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> 5, 6, 11

Іспанські колядки для солдат > 14

У міськвиконкомі > 16

На Водохреща

Загартовували тіло, зцілювали душу Бюджетна сесія:
Влас. інф.
ФОТО – Андрій МАКСІМОВ, «Вишгород»

Незважаючи на рясний дощ, у Вишгороді парафіяни
прийшли 19 січня до храмів міста, щоб освятити воду.
Вважається, що на Водохреща вода набуває цілю-

щих властивостей і зберігає їх протягом року, лікуючи тілесні й духовні хвороби. Тому в цей великий день
люди пірнають в ополонку.
Пірнали і у Вишгороді. Вода у Київському морі сягала позначки +5. Досвідчені моржі кажуть, що вже давно
на Водохреща вода і повітря не були такими теплими.

голосували поіменно,
з перервами > 2-4

Вітання Президента України Петра Порошенка з нагоди Дня Соборності
Шановні співвітчизники!
Історичний Акт злуки, проголошений
22 січня 1919 року, був символічним документом. Він окреслив географічні та ментальні контури єдиної України. З плином
десятиліть ідея, закладена в Акті, поступово втілювалася в життя. Вона оволоділа, нарешті, умами практично всіх без
винятку громадян України та зробилася
найголовнішою цінністю в усіх її областях.
Перефразовуючи слова, сказані в
дев’ятнадцятому році одним із політичних діячів того часу Левом Бачинським:
ми стали народом не лише з «однією
кров’ю» та «одним серцем», але й з однією думкою. Ще Михайло Грушевський,
говорячи про відмінності, «витворені на
нашім національнім тілі чужими впливами
та зовнішніми обставинами», закликав не
«роздмухувати різниці, а розвивати почуття єдності, солідарності, близькості».
Ми так і робимо.
Протягом останнього року десятки
тисяч воїнів, сотні тисяч волонтерів, мільйони й мільйони громадян піднялися на

захист єдності й територіальної цілісності
України. Ще ніколи День Соборності не
був таким великим, вистражданим і заслуженим святом, як сьогодні.
Наш ворог грубо прорахувався. Хотів
нас знищити, а зробив сильними як ніколи. Українська політична нація остаточно
ствердилася на всіх теренах — західних,
східних, північних, південних та центральних. Вона об’єднала представників різних етносів та носіїв різних мов. А наші
російськомовні співвітчизники продемонстрували, що Україну російською мовою
вони люблять не менше, ніж україномовні
українською.
Нині майже 100% громадян — за єдину країну. І вражаюча більшість українців
бачить її саме унітарною, а не федеративною.
Для мене як для Президента єдність
країни та нації є такою ж цінністю, як для
всіх моїх співвітчизників. Маю свої погляди на питання історії, мови та церкви. Та, незважаючи на те, що подібні ідеї
сьогодні поділяються вже переконливою
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більшістю співгромадян, я повинен враховувати і почуття меншості. Саме тому ми
проводимо дуже виважену гуманітарну
політику.
Звісно, є принципові речі, які не можуть бути предметом для жодного компромісу. По-перше, Україна не буде федеративною, а залишиться унітарною
державою! По-друге, європейський вибір
не підлягає дискусії. По-третє, єдиною
державною мовою є і буде українська!
Але ніхто й ніколи не зазіхатиме на
право людей говорити російською та іншими мовами, вільно вживати їх вдома,
на вулиці, на роботі. Додатковою гарантією такого права стане децентралізація,
яка торкнеться і гуманітарної політики.
Ніхто й ніколи вже не зможе підірвати нашу єдність. З соборністю в думці, з
єдиною Україною в серці ми всі разом назавжди будемо єдиною українською політичною нацією, в складі якої рівною мірою
комфортно почуватимуться всі етноси.
Зі святом Соборності вас, дорогі мої!
Слава Україні!

Пряма мова

Бюджет у міста є.
Спасибі усім
Віктор РЕШЕТНЯК,
Вишгородський міський голова
Спасибі всім, хто доклав зусиль
для формування і прийняття міського
бюджету-2015. Цього року він сформований за новим принципом: місцеві
громади нарешті самі визначають, як
заробляти і чим саме поповнювати свій
бюджет.
Це — великі можливості та водночас
висока відповідальність для нас усіх —
посадових осіб, виконавчого комітету,
депутатів, активістів і насамперед громади. Сподіваюсь на подальше поглиблення реформ і покращення ситуації
в країні. Тоді Вишгород зможе в повній
мірі використовувати зароблені у свій
бюджет кошти на соціальні програми,
перспективні напрямки, розвиток і благоустрій міста.
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Бюджетна сесія

Вишгород

В інтересах міста
Наталя САКЕВИЧ,
начальник
фінансово-бухгалтерського
відділу міськради

Ми утрималися, щоб були враховані наші поправки
Олександр СЕМЕНОВ, голова комісії з питань законності,
депутатської етики, інформаційної політики, контролю за
виконанням рішень ради та її виконавчого комітету

сума була значно скорочена — і ці кошти спрямували на
придбання техніки для КПЖ і КГ. (Більш докладно може розповісти член бюджетної комісії Володимир Шелест, який ретельно працював з проектом
Віталій КУТАФ’ЄВ,
Під час поіменного директор КП «Редакція газети «Вишгород»:
рішення про бюджет міста на
голосування за бюджет
— Колектив газети у 2014-му році попрацював дуже 2015 рік.)
в цілому ми (група де- плідно. Поточні фінансові зобов’язання виконано повнісЗ приводу газети «Вишпутатів, і я в тому числі) тю, як кажуть, вийшли на нуль.
город». Це — газета міської
утрималися для того,
Але економічна ситуація і в країні, і у друкованих ЗМІ ради, і офіційна міська газета
щоб були враховані всі не дає нам можливості вийти на плюс, тобто отримувати має бути. Крапка.
наші поправки. Я не прибуток. Міська рада — власник газети «Вишгород», і наЩодо кошторису… Ще під
член бюджетної комісії, вмисно заганяти у борги свою власність — це абсурд.
час розгляду на сесії я скаале подивіться, скільки
За час моєї роботи на посаді директора від депутатів зав директору КП «Редакція
ми зробили там корис- міськради жодного зауваження чи пропозиції стосовно ді- газети «Вишгород» Віталію
ного.
Кутаф’єву: «Якщо бракуватияльності газети до мене не надійшло.
Ми скоротили виме коштів, я перший вимагатрати на закордонні поїздки, на які було заплановано понад тиму більших дотацій.
півмільйона грн із міського бюджету. Вважаємо такі суми неАле вважаю, що міська газета має бути «зубастішою»
доречними — на даний час.
— тоді вона буде цікава, її більше купуватимуть. Відповідно,
Ще близько півмільйона грн планувалося виділити в зменшення кошторису — стимул для покращення роботи
2015-му році на масові заходи. За нашим наполяганням ця колективу газети і збільшення тиражу».

Тут мав бути коментар депутата В. Шелеста
Хто платить, той і замовляє музику
Дмитро КОРНІЙЧУК,
голова комісії з питань планування та формування
бюджету, управління комунальною власністю
Бюджетна комісія засідала два дні по тричотири години поспіль. На жаль, на цих засіданнях
не пролунало ніякої конкретики. Всі усім невдоволені, та жоден не запропонував — ЯК це змінити.
Хіба що на другому засіданні комісії, коли розглядали місцеві податки і збори, одноголосно ухвалили збільшити пільгові площі та зменшити коефіцієнт
оренди — в інтересах громади. Так, збільшили неоподатковану площу квартир (з 60 до 90 кв. м) і приватних будинків (із 120 до 200 кв. м), а також релігійних
об’єднань — до 2 500 кв. м. Комісія та інші присутні на
засіданні депутати врахували нинішнє скрутне становище переважної більшості простих людей, яким і так
важко — тому слід їх підтримати.
Інші конкретні пропозиції з’ явилися лише у перерві 42-ої сесії: були скорочені представницькі витрати
та витрати на масові заходи — не до свят і не до міжнародних контактів зараз. Також відмовились від бюджетного фінансування комунального підприємства
«Координаційний центр», скоротили видатки на благоустрій та засоби масової інформації (газету «Вишгород», ТРВ «ВишеГрад», інтернет-ресурс).
З приводу останніх трьох питань — благоустрою,
газети і телебачення — хочу висловитись як депутатмажоритарник.
Я наполягав на тому, що скорочувати благоустрій
— неправильно. Та моїх зауважень комісія не почула.
А зауваження були доречними: залишити фінансування в запланованому обсязі, але більш ретельно поставитися до контролю витрат. Тому що за останні роки
місто суттєво змінилося на краще, знижувати планку
благоустрою — безглуздо і безвідповідально перед
міською громадою. Вишгород не повинен повертатися до занедбаного стану, в якому він перебував 10-20
років тому.
Що стосується телебачення, нині міськрада виділяє кошти для звітів депутатів, привітань із святами
тощо. Я упевнений, що вишгородці мають право бачити сесію — від початку до кінця, без купюр і без комен-

тарів (відеотрансляція в
прямому ефірі). Тоді
люди самостійно, а
не з чуток чи проплачених сюжетів, робитимуть висновки
про
ефективність
сесійних засідань. І
влада буде максимально прозорою у
своїй діяльності.
Але цю мою ідею
не підтримали — і фінансування скоротили вдвічі. Розрахунки
міського телебачення навіть не розглядали.
Стосовно
газети «Вишгород».
Депутати
пропонували скоротити фінансування на
3/4, мотивуючи це тим,
що газета повинна заробляти на рекламі.
Але ніхто з депутатів
не захотів почути: для
рекламодавців тираж 3
тис. примірників — нецікавий та неефективний.
Депутати відверто замовчали пропозицію — збільшити фінансування газети, зробити її безкоштовною і
підняти тираж до 10 тис. примірників — щоб вона надійшла в кожну вишгородську сім’ю, стала цікавою
для рекламодавців і вийшла на самоокупність.
На мою думку, це відбулося тому, що зачепили
чужі інтереси. У Вишгороді виходить декілька безкоштовних видань, які фінансуються різними політичними та бізнес-групами. Як сказав один із депутатів на
засіданні бюджетної комісії: «Хто платить, той і замовляє музику». Замовляє для себе, а не для вишгородської громади.

Вишгород — зручне,
компактне і дуже привабливе для проживання місто під
боком у столиці. Та воно б не
було таким, аби у його розвиток не вкладали кошти, не
працювали над благоустроєм, перспективами, міськими програмами різного спрямування.
Бюджет міста формується не за один день. Це копітка праця зі збирання доходів
упродовж попереднього року
— і цим мають займатися всі:
влада, підприємці, депутати…
та й уся громада.
Щоб сформувати бюджет,
фінансово-бухгалтерський відділ апарату виконавчого комітету міської ради постійно робить запити — і всі комунальні
підприємства та бюджетні
організації й установи міста
надають свої пропозиції, які
ми вивчаємо і компонуємо так,
аби врахувати інтереси усіх
верств населення міста (до
слова, енергоносії, оплата праці, доходи і видатки розраховано на три роки — до 2017-го).
На жаль, депутати не цікавляться, що і звідки береться, впродовж року не беруть
участь у розробці міських програм, не вносять конструктивних пропозицій щодо наповнення бюджету. Вони зазвичай
лише затверджують проекти
рішень і критикують, а в бюджеті починають розбиратися
за 2-3 дні до сесії.
Улюблена частина обранців міської громади — видатки.
Між тим, депутати мають працювати над дохідною частиною бюджету. Не лише розподіляти, а й поповнювати міську
скарбничку.
Раніше громади виживали
в основному за рахунок прибуткового податку (так, у 2014му він складав понад 60 %

бюджету). Бюджет-2015 сформовано за новими принципами наповнення. Відповідно до
змін у бюджетному законодавстві, громада сама вирішує,
які місцеві податки і збори
встановлювати. Тож саме від
депутатів залежить наповнення бюджету: якими будуть податки на нерухомість і землю,
єдиний податок з підприємств,
за торгівлю акцизними товарами (тютюн, алкоголь, нафтопродукти), збір за паркування
транспортних засобів (до речі,
депутати так і не визначилися
з місцями), туристичний збір
(розвиватимемо туризм — будуть і доходи).
Бюджет-2015 — оптимістичний, очікуємо, що він буде
виконаний: першочергово —
захищені статті (енергоносії,
харчування, зарплати, медпрепарати), а вже потім — благоустрій і виконання інших міських
програм.
Сподіваємось, що в цьому
році депутати цікавитимуться
не лише видатками, а й працюватимуть над наповненням
бюджету. Тоді не буде часу для
популістських дебатів на сесіях, «обрізань» благоустрою
та перекидань коштів «на техніку». Депутати чітко уявлятимуть, з чого починати і які саме
кошти потрібні на сіль з піском
для посипання доріг, прибирання прибудинкових територій, утримання парків і скверів,
підсівання газонів, ямковий
ремонт і дорожню розмітку
(зокрема, знаки та «лежачі поліцейські»), освітлення вулиць і
благоустрій кладовищ, дитячі
майданчики і зони відпочинку,
кронування аварійних дерев,
ремонти тощо.
За законом, міська рада,
орган влади на території міста,
організовує
життєдіяльність
міста і гідне життя його мешканцям. І прямий обов’язок
депутатів, їх щоденна робота
— забезпечити для цього надходження коштів. Тоді і буде
що розподіляти.

Бюджет без «прокладок»
Юр ГОРОДИСЬКИЙ, депутат
Юрій
Вишгородської
Ви
міськради
шостого
ш
скликання:
Сьогодні (15.01.2015 — ред.)
прийняли
п
бюджет Вишгорода.
За моєю пропозицією міська
рада
ра
позбавила бюджетного фінансування
комунальне підпринан
ємство
ємс
«Координаційний центр».
Це підприємство — така собі
«прокладка»,
«про
через яку, шляхом
суборенди
субо
в обхід рішень міської
ради, відчужувалася земля міста.
Саме так було віддано в суборенду
під забудову
за
та вирізано ділянку лісу
на вулиці
вул
Ю. Кургузова. Свого часу
таку ссхему хотіли провернути з ост-

ровом Великим.
Крім того, це так зване підприємство здає в оренду приватній структурі за безцінь рекламні площі на
стовпах, інформаційних дошках біля
під’їздів тощо, а приватна структура
вже продає рекламну площу за ринковими цінами. Кому йде різниця —
питання риторичне.
380 тисяч, які забрали у «Координаційного центру», спрямували на
придбання комунальної техніки. Наступним кроком має стати ліквідація
цього «підприємства». Крім того,
дещо зменшили від запропонованого
фінансування міських ЗМІ та витрат
на зовнішні зв’язки. Кошти спрямували на соціальні потреби.

«Мочать» конкурентів депутати
Юл ПАВЛОВСЬКА,
Юлія
громадський діяч, журналіст
гр
Бюджетна сесія, в принципі, мала оперативно прийняти
фінансовий план Вишгорода на
2015-й рік, а депутати — пояснити міській громаді, кому і для чого
виділяють гроші з нашої спільної
кишені, і чому саме таку суму, а
не іншу. Іншими словами, розказати людям, ЩО конкретно для
вишгородців зробив чи ПЛАНУЄ
зробити кожен із депутатів.
На жаль, нічого подібного присутні 15 січня у залі адмінбудинку
вишгородці не почули. А побачили
шоу під назвою «Зачистка території

від конкурентів». Як інакше назвати
намагання жменьки депутатів «зарізати» фінансування засобів масової
інформації — міського інтернет-сайту, газети і телебачення?
Така поведінка зрозуміла: вибори — на порозі. Ті, хто рветься
до влади, неспроможні здобути її
чесною конкуренцією. Підкуп, «чорнуха» і прибирання з дороги конкурентів — улюблені прийомчики
політиканів, які нічого іншого не
спроможні запропонувати виборцям.
Тому і живе наша країна у такому лайні, бо політикани усіх рівнів
працюють не на людей, а тільки на
себе.

Бюджетна сесія

Вишгород

В раді мають бути не торгаші, а бюджетники
Ольга МЕЛЬНИК, депутат-мажоритарник
За весь час своєї каденції ще жодного разу мені не було так гидко, як на минулій бюджетній сесії. Весь цей хаос ще
раз довів те, що незабаром місцеві вибори. І знову на манежі все ті ж обличчя.
Найбільше мене, як педагога з великим
стажем роботи з дітьми, як людину, яка
все своє життя живе на чесно зароблену
заробітну плату, вразило те, що частина
депутатів, які мають свої торгівельні підприємства, почали вести торги, навіть,
ні — торгуватися, наче на базарі, за розподіл бюджетних коштів. А напередодні
ця ж група депутатів-підприємців торгувалися за інше — за свої «шкурні» інтереси
— зменшили плату за землю на території

міста з 3% до 2%, таким чином захистили
свої ж кишені та зменшили наповнення
міського бюджету. Постає питання — то чиї
ж інтереси прийшли захищати ці депутати
— свої особисті чи звичайних громадян, у
яких немає ніякого бізнесу, лише одні заробітні плати (а таких людей у нас в місті
більшість)? Я говорила про це на сесії і хочу
сказати всім — у раду мають іти не бізнесмени, не підприємці, а вчителі, лікарі, інженери, робітники, і тоді бюджет міста буде не
44 млн, а 144!
Щодо обмеження фінансування окремих програм. Мені, як голові постійної комісії з гуманітарних питань, прикро, що
торгівля йшла за зменшення фінансування
засобів масової інформації, за програми
культурно-масових заходів та міжнародних

24 січня

зв’язків. До чого йдеться? А до обмеження
інформації про місто на інтернет-сайті, на
телебаченні, на сторінках газети «Вишгород». Місцеве телебачення, звісно, потребує реформ, але хто забороняє депутатам
виступати? Чи хто забороняє подавати свій
матеріал до газети? А проблема єдина —
незабаром вибори, і брудні передвиборчі
перегони вже розпочалися.
Давайте згадаємо наші традиційні відзначення Дня Перемоги, Івана Купала, Дня
міста, Вишгородської Масляної, фестивалю «Вишгородська Покрова», День визволення міста, День пам’яті жертв Голодомору та політичних репресій, День Свободи
та Гідності й чимало інших. Чи багато депутатів було присутніх на цих заходах?
Адже завдяки таким святкуванням місто
живе, спілкується, розвивається. Звичайно, зараз у країні війна, не до веселощів.
І вже минулого року кардинально змінився
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масштаб і формат таких заходів.
Що стосується міжнародних зв’язків.
Наше місто має дружні стосунки з європейськими містами. Завдяки цій співпраці діти
Вишгорода мали можливість не один раз
відвідати міста Льоррах (Німеччина), Санс
(Франція), Вишкув (Польща). Такі ж дружні
візити до нас чекаємо й ми.
Офіційні візити представників містпобратимів та візити наших представників
дають певні результати, про які дуже багато
розповідалося на сторінках преси, в сюжетах на телебаченні. Чи можна ставити під
сумнів ці зв’язки в час, коли наша держава
взяла прямий курс на євроінтеграцію?
То виходить, що окрема група наших
міських депутатів проти цього? Виходить,
що країна йде, а місто мусить розвернутися в іншу сторону, до нашого «брата», який
направляє «гумконвої» з танками та бойовиками?! Логіки ніякої!

Депутати,
сідайте за
парти!
Марія РЕШЕТНІКОВА,
секретар Вишгородської
міської ради шостого
скликання
У 2014-му році на 13 засіданнях сесій міської ради розглянуто понад 400 питань: 218
— земельних і 172 бюджетних
та ін. У частині поповнення дохідної частини бюджету із 18
документів підготовлено чотири, а 10 регуляторних актів не
підготовлені через відсутність
змін у законодавстві.
Окрім причин об’єктивних, є
і суб’єктивні. І головне серед них
— комісії не до кінця розуміють
свої завдання.
Що маємо за фактом? Міські депутати впродовж року не
працюють у постійних комісіях,
не моніторять виконання ухвалених програм і не беруть участі у
розробці нових, не вносять свої
пропозиції та зауваження, хоча
нові програми апарат виконкому міськради та посадові особи
готують протягом року і узгоджують за два місяці до бюджетної
сесії.
Депутати відповідають перед виборцями і зобов’язані працювати постійно, а не лише напередодні засідання сесії. І тим
більше, не розпочинати дискусії
й вивчення питання на сесії необізнаними та непідготовленими
до кваліфікованого розгляду.
Це — загальний недолік
практично усіх місцевих рад
України. Саме на цьому наголошували на грудневому засіданні
спілки секретарів рад Асоціації
міст України (АМУ). Гадаю, слід
звернути увагу на навчання депутатського корпусу.

Наталя Сакевич, начальник фінансово-бухгалтерського відділу

Тетяна Зайченко, начальник відділу
архітектури та містобудування

ФОТО – Андрій МАКСІМОВ, «Вишгород»
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Розвиток Вишгорода залежить від наповнення бюджету
Валерій ВИГОВСЬКИЙ, депутат-мажоритарник
«Бюджетна» комісія перед засіданням 42-ої
сесії збиралася двічі. Я був присутній на другому засіданні — так само, як іще з десяток депутатів і Вишгородський міський голова.
Віктор Решетняк висловив свою позицію по
«спірних» питаннях бюджету, а також торкнувся «гарячих» тем і пообіцяв знайти шляхи їх
розв’язання вже найближчим часом. Оскільки мер
після свого виступу пішов, депутати обговорювали
всі бюджетні питання без жодного тиску, але дуже
гаряче впродовж тривалого часу.
Під час розгляду ставки податку на нерухомість голова «бюджетної» комісії Дмитро Корнійчук запропонував менші — і всі присутні з цим
погодилися, відстоюючи інтереси простих вишгородців — власників квартир і помешкань приватного сектору. Збільшили обсяг неоподаткованої
площі культових споруд — до церков ходить весь
Вишгород, і йому доведеться й платити. Церковні
громади — активна складова нашого міста, займаються добрими справами, тож мають право на таку
пільгу.

Інші питання теж не викликали особливого ажіотажу. Були закиди щодо надмірного озеленення
міста, занадто широких зв’язків із зарубіжжям. Лунали пропозиції більш суттєво підтримати КПЖ і КГ
— закупівлею необхідної техніки.
Дебати продовжилися і на засіданні 42-ої сесії.
Висловлю свою думку з кількох питань.
Перше. Вважаю, що бюджет газети «Вишгород» не треба було зменшувати. А навпаки, потрібно, аби вона надходила у кожну поштову скриньку.
Тоді можна говорити про прибуткову рекламу і прибутковість газети, за великим рахунком.
Хочу підкреслити, що газета «Вишгород» —
професійний продукт, на відміну від «жовтої» преси, що кілограмами розносять по Вишгороду. А
зауваження в мене до деяких депутатів: хто вам
заважає пропонувати прийнятні шляхи розв’язання
загальноміських проблем у міській газеті?
Друге. Якщо один з керівників Вишгородського
телебачення Ігор Беркун не входить до чиєїсь громадської організації, а обрав іншу — хіба це привід для «обрізання» вишгородцям інформаційного
телересурсу?
Висновок напрошується: вибори на носі — тре-

ба укоськати конкурента.
Третє. Так само ні при чому вишгородці, що
користуються автобусом № 1. До роботи автоперевізника (ТОВ «АвтоЛайн», директор Олександр
Балуєв) у мене теж чимало запитань. Але, коли
держава заборгувала підприємству за минулий рік
до 300 тис. грн, та ще й великі «економісти» з міських депутатів закликають зрізати доплати за перевезення в 2015-му році на 50 тис. грн і не повертати борги підприємству з боку міста за 2014-й… то
бракує емоцій.
Маршрут № 1 по Вишгороду — соціальний: всі
пільговики їздять безкоштовно, решта — за дві грн.
Не буде цих восьми рейсів у день — доведеться
пенсіонерам з Гори чи Пісків знайти 60 грн на таксі
до лікарні, адмінбудинку тощо та назад.
Інший перевізник? Ніхто безкоштовно не працюватиме, та й чи платитиме такі ж податки, як
ТОВ «АВтоЛайн», до бюджетів усіх рівнів? А з цих
податків беруться пенсії, соціальні виплати, т. інш.
Тож головне завдання — і найперше, депутатів — наповнювати міський бюджет. Лише за такої
умови можливе виконання усіх програм, які ухвалили на 2015-й рік.

Місто
втрачає кошти
Іван ЛЕСНИК,
пенсіонер
— По сесії особливих змін у роботі депутатів не побачив — окрім
того, що гарненько пройшлися по
координаційному центру, якого позбавили засобів існування.
Хотів би, щоб пішли далі: наприклад, скоротити штат міської ради,
особливо юрвідділ (кількість працівників місцевих рад визначається
законом — ред.)
На запитання мера: «Як існувати з таким бюджетом?» хочу
відповісти: «Активізуйте роботу з
переходом тепломереж на баланс
Вишгорода. Ми, корінні вишгородці, платимо за тепло у квартирах у
бюджет району — і місто втрачає
великі кошти».
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42 сесія Вишгородської міської ради VІ скликання

Колонка редактора

За міський бюджет голосували поіменно, з перервами
Влас. інф.
ФОТО — Андрій МАКСІМОВ, «Вишгород»

42 позачергову сесію Вишгородської міської ради було скликано 15 січня 2015 року. Порядок
денний, що складався з п’яти
пунктів, доповнили ще одним, з
якого, власне, і розпочали засідання.
Доповідач, заступник Вишгородського міського голови Олександр Ростовцев, інформував, що
рішення розроблені відповідно до
Податкового кодексу. 28 депутатів
і міський голова врахували пропозиції бюджетної комісії й кількох
депутатів безпосередньо на сесії
та проголосували за місцеві податки і збори (див. № 3’2015, шп.
5-6, 11-13), а також звільнили від
сплати земельного податку чотири
місцеві комунальні підприємства (з

цього питання доповідав заступник
міського голови Олексій Рачинський).
Затвердження міських програм
розвитку на 2015 рік почалося з
низки пропозицій: розглядати кожну
програму окремо; вилучити з розгляду КЦ з будівництва та земельних питань; не фінансувати електронні засоби масової інформації
(ТБ й інтернет-сайт міськради); не
затверджувати програму розвитку
фізичної культури і спорту; зменшити бюджет ЗМІ; вилучити з пакета
програм ті, що у депутатів викликають запитання, а інші обговорити;
спірні чотири програми розглядати
окремо, всі інші — пакетом.
Дебати продовжилися і щодо
сум бюджету, тут виявилося вже
сім спірних питань (додалися зовнішні зв’язки, культмасові заходи,
детальні плани територій, благоу-

Літопис міста не має бути «жовтим»,
але має бути в кожній хаті
Ігор ТИХАН,
активіст Майдану,
ГО «Вишгород — наш дім»
Остання — позачергова — 42
сесія міськради справила на мене
незабутнє враження. На Сході
України — війна, гинуть найкращі
представники суспільства. На начебто мирній частині нашої землі
«киплять» спільноти — назріває
третій Майдан.
В усьому світі під час військових
дій і кризової ситуації збільшується
кількість офіційних видань — щоб
люди мали відкриту інформацію
про події, реформи, податки тощо.

Тому що в інформаційному просторі
завжди знайдуться ті, хто навмисно
піднімає градус напруги у суспільстві, закидаючи населення безкоштовними листівками.
У час, коли твориться Історія,
депутати Вишгородської міської
ради витрачають пів робочого дня
на те, щоб «відгризти» бюджет у
ЗМІ. Привід: вони недостатньо гострі.
Панове депутати! Не використовуйте свої посади у власних інтересах! Газета «Вишгород» — літопис міста. Це — документ Історії,
який не може бути «жовтим» і повинен бути в кожній хаті.

стрій). Знадобилося поіменне голосування (див. веб-сайт міськради)
та дві перерви (друга — спонтанна)
для того, щоб знайти спільну мову.
Врешті, з переліку міських програм на 2015 рік вилучено підтримку і розвиток Комунального підприємства «Координаційний центр з

будівництва та земельних питань
Вишгородської міської ради на
2015 рік». Таким чином, ухвалено
24 міські програми — з них одна
нова (розвитку Вишгородської районної організації Товариства Червоного Хреста України).
Зменшено фінансування газети «Вишгород», ТРК «ВишеГрад»,
культурно-масових, представницьких та інших заходів, зовнішніх соціально-культурних та економічних
зв’язків на 2015 рік, перерозподілено деякі кошти благоустрою — все
це спрямовано на закупівлю техніки для комунального підприємства
житлового та комунального господарства та на соціальний захист
(переселенців, малозабезпечених
тощо). Рішення про Вишгородський
міський бюджет на 2015 рік (з додатками) див. на стор. 5-6, 11-12.
Далі — за порядком денним —
секретар ради Марія Решетнікова

звітувала про 2014-й та озвучила
план діяльності з підготовки проектів регуляторних актів та план
роботи Вишгородської міської ради
у 2015-му році. Пролунали пропозиції: додати до відповідальних за
розробку пп. 7, 10, 11 і 17 Плану
діяльності ради з підготовки проектів регуляторних актів на 2015-й рік
комісію з питань стратегій розвитку
міста будівництва, транспорту та
зв’язку; не вносити до плану підготовки проектів регуляторних актів
рекламну й архітектурну діяльність.
Депутати взяли до відома звіти та
затвердили відповідні рішення (див.
у наступних випусках газети).
Секретар ради також повідомила про те, що закінчується ремонт
приміщення на першому поверсі
адмінбудинку (пл. Т. Шевченка, 1).
Там буде розташоване Єдине вікно
з надання адмінпослуг. Вже розроблені технологічні картки 84-х
напрямків діяльності міської ради,
передбачених законом для місцевих рад (незабаром див. на інтернет-сайті міськради та інформаційних стендах). Кожен громадянин
зможе ознайомитися з переліком
документів, необхідних для розгляду його питання, з тим, у який спосіб воно буде розглядатися, та куди
звертатися у випадку невирішення.
Насамкінець міський голова інформував присутніх, що до нього
надійшли кілька заяв, з них — дві
щодо роботи КП «УФКС», і запропонував повернутися до зазначеного питання після перевірки роботи
цього комунального підприємства.
Віктор Решетняк зазначив, що стадіон, ринок і яхт-клуб — теми, котрі штучно підігрівають. Стомлені
дебатами депутати відреагували
досить мляво — і, виконавши Державний гімн, розійшлися.

утвердження сесії землевпорядну документацію,
що стосується забудови різних категорій.
З одного боку, це зашкодить людям, з іншого
— розворушить місцеві ради, аби вони займалися містобудівною документацією. На жаль, деякі
наші депутати не розуміють, що нам потрібно руОлексій РАЧИНСЬКИЙ,
додаткові надходження до бюджету.
заступник Вишгородського міського голови
Тому моя пропозиція стовно тих коефіцієн- хатися вперед, а ми самі собі обрубуємо повнотів, які ми ставимо в зоні промисловості, в зоні важення.
Стосовно координаційного центру скажу наОстанній Земельний Кодекс увійшов в
комерційного призначення (землі банківських
силу 1 січня 2002 року. До цього часу існуустанов, установ, що торгують нафтопродукта- ступне. Я дуже поважаю Юрія Городиського за
вали підприємства, організації та установи ми та ін.): встановити максимальний податок, патріотизм, але в економічних питаннях він, маз державною та недержавною формами що складає 3%, — це б їх прирівняло до міні- буть, не зовсім компетентний.
Питання не в тому, щоб дати КП «Коордивласності, які могли отримувати земельмальної орендної ставки, яка теж складає 3%.
ну ділянку для постійного користування.
Виняток — заклади охорони здоров’я, культури наційний центр» зарплатню чи не дати. Центр
тримав найнижчі ціни на проектні роботи у ВишЗ прийняттям нового
і спорту, де ми залишили 1%.
земельного кодексу
Стосовно бюджету, який городському районі. Якщо інші подібні підприємв постійне користуприймали. Цьогорічний бю- ства брали за такі проекти 6 тис. грн, то КЦ лише
вання могли оформиджет по видатках фактично 1,5 тис., якщо проект складний — 3 тис. грн. Зроти земельну ділянку
нічим не відрізнявся від ми- зуміло, що зараз, аби утриматись на плаву, татільки підприємства,
нулорічного. Тому я не зовсім рифи наблизяться до комерційних. Крім того, КЦ
установи,
організа«Я — підприємець, займаюсь розумів наших депутатів, коли займався й соціальними проектами. Ми на них
ції, засновником або торгівлею. На нас і так величезне на- вони почали говорити про економили більше, ніж вкладали.
Два дні розглядали ці питання на бюджетній
власником нерухомо- вантаження. Дуже дякую депутатам, зменшення видатків на газету,
го майна яких є дер- що зменшили нам місцеві податки і телебачення, координаційний комісії. Міська рада зацікавлена у надходженнях
до бюджету, та ми хочемо, аби підприємства пражава. Це призвело до збори».
центр…
того, що з 1 січня 2002
З нових видатків: у зв’язку цювали. Тому зважено підходимо до розрахунку
р. при отриманні земельних ділянок в орензі створенням архітектурного відділу ми поча- відсотка земельного податку. Звісно, для тих підду встановлено орендну плату в розмірі від
ли активніше працювати над планом зонуван- приємств, які займають кілька гектарів, це буде
3 до 10 %. Потім цей ліміт підняли до 12 %.
ня, архітектурно-опорним планом, детальними недешево, але це набагато менше, аніж аналогічНа сьогоднішній день існує певний диспланами територій. Це викликало гарячу дис- ні підприємства платять зараз.
Наприклад, по тих договорах оренди, які уклабаланс: підприємства, які отримали земельну
кусію.
далися останні 5-7 років, — підділянку до 2002 року на правах постійного коПарадокс
у
приємствам надавали земельні
ристування, не могли змусити юридично пе- тому, що ми навіть
ділянки під 5-8%. Тому міською
реоформитись на договір оренди, тобто вони
на найближчій сесії
радою була висунута ініціатива
сплачували в бюджет не більше одного відне зможемо затверврівноважити цей показник для
сотка від нормативно-грошової оцінки землі.
дити жодного проеквсіх до 3%.
Після прийняття Земельного кодексу деякі тету землевпорядної
Тетяна ЗАЙЧЕНКО, начальник відділу
Група депутатів на чолі з
риторіальні громади намагалися домовитися з
документації,
яка
архітектури та містобудування
Олександром Семеновим запідприємствами, щоб ті добровільно переходинадається чи то під
Вишгородської міськради:
пропонувала спочатку 1,5 % для
ли на договори-оренди. Дехто на це погодився.
комерційне призна– Регулювання забудови в місті можли- закладів торгівлі.
Інші звернулися до Конституційного суду, який
чення, чи під житлове лише з розробкою проектної докуменПлата за оренду і земельзаборонив зобов’язувати підприємства право
ву забудову через
тації. Немає жодних сумнівів відносно того, ний податок — основне джерело
постійного користування переоформляти на
те, що не продощо без проектної документації у сфері міс- надходжень до бюджету. Тому
право оренди.
вжено мораторій на
тобудування, архітектури і будівництва не- після довгих обговорень зупиниВеликий плюс, що Верховна Рада врешті
розробку докуменможливо уникнути хаотичної забудови.
лись на 2 %.
узаконила те, що податок за землю на основі
тації по населених
На жаль, достатньої кількості коштів на
Вважаю, що всі комерційні
постійного користування збільшили максимум
пунктах, де відсутній
це не виділили – бюджет урізали.
підприємства недержавної фордо 3 %.
проект
зонування
ми власності, які мають землі в
В ідеалі було б — прийняти закон, аби про- територій. Тому затягом двох років підприємства зобов’язали
раз усі населені пункти стали перед вибором: постійному користуванні, повинні платити 3 %.
права на землю постійного користування пеабо замовляти план зонування території, або Таким чином, ухваливши замість трьох відсотків
реоформити на право оренди. Це б поставило
на кожну окрему частину замовляти детальні два — на одному гектарі ми втрачаємо близько
усіх підприємців в однакові умови. І, звісно, це
плани — для того, щоб мати змогу виносити на 100 тис. грн.

Про зменшення податку для підприємців,
втрати бюджету та урізане фінансування

Спасибі що
зменшили податки

На архітектуру
коштів не виділили

Вишгород

«Ви — не «Шарлі»
Марина КОЧЕЛІСОВА
Розстріл редакції паризької
«Шарлі Ебдо» сколихнув Європу.
Франція одразу ж виділила мільйони на підтримку ЗМІ. Європейських громадян (аж до президентів включно) обурило світоглядне
насильство.
По-демократичному — все просто: подобається — живи, не подобається — вертайся додому чи шукай щастя деінде. Та життєве кредо
«Я з Вами категорично не згоден,
але помру за Ваше право висловитися!» — це не про бактерії. Серед
найпростіших організмів звично
приїхати в чужий світ, скористатися
з його законів, звити гніздо і «качати» права, наліплюючи ярлики на
тих, хто міркує по-іншому.
Тероризм починається з нетерпимості до чужої думки. Причому
нав’язування «єдино правильної
ідеї» відбувається не лише у стосунках між цивілізаціями на зламі епох.
На останній сесії міськради, під
час обговорення міських програм і
бюджету на 2015-й рік, одні партійні депутати пропонували редакції
газети «Вишгород» працювати за
символічну зарплатню, тому що
злидні стимулюють творчість і варіанти заробітку на друк приходять у
віщих снах.
Інші радили вдатися до «гострої
критики» нині чинної влади: ось побачите, тоді «Вишгород» рватимуть
з рук і перепродуватимуть спекулянти, а у так звану гостру пресу,
котру стосами безкоштовно розкладають у поштові ящики та на
прилавки універсамів, вишгородці
загортатимуть від молі теплий одяг
— і вона тихо сконає в задушливих
шафах.
Я нагадувала обранцям міської
громади, що газета — не театр, а
офіційне видання, котре відповідає
за кожну літеру і цифру та не має
права додавати «перцю» на забаганку крісел першого ряду — тому
що, крім партеру і лож бенуару, є
ще яруси і галерка, тобто народ.
Пояснювала, що не можна накручувати людей самим критиканством, бо врешті їхня агресія обернеться проти всіх і вся. Що наші
постійні читачі втомилися від негативу в багатьох ЗМІ і хочуть згадати
молодість на будівництві Київської
ГЕС, побачити своїх дітей чи онуків
— на сцені міського центру творчості тощо.
Волала, що працівники редакції
— теж люди, живуть на зарплату і
мають шкідливу звичку утримувати
сім’ї. Ділилася родинними секретами: як моя старенька мама спочатку цікавиться, чи є добрі новини, а
вже потім бере до рук газету і лупу.
Запитувала, ЩО міські депутати
зробили для втілення у життя гасла
газети «Читай і пиши про СВОЄ місто». ЧОМУ ніхто не прийшов до редакції з пропозиціями та побажаннями? ЖОДНОГО засідання комісій
щодо проблем та діяльності газети
«Вишгород» впродовж року не відбулося, а запитання виникли САМЕ
на бюджетній сесії.
Деякі місцеві пророки звинувачували нашу газету в комунізмі, фашизмі, жидомасонстві, москальстві,
українському буржуазному націоналізмі та перебуванні на службі у
рептилій з планети Марс — причому
водночас.
Після чергового вигуку (Ви виступаєте проти УПА) мені заціпило.
В суворих очах опонентів я прочитала вирок: «Ви — не «Шарлі» і
похолола від жаху: ось вони на що
натякають — аби привернути увагу, треба колективно застрелитися
всій редакції. Запалена уява вже
вимальовувала хіджаб, АК — і тут
затріпотіли крила Янгола-охоронця.
Я з полегшенням видихнула і
пішла на курси карикатури. Про
всяк випадок.

Офіційно

Вишгород

24 січня

5

2015 року

42 сесія Вишгородської міської ради VІ скликання

Про Вишгородський міський бюджет на 2015 рік
Рішення від 15 січня 2015 р. № 42/9
Виконуючи покладені територіальною
громадою м. Вишгорода повноваження, виходячи з інтересів територіальної громади, керуючись ст.143 Конституції України, Бюджетним кодексом України, ст. 26 Закону України
«Про місцеве самоврядування в Україні»,
Законом України «Про Державний бюджет
України на 2015 рік», міська рада ВИРІШИЛА:
1. Визначити на 2015 рік доходи Вишгородського міського бюджету у сумі 44 650 200
грн, у т.ч.: «Інша субвенція» з районного бюджету у сумі 11 728 100 грн:
– доходи загального фонду бюджету визначити у сумі 34 778 700 грн, доходи спеціального фонду бюджету — у сумі 9 871 500
грн, у тому числі бюджет розвитку — 8 100
000 грн (додаток 1 до рішення);
– видатки Вишгородського міського бюджету на 2015 рік визначити у сумі 44 650 200
грн, у тому числі видатки загального фонду
бюджету — у сумі 29 884 600 грн та видатки спеціального фонду бюджету — 14 765
600 грн згідно з розподілом видатків за тимчасовою класифікацією видатків та кредитуванням місцевих бюджетів (додаток 3 до
рішення);
– профіцит загального фонду міського
бюджету у сумі 4 894 100 грн (додаток 2 до
рішення);
– дефіцит спеціального фонду (бюджет
розвитку) міського бюджету у сумі 4 894 100

грн (додаток 2 до рішення).
2. Затвердити бюджетні призначення
головним розпорядникам коштів Вишгородського міського бюджету на 2015 рік у розрізі
тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів, у тому числі по
загальному фонду — у сумі 29 884 600 грн та
спеціальному фонду — у сумі 14 765 600 грн
(додаток 3 до рішення).
3. Визначити оборотний касовий залишок
бюджетних коштів міського бюджету у сумі 50
000 грн.
4. Затвердити перелік об’єктів, фінансування яких у 2015 році буде здійснено за рахунок коштів бюджету розвитку (додаток 4 до
рішення).
5. Затвердити на 2015 рік резервний фонд
Вишгородського міського бюджету у сумі
100 000 грн.
6. Затвердити перелік захищених статей
видатків загального фонду Вишгородського
міського бюджету на 2015 рік за їх економічною структурою:
- заробітна плата
- нарахування на оплату праці
- медикаменти та перев’язувальні матеріали
- продукти харчування
- оплата комунальних послуг та енергоносіїв
- поточні трансферти населенню
- поточні трансферти місцевим бюдже-

там.
7. Затвердити в складі видатків міського
бюджету кошти на реалізацію міських програм на загальну суму 39 976 000 грн ( додаток 5 до рішення).
8. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати право Вишгородському міському голові отримувати у
порядку, визначеному Кабінетом Міністрів
України:
— позики на покриття тимчасових касових розривів міського бюджету, пов’язаних із
забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного
періоду, за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку, на договірних умовах, без
нарахування відсотків за користування цими
коштами, з обов’язковим їх поверненням до
кінця поточного бюджетного періоду.
9. Розпорядникам коштів місцевих бюджетів забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці
працівників бюджетних установ відповідно
до встановлених законодавством України
умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за
електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними
установами. Затвердити ліміти споживання
енергоносіїв у натуральних показниках для
кожної бюджетної установи виходячи з обся-

Доходи Вишгородського міського бюджету на 2015 рік

гів відповідних бюджетних призначень.
10. Установити, що у загальному фонді Вишгородського міського бюджету на
2015 рік:
— до доходів належать надходження, визначені ст. 69 Бюджетного кодексу України;
— джерелами формування у частині фінансування є надходження, визначені ст. 71
Бюджетного кодексу України щодо Вишгородського міського бюджету.
11. Встановити, що джерелами формування спеціального фонду Вишгородського
міського бюджету України на 2015 рік у частині доходів є надходження, визначені ст. 69-1,
71 Бюджетного кодексу України.
12. Установити, що джерелами формування спеціального фонду Вишгородського
міського бюджету на 2015 рік у частині фінансування є надходження, визначені ст. 71
Бюджетного кодексу України.
13. Додатки 1- 5 до цього рішення є його
невід’ємною частиною.
14. Це рішення набуває чинності з 1 січня
2015 року.
15. У разі внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2015
рік», а також змін до рішення Вишгородської
районної ради від 30.12.2014 р. «Про районний бюджет Вишгородського району на 2015
рік» це рішення має бути переглянуто.
Міський голова В. РЕШЕТНЯК
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Додаток № 1 до рішення Вишгородської міської
ради від 15.01.2015 року № 42/9

Спеціальний фонд
Код

Найменування згідно
з класифікацією доходів бюджету

Всього

Загальний
фонд
Всього

10000000

Податкові надходження

11000000

Податки на доходи, податки на прибуток,
500 000
податки на збільшення ринкової вартості

500 000

11020000

Податок на прибуток підприємств

500 000

500 000

11020200

Податок на прибуток підприємств та фінан400 000
сових установ комунальної власності

400 000

11023200

Авансові внески з податку на прибуток підприємств та фінансових установ комуналь- 100 000
ної власності

100 000

Акцизний податок з реалізації суб’єктами
господарювання роздрібної торгівлі підак- 400 000
цизних товарів

400 000

14040000

20 638 400

20 638 400

18000000

Місцеві податки

19 685 000

19 685 000

18010000

Податок на майно

10 175 000

10 175 000

18010200

Податок на нерухоме майно, відмінне від
земельної ділянки, сплачений фізичними
20 000
особами, які є власниками об’єктів житлової нерухомості

20 000

Податок на нерухоме майно, відмінне від
земельної ділянки, сплачений юридичними
20 000
особами, які є власниками об’єктів житлової нерухомості

20 000

Податок на нерухоме майно, відмінне від
земельної ділянки, сплачений фізичними
10 000
особами, які є власниками об’єктів нежитлової нерухомості

10 000

18010100

18010300

18010400

Податок на нерухоме майно, відмінне від
земельної ділянки, сплачений юридичними
25 000
особами, які є власниками об’єктів нежитлової нерухомості

25 000

18010500

Земельний податок з юридичних осіб

2 700 000

2 700 000

18010600

Орендна плата з юридичних осіб

6 780 000

6 780 000

18010700

Земельний податок з фізичних осіб

70 000

70 000

18010900

Орендна плата з фізичних осіб

18030100

Туристичний збір, сплачений юридичними
1 000
особами

1 000

Туристичний збір, сплачений фізичними
3 000
особами

3 000

18030200

550 000

в т. ч.
бюджет
розвитку

Спеціальний фонд
Код

Всього

Загальний
фонд
Всього

202 000

100 000

21010000

Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх
об’єднань, що вилучається до бюджету, у 100 000
статутних капіталах яких є державна власність

100 000

21010300

Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх 100 000
об’єднань, що вилучається до бюджету

21080000

Інші надходження

102 000

21080900

Штрафні санкції за порушення законодав2 000
ства про патентування

2 000

21081100

Адміністративні штрафи та інші санкції

100 000

22000000

Адміністративні збори та платежі, доходи
2 200 000
від некомерційної господарської діяльності

2 200 000

1 700 000

22080000

Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та 1 700 000
іншим майном

1 700 000

22080400

Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та
1 700 000
іншим майном, що перебуває в комунальній власності

22090000

Державне мито

500 000

500 000

400 000

22090100

Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів,
400 000
у тому числі за оформлення документів на
спадщину і дарування

100 000

22090400

Державне мито, пов’язане з видачею та
оформленням закордонних паспортів (по- 100 000
свідок) та паспортів громадян України

24000000

Інші неподаткові надходження

5 804 200

200

5 804 000 5 800 000

24060000

Інші надходження

200

200

4 000

24060300

Інші надходження

200

200

4 000

24062100

Грошові стягнення за шкоду, заподіяну
порушенням законодавства про охорону
4 000
навколишнього природного середовища
внаслідок господарської та іншої діяльності

24170000

Надходження коштів пайової участі у роз5 800 000
витку інфраструктури населеного пункту

5 800 000 5 800 000

25000000

Власні надходження бюджетних установ

1 567 500

1 567 500
1 567 500

25010000

Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із 1 567 500
законодавством

1 467 500

102 000

100 000

6 000

18020100

Плата за надання адміністративних
послуг,що справляються за місцем надан- 6 000
ня послуг

18050000

Єдиний податок

9 500 000

9 500 000

18050300

Єдиний податок з юридичних осіб

3 000 000

3 000 000

18050400

Єдиний податок з фізичних осіб

6 500 000

6 500 000

19000000

Інші податки та збори

53 400

53 400

25010100

Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною ді- 1 467 500
яльністю

19010000

Екологічний податок

53 400

53 400

25010300

Плата за оренду майна бюджетних установ 100 000

30000000

Доходи від операцій з капіталом

19010100

Надходження від викидів забруднюючих
речовин в атмосферне повітря стаціонар- 32 000
ними джерелами забруднення

31000000

Надходження від продажу основного капі10 000
талу

10 000

Кошти від реалізації безхазяйного майна,
знахідок, спадкового майна, майна, одержаного територіальною громадою в по10 000
рядку спадкування чи дарування, а також
валютні цінності і грошові кошти, власники
яких невідомі

10 000

Надходження від розміщення відходів у
спеціально відведених для цього місцях чи
на об’єктах, крім розміщення окремих ви- 21 400
дів відходів як вторинної сировини
Неподаткові надходження

9 773 700

2 310 000

100 000
10 000

32 000

21 400

19010300
20000000

2 402 200

7 371 500 5 800 000

в т. ч.
бюджет
розвитку

Доходи від власності та підприємницької
202 000
діяльності

21000000

550 000

Найменування згідно
з класифікацією доходів бюджету

31010200

2 300 000 2 300 000

6

24 січня

Офіційно

2015 року
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міського бюджету на 2015 рік

Додаток № 1 до рішення Вишгородської міської ради від 15.01.2015
року № 42/9

Вишгород
Додаток № 2
до рішення Вишгородської міської ради
від 15.01.2015 року № 42/9

Фінансування Вишгородського
міського бюджету на 2015 рік

Спеціальний фонд
Код

33000000

33010100

Найменування згідно
з класифікацією
доходів бюджету

Всього

Загальний
фонд
Всього

Надходження
від
продажу землі і не2 300 000
матеріальних активів

2 300 000 2 300 000

Кошти від продажу
земельних ділянок
несільськогосподарського призначення,
що перебувають у
2 300 000
державній або комунальній власності та
земельні ділянки, що
знаходяться на території АРК

2 300 000 2 300 000

40000000

Офіційні трансферти 11 728 100

11 728 100

41030000

Субвенції

11 728 100

11 728 100

41035000

інші субвенції

11 728 100

11 728 100

50000000

50110000

Цільові фонди

200 000

200 000

Цільові фонди, утворені
Верховною
Радою Автономної
Республіки
Крим,
200 000
органами місцевого
самоврядування та
місцевими органами
виконавчої влади
Всього доходів

44 650 200

в т. ч.
бюджет
розвитку

Спеціальний фонд
Код

Загальний
фонд

Всього

Всього

в т. ч.
бюджет
розвитку

200000

Внутрішнє фінансування

О

-4 894 100

4 894 100

4 894 100

205000

Фінансування за рахунок залишків коштів на рахунках бюджетних установ

О

О

О

О

205100

На початок періоду

470 187

470 187

205200

На кінець періоду

470 187

470 187

208000

Фінансування за рахунок зміни залишків коштів бюджетів

О

-4 894 100

4 894 100

208100

На початок періоду

12 971 367

2 451 370

10 519 997

9 735 329

208200

На кінець періоду

12 971 367

2 451 370

10 519 997

9 735 329

208400

Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до
бюджету розвитку (спеціального фонду)

О

-4 894 100

4 894 100

4 894 100

Всього за типом кредитора

О

-4 894 100

4 894 100

4 894 100
4 894 100

Фінансування за активними операціями

-4 894 100

4 894 100

602000

Зміни обсягів бюджетних коштів

О

-4 894 100

4 894 100

4 894 100

602100

На початок періоду

13 441 554

2 451 370

10 990 184

9 735 329

602200

На кінець періоду

13 441 554

2 451 370

10 990 184

9 735 329

602400

Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до
бюджету розвитку (спеціального фонду)

О

-4 894 100

4 894 100

4 894 100

603000

Фінансування за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку

О

О

О

О

9 871 500 8 100 000
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Начальник фінансово-бухгалтерського відділу Н. САКЕВИЧ

Начальник фінансово-бухгалтерського відділу Н. САКЕВИЧ
Додаток № 3
до рішення Вишгородської міської ради
від 15.01.2015 року № 42/9

РОЗПОДІЛ
видатків Вишгородського міського бюджету на 2015 рік

5

Код проКод тимграмної
часової
класифікації класифікації
видатків та
видатків та
кредитування кредитуванмісцевого
ня місцевого
бюджету1
бюджету

Код
функціональної
класифікації видатків та
кредитування
бюджету

01
010000
010116
070000
070101
070401
090000
090412

091108

091209
100000
100101
100102
100202
100203
110000
110103
120000
120201
130000
130112
150000
150100
150202
160000
160101
170000
170102

170703
200000
200700
240000
240603
240900
250000
250102
250404
250324

Міський голова В. РЕШЕТНЯК

4 894 100

600000

200 000

34 778 700

Найменування
згідно з класифікацією фінансування бюджету

Загальний фонд
Найменування
згідно з типовою відомчою/типовою програмною
тимчасовою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету

Виконавчий
комітет
Вишгородської
міської ради
Державне управління
Органи місцевого самоврядування
Освіта
Дошкільні заклади освіти
Позашкільні заклади освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми
Соціальний
захист
та
соціальне
забезпечення
Інші видатки по соціальному захисту населення
Заходи з оздоровлення та відпочинку дітей,
крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок
Чорнобильської катастрофи
Фінансова підтримка громадських організацій, інвалідів, ветеранів
Житлово-комунальне господарство
Житлово-експлуатаційне господарство
Капітальний ремонт житлового фонду місцевих органів влади
Водопровідно-каналізаційне господарсво
Благоустрій міста
Культура і мистецтво
Філармонії, музичні колективи і ансамблі та
ін. мистецькі заклади та заходи
Засоби масової інформації
Періодичні видання
Фізична культура і спорт
Інші видатки
Будівництво
Капітальні вкладення
Розробка схем та проектних рішень масового застосування
Сільське і лісове господарство, рибне
господарство та мисливство
Землеустрій
Транспорт,
дорожнє
господарство,
зв’язок, телекомунікації та інформатика
Компенсаційні виплати на пільговий проїзд
автомобільним транспортом окремим категоріям громадян
Видатки на проведення робіт, пов’язаних із
будівництвом, реконструкцією, ремонтом і
утриманням автомобільних доріг
Охорона навколишнього природного середовища та ядерна безпека
Інші природоохоронні заходи
Цільові фонди
Ліквідація іншого забруднення навколишнього природного середовища
Цільові фонди, утворені ВР АРК, органами
місц. самоврядування
Видатки, не віднесені до основних груп
Резервний фонд
Інші видатки
Субвенції іншим бюджетам на виконання
інвестиційних проектів
Всього

Спеціальний фонд
з них

Всього

видатки споживання

4 504 200
4 504 200
13 279 300
11 728 100
1 551 200

4 504 200
4 504 200
13 279 300
11 728 100
1 551 200

1 550 000

1 550 000

1 000 000

1 000 000

300 000

300 000

оплата
праці

2 615 200
2 615 200
5 715 900
4 725 900
990 000

комунальні
послуги та
енергоносії

176 000
176 000
2 830 700
2 717 000
113 700

видатки
розвитку

з них
Всього

70 000
70 000
3 097 500
2 967 500
130 000

видатки
споживання

1 567 500
1 467 500
100 000

опла- комунальні
та
послуги та
праці енергоносії

100 000
100 000

з них
видатки розвитку

70 000
70 000
1 530 000
1 500 000
30 000

Разом

бюджет розвитку

70 000
70 000
1 530 000
1 500 000
30 000

4 574 200
4 574 200
16 376 800
14 695 600
1 681 200
1 550 000
1 000 000

300 000

250 000

250 000

5 520 000
30 000

5 520 000
30 000

30 000
5 460 000
1 286 800
1 286 800

30 000
5 460 000
1 286 800
1 286 800

470 000
470 000
1 294 300
1 294 300

470 000
470 000
1 294 300
1 294 300

250 000
260 000

857 000
857 000

260 000
75 480
75 480

6 949 100

6 949 100

6 949 100

2 200 000

2 200 000

2 200 000

4 749 100
30 000
30 000

4 749 100
30 000
30 000

4 749 100
30 000
30 000

800 000

800 000

800 000

800 000

800 000

800 000

150 000

150 000

125 000

125 000

125 000

150 000
650 000

150 000
650 000

125 000
2 500 000

125 000
2 500 000

125 000
2 500 000

250 000

250 000

12 469 100
30 000
2 200 000
30 000
10 209 100
1 316 800
1 316 800
470 000
470 000
1 294 300
1 294 300
800 000
800 000
275 000
275 000
3 150 000
250 000

400 000

400 000

2 500 000

2 500 000

2 500 000
2 900 000

1 180 000
100 000
1 080 000

29 884 600

1 080 000

204 000

204 000

4 000
200 000

4 000
200 000

200 000

200 000

204 000
4 000
200 000

200 000

990 000

990 000

990 000

990 000

990 000

990 000

12 994 100

12 994 100

1 080 000

29 784 600

9 188 100 3 342 180

14 765 600 1 771 500

100 000

2 170 000
100 000
1 080 000
990 000
44 650 200
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2+2
09:15, 20:00 Про
головне
10:05 Д/ф «Кенгiр.
Сорок днiв свободи»
(ф.1)
10:50 Х/ф «Квiтуче
мiсто»
12:25 Утеодин з
Майклом Щуром
13:20 Вiкно в Америку
13:55 Казки Лiрника
Сашка
14:10 Школа Мерi
Поппiнс
14:25 Чоловiчий клуб.
Бокс
15:20 Чоловiчий клуб
15:55 Euronews
16:00 Книга ua
16:30 Х/ф «Секрет
озера Ероу»
18:05 Час-Ч
18:15 Новини. Свiт
18:55 З перших вуст
19:00 Перша шпальта
19:30 Дорогi депутати
22:00 Перша студiя
22:55 Трiйка, Кено,
Секунда удачi
23:00, 00:00 Пiдсумки

06:00, 07:00, 08:00,
09:00, 12:00,
16:45, 19:30 ТСН:
«Телевiзiйна служба
новин»
06:45, 07:10, 07:45,
08:10, 08:45, 09:10
«Снiданок з 1+1»
07:35, 08:35 «Маша i
ведмiдь»
09:40 «Чотири весiлля
- 2»
11:05 Т/с «Сила.
Повернення додому»
12:20 «Шiсть кадрiв»
12:40 Х/ф «Один плюс
один»
14:45 Х/ф «Любов i
голуби»
17:10 Т/с «Сила
кохання Ферiхи»
20:30 Х/ф «Джунглi»
22:15 Т/с «Шерлок - 3:
Порожнiй катафалк»
00:00 Х/ф «Останнiй
кiногерой»

06:10, 19:15
Надзвичайнi новини
06:55 Факти тижня
08:45 Факти. Ранок
09:15 Надзвичайнi
новини. Пiдсумки
10:10 Х/ф «Ключ
саламандри»
12:05, 13:15 Т/с
«Прокурорська
перевiрка»
12:45, 15:45 Факти.
День
14:45, 16:15 Х/ф
«Прошивка»
16:55 Х/ф «Пароль
Риби-меч»
18:45, 21:05 Факти.
Вечiр
20:15 Дiстало!
21:20 Свобода слова
00:05 Х/ф «Залiзний
лицар»

06:00, 08:30, 13:00
«Мультляндiя»
07:20 «Київ музика»
08:20, 14:35, 16:00,
17:40 «Вiдкритий
мiкрофон»
10:00 «Телемаркет»
13:20, 15:10, 23:25
«Громадська
приймальня»
15:00, 17:00,
19:00, 21:00, 23:00
«Столичнi телевiзiйнi
новини»
16:20, 18:00 «У
центрi уваги»
17:10 «Якiсне життя»
18:50 «Паспортний
стiл»
19:20, 23:20 «Мiська
варта»
19:30, 22:00
«Столиця»
21:25 «Служба
порятунку»

06:55, 16:00 «Все буде
добре!»
08:55 «Зiркове життя.
Перше кохання зiрок-3»
09:45 Х/ф «Мужики!..»
11:35 Х/ф «Дiамантова
рука»
13:30, 20:00 «Слiдство
ведуть екстрасенси»
14:35 «Битва
екстрасенсiв»
18:00, 22:00 «ВiкнаНовини»
18:40 Т/с «Коли ми
вдома»
19:00 «Зiркове життя.
Залишенi дiтьми»
21:00 «Мiстичнi iсторiї-6
з Павлом Костiциним»
22:35 «Детектор брехнi
7»
23:55 Х/ф «Коли
розтанув снiг»

06:00 Х/ф
«Дубровський»
07:10 Дикi конi острова
Сейбл
10:00, 16:50 «Алло,
лiкарю!»
11:00 Тайгер Вудс: диво
12:15 «Мiлен Демонжо.
Мiледi з українським
корiнням»
14:00 Водний свiт
15:00, 18:30, 21:00
«Соцiальний пульс»
15:40 «Сильнi свiту
цього»
16:00, 23:35 Нашi
улюбленцi
17:45 Чудеса та iншi
дивовижнi iсторiї
18:10 Iпостасi спорту
19:00 В гостях у Дмитра
Гордона. Алла Сурiкова
20:00 На лiнiї вогню
21:35 Криштiану
Рональду:
португальський генiй
22:35 Всесвiт
00:00 «Красивi та
амбiцiйнi»

06:35 «Мультфiльм»
07:00, 07:30, 08:00,
08:30, 09:00,
12:00, 14:00, 17:50
«Новини»
07:15, 07:35, 08:10,
08:35 «Ранок з
IНТЕРом»
09:20, 12:25 Х/ф
«Циган»
13:25 Д/с «Склад
злочину»
14:20 «Сiмейний
суд»
15:45 «Жди меня»
18:10, 19:05 Токшоу «Стосується
кожного»
20:00 «Подробицi»
20:45 Т/с «Гречанка»
22:30 Т/с
«Ластiвчине гнiздо»
00:20 «Мiс Всесвiт
2014»

06:50, 07:10, 08:10

09:27 «Апокалiпсис:
Друга свiтова вiйна:
Кiнець жахiттю»
10:56 «Шукачi скарбiв:
Удача в Кентуккi»
13:12 «Апокалiпсис:
Друга свiтова вiйна:
Наймасштабнiшi
десантнi операцiї»
14:43 «Народжений
плазувати - лiтати
зможе!»
16:13 «Британськi НЛО:
новi факти»
17:44 «Шукачi скарбiв:
Крадене золото»
20:00, 23:47
«Мiжнародний аеропорт
Дубай»
20:45 «Розслiдування
авiакатастроф: Нiкi
Лауда: Трагедiя в
повiтрi»
21:31 «Передусiм лiтаки»
22:16 «90-i: десятилiття,
яке нас об’єднало:
Внутрiшнiй ворог»

06:00 Saba erte
ATRde
08:05 М/ф
10:15, 12:20, 12:55,
16:50, 19:50 Т/с
11:00, 14:00, 16:30,
18:30, 20:30 Служба
новин ZAMAN
11:15, 16:05 Д/ф
11:45 Acci biber
13:40 Тарих седаси
14:15, 21:00 Велике
кiно на АTR
19:10 Маю право

Ранок з Україною
07:00, 08:00, 09:00,
15:00, 19:00 Подiї
09:15 Реальна
мiстика
10:00 Т/с «Багаття
на снiгу»
13:45, 15:25 Т/с
«Слiд»
17:00 Т/с «Думай як
жiнка»
19:45 Ток-шоу
«Говорить Україна»
21:00 Т/с «Кордон
слiдчого Савельєва»
23:00 Подiї дня
23:30 Х/ф
«Неймовiрний Халк»

Передплачуйте газету «Вишгород».

06:55 М/с «Кунг-фу
Панда: Легенди
крутостi»
07:55 Т/с «Татусевi
дочки»
10:55 Х/ф «Втеча
неможлива»
13:25 Х/ф
«Невразливий»
15:30 Х/ф «Сльози
Сонця»
18:00 Репортер
18:20 Абзац!
19:00 Стажисти №12
20:25 Т/с «Воронiни»
21:00 Х/ф «Астерикс
i Обелiкс проти
Цезаря»
23:15 Х/ф «Рожева
пантера»

07:50 Автопiлотновини
08:40 Трансмiсiяновини
09:15, 14:15 Час:
пiдсумки тижня з В.
Гайдукевичем
10:35, 00:35 Машина
часу
11:35, 18:35 Велика
полiтика
15:35 Мамина школа
16:15, 16:35, 17:05,
17:35 Єдина родина
18:10 Мiсцевий час
20:00, 21:10 Час.
Пiдсумки дня
21:40 Час-Тайм

06:00 Х/ф
«Антиснайпер»
07:35 Х/ф
«Антиснайпер.
Подвiйна мотивацiя»
09:30 Т/с
«Професiонал»
17:30 «Люстратор
7.62»
18:30, 21:00 Новини
«Спецкор»
19:00 Т/с «Вантаж»
21:30 «ДжеДАI»
22:00 Т/с «Меч»
00:00 Х/ф «Об’їзд»

06:30 «TOP SHOP»
07:40 «Чи знаєте ви,
що...»
08:10 «Мультфiльми»
10:15 Т/с «Хто у домi
господар»
11:40 «КВН»
14:00 Х/ф «Єва»
15:40 Х/ф «Золота
дитина»
17:15 «Звана
вечеря»
19:10 «Орел i Решка.
Шопiнг»
20:00 «Орел i Решка»
21:00 «КВН на БIС»
22:00 Х/ф
«Повелитель стихiй»
23:50 Х/ф «Острiв
скарбiв»

Високошвидкісний Інтернет МТМ
Тел.: (093) 366-16-66; (095) 545-15-33; (098) 201-22-66

Не дай вам
Бог потрапити
до лікарні,
коли у студентів-медиків
практика!

06:50 Х/ф «Правда
лейтенанта
Климова»
08:30 «Правда
життя. Професiя
метеоролог»
09:00 «Агенти
впливу»
09:55 Х/ф
«Кримiнальний
вiддiл»
11:15 Т/с «Петрович»
19:00, 21:40 «Свiдок»
19:30 Т/с «Вулицi
розбитих лiхтарiв
- 13»
22:00 Т/с «Копиновобранцi»
23:45 Т/с «Декстер
- 8»

06:20, 10:40 М/с
«Маша i Ведмiдь»
06:50, 09:55 М/с
«Клуб Вiнкс: Школа
чарiвниць»
07:45 Мультик з
Лунтiком
08:30 М/с «Пiдлiтки
мутанти черепашки
нiндзя»
08:55 М/с
«Смурфiки»
11:20 Х/ф
«Береговий патруль:
весiлля на Гавайах»
13:00, 03:20 Т/с
«Ксена - принцеса
- воїн»
15:50, 22:00 Вiталька
17:00, 21:00 Країна У
18:00, 23:00 Т/с
«Свiтлофор»
19:00 Т/с «Кухня»
20:00 Т/с «Корабель»
00:00 ТЕТ-Iнтернет

06:50, 13:30
Смертельний двобiй
07:40 Вражаючi
кадри
08:30, 17:40
Аферисти проти
туристiв
09:20, 18:30 Далеко i
ще далi
10:10 Планета
людей
11:00, 16:00
Мисливець i жертва
11:50, 21:50 Шукачi
неприємностей
12:40, 13:10, 16:50,
17:20 Скарби зi
звалища
15:10, 21:00
Паразити.
Вторгнення
19:20, 20:10
Секретнi територiї
22:40 Шокуючi кадри
23:30 Покер

06:00, 11:00 Трой
06:55, 07:20 Гiрше
нiкуди
07:50, 13:00, 18:25 Як
це влаштовано?
08:15, 08:45 Ефект
Карбонаро
09:10 Бунтарi
крижаного озера
10:05, 10:35, 18:50,
19:15 Королi аукцiонiв
12:00, 12:30 У гонитвi
за класикою
13:30, 18:00 Як це
зроблено?
14:00, 19:40, 20:40
Голi та наляканi
15:00, 15:30 Що було
далi?
16:00 Швидкi та гучнi
17:00 Махiнатори
21:00 Острiв з Бером
Грiллзом
22:00 Полiтики на
незаселеному островi
23:00, 23:30 Мисливцi
за релiквiями
00:00 Top Gear

Наш індекс у Каталозі місцевих періодичних видань 40007
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2+2
06:30, 07:00, 08:00,
13:00, 18:30, 21:00
Новини
07:30, 23:30 На слуху
08:20 7 чудес України
08:40 Паспортний
сервiс
09:15, 20:00 Про
головне
10:05 Д/ф «Кенгiр.
Сорок днiв свободи»
(ф.2)
11:00, 18:55 Т/с «Мiс
Марпл»
12:00 Уряд на зв’язку з
громадянами
12:25 Дорогi депутати
13:20 Перша студiя
14:00, 18:05 Час-Ч
14:25 Казки Лiрника
Сашка
14:40 Фольк-music
15:50 Euronews
16:15 Т/с «Сержант
Рокка»
18:15 Новини. Свiт
22:00 Вiйна i мир
22:55 Трiйка, Кено,
Максима
23:00, 00:00 Пiдсумки

06:00, 07:00, 08:00,
09:00, 12:00,
16:45, 19:30 ТСН:
«Телевiзiйна служба
новин»
06:45, 07:10, 07:45,
08:10, 08:45, 09:10
«Снiданок з 1+1»
07:35, 08:35 «Маша i
ведмiдь»
09:40 «Чотири
весiлля - 2»
11:05 Т/с «Сила.
Повернення додому»
12:20 «Розсмiши
комiка - 5»
13:15 Х/ф «Любов i
голуби»
15:10 Х/ф «Джунглi»
17:10 Т/с «Сила
кохання Ферiхи»
20:30 Х/ф «Острiв
везiння»
22:15 Т/с «Шерлок 3: Ознаки третього»

06:30 Ранок у
великому мiстi
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:15
Надзвичайнi новини
09:40 Т/с «У полi
зору»
11:20, 13:15, 16:50
Т/с «Бомбило»
12:45, 15:45 Факти.
День
13:35 Т/с
«Прокурорська
перевiрка»
14:30, 16:15 Т/с
«Лiтєйний»
18:45, 21:05 Факти.
Вечiр
20:15 Громадянська
оборона
21:20 Т/с «Бригада»
22:15 Т/с «Лiсник»
23:10 Х/ф
«Центурiон»

06:00, 08:30, 13:00
«Мультляндiя»
07:20 «Київ музика»
08:00, 15:00, 17:00,
19:00, 21:00, 23:00
«Столичнi телевiзiйнi
новини»
08:20 «Паспортний
стiл»
10:00 «Телемаркет»
13:20, 15:10, 23:25
«Громадська
приймальня»
14:35, 16:00, 17:40,
18:50 «Вiдкритий
мiкрофон»
16:20, 18:00 «У
центрi уваги»
17:10 «Зроблено у
Києвi»
19:20, 23:20 «Мiська
варта»
19:30, 22:00
«Столиця»
21:25, 00:45
«Київськi iсторiї»

06:40, 18:00, 22:00
«Вiкна-Новини»
07:15, 16:00 «Все
буде добре!»
09:10 «Зiркове
життя. Залишенi
дiтьми»
10:10 Х/ф
«Домробiтниця»
12:00, 20:00
«Слiдство ведуть
екстрасенси»
12:55 «МастерШеф»
18:40 Т/с «Коли ми
вдома»
19:00 «Зiркове
життя. Дiти
розлучень»
21:00 «Мiстичнi
iсторiї-6 з Павлом
Костiциним»
22:35 «Кохана, ми
вбиваємо дiтей»
00:30 Т/с «Коли
розтанув снiг»

06:30, 07:55 Kids

06:15, 20:00 На лiнiї
вогню
07:10, 15:40 «Сильнi
свiту цього»
07:30, 15:00, 18:30,
21:00 «Соцiальний
пульс»
10:00, 16:50 «Алло,
лiкарю!»
11:00 Криштiану
Рональду:
португальський генiй
12:15 Криза. Подiї, що
змiнили свiт
13:10 «Секрети
закулiсся з
Олександром
Ржавським»
14:00, 22:35 Всесвiт
16:00, 23:35 Нашi
улюбленцi
17:45 «Соцiальний
статус: ваша пенсiя»
18:20 «Мистецтво i час»
19:00 В гостях у Дмитра
Гордона. Алла Сурiкова
21:35 Хiлларi i Бiлл
Клiнтони
00:00 «Красивi та
амбiцiйнi»

06:35 «Мультфiльм»
07:00, 07:30, 08:00,
08:30, 09:00, 12:00,
14:00, 17:50 «Новини»
07:15, 07:35, 08:10,
08:35 «Ранок з
IНТЕРом»
09:20, 20:45 Т/с
«Гречанка»
11:05, 12:25 Д/с
«Слiдство вели...
з Леонiдом
Каневським»
13:15 Т/с «Готель
«Президент»
14:20 «Судовi справи»
15:20 «Сiмейний суд»
18:10, 19:05 Ток-шоу
«Стосується кожного»
20:00 «Подробицi»
22:35 Т/с «Ластiвчине
гнiздо»
00:25 Х/ф «Пiдмiна в
одну мить»

06:15, 13:00, 15:25

07:57 «Апокалiпсис:
Друга свiтова вiйна:
Кiнець жахiттю»
08:42, 13:12, 18:29
«Мiжнародний аеропорт
Дубай»
09:27, 13:57, 19:15
«Розслiдування
авiакатастроф»
10:56 «Тяжке золото
Аляски: Перегони
золотошукачiв»
12:08 «Зроби або
помри: Падiння пiд лiд»
16:59 «Повiтрянi
аси вiйни: Битва за
Британiю»
17:44 «Шукачi скарбiв:
Скарби мiста-привида»
20:00, 23:47
«Популярна наука:
Вибухонебезпечнi
висновки»
20:45, 00:32 «Керування
юрбою: Приємнi
подорожi»
21:15 «Керування
юрбою: Керування
гнiвом»

06:00 Saba erte

06:45 Х/ф «Пiдiрване

ATRde

пекло»

08:05 М/ф

08:30 Ранковий

10:15, 12:20, 12:55,

«Свiдок»

16:50, 19:50 Т/с

09:00 «Кримiнальнi

11:00, 14:00, 16:30,

справи»

18:30, 20:30 Служба

09:55 Т/с «Коломбо»

новин ZAMAN

12:55, 19:30 Т/с

11:15, 16:05 Д/ф

«Вулицi розбитих

11:50 Sherfe fashion

лiхтарiв - 13»

13:40 Дастархан

15:00, 19:00, 21:40

14:15, 21:00 Велике

«Свiдок»

кiно на АTR

15:15 Т/с

19:00 Mizmizlar

«Бандитський

Т/с «Слiд»
07:00, 08:00, 09:00,
15:00, 19:00 Подiї
07:10, 08:10 Ранок з
Україною
09:15 Зоряний шлях
10:00 Т/с «Сестра
моя, Любов»
11:50, 19:45 Ток-шоу
«Говорить Україна»
18:00 Т/с «Думай як
жiнка»
21:00 Т/с «Кордон
слiдчого Савельєва»
23:00 Подiї дня
23:30 Т/с «Операцiя
«Ляльковод»

Як можна
бути
спокійним,
коли всі
клітини —
нервові?

Time
06:35 М/с «Пригоди
Джекi Чана»
06:55 М/с «Кунг-фу
Панда: Легенди
крутостi»
08:00, 18:00
Репортер
08:05 Стажисти №6
09:20 Т/с «Щасливi
разом»
15:55, 19:00 Т/с
«Воронiни»
18:20, 00:55 Абзац!
21:00 Х/ф «Астерикс
i Обелiкс: Мiсiя
Клеопатра»
23:05 Х/ф «Рожева
пантера 2»

Петербург»
22:00 Т/с «Копиновобранцi»
23:45 Т/с «Декстер
- 8»
00:50 Т/с «CSI: маямi
- 7»

07:10, 08:15, 22:45,
23:20 Бiзнес-час
07:30, 08:30, 09:30,
10:30, 11:30, 12:30,
13:30, 14:30, 15:30,
16:30, 17:30, 18:30,
22:30, 23:25 Час.
Важливо
07:50 Автопiлотновини
08:40 Трансмiсiяновини
09:35, 10:35, 11:35,
20:00, 21:10 Час.
Пiдсумки дня
14:35 Не перший
погляд
15:35 Кiно з Янiною
Соколовою
17:15 Драйв-новини
17:35 Особливий
погляд
18:10 Мiсцевий час
18:35 Машина часу
21:40 Час-Тайм

06:20 «Нове Шалене
вiдео по-українськи»
08:40, 21:30
«ДжеДАI»
09:00, 18:30, 21:00
Новини «Спецкор»
09:30 «Люстратор
7.62»
09:40 Т/с «ППС-2»
16:30, 19:00 Т/с
«Вантаж»
22:00 Т/с «Меч»
00:00 Х/ф
«Помститись за
Анджело»

06:00, 07:20 М/с
«Лалалупси»
06:20, 10:40 М/с
«Маша i Ведмiдь»
06:50, 09:55 М/с
«Клуб Вiнкс: Школа
чарiвниць»
07:45 Мультик з
Лунтiком
08:30 М/с «Пiдлiтки
мутанти черепашки
нiндзя»
08:55 М/с
«Смурфiки»
11:20 Х/ф
«Мармадюк»
13:00 Т/с «Ксена принцеса - воїн»
15:50, 22:00 Вiталька
17:00, 21:00 Країна У
18:00, 23:00 Т/с
«Свiтлофор»
19:00 Т/с «Кухня»
20:00 Т/с «Корабель»
00:00 ТЕТ-Iнтернет

06:50, 13:30
Смертельний двобiй
07:40 Вражаючi
кадри
08:30, 17:40
Аферисти проти
туристiв
09:20, 18:30 Далеко i
ще далi
10:10 Планета
людей
11:00, 16:00
Мисливець i жертва
11:50, 21:50 Шукачi
неприємностей
12:40, 13:10, 16:50,
17:20 Скарби зi
звалища
15:10, 21:00
Паразити.
Вторгнення
19:20, 20:10
Секретнi територiї
22:40, 23:30 Шокуючi
кадри

06:30 «TOP SHOP»
07:40 «Чи знаєте ви,
що...»
08:10 «Мультфiльми»
10:20 Т/с «Ти - моє
життя»
11:15 Х/ф «Єва»
13:00 Т/с «Всi жiнки вiдьми»
14:45, 19:10 «Орел i
Решка. Шопiнг»
15:30, 20:00 «Орел i
Решка»

Прокинувся
вранці
і побоявся
встати не з
тієї ноги. Так
і лежав аж до
вечора...

16:20, 21:00 «КВН
на БIС»
17:15 «Звана
вечеря»
22:00 Т/с «Доктор
Хаус»
01:15 Т/с «Комiсар
Рекс»

06:00, 06:25, 11:05,
11:30 Що було далi?
06:55, 08:15, 09:05
Голi та наляканi
07:50, 13:00, 18:30
Як це влаштовано?
09:25 Острiв з Бером
Грiллзом
10:15, 10:40, 19:00,
19:30 Мисливцi за
релiквiями
12:00, 20:00 Швидкi
та гучнi
13:30, 18:00 Як це
зроблено?
14:00 Ед Стаффорд:
голе виживання
15:00, 15:30
Викривлення часу
16:00, 16:30 Класика
з Пiвденного пляжу
17:00 Махiнатори
21:00 Бунт у гаражi
22:00 Мотобитва
23:00, 23:30 Битви
за контейнери

8
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2+2
06:30, 07:00, 08:00,
13:00, 18:30, 21:00
Новини
08:20 7 чудес України
08:40 Паспортний
сервiс
09:15, 20:00 Про
головне
10:05 Д/ф «Кенгiр.
Сорок днiв свободи»
(ф.3)
11:00, 18:55 Т/с «Мiс
Марпл»
12:35 Зроблено в
Європi
13:20 Вiйна i мир
14:00, 18:05 Час-Ч
14:25 Казки Лiрника
Сашка
15:00 Як ваше здоров’я?
15:35 Euronews
15:50 Iнша музика з
Олексiєм Коганом
16:15 Т/с «Сержант
Рокка»
18:15 Новини. Свiт
22:00 Слiдство. Iнфо
22:30 Мовний бар
22:50 Суперлото,
Трiйка, Кено

06:45, 07:10, 07:45,
08:10, 08:45, 09:10
«Снiданок з 1+1»
07:35, 08:35 «Маша i
ведмiдь»
09:40 «Чотири
весiлля - 2»
11:05 Т/с «Сила.
Повернення додому»
12:20, 13:15
«Розсмiши комiка»
14:10 «Шiсть кадрiв»
15:00 Х/ф «Острiв
везiння»
17:10 Т/с «Сила
кохання Ферiхи»
20:30 Х/ф «Няньки»
22:15 Т/с «Шерлок
- 3: Його остання
клятва»
00:10 Х/ф «Доктор
Дулiттл - 4»

06:30 Ранок у
великому мiстi
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:15
Надзвичайнi новини
09:40 Т/с «У полi
зору»
11:20, 13:15, 16:55
Т/с «Бомбило»
12:45, 15:45 Факти.
День
13:35 Т/с
«Прокурорська
перевiрка»
14:35, 16:15 Т/с
«Лiтєйний»
18:45, 21:00 Факти.
Вечiр
20:15 Україна. Код
унiкальностi
21:15 Т/с «Бригада»
22:15 Т/с «Лiсник»
23:10 Х/ф «Триста
спартанцiв»

06:00, 08:30, 13:00
«Мультляндiя»
07:20 «Київ музика»
08:00, 15:00, 17:00,
19:00, 21:00, 23:00
«Столичнi телевiзiйнi
новини»
08:20, 14:35,
16:00, 17:40,
18:50 «Вiдкритий
мiкрофон»
10:00 «Телемаркет»
13:20, 15:10, 23:25
«Громадська
приймальня»
16:20, 18:00 «У
центрi уваги»
17:10 «Київськi
iсторiї»
19:20, 23:20 «Мiська
варта»
19:30, 22:00
«Столиця»
21:25 «Мiсто добра»
00:45 «Служба
порятунку»

06:20, 18:00, 22:00
«Вiкна-Новини»
06:55, 16:00 «Все
буде добре!»
08:50 «Зiркове життя.
Дiти розлучень»
09:45 «Зiркове життя.
Куди зникають зiрки»
10:50 «Моя правда.
Iрина Алегрова»
11:40 «Моя правда.
Владислав Галкін»
12:40, 20:00
«Слiдство ведуть
екстрасенси»
13:35 «МастерШеф»
18:40 Т/с «Коли ми
вдома»
19:00 «Зiркове життя.
Жiночi слабкостi
чоловiкiв»
21:00 «Мiстичнi
iсторiї-6 з Павлом
Костiциним»
22:35 «Давай
поговоримо про
секс»

06:30, 07:55 Kids

07:10, 08:15, 23:50,

06:20 «Нове Шалене

06:30 «TOP SHOP»

Time

00:15 Бiзнес-час

вiдео по-українськи»

07:40 «Чи знаєте ви,

06:35 М/с «Пригоди

07:30, 08:30, 09:30,

08:40, 14:50, 21:30

що...»

Джекi Чана»

10:30, 11:30, 12:30,

08:10 «Мультфiльми»

06:55 М/с «Кунг-фу

13:30, 14:30, 15:30,

«ДжеДАI»

Панда: Легенди

16:30, 17:30, 18:30,

09:00, 18:30, 21:00

10:20 Т/с «Ти - моє

00:30 Час. Важливо

Новини «Спецкор»

життя»

07:50 Автопiлот-новини

09:30 «Люстратор

11:15 Т/с «Всi жiнки -

08:40 Трансмiсiя-

7.62»

вiдьми»

09:40 Х/ф «Крiт-2»

14:45, 19:10 «Орел i

13:45 Д/п «Новi

Решка. Шопiнг»

Пiдсумки дня

технологiї вiйни»

15:30, 20:00 «Орел i

14:35, 15:35, 17:35

15:50 Д/п «Шоста

Решка»

«Воронiни»

Машина часу

передача»

16:20, 21:00 «КВН

18:20 Абзац!

17:15 Мiграцiйний

21:00 Х/ф «Астерикс

16:30, 19:00 Т/с

на БIС»

вектор

«Вантаж»

17:15 «Звана

22:00 Т/с «Меч»

вечеря»
22:00 Т/с «Доктор

06:15, 20:00 На лiнiї
вогню
07:10, 15:40 «Сильнi
свiту цього»
10:00, 16:50 «Алло,
лiкарю!»
11:00 Хiлларi i Бiлл
Клiнтони
12:15 Криза. Подiї,
що змiнили свiт
13:00 «Соцiальний
статус: ваша пенсiя»
14:00, 22:35 Всесвiт
16:00, 23:35 Нашi
улюбленцi
17:45 Чудеса та iншi
дивовижнi iсторiї
18:15 «Цивiлiзацiя
Incognita»
19:00 В гостях у
Дмитра Гордона.
Маргарита Терехова
21:30 «Глобал 3000»
22:00 Зак Ефрон:
школа позаду

07:00, 07:30, 08:00,
08:30, 09:00,
12:00, 14:00, 17:50
«Новини»
07:15, 07:35, 08:10,
08:35 «Ранок з
IНТЕРом»
09:20, 20:45 Т/с
«Гречанка»
11:05, 12:25 Д/с
«Слiдство вели...
з Леонiдом
Каневським»
13:15 Т/с «Готель
«Президент»
14:20 «Судовi
справи»
15:20 «Сiмейний
суд»
18:10, 19:05 Токшоу «Стосується
кожного»
20:00 «Подробицi»
22:30 Т/с
«Ластiвчине гнiздо»

06:15, 13:00, 15:25

09:27, 13:57, 19:15
«Керування юрбою:
Приємнi подорожi»
09:57, 14:27, 19:45
«Керування юрбою:
Керування гнiвом»
16:13
«Суперспоруди:
апгрейд
мегатанкера»
17:01 «Повiтрянi
аси вiйни: Тотальна
вiйна»
17:44 «Шукачi
скарбiв: Скарби
блюзменiв»
20:45 «Шосе крiзь
пекло: Половинний»
21:31 «Рятувальний
загiн: Пiд
перехресним
вогнем»
22:16 «90-i:
десятилiття, яке нас
об’єднало: Напоказ»

06:00 Saba erte
ATRde
08:05 М/ф
10:15, 12:20, 12:55,
16:50, 19:50 Т/с
11:00, 14:00, 16:30,
18:30, 20:30 Служба
новин ZAMAN
11:15, 16:05 Д/ф
11:50 Sherfe fashion
13:40 Тарих седаси
14:15, 21:00 Велике
кiно на АTR
19:10 Маю право

Т/с «Слiд»
07:00, 08:00, 09:00,
15:00, 19:00 Подiї
07:10, 08:10 Ранок з
Україною
09:15 Зоряний шлях
10:00 Т/с «Сестра
моя, Любов»
11:50, 19:45 Ток-шоу
«Говорить Україна»
18:00 Т/с «Думай як
жiнка»
21:00 Т/с «Кордон
слiдчого Савельєва»
23:00 Подiї дня
23:30 Т/с «Операцiя
«Ляльковод»

Передплачуйте газету «Вишгород».

крутостi»
08:00, 18:00
Репортер
08:05 Стажисти №7
09:20 Т/с «Татусевi
дочки»
15:55, 19:00 Т/с

на Олiмпiйських
iграх»

09:35, 10:35, 11:35,
20:00, 21:10 Час.

18:10 Мiсцевий час
18:35 Фактор безпеки

23:15 Х/ф

21:40 Час-Тайм

00:00 Х/ф «Розумний

«Прибульцi 2»

22:30 Клуб реформ

сумнiв»

Хаус»

06:00 Т/с «Лiгво

06:00, 07:20 М/с
«Лалалупси»
06:20, 10:20 М/с
«Маша i Ведмiдь»
06:50, 09:30 М/с
«Клуб Вiнкс: Школа
чарiвниць»
07:45 Мультик з
Лунтiком
08:30 М/с «Пiдлiтки
мутанти черепашки
нiндзя»
08:55 М/с
«Смурфiки»
10:55 Єралаш
11:50 Х/ф
«Бiлоснiжка»
13:00 Т/с «Ксена принцеса - воїн»
15:50, 22:00 Вiталька
17:00, 21:00 Країна У
18:00, 23:00 Т/с
«Свiтлофор»
19:00 Т/с «Кухня»
20:00 Т/с «Корабель»
00:00 ТЕТ-Iнтернет

06:50, 13:30
Смертельний двобiй
07:40 Вражаючi
кадри
08:30, 17:40
Аферисти проти
туристiв
09:20, 18:30 Далеко i
ще далi
10:10 Планета
людей
11:00, 16:00
Мисливець i жертва
11:50, 21:50 Шукачi
неприємностей
12:40, 13:10, 16:50,
17:20 Скарби зi
звалища
15:10, 21:00
Паразити.
Вторгнення
19:20, 20:10
Секретнi територiї
22:40 Шокуючi кадри
23:30 Покер

06:00, 06:25, 11:00,
11:30 Викривлення часу
06:55 Ед Стаффорд:
голе виживання
07:50, 13:00, 18:30 Як це
влаштовано?
08:15 Швидкi та гучнi
09:10 Бунт у гаражi
10:05, 10:35, 19:00,
19:30, 20:00, 20:30
Битви за контейнери
12:00, 12:30 Класика з
Пiвденного пляжу
13:30, 18:00 Як це
зроблено?
14:00 Вижити разом
15:00 Не намагайтеся
повторити
16:00, 16:30 Курс
екстремального водiння
17:00 Махiнатори
21:00, 21:30 Битва за
нерухомiсть
22:00, 22:30 Мисливцi
за релiквiями - ломбард
23:00, 23:30 0
Мистецтво торгуватися
00:00 Top Gear

змiя»
08:30 Ранковий
«Свiдок»
09:00 «Кримiнальнi
справи»
09:50 Т/с «Коломбо»
13:10, 19:30 Т/с
«Вулицi розбитих
лiхтарiв - 13»
15:00, 19:00, 21:40
«Свiдок»

Жінці
потрібно
телефонувати
двічі.
Щоб вона
знайшла
телефон і
щоб відповіла

новини

15:15 Т/с
«Бандитський
Петербург»
22:00 Т/с «Копиновобранцi»
23:45 Т/с «Декстер
- 8»
00:50 Т/с «CSI: маямi
- 7»
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2+2
08:20 7 чудес України
09:15, 20:00 Про
головне
10:05 Д/ф «Герої
України. Крути. Перша
Незалежнiсть»
11:05, 18:55 Т/с «Мiс
Марпл»
12:20 Слiдство. Iнфо
13:20, 18:05 Час-Ч
13:45 Казки Лiрника
Сашка
14:25 Надвечiр’я
15:20 Euronews
15:35 Х/ф «Шоколаднi
поцiлунки»
17:30 Д/ф «Палiтра.
Ватто»
18:15 Новини. Свiт
22:00 «Схеми» з
Наталiєю Седлецькою
22:55 Трiйка, Кено,
Максима
23:00, 00:00 Пiдсумки

06:00, 07:00, 08:00,
09:00, 12:00,
16:45, 19:30 ТСН:
«Телевiзiйна служба
новин»
06:45, 07:10, 07:45,
08:10, 08:45, 09:10
«Снiданок з 1+1»
07:35, 08:35 «Маша i
ведмiдь»
09:40 «Чотири
весiлля - 3»
11:05 Т/с «Сила.
Повернення додому»
12:20, 13:15
«Розсмiши комiка»
14:10 «Шiсть кадрiв»
14:55 Х/ф «Няньки»
17:10 Т/с «Сила
кохання Ферiхи»
20:30 Х/ф «Квиток на
Vegas»
22:30 «Право на
владу - 2»
00:15 Х/ф «Доктор
Дулiттл - 5»

06:30 Ранок у
великому мiстi
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:15
Надзвичайнi новини
09:40, 03:10 Т/с «У
полi зору»
11:20, 13:15, 16:55
Т/с «Бомбило»
12:45, 15:45 Факти.
День
13:35 Т/с
«Прокурорська
перевiрка»
14:35, 16:15 Т/с
«Лiтєйний»
18:45, 21:00 Факти.
Вечiр
20:15 Iнсайдер
21:15 Т/с «Бригада»
22:15 Т/с «Лiсник»
23:10 Х/ф «Мiсiя
порятунку»
00:50 Х/ф «Лють»

06:00, 08:30, 13:00
«Мультляндiя»
07:20 «Київ музика»
08:00, 15:00, 17:00,
19:00, 21:00, 23:00
«Столичнi телевiзiйнi
новини»
08:20, 14:35,
16:00, 17:40,
18:50 «Вiдкритий
мiкрофон»
10:00 «Телемаркет»
13:20, 15:10, 23:25
«Громадська
приймальня»
16:20, 18:00 «У
центрi уваги»
17:10 «Служба
порятунку»
19:20, 23:20 «Мiська
варта»
19:30, 22:00
«Столиця»
21:25, 00:45
«Прогулянки мiстом»

08:45 «Зiркове
життя. Жiночi
слабкостi чоловiкiв»
09:40 «Зiркове
життя. Краса на
кiнчику скальпеля»
10:20 «Моя правда.
Iрина Бiлик: Коли
кохання стає
отрутою»
12:10, 20:00
«Слiдство ведуть
екстрасенси»
13:00 «МастерШеф»
18:40 Т/с «Коли ми
вдома»
19:05 «Зiркове
життя. Принц з
iнтернету»
21:00 «Мiстичнi
iсторiї-6 з Павлом
Костiциним»
22:35 «Я соромлюсь
свого тiла 2»
00:25 Т/с «Коли
розтанув снiг»

06:30, 07:55 Kids

07:10, 08:15, 22:20,

06:20 «Нове Шалене

06:30 «TOP SHOP»

Time

23:20 Бiзнес-час

вiдео по-українськи»

07:40 «Чи знаєте ви,

08:40, 14:50, 21:30

що...»
08:10 «Мультфiльми»
10:20 Т/с «Ти - моє

05:55, 07:30,
15:00, 18:30, 21:00
«Соцiальний пульс»
06:15, 20:00 На лiнiї
вогню
07:10, 15:40 «Сильнi
свiту цього»
10:00, 16:50 «Алло,
лiкарю!»
11:00 Зак Ефрон:
школа позаду
11:30 «Глобал - 3000»
12:15 Криза. Подiї, що
змiнили свiт
13:15, 17:45 Чудеса та
iншi дивовижнi iсторiї
14:00, 22:35 Всесвiт
16:00, 23:35 Нашi
улюбленцi
18:15 «Мистецтво i
час»
19:00 В гостях у
Дмитра Гордона.
Олександр Градський
21:35 Бейонсе: сяйво
00:00 «Красивi та
амбiцiйнi»

07:00, 07:30, 08:00,
08:30, 09:00,
12:00, 14:00, 17:50
«Новини»
07:15, 07:35, 08:10,
08:35 «Ранок з
IНТЕРом»
09:20, 20:45 Т/с
«Гречанка»
11:05, 12:25 Д/с
«Слiдство вели...
з Леонiдом
Каневським»
13:15 Т/с «Готель
«Президент»
14:20 «Судовi
справи»
15:20 «Сiмейний
суд»
18:10, 19:05 Токшоу «Стосується
кожного»
20:00 «Подробицi»
22:35 Т/с
«Ластiвчине гнiздо»

06:15, 13:00, 15:25

07:57 «Керування
юрбою: Приємнi
подорожi»
09:27, 13:57, 19:15
«Шосе крiзь пекло:
Половинний»
10:11 «Мегазаводи:
суперавтомобiлi:
Порше-911»
10:56 «Тяжке золото
Аляски: Золотий облом»
11:41 «Зроби або
помри: Падiння пiд лiд»
12:08 «Зроби або
помри: Чорний лiд»
16:59 «Повiтрянi аси
вiйни: Червонi хвости»
17:44 «Шукачi скарбiв:
Король рок-н-ролу»
18:14 «Шукачi скарбiв:
Кентукський бурбон»
20:00, 23:47
«Дистанцiйне
виживання: Кнопка
тривоги»
22:16 «90-i: десятилiття,
яке нас об’єднало:
Зворотний вiдлiк»
23:01 «Вторгнення на
Землю»

Т/с «Слiд»
07:00, 08:00, 09:00,
15:00, 19:00 Подiї
07:10, 08:10 Ранок з
Україною
09:15 Зоряний шлях
10:00 Т/с «Сестра
моя, Любов»
11:50, 19:45 Ток-шоу
«Говорить Україна»
18:00 Т/с «Думай як
жiнка»
21:00 Т/с «Кордон
слiдчого Савельєва»
23:00 Подiї дня
23:30 Т/с «Операцiя
«Ляльковод»

06:35 М/с «Пригоди

07:30, 08:30, 09:30,
10:30, 11:30, 12:30,

Джекi Чана»

13:30, 14:30, 15:30,

«ДжеДАI»

06:55 М/с «Кунг-фу

17:30, 18:25, 22:30,

09:00, 18:30, 21:00

Панда: Легенди

23:25 Час. Важливо

Новини «Спецкор»

крутостi»

07:50 Автопiлот-

09:30 «Люстратор

08:00, 18:00

новини
08:40 Трансмiсiя-

7.62»

Репортер

новини

09:40 Х/ф «Крiт-2»

08:05 Стажисти №8

09:35, 10:35, 11:35,

13:45 Д/п «Новi

09:55 Т/с «Щасливi

20:00, 21:10 Час.

технологiї вiйни»

разом»

Пiдсумки дня
13:32 Майстри

15:50 Д/п «Шоста

життя»
11:15 Т/с «Всi жiнки вiдьми»
14:45, 19:10 «Орел i
Решка. Шопiнг»
15:30, 20:00 «Орел i
Решка»

15:55, 19:00 Т/с

Ремонту

передача»

«Воронiни»

14:35 Велика полiтика

16:30, 19:00 Т/с

18:20, 00:55 Абзац!

15:35 Фактор безпеки

«Вантаж»

на БIС»

21:00 Х/ф «Моя

17:35 Територiя

22:00 Т/с «Меч»

17:15 «Звана

00:00 Х/ф «Як злодiй

вечеря»

суперколишня»

закону
18:10 Мiсцевий час

16:20, 21:00 «КВН

23:00 Х/ф «Примари

21:40 Час-Тайм

у злодiя шапку

22:00 Т/с «Доктор

Марса»

22:35 Лiсова варта

вкрав»

Хаус»

06:00 Saba erte

08:30 Ранковий

ATRde

«Свiдок»

08:05 М/ф

09:00 «Кримiнальнi

10:15, 12:20, 12:50,

справи»

16:50 Т/с

09:50 Т/с «Коломбо»

06:00, 07:20 М/с
«Лалалупси»
06:20, 10:20 М/с
«Маша i Ведмiдь»
06:50, 09:30 М/с
«Клуб Вiнкс: Школа
чарiвниць»
07:45 Мультик з
Лунтiком
08:30 М/с «Пiдлiтки
мутанти черепашки
нiндзя»
08:55 М/с
«Смурфiки»
10:55 Єралаш
11:50 Х/ф «Кiт у
чоботях»
13:00 Т/с «Ксена принцеса - воїн»
15:50, 22:00 Вiталька
17:00, 21:00 Країна У
18:00, 23:00 Т/с
«Свiтлофор»
19:00 Т/с «Кухня»
20:00 Т/с «Корабель»
00:00 ТЕТ-Iнтернет

07:40 Вражаючi
кадри
08:30, 17:40
Аферисти проти
туристiв
09:20, 18:30 Далеко i
ще далi
10:10 Планета
людей
11:00, 16:00
Мисливець i жертва
11:50, 21:50 Шукачi
неприємностей
12:40, 13:10, 16:50,
17:20 Скарби зi
звалища
14:20 У пошуках
iстини
15:10, 21:00
Паразити.
Вторгнення
19:20, 20:10
Секретнi територiї
22:40, 23:30 Шокуючi
кадри

07:50, 13:00, 18:30
Як це влаштовано?
08:15, 08:45 Битви
за контейнери
09:10, 09:40 Битва
за нерухомiсть
10:05, 10:35, 19:00,
19:30 Мистецтво
торгуватися
12:00, 12:30 Курс
екстремального
водiння
13:30, 18:00 Як це
зроблено?
14:00 Рiчковi
монстри
15:00, 15:30 Наука
магiї
16:00, 16:30 Що у
вас у гаражi?
17:00 Махiнатори
20:00 Будинки на
деревах
21:00 Чоловiчi
барлоги
22:00 Сталевi м’язи

11:00, 14:00, 16:30,
18:30, 20:30 Служба
новин ZAMAN
11:15, 11:50, 16:05

13:05, 19:30 Т/с
«Вулицi розбитих
лiхтарiв - 13»
15:00, 19:00, 21:40
«Свiдок»

Д/ф
13:40 Прогулянки
по Криму з О.

15:15 Т/с
«Бандитський
Петербург»

Гайворонським

22:00 Т/с «Копи-

14:20, 21:00 Велике

новобранцi»

кiно на АTR

23:45 Т/с «Декстер

19:00 Ток-шоу

- 8»

Л. Буджурової

00:50 Т/с «CSI: маямi

«Гравiтацiя»

- 7»

ТЕЛЕпрограма
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2+2
07:20, 23:30 На слуху
08:20 7 чудес України
08:40 Паспортний
сервiс
09:15, 20:00 Про
головне
10:10 Д/ф «Жiнки в
блакитних беретах»
11:05, 18:55 Т/с «Мiс
Марпл»
12:20 «Схеми» з
Наталiєю Седлецькою
13:20 Час-Ч
13:45 Казки Лiрника
Сашка
13:55 Хто в домi хазяїн?
14:15 Як це?
14:40 Вiра. Надiя.
Любов
15:35 Euronews
15:50 Театральнi сезони
16:20 Музичне турне
17:35 Д/ф «Палiтра.
Бекон»
18:15 Новини. Свiт
22:00 Перша студiя
22:55 Трiйка, Кено,
Секунда удачi
23:00, 00:00 Пiдсумки

06:00, 07:00, 08:00,
09:00, 12:00,
16:45, 19:30 ТСН:
«Телевiзiйна служба
новин»
06:45, 07:10, 07:45,
08:10, 08:45, 09:10
«Снiданок з 1+1»
07:35, 08:35 «Маша i
ведмiдь»
09:40 «Чотири
весiлля - 3»
11:05 Т/с «Сила.
Повернення додому»
12:20, 13:15
«Розсмiши комiка»
14:10 «Шiсть кадрiв»
14:55 Х/ф «Квиток на
Vegas»
17:10 Т/с «Сила
кохання Ферiхи»
20:20
«Мультибарбара»
20:55 «Вечiрнiй Київ»
22:55 «Свiтське
життя»

06:30 Ранок у

05:55, 07:30,
15:00, 18:30, 21:00
«Соцiальний пульс»
06:15, 20:00 На лiнiї
вогню
07:10, 15:40 «Сильнi
свiту цього»
10:00, 16:50 «Алло,
лiкарю!»
11:00 Бейонсе: сяйво
12:15 Криза. Подiї, що
змiнили свiт
13:15, 17:45 Чудеса та
iншi дивовижнi iсторiї
14:00, 22:35 Всесвiт
16:00, 23:35 Нашi
улюбленцi
18:15 «Цивiлiзацiя
Incognita»
19:00 В гостях у
Дмитра Гордона.
Олександр Градський
21:35 Далай-лама:
просвiтлений
00:00 «Красивi та
амбiцiйнi»

06:35 «Мультфiльм»
07:00, 07:30, 08:00,
08:30, 09:00,
12:00, 14:00, 17:50
«Новини»
07:15, 07:35, 08:10,
08:35 «Ранок з
IНТЕРом»
09:20 Т/с «Гречанка»
11:05, 12:25 Д/с
«Слiдство вели...
з Леонiдом
Каневським»
13:15 Т/с «Готель
«Президент»
14:20 «Судовi
справи»
15:20 «Сiмейний
суд»
18:10, 19:05 Токшоу «Стосується
кожного»
20:00 «Подробицi»
20:45 Т/с
«Ластiвчине гнiздо»

06:15, 13:00, 15:25,
21:00 Т/с «Слiд»
07:00, 08:00, 09:00,
15:00, 19:00 Подiї
07:10, 08:10 Ранок з
Україною
09:15 Зоряний шлях
10:00 Т/с «Сестра моя,
Любов»
11:50, 19:45 Ток-шоу
«Говорить Україна»
18:00 Т/с «Думай як
жiнка»
23:00 Подiї дня
23:30 Т/с «Операцiя
«Ляльковод»

великому мiстi
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:15
Надзвичайнi новини
09:45, 03:10 Т/с «У
полi зору»
11:25, 13:15, 16:55
Т/с «Бомбило»
12:45, 15:45 Факти.
День
13:35 Т/с
«Прокурорська
перевiрка»
14:35, 16:15 Т/с
«Лiтєйний»
18:45 Факти. Вечiр
20:05 Т/с «Фiзрук»
00:00 Х/ф «Мiсiя
порятунку-2. Точка
удару»

Зрозумів,
що потрібно
більше спати,
коли сьогодні
вранці підійшов
до ліфта з
ключами і
думав, як його
відкрити

06:00, 08:30, 13:00
«Мультляндiя»
07:20 «Київ музика»
08:00, 15:00, 17:00,
19:00, 21:00, 23:00
«Столичнi телевiзiйнi
новини»
08:20, 14:35, 16:00,
17:40, 18:50,
21:25 «Вiдкритий
мiкрофон»
10:00 «Телемаркет»
13:20, 15:10, 23:25
«Громадська
приймальня»
16:20, 18:00 «У
центрi уваги»
17:10, 00:45
«Прогулянки мiстом»
19:20, 23:20 «Мiська
варта»
19:30, 21:35
«Столиця»

06:25 Х/ф «Кур’єр»

06:30, 07:55 Kids

07:55 «Зiркове

Time

10:11 «Мегазаводи:
суперавтомобiлi:
Електромобiль
«Тесла»
10:56 «Важке золото
Аляски: Шлях до
багатства»
11:41 «Зроби або
помри: Катастрофа
на морi»
15:28 «Небезпечнi
зустрiчi: Шпигун на
територiї бегемотiв»
16:13 «В пошуках да
Вiнчi»
16:59 «Повiтрянi аси
вiйни: Повiтряний бiй
над В’єтнамом»
17:44 «Шукачi скарбiв:
Тумстоунський
нектар»
20:00, 23:47 «90-i:
Наймасштабнiшi
трагедiї»
21:31 «Туристи та
шахраї: Гонконг»
23:01 «Вторгнення на
Землю»

Передплачуйте газету «Вишгород».

життя. Принц з
iнтернету»
08:50 «Зiркове

06:35 М/с «Пригоди
Джекi Чана»

життя. Зiрковi

06:55 М/с «Кунг-фу

весiлля»

Панда: Легенди

09:50 Х/ф «Двi iсторiї

крутостi»

про кохання»

08:00, 18:00

11:50 Х/ф «Самара»

Репортер

18:00, 22:00 «ВiкнаНовини»

08:05 Стажисти №12

18:40 Т/с «Коли ми

09:30, 19:00 Т/с

вдома»

«Воронiни»

19:05 «Зiркове

18:20 Абзац!

життя. Знаменитi

21:00 Х/ф «Санктум»

бомжi»
20:00, 22:35 Х/ф «Не
було б щастя»

23:10 Х/ф «Посейдон
Рекс»

01:00 Х/ф «Принцеса

00:55 Х/ф «Примари

цирку»

Марса»

05:00, 11:15, 16:05
Д/ф
06:00 Saba erte
ATRde
08:05 М/ф
10:15, 12:20, 12:55,
16:50, 19:50 Т/с
11:00, 14:00, 16:30,
18:30, 20:30 Служба
новин ZAMAN
11:50 Будьте
здоровi!
13:40 Тарих седаси
14:15, 21:00 Велике
кiно на АTR
19:10 Маю право

08:30 Ранковий

Одне із правил
сучасного
етикету: у лівій
руці виделка,
а в правій —
мишка!

«Свiдок»
09:00 «Випадковий
свiдок»
09:10 Т/с «Зниклi
безвiсти»
12:55 Т/с «Вулицi
розбитих лiхтарiв
- 13»
15:00, 19:00 «Свiдок»
15:15 Т/с
«Бандитський
Петербург»
19:30 Х/ф
«Годинникар»
21:15 Х/ф
«Мексиканець»
23:30 Х/ф «Код
убивства: полювання
на кiлера»

07:30, 08:30, 09:30,
10:30, 11:30, 12:30,
13:30, 14:30, 15:30,
16:25, 17:30, 18:30,
22:30, 23:30 Час.
Важливо
07:50 Автопiлотновини
08:40 Трансмiсiяновини
09:35, 10:35, 11:35,
20:00, 21:10 Час.
Пiдсумки дня
14:35 Феєрiя
мандрiв
15:35, 18:35 Машина
часу
16:30 Вiкно в Європу
17:15 Мотор
17:35 Лiсова варта
18:10 Мiсцевий час
21:40 Час-Тайм
22:35 Особливий
погляд

06:20 «Нове Шалене
вiдео по-українськи»
08:40 «ДжеДАI»
09:00, 18:30, 21:00
Новини «Спецкор»
09:30 «Люстратор
7.62»
09:40 Х/ф «Крiт-2»
14:00 «Вiдеобiмба»
15:30 «Облом.UA.
Новий сезон»
16:30 Т/с «Вантаж»
19:00 Х/ф
«Одиночка»
21:30 «Буде бiй».
Всесвiтня серiя
Боксу WSB: China
Dragons (Китай) Ukraine Otamans
(Україна)
00:10 Х/ф «Забута
рота»

06:00, 07:20 М/с
«Лалалупси»
06:20, 10:20 М/с
«Маша i Ведмiдь»
06:50, 09:30 М/с
«Клуб Вiнкс: Школа
чарiвниць»
07:45 Мультик з
Лунтiком
08:30 М/с «Пiдлiтки
мутанти черепашки
нiндзя»
08:55 М/с
«Смурфiки»
10:55 Єралаш
11:50 Х/ф «Столику,
накрийся»
13:00 Т/с «Ксена принцеса - воїн»
15:50 Вiталька
17:10 Країна У
18:10 М/ф «Дельго»
20:00 М/ф «Тачки»
22:20 Х/ф «Все про
Стiва»
00:20 ТЕТ-Iнтернет

08:30, 17:40
Аферисти проти
туристiв
09:20, 18:30 Далеко i
ще далi
10:10 Планета
людей
11:00, 16:00
Мисливець i жертва
11:50, 21:50 Шукачi
неприємностей
12:40, 13:10, 16:50,
17:20 Скарби зi
звалища
14:20 У пошуках
iстини
15:10, 21:00
Паразити.
Вторгнення
19:20, 20:10
Секретнi територiї
22:40, 23:30 Шокуючi
кадри
00:20 Таємницi
слiдства

06:30 «TOP SHOP»
07:40 «Чи знаєте ви,
що...»
08:10 «Мультфiльми»
10:20 Т/с «Ти - моє
життя»
11:15 Т/с «Всi жiнки вiдьми»
14:45, 19:10 «Орел i
Решка. Шопiнг»
15:30, 20:00 «Орел i
Решка»
16:20, 21:00 «КВН
на БIС»
17:15 «Звана
вечеря»
22:00 «КВН-2014»
00:10 «Велика
Рiзниця поукраїнськи»

’06:00, 06:25, 11:00,
11:30 Наука магiї
06:55 Рiчковi монстри
07:50, 13:00, 18:30 Як
це влаштовано?
08:15 Будинки на
деревах
09:10 Чоловiчi барлоги
10:05, 10:35, 19:00,
19:30 Iгри в ломбардi
12:00, 12:30 Що у вас
у гаражi?
13:30, 18:00 Як це
зроблено?
14:00, 14:30 Гiрше
нiкуди
15:00 Трой
16:00, 16:30 У гонитвi
за класикою
17:00 Махiнатори
20:00 Хлопцi з Юкону
21:00 Бунтарi
крижаного озера
22:00 Залiзниця
Аляски
23:00, 23:30 Королi
аукцiонiв
00:00 Top Gear

Наш індекс у Каталозі місцевих періодичних видань 40007

СУБОТА 31 СІЧНЯ 2015 рОКУ

2+2
09:15 Перша студiя
10:10 Зроблено в
Європi
10:30 Зима тривоги
нашої
11:00 Книга ua
11:30 Д/ф «Знищити
АЕС»
12:45 Свiтло
13:15 Д/с «Мiй новий
дiм - Корея»
14:00 Х/ф «Шоколаднi
поцiлунки»
16:10 В гостях у Д.
Гордона
17:15 Чоловiчий клуб
17:45 Чоловiчий клуб.
Бокс
19:00 Т/с «Сержант
Рокка»
21:00 Новини
21:40 Утеодин з
Майклом Щуром
22:10 Iнша музика з
Олексiєм Коганом
22:40 Мегалот
22:50 Суперлото,
Трiйка, Кено
23:00 День янгола

07:10, 19:30 ТСН:

06:00 Мультфiльми

«Телевiзiйна служба

06:40 Х/ф «Доказ

10:00 Далай-лама:
просвiтлений
11:15 Х/ф «Снiданок у
Тiффанi»
14:10 Олiмпiйська
панорама
15:00 Неймовiрнi
подорожi
16:20 «Цивiлiзацiя
Incognita»
16:35 «Мистецтво i
час»
17:00 Концерт
Свiтлани i Вiталiя
Бiлоножкiв «Мелодiя
двох сердець»
18:30 «Глобал - 3000»
19:00 Таємницi руїн
20:00 Вся розкiш
азiйських країн
21:00 «Секрети
закулiсся з
Олександром
Ржавським»
21:30 Х/ф «Дерево
життя»
00:00 «Вихiдний, пiсля
опiвночi»

новин»
08:00, 08:30 М/с
«Качинi iсторiї»
08:55 «Маша i
ведмiдь»
09:40 «Свiтське
життя»

життя»
09:05 Україна. Код
унiкальностi
10:00 Дiстало!
10:55 Громадянська
оборона
11:50 Iнсайдер
12:45 Факти. День
13:00 Х/ф «Ключ

10:40 Х/ф

саламандри»

«Самозванка»

14:55 Т/с «Фiзрук»

14:15 «Вечiрнiй Київ»

18:45 Факти. Вечiр

16:15, 21:15

19:15 Надзвичайнi

«Вечiрнiй квартал»

новини. Пiдсумки

18:30 «Розсмiши
комiка»

20:05 Х/ф «Днi
руйнувань»
22:00 Х/ф «Колонiя»

20:15 «Українськi

23:40 Х/ф «Епiдемiя

сенсацiї»

страху»

08:45 «Школа
доктора
Комаровського»
09:30 «Новини»
10:00 Х/ф «Сiм
няньок»
11:25 Т/с «Гречанка»
18:10, 20:30 Х/ф
«Чоловiк на годину»
20:00 «Подробицi»
22:20 Т/с «Iлюзiя
щастя»

07:00, 15:00, 19:00
Подiї
07:10 Т/с «Думай як
жiнка»
08:00, 23:30 Х/ф
«Формула щастя»
10:00 Зоряний шлях
дайджест
11:00 Т/с «Мiй»
15:20, 19:40 Т/с
«Сестра моя,
Любов»

Я виріс у сім’ї педагогів. Мої
мама і бабуся часто отримували
квіти та м’які іграшки від вдячних
учнів. Тому мої дівчата ніколи не
скаржилися на відсутність подарунків
***
Хочу сходити на концерт, де гратимуть пісні тільки з мого плейлиста

06:00, 08:00
«Мультляндiя»
07:20 «Київ музика»
10:00 «Якiсне життя»
10:30 «Зроблено у
Києвi»
11:00 «Run.OK»
11:35, 16:55, 19:20,
22:40 «Вiдкритий
мiкрофон»
12:00 «Київськi
iсторiї»
12:30 «Служба
порятунку»
13:00 «Телемаркет»
16:00 «У центрi
уваги»
17:15 «Українська
пiсня року»
19:00, 21:00, 23:00
«Столичнi телевiзiйнi
новини»
19:40, 21:20, 23:20
«Столиця»

06:20 Х/ф «Гараж»

06:30 Люди ХЕ

08:05 «Караоке на

08:45 М/с «Монстри

Майданi»

проти прибульцiв»

09:00 «Все буде

10:25 М/с «Iсторiї

смачно!»

Тома i Джеррi»

10:30 Х/ф

12:20 Х/ф «Агент

«Кавказька

Кодi Бенкс - 2»

полонянка, або Новi

14:20 Уральськi

пригоди Шурика»

пельменi

12:00 «Кохана, ми

16:05 Х/ф «Санктум»

вбиваємо дiтей»

18:35 Х/ф «Моя

13:50 Х/ф «Не було б

суперколишня»

щастя»

20:40 Х/ф

18:00 Х/ф «Не було б

«Анаконда»

щастя-2»

22:30 Х/ф

21:40 Х/ф «Двi iсторiї

«Анаконда: Цiна

про кохання»

експерименту»

23:45 «Я соромлюсь

00:25 Х/ф «Рожева

свого тiла 2»

пантера»

08:42 «Космос: Простiр i
час: Сестри Сонця»
09:27 «Реальне
паранормальне: Мiсто
привидiв»
11:41, 12:08 «Керування
юрбою»
12:27 «Захисники
культурної спадщини»
13:12 «Нiмецька армiя
Черчiлля»
14:43 «В пошуках
морського
суперхижака»
15:28 «Керування
юрбою: Чини
правильно»
15:51 «Керування
юрбою: Основнi
висновки»
17:21 «Зроби або
помри: Охоплений
полум’ям»
20:45 «Розслiдування
авiакатастроф:
Фатальна фiксацiя»
21:31 «Евакуацiя Землi:
Пекло на Землi»

06:35 Ezan sedasi

07:40 Т/с «Зниклi

07:05 Balcoqraq

безвiсти»

08:15 Прогулянки

11:30 «Речовий

по Криму з О.

доказ». ОБХСС

Гайворонським

проти цеховикiв

08:30 Будьте

12:00 «Головний

здоровi!

свiдок»

09:00 Acci biber
09:35 Sherfe fashion
10:05 Gonul eseri
10:30 Дастархан
10:50 Татли сес
11:40 Mizmizlar
12:20 Т/с

12:55 «Випадковий
свiдок»
13:40 «Правда
життя. Професiя
кiнолог»
14:10 Т/с «Таємницi

16:00 Yirla, sazim

слiдства - 2»

16:45 Tarih sedasi

19:30 Т/с «Удар у

17:05 Золоте

вiдповiдь»

столiття кiно на ATR

23:00 «Голi та

18:45, 21:10 Велике

смiшнi»

кiно на ATR

00:00 Х/ф

20:30 Bu afta

«Мексиканець»

09:15 Мамина школа
09:50 Народна кухня
10:15 Снiданок з
Iскрою
11:35 Майстри
Ремонту
13:15 Iнтелект.ua
14:15 Улюблена
робота
15:35 Кiно з Янiною
Соколовою
17:15 Мiграцiйний
вектор
17:35 Феєрiя
мандрiв
18:10 Мiсцевий час
18:35, 22:35 Тема/
Хронiка тижня
20:35 В кабiнетах
21:10, 00:35 Велика
полiтика
21:35 Вiкно в
Америку
22:50 Гра iнтересiв
23:35 Iсторiя успiху

06:20 «Нове Шалене

06:30 «TOP SHOP»

вiдео по-українськи»

07:40 «Чи знаєте ви,

08:40 «ДжеДАI»

що...»

09:00 Новини

08:10 «Звана

«Спецкор»

вечеря»

09:30 «Люстратор

12:00 «Рецепти

7.62»

щастя»

10:00 Х/ф

13:00 Х/ф «Соляний

«Антиснайпер.

принц»

Новий рiвень»

14:40 «Орел i Решка»

12:00 Х/ф

17:15 «Орел i Решка.

«Антиснайпер.

Шопiнг»

Пострiл iз минулого»

18:10 Х/ф «Хлопцi та

14:00 Т/с

дiвчата»

«Професiонал»

20:00 Х/ф «Сили

22:00 Х/ф

природи»

«Господар»

22:00 «КВН-2014»

00:05 Х/ф «Швидкий

00:00 Т/с

вогонь»

«Надприродне»

06:00, 08:00 М/с
«Лалалупси»
06:20 М/ф «Пригоди
морського дракона»
08:30 М/с «Смiшарики»
09:00 Мультик з
Лунтiком
09:40 М/с «Дашадослiдниця»
10:05 М/с «Вперед,
Дiєго, вперед!»
10:35 М/с «Ескiмоска.
Пригоди в Арктицi»
10:45 М/ф «Тiмотi Твiдл»
11:45 М/ф «Пiтер
Пен: Повернення в
Нетландiю»
12:55 М/ф «101
далматинець 2: Пригоди
Патча в Лондонi»
14:10 Х/ф «Стрибок
вгору»
15:55 М/ф «Дельго»
17:40 М/ф «Тачки»
21:40 Країна У
23:00 Х/ф «Непристойна
комедiя»

06:00 У пошуках
iстини
07:40 Танки. Великi
битви
10:10, 21:30
Охоронцi Гiтлера
13:00 Планета
людей
14:00 Дика Бразилiя
16:00 Далеко i ще
далi
18:50 Гола наука
00:30 Таємницi
слiдства

08:15 Будинки на
деревах
09:10, 09:40
Мисливцi за
релiквiями ломбард
10:05, 10:35, 20:00,
20:30 Битви за
контейнери
11:00, 11:30 Битва
за нерухомiсть
12:00 Швидкi та гучнi
13:00 Бунт у гаражi
14:00 Мотобитва
15:00, 15:30, 16:00,
16:30, 17:00, 17:30,
18:00, 18:30, 19:00,
19:30 Мисливцi за
складами
21:00 Острiв з Бером
Грiллзом
22:00, 22:25 Ефект
Карбонаро
22:50 Бунтарi
крижаного озера

— Який твій
улюблений
сезон?
— Якого серіалу?
— ...
— А, ти мав на
увазі пору року

10

24 січня
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2+2
07:30 Шеф-кухар країни
08:30 Гумористичний
клуб «Золотий гусак»
09:35 Хто в домi хазяїн?
09:55 Школа Мерi
Поппiнс
10:10 М/ф «Весела
кругосвiтня подорож»
11:00 Х/ф «Закоханi
невротики»
13:15 Д/с «Мiй новий
дiм - Корея»
13:40 Фольк-music
15:00 Театральнi сезони
15:30 Д/ф «Знищити
АЕС»
16:50 В гостях у Д.
Гордона
18:10 Гандбол.
Чемпiонат свiту. Фiнал
19:55 Д/ф «Джерела
тисячi i однiєї ночi»
21:00 Новини
21:40 Перша шпальта
22:10 Документальний
свiт Iндiї. Д/ф «Йога»
22:55 Трiйка, Кено,
Максима
23:00 На слуху.
Пiдсумки

06:00 Х/ф
«Врятувати Санту»
07:35 Мультфiльм
08:00, 08:35 М/с
«Качинi iсторiї»
09:00 «Лото-забава»
10:10 ТСН:
«Телевiзiйна служба
новин»
10:55 М/ф
«Ескiмоска - 2:
пригоди в Арктицi»
11:00 М/ф «Маша i
ведмiдь»
11:05 Х/ф «У вас
буде дитина»
19:30 «ТСНТиждень»
21:00 «Голос. Дiти
- 2»
23:30 Х/ф «Таксi
Нью-Йорка»

06:55 Мультфiльми
07:35 Х/ф «Епiдемiя
страху»
09:35 Зiрка YouTube
12:00 Дивитись усiм!
12:45 Факти. День
13:10 Т/с «Лiсник»
15:50 Т/с «Бригада»
18:45 Факти тижня
20:20 Х/ф «Зоряний
десант»
22:45 Х/ф «Зоряний
десант-2. Герой
Федерацiї»
00:20 Х/ф «Зоряний
десант-3. Мародер»

05:55 Х/ф «Снiданок
у Тiффанi»
10:00 Вся розкiш
азiйських країн
11:10 Х/ф «Його
звали Трiйця»
15:00 Неймовiрнi
подорожi
16:00 Пригоди у
Пiвнiчному морi
17:00 Концерт
Свiтлани i Вiталiя
Бiлоножкiв
18:40 Iпостасi спорту
19:00 Таємницi руїн
20:00 «Цивiлiзацiя
Incognita»
20:15 «Кумири»
20:40 «Свiтськi
хронiки»
21:05 АНЗАКС:
обличчя вiйни
22:05 Х/ф «Бруднi
принади»
00:00 «Вихiдний,
пiсля опiвночi»

06:55 Х/ф «Сiм
няньок»
08:35 «Готуємо
разом»
09:30 «Недiльнi
Новини»
10:00 «Орел i Решка.
На краю свiту»
10:55 Т/с «Гречанка»
18:00, 21:30 Т/с «Все
спочатку»
20:00 «Подробицi
тижня»
23:30 Х/ф «Дiдька
лисого»

06:30 Подiї

Коротко
про зиму.
— Як зима?
— Мокро.

07:10 Т/с «Мiй»
11:00 Т/с «Кордон
слiдчого Савельєва»
19:00 Подiї тижня з
Олегом Панютою
20:00 Т/с «Анютине
щастя»
00:00 Т/с «Операцiя
«Ляльковод»

Покинув дівчину перед Новим
роком. Вона викладає філософію в моєму університеті. У мене
завтра екзамен з філософії,
який, увага, приймає вона. Коли
починається весняний призов?

06:00, 08:00
«Мультляндiя»
07:20, 11:20 «Київ
музика»
09:25 «Українська
мрiя М.
Поплавського»
10:00, 19:00,
20:00, 22:00, 23:55
«Столиця»
12:00 «Прогулянки
мiстом»
12:30 «Гаряча лiнiя
«102»
13:00 «Телемаркет»
16:00, 17:00, 18:00
«У центрi уваги»
16:50, 17:50, 18:50,
19:50, 20:50,
22:50 «Вiдкритий
мiкрофон»
21:00, 23:00 «СТН тижневик»

06:25 Х/ф «Вокзал
для двох»
09:00 «Все буде
смачно!»
10:55 «Караоке на
Майданi»
11:50 Х/ф «Не було б
щастя-2»
15:30 «Мiстичнi
iсторiї-6 з Павлом
Костiциним»
19:00 «Битва
екстрасенсiв»
20:30 «Один за всiх»
21:40 Х/ф «Москва Лопушки»
23:35 «Детектор
брехнi 7»

08:42 «Космос: Простiр
i час: Електричний
хлопчик»
10:11 «Наука
майбутнього Стiвена
Гокiнга: Код небезпеки»
12:27, 22:16
«Апокалiпсис:
Друга свiтова вiйна:
Розв’язання вiйни»
13:57 «Освiтлена
безодня»
15:28 «Керування
юрбою: Час летить»
15:53 «Керування
юрбою: Сила звички»
16:13 «Гра в числа:
Наскiльки ви крутi?»
18:29 «Iсторiя
хмарочосiв»
19:15 «Подорож на
кораблi Синдбадамореплавця»
20:00, 23:47 «Росiйськi
секретнi матерiали»
20:45 «Кривавi iсторiї:
Чорна магiя»
21:31 «Коли поглине
Земля Вас»

06:35 Ezan sedasi

Передплачуйте газету «Вишгород».

Здійснюємо прочистку каналізації всіх
видів та відкачку вигрібних ям, септиків,
автомийок тощо.
Працюємо цілодобово без вихідних.
Тел: 096-1111-999; 098-333-999-3
Вважати недійсними втрачене свідоцтво про
право власності на житло, видане від 19 листопада 1999 року Вишгородською міською радою
на ім’я Геннадія Максимовича РОСЛЯКОВА та
Таїсії Павлівни КОВТУНОВСЬКОЇ на квартиру за
адресою: м. Вишгород, вул. Дніпровська, б. 6, кв.
51, та технічний паспорт на квартиру за номером
4098 від 2007 р., що знаходиться у власності громадянина Геннадія Максимовича РОСЛЯКОВА

Сигнали служби 101

«Морж» пірнає в ополонку
Ігор РИБЕЦЬ,
інспектор Вишгородського районного відділу
ГУ ДСНС України у Київській області

Життя зародилося у воді, тож вона лікує тілесні й
духовні хвороби. З кожним роком усе більше людей
приходять до водойм — купатися в ополонці, щоб
набратися здоров’я. З нетерпінням очікують зимової
пори і прихильники риболовлі, котрі годинами чатують над ополонкою, а потім по кризі повертаються
додому.
Аби повернення завжди було безпечним, рятувальники Вишгородського району ГУ ДСНС України у Київській області провели навчання на Київському водо-

06:30 М/с «Губка Боб
Прямокутнi штани»
07:10 М/с «Кунгфу Панда: Легенди
крутостi»
08:55 Файна Юкрайна
09:40 Х/ф «Прибульцi 2»
11:55 Х/ф «Астерикс i
Обелiкс проти Цезаря»
14:05 Х/ф «Астерикс
i Обелiкс: Мiсiя
Клеопатра»
16:15 Х/ф «Астерикс на
Олiмпiйських iграх»
18:45 Х/ф «Анаконда»
20:40 Х/ф «Анаконда:
Полювання за
проклятою орхiдеєю»
22:40 Х/ф «Анаконда:
Кривавий слiд»
00:30 Х/ф «Рожева
пантера 2»

09:10, 14:35, 19:25
Велика полiтика
09:35, 15:35 Вiкно в
Америку
09:50 Народна кухня
10:15 Снiданок з Iскрою
11:35 В кабiнетах
13:15 Iнтелект.ua
13:35 Тема/Хронiка
тижня
14:15 Улюблена робота
16:10, 16:40, 17:10,
17:35 Шоу «Єдина
родина»
21:00 Час:
пiдсумки тижня з В.
Гайдукевичем
21:40 Час-Тайм
22:20 Територiя закону
22:35 Кiно з Янiною
Соколовою

06:00 Мультфiльми
06:20 «Нове Шалене
вiдео по-українськи»
06:45 Х/ф
«Поєдинок»
11:00 «Люстратор
7.62»
12:00 «ДжеДАI»
13:00 Т/с «ППС-2»
21:00 Т/с «Чужий»
01:00 Х/ф «Воронка»

06:30 «TOP SHOP»
07:40 «Чи знаєте ви,
що...»
08:20 «Рецепти
щастя»
09:20 М/с «Малюки
Лунi Тюнз»
10:30 Х/ф «Соляний
принц»
12:20 «Розсмiши
комiка»
13:15 «Орел i Решка.
Шопiнг»
14:15 «Орел i Решка»
16:10 Х/ф «Хлопцi та
дiвчата»
18:00 «Вечiрнiй
квартал»
20:00 Х/ф «Атака
кобри 2»
22:00 «КВН-2014»

Високошвидкісний Інтернет МТМ
Тел.: (093) 366-16-66; (095) 545-15-33; (098) 201-22-66

07:05 Balcoqraq
08:15 Прогулянки
по Криму з О.
Гайворонським

06:00 Т/с «Таємницi
слiдства - 2»
11:30 «Легенди
карного розшуку».

08:30 Будьте

Пiд грифом

здоровi!

секретностi

09:00 Acci biber

12:00 «Агенти

09:35 Sherfe fashion

впливу»

10:05 Gonul eseri
10:30 Дастархан

12:55, 22:45

10:50 Татли сес

«Випадковий свiдок»

11:40 bu afta

13:20 Х/ф

12:20 Т/с

«Годинникар»

16:00 Yirla, sazim

15:00 Т/с «Петрович»

16:45 Tarih sedasi

23:00 «Головний

17:05 Радянське кiно
на ATR

свiдок»

18:45, 20:30 Велике

00:00 Х/ф «I

кiно на ATR

прийшов павук»

06:00, 08:00 М/с
«Лалалупси»
06:20, 11:40 М/ф
«Школа монстрiв. Мiсто
страхiв»
07:30 Байдикiвка
08:30 М/с «Смiшарики»
09:00 Мультик з
Лунтiком
09:40 М/с «Дашадослiдниця»
10:05 М/с «Вперед,
Дiєго, вперед!»
10:35 М/ф «101
далматинець 2: Пригоди
Патча в Лондонi»
12:50 М/ф «Пiтер
Пен: Повернення в
Нетландiю»
14:05 Х/ф «Прекрасний
«принц»
16:00 Панянка-селянка
18:00 Т/с «Свiтлофор»
21:40 Країна У
23:00 Х/ф «Все про
Стiва»

06:00 У пошуках
iстини
07:40 Гола наука
10:10, 21:30
Охоронцi Гiтлера
13:00 Дика Бразилiя
14:00 Дивовижна
Корсика
16:00 Далеко i ще
далi
18:50 Секретнi
територiї
00:30 Танки. Великi
битви

Ненавиджу,
коли мені
дзвонять і
будять о 14
годині ранку

06:25 Залiзниця
Аляски
07:20 Хлопцi з Юкону
08:15, 15:00, 16:00,
17:00 Бунтарi
крижаного озера
09:10, 10:00 Голi та
наляканi
10:20 Полiтики на
незаселеному островi
11:10 Острiв з Бером
Грiллзом
12:00, 20:00 Не
намагайтеся
повторити
13:00, 13:30,
21:00, 21:30 Ефект
Карбонаро
14:00, 18:00 Будинки
на деревах
19:00 Акварiумний
бiзнес
22:00 Незбагенне:
спецiальнi матерiали
23:00 Сталевi м’язи
00:00 Швидкi та гучнi

Наш індекс у Каталозі місцевих періодичних видань 40007

Шановні депутати Вишгородської
міської ради!
Вишгородська районна організація Товариства Червоного Хреста звертається до вас з пропозицією
— провести моніторинг своїх виборчих
дільниць та виявити людей похилого
віку, одиноких, інвалідів, дітей-інвалідів,
дітей із сімей, які опинились у складних
життєвих обставинах і потребують медико-соціальної допомоги.
Списки виявлених людей з відповідними документами подати до Товариства ЧХ.
Додаткова інформація за тел: 52638, 066 296 76 43, Ірина Олександрівна

Вважати недійсним втрачений диплом молодшого спеціаліста ЗК
№ 024112, виданий 12.07.1995 р.
Полтавським аграрним коледжем
управління і права на ім’я Лідії
Миколаївни СЕЗЬОНЕНКО.

Чистка подушок, ковдр.
Продаж постільної білизни
(пров. Квітневий, 1).
Тел: (050) 823-34-58
— Давай полетимо!
— Літак чи текіла?

сховищі. Водолази продемонстрували, як треба діяти, якщо людина
провалилася під кригу, як за допомогою підручних засобів допомогти
вибратися на берег.
Присутнім на заході, серед яких були і начальник Головного
управління ДСНС України у Київській області В. Бондаренко, начальник Вишгородського районного відділу Головного управління ДСНС
Г. Бондаренко, представники ЗМІ, рятувальники Вишгородщини продемонстрували різні методи порятунку: «кінець Олександрова», рятувальне коло та «соломина життя», а ще — спеціальний рятувальний човен на повітряній подушці, який без ускладнень пересувається
крижаною поверхнею водойми зі швидкістю 80 км за годину.
…Вишгородщина багата на річки й озера, чимало населених
пунктів розташовані на березі Київського водосховища, тож не дивина — скупчення людей на водоймах не лише влітку, а й взимку. І хоча
тут чергують рятувальні підрозділи, все ж кожному слід дотримуватися елементарних правил безпеки.
Під час купання занурюйтесь біля самого берега, а перед тим
розігрійте тіло.
Доріжка до ополонки може бути слизькою — ідіть повільно, в
зручному взутті, у вовняних шкарпетках чи гумових капцях, які захищають ноги від гострих каменів і не ковзають на льоду.
Занурюватися краще по шию, щоб уникнути рефлекторного
звуження судин головного мозку.
Ніколи не пірнайте в ополонку вперед головою — стрибки у
воду й занурення з головою збільшують втрату температури тіла й
можуть призвести до шоку.
Не перебувайте в ополонці більше хвилини, щоб уникнути загального переохолодження організму.
Після купання (занурення) розітріть себе махровим рушником і
одягніть сухий одяг. Випийте гарячого чаю, краще — з ягід і фруктів
(із попередньо підготовленого термоса) — так швидше зігрієтесь.
Дотримання цих правил вбереже вас від травм і хвороб.

Безкоштовні оголошення

ІНШЕ
Домашній майстер.
Тел: (063) 100-90-08
Підготовка до ЗНО з історії України.
Тел: (063) 454-66-61

ПРОДАМ
Гараж №48 (фото в сландо),
кооператив «Екран». Тел: (096) 271-70-92
Ноутбук б/в ASUS G750 JX 25 000 грн.
Тел: (093) 487-77-47
Шиншилу, 800 грн.
Тел: (093) 487-77-47

Діти-«чорнобильці»

Без «гарячого» — до 1 квітня
Влас. інф.
Із 12 січня припинено харчування дітей, постраждалих в
результаті аварії на ЧАЕС. Міністерство соціальної політики
передало функції з організації харчування пільговиків на
регіональний рівень.
Позначилось це і на вишгородцях. Учні молодшої школи, які
мають чорнобильські посвідчення, залишились без обідів. Парадокс — у 4-й зоні в шкільних їдальнях годують тих першачків,
батьки яких НЕ постраждали від аварії на ЧАЕС.
Дитячих садочків це не торкнулося, адже вони — на балансі
міста. Усі дітки харчуються. Можливо, якби усі навчальні заклади перебували у власності міста, ситуація була б зовсім іншою…
Поки що Мінсоцполітики, як головний розпорядник
бюджетних коштів, здійснюватиме їх розподіл розпорядникам бюджетних коштів нижчого рівня, а саме — обласним структурним підрозділам з питань соціального
захисту населення — пропорційно чисельності потерпілих
дітей. У свою чергу, згадані структурні підрозділи укладатимуть договори та здійснюватимуть оплату послуг організаторам харчування на підставі актів про надані послуги, погоджених із керівниками навчальних закладів та завірених
відділом освіти за місцем розташування навчального закладу.
Оскільки для налагодження цієї роботи потрібен певний час
(орієнтовно процедура закупівель триватиме 2,5 місяця), харчування учнів припинено до 1 квітня.
Маємо те, що маємо. А поки школярики перебиваються домашніми перекусами всухом’ятку.

Вишгород

Офіційно

24 січня

Додаток 4
до рішення Вишгородської міської ради
від 15.01.2015 року № 42/9

Перелік об’єктів, видатки на які у 2015 році будуть проводитись за
рахунок коштів бюджету розвитку
Код функКод програмної кла- Код тимчасової клаціональної
сифікації видатків
сифікації видатків
класифікації
та кредитування
та кредитування
видатків та
місцевого бюджету місцевого бюджету кредитування
бюджету
01

170703

100203

100203

110103
070401
100102
100203
160101
150202
070101
070101
010116

250324

Найменування згідно з типовою
відомчою/типовою програмною / тим- Назва об’єктів відповідно до проектно-кошторисчасовою класифікацією видатків та
ної документації тощо
кредитування місцевого бюджету
Виконавчий комітет Вишгородської
міської ради
Видатки
на
проведення
робіт,
Капітальний ремонт проїзних доріг та майданчипов’язаних із будівництвом, реконків для стоянки транспортних засобів
струкцією, ремонтом та утриманням
у м. Вишгороді
автомобільних доріг
Капітальний ремонт прибудинкових територій, пішохідних доріжок і тротуарів, спортивних та дитяБлагоустрій міст, сіл, селищ
чих майданчиків, місць відпочинку
у м. Вишгороді
Придбання спецтехніки для благоустрою у
Благоустрій міст, сіл, селищ
м. Вишгороді
Філармонії, музичні колективи і ансамблі
ВМДЮДОС «Водограй»
та інші мистецькі заклади
(придбання музичних інструментів)
та заходи
Позашкільні заклади освіти, заходи із
ВМЦХЕТУМ «Джерело» (придбання обладнання)
позашкільної роботи з дітьми
Капітальний ремонт житлового фонду Капітальний ремонт житлового фонду міста Вишмісцевих органів влади
города
Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітленБлагоустрій міст, сіл, селищ
ня у м. Вишгороді
Видатки на проведення експертної грошової оцінЗемлеустрій
ки земельних ділянок у м. Вишгороді
Розробка схем та проектних рішень
Видатки на оплату проектних робіт
масового застосування
ВМКДНЗ «Чебурашка»
Дошкільні заклади освіти
(капітальний ремонт закладу)
ВМКДНЗ «Золотий ключик»
Дошкільні заклади освіти
(капітальний ремонт закладу)
Виконавчий комітет Вишгородської міської ради
Органи місцевого самоврядування
(комп’ютерна техніка)
Спеціалізована школа «Сузір’я»
Субвенція іншим бюджетам на вико- (капітальний ремонт спортивних майданчиків
(стадіону) на території школи)
нання інвестиційних проектів
м. Вишгород, вул. Ю. Кургузова,15
Всього

Загальний
обсяг фінансування
будівництва

11

2015 року

Відсоток завершеності
будівництва
об’єктів на
майбутні роки

Всього
видатків на
Разом
завершення
видатків на побудівництва
точний рік
об’єктів на
майбутні роки

0

0

0

2 500 000

0

0

0

1 579 100

0

0

0

2 670 000

0

0

0

30 000

0

0

0

30 000

0

0

0

2 200 000

0

0

0

500 000

0

0

0

125 000

0

0

0

800 000

0

0

0

750 000

0

0

0

750 000

0

0

0

70 000

0

0

0

990 000
12 994 100

Міський голова В. РЕШЕТНЯК
Начальник фінансово-бухгалтерського відділу Н. САКЕВИЧ

Перелік міських програм на 2015 рік

6
Код тимКод програмчасової
Код функціоної класикласифікації нальної класифікації та
видатків та фікації видатків
кредитування
кредитування та кредитуванмісцевого
місцевого
ня бюджету
бюджету
бюджету
100202
100203
100203
100102
100101
070101
070401
110103
110103
091108
090412
130112
250404
250404
250404
250404
250404
250404
250404
240603
170703
170102
200700
160101
120201
150202
240900
091209
091209
091209
250324

Найменування місцевої (регіональної) програми

Додаток 5
до рішення Вишгородської міської ради
від 15.01.2015р. № 42/9

Загальний
фонд

Програма розвитку Вишгородського МКП «Водоканал» на 2015 р.

30 000

Програма розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою міста на 2015 р.

3 660 000

Спеціальний
фонд

30 000
4 749 100

Програма розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою міста на 2015 р. (КПЖ і КГ Вишгородської місь1 800 000
кої ради)
Програма розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою міста на 2015 р. (КПЖ і КГ Вишгородської міської ради)
Програма розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою міста на 2015 р. (КПЖ і КГ Вишгородської міської ради)
Програма підтримки та розвитку закладів соціальної сфери
м. Вишгорода на 2015 р.
Програма розвитку Вишгородського міського центру художньо-естетичної творчості учнівської молоді «Джерело» на
2015 рік
Програма розвитку комунального закладу культури Вишгородський танцювальний колектив «Клерико» на 2015 рік
Програма розвитку Вишгородського міського дитячо-юнацького духового оркестру-студії «Водограй» на 2015 рік
Програма підтримки відпочинку та оздоровлення дітей м. Вишгорода
на 2015 рік
Програма соціального захисту малозабезпечених верств населення
міста Вишгорода у 2015 році
Міська програма розвитку фізичної культури і спорту у м. Вишгороді
на 2015 рік
Програма економічної підтримки електронних засобів масової інформації місцевого значення на 2015 рік
Програма культурно-масових заходів, здійснення представницьких та інших заходів у м. Вишгороді на 2015 рік
Програма підтримки талановитих та обдарованих дітей м. Вишгорода
на 2015 рік
Програма зовнішніх соціально-культурних та економічних зв’язків на 2015 рік
Програма «Майбутнє без СНІДу» щодо запобігання поширенню
ВІЛ-інфекції в місті Вишгороді на 2015 рік
Програма впровадження в місті Вишгороді системи відеоспостереження на 2015 рік
Програма підтримки інтелектуально-творчого розвитку дітей на 2015 рік
Програма природоохоронних заходів місцевого значення для використання екологічного збору у м. Вишгороді на 2015 рік
(за рахунок залишку коштів на 01.01.2015 року)
Програма утримання доріг загального користування м. Вишгорода
на 2015р.
Програма здійснення фінансування компенсацій витрат автомобільному перевізнику за перевезення пільгових категорій
населення на 2015 рік
Програма з охорони, раціонального використання земель та покращення угідь на території Вишгородської міської ради
на 2015 рік
Програма з охорони, раціонального використання земель та покращення угідь на території Вишгородської міської ради
на 2015 рік
Програма підтримки засобів масової інформації Вишгородської міської ради на 2015 рік
Програма розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою міста на 2015 р.
Програма розвитку житлово-комунального господарства на 2015 р.
Програма підтримки міської ради ветеранів війни і праці на 2015 рік
Програма підтримки ГО інвалідів-ліквідаторів ЧАЕС на 2015 рік
Програма розвитку Вишгородської районної організації Товариства Червоного Хреста України на 2015 рік
Програма підтримки та розвитку закладів соціальної сфери м. Вишгорода на 2015 р.
Всього:

Міський голова В. РЕШЕТНЯК
Начальник фінансово-бухгалтерського відділу Н. САКЕВИЧ

Разом загальний та
спеціальний
фонди

8 409 100
1 800 000

2 200 000
30 000

2 200 000
30 000

11 728 100

2 967 500

14 695 600

1 551 200

130 000

1 681 200

543 780
743 020

30 000

543 780
773 020

300 000

300 000

1 000 000

1 000 000

1 294 300

1 294 300

110 000
300 000

110 000
300 000

15 000

15 000

245 000

245 000

10 000

10 000

50 000
350 000

50 000
350 000

400 000

2 500 000

250 000

250 000
4 000

150 000

125 000

470 000
800 000
200 000
50 000
50 000
150 000
25 280 400

2 900 000

990 000
14 695 600

4 000
275 000
470 000
800 000
200 000
50 000
50 000
150 000
990 000
39 976 000

12

12

24 січня

Повідомлення про оприлюднення проекту
рішення Вишгородської міської ради
«Про затвердження Порядку залучення,
розрахунку розмірів і використання
коштів пайової участі (внесків) замовників
(інвесторів) у створенні і розвитку
соціальної та інженерно-транспортної
інфраструктури м. Вишгорода»
Відповідно до ст. ст. 9, 13 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у
сфері господарської діяльності», Законів України «Про благоустрій населених пунктів» та
«Про регулювання містобудівної
діяльності», виконавчий комітет
Вишгородської міської ради виносить на публічне обговорення
проект рішення Вишгородської
міської ради «Про затвердження
Порядку залучення, розрахунку
розмірів і використання коштів
пайової участі (внесків) замовників (інвесторів) у створенні і
розвитку соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури
м. Вишгорода» та аналіз його
регуляторного впливу на необхідність визначення порядку сплати

ІНФОРМвікно

2015 року

забудовниками пайової участі
(внеску) у створенні соціальної
та інженерно-транспортної інфраструктури м. Вишгорода.
Пропозиції
та
зауваження громадян, юридичних осіб,
об’єднань до розробника прийматимуться виконавчим комітетом Вишгородської міської ради
у письмовій формі впродовж місяця з дня публікації повідомлення за адресою: 07300, м. Вишгород, пл. Т. Шевченка, 1.
Проект рішення та аналіз регуляторного впливу буде розміщено у мережі Інтернет на сайті
Вишгородської міської ради та
у газеті Вишгородської міської
ради «Вишгород».
Виконавчий комітет
Вишгородської міської ради

ПРОЕКТ рішення Про затвердження Порядку залучення, розрахунку
розмірів і використання коштів пайової участі (внесків) замовників
(інвесторів) у створенні і розвитку соціальної та інженерноОфіційно
транспортної інфраструктури м. Вишгорода
Відповідно до ст. 144 Конституції
України, ст. 40 Закону України «Про
регулювання містобудівної діяльності», листа Міністерства регіонального
розвитку, будівництва та житловокомунального господарства України
№ 23-11/6294/0/6-11 від 22.07.2011
р. «Про пайову участь забудовників
у створенні та розвитку інфраструктури населених пунктів», листа Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального
господарства України № 7/15-10782
від 03.07.2012 р. «Про виконання
органами місцевого самоврядування вимог статті 40 Закону України
«Про регулювання містобудівної діяльності», статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», Вишгородська міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити Порядок залучення, розрахунку розмірів і використання коштів пайової участі (внесків)
замовників (інвесторів) у створенні
і розвитку соціальної та інженернотранспортної інфраструктури м. Вишгорода (із додатками).
2. Інспекції державного архітек-

Аналіз впливу регуляторного акта
Проект рішення Вишгородської міської
ради «Про затвердження Порядку залучення, розрахунку розмірів і використання коштів пайової участі (внесків) замовників (інвесторів) у створенні і розвитку соціальної та
інженерно-транспортної інфраструктури м.
Вишгорода».
1. Визначення та аналіз проблеми, яку
пропонується розв’язати шляхом державного регулювання господарських відносин.
Проект рішення «Про затвердження Порядку залучення, розрахунку розмірів і використання коштів пайової участі (внесків)
замовників (інвесторів) у створенні і розвитку соціальної та інженерно-транспортної
інфраструктури м. Вишгорода» підготовлений з метою приведення у відповідність до

Бюджет-2015

Про це попереджають
експерти
Галина МАКАРЕНКО
Державним кошторисом на наступний
рік залишились незадоволені практично
всі, крім команди Яценюка, яка його готувала. Втім Держбюджет — хороший він
чи поганий, до якого доведеться вносити
ще зміни, — все ж прийнято і за ним нам
доведеться жити. Хоча й залишається питання — яким те буде життя?
Більшість пересічних громадян переконані, що життя те не буде солодким. І тут
не радує навіть зниження в 2,5 рази розміру єдиного соціального внеску — з 41
до 16,4%. «Ми йдемо на ризик, що, істотно
зменшивши ставку ЄСВ, можемо недоотримати відповідні доходи і мати дірку. Але сподіваємося, що український бізнес прийме
нашу спільну позицію, почне легалізувати і
виводити з тіні зарплати», — прокоментував
ініціативу Прем’єр Арсеній Яценюк. Втім,
експерти вважають, що швидкого виведення зарплат з тіні не буде. Якщо бізнес і повірить владі, то все одно йому потрібно буде
кілька місяців на розкачку.
Заручниками бюджету-2015 стали і пенсіонери: якщо дотепер 15% стягувалися з
пенсій розміром від 10 тис. грн, то зараз цю
суму знизили до 3-х мінімальних зарплат —
3 654 грн. Уряд заявляє, що таким чином
обкладаються податком доходи громадян.
Однак, хіба пенсія, на яку громадяни працювали все своє життя, є доходом? І чи й такою
великою справді є пенсія в три з половиною
чи чотири тисячі гривень, коли купівельна
спроможність цих коштів падає практично
щодня?
Крім того, депутати позбавили пенсі-

Вишгород

законодавчої бази та економічних умов сьогодення порядку сплати забудовниками пайової участі (внеску) у створенні соціальної
та інженерно-транспортної інфраструктури
м. Вишгорода.
Проблема, яку необхідно розв’язати шляхом ухвалення даного рішення, складається
із збалансування інтересів, прав і обов’язків,
а саме:
— органів місцевого самоврядування — в
частині здійснення повноважень щодо сплати забудовниками пайової участі (внеску)
у створенні соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури м. Вишгорода;
— забудовників — у частині сплати пайової участі (внеску) у створенні соціальної та
інженерно-транспортної інфраструктури м.

турно-будівельного контролю рекомендувати здійснювати прийняття в
експлуатацію об’єктів містобудування, що розташовані на території м.
Вишгорода, виключно при наявності
довідки Вишгородської міської ради
про виконання вимог ст. 40 Закону
України «Про регулювання містобудівної діяльності».
3. Органу державної реєстрації
прав на нерухоме майно рекомендувати здійснювати державну реєстрацію прав власності на об’єкти
містобудування, що розташовані на
території м. Вишгорода, виключно
при наявності довідки Вишгородської
міської ради про виконання вимог ст.
40 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності».
4. Відділу містобудування та архітектури Вишгородської міської ради
та відділу архітектури та містобудування Вишгородської районної державної адміністрації у містобудівних
умовах і обмеженнях обов’язково зазначати вимоги щодо пайової участі
замовників у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної
інфраструктури міста Вишгорода.

Вишгорода.
2. Визначення цілей державного регулювання.
Метою державного регулювання є упорядкування правовідносин, що виникають
у процесі сплати забудовниками пайової
участі (внеску) у створенні соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури м.
Вишгорода.
3. Опис механізмів і заходів, які забезпечать розв’язання проблеми шляхом прийняття регуляторного акта.
Необхідність прийняття регуляторного
акта обумовлена набранням чинності положень Податкового кодексу України, змінами
у Земельному та Господарському кодексах
України.
4. Обґрунтування можливості досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акта.

5. Рішення Вишгородської міської ради від 29.10.2013 року № 26/12
«Про затвердження Порядку залучення, розрахунку розміру і використання коштів пайової участі у розвитку
інженерно-транспортної та соціальної
інфраструктури м. Вишгорода» визнати таким, що втратило чинність.
6. Це рішення набирає чинності з
дня його офіційного оприлюднення.
7. Секретарю ради забезпечити
оприлюднення цього рішення в засобах масової інформації.
8. Виконавчому комітету Вишгородської міської ради забезпечити
направлення цього рішення до Департаменту державної архітектурно-будівельної інспекції у Київській
області, Реєстраційної служби Вишгородського районного управління
юстиції, відділу архітектури та містобудування Вишгородської районної
державної адміністрації.
9. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну
комісію з питань планування та формування бюджету, управління комунальною власністю міста.
Міський голова В. РЕШЕТНЯК

Приведення у відповідність до вимог
чинного законодавства, економічних умов
сьогодення та з метою встановлення порядку сплати забудовниками пайової участі
(внеску) у створенні соціальної та інженернотранспортної інфраструктури м. Вишгорода.
5. Визначення показників результативності регуляторного акту та заходів, з допомогою яких буде здійснюватись відстеження
результативності регуляторного акта:
— статистичні показники.
6. Строки проведення відстеження.
— базове відстеження — до набрання
актом чинності;
— повторне відстеження — через рік з
моменту набрання актом чинності.
Вид даних:
— дослідження статистичних показників.
Виконавчий комітет
Вишгородської міської ради

Включаймо режим «затягування пасків»
онерів (у числі інших категорій українців)
права безкоштовного проїзду — з 1 червня
пільговим проїздом зможуть користуватися
тільки інваліди 1-ї та 2-ї груп, діти-сироти, діти-інваліди, діти, позбавлені батьківського
піклування, діти з малозабезпечених сімей
та учасники бойових дій. Безкоштовний проїзд для інших категорій можливий лише за
рішенням і фінансуванням місцевих органів
влади. Кабмін обіцяє за півроку розробити
метод компенсації витрат для пенсіонерів,
тобто монетизувати пільги. Однак, про конкретні суми поки не йдеться.
Керівник комітету економістів України
Андрій Новак вважає, що подібні ініціативи
з оподаткування абсолютно не вирішують
питання наповнення держбюджету: «Відбувається великий політичний обман. Адже
задеклароване скорочення податків з 22
до 9 обертається практично щоденними
ініціативами нових податків. У важких умовах економічної кризи і військової ситуації,
при дуже низькому рівні доходів більшості
громадян, обкладати податком все і всіх,
— просто фінансове знущання над українцями».
Підтвердження цих слів — у самому
Держбюджеті-2015: затягнути пояси доведеться і бюджетникам. Кабмін на перше
півріччя залишив діючі норми оплати праці
працівникам бюджетних установ, а потім
(можливо?!) затвердить порядок індексації
зарплат і соціальних виплат.
Порадіти можуть студенти — їм стипендії поки залишили. Однак школярам та студентам доведеться оплачувати проїзд. І хоч
місцевій владі дозволено вводити пільговий
проїзд, але… чи знайдуться на це кошти у
бідних сільських бюджетах?
Харчування в лікарнях залишається інвалідам, дітям-сиротам та малозабезпеченим. Однак з приміткою, що місцева влада
прийме рішення про забезпечення харчу-

ванням усіх хворих. Продовжено фінансування безкоштовного харчування школярів
пільгових категорій: 1-4 класів, дітей-інвалідів, сиріт, з малозабезпечених сімей, але ця
стаття витрат знову ж таки перекладається
на місцеві органи влади.
Молодь гарантовано отримуватиме повну середню освіту на безоплатній основі
(при підготовці бюджету обговорювалося
питання щодо залишення безоплатним освіти лише до 9 класу). Також збережені всі
норми щодо вступу до навчальних закладів
поза конкурсом.
Залишилася незмінною ставка вчителів
— 18 годин (у першій редакції закону про
держбюджет планувалося збільшення навантаження педпрацівників до 22-25 годин у
тиждень), але лікарям прибрали ряд надбавок, зокрема тим, хто працює в інфекційних
відділеннях і туберкульозних диспансерах.
При підготовці проекту бюджету пропонувалось, що житло має оподатковуватись
з першого квадратного метра (донині податок сплачувався, якщо квартира більше 120
квадратів, а будинок — більше 240 метрів).
Таке рішення викликало хвилю обурення і
планку трохи посунули — обклали податком
квартири від 60 квадратних метрів і будинки
від 120 квадратів.
Цим податком, який мав би стати одним
із податків на розкіш, по суті, обклали всіх,
у тому числі і найбідніших. Адже не секрет,
що звичайна трикімнатна квартира, як правило, перевищує 60 «квадратів», в ній нерідко живуть кілька поколінь, а на кожну особу
чи й припадає по 5-6 метрів.
Гроші в бюджет вирішили збирати і за
рахунок українських водіїв. Більше за інших
постраждають власники авто з великим
об’ємом двигуна. Якщо маєте машину з двигуном більше 3 літрів і молодше 5 років, доведеться на рік заплатити 25 тисяч гривень.
Запроваджено оподаткування великих

заробітних плат: 15% — для доходів до 10
мінімальних заробітних плат, 20% — для доходів понад 10 МЗП (з суми перевищення).
Збільшено ставки податку на пасивні доходи фізичних осіб з 15% до 20% (йдеться про
відсотки, інвестиційний прибуток, роялті).
Збір при купівлі валюти до Пенсійного
фонду збільшився з 0,5% до 2%, але цей
збір ліквідовано для безготівкових операцій.
У 2015 році продовжилась дія військового збору розміром 1,5%. Щодо останнього
податку, то експерти наголошують, що діюча нормативна база не зобов’язує уряд
використовувати ці кошти безпосередньо
на військо. Отож чи не вийде, що громадяни
знову сплачуватимуть наче на армію, а, по
суті, солдат будуть одягати, годувати і навіть
озброювати за добровільні пожертвування?
У планах уряду вже в 2015-му (а не в
2017 році, як очікувалося) підняти ціни на
газ для населення до ринкових. Разом із
газом подорожчають і комунальні послуги.
Як свідчать експерти, зростання тарифів на
тепло і гаряче водопостачання в цьому випадку може збільшитися в 3-3,5 рази. Отож
— знову затягуймо пасок?
…Особливістю бюджету-2015 стало те,
що Україна вперше за період свого існування як незалежна держава орієнтується на
воєнну ситуацію на Сході країни, змушена
приймати, по суті, «оборонний» бюджет,
зміцнюючи армію і силові структури і, відповідно, збільшуючи на них фінансування.
І хоч такий бюджет мало радує пересічного громадянина, але, як наголошують
урядовці, його треба було прийняти за будьякої умови, щоб країна не залишилась без
основного фінансового документа, а вже
потім доопрацьовувати, вносячи відповідні
зміни. Сподіваємось, що в цих змінах знайдеться місце і забезпеченню всіх чи, принаймні, основних соціальних потреб наших
громадян.

Вишгород

Живемо ЗДОРОВО

24 січня

Добрі справи зробимо разом
Благодійність
Володимир МАЛИШЕВ,
президент Благодійного фонду
св. Ольги
Благодійний фонд святої Ольги працює вже 9 років. І сьогодні, незважаючи
на економічні негаразди, він прагне не
обійти увагою тих, хто потребує матеріальної допомоги та моральної підтримки.
У 2014 році було проведено 9 засідань
правління фонду. Вирішувались питання
благодійної допомоги ветеранам війни та
праці, учасникам АТО і їхнім родинам, малозабезпеченим сім’ям; підтримки дітей із
особливими потребами – учнів школи «Надія»; вшанування жінок-ветеранів з нагоди
8 Березня, чоловіків – захисників Вітчизни,
воїнів-інтернаціоналістів, ліквідаторів аварії
на ЧАЕС.
У підсумку фондом надано понад 100
тис. грн благодійної допомоги, більша частина яких перерахована на потреби бійців АТО.
Протягом минулого року у фонді проведено 10 заходів – виставок, презентацій, зустрічей з цікавими людьми, майстер-класів
для дітей, які вже стали традиційними (зокрема, перед Великодніми святами).
Підтримав фонд і вітрильну регату на Кубок княгині Ольги та інші спортивні дійства.

а-Фішка

Софія МЕЛЬНИК
ФОТО — архів «Клерико», спеціально для «Вишгорода»

Територіальна громада
Галина МАКАРЕНКО
ФОТО — автор, «Вишгород»

Міністерство соціальної політики України у партнерстві з Всеукраїнською громадською організацією «Ліга соціальних працівників України» та за сприяння Проекту
покращення послуг у сфері ВІЛ/СНІД серед
представників груп найвищого ризику в
Україні провели семінар «Перспективи розвитку соціальних послуг у територіальній
громаді».
У роботі семінару взяли участь і представники Вишгородського територіального центру
соціального обслуговування (надання соціальних послуг) — директор центру Наталія Рудько
та завідуюча відділення соціально-побутової
адаптації Галина Макаренко.
Організатори заходу винесли на обговорення питання формування єдиного підходу
та шляхів оптимізації управління системи соціального захисту на місцевому рівні, а також
розробки та впровадження оптимальної моделі центру надання соціальних послуг та соціальної допомоги вразливим групам населення
в територіальних громадах.
Відбулася зацікавлена розмова, під час
якої свої думки висловили працівники Мінсоцполітики, представники територіальних органів надавачів послуг – управлінь соціального
захисту населення, територіальних центрів,
центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та
молоді тощо.
Як наголосила президент громадської організації «Ліга соціальних працівників України» Світлана Толстоухова, сьогодні у систе-
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Як президент фонду, беру безпосередню
участь у міських та районних заходах, приурочених до знаменних дат, у засіданнях ради
ветеранів району. Разом із членами правління залучаю спонсорів до проведення благодійних заходів. Адже добрі справи сьогодні
можна робити лише спільними зусиллями.
На початку січня відбулося засідання
правління фонду за участі голови районної
ветеранської організації Петра Головка, голови районної організації ТЧХ Ірини Правдивої, настоятеля храму святої Богородиці
о. Тараса Валаха, почесного громадянина
Вишгорода Ольги Дяченко, голови Спілки
офіцерів запасу Анатолія Козака та ін.
До складу правління замість вибулих
обрані народний депутат 1-го скликання,
член-кореспондент Національної академії
правових наук, заслужений юрист України
Олександр Коцюба, голова Всеукраїнського
об’єднання «Перша всеукраїнська дорадча
сільськогосподарська служба», професор,
академік, депутат Вишгородської районної
ради Леонід Шморгун, президент Всеукраїнської ГО «Молода країна» Андрій Пещерін,
ветеран праці Володимир Однорог.
У планах роботи фонду на 2015 рік – заходи із підтримки соціально вразливих категорій, ветеранів, захисників суверенної
України, а також допомога обдарованим дітям та дітям із обмеженими можливостями.

Казка від «Клерико»

2015 року

«Чайка» в гостях у мера
Влас. інф.
ФОТО – Андрій МАКСІМОВ, «Вишгород»

Футболісти вишгородського футбольного клубу «Чайка», які нещодавно
привезли кубок зі Львова, де проходив
щорічний футбольний різдвяний турнір,
завітали до Вишгородського міського
голови Віктора Решетняка поділитись
емоціями.
Міський голова привітав команду з хоро-

Майже рік кипить робота над новим грандіозним проектом, масштабам якого точно позаздрили б навіть деякі телевізійні. Незабаром
Вишгородський комунальний заклад Танцювальний колектив (КЗТК) «Клерико» закінчить
підготовку до власної танцювальної вистави,
яка не залишить байдужим нікого. Нові номери, оригінальні костюми, нестандартні режисерські рішення — і це далеко не все, чим
вражатимуть танцюристи своїх улюблених
глядачів.
Без вихідних Вишгородський танцювальний
колектив «Клерико» віддано й завзято готується
до виходу казки, створеної власними творчими
силами. «Робити повноцінну виставу за сценарієм, з акторами, реквізитом і декораціями набагато складніше, ніж сольні концерти, але ми впораємося! Залишилося ще трохи попрацювати, щоб
подарувати нашу працю глядачам. Ми впевнені
— вам сподобається!», «Все своїми руками! Ви
не уявляєте: справді ВСЕ!», «Так… втомлюємося.
Але як по-іншому?! Ми живемо цим!», «Такими ви
нас ще не бачили. Ми самі ще себе не бачили у
настільки нових образах!» — діляться враженнями найстарші учасники колективу.
Звісно, ніхто не відкриває секретів танцювальної казки до появи перших афіш, але дещо
скажемо: усім відомий твір постане перед глядачами по-новому. Колектив запрошує вишгородчан на прем’єру наприкінці лютого.

шим результатом і побажав юним спортсменам подальших успіхів та міцного здоров’я:
«Бажаю вам бути патріотами рідної землі,
свого міста, справжніми захисниками Батьківщини, але ніколи не знати, що таке війна», — наголосив Віктор Решетняк.
Окреме «спасибі» він висловив на адресу батьків та тренера Віталія Клименка.
Діти подякували за вітання та з радістю
пригостилися смачним тортом. А дехто навіть приміряв крісло мера.

Попри напружену підготовку до концерту,
«Клерико» знаходить час і для розваг. Так, 11
листопада 2014 року відсвяткували своє 13-річчя:
як завжди, дружно, у стінах власної танцювальної зали. Учасники, яких понад 200, а також друзі
колективу прийшли привітати всіх із цим святом.
На початку розважальної програми було чимало
конкурсів та ігор для дітей і дорослих, а закінчувалася вона… тортом, яким Вишгородський міський
голова Віктор Решетняк привітав танцюристів.
День народження «Клерико» не обійшовся й
без сліз…. Подарунок старшої групи колективу,
відеоролик зі щирими побажаннями, розчулив
серце усіх присутніх. «Ми вдячні кожному за привітання і теплі слова… Сподіваюся, 11 листопада 2015 року ми відсвяткуємо день народження
«Клерико» вже у кількості понад 300 учасників»,
— посміхаючись, каже Ольга Пінчук, керівник і
наша друга мама.
А до Нового року працівники КЗТК «Клерико» організували чудове свято для дітлахів. Танці,
співи, конкурси, ігри, солодощі, а головне — Дід
Мороз із подарунками чекали на всіх. Тематика
свята (подорож різними країнами) дала змогу не
тільки весело провести час, а й ознайомитися з
розмаїттям танців народів світу. Тепер з гордістю
можна сказати, що у новому році всі учасники колективу «Клерико» віком від 3 до 20 років уміють
танцювати каругу, сиртакі й багато інших народних танців.

Соцпослуги: проблеми і перспективи
мі надання соціальних послуг чимало збоїв,
проблем. Головна цьому причина в тому, що
маємо непослідовність соціальної політики,
жодної реформи, якою б вона не була, не
довели до логічного кінця, відчутно вдарило
по соціальній роботі й скорочення 12 тисяч
фахівців, які на місцях успішно розв’язували
проблеми з кризовими сім’ями, приходили
безпосередньо додому до громадян, надавали широкий спектр, встановлюючи контакти
не тільки на професійному, а й на людському
рівні взаємодії.
«Враховуючи цю ситуацію, маємо напрацювати і надати уряду пропозиції щодо подальшої діяльності соціальних служб. Служби
мають бути не конкурентами у роботі чи дублювати одне одного, а стати партнерами, які
мають чітко розмежовані функції», — сказала
Світлана Толстоухова.
Про важливість питання, яке було винесене на обговорення, свідчило представництво
учасників — заступник міністра соцполітики,
директор департаменту Мінсоцполітики, керівники соцслужб обласного рівня і широке представництво територіальних соціальних установ з усіх регіонів України. Практично кожен
не тільки поділився досвідом своєї роботи, новими шляхами вирішення застарілих проблем,
а й вніс чимало цікавих пропозицій щодо реформування системи соціальних послуг.
Одначе, як не прикро, але багато хто
вносив пропозиції відповідно до інтересів
свого відомства, перетягував основні значимі
функції саме на себе. Отож і виходило, що: за
пропозицією одних, реформування, оптимізація чи злиття мають відбутися на базі центрів

Під час семінару

соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді,
оскільки сім’я – найбільш значимий осередок
суспільної структури; за пропозицією інших
– управління соціального захисту населення,
оскільки саме тут зосереджено найбільше
функцій щодо захисту населення.
Свій внесок у реформування системи соціальних послуг зробить, безперечно, і анонсована децентралізація влади, адже вона має,
насамперед, означати те, що саме громада
повинна відповідати за роботу із сім’ями, за
розв’язання проблем одиноких людей поважного віку і малозабезпечених громадян. А відтак, взявши за основу типову модель центру
соціальних послуг, громада повинна буде накреслити власну модель, яка б була найбільш

оптимальною і для регіону, і для категорій населення, які тут проживають.
Коментуючи пропозиції, висловлені під
час семінару, директор Вишгородського територіального центру Наталія Рудько зауважує:
«Як бачимо, основне тут — продумати універсальну модель центру соціальних послуг, яка б
враховувала інтереси всіх категорій населення щодо надання соціальних послуг та інтереси всіх структур — надавачів цих послуг. Ми
готові співпрацювати у будь-якому форматі,
головне, щоб це дало можливість забезпечити
соціальними послугами усі без винятку категорії, які цього потребують, а також у складних економічних умовах уникнути дублювання
функцій, а, значить, і зайвих витрат».
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Зона

2015 року

Галина МАКАРЕНКО
Що можуть зробити жінки віддаленого
населеного пункту для воїнів АТО? Як підтверджує приклад димерчанок, чимало – потурбуватись про харчування, теплий та маскувальний одяг.
Від минулої суботи в Димерському Будинку
культури проводиться чергова акція на підтримку
бійців АТО. Про неї розповіла землякам директор
Будинку культури Галина Дуняк перед початком
концерту колективу «Стежина». І вже під час самого концерту кілька димерчанок взялися до роботи, вправно вплітаючи в сітку-основу конопляні
нитки.
Як розповідає волонтерка Оксана Денисова,
місцеві жінки з ентузіазмом відгукнулися на цей
заклик, адже такий маскувальний одяг дасть можливість стати непомітними (а, значить, і зберегти
життя) розвідувально-тактичним частинам спеціального призначення.
«Ми закуповуємо нитки і сітку-основу, викройка з якої повторює контури тіла, і вже по цій

сітці наші волонтери вплітають нитки, створюють
маскувальний одяг. Такий одяг чекають у частинах – ми знаємо про це, бо підтримуємо контакти
з багатьма бійцями, що діють у районі Донецького
аеропорту, населених пунктах Піски, Маріуполь,
Щастя та інших. Телефонуємо туди, дізнаємось,
що потрібно в першу чергу, і збираємо допомогу. Коли машина йде в рейс, дізнаємось, що кому
необхідно, і потім визначаємо маршрут».
Оксана Денисова об’єднала навколо себе друзів, знайомих жінок – і зібране ними дає можливість допомогти дитячим будинкам, пораненим,
які знаходяться тут і безпосередньо в зоні АТО. В
деяких магазинах стоять скриньки для пожертв, за
ці кошти та кошти підприємців волонтери закуповують валянки, берці, інші речі, необхідні воїнам.
А ще жінки Димера турбуються про харчування бійців. «Ось недавно натушили голубців, заморозили, – розповідає пані Оксана, – і відправляємо
в район бойових дій».
Коли димерські волонтери їдуть у східні райони, то це не тільки гуманітарний, а й культурно-патріотичний вояж, підтримка бойового духу

Вишгород

«Кікімора» допоможе бійцям АТО
наших бійців. «Костя Олейник, трубач,
якого багато хто знає по Майдану, їздить
з нами водієм, – розповідає Денисова. –
Ми роздаємо допомогу, а він підтримує
патріотичний дух наших бійців – грає їм
Гімн України, якийсь похідний козацький
марш, навіть улюблену пісню на замовлення може виконати.
Діти передають нами листи, малюнки, іконки. І що цікаво – пишуть свої телефони, і бійці їм телефонують, спілкуються. Це також допомагає вистояти на болі
бою».
Свою роботу димерські волонтери
не зосереджують лише в селищі, а намагаються розширити її межі у всьому
районі. «Коли почали виготовляти «Кікімори», то, знаючи багатьох сільських голів, звернулась до них – якщо є бажаючі

Іспанські колядки та чіпси для солдат
10 січня 2015 року «Коралі» взяли
участь у Різдвяному фестивалі в Білій
Церкві, куди були запрошені місцевим священиком УГКЦ. Приміщенням
для заходу послугував старий костел,
який зараз є органним залом, церковні служби там проводяться лише на
великі свята. Учасники — колективи
з Фастова, Житомира, Білої Церкви
— виконували колядки, щедрівки, релігійні пісні, показували вертепи.
«Коралі» відтворили цілий зимовий
цикл від Різдва до Водохрещі: показали
оригінальний вертеп, поводили Козу і Маланку та защедрували.
Особливими гостями фестивалю стали парафіяни з Іспанії. Вони виконали де-

кілька колядок іспанською і навіть українською мовою. Публіка була в захваті від
незвичних запальних різдвяних пісень.
Фестиваль видався на славу, тому
що кожен колектив вклав душу в кожну
пісню і передав радість від народження
маленького Ісусика всім присутнім. Сподіваємося, що проведення такого чудового заходу стане традицією.
***
Жодне свято на чіпсовій фабриці у
Старих Петрівцях тепер не обходиться
без «Коралів», які при нагоді приїжджають туди вкласти святкову частку у робочі будні працівників підприємства. Цього
року «Коралі» завітали туди привітати
всіх-всіх зі Старим Новим роком.

Вклонімося Героям…

Валентина ЧИСТЯК

Акції милосердя
Минулої суботи у концертній
залі санаторного комплексу «Пуща
Озерна» відбувся захід для родин
воїнів, загиблих у боротьбі за Украї-

ФОТО – Іван МОЛДАВЧУК,
спеціально для «Вишгорода»

ну (режисер – заслужений діяч мистецтв Сергій Архипчук). Його ініціювала ГО «Психологічна кризова
служба».

Ярослава БЕНЬ
ФОТО – автор, спеціально для «Вишгорода»

Спочатку дівчата заколядували, а
потім водили Козу, яка за українським
давнім звичаєм має принести кожному
добробут, здоров’я та гарний урожай. Родзинкою виступу, як завжди, став вихід
Маланки. Цей комічний персонаж знає,
як розвеселити публіку і зарядити її радістю і сміхом на весь наступний рік.
Після виступу нас привітав директор
фабрики і подарував великі пакунки чіпсів.
Наймолодші учасники хору «Коралі»
(від 3 до 7 років) цього року колядували
вперше. Малі «коралики» більшу частину
заколядованих грошей вирішили витратити на приємні і корисні подарунки для
воїнів, які захищають нашу країну.

Вишгород також долучився
до цієї мистецької акції – виступом хору «Коралі» міського
Центру творчості «Джерело».
(Раніше наш відомий колектив,
якому вже 20 років, брав участь
у заході для майданівських родин, що проходив у м. Ірпені).
У залі було незвично тихо.
Людей небагато, адже не кожен
після пережитих втрат близьких
готовий бути на масових заходах.
А горе, яке спіткало всі ці родини,
пригнічувало і дорослих, і дітей.
Тому тихо і проникливо звернувся
до присутніх екс-міністр культури
Євген Ніщук, заслужений артист
України, швидше відомий як «голос Майдану»: «Втрата близьких – це надзвичайно боляче…
Але вам – жити, піднімати дітей
– і тому треба мати енергію і відроджувати надію… Зрозуміють

«Коралі»

біду ближнього не чиновники, а,
швидше, люди мистецтва. Тож
разом вклонімося Героям…»
За законами математики –
Мінус доля на мінус час…
Небо ридма ридає,
солдатики,
Небо ридма ридає по вас…
Євген читав «Реквієм на
дощі» Дмитра Лазуткіна, а поетеси Олена Олір, Надія Гаврилюк,
Олена Максименко – власні твори-присвяти Героям.
Звучав «Експромт» Шуберта у виконанні Назара Фещака
(фортепіано), «Сарабанда» Баха
(скрипка) – від заслуженого артиста України Кирила Стеценка.
Власні балади, присвячені загиблим під Іловайськом та воякам,
які сьогодні відбивають атаки в
Донецькому аеропорту, виконав
кобзар Василь Лютий (він пере-

Наша армія — це віддзеркалення нашої гідності
Невелика частка того, що пишуть
в Інтернеті про потреби армії...

… Незаконні збройні формування збільшують кількість та інтенсивність

— Романе, скільки коштують берці зимові?
— Від 300 гривень…
— А тепловізор?
— Від 40 000 гривень…

обстрілів позицій наших сил та населених пунктів Донбасу. За добу 18 січня бойовики 84 рази обстріляли позиції наших
військових. Під вогонь терористів потрапили 11 населених пунктів та позиції
українських військових поблизу них.
Про це повідомляє прес-центр АТО.
…Україна щодня витрачає 10 мільйонів доларів через бойові дії на Донбасі.
Про це заявив в інтерв’ю 17 січня французькому телеканалу France
24 Президент Петро Порошенко.
… Кроме того, волонтеры постоянно
принимают на складе в Днепропетровске гуманитарку для нужд военных: сигареты, тушенку и любые мясные консервы, консервы рыбные в масле, сгущенку
в мягких пакетах, сушки, пряники, конфеты, печенье, кофе любой, чай, сахар,
любую консервацию, сало…
Це не тільки в Діпропетровську. Це
— по всій Україні іде збір для військових
у зоні АТО…
Список важливих речей, що допомагають зберегти життя та здоров’я бійця:
військова форма відповідно до сезону,
білизна, взуття (берці), бронежилет,
кевларовий шолом, аптечка, тепловізор
(хоча б 1 на роту), тактичні рукавиці,
окуляри тактичні, продовольчий набір,
бажано, щоб боєць мав також каремат
та спальник.

До приймальні нашої Вишгородської Самооборони в суботу приходить літня жінка із сином — Лихацькі, жителі нашого міста (принесли
1 000 грн). Роман Кучеров, координатор роботи
штабу, дякує і записує в журнал суму та прізвища благодійників.
Далі — звичні господарські справи для забезпечення потреб воїнів АТО. А для них потрібні харчі, медикаменти, паливо… І так день
за днем.
На підсумкових зборах, де йшлося про роботу
«Самооборони» за 2014 рік, були присутні представники шкіл, організацій, підприємств, які надавали і надають допомогу нашим бійцям. Доповіді —
лаконічні та зрозумілі, по-військовому… Директор
Вишгородської гімназії «Інтелект» Інна Шубко, директор Старопетрівської ЗОШ I-III ступенів Людмила Лушпей, підприємець Петро Грищенко, депутат
Вишгородської районної ради Ігор Москаленко та
керівник Самооборони, який сьогодні є одним із командирів 25 батальйону «Київська Русь» — Сергій
Базяк, та інші говорили про свою роботу та плани
на наступний рік, подальшу співпрацю.
В. о. начальника штабу Самооборони Мирослав
Могиль вручив подяки та почесні грамоти активним
членам «Самооборони Майдану м. Вишгорода та
Вишгородського району». Сфотографувалися на
пам’ять, послухали мої вірші та отримали мої збірки
«Тарпани»…

допомогти, даємо матеріал, щоб зробити
це швидко – війна не чекає», – розповідає Оксана Анатоліївна.
По допомогу до мешканців району
звертаються волонтери і щодо ремонту
автотранспорту – у зону АТО їздить більше 10 машин, вони долають велику відстань, часто ламаються. «Потрібні кошти
на їх ремонт, отож звертаємось до всіх,
хто може допомогти матеріально, а хто
може безпосередньо ремонтними роботами», – каже Денисова.
На кінець розмови дякую Оксані
Анатоліївні та всім волонтерам. І у відповідь чую: «Не люблю, коли нам кажуть
«спасибі», бо «спасибі» треба говорити
тим хлопцям, які воюють на Сході за всю
нашу Україну». Певно, що це і правильно.
Див. фото — на сайті газети

Ігор ПАВЛЮК
Гадаю, не подяки, а ордени й медалі вручати
слід таким людям — заслужили. Бо працюють без
пафосу і високих слів — все по-діловому, не мітинг — робоча зустріч небайдужих людей.
А їх немало. В Україні війна, криза, а вони знаходять час, засоби і кошти на допомогу тим, хто
обороняє незалежність держави, захищає наше
право на гідне майбутнє. На допомогу мешканцям
знищених «Градами» населених пунктів Донбасу.
Коли Японія капітулювала в Другій світовій
війні, її керівники запитали самих себе: «Що ми
маємо? Розорену, спустошену, принижену та окуповану країну, зруйноване господарство, розбиту
вщент армію. Хіросіму, Нагасакі та неясне майбут-

жив полон у м. Рубіжному на Луганщині); пісню про водія АТО на
слова Олександра Балабка – заслужена артистка України Світлана Мирвода; щедрував музичний гурт «Бурса Фольклору».
Аналогії між давніми і сучасними подіями в Україні провів історик-публіцист Роман Кабачій.
А на завершення сцена розцвіла від красунь в українському вбранні – хор «Коралі» (НА
ФОТО) не лише вітав усіх щедрівками, колядками і народними
піснями. Завершальним акордом
стала у їхньому виконанні патріотична пісня «Слава Україні!»
На цій високій щемливій ноті
по’мянули героїв Небесної сотні
і всіх, хто поліг за соборну Україну…
Більше фото –
на сайті газети

Громада — солдату

ФОТО — Олена МОГИЛЬ,
спеціально для «Вишгорода»

нє. І майже повну відсутність нафти, руд та інших
мінеральних ресурсів…»
І відповіли — самі собі: «Наше найбільше багатство — люди. Зробімо на них ставку у відродженні
країни!»
Зробили. І не промахнулися.
І ми, українці, не маємо права промахнутися!
Не чекати від держави, а самим бути державою, подержавницьки підходити до вирішення УСІХ питань.
Найперше — безпека держави. А далі — управління нею по-господарськи, з розумом і терпінням.
Зараз не до гумору, але… Гарантія миру – закопати сокиру війни разом із ворогами… Краще й
не скажеш…

Суспільство

Вишгород

24 січня

2015 року

Ситуація

Зустрінемося біля фонтану під кленами…
Влас. інф.
ФОТО – Андрій МАКСІМОВ, «Вишгород»

У центрі Вишгорода невдовзі може утворитись провалля
глибиною до двох метрів. Поруч
із світловим фонтаном, окрасою
Вишгорода, раптово почала просідати земля. Першими на сполох
забили молоді матусі, які, прогулюючись із дітьми по звичному
маршруту, звертають до облаштованої площадки зі зручними
лавочками у центрі міста.
а словами начальника
відділу архітектури та містобудування Вишгорода
Тетяни Зайченко, причину встановлюють: «Припускаємо, що це

З

результат прокладання інженерних
мереж, замовником якого є МКП
«Віта». Адже на цій ділянці раніше
не виникало жодних аварійних ситуацій.
Роботи проводили з багатьма
порушеннями елементарних будівельних норм та за допомогою
примітивних технічних засобів. Зокрема, яму просто засипали лопатами». Нині аварійна ділянка обгороджена стрічкою.
Хвилює вишгородців і зникнення зелених насаджень, зокрема п’яти кленів у центрі міста, де у
літню спеку можна було відпочити
у затінку. За словами архітектора,
жодних дозволів на їх вирізку не
було…

буса, в який влучила ракета з російської установки і призвела до
загибелі 12 мирних пасажирів. Говорив про необхідність солідарності світу з Україною.

Коротко про різне
МАРШІ МИРУ В УКРАЇНІ
Марші миру в пам’ять про жертви обстрілу під Волновахою
пройшли в неділю, 18 січня, у Києві, Харкові, Львові, Запоріжжі,
Сєвєродонецьку та в багатьох інших містах України.
КИЇВ ПЕРЕКРИВ ТРАНСПОРТ
Транспортне сполучення між Україною та самопроголошеною
«Луганською народною республікою» з понеділка, 19 січня, повністю припинено. Про це повідомив глава Луганської ОДА Геннадій Москаль, передає інформагентство «Інтерфакс-Україна».

ТЕРОРИСТИЧНІ ОРГАНІЗАЦІЇ
Уряд розглянув Постанову про визнання так званих «Донецької народної республіки» та «Луганської народної республіки»
терористичними організаціями і направив її для затвердження у
Верховну Раду.

У РАДІ З’ЯВИЛИСЯ НОВІ ДЕПУТАТИ
Центральна виборча комісія визнала обраними депутатами
Верховної Ради Юрія Бабія, Ярослава Лесюка та Ірину Луценко.

ШТРАФИ ЗА ПОРУШЕННЯ ЗАКОНУ
21 січня у Верховній Раді України зареєстровано проект Закону «Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні
правопорушення щодо посилення відповідальності за порушення законодавства про військовий обов’язок, військову службу,
оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію». Відповідний
документ з’явився на сайті українського Парламенту.

СУД УХВАЛИВ — АРЕШТУВАТИ
Печерський райсуд Києва виніс постанову про обрання запобіжного заходу у вигляді арешту для екс-президента Віктора
Януковича та екс-прем’єра Миколи Азарова.
Генпрокуратура України почала процедуру підготовки документів щодо екстрадиції Віктора Януковича, Миколи Азарова і
колишнього міністра фінансів України Юрія Колобова.

ВИБОРИ ДО ФФУ
Більше тридцяти колективних членів Федерації футболу
України висунули кандидатом у президенти ФФУ Андрія Павелка.
На даний момент 39-річний функціонер очолює робочу групу
з підготовки і проведення звітно-виборного конгресу ФФУ, який
відбудеться 6 березня.

НОВА ХВИЛЯ МОБІЛІЗАЦІЇ
У перший день четвертої хвилі мобілізації добровольці масово прийшли у військкомати. Чоловіки відмовляються вступати в
територіальні батальйони оборони і хочуть користуватися перевагами служби у Збройних Силах України.

ДОСТРОКОВО — ЗА СТАЖЕМ
Верховна Рада 256 голосами прийняла закон, за яким до
2022 року продовжено можливість жінкам виходити на пенсію у
віці 55 років — якщо вони мають стаж не менше 30 років і за
умови звільнення з роботи.

ПРО ЦІНУ І ЦІННОСТІ
Президент Петро Порошенко виступив 21 січня у швейцарському Давосі, де розпочало свою роботу щорічне засідання
Всесвітнього економічного форуму (понад 40 глав держав та урядів). Порошенко наголосив, що Україна зараз як ніколи демонструє єдність, і сказав, що у війні, яку веде Росія проти України,
де-факто воює ціна проти цінностей. Він показав фрагмент авто-

МЕЖИГІРСЬКИЙ СПАСО-ПРЕОБРАЖЕНСЬКИЙ
МОНАСТИР ВІДБУДУЮТЬ?
Благодійний фонд «Покоління» має намір розпочати відновлення зруйнованого Межигірського Спасо-Преображенського
монастиря, а Мінкульт — внести його територію до Держреєстру
нерухомих пам’яток.
Читайте у наступному номері

Юридична абетка
Дмитро ХРИСТЮК,
заступник голови Київської ОДА
Серед питань, проблематика яких стосується військовослужбовців, призваних
під час мобілізації 2014 року, а також питань внутрішньо переміщених осіб (переселенців) — протезування учасників АТО.
гідно із Законом від 20 жовтня 2014
року № 1705-VII «Про внесення змін
до додатку №3 до Закону України
«Про державний бюджет України на 2014 рік»
запроваджено нову бюджетну програму «Забезпечення протезуванням та протезуванням виробами підвищеної функціональності
за технологіями виготовлення, які відсутні в
Україні, окремих категорій громадян, які брали участь в антитерористичній операції та/або
у забезпеченні її проведення і втратили функціональні можливості кінцівки або кінцівок», у
обсязі 7 млн гривень.
Крім цього, у відповідності до зазначеного
Закону, на 2,2 млн гривень збільшено видатки на фінансування у 2014 році новоутвореної
Державної служби у справах ветеранів війни
та учасників антитерористичної операції.
Для забезпечення технічними та іншими
засобами реабілітації необхідно:
звернутися до органів соціального захисту населення районних державних адміністрацій або виконавчих комітетів міських рад за
місцем реєстрації або фактичного проживання та подати наступні документи: заяву; паспорт (копія та оригінал — до пред’явлення);
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Низький уклін
і сердечне спасибі
(переклад з російської,
стиль автора збережено)
ВАСИЛЬ,
вимушений переселенець з Донбасу
Моє рідне місто і район — територія
бойових дій. Перемир’я не бачив. Стріляють часто з обох боків — доводиться
ховатися у підвалах і вдень, і вночі. Є
поранені і вбиті, розбиті будинки. Під
час обстрілів припиняється телефонний і транспортний зв’язок.
У Вишгороді я другий тиждень. Приїхав до родичів. Оскільки перебуваю на
диспансерному обліку, звернувся у районну Вишгородську поліклініку до сімейного
лікаря Т. Караванової — і вона без зайвих
слів направила мене на обстеження.
І одразу виникла перепона — відсутність реактивів, порадили звернутися до
приватної лабораторії «Савон» (керівник
— С. Бондаренко). А там чекав сюрприз
— мені зробили 100 % знижку на оплату
аналізів, оскільки в мене фінансові утруднення, не отримував пенсію 7-й місяць.
Низький уклін і сердечне спасибі Т.
Каравановій і С. Бондаренко за активну
участь у вирішенні моїх особистих проблем. Їхав сюди з пересторогою, а зустрів
порядних, чуйних людей.

Протезування учасників АТО
ідентифікаційний код (копія та оригінал — до
пред’явлення); рішення військово-лікарської
комісії про потребу в забезпеченні необхідним виробом; витяг із наказу командира військової частини (начальника територіального
підрозділу) або довідку про обставини травми (поранення, контузії, каліцтва), видану
командиром військової частини (начальником територіального підрозділу) з відомостями про участь в антитерористичній операції для військовослужбовців (резервістів,
військовозобов’язаних) та працівників Збройних Сил України, Національної гвардії, Служби безпеки України, Служби зовнішньої розвідки, Держприкордонслужби, осіб рядового,
начальницького складу, військовослужбовців
та працівників МВС, Управління державної
охорони, Держспецзв’язку, інших, утворених
відповідно до законів військових формувань,
яким не встановлено інвалідність.
Звернутися з даним питанням може учасник антитерористичної операції (далі — АТО),
незалежно від факту встановлення його групи
інвалідності або його законний представник.
Органи соціального захисту населення видають направлення на забезпечення
необхідними технічними та іншими засобами
реабілітації та ознайомлюють учасника АТО
з каталогами технічних та інших засобів реабілітації; знайомлять із відповідним переліком
протезно-ортопедичних підприємств, які виконують індивідуальні заявки на безкоштовне виготовлення технічних та інших засобів
реабілітації; надають ґрунтовну консультацію

щодо забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації.
Після ознайомлення проводиться огляд
учасника АТО та подальший супровід із надання протезно-ортопедичної допомоги на
обраному заявником підприємстві.
Протезування учасників АТО може здійснюватися не лише на вітчизняних підприємствах, але і за кордоном. Для цього необхідно
звернутися до Державної служби України у
справах ветеранів війни та учасників антитерористичної операції (далі — Служба).
Документи, які необхідно подати учаснику АТО або його законному представнику
(особисто, або надіслати поштою): заява довільної форми з проханням розгляду питання
щодо протезування (ортезування) за кордоном та вибору закордонного підприємства
для надання цієї послуги; копія паспорта; копія ідентифікаційного коду; направлення на
забезпечення технічними та іншими засобами
реабілітації (видають органи соціального захисту населення виконавчих комітетів міських
рад або районних адміністрацій за зареєстрованим або фактичним місцем проживання);
висновок військово-лікарської комісії про потребу протезування (ортезування); витяг з історії хвороби учасника АТО; фото- та відеоматеріали кукси та наявного об’єму рухів.
Строк розгляду поданих документів становить 25 робочих днів з дати отримання
(надходження поштою).
За результатами розгляду оформлюється
висновок, який у день видачі, разом з пода-

ним заявником пакетом документів, надсилається Службою до Міністерства соціальної
політики України.
Відповідна Комісія, створена при Міністерстві соціальної політики України, приймає
рішення щодо доцільності протезування (ортезування) за кордоном, вибору відповідного підприємства для надання даної послуги і
розміру витрат, після чого Служба укладає із
закордонним підприємством і учасником АТО,
що потребує протезування (ортезування) або
його законним представником тристоронній
письмовий договір.
Вартість протезування (ортезування) однієї кінцівки за кордоном, що може бути фінансоване за рахунок державних коштів, складає
до 500 розмірів прожиткового мінімуму для
працездатних осіб, встановлений на 1 січня року, у якому Комісією прийнято рішення
щодо доцільності здійснення протезування за
кордоном. У разі перевищення вартості протезування — доплата різниці здійснюється
за рахунок заявника. Також Служба перераховує кошти для оплати проїзду, проживання
та харчування учасника АТО, особи, яка його
супроводжує (у разі потреби). Сума даних
перерахувань не може перевищувати суми
витрат, передбачених на відрядження державних службовців, визначених у додатку 1
до постанови Кабінету Міністрів України від 2
лютого 2011 № 98.
(Закон України «Про державний бюджет
України на 2014 рік», Постанова Кабінету Міністрів України від 2 лютого 2011 № 98).
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Мозаїка

2015 року

Вишгород

ФОТО — Андрій МАКСІМОВ, «Вишгород»,
архів Спілки підприємців Вишгородщини,
спеціально для «Вишгорода»

Лист до редакції

Бути депутату
скелелазом?
Клавдія ШАПОВАЛ, пенсіонерка
Живу на останньому, п’ятому поверсі (Дніпровська, 4, кв. 18) — і потерпаю від протікання
стелі (через те, що відійшла плита). Звернулась
до ЖЕКу, який і має ліквідовувати такі проблеми.
Але це не допомогло. Хоча комісія звідти прийшла, оглянула квартиру, склали відповідного
акта.
Справа не рухалась. Проте після чергового візиту
в ЖЕК до мене прийшло троє його працівників. Сказали, що можуть зарадити моїй біді у неробочий час,
увечері, і щоб я приготувала 600 грн – за матеріали й
за роботу. Тобто, така собі «халтура» виходить.
Грошей таких у мене не було, бо маю невеличку
пенсію. Тому звернулась до нашого депутата Юрія
Попова.
Його візит до ЖЕКу теж не мав результату. Тоді
Юрій Петрович сам забрався на дах, взявши із собою
помічника. Посунули плиту як треба і забетонували
щілину. За це я дуже вдячна нашому небайдужому
депутату.
Проте, щоб повністю ліквідувати протікання, необхідні фахівці, які можуть рухатися вверх-вниз по вертикальній стіні. І тут знову питання – взяти на себе
ще й роль скелелаза міському депутату чи все-таки
виконають таку роботу люди, яким це й належить?
Коментар директора КПЖ і КГ Вишгородської
міської ради Михайла ШЕНЕНКА:
— Ремонт покрівлі не закладено у тариф за комунальні послуги. Ми не зобов’язані виконувати такі
роботи.
Звісно, у окремих випадках, коли ситуація критична, ми беремось за латання покрівлі, але без додаткових компенсацій.

З Новим роком!
Понад три сотні малих і дорослих
вишгородців отримали новорічні
подарунки від СПВ

На сцені БК «Енергетик» (зліва направо) — Олександр Семенов,
Анатолій Шока, Віктор Добровольський, Віктор Павленко. Чимало
вдячних слів на адресу спілчан пролунало під час концерту

Традиційне привітання Спілки підприємців
Влас. інф.
Сьомий рік поспіль Спілка підприємців Вишгородщини (СПВ) збирає мешканців міста на традиційний
новорічний концерт, аби разом відзначити день народження організації, що працює, допомагає і згуртовує вишгородців.
Цього року, враховуючи ситуацію в Україні, спілчани
вирішили зробити концерт більш стриманим і патріотичним. Серед запрошених у залі були також учасники АТО
та члени їхніх родин.
Виступали творчі колективи БК «Енергетик», з якими
СПВ пов’язують давні дружні стосунки. Як завжди, глядачі тепло, оплесками зустрічали цікаві концертні номери
— танцювальні і пісенні.
Кожний із запрошених гостей отримав солодкий додаток до новорічного столу: пляшку фірмового СПВшампанського та коробку шоколадних цукерок. А в залі
було аж 400 вишгородців, в основному — мешканців мажоритарних округів, де депутатами є спілчани.
Чимало вдячних слів на адресу СПВ пролунало під
час концерту і після нього. Так, головний лікар району Ві-

ктор Павленко подякував спілчанам за постійну підтримку Вишгородської ЦРЛ продуктами.
Мешканці округів депутатів-мажоритарників Анатолія
Шоки, Віктора Добровольського, Олександра Семенова, Світлани Свистун — дякували за вирішення питань
на округах, як загальних (наприклад, благоустрій), так і
особистих, які мешканці не в змозі вирішити самотужки
(надання матеріальної допомоги у важких життєвих ситуаціях, наприклад, родинам воїнів АТО, самотнім пенсіонерам, вимушеним переселенцям із зони бойових дій на
Сході країни тощо).
Водночас Спілка підприємців Вишгородщини взяла
участь у відкритті новорічної ялинки на центральній площі міста — саме із намету СПВ Дід Мороз і Снігуронька роздавали новорічні подарунки. Вишгородці, які зібралися біля головної ялинки міста, були раді отримати
трикутну — у вигляді ялинки — коробку з шоколадними
цукерками.
Оплесками підтримали голову СПВ Олександра Семенова, котрий привітав вишгороідців із новорічно-різдвяними святами та побажав щастя, родинного затишку,
а головне — мирного неба Україні.

ФОТОмить

У міськвиконкомі

Денна норма
харчування дитини
Влас. інф.

Вишгород відзначив
День Соборності
ФОТО – Андрій МАКСІМОВ, «Вишгород»

Символічно у День Соборності України
вишгородці принесли квіти до
погруддя
Великого Кобзаря.

Оголошення приймаються тільки від приватних осіб. Текст, написаний
друкованими літерами, має вміщувати до 7 слів і відноситися до рубрик: «Продам» , «Куплю» , «Обміняю» (3), «Подарую» (4), «Найму» (5), «Здам» (6), «Знайомство» (7), “Інше” (8). На одному талоні писати одне найменування. Все, що

понад 7 слів, — оплачується за існуючими розцінками. Термінові, виділені рамкою оголошення, — платні.

ТАЛОН БЕЗПЛАТНОГО ОГОЛОШЕННЯ
24.01.2015 року
ТЕКСТ ОГОЛОШЕННЯ
(в газеті друкується не
більше 7 слів)
№ рубрики___________
на «__»_________2013р.

писати друкованими літерами

Директор КП «Редакція газети «Вишгород» — Віталій Кутаф’єв

P. S.

Ваші дані
(в газеті не друкуються)

Прізвище __________
Ім’я _______________
Адреса ____________
Телефон___________
Наші рубрики
1. ПРОДАМ
2. КУПЛЮ
3. ОБМІНЯЮ
4. ПОДАРУЮ
5. НАЙМУ
6. ЗДАМ
7. ЗНАЙОМСТВО
8. ІНШЕ

Останній термін подання безкоштовних оголошень - вівторок до 12.00

На засіданні міськвиконкому 22 січня
було розглянуто 28 питань. З них чотири — житлові, сім — опікунської ради,
решта — стосовно торгівлі, розміщення
реклами, присвоєння поштової адреси
об’єктам нерухомого майна, внесення
змін до рішення виконкому стосовно усунення порушень законодавства про адміністративні правопорушення, дозволів
на приватизацію житлових приміщень,
заходів щодо благоустрою території біля
Будинку культури «Енергетик».
Встановили розмір батьківської плати за харчування дітей у дошкільних навчальних закладах (ДНЗ) міста та денну
норму вартості харчування на одну дитину у ДНЗ на 2015 рік (рішення див. у
наступному номері газети).
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