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ПЕРЕДПЛАТА
Не забудьте передплатити
газету «Ірпінський вісник»
на друге півріччя!

Вартість передплати
На 1 місяць – 19,50 грн. На 3 місяці – 58,50 грн.
На 6 місяців – 117 грн.

Передплатний індекс – 35033

с. 4
Сміття в Україні – проблема національного масштабу. У той час, коли в
європейських країнах у середньому переробляють 50–60% побутових
відходів, у нас цей показник не перевищує 5,6%. Річ у тому, що на Заході
давно працює система роздільного збирання і переробки відходів, коли
сортують не лише скляну і пластикову тару, як це вже подекуди роблять і в
Україні, а й папір, відходи від їжі, поліетилен тощо. Однак українцям до цього
ще далеко.

Незабаром – День міста Ірпеня!
Цього року День міста Ірпінь відзначатиме два
дні поспіль – 30 вересня і 1 жовтня.
Напередодні – 29 вересня – відбудеться відкриття оновленого і вперше відкритого для всієї громади парку поруч із Будинком творчості письменників
(вул. Стельмаха, 20). Там же з 29 вересня упродовж
трьох днів триватиме ІІ-й книжковий фестиваль
«Irpin Book Fest».
Продовжуючи започатковану в минулому році
традицію, 30 вересня планується проведення фестивалю джазу – «Irpin JAZZ Fest».
Ірпінців порадує обласний фестиваль-конкурс
оркестрів «Сурми Київщини».
Виступатиме на Дні міста і гурт «ДРУГА РІКА», по
завершенню якого усіх присутніх порадує феєричне
вогняне шоу.
Усіх секретів, чого очікувати на святкуванні Дня
міста, працівники відділу культури, національностей та релігій ще не відкривають, обіцяючи, що програма, як і минулого року, буде насиченою і розрахованою на різні смаки, інтереси та покоління.
Слідкуйте за уточненою і доповненою інформацією на сторінках «ІВ» та сайту «Ірпінь цікавий».

ПЕКАРНІ ТЕРМІНОВО
ПОТРІБНІ

- ФОРМУВАЛЬНИКИ
- КОНДИТЕРИ
листкового та дріжджового тіста
- ТІСТОМІСИ
- ПАКУВАЛЬНИКИ
хлібобулочних виробів
- ПЕКАРІ
- ПРИБИРАЛЬНИЦІ
- ЧИСТИЛЬНИКИ ОВОЧІВ - РІЗНОРОБИ
- ОПЕРАТОР CALL-ЦЕНТРУ
Ст. м. «Академмістечко»,

тел. (097) 393-56-95,
(096) 973-94-24, (044) 353-89-84

ТОВ «Термпек»
– Комплектація
фасадних систем для
утеплення будинків,
квартир та ін.
– Виконання
фасадних робіт
– Консультація
кваліфікованих
фахівців

смт Коцюбинське
вул. Пономарьова, 7
тел.: (044) 228-52-88
(067) 158-70-88
(044) 450-51-14
(097) 574-51-73
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КОЛОНКА РЕДАКТОРА

По той бік
посмішки

У місті N прийнято показувати, які всі приязні, виховані і чемні
містяни – проходячи мимо, і посміхнуться, і привітаються, і про здоров’ячко люб’язно поцікавляться, потиснуть руку і знімуть капелюх.
Не важливо, що було перед цим і що буде потім, головне – бути
чемними зараз і люб’язним, не забувати посміхатися. Навіть якщо
не дуже хочеться. Навіть якщо ця посмішка більше схожа на оскал.
На крайній випадок можна делікатно відвернутися, утриматися від
слів, стати непомітним і вдати, ніби розглядаєш хмарки і зграї ворон.
Звісно, не всім у місті N до посмішок, та й дехто взагалі не налаштований бути чемним. Навіть коли всі це бачать. Та і як може
повноцінно жити місто, якщо в ньому немає купки голосистих, які
в будь-якій ситуації влаштують перепалку і штовханину, будь-яку
справу перетворять на цирк і балаган. Але про таких усе частіше
кажуть: «Відпрацьовують» і підтягуються дивитися на них, як на циркових клоунів чи, на крайній випадок, акробатів. Такі і для телекамер
цікаві – яка експресія, яка палітра інформаційних приводів!
…Але ми все ж не про них. Про тихих і ввічливих, які вхожі у «друзі» в тенетах ментального потойбіччя, що нині називається соціальними мережами, і куди перебралися мало не всі жителі містечка N.
Так, істинне життя починається там – підспудне, потайне і водночас
таке явне! О, там можна посміхатися жовтими смайликами, не дивитися в очі, можна не боятися говорити і те, що думаєш насправді, і те,
за що отримуєш гроші. Там воістину можна все: від єхидства до сарказму, від примітивного обзивання до хитро сплетеного наклепу...
Тут можна вбити і виїсти нутрощі, розтерти, порвати, розтрощити...
Відтак – можна бути по-справжньому сміливим: за масками вигаданого бота легко пишеться те, що важко говориться!
…У місті N, як і в Ірпені, – життя кипуче. За вікнами його будинків ремонтуються дороги, оновлюються площі, зводяться садочки, за
моніторами ж під чужими фотографіями та іменами гризуться люди,
витягаючи на поверхню найогидніше, смакуючи кожну кісточку тих,
із ким, вийшовши на сонце, уже за мить так чемно, так люб’язно, так
мило і приязно привітаються. Ніби та частина айсберга, що під водою, не є його основою. Ніби те, що до пори-часу приховане, не стане явним. Ніби те, чим наповнена душа, не згноїть тіло зсередини,
не проявиться рано чи пізно назовні, не покаже, хто ким є насправді
– з такою милою, такою солодкою іудиною посмішкою.
Юлія БЕРЕЖКО-КАМІНСЬКА

РЕЗОНАНС

КРИМІНАЛЬНА СПРАВА
за… «безглузді заяви»?

5 вересня на офіційному
сайті прокуратури
Київської області з’явилося
повідомлення про
реєстрацію кримінального
провадження за «фактом
впливу першого
заступника Ірпінського
міського голови Дмитра
Христюка на працівників
правоохоронного органу
з метою перешкоджанню
виконанню ними своїх
службових обов’язків».

«Факт впливу» на правоохоронців прокуратура вбачає в тому, що нібито «посадовець… залучає підлеглих та
сторонніх осіб до дискредитації органів прокуратури Київської області та висловлює
надумані, безглузді заяви».

Ірпінський міський голова
Володимир Карплюк прокоментував повідомлення прокуратури на своїй сторінці
у Фейсбуці: «Обласна прокуратура відкрила справу на
Дмитра Христюка за те, що
він робить ті чи інші заяви,
які не подобаються обласному прокурору!.. Ми розцінюємо це як тиск на свободу слова і тиск на Дмитра
Христюка, щоб він полишив
свою посаду».
Володимир Карплюк виступив із вимогою «невідкладного вибачення від прокурора Київщини за погрози
на адресу Дмитра Христюка
у вигляді кримінального провадження за публічно висловлену ним думку щодо роботи
прокуратури».

«Якщо обласний прокурор
не принесе вибачення, ми
обов’язково звернемося до
суду, Генерального прокурора України та Уповноваже-

ного Верховної Ради з прав
людини, а також до європейських інституцій», – зазначив
Ірпінський міський голова.
Інф. «ІВ»

ВІДСТОЯЛИ

У КОЦЮБИНСЬКОМУ
не буде СІЗО

Завдяки активній позиції
мешканців Коцюбинського
на території селища не
буде споруджуватися СІЗО.
Про це повідомив депутат
Коцюбинської селищної
ради Сергій Даніш.
«Разом ми відстояли право на спокійне і мирне життя
для нас та наших родин. Навіть попри незадоволення та
супротив чиновників громада

сказала своє слово і перемогла. Дякую всім активним мешканцям та депутатському корпусу за небайдужість і рішучу
позицію!» – зазначив С. Даніш.
Раніше міністр юстиції
України Павло Петренко заявив на прес-конференції,
що потенційні інвестори будівництва ізолятора відмовилися брати участь у конкурсі
проектів, побачивши протести
коцюбинської громади.

Парк письменників готується
до відкриття
На 29 вересня заплановано відкриття оновленого парку поруч із Будинком творчості письменників «Ірпінь».
Нині там не припиняються активні підготовчі роботи.
Починаючи з минулого вівторка, триває асфальтування
пішохідних та велодоріжок. Також укладають тротуарну
бруківку на центральній алеї. По всій території парку завершується розрівнювання чорнозему, на якому незабаром з’явиться зелена трава.  
Наразі ведуться роботи з освітлення, водовідведення,
встановлення металевих опор для паркану, яким буде огороджено парк.

НАМІРИ І ПЕРСПЕКТИВИ

Діти Ірпеня і Коцюбинського
отримали музичні інструменти
Ірпінська дитяча школа мистецтв ім. Михайла Вериківського отримала довгоочікуваний подарунок до нового
навчального року – три новеньких саксофони і комплект
тарілок для ударної установки. Музичні інструменти придбані за кошти міського бюджету.
Саксофон дістався і вихованцям музичної школи Коцюбинського, також за рахунок міського бюджету, за зверненням депутатів від «Нових облич». «Це перший саксофон у
закладі, який відтепер буде служити діткам і педагогам»,
– зазначив депутат Коцюбинської селищної ради Сергій
Даніш.

РОБОТА ДЛЯ ХОРЕОГРАФА І ВОКАЛІСТА
В ДИТЯЧОМУ ТЕАТРІ В ІРПЕНІ
Ірпінський дитячий
музично-пластичний
театр «Руда ворона»
(«Рыжая ворона»)
запрошує на роботу
хореографа-постановника і педагога з
вокалу.
Якщо ви вмієте і
любите працювати з
дітьми віком від 4 до
16 років, тоді вам – до нас!
Необхідно навчити дітей хореографії та вокалу, брати участь у постановках номерів для
спектаклів.
Вимоги: відповідна освіта, досвід роботи від 2 років,
активність, ініціативність, творчий підхід до роботи.
Графік роботи: неповна зайнятість (двічі на тиждень).
Наша адреса: м. Ірпінь, вул. Соборна, 169-а.
Тел.: (095) 093-02-32

До наступної осені в Ірпені
збудують нову школу
До 1 вересня наступного
року в Ірпені запрацює
нова комунальна школа.
Про це заявив міський
голова Володимир
Карплюк під час
святкування Дня знань в
ірпінській школі №12.
«До наступного року в
Ірпені з’явиться нова сучасна школа, яка позбавить нас
навантаження, що присутнє
на сьогоднішній день. Ірпінь

стане першим за роки незалежності містом в Україні, де
буде збудовано комунальну
школу за кошти міського бюджету», – повідомив мер.
У цьому році в Ірпені розпочинають
проектування
двох шкіл. Один навчальний
заклад планують побудувати
неподалік від Романівки, інший – по вул. Сковороди. За
словами мера, обидві школи
будуть комунальними.

БЕЗПЕКА

«Муніципальна варта» Ірпеня відновлює
патрулювання доріг поруч зі школами

З початком нового
навчального року
інспектори «Муніципальної
варти» знову взяли
під контроль безпеку
руху на перехрестях і
пішохідних переходах
поруч зі школами. Про
це кореспондентам
«Правди Ірпеня» повідомив
начальник відділу охорони
цього комунального
підприємства Олег
Раковець.
«Щоб убезпечити дітей дорогою до школи, з 1 вересня
минулого року наші інспектори щоранку контролювали

автошляхи поруч з усіма школами. Цього року ми знову
вийдемо на ці ділянки», – заявив він напередодні відновлення патрулювання. За словами О. Раковця, потік машин
часто настільки щільний, що
діти самі не в змозі перейти
дорогу, тому працівники «Муніципальної варти» їм допомагають.
«Просимо водіїв реагувати
на наші сигнали, пропускати школярів і бути особливо
уважними і обережними в
ранкові години пік», – зазначив О. Раковець.
Інспектори «Муніципальної варти» патрулюватимуть
дорожній рух поруч зі школами з 8:00 до 8:30. Упізнати
їх можна за спеціальною уніформою.

НОВИНИ ПРИІРПІННЯ

№ 36. 8 вересня 2017 року

АРМІЯ

Петро Порошенко за власні
гроші купує зброю для армії
Президент Петро
Порошенко витрачає
власні кошти на придбання
зброї, яку передає
Збройним силам України.
Про це повідомляє
«Українська правда» з
посиланням на «Ukrainian
military pages» і народного
депутата Володимира
Ар’єва.
Так, «Ukrainian military
pages» пише, що з початку російської агресії проти
України Петро Порошенко
витратив понад 500 млн грн
власних коштів на допомогу
ЗСУ, зокрема декілька десятків мільйонів – для 3-го
окремого полку спеціального
призначення Сил спеціальних
операцій (до 2016 р. полк

був підпорядкований оперативному командуванню «Південь» Сухопутних військ).
«Серед переданої допомоги – автомобілі, бронежилети, спорядження, форма,
теплі речі, а також 100 снай-

перських комплексів, у складі
яких 82 7,62-мм карабінів
Z-10 (.308 Winchester) та 18
гвинтівок Savage під набій
.338 Lapua Magnum, оптика,
далекоміри та десятки тисяч
набоїв», – зазначає видання.

Фонд Петра Порошенка
у травні звітував про те,
що за 2014–2016 рр.
пожертвував понад
700 млн грн на
благодійність, із них
половину – на потреби
армії.
21 серпня під час візиту
президента до 3-го окремого
полку спецпризначення, який
дислокується у Кропивницькому, командир полку передав Порошенку символічний
подарунок – картину з гільзами від набоїв, випущених
із наданих ним гвинтівок, із
прізвищами загиблих побратимів.
Нардеп В. Ар’єв, коментуючи цю публікацію у
«Facebook», повідомив, що
«у 2015 році компанія Порошенка віддала на відновлення ЗСУ 350 млн грн, тому ці
гвинтівки не перші».

СУСПІЛЬСТВО

СОЦЗАХИСТ

У Приірпінні 189 сімей
мають право на пільги
На сьогодні в
Ірпінському регіоні
офіційно зареєстровано
189 малозабезпечених
сімей. Про це 4 вересня
на апаратній нараді
керівників комунальних
підприємств повідомив
начальник управління
праці та соціального
захисту населення міської
ради Петро Зброжек.

дини. Зараз у нас зареєстровано 189. Через збільшення
мінімальної заробітної плати деякі сім’ї втратили такий
статус. Однак хочу нагадати,
що управління соцзахисту
продовжує приймати заяви
на оформлення малозабезпеченості. Прошу звертатися,
оскільки діти з малозабезпечених сімей мають право на
пільги на харчування в шко«Минулого року  в регіоні лах і дитсадках», – наголосив
було 252 малозабезпечені ро- Зброжек.

Нагадаємо, що право на
оформлення статусу малозабезпечених мають сім’ї,
середньомісячний сукупний
дохід яких нижчий від прожиткового мінімуму для родини. Право на цю допомогу
залежить не лише від   доходів, але й від майнового ста-

ну, зайнятості працездатних
членів сім’ї та інших факторів.
Нагадуємо:
управління
праці та соціального захисту
населення Ірпінської міської
ради розташоване за адресою: вул. Д. Попова, 26-б,
тел.: 61-406, 55-518.

Веломарафон «Київська сотка
2017» пролетів Ірпенем!

Як і очікувалося у першій
сотці переможців (втім, у другій і третій також) опинилися
професіонали. А перша десятка переможців має такий
вигляд: Олексій Касьянов,
Володимир Фредюк (обидва – команда «Skyfitness
GRAWE»), Сергій Гречин («Lviv
cycling team»), Леон ван Бон
(Голландія), Артем Орлов
(«Sky Fitness GRAWE»), Dmitro
Volovod («Volovod Road team
AeroStar»), Олексій Кочін, Василь Заїка, Denis Batiukhov,
Андрей Козаченко (всі –
«Skyfitness GRAWE»).
Серед почесних учасників
варто відзначити легендарного голландського велосипедиста Леона ван Бона (срібного призера Барселонської
олімпіади, переможця багатьох етапів «Тур-де-Франс»
та «Джіро де Свіс»), що не так
давно завершив професійну
кар’єру. Він добряче вмотивував молодих українських
гонщиків, тримав інтригу до
самого кінця. Фінішував четвертим і посів І місце у своїй
віковій категорії групи «Elite».
Серед учасників були велолюбителі з Голландії, Німеччини, Чехії.
Фініш і нагородження з
концертом відбулися на Площі Знань Київської Політехніки (КПІ).

3 вересня на дорогах
Київщини відбулися IV
Міжнародні велозмагання
«Київська Сотка 2017» –
веломарафон дистанцією
100 км у форматі
шосейних перегонів
для всіх охочих –
професіоналів і аматорів.
Перегони охопили Київ,
Ірпінь, Бучу, Ворзель,
Гостомель. Змагалося
понад 1100 учасників, від
Ірпеня взяли участь кілька
десятків велосипедистів.

Стартувала велогонка о
9:00 в Києві з вул. Ушакова,
2. Кожен змагальник отримав
сувенірну атрибутику та стартові номери зі спеціальним
чіпом, що фіксував швидкість

і час пробігу, а також здійснював контроль дотримання
заданого маршруту учасниками.
Зауважимо, що Ірпінь третій рік поспіль вітав на своїх
вулицях любителів та профе-

сіоналів велосипедного спорту. Перших велосипедистів в
Ірпені можна було зустріти
і підтримати о 9:20 на вулиці Соборній. А між 11:00 та
14:00 спортсмени мчалися
до фінішу в Києві через вул.
Щасливу та Університетську
і нове ірпінське шосе. На час
марафону з 9:00 до 14:00
автомобільний рух на цих ділянках був перекритий.
Найважчими кілометрами
виявилися останні п’ять-сім,
оскільки у багатьох учасників не вистачило «фізики» й
доводилося крутити педалі
через «не можу» або просто
здатися.

ЗМАГАННЯ

Володимир КОСКІН,
фото з відкритих джерел

ПОДІЇ. ПРИГОДИ. КРИМІНАЛ
БУЧА.
ВОГОНЬ ЗАБРАВ ЖИТТЯ
4 вересня року на пульт
зв’язку 36-ї ДПРЧ Ірпеня
надійшло
повідомлення
про пожежу у приватному будинку в Бучі по вул.
Яблунській. На місце виклику прибули два аварій-

но-рятувальні підрозділи.
У приміщенні виявлено
56-річну непритомну жінку, яку відразу передали
працівникам
відділення
екстреної медичної допомоги. На жаль, реанімаційні заходи не допомогли
і жінка загинула. Тривають

слідчі дії зі встановлення
причини займання.

ІРПІНЬ.
ПОЖЕЖА НА БАЛКОНІ
5 вересня до оперативно-диспетчерської служби
Ірпеня надійшло повідомлення про пожежу в при-

ватній квартирі житлового
будинку по вул. Шевченка.
На місці події рятувальники встановили, що на
балконі приватної квартири горять побутові речі.
Пожежу локалізовано і ліквідовано. Речі вогнем знищені. Причина загоряння
встановлюється.

В Ірпені відбувся показ
українського вбрання

3
Фото: В.Коскін

1 вересня на центральній площі в Ірпені пройшов
показ українського вбрання «Shevchenko fashion day»,
організований з нагоди відкриття пам’ятника Тарасові
Шевченку. Таке видовище відбулося в місті вперше.
У вітальній промові перший заступник Ірпінського міського голови Дмитро Христюк відзначив «модний і патріотичний» розвиток міста і побажав, «щоб наша громада була
креативною, ініціативною і любила свою державу. І щоб це
проявлялося не тільки в любові до одягу, а й до міста в цілому».
«До нас почали приїжджати науковці, які вивчають суспільство. І вони помітили цікаву тенденцію: зі зміною міста
змінилась ідентичність людей. Якщо років 5–10 тому, коли
ми їхали відпочивати і нас питали, звідки ми, ми говорили,
що з Києва. А вже сьогодні сміливо заявляємо, що з Ірпеня.
Ми пишаємося своїм містом!» – наголосив депутат Ірпінської
міської ради Максим Плешко.
Кожен учасник показу мав можливість продемонструвати
своє українське вбрання, пройшовшись червоною доріжкою.
Найбільше показ сподобався маленьким діткам, які натхненно розповідали про історію своїх вишиванок.
Продовженням свята став виступ відомого українського
співака Олександра Павліка.

Закінчують асфальтувати
вулицю Попова
По вулиці Дем’яна Попова завершують роботи з асфальтування, які почалися 1 вересня. Незабаром тут буде нанесено дорожню розмітку і встановлено відповідні знаки.
Вулиця Дем’яна Попова з’єднує дві великі транспортні артерії Ірпеня – вулиці Соборну і Центральну, забезпечує під’їзд
до центрального ринку і житлових комплексів у центрі міста.
Також наразі тривають активні роботи по вулиці Тищенка,
де уже оновлені мережі водопостачання, водовідведення та
зливової каналізації, і на останньому невідремонтованому
відрізку вулиці Алієвої, що поруч із ринком.
Фото: Ю. Бережко-Камінська

Нагадаємо, що комунальники вже відремонтували і ремонтують цілу низку інших ірпінських вулиць.
Інф. «ІВ»

Ірпінська міськрада виділила
кошти на оздоровлення потерпілих
від вибуху газу
Ірпінська міська рада виділила майже 100 тисяч гривень
на оздоровлення городян, які постраждали внаслідок вибуху
газу будинку по вул. Тищенка. За таку пропозицію бюджетної
комісії депутати проголосували на сесії міськради 7 вересня.
Як повідомлялося раніше, вибух газу стався 11 серпня у
двоповерховому 16-квартирному житловому будинку. Представники служби порятунку евакуювали 27 мешканців, четверо з яких постраждали.
Інф. «ІВ»

У Гостомелі знайшли снаряд,
а в Ірпені – гранату

6 вересня в Гостомелі при проведенні земляних
робіт на території приватного домоволодіння по
вул. Київській було виявлено 72-міліметровий
артилерійський снаряд.
У той же день під час земляних робіт на міському кладовищі в Ірпені знайшли вибухонебезпечний предмет, схожий
на ручну осколкову гранату РГД-5.
Обидві смертоносні знахідки пролежали в землі понад 70
років – від часів Другої світової війни. Для їх знешкодження та обстеження території на наявність інших вибухонебезпечних предметів виїжджала група розмінування Державної
служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС).
Ірпінський міський відділ ДСНС у Київській області закликає громадян бути обережними при виявленні небезпечних
предметів, не приймати самостійних рішень щодо їх переміщення і транспортування та невідкладно повідомляти про
них аварійно-рятувальні підрозділи ДСНС  телефоном «101».
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РОЗДІЛЯЙ І ГОСПОДАРЮЙ
Згідно з оцінками спеціалістів, середньостатистичний киянин за
рік продукує 600 кг на рік твердих відходів. Приблизно 90% цього
сміття «осідає» на полігонах, де лежать десятками років. Така
кількість відходів є нищівною для навколишнього середовища,
адже, наприклад, пластик може зберігати форму понад 200 років.
Зате після його переробки можна отримати цінну речовину –
флекс. Це вторсировина для виготовлення хімічного волокна, з
якого робляться ті самі пластикові пляшки. Таким чином можна
вийти на майже безвідходне виробництво.
Володимир КОСКІН
В економічно розвинених
країнах Європи вже давно навчилися не тільки отримувати
з відходів енергію (в Україні
існує лише один такий завод),
а й заробляти на смітті. Тому
експерти зауважують, що нам
украй потрібно створювати
інфраструктуру з роздільного збору, сортування та
утилізації твердих побутових
відходів (ТВП). І в цьому напрямку слід працювати всім
– не тільки підприємствам, які
ставлять і вивозять контейнери, але і владі.

НЕ ХОЧЕШ ПОТОПАТИ У СМІТТІ
– РОЗДІЛЯЙ ЙОГО
Нині змішане сміття з Ірпінського регіону здебільшого відвозять на полігон під
Бородянкою, а частину – десь
30% від загальної маси – на
переробку в Бучу на лінію
роздільного збору. Цей відсоток слід збільшити хоча б до
80, як у Німеччині. Для цього
необхідно закупити додаткові
контейнери саме для сортування сміття. Та інформувати
про це населення, пропагуючи роздільний збір відходів.
На жаль, без «батога»
далеко не всі розуміють,
що засмічувати довкілля не
можна. Тому потреба в екологічній інспекції, очевидно,
відпаде ще нескоро. Водночас нині розробляється нормативна база для створення
у Приірпінні муніципальної
«екологічної варти». Якщо ж
говорити про законодавчу
базу державного рівня, то
є постанови парламенту, в
яких чітко зазначено, що змішувати сміття заборонено і

його слід розділяти на пакувальні матеріали та харчові
відходи, тобто на два контейнери – «сухе» і «мокре». Тоді
частину сміття можна окремо
везти на сортувальну лінію,
а решту – на полігон. Щоправда, тут постає ще одна
проблема: полігони переповнені. Нині багато сміттєзвалищ закриваються. Але це
проблема не місцевого рівня,
а загальнодержавна. Що ж
до сортування відходів, має
бути механізм, який спонукатиме кожну людину розділяти
сміття і допоможе розуміти,
для чого це потрібно. Втім, у
Приірпінні вже 30% населення свідомо розділяє сміття.

«ЕКОЛОГІЧНА ВАРТА» –
ЦЕ ЛИШЕ ПРОФІЛАКТИКА
Чи матиме муніципальна
«екологічна варта» повноваження карати порушників
гривнею? За законом, слід
викликати державну екологічну інспекцію з області – вона
може приїхати й оштрафувати людину, яка, наприклад,
вивезла в ліс або у заплаву
непотріб. Якщо ж на рівні міста створити «екологічну варту», то вона не тільки впливатиме на порушників, а й
зможе надавати інформацію
екоінспекції.
Проте неможливо проконтролювати всіх і впіймати
за руку кожного, хто вдома
не розділяє сміття. Оскільки такого механізму немає,
значить держава повинна
юридично зафіксувати економічний важіль, який спонукатиме до відповідальності.

Нині розробляється
нормативна база для
створення у Приірпінні
муніципальної
«екологічної варти».
А як впливати на власників
садиб, які взагалі не укладають угод на вивіз сміття? Нині
вони лише отримують приписи від   КП «Контроль благоустрою». А щоби стягнути
штраф, треба пройти досить
тривалу судову процедуру.

ЧИ БУДЕ В ІРПЕНІ ЗАВОД
ІЗ ПЕРЕРОБКИ СМІТТЯ?
За словами ірпінських
очільників, завод мають побудувати, і він обслуговуватиме увесь регіон. Це буде не
спалювальний завод, а саме
сортувальний. Адже спочатку слід розділяти сміття, відокремлюючи від загальної
маси ресурс, який можна переробити в потрібні товари.
Цих ресурсів у нас бракує. В
Україні є полімерні заводи,
яким не вистачає сировини,
і вони готові її купляти. Цікавий факт: у Китаї раніше
будували сміттєспалювальні
заводи, та коли вони зрозуміли, що в них бракує ресурсів, почали сортувати сміття.
І нині ми бачимо, скільки
різних пластикових виробів
потрапляє до нас із Китаю.
Вони виготовлені із вторинної
сировини, за яку ми платимо
живі гроші, а потім вивозимо
на сміттєзвалища.
Так, заводи з переробки
сміття будувати потрібно.
Але тут ще одна перепона:
тариф, за яким держава пла-

Нині змішане сміття з Ірпінського регіону здебільшого
відвозять на полігон під Бородянкою, а частину – десь
30% від загальної маси – на переробку в Бучу на лінію
роздільного збору. Цей відсоток слід збільшити хоча б
до 80, як у Німеччині. Для цього необхідно закупити
додаткові контейнери саме для сортування сміття.
Фото: Ю. Бережко-Камінська

тить за сортування відходів,
дуже маленький. Не вигідно.
Інвестор із жодної країни світу не прийде до нас будувати
сміттєсортувальний
завод.
Тож тарифи мають збільшуватися, це однозначно.
Стосовно ж тарифів на вивезення сміття, то очікується,
що незабаром вони стануть
саме тим економічним механізмом, який стимулюватиме
населення розділяти відходи.  
Якщо людина сортуватиме
сміття, то для неї тариф буде
менший. Якщо не сортуватиме – більший. Як у Європі.
Нині у Верховній Раді лежать два законопроекти. За
який із них проголосують,
таку стратегію розвитку країна матиме. Або ми підемо
шляхом сортування сміття
і   спорудження переробних
заводів, або будуватимемо
сміттєспалювальні заводи –
такі як завод «Енергія» у Києві.
До речі, Київ вивозить левову частку сміття на територію Київської області. Якби  
цього не було, зауважують
фахівці, Київщина обійшлась
би власними сміттєсортувальними і сміттєпереробними потужностями. А завод
«Енергія»,  якщо його модернізувати,   зміг би спалювати
щороку не 250 тис. тонн сміття, як зараз, а 500, і таким
чином розвантажити пів-Києва. Але там – приватний інвестор, який не модернізує
виробництво, бо йому це, як
уже зазначалося, не вигідно.
«Енергія» за кожну тонну спаленого сміття отримує 87 грн,
що дорівнює тарифу на офіційне захоронення відходів у
столиці. Тим часом витрати
заводу на спалювання тонни
сміття сягають 250 грн. Різницю підприємство компенсує
подачею тепла населенню.
Але ж «Енергія» має розвиватися. Потрібно поставити
очисні споруди, які працювали б за новими екологічними
технологіями. А це – великі
кошти.

А ЯК У СВІТІ?

Як поводяться з відходами
за західним кордоном? Сміття потрапляє на сортувальні
лінії. Енергоцінні ресурси відсортовують, переробляють,
решту сміття подрібнюють і
тільки тоді спалюють екологічно правильним методом,
застосовуючи очисні споруди, майже без викидів в атмосферу. На такі заводи не
треба жалкувати державних
грошей, та раз і назавжди вирішити питання на державному рівні.
Населення ж налаштовують на те, що відходи необхідно розділяти, доводять
інформацію, для чого це потрібно.
При цьому досвід розвинених країн свідчить, що без
штрафних санкцій не обійтися. Карають грошима. Проте
ірпінські урядники переконані, що про покарання говорити не варто: «Не карати
треба, а роз’яснювальну роботу проводити. От, скажімо,
Не зважаючи на всі старання комунальників Ірпеня тримати місто в чистоті, поставили контейнери для
цінують це поки що не всі жителі... роздільного збору відходів

біля висотних будинків – 30%
населення уже сортує. Проте
багато людей ще не розуміють, що то за контейнери стоять, навіть не дивляться і не
усвідомлюють».
В якій мірі сміттєсортувальний завод зміг би вирішити проблему відходів у
Приірпінні? На думку фахівців, повністю. Сто тисяч мешканців регіону могли б полегшено зітхнути. Але для того,
щоб система сортування сміття працювала, людям треба
все роз’яснювати до дрібниць. Влада передусім має
працювати інформаційно. З
одного боку, потрібно формувати команду волонтерів, з
другого – задіювати фахівця
з екології, який координуватиме роз’яснювальну роботу всіх комунальних служб:
освітян, служби благоустрою,
«Ірпіньводоканалу», «Ірпіньзеленбуду» та інших. У приватному секторі, можливо,
слід культивувати компостні
ями, щоби згодом перегнилими харчовими відходами
удобрювати рослини. І вже
менше буде навантаження на
полігон, і людина не платитиме за вивіз харчового сміття.
А сухі відходи забиратиме
машина.
Є міністерське бачення-концепція: розчищати сегменти переповнених полігонів і ставити там сортувальні
лінії для ліквідації накопичених відходів.
Європейський досвід свідчить, що сортувальна лінія
здатна вийняти зі сміття тільки 15% корисних відходів. А
решта, якщо не спалюється,
захоронюється.

ДО РОЗДУМІВ
Згідно з даними організації «Україна без сміття»,
щороку населення нашої
країни «виробляє» 14 млн
тонн побутових відходів, ще
434 млн тонн генерують підприємства. 1,4% побутового
сміття спалюється на заводі
«Енергія» – єдиному в країні
підприємстві з утилізації відходів. 93% вивозяться на легальні і нелегальні звалища.
У країні, згідно з інформацією Міністерства екології, працюють 22 сортувальні
лінії: в Києві, Вінниці, Дніпрі,
Запоріжжі, Чернівцях, Переяславі-Хмельницькому,
Червонограді, Чугуєві, Білій
Церкві, Бучі, селах Плебанівка Тернопільській області,
Погреби Київської області,
Єлиховичі Львівської області,
Абрикосове і Доброжанове
Одеської області. Там вибирають зі сміття те, що може
йти на вторинну переробку:
скло, пластикові пляшки, папір, картон, залізні банки та
інше.
Є також переробні підприємства іншого типу: вони
дозволяють добувати зі сміття енергію. Біля Києва, Броварів, Борисполя, Маріуполя,
Миколаєва, Івано-Франківська та Вінниці на полігонах
із відходів добувають біогаз,
який перетворюють на електричну енергію.
Зазначимо, що колись в
Україні було п’ять сміттєспа-

лювальних заводів – у Дніпрі, Харкові, Києві, Рівному
та в нині анексованому Севастополі. Зараз із них працює лише один. Рівненський
завод, який є найновішим
(запущений у 2013-му), пропрацював лише півроку. Через деякий час після зупинки
завод відновив роботу, але
лише частково – він більше
не спалює сміття, а займається лише сортуванням.

ІРПІНЬ МАЄ ПЛАН
Для Ірпінського регіону
розроблено програму роздільного збору відходів, у
якій крок за кроком розписано всі дії – аж до того, які контейнери і машини потрібно
придбати. Врахували навіть,
якого кольору будуть контейнери для паперу та картону,
для полімерів і скла, для змішаних відходів...
Та придбання двохсот контейнерів потребує значного
фінансування – приблизно
1,2 млн грн. Потрібні мінімум два сміттєвози – вони
коштуватимуть майже 7 мільйонів. Передбачено у програмі і придбання менших
за розмірами контейнерів
для роздільного збору сміття
у приватному секторі. Також
треба облаштувати обгороджені парканами екомайданчики, звідки машина зможе
зручно забирати контейнери.
А завод загалом може коштувати 30 млн мільйонів, але не
гривень, а доларів.
На які джерела фінансування можна сподіватися?
Тільки на міський бюджет.
Ніяких дотацій, субвенцій від
держави нема, виходить, місто саме мусить вирішувати
проблему.
На жаль, у цій царині є
дуже мало грантів, зазначає
Андрій Літвінов, начальник
міського управління інфраструктурного
розвитку,
інвестицій та житлово-комунального
господарства.
Наприклад, у сферах енергоефективності, креативної
економіки, зменшення небезпечних викидів грантів багато, на ці напрями орієнтуються Європа, США. Стосовно ж
сміттєзвалищ та роздільного
збору відходів грантів майже
немає. І коли вони десь спливають, на них просто шалений конкурс, «протиснутися»
туди дуже складно.
Спроба збудувати сміттєпереробний завод у Приірпінні вже не перша. Колись
велися перемовини з міжнародними
інвесторами,
готувалися майданчики для
будівництва. Були вже навіть
досягнуті домовленості та
оформлені всі дозвільні документи, а це – великий процес, який включав численні
погодження з різними державними службами. На жаль,
тоді не склалося, в останній
момент інвестор відмовився.  
Нині, щоби реанімувати
і таки втілити ідею спорудження заводу, слід знайти
інвестора. Очільники Ірпеня
впевнені: сміттєсортувальному заводу бути, екологічну
проблему буде вирішено.

САМОВРЯДУВАННЯ
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ЗВІТ ПРО РОБОТУ народного депутата України
МИХАЙЛА ГАВРИЛЮКА (лютий – липень 2017 р.)
спортним
обслуговуванням
у порядку, визначеному центральним органом виконавчої влади, який забезпечує
формування державної
політики у сфері праці
та соціальної політики.
• «Про внесення
змін до Конституції
України (в частині
скасування депутатської
недоторк а нності)»,
яким пропонується виключити
частини першу,
третю статті 80
Конституції України, якими передбачено гаранЗА ЦЕЙ ПЕРІОД
тії депутатської недоторканноСТАВ СПІВАВТОРОМ
сті. Прийняття запропонованих
7 ЗАКОНОПРОЕКТІВ,
змін забезпечить утвердження
СЕРЕД ЯКИХ:
демократичних
цінностей,
• «Про внесення зміни до сприятиме відкритості діяльностатті 15 Закону України «Про сті народних депутатів України
статус ветеранів війни, га- та їх відповідальності.
рантії їх соціального захисту»
щодо надання членам сімей ЯК ЗАСТУПНИК ГОЛОВИ
загиблих пільг без урахування КОМІТЕТУ ВЕРХОВНОЇ
середньомісячного сукупного РАДИ УКРАЇНИ У СПРАВАХ
доходу сім’ї».
ВЕТЕРАНІВ, УЧАСНИКІВ
• «Про внесення зміни до
статті 31 Закону України «Про БОЙОВИХ ДІЙ, УЧАСНИКІВ
реабілітацію інвалідів в Украї- АНТИТЕРОРИСТИЧНОЇ ОПЕРАЦІЇ
ні» щодо транспортного обслу- ТА ЛЮДЕЙ З ІНВАЛІДНІСТЮ,
говування осіб з інвалідністю»,
ВЗЯВ УЧАСТЬ У КОЖНОМУ
яким передбачається визначити, що особи з інвалідністю, які ЗАСІДАННІ КОМІТЕТУ.
проходять реабілітацію в реаКомітетом було ініційовабілітаційних установах, забез- но проведення круглого столу
печуються безоплатним тран- щодо актуальності створення

Шановні українці! По завершенню шостої
сесії Верховної Ради України VIII скликання
я як народний депутат України звітую
перед Вами про свою роботу.
Міністерства у справах ветеранів України – єдиного координуючого органу. Сьогодні проблемами ветеранів займається
більше п’яти міністерств, що
спричиняє чималі складнощі
у вирішенні навіть найпростіших питань для наших бійців.
Було вислухано ветеранів АТО,
представників
міністерств,
громадських організацій, народних депутатів і прийнято
рішення підтримати створення
єдиного координуючого органу для ветеранів.
Як член комітету взяв участь
у засіданні круглого столу на
тему «Правове врегулювання
статусу добровольців АТО», де
спільно з ветеранами АТО, волонтерами та представниками
громадських організацій, профільних комітетів і міністерств
шукали шляхи врегулювання
цього питання в законодавчій
площині.
Спільно з народними депутатами, які є членами Комітету Верховної Ради України у
справах ветеранів, учасників
бойових дій, учасників антитерористичної операції та людей з інвалідністю, придбали
апарати для електростимуляції
«НейСИЗМ» із приладдям (пе-

МІСТ ЧЕРЕЗ Р. СТРОКАЧ
(С. ГОСТОМЕЛЬ).

ща Гостомель зустрінуть з новою комп’ютерною технікою.

Радий повідомити, що це ВДАЛОСЯ У ПЕРШОМУ ПІВРІЧЧІ
питання включили у план робіт ЗАЛУЧИТИ КОШТИ ТАКОЖ НА
на 2017 рік і заклали в бюджет ТАКІ ПОТРЕБИ МЕШКАНЦІВ
кошти на ремонт, тож до кінця
СВОГО 95 -ГО ОКРУГУ:
редавальна антена, зарядний року цю проблему буде вирі• реконструкція мережі
шено.
пристрій) НСЗ ПРМ.Кб у кількості 5 штук для проведення ЗА ЧАС ШОСТОЇ СЕСІЇ ВЕРХОВНОЇ освітлення в’їзної групи по
вул. Свято-Покровській у селиоперацій пораненим воїнам
РАДИ УКРАЇНИ МНОЮ БУЛО
щі Гостомель;
АТО.
• придбання комп’ютерної
ОРГАНІЗОВАНО 6 ЕКСКУРСІЙ ДО
ЗА ПЕРІОД З ЛЮТОГО ПО ЛИПЕНЬ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ ДЛЯ та периферійної до комп’ютехніки для закладів
ОТРИМАВ 137 ЗВЕРНЕНЬ ВІД
УЧНІВ ШКІЛ 95-ГО ВИБОРЧОГО терної
комунальної власності міста
ГРОМАДЯН ТА ГРОМАДСЬКИХ
ОКРУГУ.
Ірпінь;
ОРГАНІЗАЦІЙ.
• придбання комп’ютерПроведено особисті прийоПитання, з якими зверта- ми громадян у кожному насе- ної техніки для комунальних
лися, стосувалися здебільшого леному пункті 95-го виборчого підприємств Боярської міської
надання земельних ділянок, округу. Зі всіма, хто не зміг ради Київської області;
матеріальної допомоги, а та- потрапити на прийом у своє• капітальний ремонт доріг
кож допомоги в лікуванні. Усі му населеному пункті, провів у с. Святопетрівському;
звернення були опрацьовані: зустрічі у приймальні, що зна• капітальне будівництво
більшість питань вирішено, ходиться у м. Київ.
спортивного дитячого майрешта – у процесі вирішення.
У минулому році мені вда- данчика по вул. Європейській
Велика частина депутатських лося отримати субвенцію для у м. Вишневе комунального
звернень була направлена розвитку 95-го виборчого підприємства Управління комною до Управління соціаль- округу й успішно виконати мунального господарства Вишного захисту населення щодо заплановані роботи. Так, рік невої міської ради.
надання матеріальної допо- розпочався із передачі сертиНа друге півріччя передбамоги кожному, хто звернувся з фікатів на комп’ютерну техніку чено чимало робіт, тому зараз
таким проханням. У результаті для шкіл, лікарень та осередків активно працюю над залученпроведеної роботи люди отри- культури. Це дало можливість ням коштів на соціально-екомали матеріальну допомогу в лише частково задовольнити номічний розвиток свого 95-го
розмірі від 1 до 50 тисяч гри- потреби у техніці, тому про- виборчого округу.
вень залежно від складності си- довжую роботу над цим питанДякую всім, хто мене
туації, в якій опинилися.
підтримує і допомагає пораням.
Завдяки субвенції, яку хоч дою. Дякую всім, хто небайТАКОЖ РАНІШЕ ЗВЕРТАВСЯ ДО
і з труднощами, але вдалось дужий! Попереду чимало
«УКРАВТОДОРУ» З ВИМОГОЮ
отримати, початок нового на- роботи, але разом зможемо
ВІДРЕМОНТУВАТИ АВАРІЙНИЙ вчального року школярі сели- все!

КОМУНАЛЬНІ ЛИПЕНЬ-СЕРПЕНЬ
КП «УЖКГ «Ірпінь»
ДІЛЬНИЦЯ ЕЛЕКТРИЧНИХ
МЕРЕЖ
Виконано роботи згідно зі зверненнями
громадян. Відновлено 570 м лінії мереж
вуличного освітлення. Відремонтовано 15 ліхтарів вуличного освітлення. Замінено 85 ламп
у ліхтарях вуличного освітлення. Проводилося
обслуговування фонтанів та озера на площі міста.

ДІЛЬНИЦЯ ЕКСПЛУАТАЦІЇ
ЛІФТІВ
Виконано роботи згідно зі зверненнями
громадян. Здійснено капітальний ремонт
пасажирського ліфта ІІІ під’їзду буд. №131
по вул. Северинівській, технічний огляд ліфтів буд. №14 по вул.
Ярославській, буд. №107 по вул. Соборній. Замінено редуктор
ліфта буд. №52-а по вул. Котляревського.

ДІЛЬНИЦЯ БЛАГОУСТРОЮ
МІСТА
Здійснювалося сухе прибирання вулиць
міста, майданчиків, зупинок, а також
обслуговування 101 урни (у парку
«Перемога», на партерній площі та по вул. Шевченка).
Проводилося регулярне очищення 38 автозупинок.

САНТЕХНІЧНА ДІЛЬНИЦЯ
Виконано роботи згідно зі зверненнями громадян. Замінено стояк холодного водопостачання
буд. №67 по вул. Варшавській, лежак і стояк
холодного водопостачання буд. №67 по вул. Садовій, ділянку лежака холодного водопостачання
(4 м п.) буд. №2-в по вул. Миру, л ежак холодного водопостачання (4 м п.) буд. №6-а по вул. Миру. Прокладено
трубопровід на Ірпінському міському кладовищі (250 м). Замінено
вводи в буд. №55 по вул. Центральній, №3, 8 і 3-а по вул. Тищенка.
Підключено стояки до мереж водопостачання. Замінено трубопровід
ливневої каналізації (2 м) ІІ під’їзду буд. №3-а по вул. Шевченка.

ДОРОЖНЬО-ЕКСПЛУАТАЦІЙНА
ДІЛЬНИЦЯ
Очищено плитку на площі до Дня
Незалежності, дороги від піску, ливневу
каналізацію.

ДІЛЬНИЦЯ САНІТАРНОЇ
ОЧИСТКИ
Прибрано 665 м3 будівельного сміття і негабаритів із прибудинкових територій (контейнерних майданчиків). Утилізовано 4497,5 м3
сміття, яке щоденно вивозилося з житлових
будинків і контейнерних майданчиків юридичних осіб та приватного сектору. Вивезено 60 м3 рідких стоків. Контролери уклали
78 угод, рознесли 162 квитанції і 138 актів, пройшли 88 вулиць.

ДІЛЬНИЦЯ КОМПЛЕКСНОГО
ПРИБИРАННЯ
Прибрано 307,885 тис. м2 прибудинкової
території. Здійснено поточне миття сходових
клітин, покіс трави на прибудинкових територіях, дезінфекцію та дератизацію, ремонт
дитячих майданчиків, прибирання підвальних приміщень і горищ. Підготовлено площу
до Дня Незалежності.

РЕМОНТНО-БУДІВЕЛЬНА
ДІЛЬНИЦЯ
Виконано роботи згідно зі зверненнями
громадян. Відремонтовано покрівлю буд.
№4-б по вул. Ав. Антонова, буд. №107 по
вул. Соборній, буд. №1 і 4 по вул. Миру,
буд. № 54-а і 65 по вул. Котляревського. Виконано ремонт сходових клітин та
майданчиків буд. №2 по вул. Покровській, ремонт під’їзду буд. № 3-а по вул. Тищенка, ремонт
квартир №1, 3 і 4 буд. №3-а по вул. Тищенка. Улаштовано
пішохідну доріжку із плит біля буд. №52-а по вул. Котляревського. Проведено бетонування контейнерного майданчика при буд. №7 по вул. Шевченка, відмостки буд. №6 по
вул. Миру, підлоги ліфтового приміщення буд. №131 по
вул. Северинівській.

КПП «ТЕПЛОЕНЕРГОПОСТАЧ»
Завершено роботи із заміни аварійної теплової мережі в Ірпені по вул.
Слов’янській, Гостомельське Шосе, Миру,
Троїцькій, Тищенка (школа №17), Ірпінь.
Ведуться роботи з реконструкції із заміною котлів у котельнях по вул. Миру, 2, та Садовій, 65.
Ведуться роботи зі здачі в експлуатацію вузлів обліку газу в
котельнях по вул. 9-а Лінія (Ірпінь), Курортній, 37 (Ворзель), Доківській і Пономарьова (Коцюбинське) Пономарьова. По всіх об’єктах проводяться роботи з технічного огляду
та, у разі необхідності, ремонт котлів і теплових мереж.

КП «Ірпіньводоканал»
Ірпінь. Виконано реконструкцію d 110
по вул. Алієвої від вул. Грибоєдова до
вул. Попова. Куплено і проводяться
монтажні роботи з заміни насосного
агрегату СМ 125-80-315/4 на
каналізаційній насосній станції «Меком»
по вул. Стельмаха. Замінено ввід
водопроводу в житловий будинок по вул.
Центральній, 55, з установкою оглядового
колодязя d 100 і засувки d 100. Замінено
пожгідрант по вул. 7-а Лінія.
Київ. Виконано реконструкцію самопливного каналізаційного
колектору d 1000 по вул. Генерала Наумова, 400 п. м.
Гостомель. Куплено і замінено зворотний клапан на
каналізаційній насосній станції №7, вул. Свято-Покровська.
Замінено пожгідрант по вул. Проскурівській, 15.
Виконано хлорування і промивку водопроводів шкіл
Ірпеня, Бучі, Ворзеля, Гостомеля.

КП «Муніципальна варта»
Відділ оперативного моніторингу
Опрацьовано 414 звернень від громадян
щодо оперативного розв’язання проблем
життєдіяльності міста Ірпеня:
Щодо діяльності КП «УЖКГ «Ірпінь» – 114
звернень; питання виникали з приводу
непрацюючого вуличного освітлення,
непрацюючих ліфтів, неприбраного сміття.
Щодо діяльності Національної поліції – 53
звернення.
У частині повноважень Ірпінського РЕМ – 67 звернень.
Щодо діяльності ДСНС – 8 звернень.
У частині повноважень КП «Ірпіньводоканал» – 30 звернень,
КП «Ірпіньзеленбуд» – 41 звернення.
Залучення групи швидкого реагування по дотриманню
правопорядку та інспекторів по об’єкту «Центральна площа»
– 34.
Відділ охорони
Здійснено супровід дітей до санаторію у м. Мукачево – тричі.
Забезпечено громадський порядок під час проведення Дня
Незалежності. Забезпечено ліквідацію наслідків вибуху газу
по вул. Тищенка. Постійний робочий процес – гарантування
безпеки в місті.
Юридичний відділ
Опрацьовано 15 листів. Розроблено освітній проект
«Здорова та відповідальна молодь». Взято участь у
Всеукраїнському з’їзді муніципальних варт задля вивчення
позитивного досвіду. Проведено звітування перед громадою
за результатами піврічної роботи та комплекс заходів
громадських обговорень за участі поліції.
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№ 36. 8 вересня 2017 року

ТЕЛЕПРОГРАМА 11 ВЕРЕСНЯ – 17 ВЕРЕСНЯ
ПОНЕДIЛОК, 11 ВЕРЕСНЯ

Канал "1+1"

3.30 Т/с «Татусевi дочки».
(16+).
6.00 «ТСН».
4.25 Абзац.
6.30 Снiданок з «1+1».
5.20 Kids` Time.
7.00 «ТСН».
5.25 М/с «Губка Боб Ква7.10 Снiданок з «1+1».
дратнi Штани».
8.00 «ТСН».
6.35 Kids` Time.
8.10 Снiданок з «1+1».
6.40 Х/ф «Джунглi: У пошу9.00 «ТСН».
ках Марсупiламi».
9.10 Снiданок з «1+1».
8.45 Х/ф «Пандорум». (16+).
9.30 «Чотири весiлля 3».
11.00 Х/ф «Вавiлон нашої
10.50 «Мiняю жiнку».
ери». (16+).
12.00 «ТСН».
12.50 Х/ф «Робот Чаппi».
12.20 «Мiняю жiнку».
(16+).
13.50 Т/с «Пончик Люся».
15.10 Т/с «Не родись врод(16+).
лива».
14.45 Т/с «Свати 3».
15.50 Т/с «Величне столiття. 19.00 Гастарбайтери.
21.00 Дешево i сердито.
Роксолана».
22.00 Х/ф «Вавiлон нашої
16.45 «ТСН».
ери». (16+).
17.10 Мелодрама «Нескiн0.00 Х/ф «Чужi на районi».
ченне кохання». (12+).
(18+).
19.30 «ТСН».
20.30 «Секретнi матерiали». 1.45 Служба розшуку дiтей.
21.00 Комедiя «Догори дри- 1.50 Зона ночi.
гом». (12+).
ICTV
22.00 «Грошi».
6.25 Факти тижня. 100 хви23.15 «Танцi з зiрками».
лин з О. Соколовою.
0.00 «ТСН».
8.45 Факти. Ранок.
0.10 «Танцi з зiрками».
9.10 Спорт.
1.45 «Ворожка».
9.15 Надзвичайнi новини.
Інтер
Пiдсумки з К. Стогнiєм.
6.20 «Слiдство вели...» з Л. 10.15 Антизомбi.
Каневським».
11.15 Секретний фронт.
7.00 Новини.
Дайджест.
7.10 «Ранок з Iнтером».
12.00 Х/ф «Ключ саламан8.00 Новини.
дри». (16+).
8.10 «Ранок з Iнтером».
12.45 Факти. День.
9.00 Новини.
13.20 Х/ф «Ключ саламан9.20 Т/с «Яблучний спас»,
дри». (16+).
1 i 2 с.
14.40 Х/ф «Таксi 3». (16+).
12.00 Новини.
15.45 Факти. День.
12.25 Т/с «Яблучний спас»,
16.10 Х/ф «Таксi 3». (16+).
3 i 4 с.
16.55 Х/ф «Таксi 4». (16+).
13.30 «Слiдство вели...» з Л. 18.45 Факти. Вечiр.
Каневським».
19.20 Надзвичайнi новини з
15.15 «Чекай на мене».
К. Стогнiєм.
17.40 Новини.
20.20 Бiльше нiж правда.
18.00 «Стосується кожного». 21.05 Факти. Вечiр.
19.00 «Стосується кожного». 21.25 Т/с «Штрафбат». (16+).
20.00 «Подробицi».
22.25 Свобода слова.
20.40 Т/с «Заборонена лю0.55 Х/ф «Миротворець».
бов». (16+).
(16+).
22.50 «Слiдство вели...» з Л.
Канал "2+2"
Каневським».
0.25 Т/с «Любов не дiлиться 6.00 М/ф.
на два».
8.00 «Вiн, Вона i телевiзор».
2.15 «Подробицi» - «Час».
10.00 «Спецкор».
2.55 «Скептик».
10.35 «ДжеДАI».
10.55 «Вiн, Вона i телевiзор».
Канал "Україна"
13.10 Х/ф «Як украсти мiль6.50 Ранок з Україною.
йон».
7.00 Сьогоднi.
15.30 Х/ф «Гарячi голови 2».
7.15 Ранок з Україною.
17.15 «Загублений свiт».
8.00 Сьогоднi.
18.15 «Спецкор».
8.15 Ранок з Україною.
18.40 «ДжеДАI».
9.00 Сьогоднi.
19.10 «Бандерлоги».
9.15 Зоряний шлях.
19.30 Т/с «Ментiвськi вiйни.
10.45 Реальна мiстика.
Одеса 2». (16+).
11.45 Х/ф «Моя любов».
20.30 Т/с «Ментiвськi вiйни.
(16+).
2». (16+).
13.50 Т/с «Школа проживан- Одеса
21.30
Х/ф
«Озеро акул».
ня», 1 i 2 с. (16+).
(16+).
15.00 Сьогоднi.
15.30 Т/с «Школа проживан- 23.15 Х/ф «Iдеальнi канiкули». (18+).
ня». (16+).
18.00 Т/с «Жiночий лiкар 3». 1.00 Т/с «Легенди 2». (16+).
1.50 Х/ф «Страченi свiтан(16+).
ки».
19.00 Сьогоднi.
19.45 «Говорить Україна».
НТН
21.00 Т/с «Вiкно життя», 17 i 6.40 Т/с «Життя, якого не
18 с. (12+).
було». (16+).
23.00 Сьогоднi.
Т/с «Кулагiн та партне23.30 Х/ф «Форсаж 5». (16+). 9.50
ри».
(16+).
2.05 Сьогоднi.
11.50 «Страх у твоєму домi».
СТБ
13.30 «Нашi».
14.15 «2 кiнськi сили».
7.05 «Все буде добре!»
14.45 «Свiдок».
9.05 Х/ф «Тато напрокат».
13.30 «Слiдство ведуть екс- 15.05 Т/с «13». (16+).
19.00 «Свiдок».
трасенси».
19.30 Т/с «Кулагiн та партне15.25 «Все буде добре!»
ри». (16+).
17.30 «Вiкна-Новини».
21.30 Т/с «Елементарно 2».
18.00 Т/с «Тато Ден».
(16+).
19.55 «Хата на тата».
23.15 «Свiдок».
22.00 «Вiкна-Новини».
23.45 Т/с «Чорнi вiтрила 3».
22.45 «Хата на тата».
(18+).
3.15 «Найкраще на ТБ».
1.45 Т/с «Полiцiя Маямi».
Новий канал
(16+).
3.00 Зона ночi.
2.30 «Свiдок».

СЕРЕДА, 13 ВЕРЕСНЯ

ВIВТОРОК, 12 ВЕРЕСНЯ

Канал "1+1"

6.00 «ТСН».
6.30 Снiданок з «1+1».
7.00 «ТСН».
7.10 Снiданок з «1+1».
8.00 «ТСН».
8.10 Снiданок з «1+1».
9.00 «ТСН».
9.10 Снiданок з «1+1».
9.30 «Чотири весiлля 3».
10.55 «Чотири весiлля 6».
12.00 «ТСН».
12.20 «Мiняю жiнку».
13.50 Т/с «Пончик Люся».
(16+).
14.45 Т/с «Свати 3».
15.45 Т/с «Величне столiття.
Роксолана».
16.45 «ТСН».
17.10 Мелодрама «Нескiнченне кохання». (12+).
19.30 «ТСН».
20.30 «Секретнi матерiали».
21.00 Комедiя «Догори дригом». (12+).
22.00 «Життя без обману».
23.15 Трилер «Вежа». (12+).
0.00 «ТСН».
0.10 Трилер «Вежа». (12+).
1.50 «Ворожка».
Iнтер

6.20 «Слiдство вели...» з Л.
Каневським».
7.00 Новини.
7.10 «Ранок з Iнтером».
8.00 Новини.
8.10 «Ранок з Iнтером».
9.00 Новини.
9.20 «Давай одружимося».
11.25 Т/с «Заборонена любов». (16+).
12.00 Новини.
12.25 Т/с «Заборонена любов». (16+).
14.00 «Слiдство вели...» з Л.
Каневським».
15.50 «Речдок».
16.45 «Речдок».
17.40 Новини.
18.00 «Стосується кожного».
19.00 «Стосується кожного».
20.00 «Подробицi».
20.40 Т/с «Заборонена любов». (16+).
22.50 «Слiдство вели...» з Л.
Каневським».
0.25 Т/с «Любов не дiлиться
на два».
Канал "Україна"

6.00 Т/с «Адвокат». (16+).
7.00 Сьогоднi.
7.15 Ранок з Україною.
8.00 Сьогоднi.
8.15 Ранок з Україною.
9.00 Сьогоднi.
9.15 Зоряний шлях.
11.30 Реальна мiстика.
13.40 Т/с «Черговий лiкар
3». (12+).
15.00 Сьогоднi.
15.30 Т/с «Черговий лiкар
3». (12+).
16.00 Т/с «Адвокат». (16+).
18.00 Т/с «Жiночий лiкар 3».
(16+).
19.00 Сьогоднi.
19.45 «Говорить Україна».
21.00 Т/с «Вiкно життя», 19 i
20 с. (12+).
23.00 Сьогоднi.
23.30 Т/с «Закон i порядок:
спецiальний корпус». (16+).
СТБ

6.45 «Все буде добре!»
8.45 «Все буде смачно!»
10.55 «МастерШеф 5».
15.25 «Все буде добре!»
17.30 «Вiкна-Новини».
18.00 Т/с «Тато Ден». (16+).
19.55 «МастерШеф 7».
22.00 «Вiкна-Новини».
22.45 «МастерШеф 7».
0.05 «Один за всiх».
Новий канал

3.00 Зона ночi.
3.45 Т/с «Татусевi дочки».
(16+).

4.40 Абзац.
5.35 Kids` Time.
5.40 М/с «Губка Боб Квадратнi Штани».
6.55 Kids` Time.
7.00 Абзац.
8.00 Т/с «Щасливi разом».
12.00 Т/с «Моя прекрасна
няня».
15.20 Т/с «Не родись вродлива».
19.00 Половинки.
21.00 Х/ф «Зорянi вiйни:
Iмперiя завдає удару у вiдповiдь».
23.45 Х/ф «Пандорум».
(16+).
1.50 Х/ф «Iнший свiт: Повстання ликанiв». (18+).

Канал «1+1»

6.00 «ТСН».
6.30 Снiданок з «1+1».
7.00 «ТСН».
7.10 Снiданок з «1+1».
8.00 «ТСН».
8.10 Снiданок з «1+1».
9.00 «ТСН».
9.10 Снiданок з «1+1».
9.30 «Чотири весiлля 3».
10.55 «Чотири весiлля 6».
12.00 «ТСН».
12.20 «Мiняю жiнку».
13.50 Т/с «Пончик Люся».
(16+).
14.45 Т/с «Свати 3».
15.45 Т/с «Величне столiття.
Роксолана».
16.45 «ТСН».
17.10 Мелодрама «НескiнченICTV
не кохання». (12+).
6.30 Ранок у великому мiстi. 19.30 «ТСН».
8.45 Факти. Ранок.
20.30 «Секретнi матерiали».
9.15 Надзвичайнi новини з 21.00 Комедiя «Догори дриК. Стогнiєм.
гом». (12+).
10.05 Бiльше нiж правда.
22.00 «Мiняю жiнку 12».
11.00 Х/ф «Ключ саламан23.15 Драма «Iнша земля».
дри». (16+).
(16+).
12.45 Факти. День.
0.00 «ТСН».
13.20 Х/ф «Ключ саламан0.10 Драма «Iнша земля».
дри». (16+).
(16+).
13.45 «На трьох».
1.20 «Ворожка».
14.25 Т/с «Пiвнiчний вiтер».
Iнтер
(16+).
15.45 Факти. День.
6.20 «Слiдство вели...» з Л.
16.10 Т/с «Пiвнiчний вiтер». Каневським».
(16+).
7.00 Новини.
16.45 Т/с «Винищувачi».
7.10 «Ранок з Iнтером».
(16+).
8.00 Новини.
17.45 Т/с «Штрафбат». (16+). 8.10 «Ранок з Iнтером».
18.45 Факти. Вечiр.
9.00 Новини.
19.20 Надзвичайнi новини з 9.20 «Давай одружимося».
К. Стогнiєм.
11.25 Т/с «Заборонена лю20.20 Громадянська обобов». (16+).
рона.
12.00 Новини.
21.05 Факти. Вечiр.
12.25 Т/с «Заборонена лю21.25 Т/с «Штрафбат». (16+). бов». (16+).
22.30 Т/с «Винищувачi».
14.00 «Слiдство вели...» з Л.
(16+).
Каневським».
23.25 Х/ф «Обитель зла 3.
15.50 «Речдок».
Вимирання». (16+).
16.45 «Речдок».
1.25 Т/с «Морська полiцiя.
17.40 Новини.
Лос-Анджелес». (16+).
18.00 «Стосується кожного».
19.00 «Стосується кожного».
Канал «2+2»
20.00 «Подробицi».
6.00 М/ф.
20.40 Т/с «Не було б щастя».
8.00 «Вiн, Вона i телевiзор». 22.50 «Слiдство вели...» з Л.
10.00 «Спецкор».
Каневським».
10.35 «ДжеДАI».
0.25 Т/с «Жереб долi».
10.55 «Бандерлоги».
Канал «Україна»
11.25 «Загублений свiт».
12.15 «Вiн, Вона i телевiзор». 6.00 Т/с «Адвокат». (16+).
13.30 Х/ф «Озеро акул».
7.00 Сьогоднi.
(16+).
7.15 Ранок з Україною.
15.25 Т/с «Команда». (16+). 8.00 Сьогоднi.
17.15 «Загублений свiт».
8.15 Ранок з Україною.
18.15 «Спецкор».
9.00 Сьогоднi.
18.40 «ДжеДАI».
9.15 Зоряний шлях.
19.10 «Бандерлоги».
11.30 Реальна мiстика.
19.30 Т/с «Ментiвськi вiйни. 13.40 Т/с «Черговий лiкар 3».
Одеса 2». (16+).
(12+).
20.30 Т/с «Ментiвськi вiйни. 15.00 Сьогоднi.
Одеса 2». (16+).
15.30 Т/с «Черговий лiкар 3».
21.30 Х/ф «Ера динозаврiв». (12+).
(16+).
16.00 Т/с «Адвокат». (16+).
23.15 «Загублений свiт».
18.00 Т/с «Жiночий лiкар 3».
0.15 Т/с «Легенди 2». (16+). (16+).
19.00 Сьогоднi.
НТН
19.45 «Говорить Україна».
8.30 Ранковий «Свiдок».
21.30 Футбол. Лiга чемпiонiв
9.00 Т/с «Кулагiн та партне- УЄФА. «Шахтар» - «Наполi».
ри». (16+).
23.50 Сьогоднi.
10.30 Т/с «Детективи».
0.10 Т/с «Закон i порядок:
(16+).
спецiальний корпус». (16+).
12.00 «Страх у твоєму домi».
СТБ
13.45 Т/с «Елементарно 2».
(16+).
6.35 «Все буде добре!»
14.45 «Свiдок».
8.35 «Битва екстрасенсiв 16».
15.05 Т/с «Елементарно 2». 10.30 «МастерШеф 5».
(16+).
15.25 «Все буде добре!»
15.30 Т/с «Доктор Блейк».
17.30 «Вiкна-Новини».
(16+).
18.00 Т/с «Тато Ден». (16+).
17.25 Т/с «Детективи». (16+). 20.00 «МастерШеф 7».
19.00 «Свiдок».
22.00 «Вiкна-Новини».
19.30 Т/с «Кулагiн та партне- 22.45 «МастерШеф 7».
ри». (16+).
0.20 «Один за всiх».
21.30 Т/с «CSI: кiберпростiр
Новий канал
2». (16+).
3.15 Зона ночi.
23.15 «Свiдок».
23.45 Т/с «Чорнi вiтрила 3». 4.45 Абзац.
5.35 Kids` Time.
(18+).

ЧЕТВЕР, 14 ВЕРЕСНЯ

5.40 М/с «Губка Боб Квадратнi Штани».
6.55 Kids` Time.
7.00 Абзац.
8.00 Т/с «Щасливi разом».
12.00 Т/с «Моя прекрасна
няня».
15.20 Т/с «Не родись вродлива».
19.00 Зiрки пiд гiпнозом.
21.10 Х/ф «Зорянi вiйни: Повернення джедая».
0.00 Х/ф «Зорянi вiйни:
Iмперiя завдає удару у вiдповiдь».
2.45 Служба розшуку дiтей.

Канал "1+1"

6.00 «ТСН».
6.30 Снiданок з «1+1».
7.00 «ТСН».
7.10 Снiданок з «1+1».
8.00 «ТСН».
8.10 Снiданок з «1+1».
9.00 «ТСН».
9.10 Снiданок з «1+1».
9.30 «Чотири весiлля 3».
10.55 «Чотири весiлля 6».
12.00 «ТСН».
12.20 «Мiняю жiнку».
13.50 Т/с «Пончик Люся».
(16+).
ICTV
14.45 Т/с «Величне столiття.
6.30 Ранок у великому мiстi.
Роксолана».
8.45 Факти. Ранок.
9.15 Надзвичайнi новини з К. 16.45 «ТСН».
17.10 Мелодрама «НескiнченСтогнiєм.
10.05 Громадянська оборона. не кохання». (12+).
11.05 Х/ф «Миротворець».
19.30 «ТСН».
(16+).
20.30 «Секретнi матерiали».
12.45 Факти. День.
21.00 Комедiя «Догори дри13.20 Х/ф «Миротворець».
гом». (12+).
(16+).
22.00 «Свiт навиворiт 9».
13.45 «На трьох».
23.15 Х/ф «Санктум». (16+).
14.25 Т/с «Пiвнiчний вiтер».
0.00 «ТСН».
(16+).
0.10 Х/ф «Санктум». (16+).
15.45 Факти. День.
16.10 Т/с «Пiвнiчний вiтер».
1.45 «Ворожка».
(16+).
Iнтер
16.45 Т/с «Винищувачi».
(16+).
7.00 Новини.
17.45 Т/с «Штрафбат». (16+). 7.10 «Ранок з Iнтером».
18.45 Факти. Вечiр.
19.20 Надзвичайнi новини з 8.00 Новини.
8.10 «Ранок з Iнтером».
К. Стогнiєм.
9.00 Новини.
20.20 Секретний фронт.
9.20 «Давай одружимося».
21.05 Факти. Вечiр.
21.25 Т/с «Штрафбат». (16+). 11.25 Т/с «Не було б щастя».
22.20 Т/с «Винищувачi».
12.00 Новини.
(16+).
12.25 Т/с «Не було б щастя».
23.20 Х/ф «Обитель зла 4.
14.00 «Слiдство вели...» з Л.
Життя пiсля смертi». (18+).
Каневським».
1.25 Т/с «Морська полiцiя.
15.50 «Речдок».
Лос-Анджелес». (16+).
16.45 «Речдок».
Канал «2+2»
17.40 Новини.
6.00 М/ф.
18.00 «Стосується кожного».
8.00 «Вiн, Вона i телевiзор».
19.00 «Стосується кожного».
10.00 «Спецкор».
20.00 «Подробицi».
10.35 «ДжеДАI».
20.40 Т/с «Не було б щастя».
10.55 «Бандерлоги».
22.50 «Слiдство вели...» з Л.
11.25 «Загублений свiт».
12.15 «Вiн, Вона i телевiзор». Каневським».
13.30 Х/ф «Ера динозаврiв». 0.25 Т/с «Жереб долi».
(16+).
Канал "Україна"
15.25 Т/с «Команда». (16+).
17.15 «Загублений свiт».
6.00 Т/с «Адвокат». (16+).
18.15 «Спецкор».
7.00 Сьогоднi.
18.40 «ДжеДАI».
7.15 Ранок з Україною.
19.10 «Бандерлоги».
8.00 Сьогоднi.
19.30 Т/с «Ментiвськi вiйни.
8.15 Ранок з Україною.
Одеса 2». (16+).
9.00 Сьогоднi.
20.30 Т/с «Ментiвськi вiйни.
9.15 Зоряний шлях.
Одеса 2». (16+).
11.30 Реальна мiстика.
21.30 Х/ф «Чужий 4: Воскресiння». (16+).
13.40 Т/с «Черговий лiкар 3».
23.45 «Загублений свiт».
(12+).
0.45 Т/с «Легенди 2». (16+).
15.00 Сьогоднi.
НТН
15.30 Т/с «Черговий лiкар 3».
(12+).
8.30 Ранковий «Свiдок».
16.00 Т/с «Адвокат». (16+).
9.00 Т/с «Кулагiн та партнери». (16+).
18.00 Т/с «Жiночий лiкар 3».
10.30 Т/с «Детективи». (16+). (16+).
12.00 «Страх у твоєму домi». 19.00 Сьогоднi.
13.40 Т/с «CSI: кiберпростiр
19.45 «Говорить Україна».
2». (16+).
21.50 Футбол. Лiга Європи
14.45 «Свiдок».
УЄФА. «Зоря» - «Естерсунд».
15.05 Т/с «CSI: кiберпростiр
0.00 Сьогоднi.
2». (16+).
15.30 Т/с «Доктор Блейк».
СТБ
(16+).
17.25 Т/с «Детективи». (16+). 7.10 «Все буде добре!»
19.00 «Свiдок».
9.10 «Битва екстрасенсiв 16».
19.30 Т/с «Кулагiн та партне- 11.10 «МастерШеф 5».
ри». (16+).
15.25 «Все буде добре!»
21.30 Т/с «CSI: кiберпростiр
17.30 «Вiкна-Новини».
2». (16+).
18.00 Т/с «Тато Ден». (16).
23.15 «Свiдок».
20.00 «Зваженi та щасливi 7».
23.45 Т/с «Чорнi вiтрила 3».
22.00 «Вiкна-Новини».
(18+).
22.45 «Зваженi та щасливi 7».
1.40 Т/с «Полiцiя Маямi».
(16+).
0.00 «Один за всiх».

ТЕЛЕТИЖДЕНЬ
ЧЕТВЕР, 14 ВЕРЕСНЯ

Новий канал

Канал «1+1»

2.50 Зона ночi.
4.45 Абзац.
5.35 Kids` Time.
5.40 М/с «Губка Боб Квадратнi Штани».
6.55 Kids` Time.
7.00 Абзац.
8.00 Т/с «Щасливi разом».
12.00 Т/с «Моя прекрасна
няня».
15.20 Т/с «Не родись вродлива».
19.00 Зорянi яйця.
20.45 Х/ф «Зорянi вiйни: Прихована загроза».
23.40 Х/ф «Зорянi вiйни: Повернення джедая».
2.30 Служба розшуку дiтей.
2.35 Зона ночi.

6.00 «ТСН».
6.30 Снiданок з «1+1».
7.00 «ТСН».
7.10 Снiданок з «1+1».
8.00 «ТСН».
8.10 Снiданок з «1+1».
9.00 «ТСН».
9.10 Снiданок з «1+1».
9.30 «Чотири весiлля 3».
10.55 «Чотири весiлля 6».
12.00 «ТСН».
12.20 «Мiняю жiнку».
13.50 Т/с «Пончик Люся».
(16+).
14.45 Т/с «Величне столiття.
Роксолана».
16.45 «ТСН».
17.10 Мелодрама «Нескiнченне кохання». (12+).
19.30 «ТСН».
20.15 «Лiга смiху 3».
23.00 «Лiга смiху 3».
1.50 «Вечiрнiй Київ».

ICTV

6.30 Ранок у великому мiстi.
8.45 Факти. Ранок.
9.15 Надзвичайнi новини з К.
Стогнiєм.
10.10 Секретний фронт.
11.10 Х/ф «В облозi». (16+).
12.45 Факти. День.
13.20 Х/ф «В облозi». (16+).
13.50 «На трьох».
14.25 Т/с «Пiвнiчний вiтер».
(16+).
15.45 Факти. День.
16.10 Т/с «Пiвнiчний вiтер».
(16+).
16.50 Т/с «Винищувачi».
(16+).
17.50 Т/с «Штрафбат». (16+).
18.45 Факти. Вечiр.
19.20 Надзвичайнi новини з
К. Стогнiєм.
20.20 Iнсайдер.
21.05 Факти. Вечiр.
21.25 Т/с «Штрафбат». (16+).
22.25 Т/с «Винищувачi».
(16+).
23.20 Х/ф «Обитель зла 5.
Вiдплата». (18+).
1.20 Т/с «Морська полiцiя.
Лос-Анджелес». (16+).
Канал "2+2"

6.00 М/ф.
8.00 «Вiн, Вона i телевiзор».
10.00 «Спецкор».
10.35 «ДжеДАI».
10.55 «Бандерлоги».
11.25 «Загублений свiт».
12.15 «Вiн, Вона i телевiзор».
13.15 Х/ф «Чужий 4: Воскресiння». (16+).
15.25 Т/с «Команда». (16+).
17.15 «Загублений свiт».
18.15 «Спецкор».
18.40 «ДжеДАI».
19.10 «Бандерлоги».
19.30 Т/с «Ментiвськi вiйни.
Одеса 2». (16+).
20.30 Т/с «Ментiвськi вiйни.
Одеса 2». (16+).
21.30 Х/ф «Облога». (16+).
23.50 «Загублений свiт».
0.50 Т/с «Легенди 2». (16+).
1.40 Х/ф «Ярослав Мудрий».
2.50 «Облом.UA».
НТН

8.30 Ранковий «Свiдок».
9.00 Т/с «Кулагiн та партнери». (16+).
10.30 Т/с «Детективи». (16+).
12.00 «Страх у твоєму домi».
13.40 Т/с «CSI: кiберпростiр
2». (16+).
14.45 «Свiдок».
15.05 Т/с «CSI: кiберпростiр
2». (16+).
15.30 Т/с «Доктор Блейк».
(16+).
17.25 Т/с «Детективи». (16+).
19.00 «Свiдок».
19.30 Т/с «Кулагiн та партнери». (16+).
21.30 Т/с «CSI: кiберпростiр
2». (16+).
23.15 «Свiдок».
23.45 Т/с «Морський патруль». (16+).
1.30 Т/с «Полiцiя Маямi».
(16+).
2.10 «Свiдок».

СУБОТА, 16 ВЕРЕСНЯ

П`ЯТНИЦЯ, 15 ВЕРЕСНЯ

Iнтер

5.50 М/ф.
6.20 «Слiдство вели...» з Л.
Каневським».
7.00 Новини.
7.10 «Ранок з Iнтером».
8.00 Новини.
8.10 «Ранок з Iнтером».
9.00 Новини.
9.20 «Давай одружимося».
11.25 Т/с «Не було б щастя».
12.00 Новини.
12.25 Т/с «Не було б щастя».
14.00 «Слiдство вели...» з Л.
Каневським».
15.50 «Речдок».
16.45 «Речдок».
17.40 Новини.
18.00 «Стосується кожного».
20.00 «Подробицi тижня».
22.00 Х/ф «Крах iнженера
Гарiна».
2.55 Х/ф «Все перемагає
любов».
Канал «Україна»

6.00 Т/с «Адвокат». (16+).
7.00 Сьогоднi.
7.15 Ранок з Україною.
8.00 Сьогоднi.
8.15 Ранок з Україною.
9.00 Сьогоднi.
9.15 Зоряний шлях.
11.30 Реальна мiстика.
13.40 Т/с «Черговий лiкар 3».
(12+).
15.00 Сьогоднi.
15.30 Т/с «Черговий лiкар 3».
(12+).
16.00 Т/с «Адвокат». (16+).
18.00 Т/с «Жiночий лiкар 3».
(16+).
19.00 Сьогоднi.
19.45 «Говорить Україна».
21.00 Т/с «Вiкно життя», 21 i
22 с. (12+).
23.00 Сьогоднi.
23.20 Спецiальний репортаж.
0.00 Т/с «Вiкно життя». (12+).
СТБ

5.05 Х/ф «Неiдеальна жiнка».
7.00 Х/ф «Дихай зi мною».
17.30 «Вiкна-Новини».
18.00 Т/с «Тато Ден». (16+).
19.55 «Сюрприз, сюрприз!»
22.00 «Вiкна-Новини».
22.45 «Сюрприз, сюрприз!»
23.25 Х/ф «Неiдеальна
жiнка».

23.35 Х/ф «Воно». (18+).
1.40 Х/ф «Заноза». (18+).
ICTV

6.30 Ранок у великому мiстi.
8.45 Факти. Ранок.
9.15 Надзвичайнi новини з К.
Стогнiєм.
10.10 Iнсайдер.
11.10 Х/ф «В облозi 2. Територiя темряви». (16+).
12.45 Факти. День.
13.20 Х/ф «В облозi 2. Територiя темряви». (16+).
13.45 «На трьох».
14.20 Т/с «Пiвнiчний вiтер».
(16+).
15.20 Т/с «Спецзагiн
«Шторм». (16+).
15.45 Факти. День.
16.10 Т/с «Спецзагiн «Шторм».
(16+).
16.50 Т/с «Винищувачi».
(16+).
17.45 Т/с «Штрафбат». (16+).
18.45 Факти. Вечiр.
19.20 Надзвичайнi новини з
К. Стогнiєм.
20.20 Антизомбi.
21.05 Факти. Вечiр.
21.25 Дизель-шоу.
0.00 Х/ф «Обитель зла 3. Вимирання». (16+).
1.45 Т/с «Морська полiцiя.
Лос-Анджелес». (16+).
Канал «2+2»

6.00 М/ф.
8.00 «Вiн, Вона i телевiзор».
10.00 «Спецкор».
10.35 «ДжеДАI».
10.55 «Бандерлоги».
11.25 «Загублений свiт».
12.15 «Вiн, Вона i телевiзор».
13.50 Х/ф «Гарячi голови».
15.25 Т/с «Команда». (16+).
17.15 «Загублений свiт».
18.15 «Спецкор».
18.40 «ДжеДАI».
19.10 Х/ф «Морський пiхотинець». (16+).
20.55 Х/ф «Морський пiхотинець 2». (16+).
22.50 «Змiшанi єдиноборства. UFC».
1.30 «Цiлком таємно».
1.55 Х/ф «Ярослав Мудрий».
НТН

8.30 Ранковий «Свiдок».
9.00 Т/с «Кулагiн та партнери». (16+).
10.30 Т/с «Детективи». (16+).
12.00 «Страх у твоєму домi».
13.40 Т/с «CSI: кiберпростiр
2». (16+).
14.45 «Свiдок».
15.05 Т/с «CSI: кiберпростiр
2». (16+).
15.30 Т/с «Доктор Блейк».
(16+).
17.25 Т/с «Детективи». (16+).
19.00 «Свiдок».
19.30 Т/с «Кулагiн та партнери». (16+).
21.30 Т/с «CSI: кiберпростiр
2». (16+).
23.15 «Свiдок».
23.45 Т/с «Морський патруль». (16+).
1.30 Т/с «Полiцiя Маямi».
(16+).
2.15 «Свiдок».

Канал «1+1»

6.00 «ТСН».
6.55 «Грошi».
8.00 «Снiданок. Вихiдний».
10.00 «Свiтське життя».
11.00 «Життя без обману».
12.30 Комедiя «Догори
дригом». (12+).
16.30 «Вечiрнiй квартал».
18.30 «Розсмiши комiка».
19.30 «ТСН».
20.15 «Українськi сенсацiї».
21.15 «Вечiрнiй квартал».
23.15 «Свiтське життя».
0.15 «Вечiрнiй Київ».
4.15 «Вечiрнiй Київ».
Iнтер

5.45 Х/ф «Пригоди Буратiно».
8.20 Х/ф «Щит i меч», 1 с.
10.00 «Володимир Басов.
Бiгун на довгi дистанцiї».
11.00 Х/ф «Щит i меч»,
2-4 с.
16.15 Т/с «Джерело щастя»,
1-4 с.
20.00 «Подробицi».
20.30 Творчий вечiр Леонiда Агутiна.
23.45 Великий бокс. Вiктор
Постол - Джамшидбек Наджмiтдiнов.
2.35 «Володимир Басов.
Бiгун на довгi дистанцiї».
3.20 Х/ф «Чарiвний голос
Джельсомiно».
Канал «Україна»

7.00 Сьогоднi.
7.15 Зоряний шлях.
8.10 Т/с «Вiкно життя», 1722 с. (12+).
15.00 Сьогоднi.
15.20 Т/с «Вiкно життя».
(12+).
16.45 Т/с «Вибираючи
долю», 1 i 2 с.
19.00 Сьогоднi.
19.40 Т/с «Вибираючи
долю».
21.50 Т/с «Випробування
вiрнiстю». (16+).
1.10 Реальна мiстика.
3.00 Сьогоднi.
3.40 Т/с «Закон i порядок:
спецiальний корпус».
(16+).
5.40 Зоряний шлях.
СТБ

6.00 Х/ф «Мрiяти не шкiдливо». (12+).
7.55 «Караоке на Майданi».
8.55 «Все буде смачно!»
9.50 «Зваженi та щасливi
7».
13.05 «Сюрприз, сюрприз!»
16.15 «Хата на тата».
19.00 «Х-Фактор 8».
22.00 «Вiкна-Новини».
22.30 Т/с «Тато Ден».
Новий канал

3.10 Служба розшуку дiтей.
3.15 Зона ночi.
5.45 Kids` Time.
5.50 М/с «Губка Боб Квадратнi Штани».
7.05 Kids` Time.
7.10 Т/с «Татусевi дочки».
(16+).
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8.00 Гастарбайтери.
10.00 Дешево i сердито.
11.00 Зiрки пiд гiпнозом.
13.15 Зорянi яйця.
15.00 Х/ф «Зорянi вiйни:
Прихована загроза».
18.00 Х/ф «Зорянi вiйни:
Атака клонiв».
21.00 Х/ф «Зорянi вiйни:
Помста ситхiв».
0.00 Х/ф «Район 9». (16+).
2.00 Зона ночi.
ICTV

6.30 Дивитись усiм!
7.25 Без гальм.
8.25 М i Ж.
9.25 Дизель-шоу.
10.45 Особливостi нацiональної роботи.
11.45 Особливостi нацiональної роботи.
12.45 Факти. День.
13.00 «На трьох».
14.40 Х/ф «В облозi». (16+).
16.45 Х/ф «В облозi 2. Територiя темряви». (16+).
18.45 Факти. Вечiр.
19.20 Надзвичайнi новини.
Пiдсумки з К. Стогнiєм.
20.05 Х/ф «Морський бiй».
(16+).
22.45 Х/ф «Обитель зла 4.
Життя пiсля смертi». (18+).
0.40 Т/с «Морська полiцiя.
Лос-Анджелес». (16+).
2.15 Провокатор.

Канал «1+1»

6.00 «ТСН».
6.50 М/ф «Маша i ведмiдь».
7.00 «Українськi сенсацiї».
8.00 «Снiданок. Вихiдний».
9.00 «Лото-Забава».
9.40 «Свiт навиворiт 9».
10.55 Т/с «Свати 3».
12.00 Т/с «Свати 3».
13.00 Т/с «Свати 3».
14.00 «Лiга смiху 3».
16.45 «Лiга смiху 3».
19.30 «ТСН-Тиждень».
21.00 «Танцi з зiрками».
23.20 Мелодрама «Наїзницi
та янголи».
1.05 «Аргумент Кiно».
2.00 «Свiтське життя».
4.45 «Ескiмоска 2: Пригоди в
Арктицi».
5.15 «ТСН-Тиждень».
Iнтер

5.25 «Подробицi» - «Час».
5.55 М/ф.
6.25 Х/ф «Кохана жiнка механiка Гаврилова».
8.00 «Вдалий проект».
9.00 «Готуємо разом».
10.00 «Орел i решка. Рай i
пекло».
11.00 «Орел i решка. Перезавантаження».
12.00 Х/ф «Ой, матусi!»
14.00 Творчий вечiр Леонiда
Агутiна.
16.30 Х/ф «Я його злiпила».
Канал «2+2»
(16+).
18.30 «Крутiше за всiх».
6.00 М/ф.
20.00 «Подробицi».
8.00 «Бандерлоги».
20.30 Т/с «Його любов», 1-4 с.
9.00 «Загублений свiт».
0.05 Х/ф «Дев`ять ознак
12.00 «Цiлком таємно».
зради».
12.35 Т/с «Одинак». (16+).
16.05 Х/ф «Гарячi голови 2». 1.50 «Подробицi» - «Час».
17.50 Х/ф «Великий солКанал «Україна»
дат». (16+).
6.50
Сьогоднi.
19.45 Х/ф «Шпигун по сусiд- 7.40 Зоряний
шлях.
ству».
9.50 Т/с «Жiночий лiкар 3».
21.20 Х/ф «12 раундiв».
(16+).
(16+).
14.50 Х/ф «В очiкуваннi
23.35 «Загублений свiт».
весни».
0.25 Х/ф «Усiм потрiбна
17.00 Т/с «Зимовий вальс», 1 i
Кет». (18+).
с. (16+).
2.15 Х/ф «Легенда про кня- 219.00
Подiї тижня з Олегом
гиню Ольгу».
Панютою.
3.25 «Облом.UA».
20.00 Т/с «Зимовий вальс».
5.00 Пряма трансляцiя з
Пiтсбурга (США). Fight Night (16+).
21.50 Т/с «Вибираючи долю».
116. Люк Рокхолд проти
2.00 Реальна мiстика.
Девiда Бранча.
3.30 Т/с «Черговий лiкар 3».
НТН
(12+).
6.00 Х/ф «Вiчний поклик». 5.50 Подiї тижня з Олегом
Панютою.
11.30 «РечДОК».
13.50 «Склад злочину».
СТБ
15.35 «Пiвдень. Нерадян5.05 Х/ф «Кохання Надiї».
ський Союз».
9.00 «Все буде смачно!»
17.20 «Речдок».
11.00 «Караоке на Майдан».
19.00 «Свiдок».
«МастерШеф 7».
19.30 Х/ф «У зонi особливої 12.00
19.00
«Слiдство
ведуть ексуваги».
трасенси».
21.20 Х/ф «Полювання за
20.55 «Один за всiх».
тiнню».
22.10 «Х-Фактор 8».
23.20 Х/ф «Тiнi в раю».
Новий канал
(16+).
0.55 Т/с «Полiцiя Маямi».
3.00 Зона ночi.
(16+).
4.40 Kids` Time.
2.40 «Свiдок».
4.45 М/с «Губка Боб Квадратнi
3.10 «Легенди бандитської Штани».
Одеси».
5.55 Kids` Time.
4.00 «Правда життя. Про- 6.00 Топ-модель по-украфесiї».
їнськи.

8.45 М/ф «Втеча з планети
Земля».
10.35 Х/ф «Загубленi в космосi».
13.00 Х/ф «Зорянi вiйни: Атака клонiв».
16.00 Х/ф «Зорянi вiйни: Помста ситхiв».
19.00 Х/ф «Зорянi вiйни: Пробудження сили». (12+).
22.00 Х/ф «Iнший свiт: Пробудження». (18+).
23.45 Х/ф «Йоганутi». (16+).
1.15 Х/ф «Воно». (18+).
ICTV

5.00 Факти.
5.30 Т/с «Слiдчi». (16+).
7.35 Т/с «Вiддiл 44». (16+).
11.30 «На трьох».
12.45 Факти. День.
13.00 «На трьох».
13.35 Х/ф «Морський бiй».
(16+).
16.05 Дизель-шоу.
18.45 Факти тижня. 100 хвилин з О. Соколовою.
20.30 Комiк на мiльйон.
22.05 Х/ф «Хеллбой 2. Золота
армiя». (16+).
0.35 Х/ф «Обитель зла 5. Вiдплата». (18+).
2.10 Т/с «Морська полiцiя.
Лос-Анджелес». (16+).
3.00 Провокатор.
Канал «2+2»

6.00 Пряма трансляцiя з Пiтсбурга (США). Fight Night 116.
Люк Рокхолд проти Девiда
Бранча.
8.00 «Бандерлоги».
10.10 «Вiн, Вона i телевiзор».
13.10 Х/ф «Морський пiхотинець». (16+).
14.55 Х/ф «Морський пiхотинець 2». (16+).
16.50 9 тур ЧУ з футболу.
«Зоря» - «Карпати».
19.15 9 тур ЧУ з футболу.
«Чорноморець» - «Шахтар».
21.25 ПроФутбол.
23.15 Трансляцiя з Пiтсбурга
(США). Fight Night 116. Люк
Рокхолд проти Девiда
Бранча.
2.00 Х/ф «Легенда про княгиню Ольгу».
3.10 «Облом.UA».
НТН

4.30 Х/ф «Пригоди Електронiка».
8.05 Т/с «Походеньки нотарiуса Неглiнцева». (16+).
11.20 Х/ф «У зонi особливої
уваги».
13.10 Х/ф «П`ять хвилин
страху».
14.50 «Легенди карного
розшуку».
15.55 «Склад злочину».
17.25 «Речдок».
19.00 Т/с «13». (16+).
22.45 Х/ф «Мисливцi за розумом». (18+).
0.45 Х/ф «Тiнi в раю». (16+).
2.15 «Таємницi кримiнального свiту».
3.10 «РечДОК».
4.10 «Легенди бандитської
Одеси».

ОГОЛОШЕННЯ

Новий канал

3.00 Зона ночi.
4.40 Абзац.
5.35 Kids` Time.
5.40 М/с «Губка Боб Квадратнi Штани».
6.55 Kids` Time.
7.00 Абзац.
8.00 Половинки.
10.00 Т/с «Моя прекрасна
няня».
16.15 Топ-модель по-українськи.
19.00 Топ-модель по-українськи.
21.40 Х/ф «Палкi утiкачки».
(16+).
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► Загублене посвідчення дитини з багатодітної сім’ї серія
ДБ №012121, видане відділом
у справах сім’ї та молоді Ірпінської міської ради 03.11.2014 р.
на ім’я – Бут Микола Дмитрович,
вважати недійсним.
► Загублений військовий квиток серія НУ №8931018, виданий
1985 р. на ім’я – Заєць Олексій
Вікторович, вважати недійсним.
► Загублений студентський
квиток серія КХ № 11464341,
виданий Університетом державної фіскальної служби України
01.09.2016 р. на ім’я – Шамрай

Вадим Валентинович, вважати недійсним.
► Загублене посвідчення дитини-інваліда серія ААГ №178053,
видане Управлінням праці та
соціального захисту населення
м. Ірпінь 31.05.2017 р. на ім’я
– Пшенишнюк Оксана Ігорівна,
вважати недійсним.
► Вважати недійсним втрачений акт на право власності
на земельну ділянку серія ЯМ
№110947, виданий на підставі
рішення Ірпінської міської ради
№1309 21 сесії 6 скликання від
15.11.2011 р. на ім’я Гриневич Анатолій Георгійович. Акт

зареєстровано в Книзі записів
реєстрації державних актів на
право власності землею та на
право постійного користування
землею, договір оренди землі
за номером 321090001001866.
Земельна ділянка розташована
за адресою: Київська обл., м. Ірпінь, пров. Ранковий, 25. Кадастровий номер земельної ділянки:
3210900000:01:174:7145.
► Вважати недійсним втрачене свідоцтво про право власності №БН від 02.11.1973 р. на
жилий будинок із прилежними до
нього будівлями та спорудами,
розташований за адресою: смт
Гостомель, вул. Пролетарська,

3, видане на підставі рішення виконкому Гостомельської селищної
Ради депутатів трудящих №21 від
02.11.1973 р. на ім’я Шутова
Галина Захарівна. Жилий будинок зареєстрований Київським
міжміським бюро технічної інвентаризації на підставі свідоцтва
про право особистої власності і
записаний у реєстрову книгу за
№6 за реєстровим №1192 від
23.11.1973 р.
► Загублений студентський
квиток, виданий Університетом
державної фіскальної служби
України 01.09.2016 р. на ім’я –
Степанюк Сергій Васильович, вважати недійсним.
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УКРАЇНА. НОВИНИ ТИЖНЯ
► Президент Петро Порошенко привітав українців із
початком дії угоди про асоціацію з ЄС. «1 вересня 2017
року – день, який назавжди
увійде в історію України. Адже
саме в цей день у повному обсязі набула чинності угода про
асоціацію з Євросоюзом», – заявив він. Президент нагадав,
що з 1 січня 2016 р. діє всеохопна зона вільної торгівлі з
ЄС: «За 6 місяців цього року зовнішня торгівля України з ЄС
зросла на 22%. Майже 40% нашої торгівлі припадає саме
на Євросоюз. Це вже незворотні процеси інтеграції до ринку
ЄС».
Нагадаємо, з 2014 р. угода про асоціацію між Україною
та Євросоюзом працювала обмежено. Її політичну частину
було підписано 21 березня 2014 р. під час саміту в Брюсселі. Економічну частину (про створення зони вільної торгівлі) підписали 27 червня 2014 р. Для набуття чинності угоду
мали ратифікувати всі 28 держав-членів ЄС. Європарламент
ратифікував її синхронно з Верховною Радою 16 вересня
2014 р. Першими з країн Євросоюзу документ ратифікували Румунія, Литва та Латвія, останніми –Кіпр, Бельгія та Нідерланди. У Нідерландах питання про ратифікацію було винесене на консультативний референдум, на якому 6 квітня
2016 р. 61% громадян країни проголосував «проти». Однак
результати референдуму за законодавством не є обов’язковими до виконання, тож парламент Нідерландів ратифікував угоду 30 травня фото:
ц.р. В. Шилов
Президент Європейської ради Дональд Туск назвав набуття угодою про асоціацію чинності в повному обсязі святом для Європи. А президент Єврокомісії Жан-Клод Юнкер
заявив: «Попри всі труднощі ми це зробили! Я дякую всім:
тим, хто виборював це на Майдані, і тим, хто наполегливо
працює, щоб реформувати країну. Це знаковий день для
Європейського континенту».
► Україна за всю історію
незалежності ще ніколи не
була настільки близькою
до ухвалення правильних
системних рішень, які дозволять змінити стан справ
у державі та зробити зміни незворотними, заявив
прем’єр-міністр Володимир Гройсман напередодні нової
сесії Верховної Ради.«Нам потрібно вирішити низку проблем у державі. Люди не повинні чекати. Ми дуже близько
підійшли до реформи освіти, до нової пенсійної системи та
системи охорони здоров’я, – сказав голова уряду. – Ми також говоримо про нові закони для бізнесу... Нам потрібно
створювати, а не руйнувати. І п’ятдесят законопроектів, напрацьованих урядом, зроблять зміни незворотними. Досить
лаятися один з одним. Лаялися за 25 років, і що?... Ми вже
налагодили роботу в багатьох сферах. Для нас принципово
вірити в успіх України. Зміни треба розпочати зараз, а не
відкладати їх на потім».
► Пріоритетами в роботі парламенту цієї осені є
освітня, медична, судова і
пенсійна реформи, заявив
голова Верховної Ради Андрій Парубій. «Осінь повинна
пройти під знаком реформ.
Минулої весни ми підготували базу для багатьох важливих і
фундаментальних змін, у нас є шанс, і я впевнений, що у нас
є відповідальність, аби кожну з цих реформ ми розглянули»,
– сказав спікер.
Сьома сесія ВР восьмого скликання розпочалася 4 вересня і має завершитися 2 лютого 2018 р. Вже на другий день
роботи, 5 вересня, парламент остаточно прийняв новий базовий закон «Про освіту», тим самим запустивши реформу
галузі.
► Міжнародна компанія «GlobalFirepower», яка
щорічно складає рейтинг
найкращих армій світу, помістила армію України на
30 місце (відразу після Швеції). Перше місце посіла армія
США, друге – Росії. В першій
десятці також Великобританія, Японія, Туреччина, Німеччина, Єгипет. Рейтинг найкращих армій включає 133 країни.
Для його створення проводиться комплексне дослідження,
в ході якого враховується більш ніж 50 факторів. Країни з
ядерним арсеналом та члени НАТО отримують бонусні
бали. У порівнянні з країнами-сусідами Україна посіла третю позицію – після Росії і Польщі (19 місце).
► Голова ОБСЄ Себастьян
Курц пропонує вжити термінових заходів для запобігання гуманітарній та
екологічній катастрофі на
Донбасі. Він вважає, що конфлікт не тільки «забруднює
політичний клімат» Європи,
але й може стати причиною
екологічних забруднень, оскільки бойові дії загрожують
руйнацією сховищам хлору, хімічним і металургійним заводам, місцям зберігання небезпечних відходів та вугільним
шахтам. «Ця ситуація – бомба вповільненої дії»,– зазначив
політик. Оскільки сторони конфлікту дуже близькі географічно, будь-який інцидент може вплинути на людей, що
живуть по обидва боки лінії розмежування. Так, на початку
2017 р. обстрілу зазнала  Донецька фільтрувальна станція,
де зберігалося 7 тонн хлоргазу. Якби сховище вибухнуло,
наслідки були б катастрофічними. Курц вважає, що всім сторонам збройного протистояння слід поважати «цивільний
характер» заводів, електро- і гідростанцій, інших екологічно
важливих об’єктів.

ЕРА «ПРОЗОРИХ ОФІСІВ»

Як реформується система адмінпослуг?
Вклеїти фотокартку в паспорт, зареєструвати бізнес, прописатися
у квартирі чи оформити право власності на майно – на все це
досі потрібно було витратити не один день і доводилося обійти
низку державних установ. Сьогодні всі справи такого роду можна
вирішити швидше і в одному місці – завдяки центрам надання
адміністративних послуг (ЦНАПам). Та чи вдалося подолати
бюрократію і викоренити хабарництво та черги з їхньою появою?
Центр громадського моніторингу та контролю проаналізував
здобутки і прогалини реформи в сфері адмінпослуг.

голови правління Центру
політико-правових реформ
Віктор Тимощук.
Пришвидшити та оптимізувати роботу інтегрованих
офісів можна за допомогою
сучасної техніки й електронного документообігу, якого
так не вистачає в райцентрах.
За словами заступника голови Державного агентства з
питань електронного урядування Олексія Вискуба, чимало ЦНАПів досі не мають
необхідного
програмного
забезпечення. Тож багато документів заповнюються від
руки й передаються з рук у
руки, що забирає додатковий
час на обробку документів.

ЩО ЧЕКАЄ НА ЦНАПИ
В МАЙБУТНЬОМУ?

ФОКУС НА СПОЖИВАЧА
За даними Мінекономрозвитку, на сьогодні в Україні
налічується 713 ЦНАПів, і
їхня кількість зростає далі.
Основна мета так званих
«прозорих» офісів – це доступний та зручний сервіс,
який надається за принципом
«єдиного вікна». Це означає,
що громадяни можуть отримати в одному приміщенні
весь спектр державних послуг: зареєструвати або зняти
з реєстрації ФОП, оформити
земельну ділянку, отримати
різні довідки, подати документи на субсидію чи державну допомогу і багато іншого.
З 2014 р. у ЦНАПах можна
навіть зареєструвати громадське об’єднання чи місцеву
газету. Щоправда, не всюди,
бо кожен центр має свій перелік послуг.
«Прийшов вклеїти фото
в паспорт. Сестра розповіла
про ЦНАП. Мінусів поки що
не помітив. Серед плюсів –
електронна черга. Ніяких сварок і штовханини з бабусями.
Ніхто тобі не скаже, що “ви
місце не займали і вас тут не
було», якщо відійти”, – розповів Центру відвідувач ЦНАПу
Солом’янської
райдержадміністрації в м. Києві Антон
Марков-Глєбов.
Також громадянам подобається некабінетна система,
коли людей приймають на

відкритому просторі, а не за
зачиненими дверима, як було
раніше. Підхід «усе на очах у
клієнтів» унеможливлює хабарництво і сприяє прозорості процесу.
На думку відвідувачів, ще
одна беззаперечна перевага
такого офісу – значна економія часу і зусиль. «Я часто тут
буваю, оскільки займаюся реєстрацією фізичних осіб-підприємців. Завдяки ЦНАПу це
можна зробити за один візит.
А витяг узагалі можна одержати в електронному вигляді
в Інтернеті, не обов’язково
повертатися до ЦНАПу, щоб
забрати один папірець, – поділилася враженнями бухгалтер Інна Водолазка. – Це дуже
зручно. Було б чудово, якби
ще податкова почала працювати в такому режимі».

ВРАЗЛИВІ ТОЧКИ
«ПРОЗОРИХ» ОФІСІВ
За словами експерта Офісу
реформи адміністративних
послуг Павла Остапенка, сьогодні в Україні щоквартально
з’являється близько 10–15
ЦНАПів, однак їхнє утворення до цього часу залишається
хаотичним. І їм поки що не
вдалося повністю вирішити
проблему з чергами та швидким обслуговуванням. Навіть
у столиці люди скаржаться,
що іноді у ЦНАПі доводиться
проводити набагато більше

Загалом експерти схвально оцінюють реформу адміністративних послуг. Взаємодія ЦНАПів із деякими
державними
структурами  
стала яскравим прикладом
успішного співробітництва.
Йдеться, зокрема, про співпрацю з Держземагентством
(з 2015 р. – Держгеокадастром). За словами Віктора
Тимощука, до реорганізації
ця установа вважалася однією
з найкорумпованіших, громадяни не могли без хабаря ані
оформити  земельну ділянку,
ані отримати звичайну довідку. Втім, після інтеграції
служби до системи ЦНАПів
ситуація кардинально змінилася. І тепер, за даними
Кабміну, Держгеокадастр є
одним із найбільших джерел
надходжень до місцевих бюджетів. Наприклад, за перше
півріччя 2017 р. землевпорядники Миколаївщини за
надані адміністративні послуги спрямували до казни
понад 1,35 млн грн, а на
Житомирщині ця сума сягає
1,8 млн грн.
Враховуючи такий позитивний досвід, урядовці
планують і надалі розширювати перелік послуг. За словами посадовців, їх можна
збільшити до 300, додавши,
зокрема,   реєстрацію актів
цивільного стану, реєстрацію транспортних засобів та
оформлення посвідчень водія. Також у планах підвищувати стандарти сервісу.
«Наша мета – не лише
географічна доступність, а
й ефективна організаційна
структура і робочі процеси.
Ми хочемо обмежити час
очікування людини в центрі
до 15 хвилин, і ще 15 хвилин – для надання послуги»,
– зауважив керівник Офісу
реформи адміністративних
послуг Володимир Семеніхін.  
Мешканці багатьох міст
України вже змогли переконатись у перевагах ЦНАПів, і
на сьогодні процес їхньої розбудови триває. А це означає
подальший прогрес у взаємовідносинах громадян і влади.

часу, ніж розрекламовані 15
хв.
«Затишно, гарно, можна
посидіти і почекати з комфортом, але хотілося б, щоби
це було все-таки швидше.
Було б непогано збільшити
кількість спеціалістів, які ведуть прийом, особливо за
популярними напрямками»,
– зазначає клієнтка ЦНАПу
Солом’янської райдержадміністрації Оксана Басенко.
На думку експертів, розвиток ЦНАПів гальмують
деякі державні інстанції, які
борються за монополію в
наданні низки послуг. Наприклад, 2015 р. урядовці законодавчо закріпили зміни, за
якими «прозорі» офіси також
отримали право приймати
документи на виготовлення
біометричних закордонних
паспортів. Наразі це роблять
лише 29 центрів, більшість
із яких розташовані в Києві.
Одна з причин такої малої
кількості – жорсткі технічні
вимоги, які висуває Державна
міграційна служба (ДМС) до
ЦНАПів.
«Вартість обладнання, яке
виставляє ДМС, – це 300 тисяч гривень: комп’ютер, фотоапарати, плюс захищений
канал зв’язку – винятково
оптоволоконна лінія. А це означає, що треба багато часу,
щоб провести всі ці канали до
органів місцевого самовряду- Матеріал Центру громадського
моніторингу та контролю
вання», – пояснює заступник

ІРПІНСЬКИЙ «ПРОЗОРИЙ ОФІС»:
щодня до 500 клієнтів
В Ірпені Центр надання
адміністративних
послуг запрацював
12 жовтня 2015 року.
Він розташований
на першому поверсі
виконавчого комітету
міської ради.

Фото: Ю. Бережко-Камінська

«Прозорий офіс» поділений на сектори прийому,
інформування, очікування
та обслуговування громадян. У секторі очікування
створені належні умови
для перебування відвідувачів, розміщені стенди з
інформаційними картками
та зі зразками заповнених

заяв і документів, необхідних для отримання адміністративних послуг. У ЦНАПі
облаштовано 38 робочих
місць. Для зручності обслуговування впроваджена
система електронної черги.
Встановлено камери відеоспостереження,
працює
служба оперативного моніторингу і служба реагування («Муніципальна варта»).
Щодня Центр обслуговує
300–500 клієнтів. Нині через ЦНАП надається 69 адміністративних
послуг,
установлених рішенням сесії Ірпінської міської ради.
Також через «Прозорий
офіс» надає послуги низка
комунальних підприємств.

СПРАВИ ЖИТЕЙСЬКІ

ПЕРЕЛІК АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ,
які надаються Ірпінською міською радою та її
виконавчим комітетом у «Прозорому офісі»
Фото: Ю. Бережко-Камінська

Відділ земельних ресурсів
виконавчого комітету
Ірпінської міської ради
1. Надання дозволу на розробку проекту землеустрою
щодо відведення земельної
ділянки в орендне користування.
2. Надання дозволу на розробку проекту землеустрою
щодо відведення земельної
ділянки в постійне користування.
3. Надання дозволу на розробку проекту землеустрою
щодо відведення земельної
ділянки у власність.
4. Надання дозволу на
розробку технічної документації щодо встановлення меж
земельної ділянки.
5. Затвердження проекту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки в орендне користування.
6. Затвердження проекту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки в постійне користування.
7. Затвердження проекту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки, цільове
призначення якої змінюється.
8. Затвердження проекту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність.
9. Затвердження технічної
документації щодо встановлення меж земельної ділянки.
10. Довідка про наявність
та розмір земельної частки
(паю).
11. Рішення про передачу
у власність, надання у постійне користування та оренду
земельних ділянок, що перебувають у державній або комунальній власності.
12. Рішення про продаж
земельних ділянок держаної
та комунальної власності.
13. Надання дозволу на
зміну цільового призначення
земельної ділянки або її частини.
14. Надання спірних питань на землю на узгоджувальну комісію Ірпінської
міської ради.
Відділ містобудування та
архітектури виконавчого
комітету Ірпінської
міської ради
1. Рішення про присвоєння
поштової адреси об’єкту нерухомого майна.
2. Рішення про надання дозволу на присвоєння
(зміну) юридичної поштової
адреси.
3. Рішення про встановлення пріоритету заявника на
місце розташування рекламного засобу, продовження
строку, на який встановлено
зазначений пріоритет, або
про відмову в установленні
такого пріоритету.
4. Внесення змін до
паспорта прив’язки тимчасової споруди для провадження
підприємницької діяльності.

5. Надання містобудівних
умов і обмежень на забудову
земельної ділянки.
6.
Видача
паспорта
прив’язки тимчасової споруди для провадження підприємницької діяльності.
7. Реєстрація стаціонарних
та пересувних малих архітектурних форм в базі даних.
8. Дозвіл на розміщення
зовнішньої реклами.
Відділ забезпечення
діяльності ради
1. Копії рішень Ірпінської
міської ради.
2. Витяги з протоколів засідань постійних депутатських
комісій Ірпінської міської
ради.
3. Витяги з протоколів сесій Ірпінської міської ради.
Загальний відділ
виконавчого комітету
Ірпінської міської ради
1. Копії рішень виконавчого комітету.
2. Витяги з протоколів засідань виконавчого комітету
Ірпінської міської ради.
Відділ житловокомунального
господарства виконавчого
комітету Ірпінської
міської ради
1. Свідоцтво про право
власності на житло.
2. Довідка про те, що особа зарахована на квартирний
облік.
3. Довідка про відсутність
приватизації житлового фонду.
Центр надання
адміністративних послуг
виконавчого комітету
Ірпінської міської ради
1. Довідка про проживання в населеному пункті віднесеному до зони посиленого
радіоекологічного контролю.
Ірпінське МВ ГУ ДСНС
України у Київській області
1. Декларація відповідності матеріально-технічної
бази суб’єкта господарювання вимогам законодавства з
питань пожежної безпеки.
Відділ державної реєстрації
виконавчого комітету
Ірпінської міської ради
1. Державна реєстрація
юридичної особи, яка має намір стати підприємцем.
2. Державна реєстрація фізичної особи, яка має намір
стати підприємцем.
3. Державна реєстрація
згідно відомостей юридичної
особи.
4. Видача витягу з Єдиного
державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб –
підприємців.
5. Державна реєстрація
змін до відомостей про фізичну особу – підприємця, які
містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб
та фізичних осіб – підприємців.

6. Державна реєстрація
припинення юридичної особи
в результаті її ліквідації, злиття, приєднання, поділу або
перетворення.
7. Державна реєстрація
припинення підприємницької
діяльності фізичною особою
– підприємцем за її рішенням
8. Державна реєстрація
права власності на нерухоме
майно та інших речових прав
на нерухоме майно (крім
державної реєстрації іпотеки
нерухомого майна).
9. Видача витягу, інформаційної довідки та виписки з
Державного реєстру речових
прав на нерухоме майно.
Відділ ведення реєстру
територіальної громади
виконавчого комітету
Ірпінської міської ради
1. Реєстрація місця проживання особи.
2. Зняття з реєстрації місця
проживання особи.
3. Реєстрація місця перебування особи.
4. Оформлення та видача
довідки про реєстрацію місця
проживання або місця перебування особи.
Управління
Держгеокадастру
у м. Ірпінь
1. Державна реєстрація
земельної ділянки з видачею
витягу з Державного земельного кадастру.
2. Внесення до Державного земельного кадастру
відомостей (змін до них) про
земельну ділянку.
3. Внесення до Державного земельного кадастру
відомостей про межі частини
земельної ділянки, на яку поширюються права суборенди,
сервітуту, з видачею витягу.
4. Внесення до Державного земельного кадастру
відомостей (змін до них) про
землі в межах територій адміністративно-територіальних
одиниць з видачею витягу.
5. Державна реєстрація
обмежень у використанні земель з видачею витягу.
6. Внесення до Державного земельного кадастру
відомостей про обмеження
у використанні земель, встановлені законами та прийнятими відповідно до них нормативно-правовими актами, з
видачею витягу.
7. Виправлення технічної помилки у відомостях з
Державного земельного кадастру, допущеної органом,
що здійснює його ведення, з
видачею витягу.
8. Надання відомостей з
Державного земельного кадастру у формі витягу з Державного земельного кадастру
про: землі в межах території
адміністративно-територіальних одиниць обмеження у використанні земель земельну
ділянку.
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9. Надання відомостей з
Державного земельного кадастру у формі довідки, що
містить узагальнену інформацію про землі (території).
10. Надання відомостей з
Державного земельного кадастру у формі викопіювань
з кадастрової карти (плану)
та іншої картографічної документації.
11. Видача довідки про
наявність та розмір земельної
частки (паю).
12. Видача довідки про наявність у Державному земельному кадастрі відомостей
про одержання у власність
земельної ділянки у межах
норм безоплатної приватизації за певним видом її цільового призначення (використання).
13. Видача відомостей з
документації із землеустрою,
що включена до Державного
фонду документації із землеустрою.
14. Видача довідки з державної статистичної звітності
про наявність земель та розподіл їх за власниками земель, землекористувачами,
угіддями.
15. Видача витягу з Державного реєстру сертифікованих інженерів-землевпорядників.
16. Видача витягу з технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки.
17. Видача витягу з Державного реєстру сертифікованих інженерів-геодезистів.
Інспекція державного
архітектурно-будівельного
контролю виконавчого
комітету Ірпінської
міської ради
1. Видача сертифікатущодо об’єктів, що за класом наслідків належать до об’єктів з
середніми наслідками  (СС2)
2. Видача дозволу,на виконання будівельних робіт
щодо об’єктів, що за класом
наслідків належать до об’єктів
з середніми наслідками  (СС2)
3. Реєстрація декларації
про готовність об’єкта до експлуатації щодо об’єктів, що за
класом наслідків належать до
об’єктів з незначними наслідками (СС1)
4. Надання послуги із повідомленням про внесення
змін до декларації про початок виконання будівельних
робіт
5. Надання послуги із внесення змін до повідомлення
про початок  виконання будівельних робіт  щодо об’єктів,
будівництво яких здійснюється на підставі будівельного
паспорту, а також об’єктів, що
за класом наслідків належать
до об’єктів з незначними наслідками  (СС1)
6. Надання послуги   з подання  повідомлення про початок  виконання будівельних
робіт,   щодо об’єктів, будівництво яких здійснюється на
підставі будівельного паспорту, а також об’єктів, що за
класом наслідків належать до
об’єктів з незначними наслідками  (СС1)
7. Надання послуги  із внесення змін до повідомлення
про початок   виконання підготовчих робіт,   щодо об’єктів, будівництво яких здійснюється на підставі будівельного
паспорту, а також об’єктів, що
за класом наслідків належать
до об’єктів з незначними наслідками  (СС1)
8. Надання послуги   з подання  повідомлення про початок  виконання підготовчих
робіт,   щодо об’єктів, будівництво яких здійснюється на
підставі будівельного паспорту, а також об’єктів, що за
класом наслідків належать до
об’єктів з незначними наслідками  (СС1)
Державне агентство
водних ресурсів України
1. Видача дозволу на спеціальне водокористування
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Центр надання
адміністративних послуг
(«Прозорий офіс»)
ГРАФІК РОБОТИ «ПРОЗОРОГО ОФІСУ»

Зал №1
Тел.: 61-085

Комунальні підприємства міста Ірпінь:
- КП «Теплоенергопостач»,
- КП «Ірпіньводоканал»,
- КП «УЖКГ «Ірпінь»,
- РП ПАТ «Київоблгаз»,
- Ірпінський РП ПАТ «Київобленерго»,
- Ірпінське бюро правової допомоги,
- Фонд соціального страхування від нещасних випадків
та професійних захворювань.
Графік прийому громадян комунальними підприємствами:
Пн – пт – з 8:00 до 16:00
*Ірпінський РП ПАТ «Київобленерго» в п’ятницю здійснює прийом
до 15:00.
*Відділення виконавчої дирекції фонду соціального страхування
від нещасних випадків та професійних захворювань України:Пн,
ср, пт – з 9:00 до 15:00.

Зал №2
Тел.: 56-056

1. Адміністративні послуги Держгеокадастру:
Пн, ср, чт, пт – з 8:00 до 16:00
Вт – з 12:00 до 20:00
2. Адміністративні послуги інспекції ДАБК:
Пн, ср, чт, пт – з 8:00 до 16:00
Вт – з 12:00 до 20:00
3. Відділ по роботі зі зверненнями громадян:
Пн – чт – з 8:00 до 17:00
Пт – з 8:00 до 15:45
Обідня перерва – з 12:00 до 12:45

Зал №3
Тел.: 62-037

Відділ ведення реєстру територіальної громади
(реєстрація/зняття з реєстрації місця проживання
фізичних осіб):
Пн – консультація громадян – з 8:00 до 16:30
Вт – прийом громадян – 8:00 до 19:30
Ср –  прийом громадян – 8:00 до 16:30
Чт – прийом представників навчальних закладів м. Ірпінь та представників ОСББ, ЖБК – 8:00 до 16:30
Пт – прийом громадян з 8:00 до 15:15
Обідня перерва – з 12:00 до 12:45

Зал №4
Тел.: 60-350

1. Відділ державної реєстрації речових прав на
нерухоме майно:
Прийом документів – пн, ср, пт – з 8:00 до 12:00
Видача документів – пн, ср – з 13:00 до 16:30, пт – з
13:00 до 15:30
Вт, чт – архівні дні
2. Відділ державної реєстрації юридичних осіб та
фізичних осіб – підприємців:
Прийом громадян – пн, ср, чт – з 8:00 до 12:00
Робота з документами і прийом комунальних організацій – пн, ср – з 13:00 до 17:00
Робота з документами – чт – з 13:00 до 17:00
Вт, пт – архівні дні
3. Відділ земельних ресурсів:
Пн – чт – з 8:00 до 17:00
Пт – з 8:00 до 15:45
Обідня перерва – з 12:00 до 12:45
4. Відділ житлово-комунального господарства:
Пн – чт – з 8:00 до 17:00
Пт – з 8:00 до 15:45
Обідня перерва – з 12:00 до 12:45
5. Служба у справах дітей та сім’ї:
Пн – чт – з 8:00 до 17:00
Пт – з 8:00 до 15:45
Обідня перерва – з 12:00 до 12:45
6. Відділ архітектури та містобудування:
Пн – чт – з 8:00 до 17:00
Пт – з 8:00 до 15:45
Обідня перерва – з 12:00 до 12:45
7. КП «Ірпінське БТІ»:
Пн – чт – з 8:00 до 17:00
Пт – з 8:00 до 15:45
Обідня перерва – з 12:00 до 12:45

м. Ірпінь вул. Шевченка, 2-а
адреса веб-сайту: www.imr.gov.ua
адреса електронної пошти:
cnap. irpin@ukr.net
тел.: (04597) 60-407, рецепція
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ЗВОРОТНІЙ ЗВ’ЯЗОК
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ЮРИДИЧНА КОНСУЛЬТАЦІЯ

Вітаємо з днем народження

Як розподіляється майно між спадкоємцями

Людмилу Валеріївну Узерчук,

начальника відділу фінансового аналізу та
контролю
Управління
інфраструктурного
розвитку інвестицій та ЖКГ!
Ми дуже раді, що у Вас
Сьогодні славні уродини –
У ніжний цей осінній час
Дозвольте привітати з ними.
Хай ллється радість із очей,
І буйно квітне все навколо,
І буде Янгол за плечем,
І не полишить вас ніколи.
Нехай Вас Бог благословля
І від людей Вам буде шана,
А щедра матінка-земля
Дає наснагу Вам щорана.

Чинним законодавством
України передбачено
два види спадкування:
1) спадкування
за заповітом, 2)
спадкування за законом.

ЩО ТАКЕ ОБОВ’ЯЗКОВА ЧАСТКА
У СПАДЩИНІ?

Виконавчий комітет ІМР

Вітаємо

Альберта Віталійовича Яковця
з Днем народження,
Катерину Володимирівну Петрик
із 80-річчям!
Прийде лелека по росі
До вашої криниці,
Постелить лагідно до ніг
І сонця, і травиці,
І того неба, що в воді,
І того – над водою,
Аби були ясними дні,
А доля – молодою!
Здоров’я, успіху, добробуту, добра, радості,
любові, щастя, хорошого настрою, посмішок,
яскравих вражень! Нехай посіяні вами зерна світла
і добра рясно сходять, а тепло й затишок завжди
панують у вашому домі.
З теплом і любов’ю, колектив хору «Пам’ять»

Спадкування є досить поширеною підставою набуття кількома особами права власності
на майно.
Частки у спадщині спадкоємців за законом є рівними (ст. 1267 ЦКУ).
Спадкоємці за законом можуть змінювати розмір своїх
часток у спадщині за взаємною
угодою (укладеною в письмовій формі і засвідченою нотаріусом, якщо йдеться про нерухоме майно або транспортні
засоби).
Частки спадкоємців за заповітом також є рівними,
якщо сам заповідач не розподілив їх іншим чином (ч. 1
ст. 1278 ЦКУ). Якщо заповітом
охоплено не всю спадщину,
то частина, що залишилася,
успадковується за законом на
загальних підставах і розподіляється між спадкоємцями за
законом порівну.
Також не варто забувати…
...про право на обов’язкову
частку у спадщині малолітніх,

Заповітом є особисте
розпорядження
фізичної особи на
випадок своєї смерті.
У разі відсутності
заповіту відбувається
спадкування за законом.
неповнолітніх,
повнолітніх
непрацездатних дітей, непрацездатних вдови або вдівця і
непрацездатних батьків (незалежно від того, чи згадані вони
в заповіті). Розмір обов’язкової
частки становить половину тієї
частини, яка належала б кожному з перерахованих вище
спадкоємців у разі спадкування за законом. Розмір обов’язкової частки у спадщині може
бути зменшений судом з урахуванням відносин між спадкоємцями і спадкодавцем, а
також інших суттєвих обставин.
Спадкоємець має право
відмовитися від спадщини.
У цьому випадку його частка спадщини розподіляється
між іншими спадкоємцями.
Так, якщо від прийняття спадщини відмовився спадкоємець
за заповітом, частка у спадщині, яку він повинен був при-

КОНСУЛЬТАЦІЯ АДВОКАТА Ігоря Козака
м. Ірпінь, вул. Ярославська, 1, оф. 11
тел.: (067) 460-88-55
РЕКЛАМА

йняти, переходить до інших
спадкоємців за заповітом і розподіляється між ними порівну.
Якщо від прийняття спадщини
відмовився спадкоємець за законом, його частка розподіляється порівну між спадкоємцями його черги.
Крім того, спадкоємець за
заповітом має право відмовитися від прийняття спадщини
на користь іншого спадкоємця
за законом, а спадкоємець за
законом має право відмовитися від прийняття спадщини на
користь будь-якого спадкоємця
за законом незалежно від черги.
Кожен зі спадкоємців має
право на виділення своєї
частки в натурі.
Переважне право на виділення в натурі предметів домашньої обстановки мають ті
спадкоємці, які проживали зі
спадкодавцем однією сім’єю
не менше року до моменту відкриття спадщини. Спадкоємці,
які разом із спадкодавцем були
спільними власниками майна, мають переважне право
перед іншими спадкоємцями
на виділення їм у натурі цього

майна в межах їхньої частки у
спадщині, якщо це не порушує
інтересів інших спадкоємців.
Перерозподіл спадщини.
Це можливо у тому випадку,
якщо після прийняття спадщини та її розподілу між спадкоємцями спадщину прийняли
спадкоємці, яким судом було
відновлено строк для прийняття спадщини. Такі спадкоємці
мають право вимагати передати їм у натурі те майно, яке
збереглося, або виплатити грошову компенсацію. Якщо майно, на яке претендує спадкоємець, що пропустив строк для
прийняття спадщини, було визнане відумерлим і перейшло
у власність територіальної громади, він має право вимагати
його передання в натурі, якщо
воно збереглося. У разі продажу такого майна спадкоємець
має право на грошову компенсацію.
Більш детальну інформацію, роз’яснення чи відповідь
на будь-яке ваше запитання
ви можете отримати, звернувшись по правову допомогу до
адвоката.

Ринкова вартість майна відповідно
до звіту про незалежну оцінку складає
114 443,00 грн з урахуванням ПДВ.
Примітка: для надання медичних
послуг.
Початковий розмір річної орендної плати – не менше 20% від вартості
приміщення, встановленої суб’єктом
оціночної діяльності, з урахування
ПДВ (орендна ставка може змінитися
відповідно до Методики розрахунку та
порядку використання плати за оренду комунального майна).
14. Назва та місцезнаходження
об’єкта оренди: нежитлове приміщення площею 9,3 м кв. (Коцюбинська амбулаторія ЗПСМ) за адресою: Київська обл., смт Коцюбинське,
вул. Пономарьова, 6/2.
Балансоутримувач: КЗ «Ірпінська
центральна міська лікарня» Ірпінської
міської ради.
Ринкова вартість майна відповідно
до звіту про незалежну оцінку складає
115 687,00 грн з урахуванням ПДВ.
Примітка: для надання медичних
послуг.
Початковий розмір річної орендної плати – не менше 20% від вартості
приміщення, встановленої суб’єктом
оціночної діяльності, з урахування
ПДВ (орендна ставка може змінитися
відповідно до Методики розрахунку та
порядку використання плати за оренду комунального майна).

3. Документи, які визначені наказом Фонду державного майна України
від 15.02.2013 №201 «Про затвердження переліку документів, які подаються орендодавцеві для укладання
договору оренди майна, що належить
до державної власності».
4. Зобов’язання (пропозиції у
встановленій формі) щодо виконання
умов конкурсу та забезпечення плати
(надаються у конвертах з написом «На
конкурс», запечатаних печаткою учасника конкурсу).
5. Відомості про учасника конкурсу:
а) юридичні особи:
– нотаріально засвідчені копії установчих документів;
– документи, що посвідчують повноваження представника юридичної
особи;
– відомості про фінансовий стан
(платоспроможність) учасника конкурсу з урахуванням дебіторської та кредиторської заборгованостей;
– неприбуткові організації – копію
документів про реєстрацію неприбуткової організації;
б) фізичні особи:
– копію документа, що посвідчує
особу учасника конкурсу, або належним чином оформлену довіреність,
видану представнику фізичної особи;
– витяг з Єдиного державного реєстру;
– декларацію про доходи.
Ознайомлення з об’єктом оренди
здійснюється за погодженням з балансоутримувачем.
Плата за реєстрацію заяви (реєстраційний внесок) складає 17,00
грн та перераховується до цільового
фонду міської ради соціально-економічного розвитку міста. Гарантійний
внесок у розмірі 10% від суми річної
орендної плати перераховується на
рахунок одержувача коштів виконавчого комітету Ірпінської міської ради.
Номера рахунків для сплати гарантійного та реєстраційного внесків, додаткову інформацію можна отримати
за адресою: м. Ірпінь, вул. Шевченка,
2-а, кім. 48.
Конкурс буде проведено через
30 днів після опублікування інформації в газеті «Ірпінський вісник» за
адресою: м. Ірпінь, вул. Шевченка,
2-а (кім. 50). Кінцевий термін подання документів для участі у конкурсі
– за 6 днів до проведення конкурсу.
Документи приймаються за адресою:
м. Ірпінь, вул. Шевченка, 2-а (кім. 50).
Довідки за телефоном: 63- 260.

Ігор КОЗАК, адвокат

ОФІЦІЙНО
ІНФОРМАЦІЯ

Виконавчого комітету Ірпінської
міської ради про проведення
конкурсу на право укладання договорів оренди комунального майна
територіальної громади м. Ірпінь
1. Назва та місцезнаходження
об’єкта оренди: нежитлове приміщення (частина димової труби)
площею 21,00 м кв. за адресою: м.
Ірпінь, вул. Стельмаха, 9.
Балансоутримувач: КП «Ірпіньжитлоінвестбуд».
Ринкова вартість майна відповідно
до звіту про незалежну оцінку складає
252 481 грн з урахуванням ПДВ.
Примітка: для розміщення телекомунікаційного обладнання.
Початковий розмір річної орендної плати – не менше 40% від вартості
приміщення, встановленої суб’єктом
оціночної діяльності, з урахування
ПДВ (орендна ставка може змінитися
відповідно до Методики розрахунку та
порядку використання плати за оренду комунального майна).
2. Назва та місцезнаходження
об’єкта оренди: нежитлове приміщення (частина димової труби)
площею 12,00 м кв. за адресою: м.
Ірпінь, вул. Тургенівська, 28.
Балансоутримувач: КП «Теплоенергопостач».
Ринкова вартість майна відповідно
до звіту про незалежну оцінку складає
70 783 грн з урахуванням ПДВ.
Примітка: для розміщення телекомунікаційного обладнання.
Початковий розмір річної орендної плати – не менше 40% від вартості
приміщення, встановленої суб’єктом
оціночної діяльності, з урахування
ПДВ (орендна ставка може змінитися
відповідно до Методики розрахунку та
порядку використання плати за оренду комунального майна).
3. Назва та місцезнаходження
об’єкта оренди: нежитлове приміщення площею 29,7 м кв. за адресою: Київська обл., м. Ірпінь, вул.
Шевченка, 3-а.
Балансоутримувач: КП «Управління житлово-комунального господарства «Ірпінь» Ірпінської міської ради
Київської області.
Ринкова вартість майна відповідно
до звіту про незалежну оцінку складає
363 483,00 грн з урахуванням ПДВ.
Примітка: для розміщення складу.
Початковий розмір річної орендної плати – не менше 15% від вартості
приміщення, встановленої суб’єктом
оціночної діяльності, з урахування
ПДВ (орендна ставка може змінитися
відповідно до Методики розрахунку та
порядку використання плати за оренду комунального майна).

4. Назва та місцезнаходження
об’єкта оренди: нежитлове приміщення площею 28,3 м кв. за адресою: Київська обл., м. Ірпінь, вул.
Шевченка, 3-а.
Балансоутримувач: КП «Управління житлово-комунального господарства «Ірпінь» Ірпінської міської ради
Київської області.
Ринкова вартість майна відповідно
до звіту про незалежну оцінку складає
346 350,00 грн з урахуванням ПДВ.
Примітка: для розміщення кафетерію.
Початковий розмір річної орендної плати – не менше 8% від вартості
приміщення, встановленої суб’єктом
оціночної діяльності, з урахування
ПДВ (орендна ставка може змінитися
відповідно до Методики розрахунку та
порядку використання плати за оренду комунального майна).
5. Назва та місцезнаходження
об’єкта оренди: нежитлове приміщення площею 6,1 м кв. (Ірпінська
міська поліклініка) за адресою: м.
Ірпінь, вул. Садова, 38.
Балансоутримувач: КЗ «Ірпінська
центральна міська лікарня» Ірпінської
міської ради.
Ринкова вартість майна відповідно
до звіту про незалежну оцінку складає
95 750,00 грн з урахуванням ПДВ.
Примітка: для розміщення консультаційного центру з питань ВІЛ/
СНІДу та інших соціально-небезпечних захворювань.
Початковий розмір річної орендної плати – не менше 20% від вартості
приміщення, встановленої суб’єктом
оціночної діяльності, з урахування
ПДВ (орендна ставка може змінитися
відповідно до Методики розрахунку та
порядку використання плати за оренду комунального майна).
6. Назва та місцезнаходження
об’єкта оренди: нежитлове приміщення площею 10,4 м кв. (Ірпінська дитяча міська поліклініка) за
адресою: м. Ірпінь, вул. Садова, 29.
Балансоутримувач: КЗ «Ірпінська
центральна міська лікарня» Ірпінської
міської ради.
Ринкова вартість майна відповідно
до звіту про незалежну оцінку складає
177 684,00 грн з урахуванням ПДВ.
Примітка: для надання медичних
послуг.
Початковий розмір річної орендної плати – не менше 20% від вартості
приміщення, встановленої суб’єктом
оціночної діяльності, з урахування
ПДВ (орендна ставка може змінитися
відповідно до Методики розрахунку та
порядку використання плати за оренду комунального майна).
7. Назва та місцезнаходження
об’єкта оренди: нежитлове приміщення площею 10,8 м кв. (Ірпін-

ська дитяча міська поліклініка) за
адресою: м. Ірпінь, вул. Садова, 29.
Балансоутримувач: КЗ «Ірпінська
центральна міська лікарня» Ірпінської
міської ради.
Ринкова вартість майна відповідно
до звіту про незалежну оцінку складає
184 518,00 грн з урахуванням ПДВ.
Примітка: для надання медичних
послуг.
Початковий розмір річної орендної плати – не менше 20% від вартості
приміщення, встановленої суб’єктом
оціночної діяльності, з урахування
ПДВ (орендна ставка може змінитися
відповідно до Методики розрахунку та
порядку використання плати за оренду комунального майна).
8. Назва та місцезнаходження
об’єкта оренди: нежитлове приміщення площею 9,2 м кв. (Ірпінська
дитяча міська поліклініка) за адресою: м. Ірпінь, вул. Садова, 29.
Балансоутримувач: КЗ «Ірпінська
центральна міська лікарня» Ірпінської
міської ради.
Ринкова вартість майна відповідно
до звіту про незалежну оцінку складає
157 182,00 грн з урахуванням ПДВ.
Примітка: для надання медичних
послуг.
Початковий розмір річної орендної плати – не менше 20% від вартості
приміщення, встановленої суб’єктом
оціночної діяльності, з урахування
ПДВ (орендна ставка може змінитися
відповідно до Методики розрахунку та
порядку використання плати за оренду комунального майна).
9. Назва та місцезнаходження
об’єкта оренди: нежитлове приміщення площею 14,76 м кв. (Ірпінська амбулаторія ЗПСМ №4) за
адресою: м. Ірпінь, вул. Михайлівська, 22.
Балансоутримувач: КЗ «Ірпінська
центральна міська лікарня» Ірпінської
міської ради.
Ринкова вартість майна відповідно
до звіту про незалежну оцінку складає
252 175,00 грн з урахуванням ПДВ.
Примітка: для надання медичних
послуг.
Початковий розмір річної орендної плати – не менше 20% від вартості
приміщення, встановленої суб’єктом
оціночної діяльності, з урахування
ПДВ (орендна ставка може змінитися
відповідно до Методики розрахунку та
порядку використання плати за оренду комунального майна).
10. Назва та місцезнаходження
об’єкта оренди: нежитлове приміщення площею 13,35 м кв. (Ірпінська амбулаторія ЗПСМ №4) за
адресою: м. Ірпінь, вул. Михайлівська, 22.

Балансоутримувач: КЗ «Ірпінська
центральна міська лікарня» Ірпінської
міської ради.
Ринкова вартість майна відповідно
до звіту про незалежну оцінку складає
228 085,00 грн з урахуванням ПДВ.
Примітка: для надання медичних
послуг.
Початковий розмір річної орендної плати – не менше 20% від вартості
приміщення, встановленої суб’єктом
оціночної діяльності, з урахування
ПДВ (орендна ставка може змінитися
відповідно до Методики розрахунку та
порядку використання плати за оренду комунального майна).
11. Назва та місцезнаходження
об’єкта оренди: нежитлове приміщення площею 13,7 м кв. (Ірпінська амбулаторія ЗПСМ №2) за
адресою: м. Ірпінь, вул. Северинівська, 105-к.
Балансоутримувач: КЗ «Ірпінська
центральна міська лікарня» Ірпінської
міської ради.
Ринкова вартість майна відповідно
до звіту про незалежну оцінку складає
234 065,00 грн з урахуванням ПДВ.
Примітка: для надання медичних
послуг.
Початковий розмір річної орендної плати – не менше 20% від вартості
приміщення, встановленої суб’єктом
оціночної діяльності, з урахування
ПДВ (орендна ставка може змінитися
відповідно до Методики розрахунку та
порядку використання плати за оренду комунального майна).
12. Назва та місцезнаходження
об’єкта оренди: нежитлове приміщення площею 16,3 м кв. (Ірпінська амбулаторія ЗПСМ №2) за
адресою: м. Ірпінь, вул. Северинівська, 105-к.
Балансоутримувач: КЗ «Ірпінська
центральна міська лікарня» Ірпінської
міської ради.
Ринкова вартість майна відповідно
до звіту про незалежну оцінку складає
278 486,00 грн з урахуванням ПДВ.
Примітка: для надання медичних
послуг.
Початковий розмір річної орендної плати – не менше 20% від вартості
приміщення, встановленої суб’єктом
оціночної діяльності, з урахування
ПДВ (орендна ставка може змінитися
відповідно до Методики розрахунку та
порядку використання плати за оренду комунального майна).
13. Назва та місцезнаходження
об’єкта оренди: нежитлове приміщення площею 9,2 м кв. (Коцюбинська амбулаторія ЗПСМ) за адресою: Київська обл., смт Коцюбинське,
вул. Пономарьова, 6/2.
Балансоутримувач: КЗ «Ірпінська
центральна міська лікарня» Ірпінської
міської ради.

ОСНОВНІ УМОВИ КОНКУРСУ ДЛЯ
ОБ’ЄКТІВ:

Початковий розмір орендної плати з розрахунку на місяць визначається відповідно до Методики розрахунку
і порядку використання плати за оренду комунального майна, що належить територіальній громаді м. Ірпінь
(рішення Ірпінської міської ради від
13.09.13 р. №3424-47-6 зі змінами)
залежно від цільового призначення
використання орендарем нерухомого
майна; використання об’єкту оренди
при найбільшому розмірі орендної
плати; дотримання 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 виконання орендарем всіх
обов’язків за договором оренди.
Для участі у конкурсі учасник
конкурсу подає на розгляд конкурсної комісії:
1. Заяву про участь в конкурсі (у
встановленій формі).
2. Документи, що підтверджують
сплату реєстраційного та гарантійного
внесків.

Перший заступник міського
голови Д.В. ХРИСТЮК
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Народний календар
11–17 вересня
ІМЕНИНИ

11 вересня – Усікновення Голови Пророка, Предтечі й Хрестителя Господнього Іоанна. Пісний день. Це період останніх
гроз. Як чути грім, то має бути довга і тепла
осінь. Ранній відліт журавлів – на ранню весну. Журавлі на
південь полетіли – рання зима буде.
12 вересня – Олександра, Івана, Павла.
13 вересня – Геннадія.
14 вересня – Семена. Симеона Стовпника. Початок
справжньої осені. До Семена старалися посіяти озимі. Із
цього дня починається старе бабине літо, яке триває до
Другої Пречистої. Дівчата чекали старостів. На Семена
ясно – осінь буде погожою і теплою.
15 вересня – Антонія і Феодосія преподобних Печерських.
16 вересня – Зенона, Петра.
17 вересня — Мойсея Боговидця, ікони Пресвятої
Богородиці «Неопалима Купина». Її вважають захисницею від пожеж і блискавок. Селяни молились, прохаючи
захистити дім і худобу.

КАЛЕНДАР ПРОФЕСІЙНИХ СВЯТ

13 вересня – День програміста. День перукаря
16 вересня – День винахідника і раціоналізатора. День
фармацевтичного працівника
17 вересня – День працівника лісу. Професійне свято
працівників лісового господарства, лісової, деревообробної та целюлозно-паперової промисловості. День рятівника. Професійне свято усіх співробітників Міністерства надзвичайних ситуацій України.

Календар сприятливих днів
КРАСА ВОЛОССЯ
Сприятливі дні для стрижки волосся: 11, 15,
16, 17 вересня.
День, коли слід утриматися від стрижки волосся: 13 вересня.

СПРАВИ

11 вересня – якщо у вас є борги, з ними потрібно обов’язково розрахуватися.
13, 14 вересня – дні, коли вам потрібно буде
швидко приймати рішення.
12, 17 вересня – займіться творчою діяльністю, рукоділлям, малюванням або музикою;
можна відвідати театр або бібліотеку.
15, 16 вересня – ці дні варто провести із друзями і родичами; також у цей час добре відпочивати і набиратися сил.

САД І ГОРОД

ВАКАНСІЯ У ВІДДІЛІ ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
Виконавчий комітет Ірпінської міської ради оголошує конкурс на заміщення вакантної посади:
– головного спеціаліста відділу інформаційного забезпечення.
До участі в конкурсі допускаються особи, які мають вищу освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста та за фаховим спрямуванням.
Згідно з чинним порядком заміщення вакантних посад конкурсанти складають у письмовій формі іспити на знання Конституції України, Законів України «Про службу в органах місцевого самоврядування» та «Про запобігання корупції», а також законодавства з урахуванням специфіки
функціональних повноважень відповідного структурного підрозділу міськвиконкому.
Потрібні документи: заява про участь у конкурсі, особова картка (форма затверджена Нацагентством України з питань державної служби
від 05 серпня 2016 року №156) з відповідними додатками, дві фотокартки розміром 4х6 см, копії документів про освіту, паспорта, довідки
про присвоєння ідентифікаційного номера, декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за
2016 рік, подається у порядку, визначеному Законом України «Про запобігання корупції» (в електронному вигляді), копія військового квитка (для
військовослужбовців або військовозобов’язаних). Документи приймаються за адресою м. Ірпінь, вул. Т. Шевченка, 2-А, кім. 33 упродовж 30 днів
із дня опублікування оголошення.
Повну інформацію про порядок проведення конкурсу, розмір та умови оплати праці буде надано по тел.: 63-393.
Керуючий справами Д.М. Негреша

Звіт про результати періодичного відстеження
Вид та назва регуляторного акту: рішення сорок сьомої сесії шостого скликання Ірпінської міської ради ‹‹Про оренду комунального
майна територіальної громади м. Ірпінь›› №3424-47-VI від 13 вересня 2013 року зі змінами, внесеними рішенням №400-7-VІI від 21
січня 2016 року.
Виконавець заходів відстеження: фінансове управління Ірпінської міської ради
Цілі прийняття акту: Основними завданнями регуляторного акту є підвищення ефективності викорис-тання майна, що перебуває у
комунальній власності територіальної громади м. Ірпінь.
Строк виконання заходів з відстеження: (раз на три роки з дня закінчення захо-дів з повторного відстеження) вересень 2017 року.
Тип відстеження: Періодичне.
Методи одержання результатів відстеження: статистичний.
Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність, а також способи одержання даних:
Періодичне відстеження результативності цього регуляторного акту здійснювалося на підставі інформації управління інфраструктурного розвитку інвестицій та житлово-комунального господарства Ірпінської міської ради щодо кількості юридичних, фізичних осіб-підприємців, бюджетних установ (організацій) які орендують комунальне майно в м. Ірпінь.

Кількісні та якісні значення показників результативності акта:

Показники
Кількість договорів оренди
у т.ч.
Юридичні особи
Фізичні особи – підприємці
Бюджетні установи (організації)

2014
138

2015
83

2016
152

Станом на 01.09.2017 року
168

58
53
27

35
24
24

86
48
18

99
57
12

Оцінка результативності реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей:
На підставі результатів періодичного відстеження результативності цього ре-гуляторного акта (кількісних та якісних показників), можна зробити висновок, що його реалізація підвищує ефективність використання майна, що перебуває у кому-нальній власності територіальної громади м. Ірпінь та станом на сьогодні подаль-ших змін (доповнень) не потребує.
Регуляторний акт відповідає принципам державної регуляторної політики.
Голова Ірпінської міської ради, керівник регуляторного органу В.А. Карплюк

11 вересня – працюємо в теплиці: замочування
насіння, підготовка ґрунту, посадка на розсаду;
прибирання.
12 вересня – починаємо підготовку для посадки
саджанців чорної смородини та аґрусу.
13 вересня – день малородючий – бажано не сіяти, не садити; прополка, збір врожаю.
14 вересня – можна сіяти насіння низькорослих рослин у закритий ґрунт на розсаду; робимо заготовки.
15 вересня – посадка в закритий ґрунт цибулі, мангольда,
шпинату, кольрабі, пекінської капусти.
16 вересня – хороший день для посадки і пересадки аґрусу,
смородини, малини, обліпихи, калини.
17 вересня – збір врожаю городніх культур.

Магнітні бурі

Магнітні коливання можливі 17 вересня.
Магнітні бурі очікуються 13, 14, 15, 16 вересня.

ІНФОРМАЦІЯ

виконавчого комітету Ірпінської міської ради
про результати конкурсного відбору експертів
щодо проведення незалежної
оцінки об’єктів комунальної власності
Протокол №12/2017
Об’єкт оцінки
∙ Балансоутримувач: Управління освіти і науки Ірпінської міської ради, нежитлове приміщення за адресою:
- Київська обл., м. Ірпінь, вул. Северинівська, 129-а (Ірпінська ЗОШ І-ІІІ ст. №3) (11 м кв.).
Балансоутримувач: КП «Управління житлово-комунального господарства «Ірпінь» Ірпінської міської ради, частина
нежитлового приміщення за адресою:
- Київська обл., м. Ірпінь, вул. Капітана Зайцева, 2 (91,7
м кв.).
∙ Балансоутримувач: КЗ «Ірпінська центральна міська
лікарня» Ірпінської міської ради, нежитлові приміщення за
адресою:
- Київська обл., м. Ірпінь, вул. Садова, 29 (11,5 м кв.).
Переможець конкурсу
ФОП Козачок Ф.Д.
Перший заступник міського голови Д.В. Христюк
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КОМПАНІЯ З ВИРОБНИЦТВА ТОРГОВИХ МЕБЛІВ
У С. МИХАЙЛІВКА-РУБЕЖІВКА
запрошує на роботу
– електрозварника (н/а)
– різальника труб та заготовок
– фрезерувальника
– токара
– оператора пп
(маляра по металу)
Розвозка ч/з Бучу, Ірпінь, Ворзель
ЗП від 5000 до 10000 грн

Тел.: (044) 496 69 98 (050) 387 20 65

Ірпінський центр
позашкільної освіти

Компании ООО «Дебют-Центр», занимающейся оптовой торговлей
строительными материалами, требуются сотрудники на склад:

- водитель погрузчика (с удостоверением водителя погрузчика +
водительские права);
- грузчик.
НАШ АДРЕС: г. Ирпень, пгт. Гостомель, ул. Центральная, 1-О
ТЕЛЕФОН: 0508596818 – Виктория Анатольевна

ЗАПРОШУЄ НА ГУРТКИ

УКЛАДАННЯ ТРОТУАРНОЇ ПЛИТКИ
ПІД ВІБРОПЛИТУ

швидко та якісно
Можливий безготівковий розрахунок

Тел.: (096) 833-133-4

ПОТРІБНІ ГРОШІ?

(097) 626-57-79

Можу купити монети (СРСР, старовинні), паперові гроші,
нагороди, автомоделі, марки, листівки, документи, статуетки,
годинники, старовинні речи і т.і. Можливий викуп колекції.

Досить тримати вдома те, що може принести Вам гроші!

• «Фітодизайн» (Корчовна Людмила Степанівна,
(063) 197-94-04);
• «Судномоделювання» (Кривенко Олександр Іванович, (096) 335-91-53);
• «Початкове технічне моделювання» (Павленко Ірина Василівна, (098) 599-97-62, Дорошенко
Світлана Миколаївна, (063) 880-95-88);
• «Образотворче мистецтво» (Павленко Поліна
Олександрівна, (073) 158-28-03);
• «Акваріуміст-початківець» (Панчик Олександр
Валентинович, (093) 713-76-50);
• «Екологічний театр» (Ромашко Лариса Василівна, (093) 254-04-85);
• «Декоративно-ужиткове мистецтво» (Шатернікова Альона Віталіївна, (050) 915-03-50);
• «Авіамоделювання» (Матковський Юрій Нілович, (050) 555-52-29);
• «Студія образотворчого мистецтва» (Виговська
Аліна Сергіївна, (093) 785-48-43);
• «Сучасна хореографія» (Тарасова Альона Олександрівна, (093) 455-41-69);
• «Народна творчість» (Нестеренко Оксана Едуардіївна, (097) 493-03-23);
• «Польська мова і культура» (Шамрай Ганна Володимирівна, (093) 695-54-59);
• «Основи журналістики», «Юні кореспонденти»
(Бобечко Володимир Остапович, (093) 542-24-61);
• «Художня комп’ютерна анімація» (Світельська
Таїсія Олександрівна, (096) 647-01-82);
Наша електронна адреса: etc-irpin@ukr.net.
Шукайте нас в Інтернеті: irpin-etc.edukit.kiev.ua,
facebook.com/etc.irpin/.

Куплю мотоциклы, мопеды
и запчасти к ним.
(096) 102-78-40
ПРИВАТНІ УРОКИ
ПОЛЬСЬКОЇ МОВИ.
Тел.: (097) 708-71-84,
(099) 193-57-84, Сергій.

ПІДПРИЄМСТВОМ ТОВ«СП ЄВРОТРЕЙД»

загублено документи – 3 дозволи на перевезення вантажів:
1) територією республіки Польща №3582755;
2) територією Нідерландів №14919 та
3) територією Франції №66125. Машина АА5589МН,
Причеп АА6591ХО. Взяті 11.06.2017.
У разі знаходження цих документів,
зателефонуйте, будь ласка: (06) 449-39-29.

ТОВ «Компанія Консалдінг – Інвест»

ЗАПРОШУЄ НА РОБОТУ: слюсаря, водія автонавантажувача (штабельорщика), електромонтера,
експедитора, сортувальника
та оператора лінії у виробництві харчової продукції.
смт Гостомель, тел.: (067) 449-14-70
– Тетяна Іванівна

ВИКУП АВТОМОБІЛІВ

ТОВ «ЮГ-Логістик»

будь-яких марок в будь-якому стані: після ДТП,
не розмитнені, проблемні.

запрошує:

– водія фронтального навантажувача на постійну роботу.

ДОРОГО

(098) 483-32-32
(063) 016-22-55

Заробітна плата визначається
залежно від
кваліфікаційного
рівня
водія під час
співбесіди.

Телефон для довідок:
(044) 383-15-93.
Наклад: 3 250.
Передплатний індекс 35033.
Замовлення: №1711236
Засновник — Ірпінська міська рада.
Адреса редакції: 08200, м. Ірпінь, вул. Шевченка, 2-а.
Тел./факс: 60-416, тел.: 54-367, 2015ivirpin@ukr.net

Видавець — КП «Редакція газети «Ірпінський вісник»
Ірпінської міської ради. Свідоцтво про реєстрацію — КІ №40
від 21 лютого 1994 року, видане Держкомвидавом України.
ЄДРПОУ — 22201704, р/р 26003702714526 в АТ «Райффайзен
Банк Аваль», МФО 380805.
Згідно із Законом України «Про друковані засоби масової

інформації (пресу) в Україні» відповідальність за достовірність
публікацій несуть їхні автори, рекламної інформації —
рекламодавці. Редакція може не поділяти думку авторів
публікацій. Статті з позначкою R розміщені на комерційних
засадах. Віддруковано: ТОВ "Прес Корпорейшн Лімітед", 21034
м. Вінниця, вул. Чехова, 12-а. Тел.: (0432) 55-63-97, 55-63-98

Відповідальність за зміст оголошень, подяк, листів
у редакцію, реклами та текстів, розміщених на
рекламних засадах, несуть рекламодавці та автори
повідомлень.
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