує всіх 
бажаючих на заняття з англійської 
мови для дітей, школярів та дорослих, 
початківців та тих, хто вдосконалює 
мову, випускників, які готуються до 
складання  екзаменів (ЗНО, дПА та ін.). 
Довідки за тел. (066)095-48-20, (097) 
961-08-24

► Переплатники стали 
активнішими
За підсумками передплатної кампа-

нії на 2016 рік українці передплатили 
10 млн. 455 тис. примірників газет і 
журналів. 
Падіння тиражів видань вдалося 

зменшити майже на 20% у порівнянні 
з передплатною кампанією на 2015 рік. 
Для найшвидшого забезпечення бю-
джетних установ періодичними друко-
ваними виданнями на 2016 р. за спри-
яння «Укрпошти» були внесені зміни до 
постанови Кабінету Міністрів України 
«Про здійснення попередньої оплати 
товарів, робіт і послуг, що закуповують-
ся за бюджетні кошти». Завдяки цьому 
державні підприємства, установи, за-
клади та організації змогли здійснити 
передплату на 2016 рік. 
Крім того, активно розробляєть-

ся послуга «Online-передплата»: нині 
здійснюється доопрацювання програм-
ного забезпечення для легкої сплати 
споживачем за послугу з передплати 
періодичних друкованих видань через 
Інтернет.
Також Укрпошта розробляє проект 

«Нон-стоп передплата», завдяки яко-
му рахунки на продовження послуги з 
передплати з поточних місяців будуть 
направлятися безпосередньо на адреси 
тих споживачів, у яких передплата була 
оформлена в попередній період і за-
вершена. 

Про УДППЗ «Укрпошта» 
Від редакції:
Незважаючи на те, що передплата на 

2016 рік завершена, кожен охочий може 
завітати до відділення «Укрпошти» та пе-
редплатити періодичні видання з поточно-
го місяця, у тому числі – й нашу газету. 
От тільки звертаємо увагу керівництва 

місцевого відділення «Укрпошти» на недо-
статню якість послуг з доставки передпла-
ченої періодики. На жаль, нарікання Ва-
ших клієнтів – наших передплатників – на 
невчасну доставку або взагалі її відсутність 
останнім часом почастішали. Звертаємося і 
до вас, шановні читачі: у разі неотримання 
газети обов’язково повідомляйте про це 
редакції за телефоном: 60-416.  

КОНКУРС – 
ВАКАНТНА ПОСАДА
Фінансове управління Ірпінської 

міської ради оголошує конкурс на за-
міщення вакантної посади: головного 
спеціаліста відділу аналізу по плате-
жах за землю на період відпустки по 
догляду за дитиною до досягнення 
нею трирічного віку
Вимоги до посади:
• вища освіта відповідного профе-

сійного спрямування за освітньо-ква-
ліфікаційним рівнем магістра, спеціа-
ліста.

• володіння основними навиками 
роботи на комп’ютері з відповідними 
програмними засобами.
Перелік документів: заява про 

участь у конкурсі, в якій зазначається 
про ознайомлення заявника із встанов-
леними законодавством обмеженнями 
щодо прийняття на службу та про-
ходження служби, заповнену особову 
картку (форма П-2 ДС) з відповідними 
додатками, автобіографія, копію до-
кумента, який посвідчує особу, копії 
документів про освіту, підвищення ква-
ліфікації, присвоєння вченого звання, 
присудження наукового ступеня, копія 
військового квитка (для військовозо-
бов’язаних), Декларація про майно, 
доходи, витрати і зобов’язання фінан-
сового характеру за минулий рік за 
формою передбаченою Законом Укра-
їни «Про запобігання корупції», дві фо-
токартки розміром 4х6 см.
Документи подаються за адресою 

м.Ірпінь, вул.Шевченка, 2-а, будівля 
виконавчого комітету Ірпінської місь-
кої ради, 4 поверх, кабінет 66, протя-
гом 30 календарних днів з дня опублі-
кування оголошення.
Начальник фінансового управління
Ірпінської міської ради Є.В.Данилюк
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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 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 «»Клуб 
пригод»».
10.30 Вiкно до Америки.
10.50 Вiйна i мир.
12.00 Погода.
12.10 Слiдство. Iнфо.
13.00 Новини.
13.15 Час-Ч.
13.40 Казки Лiрника 
Сашка.
13.55 М/ф.
14.30 Спогади.
15.15 Надвечiр̀ я. Долi.
16.10 Свiтло.
16.50 Д/ф «Стефан 
Турчак. Партитура долi».
17.40 Суспiльний 
унiверситет.
18.05 Час-Ч.
18.15 Новини. Свiт.
18.30 Новини.
18.55 Про головне.
19.30 Д/ф «Пiсля великої 
повенi».
20.10 Бiатлон. Кубок 
свiту. Спринт 10 км. 
Чоловiки.
21.00 Новини.
21.15 Бiатлон. Кубок 
свiту. Спринт 10 км. 
Чоловiки.
21.50 «Схеми» з Н. 
Седлецькою.
22.15 5 баксiв.net.
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 Телевистава «Двi 
сiм`ї».
3.40 Д/с «Клуб пригод».
4.10 Х/ф «Меланхолiйний 
вальс».
5.00 Час-Ч.
5.10 Новини.
5.45 Вiчне.

Канал "1+1"

6.00 «ТСН».
6.45 Снiданок з «1+1».
7.00 «ТСН».
7.10 Снiданок з «1+1».
7.35 «Маша i ведмiдь».
7.45 Снiданок з «1+1».
8.00 «ТСН».
8.10 Снiданок з «1+1».
9.00 «ТСН».
9.10 Снiданок з «1+1».
9.30 «Мiняю жiнку 7».
10.50 «Мiняю жiнку 7».
12.00 «ТСН».
12.20 «Мiняю жiнку 7».
13.50 «Сiмейнi 
мелодрами 6».
14.50 «Сiмейнi 
мелодрами 6».
15.50 Т/с «Торговий 
центр».
16.45 «ТСН».
17.10 Т/с «Величне 
столiття. Роксолана».
19.30 «ТСН».
20.30 «Секретнi 
матерiали-2016».
21.00 Т/с «Хазяйка».
22.00 «Право на владу 
2016».
23.15 «ТСН».
23.30 «Право на владу 
2016».
0.20 Комедiя «День 
радiо». (2 кат.).
2.10 «ТСН».

3.50 Зона ночi.
6.00 Kids̀  Time.
6.05 М/с «Губка Боб 
Квадратнi Штани».
7.10 Kids̀  Time.
7.15 Т/с «Друзi».
11.05 Т/с «Щасливi 
разом».
16.55 Дешево i сердито.
18.00 Абзац!
19.00 Половинки.
20.25 Х/ф «Захоплення 
2». (2 кат.).
22.40 Т/с «Гра престолiв». 
(3категорiя).
0.45 Україна чудес.
3.05 Служба розшуку 
дiтей.

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.
10.00 Секретний фронт.
10.55 Т/с «Життя 
i пригоди Мишка 
Япончика». (2 кат.).
12.45 Факти. День.
13.15 Т/с «Життя i 
пригоди Мишка 
Япончика». (2 кат.).
13.30 Х/ф «Мистецтво 
вiйни». (2 кат.).
15.35 Патруль. 
Самооборона.
15.45 Факти. День.
16.15 Патруль. 
Самооборона.
16.55 Т/с «Прокурори».
17.50 Т/с «Вiддiл 44». (2 
кат.).
18.45 Факти. Вечiр.
19.20 Надзвичайнi 
новини з К. Стогнiєм.
20.20 Iнсайдер.
21.05 Факти. Вечiр.
21.25 Т/с «Мiсце зустрiчi 
змiнити не можна», 1 с. 
(2 кат.).
22.50 Х/ф «Мистецтво 
вiйни 2. Зрада». (2 кат.).
0.45 Т/с «Послiдовники». 
(2 кат.).
2.20 Стоп-10.
4.25 Т/с «Неправдива 
гра 2».

Канал "2+2"

6.00 М/ф.
6.35 «Нове Божевiльне 
вiдео по-українськи».
7.35 «Облом.UA».
8.10 «ДжеДАI».
8.30 «Спецкор».
9.00 «Помста природи».
9.20 «Гнiв планети».
10.15 «Зброя 
майбутнього».
11.10 Х/ф «Кращi 
з кращих 4: Без 
попередження». (2 кат.).
13.00 Т/с «Ласко - кулак 
Бога». (2 кат.).
13.55 Т/с «Iнспектор 
Алекс».
15.35 «Нове Божевiльне 
вiдео по-українськи».
16.55 «Облом.UA».
17.55 «Нове Божевiльне 
вiдео по-українськи».
18.30 «Спецкор».
19.00 «ДжеДАI».
19.20 «Секретнi 
матерiали».
20.20 Т/с «Мисливцi за 
релiквiями». (2 кат.).
21.20 Х/ф «Робокоп: 
Воскресiння». (2 кат.).
23.30 «Спецкор».
0.00 «ДжеДАI».
0.20 Т/с «Зоряна брама. 
Всесвiт 2». (2 кат.).
1.15 «Зброя майбутнього 
2».
2.10 Х/ф «Москаль-
чарiвник».
3.25 Х/ф «Двiйник».

ТЕЛЕПРОГРАМА 1 – 7 ЛЮТОГОТЕЛЕПРОГРАМА 1 – 7 ЛЮТОГО
СЕРЕДА, 3 лютого ЧЕТВЕР, 4 лютого

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 Про головне.

9.55 Д/с «»Клуб 

пригод»».

10.30 Д/ф 

«Сiмдесятники. 

Володимир Денисенко».

11.30 Ре:форма.

12.00 Засiдання Кабiнету 

Мiнiстрiв України.

13.00 Новини.

13.15 Час-Ч.

13.40 Погода.

13.45 Казки Лiрника 

Сашка.

14.00 Хто в домi хазяїн?

14.20 М/ф.

15.10 На гостину до Iвана 

Поповича. П. Зiбров.

15.55 Гра долi.

16.50 Погода.

17.00 Д/с «»Клуб 

пригод»».

17.40 Суспiльний 

унiверситет.

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 Новини. Свiт.

1.30 Новини.

1.45 Час-Ч.

1.55 Т/с «Злочин iз 

багатьма невiдомими».

3.10 Д/ф «Стефан Турчак. 

Партитура долi».

3.50 Телевистава «Назар 

Стодоля».

5.00 Час-Ч.

5.10 Новини.

5.35 Новини. Спорт.

5.45 Вiчне.

Канал "1+1"

6.00 «ТСН».

6.45 Снiданок з «1+1».

7.00 «ТСН».

7.10 Снiданок з «1+1».

7.35 «Маша i ведмiдь».

7.45 Снiданок з «1+1».

8.00 «ТСН».

8.10 Снiданок з «1+1».

9.00 «ТСН».

9.10 Снiданок з «1+1».

9.30, 10.50 «Мiняю жiнку 

7».

12.00 «ТСН».

12.20 «Мiняю жiнку 7».

13.50 «Сiмейнi 

мелодрами 6».

14.50 «Сiмейнi 

мелодрами 6».

15.50 Т/с «Торговий 

центр».

16.45 «ТСН».

17.10 Т/с «Величне 

столiття. Роксолана».

19.30 «ТСН».

20.30 «Секретнi 

матерiали-2016».

21.00 Т/с «Хазяйка».

22.00 «Одруження 

наослiп 2».

23.15 «ТСН».

0.00 Комедiя «Про що ще 

говорять чоловiки». (2 

кат.).

1.45 «ТСН».

2.10 Комедiя «Про що ще 

говорять чоловiки». (2 

кат.).

3.50 «Шiсть кадрiв».

5.55 «Служба Розшуку 

Дiтей».

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 «Поверни мою 

любов». (2 кат.).

12.00 Новини.

12.25 Т/с «Поверни мою 

любов». (2 кат.).

13.05 Д/с «Слiдство 

вели...» з Л. Каневським».

14.00 Новини.

14.20 «Судовi справи».

15.15 «Сiмейний суд».

16.00 Новини.

16.15 «Сiмейний суд».

17.40 Новини.

18.05, 19.05 «Стосується 

кожного».

20.00 «Подробицi».

21.00 Т/с «Поверни мою 

любов». (2 кат.).

0.05 Т/с «Рiдкiсна група 

кровi». (2 кат.).

2.15 «Подробицi» - «Час».

3.10 Д/с «Легенди 

бандитської Одеси».

3.45 Т/с «СБУ. 

Спецоперацiя».

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.

10.10 «Говорить Україна».

11.20 Реальна мiстика.

13.15 Т/с «Сходи в небеса», 

11 с.

15.00 Подiї.

15.30 Т/с «Сходи в небеса», 

12 с.

16.00 Глядач як свiдок.

18.00 Т/с «Не зарiкайся», 

18 с. (2 кат.).

19.00 Подiї.

19.45 «Говорить Україна».

21.00 Т/с «Сходи в небеса», 

13 i 14 с.

23.00 Подiї дня.

23.30 Т/с «C.S.I.: Мiсце 

злочину Маямi 7», 14 i 15 

с. (2 кат.).

1.15 Подiї.

2.05 Т/с «C.S.I.: Мiсце 

злочину Маямi». (2 кат.).

3.30 Зоряний шлях.

4.30 Т/с «Не зарiкайся», 18 

с. (2 кат.).

5.15 Подiї.

СТБ

6.50 «Все буде добре!»

8.55 «Зiркове життя».

9.50 «Битва екстрасенсiв. 

Вiйна титанiв».

14.00 «МастерШеф».

15.55 «Все буде добре!»

18.00 «Вiкна-Новини».

18.30 Т/с «Коли ми вдома».

20.00 «МастерШеф Дiти 5».

22.00 «Вiкна-Новини».

22.45 «МастерШеф Дiти 5».

0.20 «Один за всiх».

1.25 «Слiдство ведуть 

екстрасенси».

2.35 Комедiя «День 
радiо». (2 кат.).
4.15 «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 «Поверни мою 
любов». (2 кат.).
12.00 Новини.
12.25 Т/с «Поверни мою 
любов». (2 кат.).
13.05 Д/с «Слiдство 
вели...» з Л. Каневським».
14.00 Новини.
14.20 «Судовi справи».
15.15 «Сiмейний суд».
16.00 Новини.
16.15 «Сiмейний суд».
17.40 Новини.
18.05 «Стосується 
кожного».
19.05 «Стосується 
кожного».
20.00 «Подробицi».
21.00 Т/с «Поверни мою 
любов». (2 кат.).
0.05 Т/с «Рiдкiсна група 
кровi». (2 кат.).
2.15 «Подробицi» - «Час».
3.10 Д/с «Легенди 
бандитської Одеси».
3.35 Т/с «СБУ. 
Спецоперацiя».

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.
10.10 «Говорить Україна».
11.20 Реальна мiстика.
13.15 Т/с «Сходи в 
небеса», 13 с.
15.00 Подiї.
15.30 Т/с «Сходи в 
небеса», 14 с.
16.00 Глядач як свiдок.
18.00 Т/с «Не зарiкайся», 
19 с. (2 кат.).
19.00 Подiї.
19.45 «Говорить Україна».
21.00 Т/с «Сходи в 
небеса», 15 i 16 с.
23.00 Подiї дня.
23.30 Т/с «C.S.I.: Мiсце 
злочину Маямi 7», 16 i 17 
с. (2 кат.).
1.15 Подiї.
2.05 Т/с «C.S.I.: Мiсце 
злочину Маямi». (2 кат.).
3.30 Зоряний шлях.
4.30 Т/с «Не зарiкайся», 19 
с. (2 кат.).
5.15 Подiї.

СТБ

6.30 «Все буде добре!»
8.20 «Зiркове життя».
9.15 «Врятуйте нашу 
сiм`ю 5».
12.40 «МастерШеф».
15.55 «Все буде добре!»
18.00 «Вiкна-Новини».
18.30 Т/с «Коли ми 
вдома».
19.55 «Я соромлюсь свого 
тiла 3».
22.00 «Вiкна-Новини».
22.45 «Я соромлюсь свого 
тiла 3».
0.40 «Один за всiх».
2.00 «Слiдство ведуть 
екстрасенси».

Новий канал

2.50 Служба розшуку 
дiтей.
2.55 Абзац!

Новий канал

2.45 Абзац!

3.40 Зона ночi.

5.50 Kids̀  Time.

5.55 М/с «Губка Боб 

Квадратнi Штани».

7.10 Kids̀  Time.

7.15 Т/с «Друзi».

12.10 Т/с «Татусевi дочки».

16.55 Дешево i сердито.

18.00 Абзац!

19.00 Суперiнтуїцiя.

20.20 Х/ф «Ланцюгова 

реакцiя».

22.20 Т/с «Гра престолiв». 

(3категорiя).

0.30 Україна чудес.

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.

11.10 Т/с «Життя i пригоди 

Мишка Япончика». (2 кат.).

12.45 Факти. День.

13.20 Т/с «Життя i пригоди 

Мишка Япончика». (2 кат.).

13.50 Х/ф «Мерехтливий». 

(2 кат.).

15.35 Патруль. 

Самооборона.

15.45 Факти. День.

16.15 Патруль. 

Самооборона.

16.55 Т/с «Прокурори».

17.50 Т/с «Вiддiл 44». (2 

кат.).

18.45 Факти. Вечiр.

19.20 Надзвичайнi новини 

з К. Стогнiєм.

20.20 Секретний фронт.

21.05 Факти. Вечiр.

21.25 Т/с «Життя i пригоди 

Мишка Япончика». (2 кат.).

23.25 Х/ф «Мистецтво 

вiйни». (2 кат.).

1.30 Т/с «Послiдовники». 

(2 кат.).

3.05 Стоп-10.

4.25 Т/с «Неправдива гра 

2».

Канал "2+2"

6.00 М/ф.

6.35 «Нове Божевiльне 

вiдео по-українськи».

7.35 «Облом.UA».

8.10 «ДжеДАI».

8.30 «Спецкор».

9.00 «Помста природи».

9.20 «Гнiв планети».

10.15 «Зброя 

майбутнього».

11.10 Х/ф «Ударнi сили». 

(2 кат.).

13.00 Т/с «Ласко - кулак 

Бога». (2 кат.).

13.55 Т/с «Iнспектор 

Алекс».

15.35 «Нове Божевiльне 

вiдео по-українськи».

16.55 «Облом.UA».

17.55 «Нове Божевiльне 

вiдео по-українськи».

18.30 «Спецкор».

19.00 «ДжеДАI».

19.20 «Люстратор 7,62».

20.20 Т/с «Ласко - кулак 

Бога». (2 кат.).

21.20 Х/ф «Кращi з кращих 

4: Без попередження». (2 

кат.).

23.30 «Спецкор».

0.00 «ДжеДАI».

0.20 Т/с «Зоряна брама. 

Всесвiт 2». (2 кат.).

1.15 «Зброя майбутнього 

2».

2.10 Х/ф «Карпатське 

золото».

3.40 Х/ф «Вишневi ночi».

ВАКАНТНА ПОСАДА                                               

У КОЦЮБИНСЬКІЙ СЕЛИЩНІЙ РАДІ

«Коцюбинська селищна рада оголошує 
конкурс на заміщення вакантної  поса-
ди: спеціаліста І категорії з питань бла-
гоустрою відділу правового забезпечення, 
містобудування, архітектури та земельних 
ресурсів виконкому Коцюбинської селищ-
ної ради.  
Вимоги до претендентів:
- вища освіта відповідного професійно-

го спрямування за освітньо-кваліфікацій-
ним рівнем магістра, спеціаліста, стаж ро-
боти за фахом не менше 3-х років, вільне 
володіння державною мовою та навички 
роботи з ПК.
Згідно з чинним законодавством кон-

курсанти складають у письмовій формі 
іспити на знання Конституції України, 
Законів України «Про службу в органах 
місцевого самоврядування», «Про запобі-
гання корупції», а також законодавства з 
урахуванням специфіки функціональних 
повноважень. 
Додаткові відомості про проведення 

конкурсу, основні функціональні обов’яз-
ки, розмір і умови оплати праці можна 
одержати за тел.: 73-466.
Потрібні документи: заява на ім’я се-

лищного голови, особова картка (ф.П-
2ДС), автобіографія, копії документів 
про освіту, паспорта, ідентифікаційного 
номера, військового квитка (за наявності), 
декларація про доходи за 2015 рік, фото-
картки 4 х 6 – 2 шт.        
Документи приймаються за адресою: 

смт.Коцюбинське, вул. Доківська, 2. При-
йом документів проводиться протягом 30 
календарних днів із дня опублікування 
оголошення».

Селищний голова О.В.Матюшина

Мінсоцполітики повідомляє 
про відкриття рахунків для 
допомоги переселенцям
Міністерство соціальної політики пові-

домляє, що у зв’язку зі складною ситуацією, 
в якій опинилися постраждалі та внутрішньо 
переміщені особи, з метою надання їм під-
тримки відповідно до постанови Кабінету 
Міністрів України від 01.10.2014 №535 «Про 
затвердження Порядку використання коштів, 
що надійшли від фізичних та юридичних 
осіб для надання одноразової грошової до-
помоги постраждалим особам та внутрішньо 
переміщеним особам», відкрито рахунки для 
зарахування коштів від фізичних і юридич-
них осіб для надання одноразової допомоги 
особам вищезазначених категорій: 
1. Для зарахування коштів у національ-
ній валюті (гривні): 
Міністерство соціальної політики України 
ЄДРПОУ – 37567866
рах. 31252301178737 в Державній 
казначейській службі України, м. Київ МФО 
820172
2. Для зарахування коштів у євро та 
доларах США: 
Міністерство соціальної політики України 
ЄДРПОУ – 37567866
рах. 25302020054709 в АТ «Укрексімбанк» 
м. Києва
МФО 322313
Зважаючи на складну соціально-еконо-

мічну ситуацію, в якій опинилися громадяни 
зазначених категорій, надання такої допомо-
ги є вкрай важливим для забезпечення їхньої 
життєдіяльності.

Кожен має право на доступ           
до публічної інформації 
Запит на отримання публічної ін-

формації – прохання особи до роз-
порядника надати відомості, якими 
він володіє. Це передбачено Законом 
України від 13.01.2011 №2939-VI 
«Про доступ до публічної інформації». 
Звертаємо увагу, що фахівці Ірпін-

ської ОДПІ приймають запити елек-
тронною поштою за адресою: kyivobl.
irpin@sfs.gov.ua, поштові письмові 
запити за адресою 08200, м.Ірпінь, 
вул. м.Шевченка, 2-а, або запрошують 
відвідати Центр обслуговування плат-
ників та звернутись особисто до спе-
ціаліста з питань організації розгляду 
звернень та забезпечення доступу до 
публічної інформації (контактний те-
лефон: (04597)6-75-44). 

Ірпінська ОДПІ
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1.40 Т/с «C.S.I.: Мiсце 

злочину Маямi». (2 

категорiя).

4.30 Реальна мiстика.

СТБ

5.55 «ВусоЛапоХвiст».

8.00 «Караоке на Майданi».

9.00 «Все буде смачно!»

9.55 Т/с «Коли ми вдома».

11.15 Х/ф «Двi iсторiї про 

кохання».

13.20 Х/ф 

«Домоправитель». (2 

категорiя).

15.10 «МастерШеф Дiти 5».

19.00 «Євробачення 2016».

20.55 Т/с «Коли ми вдома».

21.55 «Євробачення 2016. 

Пiдсумки голосування».

22.55 Т/с «Коли ми вдома».

2.10 «Слiдство ведуть 

екстрасенси».

Новий канал

3.35 Шафа.

4.25 Зона ночi.

6.05 Kids̀  Time.

6.10 М/с «Барбоскiни».

7.30 Kids̀  Time.

7.35 Дешево i сердито.

9.40 Ревiзор.

12.20 Пристрастi за 

ревiзором.

14.15 Суперiнтуїцiя.

17.00 Х/ф «Елвiн i бурундуки 

2».

18.45 Х/ф «Команда А». (2 

категорiя).

21.00 Х/ф «Жага 

швидкостi». (2 категорiя).

23.30 Х/ф «Азартнi iгри». (2 

категорiя).

1.30 Х/ф «Ланцюгова 

реакцiя».

ICTV

5.35 Факти.

6.10 М/с «Молода Лiга 

Справедливостi».

6.50 Х/ф «Пригоди Петрова i 

Васєчкiна», 1 с.

8.05 Х/ф «Сiм`янин».

10.20 Секретний фронт.

11.15 Антизомбi.

12.10 Дiстало!

12.45 Факти. День.

13.20 Громадянська 

оборона.

14.15 Iнсайдер.

15.15 Х/ф «Мерехтливий». (2 

категорiя).

17.00 Х/ф «Термiнова 

доставка». (2 категорiя).

18.45 Факти. Вечiр.

19.20 Надзвичайнi новини. 

Пiдсумки з К. Стогнiєм.

20.05 Х/ф «Останнiй рубiж». 

(2 категорiя).

21.55 Х/ф «Протистояння». 

(2 категорiя).

23.35 Х/ф «Адреналiн 

2. Висока напруга». (3 

категорiя).

1.05 Т/с «Послiдовники». (2 

категорiя).

2.35 Стоп-10.

4.10 Т/с «Неправдива гра 2».

Канал "2+2"

6.00 М/ф.

6.40 «Маски-шоу».

7.50 «Нове Божевiльне 

вiдео по-українськи».

8.25 «Облом.UA».

9.40 «Вайпаут».

12.00 «Top Gear».

13.00 «Облом.UA».

15.40 Т/ф «МЕК 8». (2 

категорiя).

17.00 Х/ф «Вiйна». (2 

категорiя).

19.00 Х/ф «Перевiзник 2». (2 

категорiя).

23.00 Х/ф «Арахнiя». (2 

категорiя).

0.40 Х/ф «Бехзат: Я поховав 

своє серце». (2 категорiя).

2.35 Х/ф «Легенда про 

княгиню Ольгу».

П'ЯТНИЦЯ, 5 лютого СУБОТА, 6 лютого

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 «»Клуб пригод»».

10.30 Чоловiчий клуб. 

Спорт.

12.00 Вересень.

12.25 «Схеми» з Н. 

Седлецькою.

13.00 Новини.

13.15 Час-Ч.

13.40 Погода.

13.45 Казки Лiрника 

Сашка.

14.00 М/ф.

14.30 Театральнi сезони.

15.20 Вiра. Надiя. Любов.

16.30 Погода.

16.35 Д/ф «Ловець слiв».

17.40 Суспiльний 

унiверситет.

18.05 Погода.

18.15 Новини. Свiт.

18.30 Новини.

18.55 Про головне.

19.35 «План на завтра» з 

Анастасiєю Рiнгiс.

20.10 Бiатлон. Кубок свiту. 

Спринт 7,5 км. Жiнки.

21.00 Новини.

21.15 Бiатлон. Кубок свiту. 

Спринт 7,5 км. Жiнки.

21.35 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 Час-Ч.

1.55 Музичне турне.

2.55 Надвечiр̀ я. Долi.

3.45 Вiра. Надiя. Любов.

4.40 Про головне.

5.10 Новини.

5.25 Новини. Спорт.

5.45 Вiчне.

Канал "1+1"

6.00 «ТСН».

6.45 Снiданок з «1+1».

7.00 «ТСН».

7.10 Снiданок з «1+1».

7.35 «Маша i ведмiдь».

7.45 Снiданок з «1+1».

8.00 «ТСН».

8.10 Снiданок з «1+1».

9.00 «ТСН».

9.10 Снiданок з «1+1».

9.30 «Мiняю жiнку 7».

10.50 «Мiняю жiнку 7».

12.00 «ТСН».

12.20 «Мiняю жiнку 7».

13.50 «Сiмейнi 

мелодрами 6».

14.50 «Сiмейнi 

мелодрами 6».

15.50 Т/с «Торговий 

центр».

16.45 «ТСН».

17.10 Т/с «Величне 

столiття. Роксолана».

19.30 «ТСН».

20.20 «Вечiрнiй Київ».

22.40 «Свiтське життя».

23.40 Драма «Майор». (3 

категорiя).

1.40 «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 «Поверни мою 
любов». (2 категорiя).

12.00 Новини.
12.25 Т/с «Поверни мою 
любов». (2 категорiя).
13.05 Д/с «Слiдство 
вели...» з Л. Каневським».
14.00 Новини.
14.20 «Судовi справи».
15.15 «Сiмейний суд».
16.00 Новини.
16.15 «Сiмейний суд».
17.40 Новини.
18.05 «Стосується 
кожного».
20.00 «Подробицi».
21.00 «Чорне дзеркало».
23.30 Х/ф «Англiйський 
пацiєнт». (2 категорiя).

2.35 «Подробицi» - «Час».
3.35 Х/ф «Дике кохання».

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.
10.10 «Говорить Україна».
11.20 Реальна мiстика.
13.15 Т/с «Сходи в небеса», 
23 с.
15.00 Подiї.
15.30 Т/с «Сходи в 
небеса».
16.00 Глядач як свiдок.
18.00 Т/с «Не зарiкайся», 
20 с. (2 категорiя).

19.00 Подiї.
19.45 «Говорить Україна».
21.00 Х/ф «Вiддам 
дружину в хорошi руки». 
(2 категорiя).
23.00 Подiї дня.
23.30 Т/с «C.S.I.: Мiсце 
злочину Маямi 7», 18 i 19 
с. (2 категорiя).

1.15 Подiї.
2.05 Т/с «C.S.I.: Мiсце 
злочину Маямi». (2 
категорiя).
3.30 «Говорить Україна».
4.30 Зоряний шлях.
6.10 Т/с «Не зарiкайся», 20 
с. (2 категорiя).

СТБ

5.55 Т/с «Коли ми вдома».
7.05 «Моя правда. Анна 
Гальєрс. Чужа серед 
своїх».
8.00 «Зiркове життя».
9.50 Х/ф «П я̀ть рокiв та 
один день». (2 категорiя).
11.40 Х/ф «Жити далi». (2 
категорiя).

18.00 «Вiкна-Новини».
18.30 Т/с «Коли ми 
вдома».
20.05 Х/ф 
«Домоправитель». (2 
категорiя).
22.00 «Вiкна-Новини».
22.35 Х/ф «Двi iсторiї про 
кохання».

0.50 Т/с «Коли ми вдома».
2.05 «Слiдство ведуть 
екстрасенси».

Новий канал

3.10 Абзац!

4.05 Зона ночi.

5.55 Служба розшуку 
дiтей.

6.00 Kids̀  Time.

6.05 М/с «Губка Боб 

Квадратнi Штани».

7.15 Kids̀  Time.
7.20 Т/с «Друзi».

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 Школа Мерi Поппiнс.

9.30 Хочу бути.

9.50 Хто в домi хазяїн?

10.20 М/с «Казки Андерсена. 

Сучасне прочитання Ганса 

Хрiстiана Андерсена».

12.00 5 баксiв.net.

13.05 Полiцiя 1.0.

14.35 Чоловiчий клуб. Спорт.

15.50 Погода.

16.00 Д/ф «Повернення видiв. 

Рись».

16.50 Х/ф «Захист Лужина».

19.00 Нацiональний вiдбiр до 

ПКЄ 2016. Перший пiвфiнал.

21.00 Новини.

21.35 Нацiональний вiдбiр до 

ПКЄ 2016. Перший пiвфiнал.

22.40 Мегалот.

22.50 Погода.

23.00 Територiя закону.

23.15,1.10 Погода.

23.20 День Янгола.

0.20 Вiд першої особи. 

Пiдсумки.

1.20 Музичне турне.

2.35 Д/ф «Ловець слiв».

3.25 Телевистава «Лючiя де 

Ламмермур».

4.55 Свiтло.

5.30 Новини.

Канал "1+1"

6.00 «Грошi».

7.00 «ТСН».

8.00 «Свiтське життя».

9.00 Т/с «Хазяйка».

13.00 «Вечiрнiй квартал».

17.35 «Розсмiши комiка 6».

18.30 «Розсмiши комiка 6».

19.30 «ТСН».

20.15 «Українськi сенсацiї».

21.15 «Вечiрнiй квартал».

23.10 Драма «Мiй найкращий 

ворог». (2 категорiя).

1.05 Драма «Майор». (3 

категорiя).

2.40 «Шiсть кадрiв».

Iнтер

5.30 «Подробицi» - «Час».

6.25 М/с «Ну, постривай!»

6.50 «Чекай на мене».

9.00 Х/ф «Королева 

бензоколонки 2».

10.50 Х/ф «Будьте моїм 

чоловiком».

12.25 Т/с «Легковажна жiнка», 

1-6 с. (2 категорiя).

18.00 Х/ф «Я чекатиму тебе 

завжди», 1 с.

20.00 «Подробицi».

20.30 Х/ф «Я чекатиму тебе 

завжди», 2 с.

22.25 Х/ф «Навiщо ти пiшов». 

(2 категорiя).

0.15 Х/ф «Життя, як цирк». (2 

категорiя).

2.15 Х/ф «Сповiдь Дон 

Жуана». (2 категорiя).

3.50 Х/ф «Англiйський 

пацiєнт». (2 категорiя).

Канал "Україна"

7.00 Подiї.

7.10 Зоряний шлях.

9.00 Т/с «Тест на любов».

12.40 Т/с «Випробування 

вiрнiсть», 1 i 2 с.

15.00 Подiї.

15.20 Т/с «Випробування 

вiрнiсть».

16.45 Т/с «Дуже красива 

дружина», 1 i 2 с. (2 

категорiя).

19.00 Подiї.

19.40 Т/с «Дуже красива 

дружина». (2 категорiя).

21.15 Т/с «Тест на любов».

1.00 Подiї.

11.50 Половинки.

14.50 Дешево i сердито.

18.00 Абзац!

19.00 Суперiнтуїцiя.

20.15 Х/ф «Вулкан».

22.15 Т/с «Гра престолiв». 

(3категорiя).

0.25 Х/ф «Мерайя Мундi i 

скринька Мiдаса».

2.25 Україна чудес.

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.

11.50 Т/с «Мiсце зустрiчi 

змiнити не можна», 1 с. (2 

категорiя).

12.45 Факти. День.

13.20 Т/с «Мiсце зустрiчi 

змiнити не можна», 1 с. (2 

категорiя).

13.40 Х/ф «Мистецтво 

вiйни 2. Зрада». (2 

категорiя).

15.35 Патруль. 

Самооборона.

15.45 Факти. День.

16.15 Патруль. 

Самооборона.

16.55 Т/с «Прокурори».

17.50 Т/с «Вiддiл 44». (2 

категорiя).

18.45 Факти. Вечiр.

19.20 Надзвичайнi 

новини з К. Стогнiєм.

20.20 Антизомбi.

21.05 Факти. Вечiр.

21.25 Т/с «Мiсце зустрiчi 

змiнити не можна», 2 с. (2 

категорiя).

22.50 Х/ф «Термiнова 

доставка». (2 категорiя).

0.35 Т/с «Послiдовники».

2.05 Стоп-10.

3.35 Т/с «Неправдива 

гра 2».

Канал "2+2"

6.00 М/ф.

6.35 «Нове Божевiльне 

вiдео по-українськи».

7.35 «Облом.UA».

8.10 «ДжеДАI».

8.30 «Спецкор».

9.00 «Помста природи».

9.20 «Гнiв планети».

10.15 «Зброя майбутнього 

2».

11.10 Х/ф «Робокоп: 

Воскресiння». (2 

категорiя).

13.00 Т/с «Мисливцi 

за релiквiями». (2 

категорiя).

13.55 Т/с «Iнспектор 

Алекс».

15.35 «Нове Божевiльне 

вiдео по-українськи».

16.55 «Облом.UA».

17.55 «Нове Божевiльне 

вiдео по-українськи».

18.30 «Спецкор».

19.00 «ДжеДАI».

19.20 Т/с «МЕК 8». (2 

категорiя).

20.50 Х/ф «Чингiзхан». (2 

категорiя).

23.30 «Спецкор».

0.00 «ДжеДАI».

0.20 Т/с «Зоряна брама. 

Всесвiт 2». (2 категорiя).

1.15 «Зброя майбутнього 

2».

2.10 Х/ф 

«Богдан-Зиновiй 

Хмельницький».

ТЕЛЕПРОГРАМА 1 – 7 ЛЮТОГОТЕЛЕПРОГРАМА 1 – 7 ЛЮТОГО
► Загублене посвідчення ветерана військової служби (серія АА №114717), 

видане Київським обласним військовим комісаріатом 19.10.2004 року на 
ім’я Гелевей Валентина Федоровича вважати недійсним.
► Загублене службове посвідчення пожежного рятувальника 36-ДПРЧ м. 

Ірпінь (серія КО №002171), видане Державною службою України з надзви-
чайних ситуацій 20.02.2014 року на ім’я Талимончак Дмитро Миколайович.
► Загублений студентський квиток виданий у 2010 році Національним 

медичним університетом ім. О. О. Богомольця на ім’я Радзівіл Лідії Володи-
мирівни вважати недійсним.
► Загублений атестат про повну загальну середню освіту серія КХ 

№47886736 виданий Ірпінською спеціалізованою загальноосвітньою шко-
лою І-ІІІ ст. №12 30 травня 2015 року на ім’я Володіна Володимира Олего-
вича вважати недійсним.
► Загублений студентський квиток виданий у 2015 р. НУДПСУ на ім’я 

Стручек Вікторії Анатоліївни вважати недійсним.
► Загублений студентський квиток виданий у 2012 р. НУДПСУ на ім’я 

Істоміної Дар’ї Олександрівни вважати недійсним.
► Загублене посвідчення батьків багатодітної родини серія БС №006212 

видане 14 лютого 2013 р. Відділом у справах сім’ї та молоді  Ірпінської  
міської ради на ім’я Хабібуліна Юрія Халімовича та Хабібуліної  Феліції Ві-
кторівни вважати недійсним.
► Вважати недійсним загублений державний акт на право власності на 

земельну ділянку,яка знаходиться за адресою:Київська обл., м. Ірпінь, вул. 
Ломоносова, 17-б та видана на ім’я Москович Тетяни Олександрівни. Акт 
зареєстровано в державному реєстрі правочинів: 453357 Кадастровий но-
мер:3210900000:01:124:0141.

ОГОЛОШЕННЯ

ОРЕНДА КОМУНАЛЬНОГО МАЙНА – 
КОНКУРС! 

Інформація Виконавчого комітету Ірпінської міської 
ради про проведення конкурсу на право укладання дого-
ворів оренди комунального майна територіальної грома-
ди м. Ірпеня
Назва та місцезнаходження об’єкта оренди: нежитлове 

приміщення площею 78,2 кв.м. за адресою: м.Ірпінь, вул.
Ленінградська, 4-а.
Балансоутримувач: Служба у справах дітей та сім’ї Ір-

пінської міської ради.
Ринкова вартість майна відповідно до звіту про неза-

лежну оцінку складає 476 412,0 грн. з урахуванням ПДВ.
Примітка: Умови використання приміщення: проведен-

ня фізичними особами-підприємцями спортивних, реабі-
літаційних, фізкультурно-оздоровчих занять з дітьми та 
молоддю до 18 років.
Початковий розмір річної орендної плати – не менше 

10% від вартості приміщення, встановленої суб’єктом оці-
ночної діяльності, з урахування ПДВ (орендна ставка може 
змінитися відповідно до Методики розрахунку та порядку 
використання плати за оренду комунального майна). 
У подальшому орендна плата підлягає коригуванню на 

щомісячні індекси інфляції.
Основні умови конкурсу для об’єктів:
– початковий розмір орендної плати з розрахунку на 

місяць визначається відповідно до Методики розрахунку 
та порядку використання плати за оренду комунального 
майна, що належить територіальній громаді м. Ірпінь (рі-
шення Ірпінської міської ради від 13.09.13р. №3424-47-6) 
залежно від цільового призначення використання орен-
дарем нерухомого майна; використання об’єкту оренди 
при найбільшому розмірі орендної плати; орендна плата 
підлягає коригуванню на щомісячні індекси інфляції; до-
тримання вимог експлуатації об’єкта; належне утримання 
прилеглої території; здійснення певних видів ремонтних 
робіт; забороняється розміщення розважально-музичних 
закладів, нічних клубів, які шкодять відпочинку мешканців 
будинку та встановлення ігрових автоматів; належне ви-
конання орендарем всіх обов’язків за договором оренди.
Для участі у конкурсі учасник конкурсу подає на роз-

гляд конкурсної комісії:
1.  Заяву про участь в конкурсі (у встановленій формі);
2.  Документи, що підтверджують сплату реєстраційно-

го та гарантійного внесків;
3. Документи, які визначені наказом Фонду державно-

го майна України від 14.11.2005 р. №2975 «Про затвер-
дження переліку документів, які подаються орендодавцеві 
для укладання договору оренди державного майна»;

4. Зобов’язання (пропозиції у встановленій формі) 
щодо виконання умов конкурсу та забезпечення плати 
(надаються у конвертах з написом «На конкурс», запеча-
таних печаткою учасника конкурсу);

5. Відомості про учасника конкурсу:
а) юридичні особи:
– нотаріально засвідчені копії установчих документів;
– документи, що посвідчують повноваження представ-

ника юридичної особи;
– відомості про фінансовий стан (платоспроможність) 

учасника конкурсу з урахуванням дебіторської та креди-
торської заборгованостей;

– неприбуткові організації – копію документів про реє-
страцію неприбуткової організації;
б) фізичні особи:
– копію документа, що посвідчує особу учасника кон-

курсу, або належним чином оформлену довіреність, вида-
ну представнику фізичної особи;

– виписку з Єдиного державного реєстру;
– декларацію про доходи.
Ознайомлення з об’єктом оренди здійснюється за пого-

дженням з балансоутримувачем.
Плата за реєстрацію заяви (реєстраційний внесок) скла-

дає 17,00 грн. та перераховується до цільового фонду 
міської ради соціально-економічного розвитку міста. Га-
рантійний внесок у розмірі 10% від суми річної оренд-
ної плати перераховується на рахунок одержувача коштів 
виконавчого комітету Ірпінської міської ради. Номера ра-
хунків для сплати гарантійного та реєстраційного внесків, 
додаткову інформацію можна отримати за адресою: м. 
Ірпінь, вул. Шевченка, 2-а, кім. 8.
Конкурс буде проведено через 30 днів після опубліку-

вання інформації в газеті «Ірпінський вісник» за адресою: 
м. Ірпінь, вул. Шевченка, 2-а (кім.25). Кінцевий термін по-
дання документів для участі у конкурсі – за 6 днів до про-
ведення конкурсу. Документи приймаються за адресою м. 
Ірпінь, вул. Шевченка, 2-а (кім.28).
Довідки за телефоном –  62-461.

Заступник міського голови Н.Г. Семко
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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 Нацiональний вiдбiр до ПКЄ 

2016. Перший пiвфiнал.

11.45 Спогади.

12.10 Твiй дiм.

13.00 Фольк-music.

14.25 Бiатлон. Кубок свiту. Мас-старт 

15 км. Чоловiки.

15.25 Бiатлон. Кубок свiту. Мас-старт 

12,5. Жiнки.

16.20 Чоловiчий клуб.

16.55 Баскетбол. Чемпiонат України. 

БК «Хiмiк» - БК «Черкаськi Мавпи».

18.45 Дорога до Рiо 2016.

19.05 Бiатлон. Кубок свiту. Одиночна 

змiшана естафета.

20.10 Погода.

20.20 Театральнi сезони.

21.00 Новини.

21.30 Прем є̀р-мiнiстр України А. 

Яценюк про реформи.

21.40 Перша шпальта.

22.15 Книга.ua.

22.50 Погода.

23.00 Бiатлон. Кубок свiту. Змiшана 

естафета.

23.55 День Янгола.

0.00,1.10 Погода.

0.05 На слуху. Пiдсумки.

1.20 Новини.

1.40 Прем є̀р-мiнiстр України А. 

Яценюк про реформи.

Профiлактика.

Канал "1+1"

6.00 «Шiсть кадрiв».

7.00 «Однокласники».

8.00 «Українськi сенсацiї».

9.00 «Лото-Забава».

9.45 М/ф.

9.55 «Маша i ведмiдь».

10.05 «ТСН».

11.00 «Свiт навиворiт 2: Iндiя».

12.00 «Свiт навиворiт 2: Iндiя».

12.55 «Свiт навиворiт 2: Iндiя».

13.55 «Свiт навиворiт 2: Iндiя».

14.55 «Одруження наослiп 2».

16.10 «Чотири весiлля 5».

17.25 «Мультибарбара».

19.20 «10 хвилин з Прем є̀р-

мiнiстром».

19.30 «ТСН-Тиждень».

21.00 Комедiя «Пограбування по-

жiночому». (2 категорiя).

0.50 Драма «Анничка».

2.35 Драма «Мiй найкращий ворог». 

(2 категорiя).

4.10 «Шiсть кадрiв».

5.05 «ТСН-Тиждень».

Iнтер

6.35 М/с «Ну, постривай!»

6.45 «Подробицi» - «Час».

7.15 Х/ф «Будьте моїм чоловiком».

9.00 «Готуємо разом».

10.00 «Орел i решка. Ювiлейний 2».

11.00 «Орел i решка. Ювiлейний 

сезон».

12.00 Т/с «Легковажна жiнка», 7-12 с. 

(2 категорiя).

17.20 Т/с «Мама буде проти», 1 i 2 с.

20.00 «Подробицi тижня».

21.00 Т/с «Мама буде проти», 3 i 4 с.

22.30 Д/ф «Олег Антонов - людина 

неба».

23.30 «10 хвилин з Прем є̀р-

мiнiстром».

23.40 Х/ф «Я чекатиму тебе 

завжди».

Канал "Україна"

7.00 Подiї.

7.50 Реальна мiстика.

9.45 Т/с «Випробування вiрнiстю».

13.20 Т/с «Дуже красива дружина». 

(2 категорiя).

17.10 Т/с «Княжна з хрущовки», 1 i 2 

с. (2 категорiя).

19.00 Подiї тижня з Олегом 

Панютою.

19.40 10 хвилин з Прем є̀р-

мiнiстром України.

20.00 Т/с «Княжна з хрущовки». 
(2 категорiя).
22.00 Х/ф «Вiддам дружину в 
хорошi руки». (2 категорiя).
0.00 Т/с «Не зарiкайся», 16-20 с.
4.00 Зоряний шлях.
5.50 10 хвилин з Прем є̀р-
мiнiстром України.
6.00 Подiї тижня з Олегом 
Панютою.

СТБ

6.05 «ВусоЛапоХвiст».
7.00 «Все буде добре!»
9.00 «Все буде смачно!»
10.55 «Караоке на Майданi».
11.55 «Євробачення 2016».
14.55 «Я соромлюсь свого тiла 3».
16.55 «Слiдство ведуть 
екстрасенси».
19.00 «Битва екстрасенсiв».
20.40 «Один за всiх».
21.55 «Я соромлюсь свого тiла 3».
23.55 «Детектор брехнi».
1.00 «Слiдство ведуть 
екстрасенси».
Профiлактика.

Новий канал

3.30 Зона ночi.
6.00 Kids̀  Time.
6.05 М/с «Барбоскiни».
7.45 Kids̀  Time.
7.50 Х/ф «Елвiн i бурундуки 2».
9.25 Т/с «Пригода Мерлiна».
13.10 Х/ф «Мерайя Мундi i 
скринька Мiдаса».
15.10 Х/ф «Посейдон».
17.00 Х/ф «Вулкан».
19.00 Х/ф «Некерований».
21.00 Х/ф «Прискорення». (2 
категорiя).
22.50 Х/ф «Захоплення 2». (2 
категорiя).
0.50 Х/ф «Азартнi iгри». (2 
категорiя).

ICTV

5.20 Факти.
5.50 М/с «Молода Лiга 
Справедливостi».
6.45 Х/ф «Пригоди Петрова i 
Васєчкiна», 2 с.
8.05 Зiрка YouTube.
9.05 Дивитись усiм!
10.35 Без гальм.
11.15 М i Ж.
11.40 Труба мiстера Сосиски.
12.35 Х/ф «Сiм я̀нин».
12.45 Факти. День.
13.00 Х/ф «Сiм я̀нин».
15.05 Х/ф «Протистояння». (2 
категорiя).
16.40 Х/ф «Останнiй рубiж». (2 
категорiя).
18.35 10 хвилин з Прем є̀р-
мiнiстром України.
18.45 Факти тижня з О. 
Соколовою.
20.25 Х/ф «Тачка ¹19». (2 
категорiя).
22.00 Х/ф «Кров̀ ю i потом. 
Анаболiки». (2 категорiя).
0.25 Х/ф «Адреналiн 2. Висока 
напруга». (3 категорiя).
2.10 Х/ф «Пригоди Петрова i 
Васєчкiна».

Канал "2+2"

6.00 М/ф.
6.40 «Маски-шоу».
7.50 «Нове Божевiльне вiдео по-
українськи».
8.25 «Облом.UA».
9.00 Бушидо.
10.00 «Легенди кiкбоксингу».
11.00 «Люстратор 7.62».
12.00 «Люстратор. Спецпроект».
13.00 «Секретнi матерiали».
14.00 «Цiлком таємно». (2 
категорiя).
15.00 Х/ф «Перевiзник 2». (2 
категорiя).
19.00 Х/ф «Чингiзхан». (2 
категорiя).
21.40 Х/ф «Вiйна». (2 категорiя).
23.40 Х/ф «Природжений 
гонщик». (2 категорiя).
1.35 Х/ф «Арахнiя». (2 категорiя).
2.45 Х/ф «Ярослав Мудрий».

ТЕЛЕПРОГРАМА 1 – 7 ЛЮТОГОТЕЛЕПРОГРАМА 1 – 7 ЛЮТОГО
Овен (21.03 – 20.04)

На початку тижня хтось з 
родичiв може запропонувати 

вам вигiдну роботу. Друзi скрасять вам 
майбутнi вихiднi днi. Сiмейний затишок 
i доброзичливiсть близьких пiднiмуть 
настрiй.

Телець (21.04-21.05)
Тиждень подарує вам декiль-

ка чудових можливостей. Ви 
зможете радикально змiнити iмiдж, ро-
боту на нову, цiкавiшу i прибуткову. Дiти 
доставлять не тiльки клопiт, але й прине-
суть багато радостi.

Близнюки (22.05-21.06)
Вiдмiнний час, щоб займа-

тися кар`єрою, вести складнi 
справи. А ось для особистого життя мо-
мент, на жаль, не кращий. Але якщо не 
пригнiчувати своїм авторитетом близь-
ких, то сiмейне життя принесе тiльки 
радiсть.

Рак (22.06-22.07)
Ох, ну i тиждень! Будiв-

ництво честолюбних планiв, 
звершення трудових подвигiв i екстрава-
гантних вчинкiв, флiрт направо i налiво. 
Але не забувайте головне - за будь-яких 
обставин залишайтеся собою.

Лев (23.07-23.08)
Тиждень пов`язаний з рiз-

ного роду ризиками. Радимо 
бути обережнiшими. Є побоювання, що 
прийнявши у серединi тижня пропозицiю 
якоїсь впливової особи, ви можете поз-
бутися i грошей i репутацiї.

Діва (24.08-23.09)
У вас все вийде! Якщо ви роз-

раховуватимете тiльки на себе. 
Не варто сподiватися на пiдтрим-
ку впливових осiб, пообiцяють, 

але не зроблять. Удома теж прагнiть 
управлятися самi, ну, може, дiти трохи 
допоможуть. 

Терези (24.09-23.10)
Досить напружена ситуацiя 

i в справах i особистому життi. 
Роботi заважають незiбранiсть 

i неуважнiсть. Сiмейнiй iдилiї явно за-
важатимуть ваша образливiсть, примх-
ливiсть i нетямущi грошовi витрати.

Скорпіон (24.10-22.11)
Тиждень надзвичайно цiка-

вий i загадковий. Початок 
тижня може пiднести сюрприз, 

який змiнить ваше життя. У серединi 
тижня вiрогiднi непередбаченi витрати, 
якi, проте, доставлять вам радiсть.

Стрілець (23.11-21.12)
Хороший тиждень - гар-

монiя в особистому життi, та i 
на роботi в порядку... Але ви не радi. Хо-
четься чогось бiльшого. Опустiть задер-
тий догори нiс i радiйте простим речам.

Козоріг (22.12-20.01)
Багато роботи - i на службi 

i вдома. Але все таки варто 
знайти час i на спiлкування 

з друзями - є шанс не просто добре по-
веселитися, але й обговорити важливi 
питання. Вихiднi краще провести в сiм`ї.

Водолій (21.01-19.02)
На початку тижня краще 

всього здiйснювати творчi пла-
ни, бiзнес з дiловими i серйозними людь-
ми. У серединi тижня можна кинутися 
в авантюри i пригоди. Влаштуйте своїй 
«половинцi» свято.

Риби (20.02-20.03)
Перiод можна охарактери-

зувати як дiловий так i кон-
флiктний. Ви багато чого заплануєте i до-
биватиметеся свого, усуваючи на своєму 
шляху всi перешкоди. Не втратьте своїх 
друзiв у пошуках удачi.

Гороскоп на 1-7 лютого 2016 року 

КАПУСНЯК
Варимо перловку, щоб було 

достатньо відвару. Додаємо 
дрібно нарізану картоплю. Ва-
риться разом із перловкою до 
готовності. Бажано, щоб карто-
пля трохи розварилася. 
Коли перловка і картопля бу-

дуть готові, додаємо зварену в 
окремій каструлі кислу капусту. 
Хай усе трошки покипить. Під 
кінець кидаємо лавровий лист, 
підсмажену на олії до золоти-
стого кольору цибулю, солимо. 

Якщо мало кислоти – додаємо трохи відвару з кислої капусти. Якщо 
забагато – можна трохи підсолодити.
У тарілку з капусняком кладемо ложку сметани або підсмажену ци-

бульку. Можна й те, і друге.

СУП ІЗ ФРИКАДЕЛЬКАМИ
300 – 350 г курячого філе 

перемелюємо з 1 цибулиною 
та розмоченими 2-ма скибками 
батону. Додаємо 1 ложку манки 
і яйце. Солимо. Перемішуємо 
фарш.
У трилітрову каструлю з хо-

лодною водою кидаємо дрібно 
нарізані 3 картоплини, нарізану 
кружальцям невелику моркви-
ну. Хай трохи покипить. Робимо 
з фаршу фрикадельки і кидаємо 
у каструлю, де вариться картопля. Коли фрикадельки трохи покиплять, 
засипаємо 2 ложки манки (без верху), кладемо лавровий листок, дрібно 
нарізане листя петрушки. Солимо. 
Коли фрикадельки зваряться, додаємо невеличкий шматочок масла.

Данута КОСТУРА

ßÊ Â²ÄÍÎÂÈÒÈ ßÊ Â²ÄÍÎÂÈÒÈ 
ÎÐÃÀÍ²ÇÌ Ï²ÑËß ÑÂßÒÎÐÃÀÍ²ÇÌ Ï²ÑËß ÑÂßÒ
Ось і закінчилися новорічні свята, залишивши нам не тільки 
подарунки та позитивні емоції, а й кілька зайвих кілограмів. 
Алкоголь, жирна їжа, безліч десертів зосталися в нашому 
організмі у вигляді токсинів. Тепер потрібно докласти зусиль, 
щоб повернути організмові тонус. Пропонуємо вам кілька 
дієвих способів.

1. Водний баланс. Наш організм 
на 60% складається з води. Саме 
вона бере участь у всіх обмінних 
процесах, забезпечує транспорту-
вання поживних речовин, виводить 
токсини з організму. Також вода то-
нізує шкіру та надає їй гарного при-
родного кольору. Дієтологи радять 
випивати 1,5-2 літри чистої води в 
день. 

2. Правильне харчування. Важли-
во пам’ятати, що в післясвятковий 
період потрібно вживати просту їжу. 
Тобто ту, яка добре насичує орга-
нізм і при цьому легко перетравлю-
ється. Найкраще включити у свій ра-
ціон каші. Особливо варто звернути 
увагу на вівсяну, гречану та пшоня-
ну каші. Свіжі овочі та фрукти також 
необхідні в меню. У зимовий період 
не варто витрачатися на тепличні 

огірки та помідори, а вживати ка-
пусту, буряк і моркву. Саме вони ба-
гаті природними антиоксидантами, 
які сприяють виведенню токсинів з 
організму. 

3. Чай зелений. Наявність потуж-
них антиоксидантів, мінеральних 
речовин, вітамінів робить його ко-
рисним напоєм. 

4. Їжте повільно, добре пережо-
вуйте їжу. Так ви суттєво допоможе-
те шлунку і підшлунковій залозі.

5. Багато рухайтесь. Прогулянки 
на свіжому повітрі не тільки дода-
дуть вам сил, а й зміцнять м’язи і 
серцево-судинну систему. 
Виконуючи ці кілька простих ре-

комендацій, ви зможете швидко від-
новити свій організм та скинути кі-
лограми, які залишилися після свят. 

Альона КЛЮСКО

ПОРАДНИК

КОНЦЕРТНІ ТА ТВОРЧІ ЗАХОДИ 
Ірпінської дитячої музичної школи 

3 лютого (ср.), 16:30  – «Професіонали в мистецтві». Зу-
стріч з поетом Ларисою Пастух. Ведуча Н.Д.Маніва.

5 лютого (пт.), 11:00 – Олімпіада з музичної літератури в 
рамках XІX фестивалю дитячої творчості «Дебют». 

9 лютого (вт.), 17:00 – Концерт учасників обласних акаде-
мічних концертів. Ведуча Т.П.Савушкіна.

10 лютого (ср.), 17:00 – Конкурс «Юний віртуоз» серед уч-
нів молодших класів на відділі струнно-смичкових інструментів. 

17 лютого (ср.), 11:00 – Обласний академічний концерт на 
відділі сольного співу.

18 лютого (чт.), 17:00 – Концерт «Музика запрошує». Веду-
ча Т.П.Савушкіна. 

19 лютого (пт.), 17:00 – Фестиваль,  присвячений творчості 
І.С. Баха (спільно з КЗ «ІДШМ» с. Коцюбинське).

25 лютого (чт.), 17:00 – Бесіда-концерт з циклу «Універ-
ситет культури», присвячений творчості М. Скорика. Ведуча 
В.В. Байрак. 

У програмі можливі зміни та доповнення,    
про що буде повідомлено окремо.
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Живе людина в світі стільки літ, 
дорогою життя свого проходить.

Чи схоче повернути зореліт
своїх минулих і прийдешніх років?

Чи буде жити тільки тим життям, 
яке написане єдиним Богом?

         

Думаю, що Володимир Федосійович Же-
репа не повернув би життя назад, а про-
йшов його тією ж дорогою знову й знову, 
хоч у ньому були і труднощі, й негаразди. 
Сила материнської любові, батьківська тур-
бота, світла пам’ять про родючий, багатий, 
рідний серцю куточок Черкащини, де наро-
дився Володимир Федосійович, допомогли 
пережити лихоліття Великої Вітчизняної вій-
ни, здобути кілька професій, у тому числі 
й професію вчителя, гідно пройти службу 
в лавах Радянської Армії, школу молодого 
бійця, виконати свій обов’язок воїна-інтер-
націоналіста в Угорщині, де в 60-х роках 
відбувалися бойові дії.
Бучанська школа-інтернат упродовж 26 

років для Володимира Федосійовича була 
ніби рідною домівкою, він презентує свою 
роботу педагогам міста, області, на його 
уроках присутні міністри освіти, досвід ро-
боти вивчають і впроваджують у школах-ін-
тернатах сусідніх республік. У 1970 р. за 
кропітку педагогічну працю В.Ф.Жерепа на-
городжений медаллю «За доблесний труд», 
у 1975 р. – значком «Переможець соцзма-
гання», у 80-х роках – Почесною грамотою 

Міністерства освіти та значком «Відмінник 
народної освіти України», медаллю «Вете-
ран праці». Педагогічне звання «учитель-ме-
тодист» одержав Володимир Федосійович 
за істинно педагогічний внесок у навчання і 
виховання підростаючого покоління.
Та не тільки педагогічною роботою за-

ймається В.Ф.Жерепа, а й громадською. 
Він 18 років керує міським методичним 
об’єднанням учителів трудового навчання, 
12 років є головою народного контролю, 
інспектором Комітету народного контролю 
міста Ірпеня, 13 років обирається народним 
засідателем Ірпінського народного суду, за 
що й нагороджений у 1982 р. Почесною гра-
мотою народного контролю УРСР.
У 1988 – 2012 роках В.Ф.Жерепа пра-

цює в Ірпінській загальноосвітній школі І–ІІІ 
ступенів №17. За п’ятдесят років своєї педа-
гогічної діяльності його досвід вивчається 
міським методичним кабінетом, а посібник 
«Роль трудового навчання у вихованні в 
учнів свідомого ставлення до суспільно ко-
рисної праці» внесений до анотованого ка-
талогу обласної виставки «Освіта Київщини: 
творчі здобутки, перспективи, педагогічні 
ідеї та технології».
Династія творчого учителя, бо й дружина 

В.Ф.Жерепи Раїса Максимівна – 
теж учитель, продовжується у його донь-

ках, які педагогами працюють в Ірпінському 
регіоні, та у внуках, яких понад усе любить 
Володимир Федосійович, живе заради їхньо-
го щасливого майбутнього, заради зорельо-
ту їхнього життя.

Нині учитель на заслуженому відпочин-
ку, проте він – завжди бажаний гість на 
будь-якому шкільному святі нашої школи, 
потрібний нам як наставник, як досвідчений 
педагог, як мудра людина.
Педагогічний колектив Ірпінської загаль-

ноосвітньої школи І–ІІІ ступенів №17 щиро 
вітає Володимира Федосійовича з поважним 
ювілеєм – 80-річчям від дня народження, зи-
чить йому довголіття при міцному здоров’ї, 
вічної молодості душі, шани, любові та по-
ваги від рідних і близьких.                                                                                      

Підготувала Олена КОРОЛЬ
Фото: Володимир ШИЛОВ
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«Молодий спеціаліст 
стає хорошим учителем 

перш за все завдяки 
атмосфері творчої 

співпраці педагогічного й 
учнівського колективу».

В. Сухомлинський

Як тільки не називають 
молодого вчителя сучаснос-
ті в народі: «герой нашого 
часу»; «народник», для яко-
го школа – це другий дім; 
«звичайний невдаха», який 
не зміг влаштуватися краще; 
«випадковий перехожий», 
який до школи потрапив не 
за своїм бажанням. Ні! Мо-
лодий учитель – це талано-
вита, неординарна, багато-
гранна особистість, яка може 
повести за собою дітей, заці-
кавити їх навчанням. 

Саме ці слова впевнено 
можна сказати про молодих 
учителів, які працюють в 
Ірпінській ЗШ І–ІІІ ступенів 
№13. Таких спеціалістів, які 
нещодавно розпочали свою 
педагогічну діяльність у на-
шій школі, маємо аж 6, серед 
них учителі: історії Козак І.Ф. 
фізичної культури Гергало 
В.В., хімії і біології Сидор 
М.В. (прийшли у нашу шко-
лу після закінчення Терно-
пільського НПУ); математи-
ки та інформатики Агабаєва 
А.Д. (закінчила Київський 
НПУ ім. Драгоманова з від-
знакою), української мови та 
літератури Бойко Л.А. (Кри-
ворізький НУ), англійської 
мови й вихователь ГПД, ви-
пускниця нашої школи Ше-
пенкова Н.В. (повернулася 
в рідну школу й вирішила 
продовжити навчання в Ки-

ївському НПУ ім. Драгома-
нова на заочній формі).
Переступивши поріг на-

шої школи, молоді спеціа-
лісти сподіваються реалізу-
ватись у ній як фахівці, уже 
починаючи осмислювати 
ті великі та відповідальні 
завдання, які покладені на 
вчителя, усю ту складність 
професії педагога. Адже 
батьки, держава довіряють 
їм найцінніший скарб світу 
– дитину, свою надію, своє 
майбутнє.
Старші колеги та настав-

ники, які вміло допомагають 
молодшим, відзначають, 
що головним завданням 
будь-якого молодого вчите-
ля має стати забезпечення 
високої якості освіти та ви-
ховання, творчого розвитку 
кожної особистості. А це ви-
магатиме постійної творчос-
ті, невтомної роботи думки, 
величезної душевної щедро-
сті та, найголовніше, любові 
до дітей.
То чи зможе достойно 

впоратися молодий педа-
гог із такими великими та 
відповідальними завдання-
ми, адже він ще тільки на 
початку шляху? Звичайно, 
багато що залежить від са-
мого молодого спеціаліста, 
але не все. Не лише хоро-
ша професійна підготовка 
й особисті якості визнача-
ють результат учительської 
праці. Як стверджував А.С. 
Макаренко, «справжнім учи-
телем-вихователем можна 
стати після роботи в хорошо-
му педагогічному колективі 

через кілька років». Отже, 
входження молодих учителів 
у складний світ шкільного 
життя, їх успішна професій-
на діяльність значною мірою 
залежить від того, в який ко-
лектив потрапить вчитель, 
як його зустрінуть, які умови 
праці й побуту їм створять, 
якою турботою їх оточать, 
яку надаватимуть методич-
ну допомогу, як стимулюва-
тимуть до вияву ініціативи, 
творчості.
В Ірпінській ЗШ І–ІІІ 

ступенів №13 чітко нала-
годжена робота з молодими 
вчителями, але найбільше 
вчителям-початківцям на пе-
дагогічній ниві допомагають 
у роботі загальношкільні за-
ходи: нетрадиційні педради, 
метод об’єднання, школа 
молодого вчителя, спілку-
вання з колегами, консульта-
ції наставників, відвідування 
уроків досвідчених колег. 
Уже другий рік поспіль за-
проваджено в нашому за-
кладі проведення декади мо-
лодого вчителя, під час якої 
молоді вчителі мають змогу 
поділитися своїм першим 
набутим досвідом проведен-
ня уроків та виховних захо-
дів. Педагогічний колектив 
разом із своїми молодими 

ЗНАЙ НАШИХ

Вітаємо чоловіка, батька, дідуся – Вітаємо чоловіка, батька, дідуся – 
Жерепу Володимира Федосійовича            Жерепу Володимира Федосійовича            
з 80-річчям!з 80-річчям!

Сьогодні – особливий день!
І коли щороку він приходить,
Серце наче сповнене пісень,
Світ, здається, сповнений мелодій.

Тобі, татусю рідний – вісімдесят!
Із вдячністю ми хочемо вітати
Тебе за мудрість батьківських порад,
За вміння всім завжди допомагати.

За приклад чоловіка й сім’янина
І за могутні руки золоті.
Нехай Господь пошле благословіння,
Й здоров’я хай дарують всі святі.

Нехай ніколи у твоїх очах 
Чиста й світла радість не згасає,
Щоб  горя не бувало навіть уві снах!
Нехай життя добробут посилає.

Мати Божа хай благословить,
Нехай Спаситель буде завжди із тобою.
І хай в житті твоїм він кожну мить 
Обдарує ласкою святою...

Береже від болю і біди,
Посилає щастя й долю світлу,
Щоб життя прекрасне назавжди 
Ніжною трояндою розквітло...

З найкращими побажаннями 
дружина Раїса Йосипівна,

сім’ї  Зубенків, 
Максименків, Грицюків

► Ірпінська бібліотека обзавелася власним сайтом
Нещодавно в Інтернет-мережі з’явився офіційний сайт Ірпінської центральної бі-

бліотеки.
Для тих, хто сподівається знайти на сайті всі книжки бібліотеки в електронному 

вигляді, поспішати не варто. Наразі Інтернет-ресурс є інформаційно-ознайомчим 
порталом. Але електронні книжки – у перспективі. Також ресурс буде збагачуватися 
краєзнавчими фільмами, новинами із літературного життя регіону та України.
На сайті можна буде ознайомитися з періодикою, рідкісними книгами, виданнями 

бібліотеки. Адміністрація сайту обіцяє представити видатних постатей краю, його 
історію та літературні надбання. Діятиме і віртуальна довідкова служба, виставка 
тощо. 
Для того, щоб оперативно отримувати повідомлення із сайту ірпінської бібліо-

теки на власну електронну скриньку, кожен охочий може підписатися на розсилку. 
Адреса сайту: irpin-bibl.kiev.sch.in.ua.

► Музичну школу пограбували
У ніч з 26 на 27 січня пограбували Ірпінську дитячу музичну школу. Із приміщення 

секретаріату було викрадено комплект оргтехніки та 2 обігрівача.
– Дуже неприємна подія, – коментує начальник відділу культури Євгенія Антонюк. 

– Нещодавно ми закупили нові музичні інструменти, але їх, на щастя, не взяли. Тепер 
будемо уважніше стежити за збереженням майна, – запевняє вона.
Будемо сподіватися, що поліція Ірпеня знайде зловмисників і вкрадене буде по-

вернуто!

колегами радіє першим ре-
зультатам роботи з обдаро-
ваними дітьми. Результатом 
такої роботи є призові міс-
ця з предметних олімпіад у 
Агабаєвої А.Д., Гергала В.В., 
Козака І.Ф., Сидор М.В.; під-
готували переможців місько-
го етапу МАН Агабаєва А.Д. 
та Козак І.Ф.; у складі напра-
цювань педагогічного колек-
тиву свої перші доробки на 
Міжнародній виставці «Су-
часна освіта України» в місті 
Києві представили Козак І.Ф. 
та Бойко Л.А.; ще зовсім не-
давно абсолютну перемогу 
на міському професійному 
конкурсі «Педагогічний де-
бют» здобув Козак І.Ф.
І ось знову чергова пере-

мога на міському етапі все-
українського конкурсу «Вчи-
тель року – 2016» молодого 
талановитого педагога Коза-
ка Івана Федоровича.

19 січня 2016 р. на базі 
Комунального вищого на-
вчального закладу Київської 
обласної ради «Академія 
неперервної освіти» відбув-
ся третій етап ІІ (обласного) 
туру всеукраїнського кон-
курсу «Учитель року – 2016» 
у номінації «Історія». У цьо-
му етапі змагалося 5 конкур-
сантів.

Під час проведення фі-
нального етапу конкурсу 
учасники презентували влас-
ну методичну систему викла-
дання історії, представили 
членам журі освітні проекти 
та виконали творче завдан-
ня. Під час виконання твор-
чого завдання кожен кон-
курсант продемонстрував 
неабияку ерудицію, фанта-
зію та педагогічну майстер-
ність.
За результатами другого 

та третього етапів обласного 
туру вчитель історії Ірпін-
ської загальноосвітньої шко-
ли І–ІІІ ступенів №13 Козак 
Іван Федорович став лауре-
атом конкурсу.
Вітаємо й щиросердно ба-

жаємо Вам, шановний Іване 
Федоровичу, міцного здо-
ров’я, щастя, добробуту, ве-
ликих творчих успіхів і неви-
черпної наснаги! Хай завжди 
щедрою на сходи буде осві-
тянська нива, а в усіх Ваших 
починаннях будуть супутни-
ками успіх і удача!

Н.А.Колесник, заступник 
директора школи 

з навчально-виховної 
роботи Ірпінської ЗШ №13
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Пасивність і 
бездіяльність живлять 
злочини

— У контексті останніх 
подій у країні напрошу-
ється таке запитання. З од-
ного боку, існує заповідь: 
«Не убий», а з іншого боку 
– треба захищати справед-
ливість і людей. Як бути?

— Коли до Іоанна Хрес-
тителя прийшли воїни і за-
питали, що їм зробити, аби 
спастися, він їм не сказав: 
«Кидайте зброю та ідіть 
в монахи», він нарадив: 
«Нікому кривди не чиніть, 
фальшиво не доносьте і 
вдовольняйтесь вашою 
платнею» (Лук. 3:14). Тоб-
то не використовуйте свою 
силу неправедно.

Ми бачимо, що цей світ 
– несправедливий, і тому 
делегуємо певним людям 
захищати себе. Це, напри-
клад, поліція, армія (а там 
– чимало добровольців). 
Як священик я не маю пра-
ва брати зброю і воювати, 
але я маю право бути біля 
бійців, надихати і налаш-
товувати їх, щоб у них не 
було ненависті, щоб вони 
виконували свій обов’язок, 
маючи в серці мир. 
Церква завжди – на боці 

справедливості та правди. А 
якщо ти – на боці правди, не 
можеш сказати: «Я за прав-
ду, я вам співчуваю, але 
поряд бути не можу». Па-
сивність і бездіяльність в та-
кому разі є злочином. Якщо 
ратуєш за правду, ти пови-
нен показати своїм життя, 

що ця правда настільки важ-
лива й правильна, що ти мо-
жеш за неї навіть померти. 
Як померло багато людей, 
які вийшли проти злочинної 
влади. Але то була боротьба 
передусім проти неправди і 
несправедливості.
На Майдані загинуло, 

напевно, дві сотні людей. 
А нині неймовірно зростає 
кількість жертв серед вій-
ськовослужбовців і мирно-
го населення, бо колишні 
владці, спрямовані, органі-
зовані, фінансовані росій-
ським імперіалізмом, ка-
ламутять воду та прагнуть 
повернутися на трон (у вирі 
геополітичних ігор). Януко-
вичі-азарови-пшонки-заха-
рови-богатирьови щодня 
убивали людей фальшиви-
ми ліками, «реформова-
ною» медициною, жебраць-
кими пенсіями, продажним 
судочинством, корупцією, 
поганими дорогами… 
Будемо сподіватися, що 

нинішня влада – українська, 
що вона справді захищає 
цілісність України, яку я всі-
ляко виборюю. Я не кидав 
камені і коктейлі Молотова, 
а нині не кидатиму гранати 
і не стрілятиму, але своїми 
вчинками показую, що я – 
на боці правди. І знову го-
товий за правду стояти, як і 
багато інших людей.
Я пишаюсь українцями. 

Такий народ гідний кращо-
го.

Спілкувався
 Володимир КОСКІН,

фото: Володимир ШИЛОВ 
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Сергій Петрович йшов тихою безлюдною вуличкою. Іскрився сніг, бадьорив мо-
розець. Через паркан він побачив зворушливу картину: висять три жовтаві яблука, 
одягнуті у снігові папахи, причому папахи були, певно, удвічі більші, ніж яблука. 
Сергій Петрович зупинився, милуючись.
Раптом його штрикнув спогад. Він згадав свого шкільного учителя математики на 

прізвисько Фантомас (через лисину). Боже, як той учитель його діставав, бо хотів, 
щоб усі у класі знали математику. Поступово Сергійко пройнявся ненавистю до вчи-
теля, так він незлюбив синуси і косинуси.
Він знав, що вчитель математики мешкає на тій же вулиці, де розташована школа. 

Якось, проходячи повз його будинок, що потопав у фруктових деревах і квітах, він 
побачив на найближчій яблуньці розкішні рожеві яблука. До одного з них він дотяг-
нувся, вилізши на паркан. Встромив зуби у соковиту смакоту та раптом зупинився: 
«Це ж яблуко ворога!» Сергій озирнувся на всі боки й запулив щосили яблуком у 
вікно: «Отримуй, враже! Ось тобі твоя математика!». І побіг чимдуж.
Математика мала бути четвертим уроком. Та вчитель не прийшов. «Напевно, че-

рез те, що я розтрощив вікно», – майнула тривожна думка. 
Уже після уроків учні дізналися, що в учителя математики сталася в хаті пожежа. 

Та все обійшлося.
Наступного дня Фантомас розповів на уроці, як його врятувала небесна сила. 
– Уявляєте, заснув над зошитами. Просинаюся від того, що на друзки з грохотом 

розбивається велике дзеркало. У хаті повно диму, палає стіл і праска, яку я забув 
вимкнути. Підстрибую, як очманілий. Натикаюся на відро з водою. Одним словом, 
вчасно все загасив. Без пожежників обійшлося.

– А чого дзеркало розбилося? – запитала відмінниця Оленочка.
– От і я над цим замислився, – почухав потилицю вчитель. – Адже від осередку 

вогню воно було досить далеко. Та причину не знайшов. Правда, серед дзеркальних 
скалок лежало яблуко. Невже воно дивним чином влетіло у розчинену кватирку і 
врізалося в дзеркало? Якщо це так, то запустила його Божа рука. Інакше я точно 
задихнувся б і згорів. Я неймовірно вдячний спасителю, який запулив це яблуко.

«Спаситель» кліпав очима. До нього дійшло, що він своїм негідним вчинком 
справді врятував життя людині. Виходить, він правильно вчинив?
Сергій Петрович дивився на яблуко в сніговому капелюсі й міркував: «Я пішов 

на підлість, захотів розбити вікно. А вийшло он як… Проте підлість є підлість. Але ж 
вийшло на добре. Здуріти можна…».
Сергій Петрович почимчикував у розмислах: «Як же я спокутував цей вчинок?..». 
Може, тим, що здружився з учителем математики, більше того, сам став матема-

тиком – академіком…
Володимир КОСКІН

Îòåöü Ðîìàí: Îòåöü Ðîìàí: 
«ÏÎÆÍÅØ ÒÅ, ÙÎ ÏÎÑ²ßÂ»«ÏÎÆÍÅØ ÒÅ, ÙÎ ÏÎÑ²ßÂ»
«На вулиці сіється нудна мжичка. На Сході України йде війна. 

В кишенях і гаманці майже порожньо. В хаті холодно. Туга 
безпросвітна». Це – один погляд на життя. Інший погляд: «Я 
закохався (закохалась). Завдяки несамовитим зусиллям маю творчий 
прорив (чи нову успішну роботу). Із друзями пішли на природу і потім 
влаштували чаювання. Насміялись. Життя – цікаве».

(Початок у попередньому 
номері)

Хліб вибирайте якісний, 
а психотерапевта – 
кваліфікованого

— Тож поговоримо про 
нещасливі сім’ї. З якими 
зламаними долями Ви 
стикалися і на що людей 
згодом виводило прови-
діння?

— Часто приходять сім’ї, 
які на грані розлучення. Не-
щодавно було подружжя, 
в якому трапилася складна 
ситуація, чоловік повів себе 
недостойно, жінка втрати-
ла до нього довіру. На ща-
стя, вистачило одного разу 
з ними попрацювати, щоб 
вони змогли пробачити одне 
одного та вийти на новий 
рівень стосунків. Звичайно, 
згодом їм, можливо, знову 
доведеться переборювати 
суттєві труднощі. Якби люди 
зверталися за допомогою 
вчасно, вони могли б уника-
ти страждань і ударів долі.
До мене звернулася ді-

вчина, яка втратила коха-
ного хлопця (він трагічно 
загинув). Вона дійшла до 
такого розпачу-відчаю, що 
готова вже була й сама по-
мерти. Коли люди у велико-
му горі, вони часто не зна-
ють, як правильно пережити 
біль і сум. Далі страждають, 
заганяють себе у хвороби 
чи навіть у смерть. А якщо 
людину правильно спряму-
вати, навчити правильно 
пережити біль утрати, вона 
позбавляється почуття без-
виході. 
Сорок днів достатньо для 

того, щоб відпустити по-
мерлого (а якщо цього не 
трапилось – це вже ознака 
серйозної проблеми). Ми 

будемо за ним сумувати, 
це рана на все життя, але 
зможемо жити. Коли згаду-
ватимемо померлого, у нас 
буде не біль, не відчай, а 
світла печаль за хорошою 
людиною. Так згадуєш свою 
молодість, сумно, що її вже 
нема, і водночас радісно, 
що так було добре. 
Напрошуються порів-

няння. Скажімо, зламався 
комп’ютер. Можна в Ін-
тернеті пошукати відповіді 
про причини, два тижні ре-
монтувати й викинути купу 
грошей, щоб не ту плату за-
мінити. А можна покликати 
спеціаліста, який за півгоди-
ни все налагодить – і менше 
грошей на це піде, тому що 
він точно знає, як треба зро-
бити. 
Те саме стосується пси-

хології, яка ремонтує люд-
ську психіку. Можна довго 
ходити з болем чи образою 
в серці, довго сваритися з 
чоловіком чи дружиною, ви-
ховувати своїх дітей непра-
вильно. А можна звернутися 
по допомогу до спеціаліста. 
Звичайно, слід бути при-
скіпливим. У крамниці ми 
вибираємо паляницю хліба 
свіжу та якісну. Тож і психо-
терапевта треба шукати-ви-
бирати кваліфікованого, а 
не доручати своє життя ди-
летанту.

— У Вас є, певно, пере-
вага, адже у Вашій особі 
зійшлися священик і пси-
холог.

— По-перше, треба зро-
зуміти, що я не можу всім 
допомогти, й особа, яка 
приходить до мене, має ро-
зуміти, що це – не всесиль-
ний хтось, вона приходить 
просто до людини. Тому я 
допомогти всім не можу. 
Якщо бачу, що це не мій 

випадок, що в цьому я не-
компетентний, я таку люди-
ну відсилаю до більш ком-
петентного колеги, котрий 
може ліпше допомогти. 
Хтось більше в дитячій пси-
хології розбирається, хтось 
більше – у психологічних 
травмах, хтось – у насиллі, 
хтось – у втратах. У мене є 
коло друзів-психологів, і ми 
перенаправляємо один до 
одного людей, яким хочемо 
допомогти. У кожного є своя 
спеціалізація і свій досвід. 

«По вірі вашій буде 
вам»

— Що є для Вас приво-
дом радіти цьому світові і 
бути оптимістом? 

— Для мене особисто 
весь світ навколо мене – 
священний, кожна людина 
– священна. Тому я ніде не 
відчуваю себе одиноко чи 
сумно. Мені подобається тут 
жити. Це не означає, що я 
ходжу в рожевий окулярах. 
Я бачу все зло й підступи, 
але я відокремлюю здоров’я 
від пухлини. І коли бачу пух-
лину, не кажу, що це світ та-
кий, я кажу, що в цьому світі 
є пухлини, які потрібно ліку-
вати. А сам світ добрий, свя-
щенний. Так кожна людина 
може дивитися на світ.

— З огляду на те, що 
душа безсмертна, здава-
лося б, чого нам впадати у 
відчай? Однак слабка лю-
дина забуває про те, що 
душа безсмертна, всілякі 
негаразди так збивають 
з ніг, що, здається, нема 
сенсу жити, що життя – 
це біг на одному місці, 
мовляв, у країні безлад, 
в сім’ї безлад і нащо всі 
зусилля?

— Біблія нас учить: що 
посієш, те пожнеш. Це пер-
ший закон. А другий: те, 
що ти сієш, виростає з при-
плодом. І якщо я сію нега-
тивну думку, то потім жну 
негативні справи. Господь 
каже: «По вірі вашій буде 
вам». От я сію зерно, і в якій 
мірі вірю, в такій мірі воно 
виросте: удвічі, в десять ра-
зів, у стократ більше… Якщо 
я кажу: «Всі люди погані», і 
в це вірю, це означає, що 
я посіяв відповідне зерно і 
пожну відповідний урожай: 
в моє життя прийдуть люди, 
які відповідатимуть тому, 
що я посіяв. Вони будуть 
злими й поганими. 
Бог мені дав свободу 

волі, дав мені моє тіло, мою 
душу і сказав: «Я тобі дав 
все, тепер розпоряджайся, 
сій добре, пожнеш добре, 
сіятимеш зле, пожнеш зло». 
Він попередив. 
Якщо з такої позиції під-

ходити, отримуємо можли-
вість розуміти, що у світі 
відбувається. А ми у більшо-
сті випадків відповідальність 
хочемо з себе зняти і пере-
класти на когось іншого, а 
самі залишаємося бездіяльні 
або продовжуємо сіяти зло. 
Наприклад, людина каже: 
«Всі хірурги – м’ясники» і ві-
рить у це. Вона посіяла цю 
думку. І, не дай Бог, прийде 
час їй потрапити на опера-
ційний стіл, вона пожне це, 
їй попадеться саме такий 
хірург. 

ß ÎÁÈÐÀÞ ÎÐÕ²ÄÅÞß ÎÁÈÐÀÞ ÎÐÕ²ÄÅÞ
На вікні у мене стоїть 

орхідея… І  тільки вчора  
я помітила, що на одному 
з пагонів з’явився зеле-
ний пуп’янок! Так приємно 
дивитися на нього: тугий, 
сповнений сил! До цього 
часу рослина декілька мі-
сяців стояла собі без ніяких 
змін, – мабуть, спала… 
Я виходила на кухню, займалася своїми буденними 

справами, щось вважала важливим. Чекала на події і 
зміни, вдивляючись то в телевізор, то у вікно і таки ж 
пропустила! Непомітно для мене і для всіх із малень-
кою квіткою щодня щось відбувалося. У ній накопи-
чувалися непомітні нашим очам зміни і з’явилися для 
мене дивом – несподівано явленим пуп’янком. 

«Ну то й що, теж мені подія – пуп’янок! – промовив 
один із внутрішніх голосів. – От якби – політичні новини 
чи падіння цін на нафту, чи вихід нових «Зоряних війн», 
а то – знайшла подію!». «Чекай, чекай,– подумала я. – 
Ціни на нафту! Добре, ось я дізналася про це, і як це 
змінило мій світ? Ну, можливо, я поговорю  з кимось і 
підтверджу, що я в темі. Ні радості, ні задоволення. Хіба 
це – моя подія? Звістка про ціни змушує мене думати 
про те, як це вплине на майбутнє. Вплинути на ціни я не 
можу, тож почуваюся іграшкою в чиїхось руках. Якщо 
продовжити думку, то я безсила нікчемна істота, що не 
може нічого змінити. А може, це не так? Можливо, хтось 
просто хоче нав’язати мені таку думку? І чим більше 
в моєму світі буде таких «подій», тим більш непевно я 
буду почуватися! Ні, вибачте! Ким би ви себе там не 
уявляли, я вибираю орхідею, вибираю цей непомітний 
акт творіння, що не потребує розголосу і реклами, що 
приносить в моє життя радість і тиху втіху і робить мене 
дитиною Бога, усміхненою і спокійною.

Щиро, Ваша Тоня ПОЛІЩУК

ВІДВЕРТО
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Давайте подумаємо, що 
означають деякі сигнали на-
шого організму.

Сухість шкіри
Організму не вистачає 

вітаміну Є. Необхідно вклю-
чити у раціон горіхи, жирну 
рибу, рослинну олію.

Ламкість волосся
 і нігтів
Ці симптоми говорять 

про дефіцит вітамінів групи 
В і кальцію. Їх багато у про-
рослих зернах, цільнозер-
нових кашах.

Кровоточивість ясен
В організмі є недостача 

вітаміну С. Він є у цибулі, 
часнику, фруктах, овочах. 
Також можна пити настій 
шипшини або відвар сосно-
вої хвої. 

Хочеться кислого
Організм сам потребує 

ці продукти, тому що йому 
необхідна стимуляція печін-
ки і жовчного міхура. Треба 
включити у раціон лимон, 
журавлину.

Гусяча шкіра на ліктях
Дефіцит вітамінів С і А. 

Вони є у всіх овочах і фрук-
тах помаранчевого кольо-
ру: моркві, гарбузі, помідо-
рах, абрикосах, куразі.

Поганий сон 
і дратівливість
Говорить про дефіцит 

магнію і калію. Ці мікро-
елементи містяться в куразі, 
чорносливі, буряках.

Судоми вночі
Теж говорять про брак 

магнію і калію.

Хочеться солоного
В організмі поселилася 

інфекція або загострилися 
запальні процеси, перш за 
все – у сечостатевій системі.

Хочеться погризти 
насіння
Організму не вистачає 

антиоксидантів.

Хочеться солодкого
Можливо, це нервове 

виснаження і потрібна глю-
коза. Треба вживати мед 
або гіркий шоколад, щоб не 
виникли проблеми з шлун-
ково-кишковим трактом.

Хочеться прісної їжі
Цей симптом може гово-

рити про гастрит і проблеми 
з печінкою. Прісна їжа може 
зняти спазми і заспокоїти 
шлунок.

Їжа здається прісною
Можливо, це депресія.

Хочеться гіркого
Це проблеми з шлунко-

во-кишковим трактом. По-
трібна м’яка очистка орга-
нізму.

Хочеться гострого
Гостра їжа стимулює 

травлення, але її потрібно 
вживати в розумній кілько-
сті і не на голодний шлунок.

Хочеться морепродуктів
Скоріше за все, мова йде 

про нестачу йоду в організ-
мі.

ÍÀÉÏÐÎÑÒ²ØÈÉ ÑÅÊÐÅÒ ÄÎÂÃÎË²ÒÒßÍÀÉÏÐÎÑÒ²ØÈÉ ÑÅÊÐÅÒ ÄÎÂÃÎË²ÒÒß
Відкрити найпростіший секрет довголіття? Ви з ним стикається 
щодня багато разів! Цей секрет описав ще Авіценна у своїх рецептах 
довголіття. Він вважав одним із найбільш істотних факторів старіння 
«всихання організму».

Вода – основа 
Із цим погоджується й су-

часна наука – з віком кіль-
кість води в організмі змен-
шується. Це призводить до 
загущення крові та лімфи, 
до зниження еластичнос-
ті шкіри, м’язів, головного 
болю, болю в суглобах тощо. 
Так що ж робити? Відповідь 
проста – зволожувати орга-
нізм, насичувати його воло-
гою, тобто пити воду! Але 
коли, як і яку? 
Ви знаєте, що вода – 

основа нашого організму. І 
при цьому – носій інформа-
ції та енергії. Для передачі 
енергії в тілі також необхідна 
велика кількість води. І го-
ловне – вода записує будь-
яку інформацію, і погану, і 
хорошу. Сваритеся біля неї – 
запише негатив, наповнюєте 
свій простір словами любо-
ві – і водичка запише пози-
тив. А для здоров’я корисна 

тільки позитивно заряджена 
вода! 

Тільки вода і тільки 
тепла!
Варто пити воду вран-

ці, тільки не холодну, а те-
пло-гарячу, градусів близько 
40. Пийте стільки, скільки 
зможете – одну склянку, дві, 
три... Тільки починайте завж-
ди поступово. Якщо воду ні-
коли раніше не пили зранку 
і взагалі мало п’єте – почніть 
з кількох ковтків і поступо-
во, день за днем збільшуй-
те дозу. Чому корисна саме 
вода такої температури? Її 
ще називають «швидкою 
водою». До речі, ви знаєте, 
де в організмі відбувається 
всмоктування води? Багато 
хто відповідає, що у шлунку. 
У шлунку відбувається трав-
ний процес, а вода всмокту-
ється в тонкому кишечнику. 
Швидка вода – значить вона 

швидко туди потрапляє, 
саме в тонкий кишечник! 
Якщо поглянути на будову 
нашого шлунку, то по його 
краю йде жолобок для пря-
мого проходу через шлунок, 
без затримки. Що може йти 
напряму, що не вимагає пе-
реварювання? Тільки вода! 
Ні чай, ні кава, ніякі трав’я-
ні настої, компоти! Для їх 
розщеплення вже потрібні 
травні ферменти. А чому 
тепла? А холодну шлунок не 
пропустить безпосередньо, 
буде підігрівати. Китайці 
вважають, що підігрів води 
та іншої їжі у шлунку відбу-
вається за рахунок енергії 
нирок, тому категорично не 
радять їсти й пити холод-
ну їжу. Тому енергію нирок 
потрібно берегти й примно-
жувати, а не витрачати да-
ремно. І ще один важливий 
момент. У шлунку на мо-
мент надходження води не 
повинен іти травний процес! 

Інакше всю воду мудрий ор-
ганізм направить на розве-
дення травних ферментів, а 
не пропустить у кишківник! 
Отже, тільки вода, тільки 
тепла і натщесерце! Ось три 
умови прийому швидкої 
води. І не забудьте сказати 
їй слова любові і вдячності. 
Що ж ви отримаєте в 

результаті? Вода надійде 
безпосередньо в навко-
лопростір, а не всередину 
клітини (а саме внутріш-
ньоклітинна вода – це на-
бряки). А міжклітинна вода 
– це розрідження крові і 
лімфи, зниження цукру і 
холестерину. Заповнюється 
дефіцит води, який накопи-
чився вночі – адже процеси 

в організмі тривали, а над-
ходження води не було.  

Вода натщесерце
Вода зранку натщесер-

це змиває токсини, залишки 
неперетравленої їжі зі стінок 
шлунково-кишкового трак-
ту, сприяє випорожненню 
товстого кишечника. Готує 
ШКТ до роботи. Через пів-
години можна буде посні-
дати. А правильна робота 
шлунково-кишкового тракту 
– запорука засвоєння всіх 
поживних речовин і довгого 
здорового життя. Ось вам 
і секрет довголіття! Згідно 
з тибетською медициною, 
вода благотворно впливає 

на нервову систему – доз-
воляє зняти стрес (є відомий 
рецепт – після стресової си-
туації випити маленькими 
ковтками склянку гарячої 
води – і вам відразу ж ста-
не істотно легше, і організм 
«розчинить» стрес без шкоди 
для себе), зменшить триво-
гу й депресію. І ще зверніть 
увагу, що у тих, хто з ранку 
п’є теплу воду, мало змор-
щок! Косметологи підтвер-
джують цю гіпотезу. При-
чому, кажуть, що як тільки 
жінки помічають, наскільки 
кращою стає їхня шкіра, по-
чинають пити не 1 склянку 
води зранку, а 2 або 3. Й 
ефект посилюється.

Коли пити воду?
Найкраще з 5 до 7 ранку 

і ввечері перед сном. Хоча 
пити чи ні перед сном – вирі-
шувати вам. Якщо ви ніколи 
не п’єте на ніч, боячись на-
бряків або нічних походів в 
туалет – то починати потріб-
но також поступово, привча-
ючи свій організм потроху. 
Але головне – пийте вран-
ці! Можна трохи підкислити 
воду лимонним соком. Але 
ні чай, ні компот, ніяка інша 
рідина воду не замінять.
За матеріалами Інтернет

ÃÐÈÏ Â ÓÊÐÀ¯Í² ÏÐÎÃÐÅÑÓªÃÐÈÏ Â ÓÊÐÀ¯Í² ÏÐÎÃÐÅÑÓª
Штам грипу, зафіксований в Україні, активно вражає працююче 
населення, а епідемічна ситуація в країні значно загострилася, 
повідомив в.о. голови Санітарно-епідеміологічної служби 
Святослав Протас.

«Лікувати завжди до-
рожче й складніше, а запо-
бігти – дешевше і легше», 
– заявив він, зазначивши, 
що за появи перших ознак 
хвороби потрібно негайно 
звертатися до лікарів, а не 
йти до аптеки. Відзначив 
він і швидкий темп розвитку 
хвороби: «Протягом кількох 
годин піднімається висока 
температура, що супрово-
джується важкою інтокси-

кацією. Швидко прогресує 
пневмонія, яка може загро-
жувати подальшому життю».
Через ситуацію з грипом 

навчальний процес призу-
пинено майже в половині 
(7509) шкіл країни. У біль-
шості регіонів, за винятком 
Волинської, Київської, Жи-
томирської, Закарпатської 
та Львівської областей, при-
пинено навчальний процес, 
що дозволило знизити за-

хворюваність школярів на 
10%.
На тимчасово окупованій 

території Донецької області 
від грипу та ГРВІ вже помер-
ли близько 300 осіб, пові-
домили в Головному управ-
лінні розвідки Міноборони. 
Окупаційна влада не здат-
на забезпечити населення 
медичною допомогою, що 
призводить до жахливих на-
слідків.

ÊÎËÈ ÎÐÃÀÍ²ÇÌ ÏÐÎÑÈÒÜ ÄÎÏÎÌÎÃÈ: ÊÎËÈ ÎÐÃÀÍ²ÇÌ ÏÐÎÑÈÒÜ ÄÎÏÎÌÎÃÈ: 
15 âàæëèâèõ ñèãíàë³â15 âàæëèâèõ ñèãíàë³â
У людському організмі 
одночасно відбувається 
величезна кількість 
процесів. І якщо 
трапляється збій – людина 
відчуває щось незвичне. 
Але багато хто залишає це 
без уваги. Хоча набагато 
краще позбутися проблеми 
на початку, ніж потім 
боротися з ускладненнями.

ПИЛЬНУЙМО!

ВАРТО ЗНАТИ

ДОМАШНЯ АПТЕЧКА

ВИКЛИКИ ЧАСУ

ÍÅÇÀÁÀÐÎÌ Ç’ßÂÈÒÜÑß ÍÅÇÀÁÀÐÎÌ Ç’ßÂÈÒÜÑß 
ÍÎÂÀ ÎÏÅÐÀÖ²ÉÍÀ ÇÀËÀÍÎÂÀ ÎÏÅÐÀÖ²ÉÍÀ ÇÀËÀ

Ірпінці добре знають, що багатопрофільний стаціонар Ірпінської 
міської лікарні міститься в Бучі на вул. Польовій, 19. Так склалося 
історично. Зараз там відбуваються деякі позитивні пертурбації, 
ініційовані міською радою Ірпеня. Скажімо, облаштовується 
операційна зала травматологічного відділення. Потреба в цьому є. 
Адже тільки за цей тиждень травмовано 337  жителів Приірпіння!

Лікар-травматолог Олександр Юр-
чишин, з яким ми зустрілися у розпалі 
ремонту, пояснює: «Ось тут ми будемо 
оперувати кінцівки людей, зокрема роби-
тимемо ендопротезування, тобто заміну 
суглобів. Чому так гостро постало питан-
ня травматологічного відділення? Тому 
що багато «вистрілює» післяопераційних 
ускладнень. Ми, травматологи, нині опе-
руємо з хірургами в одній операційній 
фактично «будь-що», а це нонсенс, так не 
має бути. У них – своя флора, у нас зов-
сім інша. Травматологічні операції, а тим 
більше ортопедичні, потребують макси-
мальної стерильності. Та й кількість опе-
рацій потребує наявності різних опера-
ційних. От, наприклад, вчора було п’ять 
операцій. Ми з операційної вийшли після 
19:30».
Є сподівання, що операційну залу 

травматологічного відділення зроблять за 
місяць. Має бути ще наповнення облад-
нанням. Що є? Що потрібно? 
А є апарат ЕО, за допомогою якого лі-

карі-травматологи здійснюють серйозні 
операції через малі розрізи і проколи, 
адже вони рентгенологічно бачать, що 

роблять. З одного боку, є рентгенонаван-
таження, з другого боку, пацієнт загалом 
дуже виграє, бо максимально зменшу-
ється травмуючий фактор: через розріз 
вводиться той чи інший імплант, затим 
відбувається репозиція, тобто ранку за-
кривають. 
Є артростойка, за допомогою якої трав-

матологи роблять малоінвазивні операції 
в суглобах і порожнинах, тобто через два 
проколи по 0,5 см. 
А потрібен операційний стіл з відпо-

відними упорами, щоб пацієнта пра-
вильно фіксувати, потрібна ортопедична 
приставка для проведення ще точніших 
операцій, потрібен операційний стіл для 
інструментарію, за яким «чаклуватиме» 
операційна сестра, потрібні апарат штуч-
ної вентиляції легенів і електрокоагуля-
тор. Усе це дасть можливість проводити 
травматологічні операції найсучаснішого 
рівня. Саме на це і сподіваються місцеві 
медики в рамках відкриття нової опера-
ційної.

Володимир КОСКІН,
фото: Юлія БЕРЕЖКО-КАМІНСЬКА 
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ÏÎÂÍÈÉ ÏÎÂÍÈÉ relaxrelax ÁÓÄÍ²Â ÁÓÄÍ²Â
Із нового року в Центральній міській бібліотеці сталося вже три 
файні події. По-перше, у приміщенні відтепер світло, тепло та 
яскраво. Після довгоочікуваного ремонту тут хоч прописуйся та 
живи. Книга відгуків заповнена вщент. Зазирнеш – і настрій догори 
дриґом від захвату! Читачі ж радіють, як діти, гортаючи нові книжки 
на комфортабельних диванах. Нині тут повний relax буднів.

По друге, запрацював 
сайт бібліотеки (irpin-bibl.
kiev.sch.in.ua). 
І по-третє, після ре-

монтної паузи відновила 
свою роботу літературна 
студія «Дебют». До речі, 
таких пауз за часи існу-
вання у студії ще не було. 
А «Дебюту», між іншим, 
уже 27 років. Адже почала 
свою діяльність вона у да-
лекому 1989 році. За іні-
ціативи журналіста міської 
газети «Прапор перемоги» 
(яка згодом стала «Ірпін-
ським вісником») Станіс-
лава Левандовського, 
Товариства книголюбів і 
Центральної міської бі-
бліотеки. Збиралися тоді в 

кабінеті директора Олени 
Єгорівни Циганенко, яка й 
сьогодні керує літератур-
ною студією. 
Збиралися студійці раз 

на місяць і дня цього чека-
ли, як свята. Читали-пра-
вили, сміялись-плакали, 
сварилися-мирилися за 
неодмінним чаєм-кавою. 
Аби тільки не писати в 
стіл. І рік за роком випи-
сувалися й переходили від 
самвидаву до видавництв. 
«У нас – прекрасний дири-
гент, а значить – кращій 
пісні бути!», – казали про 
Олену Єгорівну. І хоча 
сама вона поезій не пише, 
на натхненні знається не 
гірше професійної музи. 

До студії завжди йшли і 
діти, і дорослі. Так, колись 
маленьку Дарію Гордій-
ко мама привела сюди за 
ручку. А зараз її «Абетка» 
прикрашає одну з бібліо-
течних полиць. 
Поважних літераторів 

можна зустріти тут і сьо-
годні. Портрети деяких з 
них прикрашають одну з 
кімнат бібліотеки. Пере-
ймати досвід у старших 
поетів приводить сюди 
учнів Людмила Семенів-
на Рудик. На січневому 
засіданні студії її учениці 
зірвали в бібліотеці шквал 
оплесків і удостоїлися оке-
ану зізнань. Із такими тем-
пами скоро приходити-
муть не тільки переймати, 
а й ділитися. Адже двері 
студії, як і раніше, відчи-
нені для всіх. 
Найближча подія в бі-

бліотеці, котра може вас 
зацікавити – презентація 
книжки «Міре дрогама-
нуша. Рані Романі», упо-
рядником якої є славно-
звісна Наталія Зіневич із 
Романівки. Поговорюють, 
на презентації будуть ір-
пінські цигани. А там, де 
цигани, сумно не буває. 
Точний день і час будуть 
відомі згодом.
Василь ЧЕРНЯВСЬКИЙ

ПРОСТО ТАНЦЮЙ!
Сьогодні я була на балеті. Чарівне дійство пробу-

дило хвилю думок у моїй голові... Я думала про пари 
танцівників, котрі були задіяні в постановці. Звернула 
увагу: вони повністю відповідають одне одному за рів-
нем майстерності... Я подумала, що в житті так само: 
ми заслуговуємо на тих партнерів, з якими ми у парі. 
«Хтось зверху» визначив, що в парі саме з цією лю-
диною ти зможеш найкраще проявитися, розкритися. 
Не подобається, як танцює партнер? Повір, він танцює 
відповідно... відповідно до тебе! «Хтось зверху» знає 
більше тебе! Будь упевнений, що Він – дуже-дуже до-
свідчений хореограф! І якщо ти – у парі з кимось, зна-
чить, так треба! Саме так і ніяк інакше! Так що танцюй 
свою партію, а «той, хто зверху», сам визначить, яким 
танком обдарувати тебе завтра... Танцюй! І ні про що 
не думай! Просто танцюй!

Анастасія НАГОРНА

ÕÒÎ Ë²ÒÀª ÂÇÈÌÊÓ Ó ÏÐÈ²ÐÏ²ÍÍ²ÕÒÎ Ë²ÒÀª ÂÇÈÌÊÓ Ó ÏÐÈ²ÐÏ²ÍÍ²
Виявляється, близько 250 видів птахів гніздиться у весняно-літній період на території 
Приірпіння. А в осінньо-зимовий період у нашому регіоні можна зустріти до 120 видів. Із них 20 
видів відвідують нашу територію тільки в цей період (тобто взимку прилітають з інших широт). 
Якщо таке різноманіття видів гніздиться, зимує в наших краях, то чому ми так мало знаємо їх?

Можливо, вам, як і мені, 
теж цікаво довідатися, які 
вони, де живуть і чим жив-
ляться? Така цікавість дуже 
швидко веде до відкриття, 
що не тільки горобці й воро-
ни мешкають у нашому дво-
рі, сквері, парку, лісі, на озері 
чи річці. Придивляємося, аж 
тут дивина: навіть такі зна-
йомі нам горобці хатні не є 
однаковісінькими. Одні біль-
ші, яскравіші, на сіро-бурому 
горлі мають чорні смужки, та 
й більш задиристі вони.
Самці багатьох птахів 

мають яскравіше забарв-
лення, ніж самки. Зміни в 
забарвленні й поведінці від-
буваються залежно від зміни 
періодів (шлюбний, гніздо-
вий, період линьки, зимівлі). 
Отож можемо помітити, що 
зграйка горобців, яка рапто-
во налетіла на сухе бадилля 
бур’янів на найближчому пу-
стирі й зажерливо видзьобує 
насінини, має коричнево-бу-
рий верх голови, плями по 
боках, сірувато-чорні вуздеч-

ку й горло. Отже, це горобці 
польові. Визначник «Птахи 
фауни України» пише, що в 
Україні зустрічається 5 видів 
горобців – хатній,  польовий,  
чорногрудий і в’юрок сніго-
вий, а також горобець скель-
ний – рідкісний, залітний, що 
спостерігався в Карпатах. 
Усього ж у родині горобце-
вих відомо 22 роди зі 155 
видами.
Синиці великі дзвінко й 

регулярно нагадують про 
себе. Схопивши насінину, 
вони відлітають на найближ-
чу галузку дерева. Міцно 
притиснувши кігтями насіння 
до гілки, роздзьобують його 
– трапезують. Тепер помічає-
мо, що чорна смужка нашого 
жовтогрудого самця ширша, 
ніж у самки. Деколи серед 
6–8 великих синиць можна 
побачити меншу та сприт-
нішу синичку в блакитному 
«береті» з блакитними криль-
ми й хвостом. Це синиця бла-
китна. А ще у нас трапляється 
ремез, синиця біла, синиця 

чубата, гаїчка-пухляк, гаїч-
ка болотяна, синиця чорна. 
Всього у родині синицевих 
відомо 6 родів із 35 видами.
Якщо будемо дуже уваж-

ними, то помітимо:
► Щигликів можна зустрі-

ти на сухих будяках, реп’я-
хах, на зарослих бур’янами 
пустирях, кочують вони по-
лями, садками, лісовими га-
лявинами.
► Зграйку чижів, що артис-

тично зависли на тоненьких 
гілках берези, вискубують на-
сінини з березових сережок, 
засипаючи білий сніг бурими, 
пустими крилатками.
► Дроздів-омелюхів на 

верхівках кленів, порослих 
омелою.
► Чикотнів, що об’їдають 

горбину до останньої ягоди.
► Дроздів чорних, які зби-

рають якісь крихти з землі.
► Сойку з жолудем у дзьо-

бі, що несе його сховати про 
запас, таким чином розсад-
жуючи дубки.
► Сороку, що зранку, об-

літає територію, вишукуючи 
здобич.
► Дятла, що обстукує стов-

бури дерев або видовбує на-
сінини з принесеної шишки.
► Крижнів, що залишилися 

зимувати на пролизах річки 
Ірпінь чи озер.
► Граки, ворони сірі, галки 

щодня трапляються нам на 
очі обабіч доріг, на смітни-
ках, у наших дворах або на 
високих деревах.

 Звичайно, ми вже не на-
зиваємо граків воронами, 

адже здалеку помічаємо, що 
вони цілком чорні, а ворони 
сіріють і зверху, і знизу, та і 
профілі, дзьоби в них різні. 
Галку, що менша, з сірою го-
лівкою (здається, що цей птах 
має блакитні очі, хоча вони 
насправді білі) теж визнача-
єш навіть при швидкому по-
гляді на птаха.
Захоплені любителі при-

роди, які не лінуються ман-
друвати заплавою річки 
Ірпінь і прилеглим лісом, 
дізнаються, що вже з’явилися 
снігурі, а посмітюхи, омелю-
хи, чечітки, вівсянки… не такі 
вже й рідкісні гості нашого 
краю.
Сови, яструби, канюки й 

навіть орли, куріпки, тете-
руки, костогризи, шишкарі, 
повзики, підкоришники, зо-
лотомушки жовточубі, воло-
ве очко, рибалочки, горлиці, 
деякі крячки, мартини, гуси... 
також потрапляють нам на 
очі й у фотооб’єктиви.

 Незалежно від того звер-
таємо ми на них увагу чи ні, 
птахи є невід’ємною части-
ною нашого життя. Спокон-
віку люди придивляються, 
прислуховуються, спостері-
гають, вивчають, малюють, 
описують, фотографують, 
оспівують цих володарів під-
небесся.
Та не забуваймо їх підго-

довувати – найліпше це ро-
бити у рукотворних годівнич-
ках, які не засипає сніг. 

Підготував 
Володимир КОСКІН

СВІТ ЦІКАВИЙ

Åêñïîçèö³ÿ â³ä âèíàõ³äíèêà Åêñïîçèö³ÿ â³ä âèíàõ³äíèêà 
³ âèïðîáóâà÷à áóä³âåëüíèõ ìàòåð³àë³â³ âèïðîáóâà÷à áóä³âåëüíèõ ìàòåð³àë³â
Нещодавно в Ірпінському історико-краєзнавчому музеї відкрилася 
фотовиставка «Мальовнича Україна». Автор – Геннадій Целиковський.

Він народився в росій-
ському місті Єлець. Вищу 
освіту здобував у Києві, 
оскільки тут на архітектур-
ному факультеті навчалася 
його сестра (нині заслуже-
ний архітектор України). 
Целиковський закінчив Ки-
ївський інженерно-буді-
вельний інститут у 1961 р. 
Потім Геннадій Олексійович 
працював на будівництві, а 
останні 50 років в інститу-
ті «Київміськбуд». Геннадій 
Целиковський випробо-
вує будівельні матеріали. 
У цій сфері в Україні було 
фахівців п’ять. У доробку 
інженера-конструктора Це-
ликовського – прилади для 
визначення міцності буді-
вельних матеріалів. Прила-
ди виготовляли в Києві та 

Москві, а використовували в 
Києві, Москві, Барнаулі, Тбі-
лісі. Геннадій Олексійович 
зробив 15 винаходів. Дві 
його роботи були відзначені 
на Виставці досягнень на-
родного господарства в Мо-
скві срібною і бронзовою 
медалями. Також експону-
валися на ВДНГ у Києві.
Целиковський живе в Ір-

пені з 1958 року, відколи 
сюди переселилися його 
батьки.
Геннадій Целиковський 

любить подорожувати. У 
гурті таких же аматорів він 
об′їздив усю Україну, Мол-
давію, Естонію, Литву, Під-
москов’я, Соловки. Компа-
нія розробляла маршрути 
і двічі на рік вирушала в 
мандри.

Целиковський ще у п’я-
тому класі захопився фо-
тографуванням, займався 
різьбленням по дереву. Із 
подорожей Геннадій Олек-
сійович повертався з фо-
товраженнями. Зібралася 
чимала колекція світлин. 
Геннадій Целиковський фо-
тографує звичайним фото-
апаратом, не визнає фото-
шопу. 
Він говорить, що головна 

запорука якісного фото не 
апарат, а душа фотографа. 
Дійсно, Геннадій Олексійо-
вич тонко відчуває красу та 
вміє зафіксувати її фотоа-
паратом. Іноді дорогою на 
роботу він зупиняється, щоб 
сфотографувати місцину, 
яка своїм виглядом торк-
нулася його душі. Геннадій 
Целиковський не прикра-
шає свої фотографії. Крає-
види на його знімках такі ж 
красиві і в дійсності. Фото-
граф показує нам, який ще 
й досі красивий наш Ірпінь 
– весняний, літній, осінній і 
зимовий. 
На виставці також експо-

нуються фото Києво-Печер-
ської лаври, Камянець-По-
дільської і Аккерманської 
фортець, Чернівців, Ду-
наю, Дністра, Гірського Ті-
кича та інших мальовничих 
куточків України. 
Ми плануємо провести в 

музеї серію фотовиставок 
Геннадія Целиковського. 

 Анатолій ЗБОРОВСЬКИЙ

МІЖ ІНШИМ ВИСТАВКА

ÍÅÂÈÃÀÄÀÍÀ ²ÑÒÎÐ²ßÍÅÂÈÃÀÄÀÍÀ ²ÑÒÎÐ²ß

ПІД ЧАС КАРАНТИНУ
Розмова мами з сином перед сном: 
- Іллюшенько, ти сумуєш за школою? 
- Так, мамо.
- А за ким конкретно сумуєш? 
- За дошкою, мамо.... 
Посміхаюся й досі.

Єлизавета ЧУПРИНА, Ірпінь
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Про внесення змін 
до рішення «Про 
встановлення ставок 
податку на нерухоме 
майно, відмінне від 
земельної ділянки 
в м. Ірпінь» із 

внесеними змінами та 
доповненнями»
від 15.01.2015 р. № 4586-
65-VI
З метою наповнення міського бю-

джету, керуючись ст. 143 Конституції 
України, відповідно до рішення Вер-
ховної Ради України «Про внесення 
змін до Податкового кодексу України 

та деяких законодавчих актів України 
щодо забезпечення збалансованості 
бюджетних надходжень у 2016 році»  
№ 909-VIII від 24.12.2015 р., до ст. 
266 Розділу ХІІ “Податок на майно” 
Податкового кодексу України та п.24 
ч. 1 ст. 26  Закону України “Про міс-
цеве самоврядування в Україні”, Ір-
пінська міська рада 
В И Р І Ш И Л А :
 1.Викласти Додаток 1 до рішення 

№ 4586-65-VI від 15.01.2015 р. „Про 
встановлення ставок податку на не-

рухоме майно, відмінне від земель-
ної ділянки в м. Ірпінь” та  внесеними 
змінами рішенням 6 сесії Ірпінської 
міської ради від 25.12.2015 р. № 
313-6-VI в новій редакції (Додаток 1).

2. Встановити, що це рішення на-
бирає чинності з 01 січня 2016 року.

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

4. Це рішення оприлюднити в 
засобах масової інформації та на 
офіційному сайті Ірпінської міської 
ради.

5. Контроль за виконанням 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 Ð²ØÅÍÍß 7 ÑÅÑ²¯ ²ÐÏ²ÍÑÜÊÎ¯ Ì²ÑÜÊÎ¯ ÐÀÄÈ ÄÎÄÀÒÎÊ ¹1 ÄÎ Ð²ØÅÍÍß 7 ÑÅÑ²¯ ²ÐÏ²ÍÑÜÊÎ¯ Ì²ÑÜÊÎ¯ ÐÀÄÈ ¹ 397-7-VII â³ä 21.01.2016 ð.¹ 397-7-VII â³ä 21.01.2016 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 фізич-

ні та юридичні особи, в тому числі 
нерезиденти, які є власниками об’єк-
тів житлової та/або нежитлової неру-
хомості. 

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 оподаткування: 
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 повністю 
утримуються за рахунок відповідно-
го державного бюджету чи місцево-
го 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 сімей-

ного типу; 
г) гуртожитки;
ґ) житлова нерухомість непридат-

на 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 середньо-
го бізнесу, що провадять свою діяль-
ність в малих архітектурних формах 
та на ринках;

є) будівлі промисловості, зокрема 
виробничі корпуси, цехи, складські 
приміщення промислових підпри-
ємств;
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 засно-
вані такими релігійними організаці-
ями добродійні заклади (притулки, 
інтернати, лікарні тощо) крім об’єк-
тів нерухомості, в яких здійснюється 
виробнича та/або господарська ді-
яльність;
і) будівлі дошкільних та загально-

освітніх 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 оподатку-
вання на підставі документів, що під-
тверджують 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, 
громадських об’єднань, благодійних 
організацій релігійних організацій 
України, статути (положення) яких 
зареєстровані у встановленому за-

коном порядку, та використовуються 
для забезпечення діяльності, перед-
баченої такими статутами (положен-
нями). Пільги з податку, що сплачу-
ється на території м. Ірпінь, з об’єктів 
житлової нерухомості для фізичних 
осіб визначаються виходячи з їх май-
нового 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 ви-
користовуються їх власниками з ме-
тою одержання доходів (здаються в 
оренду, лізинг, позичку, використо-
вуються у підприємницькій діяльно-
сті).
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 лютого 

поточного року подає до Ірпінської 
ОДПІ ГУ ДФС у Київській області ві-
домості стосовно наданих пільг.

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 (звітний) 

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 контролю-
ючим органом за місцем податкової 
адреси (місцем реєстрації) власника 
такої нерухомості у такому порядку:
а) за наявності у власності платни-

ка податку одного об’єкта житлової 
нерухомості, в тому числі його част-
ки, податок обчислюється, виходячи 
з бази оподаткування, зменшеної 
відповідно до підпунктів «а» або «б» 
підпункту 5.1 пункту 5 цього додатку 
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 обчис-
люється виходячи із сумарної загаль-
ної площі таких об’єктів, зменшеної 
відповідно до підпунктів «а» або «б» 
підпункту 5.1 пункту 5 цього додатку 
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 пункту 
5 цього додатку та відповідної ставки 
податку;
г) сума податку, обчислена з ура-

хуванням підпунктів «б» і «в» під-
пункту 8.1, розподіляється контро-
люючим органом пропорційно до 
питомої ваги загальної площі кожно-
го з об’єктів житлової нерухомості;
ґ) за наявності у власності платни-

ка податку об’єкта (об’єктів) житлової 

нерухомості, у тому числі його част-
ки, що перебуває у власності фізич-
ної чи юридичної особи — платника 
податку, загальна площа якого пере-
вищує 300 квадратних метрів (для 
квартири) та/або 500 квадратних 
метрів (для будинку), сума податку, 
розрахована відповідно до підпунк-
тів «а»—»г» підпункту 8.1, збільшу-
ється на 25000 гривень на рік за 
кожен такий об’єкт житлової нерухо-
мості (його частку)».
Обчислення суми податку з об’єк-

та/об’єктів нежитлової нерухомості, 
які перебувають у власності фізичних 
осіб, здійснюється Ірпінською ОДПІ 
ГУ ДФС у Київській області за місцем 
податкової адреси (місцем реєстра-
ції) власника такої нерухомості ви-
ходячи 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 додат-
ку, та відповідні платіжні реквізити 
(міського бюджету м.Ірпінь) за міс-
цезнаходженням кожного з об’єктів 
житлової та/або нежитлової нерухо-
мості, 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 централь-
ним органом виконавчої влади, що 
забезпечує формування та реалізує 
державну податкову і митну політи-
ку.
Нарахування податку та надси-

лання (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.

8.3. Платники податку мають пра-
во звернутися з письмовою заявою 
до контролюючого органу для про-
ведення 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’єк-
тів житлової та/або нежитлової неру-
хомості, 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 кон-
тролюючому органу відомості, не-
обхідні для розрахунку податку, за 
місцем розташування такого об’єкта 
нерухомого майна станом на перше 
число відповідного кварталу в поряд-
ку, 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 податком

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 яко-
му 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 - протягом 

60 днів з дня вручення податкового 
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.  К О Н Т Р О Л Ь
Контроль за правильністю нараху-

вання, повнотою та своєчасністю спла-
ти податку здійснює Ірпінська ОДПІ ГУ 
ДФС у Київській області.

  Міський голова Карплюк В.А.
Начальник фінансового 
управління Данилюк Є.В.     
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Про внесення змін 
до рішення «Про 
встановлення ставок 
єдиного податку в м. 
Ірпінь» від 15.01.2015 р. № 
4585-65-VI
З метою наповнення міського бюджету, 

керуючись ст. 143 Конституції України, від-
повідно до рішення Верховної  Ради України 
«Про внесення змін до Податкового кодексу 

України та деяких законодавчих актів України 
щодо забезпечення збалансованості бюджет-
них надходжень у 2016 році» № 909-VIII від 
24.12.2015 р., та до розділу ХІV “Спеціальні 
податкові режими” Податкового кодексу Укра-
їни та п. 24 ч. 1 ст. 26  Закону України “Про 
місцеве самоврядування в Україні”, Ірпінська 
міська рада 
В И Р І Ш И Л А :
1. Внести до Додатку 1 до рішення № 4585-

65-VI від 15.01.2015 р. «Про встановлення ста-
вок єдиного податку в м. Ірпінь» такі зміни:

1.1. У підпункті 3 пункту 2.1. розділу 2 циф-
ру «20 000 000» замінити цифрою               «5 
000 000».

1.2. Абзац другий пункту 4.1. розділу 4  ви-
ключити.

1.3. У розділі 5:
у пункті 5.3:
у підпункті 1 цифру і слово «2 відсотки» за-

мінити  цифрою і словом «3 відсотки»;
у підпункті 2 цифру і слово «4 відсотки» за-

мінити цифрою і словом «5 відсотків»;
у пункті 5.9:
у підпункті 1 цифри «0,45» замінити циф-

рами «0,81»;
у підпункті 2 цифри «0,27» замінити циф-

рами «0,49»;
у підпункті 3 цифри «0,27» замінити циф-

рами «0,49»;
у підпункті 4 цифри «0,09» замінити циф-

рами «0,16»;
у підпункті 5 цифри «1,35» замінити циф-

рами «2,43»;

у підпункті 6 цифру «3» замінити цифрами 
«5,4».

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

3. Контроль за сплатою єдиного податку в 
м.Ірпінь покладається на Ірпінську ОДПІ ГУ 
ДФС у Київській області.

4. Це рішення оприлюднити в засобах ма-
сової інформації та на офіційному сайті Ірпін-
ської міської ради.

5. Контроль за виконанням даного рішення 
покласти на Ірпінську ОДПІ ГУ ДФС у Київській 
області в межах їх повноважень та комісію з пи-
тань бюджету, фінансів, цін та ціноутворення.

  Міський голова Карплюк В.А.

ÑÜÎÌÀ ÑÅÑ²ß  ÑÜÎÌÎÃÎ  ÑÊËÈÊÀÍÍß: Ð ² Ø Å Í Í ß  ¹ 399-7-VI² ÑÜÎÌÀ ÑÅÑ²ß  ÑÜÎÌÎÃÎ  ÑÊËÈÊÀÍÍß: Ð ² Ø Å Í Í ß  ¹ 399-7-VI² â³äâ³ä 21 ñ³÷íÿ 2016  ð. ì. ²ðï³íü                               21 ñ³÷íÿ 2016  ð. ì. ²ðï³íü                               
Про внесення змін до 
рішення 
«Про встановлення ставки 
транспортного податку в 
м. Ірпінь» від 15.01.2015 р. 
№ 4587-65-VI

З метою наповнення міського бюджету, ке-
руючись ст. 143 Конституції України, відповід-
но до рішення Верховної Ради України «Про 
внесення змін до Податкового кодексу України 
та деяких законодавчих актів України щодо за-
безпечення 
збалансованості бюджетних надходжень у 

2016 році»  № 909-VIII від 24.12.2015 р., до ст. 
267 Розділу ХІІ “Податок на майно” Податко-
вого кодексу України та п. 24 ч. 1 ст. 26  Закону 

України “Про місцеве самоврядування в Украї-
ні”, Ірпінська міська рада 
В И Р І Ш И Л А :
1. Викласти Додаток 1 до рішення № 4587-

65-VI від 15 січня 2015 року «Про  встановлен-
ня ставки транспортного податку в м. Ірпінь» в 
новій редакції (Додаток 1).

2. Встановити, що це рішення набирає чин-
ності з 01 січня 2016 року. 

3. Контроль за сплатою транспортного по-
датку в м. Ірпінь покладається на Ірпінську        
ОДПІ ГУ ДФС у Київській області. 

4. Це рішення оприлюднити в засобах ма-
сової інформації та на офіційному сайті Ірпін-
ської міської ради.

5. Контроль за виконанням даного рішення 
покласти на Ірпінську ОДПІ ГУ ДФС у Київській 
області в межах їх повноважень та комісію з пи-
тань бюджету, фінансів, цін та ціноутворення.  

Міський голова Карплюк В.А.

Äîäàòîê ¹1 äî ð³øåííÿ 7 ñåñ³¿ ²ðï³íñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè ¹ 399-7-VII â³ä 21.01.2016 ð.Äîäàòîê ¹1 äî ð³øåííÿ 7 ñåñ³¿ ²ðï³íñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè ¹ 399-7-VII â³ä 21.01.2016 ð.

Про встановлення 
ставки транспортного 
податку в  м. Ірпінь

1. ЗАГАЛЬНІ ЗАСАДИ
Транспортний податок розробле-

но на підставі Податкового кодексу 
України (ст. 267 Розділу ХІІ “Податок 
на майно”).

2. ПЛАТНИКИ ПОДАТКУ
2.1. Платниками транспортного 

податку є фізичні та юридичні особи, 
в тому числі нерезиденти, які мають 
зареєстровані в Україні згідно з чин-
ним законодавством власні легкові 
автомобілі, що відповідно до під-
пункту 3.1 пункту 3 цього додатку є 
об’єктами оподаткування..

3. ОБ’ЄКТ 
ОПОДАТКУВАННЯ

3.1. Об’єктом оподаткування є 
легкові автомобілі, з року випуску 
яких минуло не більше п’яти років 
(включно) та середньоринкова вар-
тість яких становить понад 750 роз-
мірів мінімальної заробітної плати, 
встановленої законом на 1 січня по-
даткового (звітного) року.
Така вартість визначається цен-

тральним органом виконавчої влади, 
що реалізує державну політику еко-
номічного розвитку, за методикою, 
затвердженою Кабінетом Міністрів 
України, виходячи з марки, моделі, 
року випуску, типу двигуна, об’єму 
циліндрів двигуна, типу коробки пе-
реключення передач, пробігу легко-
вого автомобіля, та розміщується на 
його офіційному веб-сайті.

4.1. Базою оподаткування є легко-
вий автомобіль, що є об’єктом опо-
даткування відповідно до підпункту 
3.1 пункту 3 цього додатку. 

5. СТАВКИ ПОДАТКУ
5.1. Ставка податку встановлю-

ється з розрахунку на календарний 

рік у розмірі 25 000 гривень за кожен 
легковий автомобіль, що є об’єктом 
оподаткування відповідно до під-
пункту 3.1 пункту 3 цього додатку.

6. ПОДАТКОВИЙ ПЕРІОД
6.1. Базовий податковий (звітний) 

період дорівнює календарному року.

7. ПОРЯДОК ОБЧИСЛЕННЯ 
ТА СПЛАТИ ПОДАТКУ

7.1. Обчислення суми податку з 
об’єкта/об’єктів оподаткування фі-
зичних осіб здійснюється Ірпінською 
ОДПІ ГУ ДФС у Київській області.

7.2. Податкове/податкові пові-
домлення-рішення про сплату суми/
сум податку та відповідні платіжні 
реквізити надсилаються (вручаються) 
платнику податку Ірпінською ОДПІ 
ГУ ДФС у Київській області до 1 лип-
ня року базового податкового (звіт-
ного) періоду (роком).
Щодо об’єктів оподаткування, 

придбаних протягом року, податок 
сплачується фізичною особою-плат-
ником починаючи з місяця, в якому 
виникло право власності на такий 
об’єкт. Ірпінська ОДПІ ГУ ДФС у Київ-
ській області надсилає податкове по-
відомлення-рішення новому власни-
ку після отримання інформації про 
перехід права власності.
Нарахування податку та надси-

лання (вручення) податкових пові-
домлень-рішень про сплату податку 
фізичним особам - нерезидентам 
здійснює Ірпінська ОДПІ ГУ ДФС у 
Київській області за об’єкти оподат-
кування, що перебувають у власності 
таких нерезидентів.

7.3.Органи внутрішніх справ зо-
бов’язані до 1 квітня 2016 року по-
дати Ірпінській ОДПІ ГУ ДФС у Київ-
ській області відомості, необхідні для 
розрахунку податку.
З 1 квітня 2016 року органи вну-

трішніх справ зобов’язані щомісячно, 
у 10-денний строк після закінчення 
календарного місяця подавати Ірпін-
ській ОДПІ ГУ ДФС у Київській облас-
ті відомості, необхідні для розрахун-
ку податку станом на перше число 
відповідного місяця.

Форма подачі інформації вста-
новлюється центральним органом 
виконавчої влади, що забезпечує 
формування державної податкової 
політики.

7.4. Платники податку-юридичні 
особи самостійно обчислюють суму 
податку станом на 1 січня звітного 
року і до 20 лютого цього ж року по-
дають Ірпінській ОДПІ ГУ ДФС у Київ-
ській області декларацію за формою, 
встановленою у порядку, передбаче-
ному статтею 46 Податкового Кодек-
су України, з розбивкою річної суми 
рівними частками поквартально.
Щодо об’єктів оподаткування, 

придбаних протягом року, деклара-
ція юридичною особою – платником 
подається протягом місяця з дня ви-
никнення права власності на такий 
об’єкт, а податок сплачується почи-
наючи з місяця, в якому виникло пра-
во власності на такий об’єкт.

7.5. У разі переходу права влас-
ності на об’єкт оподаткування від 
одного власника до іншого протягом 
звітного року податок обчислюється 
попереднім власником за період з 
1 січня цього року до початку того 
місяця, в якому він втратив право 
власності на зазначений об’єкт опо-
даткування, а новим власником – по-
чинаючи з місяця, в якому він набув 
право власності на цей об’єкт.
Ірпінська ОДПІ ГУ ДФС у Київській 

області надсилає податкове повідом-
лення-рішення новому власнику піс-
ля отримання інформації про пере-
хід права власності.

7.6. За об’єкти оподаткування, 
придбані протягом року, податок 
сплачується пропорційно кілько-
сті місяців, які залишилися до кінця 
року, починаючи з місяця, в якому 
проведено реєстрацію транспортно-
го засобу.

7.7. У разі спливу п’ятирічного 
віку легкового автомобіля протягом 
звітного року податок сплачується 
за період з 1 січня цього року до по-
чатку місяця, наступного за місяцем, 
в якому вік такого автомобіля досяг 
(досягне) п’яти років.

7.8. У разі незаконного заволо-
діння третьою особою легковим 
автомобілем, який відповідно до 

підпункту 3.1 пункту 3 цього додат-
ку є об’єктом оподаткування, тран-
спортний податок за такий легковий 
автомобіль не сплачується з місяця, 
наступного за місяцем, в якому мав 
місце факт незаконного заволодіння 
легковим автомобілем, якщо такий 
факт підтверджується відповідним 
документом про внесення відомо-
стей про вчинення кримінального 
правопорушення до Єдиного реєстру 
досудових розслідувань, виданим 
уповноваженим державним органом.
У разі повернення легкового ав-

томобіля його власнику (законному 
володільцю) податок за такий легко-
вий автомобіль сплачується з місяця, 
в якому легковий автомобіль було 
повернено відповідно до постанови 
слідчого, прокурора чи рішення суду. 
Платник податку зобов’язаний нада-
ти контролюючому органу копію та-
кої постанови (рішення) протягом 10 
днів з моменту отримання.

7.9. У разі незаконного заволо-
діння третьою особою легковим ав-
томобілем, який відповідно до під-
пункту 3.1.пункту 3 цього додатку є 
об’єктом оподаткування, уточнююча 
декларація юридичною особою — 
платником податку подається про-
тягом 30 календарних днів з дня 
внесення відомостей про вчинення 
кримінального правопорушення до 
Єдиного реєстру досудових розслі-
дувань.
У разі повернення легкового ав-

томобіля його власнику уточнююча 
декларація юридичною особою — 
платником податку подається про-
тягом 30 календарних днів з дня 
складання постанови слідчого, про-
курора чи винесення ухвали суду.

7.10. Фізичні особи — платники 
податку мають право звернутися з 
письмовою заявою до контролюючо-
го органу за місцем своєї реєстрації 
для проведення звірки даних щодо:
а) об’єктів оподаткування, що пе-

ребувають у власності платника по-
датку;
б) розміру ставки податку;
в) нарахованої суми податку.
У разі виявлення розбіжностей між 

даними контролюючих органів та 
даними, підтвердженими платником 

податку на підставі оригіналів відпо-
відних документів (зокрема докумен-
тів, що підтверджують право власно-
сті на об’єкт оподаткування, перехід 
права власності на об’єкт оподатку-
вання, документів, що впливають на 
середньоринкову вартість легкового 
автомобіля), контролюючий орган 
за місцем реєстрації платника подат-
ку проводить перерахунок суми по-
датку і надсилає (вручає) йому нове 
податкове повідомлення-рішення. 
Попереднє податкове повідомлен-
ня-рішення вважається скасованим 
(відкликаним).
Фізичні особи — нерезиденти у 

порядку, визначеному цим пунктом, 
звертаються за проведенням звірки 
даних до контролюючих органів за 
місцем реєстрації об’єктів оподатку-
вання.

8. ПОРЯДОК СПЛАТИ 
ПОДАТКУ

8.1. Податок сплачується за міс-
цем реєстрації об’єктів оподатку-
вання і зараховується до бюджету 
м.Ірпінь згідно з положеннями Бю-
джетного кодексу України.

9. СТРОКИ СПЛАТИ 
ПОДАТКУ

9. 1. Транспортний податок спла-
чується: 
а) фізичними особами – протягом 

60 днів з дня вручення податкового 
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.

10.  К О Н Т Р О Л Ь
10.1. Контроль за правильністю 

нарахування, повнотою та своєчас-
ністю сплати податку здійснює Ірпін-
ська ОДПІ ГУ ДФС у Київській області.

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

Про внесення змін 
до рішення від 
13.09.2013р. № 3424-
47-VІ  «Про оренду 
комунального майна 
територіальної 
громади м.Ірпінь»

      
З метою підвищення ефективності 

використання майна, що перебуває у 
комунальній власності територіальної 
громади м.Ірпінь, відповідно до п. 9 
«Прикінцевих положень» Закону Укра-
їни «Про Державний бюджет України 
на 2016 рік» від 25.12.2015 р. № 928-
VІІІ, до статті 19 Закону України «Про 

оренду державного та комунального 
майна» (із змінами), постанови Кабі-
нету Міністрів України від 04.10.1995 
№ 786 «Про Методику розрахунку 
орендної плати за державне майно та 
пропорції її розподілу» (із змінами), 
керуючись Законом України «Про міс-
цеве самоврядування в Україні» Ірпін-
ська міська рада  
В И Р І Ш И Л А :
1. Зупинити на 2016 рік (з 

01.01.2016 р. по 31.12.2016 р.) про-
ведення індексації орендної плати 
комунального майна, передбачену 
умовами договору згідно Методики 
розрахунку орендної плати комуналь-
ного майна територіальної громади 
м.Ірпінь, затвердженої рішенням Ір-
пінської міської ради № 3424-47-VІ 
від 13.09.2013р.

2. Пункт 17 додатку 1 «Методика 
розрахунку орендної плати комуналь-
ного майна територіальної громади 

м.Ірпінь та пропорції її розподілу між 
міським бюджетом, орендодавцем 
та балансоутримувачем» до рішення 
Ірпінської міської ради № 3424-47-
VІ від 13.09.2013р. викласти в новій 
редакції:

«У разі, коли орендодавцем ціліс-
них майнових комплексів є підприєм-
ства, установи, організації власником 
яких є Ірпінська міська рада, орендна 
плата за користування майном, що 
належить до комунальної власності 
територіальної громади міста, спря-
мовується - 100 % до міського бю-
джету.

    У разі, коли орендодавцем май-
на є бюджетна організація орендна 
плата, після сплати ПДВ, спрямову-
ється – 75% бюджетній організації, 
25% - до міського бюджету.

    У разі, коли орендодавцем май-
на є комунальне підприємство оренд-
на плата, після сплати ПДВ, спрямову-

ється: 50 % - підприємству, 50% - до 
міського бюджету.»

3. Додаток 2 «Орендні ставки за 
використання нерухомого майна ко-
мунальної  власності територіальної 
громади м. Ірпінь» до рішення Ірпін-
ської міської ради № 3424-47-VІ від 
13.09.2013р. доповнити пунктами 
30, 31, 32 такого змісту, а саме:

«30. Проведення фізичними осо-
бами-підприємцями спортивних, ре-
абілітаційних, фізкультурно-оздоров-
чих занять з дітьми та молоддю до 18 
років – орендна ставка 10 %.

31. Цілісні майнові комплекси 
освіти, науки та охорони здоров’я 
комунальної власності територіальної 
громади м. Ірпінь – орендна ставка 
12 %.

32. Інші об’єкти цілісних майнових 
комплексів – орендна ставка 10 %.»

4. Встановити, що це рішення на-
бирає чинності з 1 січня 2016 року. 

5. Орендодавцям майна кому-
нальної власності територіальної 
громади м.Ірпінь у місячний термін 
у встановленому законодавством по-
рядку  вжити заходів щодо  приведен-
ня договорів оренди у відповідність 
до цього рішення.

6. Це рішення оприлюднити в за-
собах масової інформації та на офі-
ційному сайті Ірпінської міської ради.

7. Контроль за виконанням даного 
рішення покласти на заступника місь-
кого голови Михальченко Л.Я., на по-
стійні комісії з питань промисловості, 
житлово-комунального господарства, 
паливно-енергетичного комплексу, 
транспорту, зв’язку, торгівлі та побу-
тового обслуговування  і з питань бю-
джету, фінансів, цін та ціноутворення.

Міський голова Карплюк В.А.
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Про  надання пільг із сплати 
податку на нерухоме майно, 
відмінне від земельної 
ділянки на 2016 рік   

 Розглянувши звернення депутата Ірпін-
ської міської ради М.І..Шевченко, відпо-

відно до рішення Верховної Ради України 
«Про внесення змін до Податкового кодек-
су України та деяких законодавчих актів 
України щодо забезпечення збалансова-
ності бюджетних надходжень у 2016 році»  
№ 909-VIII від 24.12.2015 р., до ст. 266 
Розділу ХІІ “Податок на майно” Податко-
вого кодексу України та п.28 ст.26 Закону 
України “Про місцеве самоврядування в 
Україні”, Ірпінська міська рада 

 В И Р І Ш И Л А:        
1. Встановити 100 % пільгу із сплати по-

датку на нерухоме майно, відмінне від зе-
мельної ділянки на 2016 рік – особам, які 
є учасниками бойових дій та брали участь 
в антитерористичній операції, членів сімей 
загиблих  в АТО та  Героїв Небесної Сотні.

2. Це рішення набирає чинності з 1 січня 
2016 року і діє протягом поточного року.

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

4. Контроль за виконанням цього рі-
шення покласти на постійну комісію з пи-
тань бюджету, фінансів, цін та ціноутво-
рення.            

Міський голова Карплюк В.А.

Про надання пільг по сплаті 
земельного податку  в м.Ірпінь
Розглянувши звернення суб’єктів госпо-

дарювання та відповідно до статті 284.1 
Податкового кодексу України, керуючись 

Законом України «Про місцеве самовряду-
вання в Україні» міська рада  
В И Р І Ш И Л А :
1. Надати пільги по сплаті земельного 

податку на 2016 рік суб’єктам господарю-
вання за земельні ділянки в м.Ірпінь, згід-
но додатку 1.

2. Це рішення оприлюднити на офіцій-
ному сайті Ірпінської міської ради.

3. Ірпінській ОДПІ ГУ ДФС у Київській 
області забезпечити надходження до до-
ходної частини міського бюджету земель-
ного податку відповідно до цього рішення.

4. Контроль за виконанням цього рі-
шення покласти на першого заступника 
місь¬кого голови Христюка Д.В. та постій-
ну депутатську комісію з питань бюджету, 
фінансів, цін та ціноутворення.

Секретар ради Ю.О. Денисенко

ÄÎÄÀÒÎÊ ¹1 ÄÎ ÄÎÄÀÒÎÊ ¹1 ÄÎ Ð ² Ø Å Í Í ß ¹ 404-7-VI² Ð ² Ø Å Í Í ß ¹ 404-7-VI² â³ä â³ä 21 Ñ²×Í21 Ñ²×Íÿ 2016  ð. ì. ²ðï³íüÿ 2016  ð. ì. ²ðï³íü
Ï³ëüãè ïî ñïëàò³ çåìåëüíîãî ïîäàòêó íà 2016 ð³êÏ³ëüãè ïî ñïëàò³ çåìåëüíîãî ïîäàòêó íà 2016 ð³ê

N 
з/п

Категорія земель / Цільове призначення 
земель

Ставки земельного податку для всіх ка-
тегорій земельних ділянок, крім тих, які 
перебувають у користуванні (на праві 

постійного)

Ставки земельного податку за земельні ді-
лянки, які перебувають у користуванні (на 

праві постійного)  

Період, на який 
надається пільга

згідно рішен-
ня Ірпінської 
міської ради від 

15 січня 2015 
року №4588-
65- VI „Про 
встановлення 
ставок земель-
ного податку в 
м.Ірпінь”

Розмір          
пільги,           

%

Пільго-
ва ставка 
земельного 
податку на 
2015 рік,                  

%

згідно рішен-
ня Ірпінської 
міської ради від 

15 січня 2015 
року №4588-
65- VI „Про 
встановлення 
ставок земель-
ного податку в 
м.Ірпінь”

Розмір 
пільги,           

%

Пільго-
ва ставка 
земельного 
податку на 
2016 рік,                  

%

1 Землі житлової забудови:
для обслуговування об’єднань співвласників 
багатоквартирних житлових будинків

1 50 0,5 1 50 0,5 з 1 січня по               
31 грудня

2 Землі рекреаційного та оздоровчого призна-
чення - для дитячих закладів оздоровлення та 
відпочинку санаторного типу, дитячих спортивно 
–оздоровчих комплексів незалежно від їх підпо-
рядкованості та  які здійснюють свою господар-
ську діяльність

3 93,3 0,2 з 1 січня по               
31 грудня

- для санаторіїв для батьків з дітьми незалежно 
від їх підпорядкованості та  які здійснюють свою 
господарську діяльність

3 83,3 0,5 з 1 січня по               
31 грудня

3 Землі громадського призначення, а саме для: 
- для національних спілок письменників

5 80 1 з 1 січня по               
31 грудня
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Про затвердження звіту 
про виконання міського 
бюджету м. Ірпінь за  
2015 року
Розглянувши звіт про виконання місько-

го бюджету м. Ірпінь за 2015 рік, поданий 
виконавчим комітетом Ірпінської міської 

ради, відповідно до пункту 4 статті 80 Бю-
джетного кодексу України та керуючись 
пунктом 23 частини 1 статті 26 Закону 
України “Про місцеве самоврядування в 
Україні”, міська рада
В И Р І Ш И Л А:
1. Затвердити звіт про виконання місь-

кого бюджету м. Ірпінь за 2015 рік по до-
ходах у сумі  430 748,0 тис. грн. (чотири-
ста тридцять мільйонів сімсот сорок вісім 

тисяч грн.), з них по загальному фонду 
міського бюджету у сумі 400 114,9  тис. 
грн. (чотириста  мільйонів сто чотирнад-
цять тисяч дев’ятсот грн.) та по спеціаль-
ному фонду міського бюджету у сумі 30 
633,1 тис. грн. (тридцять  мільйонів шіст-
сот тридцять три тисячі сто грн.), (додаток 
№1, №3);
по видатках в сумі 425 471,5 тис. грн. 

(чотириста двадцять п’ять мільйонів  чоти-

риста сімдесят одна тисяча п’ятсот грн.), з 
них по загальному фонду міського бюдже-
ту у 329 105,3 тис. грн. (триста двадцять 
дев’ять мільйонів  сто п’ять тисяч триста 
грн.) та по спеціальному фонду міського 
бюджету у сумі 96 366,2 тис. грн. (дев’яно-
сто шість мільйонів триста шістдесят шість 
тисяч двісті грн.), (додаток №2, №3);

Секретар ради Ю.О. Денисенко
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ВІЗЬМІТЬ НА ОЛІВЕЦЬ

×ÎÐÍÎÁÈËÜÖ² ÏÅÐØÎ¯ ÊÀÒÅÃÎÐ²¯ ×ÎÐÍÎÁÈËÜÖ² ÏÅÐØÎ¯ ÊÀÒÅÃÎÐ²¯ 
ÌÀÞÒÜ ÇÀÌ²ÍÈÒÈ ÄÎÊÓÌÅÍÒÈÌÀÞÒÜ ÇÀÌ²ÍÈÒÈ ÄÎÊÓÌÅÍÒÈ
До відома постраждалих першої категорії, які мають тимчасові довідки і 
тимчасові вкладки до посвідчення!
Департамент соціального 

захисту населення Київської 
обласної державної адмі-
ністрації отримав бланки 
«посвідчення особи, яка 
постраждала внаслідок Чор-
нобильської катастрофи ка-
тегорії 1» та «вкладки до по-
свідчення громадянина(ки), 
який (яка) постраждав(ла) 
внаслідок Чорнобильської 
катастрофи».
У звя’зку з цим прово-

диться заміна тимчасової 
довідки особи, яка постраж-
дала внаслідок Чорнобиль-
ської катастрофи на посвід-
чення з вкладкою до нього.
Просимо подати до 

управління праці та соці-
ального захисту населен-
ня Ірпінської міської ради 
(вул.Д.Попова, 26-б, каб. 
№9) такі документи:

Для заміни тимчасової 
довідки:

– оригінал довідки особи, 
яка постраждала внаслідок 
Чорнобильської катастро-
фи;

– оригінал та копію 
паспорта заявника;

– фото розміром 3х4, ви-
готовлене на матовому фо-
топапері – 2 шт.
Для заміни тимчасової 

вкладки до посвідчення:

– оригінал тимчасової 
вкладки до посвідчення гро-
мадянина, який постраждав 
внаслідок Чорнобильської 
катастрофи;

– оригінал та копію 
паспорта заявника.

– копію посвідчення по-
страждалого першої катего-
рії.

Управління праці 
та соціального захисту 

населення

Âîëîíòåðè ïðîâåëè ÷åðãîâó àêö³þ Âîëîíòåðè ïðîâåëè ÷åðãîâó àêö³þ 
ó ðàìêàõ ïðîãðàìè ó ðàìêàõ ïðîãðàìè «ÒÅÏËÈÉ ²ÐÏ²ÍÜ» «ÒÅÏËÈÉ ²ÐÏ²ÍÜ» 

22 січня в приміщені 
Ірпінської міської ради у 
рамках програми «Теплий 
Ірпінь» волонтери громад-
ського об’єднання «Коор-
динаційна рада Ірпінського 
регіону» провели чергову 
акцію, де збирали теплі речі 
для банку одягу.
Варто нагадати, що банк 

одягу організували ірпін-
ські волонтери ще з по-
чатку місяця за адресою 
вул. Центральна, 55. Сюди 
щодня з 09:00 до 17:00 ір-
пінці та мешканці регіону 
можуть принести теплі речі, 
взуття, які отримають люди 
соціально незахищених ка-
тегорій. Також волонтери 
відправляють гуманітарні 
вантажі у зону антитерорис-
тичної операції.
Детальну інформацію 

можна отримати за теле-
фоном: (067)120-52-44.
Фото Володимир ШИЛОВ
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Требуется КЛАДОВЩИК-ГРУЗЧИК
► желательно мужчина до 45 лет.
► график работы: 7/7, с 8.00 – 20.00.  
З/п – 230,00 грн за смену.
Доставка служебным транспортом до 

места работы. Место работы: г.Ирпень. 
Спец одежда выдается.

Обязанности:Прием товаров; распределение то-
варов на складе; подготовка товаров; учет товаров; 
участие в инвентаризациях; поддержание чистоты и 
порядка на складе.

Тел.: (044)360 66 70 (71)
Моб.: (063) 362-92-24

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

Всеукраинская благотворительная организа-
ция ПРЕОБРАЖЕНИЕ УКРАИНЫ. Помощь нар-
козависимым, алкозависимым бездомным лю-
дям, попавшим в трудную жизненную ситуацию, 
оставшимся без жилья, без средств к существова-
нию, освободившимся из мест лишения свободы, 
попавшим в зависимость от наркотиков и алкого-
ля и др. Упрощенный прием и бессрочное пре-
бывание в восстановительных центрах Украины.  
БЕСПЛАТНО! БЕССРОЧНО! АНОНИМНО! 
Телефон доверия информационно-

справочной службы: 
(097)166-00-00, 050-357-72-73

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

ПРОФЕСІЙНИЙ 

РЕМОНТ
і ПЕРЕТЯЖКА 

М'ЯКИХ МЕБЛІВ
більше 2000 кольорів 
тканини . Виїзд, оцінка 
майстра безкоштовно !

Тел.: (098) 366-32-64

Компанія «KLO»
ЗАПРОШУЄ НА РОБОТУ:

• касирів торгівельного 
залу на АЗС.

Графік роботи: 1/3
Місце роботи: м. Ірпінь, 

вул. Соборна, 195-з

Тел.: (067) 320-72-76

Вітаємо із днем народження!Вітаємо із днем народження! 
► начальника Ірпінського міського відділу 
міграційної служби України у Київській області 
Сергія Васильовича ДЕМУРУ із 50-річчям!

► начальника Ірпінського міського управління 
юстиції, Івана Олексійовича БОЙКА;

► почесного громадянина міста Ірпеня, 
колишнього начальника Ірпінського Управління 
праці та соціального захисту населення               
Ларису Анатоліївну САПРИКІНУ!    

► головного спеціаліста відділу обліку               
та звітності Ніну Іванівну ПАНЧЕНКО     

Щоб серце Ваше зігрівало тепло,
Щоб завжди в душі панувало добро,
Краси і наснаги, здоров’я без ліку,
І довгого-довгого щедрого віку!

Виконавчий комітет ІМР

ÄÐÎÂÀ ÊÎËÎÒÛÅ 
дуб. 3700 грн./машина 

Бесплатная доставка 
по Киеву и области 

Тел.: 044-451-56-43, 
068-100-86-10

ПИЛОМАТЕРІАЛИ 
ДРОВА, БРУС, 

ДОШКА, АЛЬТАНКИ 
зняття аварійних дерев

Тел.: 067-755-53-11,   093-416-22-32 
(Л. Буча)

Основні обов’язки :
• Прибирання дому;
• Прання та прасування;
• Приготування їжі;
• Ведення домашнього 
господарства.
Умови роботи: 
• Графік роботи – 7/7
• Заробітна плата – 5200 
грн.
• Місце роботи – смт. 
Ворзель

Вимоги до кандидата:
• Досвід роботи на ана-
логічних посадах;
• Вміння готувати звичай-
ні страви;
• Охайність;
• Відповідальність;
• Порядність;
• Тактовність;
•  Уважність.
Контакти: 067 310 27 55, 
kal4iksv@mail.ru

ПОТРІБНА ХАТНЯ РОБІТНИЦЯ

ПОТРІБНА НЯНЯ 
(для дитини віком 3 роки 8 місяців)

Вимоги до кандидата: 
• Досвід роботи на аналогіч-
них посадах в сім’ї;
• Вища педагогічна освіта;
• Без шкідливих звичок;
• Охайність;
• Активність;
• Тактовність;
• Уважність;
• Відповідальність;
• Порядність.
Умови роботи: 
• Графік роботи – вахта (7/7);
• Харчування;

• Заробітна плата – 5800 грн.
• Місце роботи – смт. Ворзель
• Проживання (за необхідно-
сті) за рахунок сім’ї;
• Умови доставки на роботу 
обговорюються під час спів-
бесіди.
Основні обов’язки:
• Виховання, розвиток та 
догляд за дитиною;
• Приготування їжі для 
дитини.
Контакти: 067 310 27 55, 
kal4iksv@mail.ru
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ТРЕБУЕТСЯ :
автослесарь на стенд развал-

схождения 3D, шиномонтажник!

Ирпень, оплата договорная

Тел.: (050) 331-90-37, (050) 751-28-81, 
(098) 339-15-38

СКОРБОТА
Висловлюємо щирі глибокі 

співчуття рідним і близьким  у 
зв’язку із передчасною смертю    
нашої колеги ОЛЕНИ МИХАЙ-
ЛІВНИ МІЩЕНКО.
Колектив управління праці та 
соціального захисту населення 

Ірпінської міської ради

ПОДЯКА
.
«Могутні справи в Піднебесній 

обов’язково починаються з мало-
го. М’якість і слабість перемагає 
тверде і сильне. В Піднебесній не-
має нічого м’якішого і слабкішого 
за воду, але вона падає на міцне 

та сильне, і ніхто не може перемогти її». Лао-цзи 
(579-499 рр. до н. е.)
Ми, мешканці будинку №96  по вул. Садової, що 

в Ірпені, висловлюємо щиру подяку адміністрації 
Ірпінської міської ради Київської області, особисто 
міському голові  Карплюку В. А., адміністрації кому-
нального підприємства «ірпіньводоканал» началь-
нику Коваленку В. М., заступнику Маркушину О. Г., 
гол.інж. Герасименку В. А., керівнику підрядній ор-
ганізації ПП «Укрпроектбуд» Ейсмонту М. І  за вико-
нану роботу з перепідключення нової водопровідної 
мережі.
Бажаємо Вам добра, здоров’я, успіхів та натхнен-

ня у ваших справах! І процвітання в розбудові на-
шого міста і Держави. Слава Україні, героям слава!!!

Микитюк Михайло Васильович

ФОТОЗЙОМКА
РЕТУШ ОБРОБКА

54-367

СКИДКИ! СКИДКИ! СКИДКИ!
-15% на комплексный ремонт помещений!
Все виды ремонтных и строительных работ,
домашний мастер!

Доступно! Быстро! Качественно!

(097) 408-20-67 Дмитрий
Запрошуємо в автошколу 
тел.: (050) 507-31-54


