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Асоціація міст України!

Вітання

Сил, натхнення, поваги й підтримки!
Вишгородському міському голові
Віктору Решетняку

Шановний
Вікторе Олександровичу!
Асоціація міст України щиро вітає Вас із днем народження!
Прийміть слова щирої вдячності за відданість нашій спільній справі розвитку місцевого самоврядування в ім’я процвітання Української
держави та дозвольте побажати Вам невичерпних сил і натхнення у
Вашій нелегкій відповідальній роботі.

Переконані, що Ваші знання і досвід, наполегливість і патріотизм і надалі слугуватимуть інтересам Вишгородської територіальної громади, а повага і підтримка колег і городян будуть стимулом
для подальших професійних звершень.
Бажаємо Вам міцного здоров’я, добра, родинного благополуччя та успіхів!
З повагою
Виконавчий директор Асоціації міст України
Мирослав ПІТЦИК
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Європейський мер в європейському місті
Розмовляла Марина КОЧЕЛІСОВА
ФОТО — архів газети «Вишгород»

Віктор Решетняк не раз побував за кордоном, чимало їздив по Європі, стажувався у Франції, неодноразово брав участь у
міжнародних наукових семінарах. Він має
постійний тісний контакт з містами-побратимами Вишгорода і може не лише як
лікар-фахівець, а й як господарник розповісти — як живуть у Євросоюзі, як поповнюють бюджет, як виконують свої обов’язки
перед громадянами та досягають того високого рівня життя, котрого ми прагнемо…
з запитаннями про європейське майбутнє Вишгорода та найближчі плани
редакція звернулася до Вишгородського
міського голови Віктора Решетняка.
— Вікторе Олександровичу, якщо говорити про європейський вибір України і
сучасні реалії... яким Ви бачите розвиток
нашої держави?
— Україна — однозначно європейська
держава, і наше майбутнє — у Європі. Це не
просто наш вибір, це тисячолітні реалії. Ми
вже є Європою — географічно, духовно, історично, міжнародними культурними зв’язками.
Нам залишилось зробити економічні реформи та відмовитися від старої владної моделі, яка пручається і призвела до трагічної
ситуації на Сході.
Події на Сході України — не антитерористична операція (АТО). Це справжня війна —
смертельний бій нашого минулого з нашим
майбутнім. Ті консервативні сили, які тривалий час впливали (та й зараз впливають — у
Верховній Раді, у Кабміні, на місцях) на внутрішню і зовнішню політику нашої держави, не
хочуть, аби ми стали частиною Європи.
Звісно, ідеалізувати Європу і закордон
взагалі — наївно. Там немає пільг. Там відчутні ціни на продукти харчування, високі тарифи
на послуги. А основне – серйозна відповідаль-

І

ність кожного на робочому місці. Та все одно,
європейський шлях — найкращий для України. У нас кожен відчуває себе безправним і
приниженим, куди б він не прийшов — наче
жебрає, а не живе. І залишатися у феодальному устрої, в якому ми нині борсаємось, — нестерпно! Тим більш, коли порівняти наше життя з Європою. Європейський страховий поліс
забезпечує нормальне, високоякісне медичне
обслуговування. Європейська зарплата надає
можливість нормально жити. Європейська
пенсія дає змогу літнім людям лікуватися та
подорожувати світом. А головне – людина в
Європі захищена державою і соціально, і в
правовому полі та відчуває себе гідно.
— Можливо, тому що європейські
спільноти склалися раніше за нашу молоду державу, формувалися за економічними законами, тож люди там більш відповідальні?
— Це правда, але в України немає часу на
«розкачку», все слід робити дуже оперативно.
Зараз українська економіка має працювати
надзвичайно патріотично. І суспільство — мобілізувати всі фізичні і духовні резерви. Тут
неабияку роль мають зіграти релігійні спільноти: вони повинні об’єднатися заради єдиної
України.
— А європейські міста-побратими допомагають?
— Практично всі міста-побратими Вишгорода підтримують нас у нинішній нелегкій ситуації: надсилають листи, телефонують. Так,
нещодавно мер Бєлгорода (РФ) у телефонній
розмові наголошував, що жителі міста — проти війни і не розуміють геополітичних «ігор» на
території України.
Без сумніву, Росія — це Пушкін і Єсенін,
Цвєтаєва й Ахматова, Сахаров і Кротов, Ахеджакова і Басилашвілі, а не Путін — з «Градами» і танками.
Мир в Україні підтримують наші польські,
французькі, німецькі побратими… І не лише
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словами. Так, громада естонського м. Раквере передала Вишгороду два реанімобілі. Один
відправили у 95-ту бригаду, інший – у 25-ий
батальйон. (Це великий шмат роботи. Дякую
усім, хто до неї долучається і допомагає нашим бійцям, зокрема — новому очільнику
районної організації Товариства Червоного
Хреста України Ірині Правдивій.)
— Ви — практик, маєте своє бачення, з
чого треба починати зміни і де…
— … 20 років ми чуємо про реформи, рік як
змінилася влада, а що маємо по всій країні?..
Перші реформи мають бути загальноукраїнськими і стати важелями економічного розвитку. Без змін ми не зможемо рухатись вперед — загрузнемо у трясовині системи.
На практиці жителі Вишгорода переповнюють бюджет, а кошти — ідуть не на потреби нашого міста, а на розвиток області й району. Хоча саме громада має вирішувати, як
розподіляти зароблене нею, а не хтось зверху
— ділити гроші та піаритися на досягнутому.
Дякую вам, вишгородці, що працюєте, а
не цілими днями розпинаєтесь з прапорами
на площах і вулицях про «палку любов» до
України, демонструючи уявний патріотизм!
Революція закінчилась. Потрібно працювати,
піднімати і захищати рідну країну, а дехто ніяк
не може вийти із ролі «крикуна».
Що б не говорили про забудову Вишгорода — вона триватиме, незалежно від того, хто
керуватиме містом. Це реальна об’єктивність
— все одно міські території забудують, не зараз, так через п’ять-десять років, тому що це
вимога часу і людей. Окрім того, будівництво
приносить дохід: податки, пайова участь у
розвитку інфраструктури Вишгорода.
Ці кошти йдуть на вирішення щоденних
соціальних питань: на дороги, освітлення, парки, сквери, комунальне господарство, за рахунок цих коштів можливі нові групи і дитсадки,
у перспективі — будівництво нової загальноосвітньої школи і т. інш. Реалії нині такі, що

треба подбати і про безпеку міста: облаштовувати приміщення, що підходять для бомбосховищ (а це час і знову ж таки кошти, якими
відає Казначейство); навчати громадян першій медичній допомозі та володінню зброєю.
У школах і позашкільних закладах старшокласників цьому можуть навчити ветерани,
«афганці», ті, хто пройшов військовий вишкіл,
старші пластуни.
Ну і про фізичну підготовку слід подбати
освітянам: здорова нація — це 80 % успіху
країни. У Вишгороді є басейн, санна траса —
вони мають працювати цілий світловий день, і
насамперед — для молоді, для школярів.
— Зараз на всіх рівнях дуже багато говорять про децентралізацію влади. А як Ви
бачите цей процес? Що показує Ваш досвід мера?
— Як бачу децентралізацію? Це передача громадам повноважень і коштів. І якомога
скоріше. Переконаний, що сьогодні — це ключове питання у нашій державі. Без передачі
повноважень на місця годі говорити про системні зміни.
Всі вісім років перебування на посаді мера
постійно борюся за права нашої громади, та
й сьогодні місто не має дієвих важелів впливу
на соціально-економічні об’єкти. Нам не підпорядковуються ні міліція, ні земельні структури,
ні промислові підприємства — а вони мають
бути підзвітні громаді, бо знаходяться у Вишгороді, на нашій землі.
Подібний перекіс і на інших теренах. Ми
знаємо проблеми навчальних і соціальнокультурних закладів, але не маємо повноважень розв’язувати їх на місці, не можемо
знайти навіть приміщення для громадських
організацій, бо фактично у нас немає ніякої
власності.
Скажу більше: без команди «згори» нічого не рухається. Навіть сьогодні понад 15 млн
грн міських коштів — у Казначействі.
Далі — на стор. 2
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Європейський мер в європейському місті

(Початок див. на стор. 1)
Цими грошима міська рада не вільна скористатися, а відтак — не вільна облаштувати
бомбосховища, систему відеоспостереження,
завершити реконструкцію набережної та доріг, побудувати пам’ятник княгині Ользі, розпочати реконструкцію площі біля «Енергетика»
та фонтану біля кінотеатру «Мир» (районний
Центр творчості «Дивосвіт» — ред.), розробити проект компактного і зручного комунального ринку, продовжити реконструкцію стадіону
біля школи «Сузір’я». Ці проблеми буквально
зависли в повітрі.
Навіть зробити Алею мистецтв (своєрідний
Андріївський узвіз) за адмінбудинком — аби
наші майстри могли працювати там у теплу
пору року — теж не можемо, бо коштами розпоряджається не саме місто, а така державна
структура, як Казначейство.

Інший приклад — будівництво. У Вишгороді воно здійснюється відповідно до чинного законодавства, але вся дозвільна документація,
що розробляється (від проектів до виконання),
— не підпорядкована місту. Частіше за все земельні ділянки купують у власників, документи розробляють і погоджують в області або в
районі, а місто — хіба що доводять до відома.
І от за це, за цю загальноукраїнську недолугу застарілу систему, нас на місцях усі й критикують — і виникає роздратування, недовіра
людей до влади усіх рівнів.
На запитання «Чому хтось, а не вишгородці, вирішує, кому і де надавати землю, щось
будувати?» — жодної відповіді. Саме тому ми
вирішили створити у міськраді (і спасибі, що
міський депутатський корпус це підтримав!)
архітектурно-будівельний відділ — аби ніхто
не міг домовлятися «нагорі» і ставити місто

Ви — Людина на своєму місці
Вікторе Олександровичу,
прийміть найщиріші вітання!
Ваша наполеглива і самовіддана праця,
професіоналізм та управлінський талант
завжди спрямовані на розвиток дієвого та
сильного, незалежного і ефективного місцевого самоврядування.
Переконаний, що тільки спільними зусиллями можна
досягти високої мети — розбудови демократичної держави
та підвищення добробуту її громадян.
Ви — Людина на своєму місці і взірець для наслідування: за Вишгород вболіваєте всім серцем.
Від усього серця зичу Вам міцного здоров’я, щастя,
родинного благополуччя та успіхів у Вашій відповідальній
роботі!
Анатолій ФЕДОРУК, Бучанський міський голова,
голова Київського РВ АМУ

Громада Вас уповноважує
Вікторе Олександровичу!
Усім, хто іде з Вами нелегкими професійними дорогами,
надзвичайно приємно привітати Вас із днем народження!
Вимогливість як керівника, вміння чітко ставити завдання, вказуючи найоптимальніші шляхи їх вирішення і, водночас, здатність розуміти колег і вишгородців, їхні потреби й
проблеми — ось що завжди вирізняло Вас із багатьох інших
людей, наділених владою і відповідними повноваженнями.
Тож цього святкового дня сердечно вітаємо Вас. Хай у
Вашому домі завжди панують мир і злагода, у серці — доброта, а у справах — мудрість та виваженість!
Вишгородська міська рада, міськвиконком,
редакція газети «Вишгород»!

За здорове місто!
Дорогий колего, професіонал,
людина, яка врятувала
багато життів!
Ми раді, що Ви тримаєте руку на
пульсі нашого рідного Вишгорода, і
цінуємо все, що зроблено в нашому
місті за останні вісім років. Спасибі за
увагу до проблем медиків – виробничих і особистих.
Сподіваємось, що бюджетники отримуватимуть житло
і в наступній Вашій каденції, тому що лише Вас бачимо
на посаді Вишгородського міського голови.

перед фактом появи непогодженої з міською
громадою і незручної для вишгородців забудови.
Треба, щоб усім займалася міська громада — і ми сподіваємося на відповідні зміни у
законодавстві.
— Як Ви ставитесь до люстрації?
— Характерною рисою багатьох є звичка
навішувати ярлики. При Сталіні — «ворог народу», після Хрущова — «волюнтарист», за
Брежнєва — «зрадник Батьківщини», на початку Незалежності — «комуняки» та «москалі»,
за Помаранчевої революції — «кучмісти», після
Ющенка — «любі друзі». А вже вся влада гуртом за часів Януковича — «галімий кримінал».
Вважаю, що судити людину треба за її
справи, а не за колір партквитка чи за те, що
вона працювала у той чи інший час. І коли у
нас десятки фахівців опиняються на вулиці,
а замість них приходять куми, брати, свати…
маємо не покращення, а погіршення ситуації,
що, в свою чергу, знову і знову збурює суспільство.
Державність є, а держави нема: той поганий, інший. Шановні, робіть свою справу, не
шукайте у темній кімнаті чорного кота! Професіоналів при будь-якій владі не можна викидати. Найбільша помилка — шукати крайніх
серед попередньої влади і декламувати гасла
замість того, щоб діло робити.
Я сам ніколи не ганив своїх попередників.
І не кажу, що місту не допомагали голова Київської облдержадміністрації А. Присяжнюк,
голова Вишгородської РДА О. Приходько,
народний депутат Я. Москаленко — підтримка з їхнього боку була. В тій ситуації, маючи
бюджетні кошти, я міг би серйозно допомогти
реконструювати лікарню, школи, басейн, стадіони… І питання ремонтів ми б закрили на довгі роки — але… владна система в цілому не
дозволяла це зробити, не було у нас на місцях
повноважень.
Вже минув рік, як у країні змінилася влада,
але схема залишилася та ж сама. Вона не дає
місту ані заробляти кошти, ані будувати.
— Чи готові громади взяти на себе всю
відповідальність після реформи?
— В першу чергу, реформа має відбути-

З ювілеєм!
Вишгородському міському голові
Віктору Решетняку
Шановний Вікторе Олександровичу!
Прийміть найщиріші вітання з нагоди ювілейного дня народження!
Бажаємо Вам міцного здоров’я, щастя, благополуччя та
подальших успіхів у всіх справах і починаннях.
Нехай завжди і у всьому Вас підтримують однодумці, нехай життєвий та професійний шлях повниться новими творчими злетами та досягненнями.
Миру і злагоди Вашому дому, сердечної та душевної доброти, мудрості та виваженості у прийнятті рішень.
З повагою та сподіваннями на плідну співпрацю на благо
Вишгородського району та його мешканців
Вячеслав САВЕНОК,
виконуючий обов’язки голови Вишгородської районної державної адміністрації

ся у головах людей. Керівні органи місцевого
самоврядування повинні усвідомити, що радянська командно-адміністративна система
віджила себе. Міські, селищні і сільські голови
мають розуміти, що кошти для громади треба
заробляти, а не сидіти і виписувати довідки і
за це отримувати зарплату. Треба думати, як
наповнювати місцевий бюджет.
— Ваше ставлення до об’єднання громад?
— Звісно, децентралізація передбачає, в
першу чергу, об’єднання громад. Території мають об’єднуватися за географічними, історичними та культурними принципами.
Я особисто не хочу, щоб Вишгород
об’єднувався з Києвом, бо ми будемо якимось
заштатним придатком до нього. Ідеально для
Вишгородської громади — залишатися історичним супутником столиці.
Для Вишгорода адміністративно-територіальна реформа — це можливість розмахнутися: Правий берег, Лівий... Хтось наче поряд,
але там — не мед. Є й шанс освоїти нові простори. Це як флот: надводний себе вже вичерпав, а підводний має простір для маневрів.
У селах району люди мають усвідомити,
що в нових умовах Вишгород уже не буде дотувати їх, доведеться самостійно заробляти
кошти: шукати інвесторів, розвивати підприємства тощо. Реформа неминуча, як схід Сонця. Хто раніше об’єднається, той раніше отримає кошти на зміни і розбудує інфраструктуру
за європейськими стандартами.
Головна мета об’єднання громад — поліпшення надання послуг населенню. Вишгород
спроможний забезпечити нормальні умови
для цього громадам навколишніх сіл: це й медицина, і сфера послуг, і культура тощо. Надавати послуги можна якісно і оперативно, а це в
нашій роботі найголовніше.
Європа згодилася допомагати фінансами
проводити в нас децентралізацію. А це означає, що наш єдиний шлях – у сім’ю європейських народів, підтягуватися до їхніх високих
соціальних стандартів.

Вітання громади

Об’єднуйте навколо себе тих,
хто готовий до змін
Вишгородському міському голові
Віктору Решетняку
Шановний Вікторе Олександровичу! Щиро вітаю
Вас із днем народження! Здоров’я Вам, радості у повсякденній роботі, добробуту, творчої наснаги і благополуччя! Залишайтеся патріотом і оптимістом, небайдужим і переконливим, змістовним і об’єктивним!
Об’єднуйте навколо себе тих, хто готовий до змін.
Тих, хто прагне рухатись у європейському напрямку.
Було важко, але ми вистояли! Разом ми переможемо — і в Україні й у наших домівках настане мир і
спокій!
Борімося й поборемо!
Голова Вишгородської районної ради
Ірина ПОБІДАШ

Патріотизм починається з дитсадка

Миру, надії, добра

Вишгородському міському голові
Віктору Решетняку
Шановний Вікторе Олександровичу!
Від усього серця колективи, вихованці і батьки дошкільних
навчальних закладів (ДНЗ) міста вітають Вас із 65-м днем народження! Дякуємо Вам за турботу та підтримку!
Хай ластівкою залітає до Вашої оселі радісна звістка, привітно сяє сонечко, а чебурашка зберігає золотий ключик удачі
для вишгородської громади, яку Ви очолюєте. Ви — справжній
патріот нашого міста, патріот України, і ми обіцяємо виховувати
таких же патріотів у міських дитсадках, число яких, дуже надіємось, скоро поповниться.
Завідуючі ДНЗ міста Вишгорода

Вишгородському міському голові
Віктору Решетняку
65 — це поєднання досвіду, знань і мудрості! Вікторе Олександровичу, Ви дуже багато зробили для
того, щоб наше місто росло й процвітало!
Прийміть найщиріші побажання щастя, любові і
благополуччя! Хай усі Ваші починання будуть лише
успішними і приносять величезне задоволення. Хай
близькі завжди будуть поруч і тішать Вас турботою
й увагою!
Миру, надії, добра!
Ігор ТИХАН,
голова районної Громадської ради

Вишгородському міському голові
Віктору Решетняку

Здоров’я богатирського, настрою оптимістичного
Вам! Міцного тилу в колі родини, поряд із коханою дружиною, дітьми й онуками! Надійних помічників у роботі!
Професійного підходу до вирішення усіх міських справ!
Ми Вам віримо і не сумніваємось, що продовжите
справу оздоровлення Вишгорода в оздоровленій демократичній Україні.
Від імені медиків міста й району
Ніна ОСПАНОВА,
зав. поліклінічним відділенням
Вишгородської ЦРЛ

Воля громади – для Вас закон
Вишгородському міському голові
Віктору Решетняку
Не здавайтеся у відстоюванні правди, не втрачайте віри у перемогу справедливості! Здоров’я і наснаги. Хай супроводжує Вас
Боже благословення, не зраджують друзі, підтримує родина, а
мудрі вишгородці завжди належно оцінять Ваш внесок у розвиток
нашого міста, збереження його унікальної аури та європейськості!
Громада Вас обрала для того, щоб Ви захищали інтереси
вишгородців. Воля громади – для Вас закон.
Самооборона Майдану
м. Вишгорода та Вишгородського району
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Європейський мер в європейському місті
— Ви — двічі мер Вишгорода, депутат
Київоблради, брали участь у виборчих перегонах до Верховної Ради України. Підете на
треті вибори — на посаду міського голови?
— Однозначно — балотуватимусь. Розроблені десятки соціальних проектів, які потребують негайного втілення в життя, вони
потрібні місту, як повітря. Доки нова влада
зможе розібратися в найголовніших напрямках діяльності, пройде чимало часу, а місто
знову втрачатиме у своєму розвитку.
Крім того, до влади рвуться ті, хто вже
точно не має морального права керувати громадою. Вони закидають місто «безкоштовними» друкованими виданнями, що намагаються біле назвати чорним, а кривду — правдою.
Огидно чути, як по автобусах проплачені
немісцеві особи розповідають, кого вони хочуть бачити мером, а кого — ні.
Особисто мені нема чого боятися: за вісім років стільки було намагань мене у чомусь
звинуватити — та нічого не вийшло. І мені не
потрібно якесь крісло чи посада. Для повноцінного життя у мене є все: друзі, родина (це
для мене святе), розумні діти, гарні онуки, добре ім’я лікаря.
А клятва Гіппократа — не просто слова.
Весь біль, з яким приходять люди, залишається у мене всередині: так було і є у лікарні —
так само є і у мерії.
— Чимало залежить і від того, яким
буде депутатський корпус Вишгородської
міської ради сьомого скликання…
— Вважаю, що насамперед міський депутатський корпус не повинен зациклюватися на власних (чи партійно-корпоративних)
інтересах. Треба повернути довіру людей до
влади — це найголовніше. Для цього однозначно мають бути тільки мажоритарні вибори.
Депутат, який працює на своєму окрузі,
знає усіх нужденних, особливо людей похилого віку, проблеми кожного будинку — ось
це справжній депутат. Депутат-мажоритарник не думає про партійну кар’єру чи піар, він
підтримує гарні починання — попри свої політичні чи особисті вподобання.

Нинішні депутати-мажоритарники (Лісогор, Шока, Руденок, Мельник, Кутаф’єв, Виговський, Кравченко, Шубка, Попов, Семенов, Корнійчук...) — у міськраді щодня. Дорогу
чи тротуар замостити, під’їзд відремонтувати,
відмостку зробити, лавки, сквер, дитячий
майданчик, освітлення — їм усе болить, вони
від мене й моїх заступників вимагають, проштовхують свій округ у міські програми.
У наступній міській раді, вважаю,
обов’язково мають бути лікарі і вчителі —
вони завжди тримають руку на пульсі суспільства. Має бути молодь, яка готова втілювати
у життя нові ідеї. Підприємці, що вміють організувати справу і дають роботу вишгородцям.
Військові, патріоти, що повернулися з АТО,
воювали за незалежність України, серйозно
ставляться до життя. Кількість жінок і чоловіків у міській раді має бути приблизно однакова — для рівноваги, тому що чоловіки вирішують стратегічні питання, а жінки — тактичні,
питання сьогодення, при цьому звертають
увагу на найменші деталі (вони розуміють, що
у житті дрібниць не буває, і більш схильні не
«рубати з плеча», а обговорювати і знаходити
розв’язання проблем).
— Пряма участь громади у життєдіяльності міста. У чому Ви її бачите?
— Активістів у Вишгороді чимало, та кожен тягне у свій бік. Одному хочеться більше
магазинів, іншому — спортивних майданчиків, хтось мріє про сквери, а хтось — про житло. Є і такі, хто завжди «проти», — аби покричати, привернути до себе увагу, а конкретних
пропозицій щось звідти не чути.
Природно, щоб у місті було якомога більше громадських об’єднань, які представляють інтереси усіх прошарків населення. До
Вишгорода (та по всьому району) приїхало
чимало вимушених переселенців: трудові біженці і біженці з Криму і Сходу України — їм
потрібна робота, житло, школа чи дитсадок
для дітей.
Потрібен суспільний центр, у якому б
громадські організації (молодь, старші люди,
чорнобильці, ветерани, «афганці», жіночі і
спортивні клуби — наприклад, шаховий) могли б проводити свої зібрання, запрошувати

Громада і влада здолають
усі проблеми
Шановний
Вікторе
Олександровичу!
Від ВГО «Молода Країна» та особисто від себе вітаю Вас із днем народження!
Бажаємо міцного здоров’я,
залізної витримки, натхнення на роботі та в улюблених
справах. Нехай життя радує
Вас приємними сюрпризами. Нехай вистачить сил та
енергії на втілення всього,
про що мріялося і чого забажається в майбутньому.
Андрій ПЕЩЕРІН,
президент
ВГО «Молода Країна»

Вишгородському міському голові
Віктору Решетняку
Шановний Вікторе Олександровичу!
У Ваш 65-й день народження маємо приємну нагоду висловити нашу вдячність за Вашу увагу і небайдужість. Як керівник міста у цей нелегкий для України
час Ви не лише проводите значну роботу з містами-побратимами, що надсилають Вишгороду посильну допомогу, а й не забуваєте про одиноких літніх вишгородців.
Цього року міськрада офіційно виділила кошти ще
на одну дуже важливу соціальну програму – програму
підтримки роботи Червоного Хреста України на Вишгородщині. Дякуємо за простягнуту дружню руку. Разом
– громада і влада – ми здолаємо всі проблеми.
Ірина ПРАВДИВА,
голова Вишгородської районної організації
Товариства Червоного Хреста України

Дзвони Чорнобиля
ще чутно
Вишгородському міському голові
Віктору Решетняку
Майже 30 років тому Вишгород, як і
всю Україну, обпекла радіоактивна хвиля.
Чимало наших товаришів, що брали найактивнішу участь у ліквідації наслідків аварії
на Чорнобильській АЕС, вже у кращому із
світів. Інші — страждають важкими недугами. Нелегко доводиться їхнім родинам у
теперішній час вседержавної економії на
пільгах.
Добре, що ініційована Вами, Вікторе
Олександровичу, міська програма допомоги передбачає підтримку чорнобильцівінвалідів. Ми знаємо, що Ви брали активну
участь в евакуації людей із зони ЧАЕС, допомагали жінкам-матерям — і у Ваш день
народження зичимо й надалі бути людиною
великого серця, гострого розуму і добрих
справ.
З повагою
Ветерани-чорнобильці

Благодійність
як потреба
серця
Вишгородському
міському голові
Віктору Решетняку
Кажуть, добродійниками народжуються. Принаймні стосовно
Вас, Вікторе Олександровичу,
це — беззаперечно! Ми цінуємо
Вашу підтримку доброчинності і
висловлюємо щирі сподівання на
подальшу співпрацю.
Прийміть наші найтепліші вітання у Ваш день народження.
Бажаємо гарного настрою і нескінченних сил у праці задля людей. Наша громадська спільнота
завжди з Вами.
Володимир МАЛИШЕВ,
президент
Благодійного фонду
св. Ольги

на зустрічі чиновників тощо. Будинок громади
стане осередком виплеканого у сім’ях, сформованого у школах, підживлюваного традиціями соціально відповідального патріотизму,
надійною основою ефективного місцевого
самоуправління.
— І наостанок…
— … І наостанок як лікар хочу порадити.
Люди, виборці, останню краплю довіри
віддали владі. А вона її зараз стрімко втрачає.
Це неприпустимо. Треба тримати слово, вести відкриту політику. Зараз в ходу консервативні методи. Та закінчиться все оперативним
втручанням, а тут без ампутаційного ножа
не обійтись. В результаті всіх поставлять до
стінки, і потрібно буде відповідати, тому що
нинішня система нагадує колгосп «Шлях до
загибелі»: свині ідуть до корита – а воно порожнє.
Не треба робити бізнес на крові, займатись політиканством: це затьмарює розум і не
призводить ні до чого хорошого. Як результат
— маємо розкол на Сході нашої держави, загрозу світової війни.
Сьогодні, як ніколи, потрібно об’єднатись.
Зупинити політичну шизофренію. Тут, повторюся, дуже важлива роль церковних громад.
Із повагою ставлюсь до всіх віруючих, бо сам
вірю у Бога. Але те, що чималі церковні пожертви у такий складний для нашої країни
час ідуть фактично в чужу країну, на підтримку агресора — не по-людськи і не по-Божому.
Не по-людськи і не по-Божому — жити в
Україні і надавати кошти тому, хто веде проти
України війну. Треба, щоб всі релігійні конфесії в Україні були українськими по духу.
У церквах і релігійних спільнотах треба
говорити правду, а не замащувати істину єлеєм. Необхідно перед усім світом розкривати
справжнє обличчя Путіна і його оточення,
їхню убивчу для людяності й людства агресивну політику.
— Що побажаєте вишгородцям?
— Хочете бути здоровими — не читайте
на ніч «жовтої» преси. Усім нам — згуртованості та єдності задля добрих справ, а не задля розбрату, який на руку лише ворогам.
Слава Україні! Героям слава!

Нас багато,
ми – частина громади
Вишгородському міському голові
Віктору Решетняку
Шановний
Вікторе Олександровичу!
У день Вашого 65-річчя зичимо Вам
міцного здоров’я, спокою, злагоди у родині, а також залишатися мудрим керівником і не забувати про наболіле у заробітчан – трудових біженців з усієї України.
Сподіваємось, що з Вашою допомогою вимушені переселенці, що приїхали
до м. Вишгорода у пошуках роботи, стануть рідною і шанованою частиною вишгородської громади.
З повагою
Стефіанія СІДЛЯР, голова
Вишгородської районної організації
Громадського об’єднання
«Заробітчани»

Молодь обирає
Європу
Вишгородському міському голові
Віктору Решетняку
Шановний Вікторе Олександровичу!
Щиро вітаємо Вас із 65-м днем народження і зичимо молодого завзяття й
відкритості до нових ідей!
Як лікар Ви не на словах дбаєте про
здоров’я міста і його жителів.
Сподіваємось, що Вишгород дуже
скоро матиме європейського рівня велодоріжки в центрі, теренкури й спортивні
траси для змагань і туристичних походів
– навколо міста.
Віримо, що не лише спортивна молодь, а й чиновники їздитимуть на роботу по-європейськи, на екологічному
транспорті – велосипедах, і Вишгород
стане взірцем для всієї Украни як осередок здорового способу життя.
Олексій РОСТОВСЬКИЙ,
ГО «Up Town»

Вітання громади

Хай наш рушник
Вас оберігає!
Наші найщиріші вітання з днем народження Вишгородському міському голові
Віктору Олександровичу Решетняку!
Завжди маємо його підтримку і відчуваємо турботу про нас, майстринь. А тому
з великим бажанням і трепетом вишивали
Вишгородського п’ятиметрового рушника,
яким зустрічали поважних гостей у День
міста. Тому охоче беремо участь у кожному міському святі й щасливі від того, що
своєю працею даруємо радість мешканцям Вишгорода та всім, хто приїздить до
нас на гостину з інших міст і держав.
Бачимо, як прагне мер, аби наш древній Вишгород став найкращим, щоби був
у нас і своєрідний Вишгородський узвіз на
зразок Андріївського у Києві. І це знову ж
таки — увага до народної творчості і до
нас, майстринь.
Шановний Вікторе Олександровичу!
Нехай Вас завжди підтримують однодумці, хай на життєвому та професійному
шляху буде якнайбільше нових досягнень
і злетів.
Спілка майстрів народного
мистецтва вишивки м. Вишгорода

Вишгород – наш дім
Вишгородському
міському голові
Віктору Решетняку
Шановний
Вікторе Олександровичу!
Прийміть
найщиріші
вітання з днем народження. У цей святковий день бажаємо Вам міцного здоров’я,
довголіття, щоб віра, надія та Божа любов
не залишала Вас у наш бурхливий час, щоб
доброта і злагода зігрівали Ваше серце.
Сила зерна — в його врожайності, сила
керівника — в його вмінні працювати з
людьми, виходити переможцем із будь-яких
ситуацій. Нехай Ваше життя — виробниче
поле діяльності — і надалі буде врожайним.
З повагою і найкращими
побажаннями до Вас
ГО «Вишгород — наш дім»

Сумлінна праця
на благо людей
Вишгородському міському голові
Віктору Решетняку
Шановний Вікторе Олександровичу!
Вишгородська міська рада ветеранів
щиро вітає Вас з днем народження!
Від усієї душі бажаємо щастя і благополуччя в особистому житті, бадьорості,
любові рідних і близьких. Все Ваше життя
пов’язане з сумлінною працею на благо людей, а Ваша життєва енергія спрямована на
зміцнення їхнього здоров’я і благополуччя.
Міцного Вам здоров’я, успіхів у всіх починаннях задля процвітання нашого міста.

Надійне – те, що поряд
Вишгородському
міському голові
Віктору Решетняку
Шановний Вікторе Олександровичу!
Вітаємо Вас із славною датою. Ви досягли віку мудрості й досвіду, коли є ще багато
сил здійснити задумане – на благо Вишгородської громади, на благо нашого рідного міста.
Зичимо Вам вдалого поєднання сміливих ідей і розумних шляхів у їх втіленні в
життя, результативного керівництва і ефективного визначення пріоритетів – у розрахунку на місцевого виробника та платника
податків у місцевий бюджет. Хай усі міські
ресурси використовуються з найвищим коефіцієнтом корисної дії, а міський депутатський корпус згуртовується у єдину команду, що працює на перспективи!
В усіх Ваших добрих починаннях завжди
поряд із Вами
Асоціація роботодавців Вишгородщини
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42 сесія Вишгородської міської ради VІ скликання
(Початок див.
у №№ 4-7’2015)

Про затвердження плану діяльності ради з підготовки проектів регуляторних актів на 2015-й рік

Рішення від 15 січня 2015 р. № 42/11
Відповідно до ст. ст. 2, 4, 6-8, 32, 34 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», ст. ст. 25, 26 Закону України «Про
місцеве самоврядування в Україні», міська
рада ВИРІШИЛА :
1. Затвердити план діяльності Вишгородської міської ради з підготовки проектів регуляторних актів на 2015-й рік (згідно з додатком 1).
2. Встановити, що розробник проекту регуляторного акта:
2.1. Розробляє проект регуляторного акта
та аналіз його регуляторного впливу.
2.2. Забезпечує:
- оприлюднення повідомлення про оприлюднення проекту регуляторного акта й аналізу його регуляторного впливу;
- оприлюднення проекту регуляторного
акта та аналізу регуляторного впливу;
- збір пропозицій та зауважень до проекту
регуляторного акта;
- надсилання проекту регуляторного акта
і аналізу регуляторного впливу в паперовому
виді та на магнітних носіях до виконавчого ко-

мітету Вишгородської міської ради;
- надсилання проекту регуляторного акта
і аналізу регуляторного впливу відповідальній
профільній комісії міської ради для вивчення
та надання висновків про відповідність проекту регуляторного акта вимогам ст. ст. 4
та 8 Закону України «Про засади державної
регуляторної політики у сфері господарської
діяльності»;
- проведення і оприлюднення базового,
повторного і періодичного відстежень результативності регуляторного акта у спосіб і терміни, визначені ст. 10 Закону України «Про
засади державної регуляторної політики у
сфері господарської діяльності» та подання
цих відстежень до виконавчого комітету міської ради;
- винесення на розгляд міської ради проекту рішення регуляторного акта, аналізу регуляторного впливу, зауважень і пропозицій;
- планування регуляторної діяльності на
наступний за звітним рік шляхом надсилання
до виконавчого комітету міської ради до 15
листопада кожного року інформації (згідно з
додатком 2).
3. Покласти повноваження постійної комісії з питань реалізації державної регуляторної

політики на існуючу постійну комісію Вишгородської міської ради з питань законності та
правопорядку, депутатської етики, інформаційної політики та контролю за рішенням ради
та її виконавчого комітету (відповідальна постійна комісія).
4. Відповідальна постійна комісія:
– забезпечує підготовку експертного висновку щодо регуляторного впливу внесеного проекту регуляторного акта, який разом із
цим проектом та підписаним аналізом регуляторного впливу подається до уповноваженого
органу для підготовки у встановленому Кабінетом Міністрів України порядку пропозицій
щодо вдосконалення проекту — відповідно до
принципів державної регуляторної політики,
відповідно до Постанови Кабінету Міністрів
України від 23.09.2014 р. № 634 «Про порядок
підготовки пропозицій щодо удосконалення
проектів регуляторних актів, які розробляються органами місцевого самоврядування»;
– на підставі аналізу регуляторного впливу, яким супроводжувався проект регуляторного акта при його внесенні на розгляд сесії
Вишгородської міської ради, а також експертного висновку щодо регуляторного впливу
цього проекту та пропозицій уповноваженого

План діяльності Вишгородської міської ради з підготовки проектів
регуляторних актів на 2015-й рік
№

Назва
проекту регуляторного акта

Ціль
прийняття регуляторного акта

Термін
розробки
проекту
регуляторного
акта

органу готує свої висновки про відповідність
проекту регуляторного акта вимогам ст. ст. 4
та 8 Закону України «Про засади державної
регуляторної політики у сфері господарської
діяльності». У випадках, визначених ч. 2 ст.
33 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», такі висновки готуються на підставі
експертного висновку щодо регуляторного
впливу та пропозицій уповноваженого органу;
– передає свої висновки та пропозиції
уповноваженого органу для вивчення до профільної постійної комісії;
— голова відповідальної постійної комісії
доповідає висновки цієї постійної комісії про
відповідність проекту регуляторного акта вимогам ст. ст. 4 та 8 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері
господарської діяльності», а також пропозиції
уповноваженого органу разом з рішенням
постійної комісії щодо їх врахування при
представленні на пленарному засіданні сесії
Вишгородської міської ради проекту регуляторного акта.
5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійні комісії міської ради.
Міський голова В. РЕШЕТНЯК
Додаток 1
до рішення Вишгородської міської ради
від 15 січня 2015 р. № 42/11

Найменування підрозділу, відповідального за розробку проекту регуляторного акта

1.

Про встановлення місцевих податків

Наповнення дохідної частини
міського бюджету,
зміни до чинного законодавства
України

січеньлипень

Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради (О. Ростовцев)
Фінансово-бухгалтерський відділ (Н. Сакевич)
Юридичний відділ (І. Лахтарін)
Комісія з питань планування та формування бюджету міста (Д. Корнійчук)
Комісія з питань законності та правопорядку, депутатської етики, інформаційної політики та контролю за
рішенням ради та її виконавчого комітету (О. Семенов)

2.

Про встановлення місцевих зборів

Наповнення дохідної частини
міського бюджету, зміни до
чинного законодавства України

січеньлипень

Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради (О. Ростовцев)
Фінансово-бухгалтерський відділ (Н. Сакевич)
Юридичний відділ (І. Лахтарін)
Комісія з питань планування та формування бюджету міста (Д. Корнійчук)
Комісія з питань законності та правопорядку, депутатської етики, інформаційної політики та контролю за
рішенням ради та її виконавчого комітету (О. Семенов)

3.

Про встановлення акцизного податку в частині
реалізації суб’єктами господарювання роздрібної
торгівлі підакцизних товарів, що є обов’язковими
згідно з нормами Податкового кодексу України

Наповнення дохідної частини
міського бюджету, зміни до
чинного законодавства України

січеньлипень

Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради (О. Ростовцев)
Фінансово-бухгалтерський відділ (Н. Сакевич)
Юридичний відділ (І. Лахтарін)
Комісія з питань планування та формування бюджету міста (Д. Корнійчук)
Комісія з питань законності та правопорядку, депутатської етики, інформаційної політики та контролю за
рішенням ради та її виконавчого комітету (О. Семенов)

4.

Про затвердження Порядку і нормативів
відрахування до загального фонду місцевого
бюджету комунальними унітарними підприємствами
та їх об’єднаннями, які належать до комунальної
власності територіальної громади міста Вишгорода,
частини чистого прибутку (доходу) за результатами
щоквартальної фінансово-господарської діяльності

Наповнення дохідної частини
міського бюджету,
зміни до чинного законодавства
України

січеньтравень

Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради (О. Ростовцев)
Фінансово-бухгалтерський відділ (Н. Сакевич)
Юридичний відділ (І. Лахтарін)
Комісія з питань планування та формування бюджету міста (Д. Корнійчук)
Комісія з питань законності та правопорядку, депутатської етики, інформаційної політики та контролю за
рішенням ради та її виконавчого комітету (О. Семенов)

5.

Про затвердження Порядку розміщення
зовнішньої реклами у м. Вишгороді

Наповнення дохідної частини
міського бюджету, зміни до
чинного законодавства України

протягом
року

Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради (О. Ростовцев)
Відділ містобудування та архітектури (Т. Зайченко)
Юридичний відділ (І. Лахтарін)
Комісія з питань планування та формування бюджету міста (Д. Корнійчук)
Комісія з питань законності та правопорядку, депутатської етики, інформаційної політики та контролю за
рішенням ради та її виконавчого комітету (О. Семенов)

6.

Про оренду майна, що перебуває у комунальній
власності територіальної громади м. Вишгорода

Наповнення дохідної частини
міського бюджету, зміни до
чинного законодавства України

протягом
року

Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради (О. Ростовцев)
Юридичний відділ (І. Лахтарін)
Комісія з питань комунального господарства, благоустрою міста (Ю. Попов)
Комісія з питань законності та правопорядку, депутатської етики, інформаційної політики та контролю за
рішенням ради та її виконавчого комітету (О. Семенов)

7.

Про затвердження Порядку залучення,
розрахунку розмірів і використання коштів
пайової участі (внесків) замовників (інвесторів)
у створенні і розвитку соціальної та інженернотранспортної інфраструктури м. Вишгорода

Регулювання порядку залучення,
розрахунку розміру і використання
коштів пайової участі у розвитку
інженерно-транспортної та
соціальної інфраструктури м.
Вишгорода,
зміни до чинного законодавства
України, наповнення бюджету

протягом
року

Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради (О. Ростовцев)
Фінансово-бухгалтерський відділ (Н. Сакевич)
Відділ містобудування та архітектури (Т. Зайченко)
Юридичний відділ (І. Лахтарін)
Комісія з питань планування та формування бюджету міста (Д. Корнійчук)
Комісія з питань стратегії розвитку міста, будівництва, транспорту та зв’язку (Д. Новицький)
Комісія з питань законності та правопорядку, депутатської етики, інформаційної політики та контролю за
рішенням ради та її виконавчого комітету (О. Семенов)

8.

Про адміністративні послуги
у місті Вишгороді

Виконання вимог Закону України
«Про адміністративні послуги»,
зміни до чинного законодавства
України

протягом
року

Заступники міського голови (О. Рачинський, О. Ростовцев)
Організаційний відділ (Ю. Ткалич)
Юридичний відділ (І. Лахтарін)
Комісія з питань законності та правопорядку, депутатської етики, інформаційної політики та контролю за
рішенням ради та її виконавчого комітету (О. Семенов)

9.

Про орендну плату за землю
у м. Вишгороді

Визначення розміру і встановлення
порядку орендної плати за землю,
забезпечення ефективного
регулювання земельних відносин

протягом
року

Заступник міського голови (О. Рачинський)
Юридичний відділ (І. Лахтарін)
Комісія з питань регулювання земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища
(О. Слива)
Комісія з питань планування та формування бюджету міста (Д. Корнійчук)
Комісія з питань законності та правопорядку, депутатської етики, інформаційної політики та контролю за
рішенням ради та її виконавчого комітету (О. Семенов)

10.

Про затвердження Правил благоустрою
території, дотримання тиші в громадських
місцях, торгівлі на ринку, утримання тварин
у м. Вишгороді

Регулювання прав і обов’язків
учасників правовідносин у галузі
благоустрою території міста,
дотримання тиші в громадських
місцях та торгівлі на ринку

протягом
року

Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради (О. Ростовцев)
Відділ містобудування та архітектури (Т. Зайченко)
Юридичний відділ (І. Лахтарін)
Комісія з питань комунального господарства, благоустрою міста (Ю. Попов)
Комісія з питань стратегії розвитку міста, будівництва, транспорту та зв’язку (Д. Новицький)
Комісія з питань законності та правопорядку, депутатської етики, інформаційної політики та контролю за
рішенням ради та її виконавчого комітету (О. Семенов)

5

Офіційно

Вишгород

Назва
проекту регуляторного акта

Термін
розробки
проекту
регуляторного
акта

Ціль
прийняття регуляторного акта

2015 року

5

Додаток 1
до рішення Вишгородської міської ради
від 15 січня 2015 р. № 42/11

План діяльності Вишгородської міської ради з підготовки
проектів регуляторних актів на 2015-й рік

4
№

21 лютого

Найменування підрозділу, відповідального за розробку проекту регуляторного акта

11.

Про встановлення Правил паркування
транспортних засобів у м. Вишгороді

Регулювання прав і обов’язків
учасників правовідносин у галузі
паркування транспортних засобів,
визначення місць для паркування,
упорядкування діяльності існуючих,
наповнення бюджету

протягом
року

Заступники міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради (О. Рачинський, О. Ростовцев)
Відділ містобудування та архітектури (Т. Зайченко)
Юридичний відділ (І. Лахтарін)
Постійна комісія з питань комунального господарства, благоустрою міста (Ю. Попов)
Комісія з питань стратегії розвитку міста, будівництва, транспорту та зв’язку (Д. Новицький)
Комісія з питань законності та правопорядку, депутатської етики, інформаційної політики та контролю за
рішенням ради та її виконавчого комітету (О. Семенов)

12.

Про затвердження Порядку проведення
конкурсу на надання послуг з вивезення твердих
побутових відходів

Регулювання прав і обов’язків
учасників правовідносин у галузі
вивезення твердих побутових
відходів, зміни до чинного
законодавства України

протягом
року

Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради (О. Ростовцев)
Юридичний відділ (І. Лахтарін)
Постійна комісія з питань комунального господарства, благоустрою міста (Ю. Попов)
Комісія з питань законності та правопорядку, депутатської етики, інформаційної політики та контролю за
рішенням ради та її виконавчого комітету (О. Семенов)

13.

Порядок та умови викупу земельної ділянки та
об’єктів нерухомого майна для містобудівних та
суспільних потреб

Реалізація положень Генерального
плану міста Вишгороді

протягом
року

Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради (О. Рачинський)
Юридичний відділ (І. Лахтарін)
Комісія з питань регулювання земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища (О.
Слива)
Комісія з питань Стратегії розвитку міста, будівництва, транспорту та зв’язку (Д. Новицький)
Комісія з питань планування та формування бюджету міста (Д. Корнійчук)
Комісія з питань законності та правопорядку, депутатської етики, інформаційної політики та контролю за
рішенням ради та її виконавчого комітету (О. Семенов)

14.

Про визначення мінімального розміру орендної
плати за один квадратний метр загальної площі
нерухомого майна фізичних осіб на території
м. Вишгорода

Регулювання прав і обов’язків
учасників правовідносин у галузі
оренди нерухомого майна,
наповнення бюджету

протягом
року

Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради (О. Ростовцев)
Юридичний відділ (І. Лахтарін)
Комісія з питань планування та формування бюджету міста (Д. Корнійчук)
Комісія з питань законності та правопорядку, депутатської етики, інформаційної політики та контролю за
рішенням ради та її виконавчого комітету (О. Семенов)

15.

Про затвердження Порядку встановлення
режиму роботи закладів торгівлі, ресторанного
господарства, сфери послуг, відпочинку та
розваг на території м. Вишгорода

Визначення порядку встановлення
режиму роботи закладів торгівлі,
ресторанного господарства, сфери
послуг, відпочинку та розваг на
території м. Вишгорода

протягом
року

Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради (О. Ростовцев)
Юридичний відділ (І. Лахтарін)
Комісія з питань планування та формування бюджету міста (Д. Корнійчук)
Комісія з питань законності та правопорядку, депутатської етики, інформаційної політики та контролю за
рішенням ради та її виконавчого комітету (О. Семенов)

16.

Про архітектурну діяльність
у місті Вишгороді

Врегулювання містобудівної та
архітектурної діяльності відповідно
до діючого законодавства

протягом
року

Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради (О. Рачинський)
Відділ містобудування та архітектури (Т. Зайченко)
Юридичний відділ (І. Лахтарін)
Комісія з питань стратегії розвитку міста, будівництва, транспорту та зв’язку (Д. Новицький)
Комісія з питань планування та формування бюджету міста (Д. Корнійчук)
Комісія з питань законності та правопорядку, депутатської етики, інформаційної політики та контролю за
рішенням ради та її виконавчого комітету (О. Семенов)

17.

Про затвердження Положення про порядок
присвоєння поштових адрес об’єктам
нерухомості у м. Вишгороді

Визначення процедури присвоєння
поштових адрес об’єктам
нерухомості

протягом
року

Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради (О. Рачинський)
Відділ містобудування та архітектури (Т. Зайченко)
Юридичний відділ (І. Лахтарін)
Постійна комісія з питань комунального господарства, благоустрою міста (Ю. Попов)
Комісія з питань стратегії розвитку міста, будівництва, транспорту та зв’язку (Д. Новицький)
Комісія з питань законності та правопорядку, депутатської етики, інформаційної політики та контролю за
рішенням ради та її виконавчого комітету (О. Семенов)

18.

Про затвердження Порядку розміщення
тимчасових споруд для провадження
підприємницької діяльності
у м. Вишгороді

Врегулювання містобудівної та
архітектурної діяльності відповідно
до діючого законодавства

протягом
року

Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради (О. Рачинський)
Відділ містобудування та архітектури (Т. Зайченко)
Юридичний відділ (І. Лахтарін)
Комісія з питань стратегії розвитку міста, будівництва, транспорту та зв’язку (Д. Новицький)
Комісія з питань законності та правопорядку, депутатської етики, інформаційної політики та контролю за
рішенням ради та її виконавчого комітету (О. Семенов)

19.

Про затвердження Положення про порядок
розміщення малих архітектурних форм
у м. Вишгороді

Врегулювання містобудівної та
архітектурної діяльності відповідно
до діючого законодавства

протягом
року

Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради (О. Рачинський)
Відділ містобудування та архітектури (Т. Зайченко)
Юридичний відділ (І. Лахтарін)
Комісія з питань стратегії розвитку міста, будівництва, транспорту та зв’язку (Д. Новицький)
Комісія з питань законності та правопорядку, депутатської етики, інформаційної політики та контролю за
рішенням ради та її виконавчого комітету (О. Семенов)

Секретар ради М. РЕШЕТНІКОВА
Додаток 2
до рішення Вишгородської міської ради
від 15 січня 2015 р. № 42/11

Інформація для підготовки проектів регуляторних актів на наступний 2016 рік для
формування плану підготовки регуляторних актів Вишгородською міською радою
№
п/п

Назва проекту, регуляторного органу

Цілі прийняття проекту

Строк підготовки проекту

Термін відстеження базової
результативності регуляторного акта

Термін відстеження повторної, періодичної результативності регуляторного акта

Відповідальні

1

2

3

4

5

6

7

Секретар ради М. РЕШЕТНІКОВА

Про звіт та затвердження плану роботи Вишгородської міської ради VІ скликання на 2015 рік
Рішення від 15 січня 2015 р. № 42/12
Заслухавши звіт секретаря ради про
виконання плану роботи міської ради за
2015 рік, відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в

Україні», міська рада ВИРІШИЛА:
1. Взяти до уваги звіт секретаря ради
про виконання плану роботи міської ради за
2014 рік.
2. Затвердити план роботи Вишгород-

ської міської ради VІ скликання на 2015 рік
(згідно з додатком).
3. Дозволити міському голові та постійним комісіям міської ради у разі необхідності вносити зміни та доповнення до плану

План роботи Вишгородської міської ради на 2015 рік

роботи.
4. Контроль за виконанням рішення покласти на секретаря ради Решетнікову М. С.
та постійні комісії міської ради.
Міський голова В. РЕШЕТНЯК
ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням Вишгородської міської ради
від 15 січня 2015 р. № 42/12

1. Питання для внесення на розгляд Вишгородської міської ради:

№

1.

Назва
проекту регуляторного акта

Про встановлення місцевих податків

Ціль прийняття регуляторного акта

Наповнення дохідної частини
міського бюджету, зміни до чинного
законодавства України

Термін
розробки
проекту
регуляторного акта

Найменування підрозділу, відповідального за розробку проекту регуляторного акта

січень-липень Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради (О. Ростовцев)
Фінансово-бухгалтерський відділ (Н. Сакевич)
Юридичний відділ (І. Лахтарін)
Комісія з питань планування та формування бюджету міста (Д. Корнійчук)
Комісія з питань законності та правопорядку, депутатської етики, інформаційної політики та контролю за
рішенням ради та її виконавчого комітету (О. Семенов)

6

6

21 лютого

5
№

План роботи Вишгородської міської ради на 2015 рік
Назва
проекту регуляторного акта

2.

Про встановлення місцевих зборів

3.

Про встановлення акцизного податку в
частині реалізації суб’єктами господарювання
роздрібної торгівлі підакцизних товарів, що є
обов’язковими згідно з нормами Податкового
кодексу України

4.

Про затвердження Порядку і нормативів
відрахування до загального фонду місцевого
бюджету комунальними унітарними
підприємствами та їх об’єднаннями,
які належать до комунальної власності
територіальної громади міста Вишгорода,
частини чистого прибутку (доходу) за
результатами щоквартальної фінансовогосподарської діяльності
Про затвердження Порядку розміщення
зовнішньої реклами у м. Вишгороді

5.

Офіційно

2015 року

Вишгород
ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням Вишгородської міської ради
від 15 січня 2015 р. № 42/12

Термін
розробки
Найменування підрозділу, відповідального за розробку проекту регуляторного акта
Ціль прийняття регуляторного акта
проекту
регуляторного акта
Наповнення дохідної частини
січень-липень Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради (О. Ростовцев)
міського бюджету, зміни до чинного
Фінансово-бухгалтерський відділ (Н. Сакевич)
законодавства України
Юридичний відділ (І. Лахтарін)
Комісія з питань планування та формування бюджету міста (Д. Корнійчук)
Комісія з питань законності та правопорядку, депутатської етики, інформаційної політики та контролю за
рішенням ради та її виконавчого комітету (О. Семенов)
Наповнення дохідної частини
січень-липень Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради (О. Ростовцев)
міського бюджету, зміни до чинного
Фінансово-бухгалтерський відділ (Н. Сакевич)
законодавства України
Юридичний відділ (І. Лахтарін)
Комісія з питань планування та формування бюджету міста (Д. Корнійчук)
Комісія з питань законності та правопорядку, депутатської етики, інформаційної політики та контролю за
рішенням ради та її виконавчого комітету (О. Семенов)
Наповнення дохідної частини
січеньЗаступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради (О. Ростовцев)
міського бюджету, зміни до чинного
травень
Фінансово-бухгалтерський відділ (Н. Сакевич)
законодавства України
Юридичний відділ (І. Лахтарін)
Комісія з питань планування та формування бюджету міста (Д. Корнійчук)
Комісія з питань законності та правопорядку, депутатської етики, інформаційної політики та контролю за
рішенням ради та її виконавчого комітету (О. Семенов)

Наповнення дохідної частини
міського бюджету, зміни до чинного
законодавства України

протягом
року

Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради (О. Ростовцев)
Відділ містобудування та архітектури (Т. Зайченко)
Юридичний відділ (І. Лахтарін)
Комісія з питань планування та формування бюджету міста (Д. Корнійчук)
Комісія з питань законності та правопорядку, депутатської етики, інформаційної політики та контролю за
рішенням ради та її виконавчого комітету (О. Семенов)
Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради (О. Ростовцев)
Юридичний відділ (І. Лахтарін)
Комісія з питань комунального господарства, благоустрою міста (Ю. Попов)
Комісія з питань законності та правопорядку, депутатської етики, інформаційної політики та контролю за
рішенням ради та її виконавчого комітету (О. Семенов)

6.

Про оренду майна, що перебуває у
комунальній власності територіальної громади
м. Вишгорода

Наповнення дохідної частини
міського бюджету, зміни до чинного
законодавства України

протягом
року

7.

Про затвердження Порядку залучення,
розрахунку розмірів і використання коштів
пайової участі (внесків) замовників (інвесторів)
у створенні і розвитку соціальної та інженернотранспортної інфраструктури м. Вишгорода

Регулювання Порядку залучення,
розрахунку розміру і використання
коштів пайової участі у розвитку
інженерно-транспортної та соціальної
інфраструктури м. Вишгорода, зміни
до чинного законодавства України,
наповнення бюджету

протягом
року

8.

Про адміністративні послуги
у місті Вишгороді

Виконання вимог
Закону України «Про адміністративні
послуги», зміни до чинного
законодавства України

протягом
року

9.

Про орендну плату за землю
у м. Вишгороді

Визначення розміру і встановлення
порядку орендної плати за землю,
забезпечення ефективного
регулювання земельних відносин

протягом
року

10.

Про затвердження Правил благоустрою
території, дотримання тиші
в громадських місцях,
торгівлі на ринку,
утримання тварин у м. Вишгороді

Регулювання прав і обов’язків
учасників правовідносин у галузі
благоустрою території міста,
дотримання тиші в громадських
місцях та торгівлі на ринку

протягом
року

11.

Про встановлення Правил паркування
транспортних засобів у м. Вишгороді

Регулювання прав і обов’язків
учасників правовідносин у галузі
паркування транспортних засобів,
визначення місць для паркування,
упорядкування діяльності існуючих,
наповнення бюджету

протягом
року

12.

Про затвердження Порядку проведення
конкурсу на надання послуг з вивезення
твердих побутових відходів

Регулювання прав і обов’язків
учасників правовідносин у галузі
вивезення твердих побутових
відходів, зміни до чинного
законодавства України

протягом
року

13.

Порядок та умови викупу
земельної
ділянки
та об’єктів нерухомого майна
для містобудівних та суспільних потреб

Реалізація положень Генерального
плану
міста Вишгорода

протягом
року

14.

Про визначення мінімального розміру орендної
плати за один квадратний метр загальної
площі нерухомого майна фізичних осіб на
території м. Вишгорода

Регулювання прав і обов’язків
учасників правовідносин у галузі
оренди нерухомого майна,
наповнення бюджету

протягом
року

15.

Про затвердження Порядку встановлення
режиму роботи закладів торгівлі, ресторанного
господарства, сфери послуг, відпочинку та
розваг на території м. Вишгорода

Визначення Порядку встановлення
режиму роботи закладів торгівлі,
ресторанного господарства, сфери
послуг, відпочинку та розваг на
території м. Вишгорода

протягом
року

Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради (О. Ростовцев)
Юридичний відділ (І. Лахтарін)
Комісія з питань планування та формування бюджету міста (Д. Корнійчук)
Комісія з питань законності та правопорядку, депутатської етики, інформаційної політики
та контролю за рішеннями ради та її виконавчого комітету (О. Семенов)

16.

Про архітектурну діяльність
у місті Вишгороді

Врегулювання містобудівної та
архітектурної діяльності відповідно до
діючого законодавства

протягом
року

17.

Про затвердження Положення про порядок
присвоєння поштових адрес об’єктам
нерухомості у м. Вишгороді

Визначення процедури присвоєння
поштових адрес об’єктам нерухомості

протягом
року

Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради (О. Рачинський)
Відділ містобудування та архітектури (Т. Зайченко)
Юридичний відділ (І. Лахтарін)
Комісія з питань стратегії розвитку міста, будівництва, транспорту та зв’язку (Д. Новицький)
Комісія з питань планування та формування бюджету міста (Д. Корнійчук)
Комісія з питань законності та правопорядку, депутатської етики, інформаційної політики
та контролю за рішеннями ради та її виконавчого комітету (О. Семенов)
Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради (О. Рачинський)
Відділ містобудування та архітектури (Т. Зайченко)
Юридичний відділ (І. Лахтарін)
Постійна комісія з питань комунального господарства, благоустрою міста (Ю. Попов)
Комісія з питань стратегії розвитку міста, будівництва, транспорту та зв’язку (Д. Новицький)
Комісія з питань законності та правопорядку, депутатської етики, інформаційної політики та контролю за
рішенням ради та її виконавчого комітету (О. Семенов)

Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради (О. Ростовцев)
Фінансово-бухгалтерський відділ (Н. Сакевич)
Відділ містобудування та архітектури (Т. Зайченко)
Юридичний відділ (І. Лахтарін)
Комісія з питань планування та формування бюджету міста (Д. Корнійчук)
Комісія з питань стратегії розвитку міста, будівництва, транспорту та зв’язку (Д. Новицький)
Комісія з питань законності та правопорядку, депутатської етики, інформаційної політики та контролю за
рішенням ради та її виконавчого комітету (О. Семенов)
Заступники міського голови (О. Рачинський, О. Ростовцев)
Організаційний відділ (Ю. Ткалич)
Юридичний відділ (І. Лахтарін)
Комісія з питань законності та правопорядку, депутатської етики, інформаційної політики та контролю за
рішенням ради та її виконавчого комітету (О. Семенов)
Заступник міського голови (О. Рачинський)
Юридичний відділ (І. Лахтарін)
Комісія з питань регулювання земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища (О.
Слива)
Комісія з питань планування та формування бюджету міста (Д. Корнійчук)
Комісія з питань законності та правопорядку, депутатської етики, інформаційної політики та контролю за
рішенням ради та її виконавчого комітету (О. Семенов)
Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради (О. Ростовцев)
Відділ містобудування та архітектури (Т. Зайченко)
Юридичний відділ (І. Лахтарін)
Комісія з питань комунального господарства, благоустрою міста (Ю. Попов)
Комісія з питань стратегії розвитку міста, будівництва, транспорту та зв’язку (Д. Новицький)
Комісія з питань законності та правопорядку, депутатської етики, інформаційної політики та контролю за
рішенням ради та її виконавчого комітету (О. Семенов)
Заступники міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради (О. Рачинський,
О. Ростовцев)
Відділ містобудування та архітектури (Т. Зайченко)
Юридичний відділ (І. Лахтарін)
Постійна комісія з питань комунального господарства, благоустрою міста (Ю. Попов)
Комісія з питань стратегії розвитку міста, будівництва, транспорту та зв’язку (Д. Новицький)
Комісія з питань законності та правопорядку, депутатської етики, інформаційної політики та контролю за
рішенням ради та її виконавчого комітету (О. Семенов)
Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради (О. Ростовцев О.)
Юридичний відділ (І. Лахтарін)
Постійна комісія з питань комунального господарства, благоустрою міста (Ю. Попов)
Комісія з питань законності та правопорядку, депутатської етики, інформаційної політики та контролю за
рішенням ради та її виконавчого комітету (О. Семенов)
Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради (О. Рачинський)
Юридичний відділ (І. Лахтарін)
Комісія з питань регулювання земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища (О.
Слива)
Комісія з питань Стратегії розвитку міста, будівництва, транспорту та зв’язку (Д. Новицький)
Комісія з питань планування та формування бюджету міста (Д. Корнійчук)
Комісія з питань законності та правопорядку, депутатської етики, інформаційної політики та контролю за
рішенням ради та її виконавчого комітету (О. Семенов)
Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради (О. Ростовцев)
Юридичний відділ (І. Лахтарін)
Комісія з питань планування та формування бюджету міста (Д. Корнійчук)
Комісія з питань законності та правопорядку, депутатської етики, інформаційної політики
та контролю за рішеннями ради та її виконавчого комітету (О. Семенов)
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2+2
08:20 Новини звiдусiль
09:10, 20:00 Про
головне
10:00 Д/ф «Головний
вiйськовий госпiталь.
Вiйна в тилу»
10:45 Х/ф «Просто
уяви»
13:20 Вiкно в Америку
13:40 Казки Лiрника
Сашка
13:50 Мультфiльм
14:15 Чоловiчий клуб.
Бокс
15:10 Чоловiчий клуб
15:40 Euronews
16:25 Х/ф
«Лондонська рiчка»
18:05 Час-Ч
18:15 Новини. Свiт
18:55 З перших вуст
19:00 Перша шпальта
19:30 Дорогi депутати
21:50 Ньюзрум
Межигiр’я
22:05 Перша студiя
22:55 Трiйка, Кено,
Секунда удачi

06:45, 07:10, 07:45,
08:10, 08:45, 09:10
Снiданок з «1+1»
07:00, 08:00, 09:00,
12:00, 16:45, 19:30,
23:20 «ТСН»
07:35, 08:35 «Маша i
ведмiдь»
09:40 «Чотири
весiлля»
11:05 Т/с «Сила.
Повернення додому»
12:20, 12:55 Т/с
«Ворожка»
13:30, 14:05 Т/с
«Слiпа»
14:45, 15:45 «Сiмейнi
мелодрами 4»
17:10 Т/с «Сила
кохання Ферiхи»
20:30 «Чистоnews»
21:00 Комедiя
«Кохання у великому
мiстi 3»
22:00 «Грошi»
23:40 Т/с «Касл»

06:10, 19:15
Надзвичайнi новини
06:55 Факти тижня
08:45 Факти. Ранок
09:15 Надзвичайнi
новини. Пiдсумки
10:05 Т/с «У полi
зору»
11:50, 13:15 Х/ф
«Робокоп»
12:45, 15:45 Факти.
День
14:05, 16:15 Х/ф
«Робокоп-2»
16:50 Х/ф
«Робокоп-3»
18:45, 21:10 Факти.
Вечiр
20:20 Дiстало!
21:25 Свобода слова
00:10 Х/ф
«Листоноша»

07:00 «Ранок покиївськи»
09:30 «Київ музика»
10:00 «Телемаркет»
13:00, 15:00, 17:00,
19:00, 21:00, 23:00
«Столичнi телевiзiйнi
новини»
13:10, 15:10, 23:50
«Громадська
приймальня»
14:55, 16:00,
16:55 «Вiдкритий
мiкрофон»
16:20, 17:10 «У
центрi уваги»
18:50 «Паспортний
стiл»
19:20, 21:25
«Столиця»
20:50, 23:20 «Мiська
варта»
22:30 «Служба
порятунку»
23:25 «Якiсне життя»

07:05, 16:00 «Все буде
добре!»
09:05 «Зiркове життя.
Закарбованi у пам’ятi»
10:00, 01:00 Х/ф «Аварiя
- дочка мента»
11:50 Х/ф «Не можу
сказати «прощавай»
13:40, 20:05 «Слiдство
ведуть екстрасенси»
14:35 «Битва
екстрасенсiв»
18:00, 22:00 «ВiкнаНовини»
18:40 Т/с «Коли ми
вдома»
19:05 «Моя правда.
Анастасiя Приходько.
Викувана чоловiками»
21:00 «Мiстичнi iсторiї-6
з Павлом Костiциним»
22:35 «Детектор брехнi
7»
23:50 «Один за всiх»

06:00 Х/ф «Пишка»
07:05 Гренландiя.
Дика природа вiкiнгiв
10:00, 16:50 «Алло,
лiкарю!»
11:00, 21:35 Обпаленi
владою
12:15 XX столiття вiйн
14:00 Неймовiрнi
подорожi
15:00, 18:30, 21:00
«Соцiальний пульс»
15:40 «Сильнi свiту
цього»
16:00, 23:35
Екстремальна
поведiнка диких
тварин
17:45 Iнспектори
аномальних явищ
18:15 «Iпостасi
спорту»
18:57 В гостях у Д.
Гордона. Михайло
Жванецький
20:00 На лiнiї вогню
22:35 Всесвiт

07:00, 07:30, 08:00,

07:00, 08:00, 09:00,
15:00, 19:00 Подiї

14:00, 16:00, 17:45

07:10, 08:10 Ранок з

«Новини»

Україною

07:15, 07:35, 08:10,

09:15 Реальна

08:35 «Ранок з

мiстика

08:40 90-i: десятирiччя,
яке нас об’єднало:
Америка йде вiйною
10:10 Машини:
розiбрати на продаж:
Найдорожчi авто
10:55 Золото Юкону:
Нiколи не здавайся
11:40 Зроби або помри:
Смертельний зсув
12:05 Зроби або помри:
Розлючений бик
12:25, 21:30 Науковi
дурощi: Серiя 7
12:50 Керування юрбою:
Бруднi справи
16:15 Десятка
найкращих фотографiй
Нешнл Джiографiк
17:00 Загублений лiнкор
Гiтлера
20:00, 23:45
Суперспоруди Третього
рейха: Вовче лiгво
20:45 Розслiдування
авiакатастроф: Бог
трiйцю не любить
21:55 Зроби або помри:
Цунамi-вбивця
22:15 Кордон: Нiчна
варта

06:00, 11:15, 16:05

08:30, 09:00, 12:00,

IНТЕРом»
09:20, 12:25 Х/ф
«Зовсiм iнше життя»
13:50, 14:20
«Сiмейний суд»
15:20, 16:15 «Жди
меня»
18:05, 19:05 Ток-

10:00 Т/с «Мiй
коханий генiй»
13:50, 15:25, 17:10
Т/с «Слiд»
18:00 Т/с
«Безсмертник»
19:45 Ток-шоу

шоу «Стосується

«Говорить Україна»

кожного»

21:00 Т/с «Пiти, щоб

20:00 «Подробицi»

повернутися»

20:45 Т/с «Гречанка»

23:00 Подiї дня

22:35 Т/с «Голубка»

23:30 Х/ф

00:25 Х/ф «Її серце»

«Гладiатор»

Передплачуйте газету «Вишгород».

06:30, 07:45 Kids Time
06:35 М/с «Пригоди
Джекi Чана»
06:50 М/с «Кунг-фу
Панда: Легенди
крутостi»
07:50 Т/с «Татусевi
дочки»
09:45 Х/ф «Янгол
охоронець»
12:35 Т/с «Молодята»
16:55, 19:00 Т/с
«Воронiни»
18:00 Репортер
18:20, 00:35 Абзац!
20:00 Т/с «СашаТаня»
21:00 Т/с «Останнiй з
Магiкян»
22:40 Х/ф
«Авантюристи»
01:20 Служба розшуку
дiтей

07:50 Автопiлотновини
08:40 Трансмiсiяновини
09:15, 14:15 Час:
пiдсумки тижня з В.
Гайдукевичем
09:50, 13:25 Погода на
курортах
10:35, 00:35 Машина
часу
11:35 Велика полiтика
13:10, 14:10 День
15:15, 15:37, 16:10,
16:34 «Єдина родина»
17:19, 17:35, 18:31
Україна - понад усе!
18:15 Мiсцевий час
20:00, 21:10 Час.
Пiдсумки дня
21:40 Час-Тайм

06:25 «Нове Шалене
вiдео по-українськи»
07:20 Х/ф «Такер:
Людина i мрiя»
09:30 Т/с
«Покушение»
17:30 «Люстратор
7.62»
18:30, 21:00 Новини
«Спецкор»
19:00 Т/с «Слiдчий
Протасов»
21:30 «ДжеДАI»
22:00 Х/ф «Межа
ризику»
00:10 Х/ф «Жуки»

06:30 «TOP SHOP»
07:40 «Чи знаєте ви,
що...»
08:10 «Мультфiльми»
10:15
«ВусоЛапоХвiст»
11:40 «КВН»
13:40 «Розсмiши
комiка»
15:20 Х/ф «Школа
виживання»
17:15 «Звана
вечеря»
19:10 «Орел i Решка.
Шопiнг»
20:00 «Орел i Решка»
21:00 «КВН на БIС»
22:00 Х/ф «Дiти
шпигунiв 2: Острiв
нездiйсненних мрiй»
23:50 Х/ф «Екiпаж»

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

Д/ф
07:00 Х/ф
09:00 Програма
пам’ятi Номана
Челебиджихана
11:00, 14:00, 16:30,
18:30, 20:30 Служба
новин ZAMAN
11:45 Acci biber
12:20, 12:55, 16:50,
19:50 Т/с
13:40 Тарих седаси
14:15, 21:00 Велике
кiно на АTR
19:10 Маю право

06:00 Х/ф «Три днi в
Одесi»
07:50 «Правда
життя. Шукачi
скарбiв»
08:20 «Агенти
впливу»
09:15 Т/с
«Охоронець - 2»
15:50 Т/с
«Охоронець - 3»
19:00, 21:40 «Свiдок»
19:30 Т/с «Вулицi
розбитих лiхтарiв
- 11»
22:00 Т/с
«Елементарно»
23:45 Т/с «NCIS:
полювання на
вбивцю - 10»
00:40 Т/с «CSI: ЛасВегас - 8»

07:20 М/с «Вперед,
Дiєго, вперед!»
07:45 Мультик з
Лунтiком
08:30 М/с «Пiдлiтки
мутанти черепашки
нiндзя»
08:55 М/с
«Смурфiки»
11:00 Єралаш
11:45 Х/ф «Доктор
Дулiттл 3»
13:15, 02:30 Т/с
«Ксена - принцеса
- воїн»
15:00 У ТЕТа тато!
17:00, 21:00 Країна У
18:00 Панянкаселянка
19:00 Т/с «Кухня»
20:00 Т/с «Корабель»
22:00 Т/с
«Свiтлофор»
00:00 Теорiя зради

06:50 Україна:
забута iсторiя
07:40, 15:10
Охоронцi Гiтлера
08:30, 14:20
Смертельний двобiй
09:20 Мiстична
Україна
10:10, 19:20 Шукачi
скарбiв
11:00, 22:40 Океани
11:50, 17:40
Мегамисливцi
12:40, 21:50 Шукачi
неприємностей
13:30, 14:00, 18:30,
19:00 Скарби зi
звалища
16:00, 20:10 У
пошуках iстини
16:50, 21:00 Правила
життя
23:30 Покер
00:20 Борджiа:
iсторiя клану

06:55, 07:20 Гiрше
нема куди
07:50, 13:00, 18:30 Як
це влаштовано
08:15, 08:45 Ефект
Карбонаро
09:10 Бунтарi
крижаного озера
10:05, 10:35 Мисливцi
за складами
12:00, 12:30 У гонитвi
за класикою
13:30, 18:00 Як це
зроблено?
14:00, 20:00 Голi та
наляканi
15:00, 15:30 Що було
далi?
16:00 Швидкi та гучнi
17:00 Махiнатори
19:00, 19:30 Склади:
битва в Канадi
21:00 Острiв з Бером
Грiллзом
22:00 Гра на життя
23:00, 23:30 Мисливцi
за релiквiями
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2+2
07:30, 23:30 На слуху
08:20 Новини звiдусiль
08:40 Паспортний
сервiс
09:05, 20:00 Про
головне
10:00 Ньюзрум
Межигiр’я
11:10 Д/ф «Чесно
жити i чесно померти.
Iгуменя Йосифа Вiтер»
12:00 Уряд на зв’язку
з громадянами
12:25 Дорогi депутати
13:20, 18:05 Час-Ч
13:45 Казки Лiрника
Сашка
13:55 Мультфiльм
14:10 Фольк-music
15:25 Euronews
16:50 Концертна
програма
18:15 Новини. Свiт
18:55 Т/с «Мiс Марпл»
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»
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»
11:05 Т/с «Сила.
Повернення додому»
12:20, 12:55 Т/с
«Ворожка»
13:30, 14:05 Т/с
«Слiпа»
14:45, 15:45 «Сiмейнi
мелодрами 4»
17:10 Т/с «Сила
кохання Ферiхи»
20:30 «Чистоnews»
21:00 Комедiя
«Кохання у великому
мiстi 3»
22:00 Комедiя «День
бабака»
00:20 Т/с «Касл 2».

06:30 Ранок у
великому мiстi
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:15
Надзвичайнi новини
10:05 Т/с «У полi
зору»
11:50, 13:15 Т/с
«Прокурорська
перевiрка»
12:45, 15:45 Факти.
День
14:30, 16:15 Т/с
«Опери»
16:45 Т/с «Убивча
сила»
18:45, 21:10 Факти.
Вечiр
20:20 Громадянська
оборона
21:25 Т/с «Алхiмiк»
23:25 Х/ф «Чорний
яструб»

07:00 «Ранок покиївськи»
09:30 «Київ музика»
10:00 «Телемаркет»
13:00, 15:00, 17:00,
19:00, 21:00, 23:00
«Столичнi телевiзiйнi
новини»
13:10, 15:10, 23:50
«Громадська
приймальня»
14:55, 16:00, 16:55,
18:55 «Вiдкритий
мiкрофон»
16:20, 17:10 «У
центрi уваги»
19:20, 21:25
«Столиця»
20:50, 23:20 «Мiська
варта»
22:30 «Київськi
iсторiї»
23:25 «Життєвi
iсторiї»

06:15, 18:00, 22:00
«Вiкна-Новини»
06:50, 16:00 «Все
буде добре!»
08:50 «Зiркове
життя. Бiднi родичi»
09:45, 19:10 «Моя
правда. Анастасiя
Приходько. Викувана
чоловiками»
10:40 «Правила
життя. Вода: що п’є
Україна»
12:35, 20:05
«Слiдство ведуть
екстрасенси»
13:30 «МастерШеф»
18:40 Т/с «Коли ми
вдома»
21:00 «Мiстичнi
iсторiї-6 з Павлом
Костiциним»
22:35 «Кохана, ми
вбиваємо дiтей»
00:25 «Один за всiх»

06:30, 07:55 Kids
Time
06:35 М/с «Пригоди
Джекi Чана»
06:55 М/с «Кунг-фу
Панда: Легенди
крутостi»
08:00, 18:00
Репортер
08:05 Т/с «Татусевi
дочки»
10:05 Т/с «Щасливi
разом»
16:55, 19:00 Т/с
«Воронiни»
18:20, 00:40 Абзац!
20:00 Т/с
«СашаТаня»
21:00 Т/с «Останнiй
з Магiкян»
22:40 Великi почуття
01:30 Т/с
«Плiткарка-5»

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
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
16:10 Трансмiсiя
16:35 В кабiнетах
17:15, 17:35, 18:14,
18:31 Україна понад усе!
18:10 Мiсцевий час
21:40 Час-Тайм

06:20 «Нове Шалене
вiдео по-українськи»
08:40, 14:50
«ДжеДАI»
09:00, 18:30, 21:00
Новини «Спецкор»
09:30 «Люстратор
7.62»
09:40 Т/с «Ера
Стрiльця»
13:05 Д/п
«Атлантида»
14:10 Д/п «Квест»
15:50 Д/п
«Автоентузiасти»
16:30, 19:00 Т/с
«Слiдчий Протасов»
21:25 Лiга Чемпiонiв.
Манчестер Сiтi Барселона
23:40 Про Лiгу
Чемпiонiв + огляд
iгрового дня

06:30 «TOP SHOP»

07:30, 15:00, 18:30,
21:00 «Соцiальний
пульс»
10:00, 16:50 «Алло,
лiкарю!»
11:00 Обпаленi
владою
12:15 Подiї, що
змiнили свiт
13:10 Iнспектори
аномальних явищ
14:00, 23:00 Всесвiт
16:00 Екстремальна
поведiнка диких
тварин
17:45 «Соцiальний
статус: ваша пенсiя»
18:20 «Цивiлiзацiя
Incognita»
19:00 В гостях у Д.
Гордона. Михайло
Жванецький
21:35 Азбука життя
Миколи Сивого
00:00 «Красивi та
амбiцiйнi»

06:35 «Мультфiльм»
07:00, 07:30, 08:00,
08:30, 09:00, 12:00,
14:00, 16:00, 17:45
«Новини»
07:15, 07:35, 08:10,
08:35 «Ранок з
IНТЕРом»
09:20, 20:45 Т/с
«Гречанка»
11:15 Д/с «Слiдство
вели... з Леонiдом
Каневським»
12:25, 14:20 Т/с
«Земський лiкар»
14:50 «Судовi
справи»
16:15 «Сiмейний
суд»
18:05, 19:05 Токшоу «Стосується
кожного»
20:00 «Подробицi»
22:35 Т/с «Голубка»
00:25 Х/ф «Сила
вiри»

06:15, 13:00, 15:25,

10:10 Машини:
розiбрати на продаж:
Вiдвезiть мене додому
12:05 Зроби або
помри: Задуха
12:25, 21:30 Науковi
дурощi: Серiя 8
12:50 Керування
юрбою: Приємнi
подорожi
15:30 Один океан:
Народження i
розвиток
17:00 Конвої: битва
за Атлантику: Атаки
«вовчої зграї»
18:10, 20:45 Науковi
дурощi: Серiя 10
20:00, 23:45
Популярна наука:
Тисни до межi
21:55 Зроби або
помри: Убивча
стромовина
22:15 Границя: Лiнiя
фронту в Сан-Дiєго
23:00 Евакуацiя Землi:
Пекло на Землi

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 Дастархан
14:15, 21:00 Велике
кiно на АTR
19:00 Mizmizlar

08:30 Ранковий

06:20, 10:30 М/с
«Фiксики»
06:50, 09:30 М/с
«Клуб Вiнкс: Школа
чарiвниць»
07:20 М/с «Вперед,
Дiєго, вперед!»
07:45 Мультик з
Лунтiком
08:30 М/с «Пiдлiтки
мутанти черепашки
нiндзя»
08:55 М/с «Смурфiки»
11:00 Єралаш
12:05 Х/ф «Осляча
шкура»
13:15, 02:30 Т/с
«Ксена - принцеса воїн»
15:00 У ТЕТа тато!
16:00 Вiталька
17:00, 21:00 Країна У
18:00 Панянкаселянка
19:00 Т/с «Кухня»
20:00 Т/с «Корабель»
22:00 Т/с «Свiтлофор»

06:50 Україна: забута
iсторiя
07:40, 15:10 Охоронцi
Гiтлера
08:30, 14:20
Смертельний двобiй
09:20 Мiстична
Україна
10:10, 19:20 Шукачi
скарбiв
11:00 Невiдомий
океан
11:50
Найнебезпечнiшi
тварини
12:40, 21:50 Шукачi
неприємностей
13:30, 14:00, 18:30,
19:00 Скарби зi
звалища
16:00, 20:10 У пошуках
iстини
16:50, 21:00 Правила
життя
17:40 Мегамисливцi
22:40 Океани
23:30 Вiйна всерединi
нас

06:00, 06:25, 11:00,
11:30 Що було далi?
06:55, 08:15 Голi та
наляканi
07:50, 13:00, 18:30
Як це влаштовано
09:10 Острiв з Бером
Грiллзом
10:05, 10:35, 19:00,
19:30 Мисливцi за
релiквiями
13:30, 18:00 Як це
зроблено?
14:00 Виживання без
купюр
15:00, 15:30
Викривлення часу
16:00 Бунт у гаражi
20:00 Генiй автодизайну
21:00 Майстерня
«Фантом Воркс»
22:00 Мотобитва
23:00, 23:30 Битви
за контейнери

17:10 Т/с «Слiд»
07:00, 08:00, 09:00,
15:00, 19:00 Подiї
07:10, 08:10 Ранок з
Україною
09:15 Зiркорий шлях
10:00 Т/с «Хто, якщо
не я?»
11:50, 19:45 Ток-шоу
«Говорить Україна»
18:00 Т/с
«Безсмертник»
21:00 Т/с «Пiти, щоб
повернутися»
23:00 Подiї дня
23:30 Т/с «Агент»

— Я ось, до
речі, помітив
— у мене
взагалі немає
нормальних
друзів. У
мене всі друзі
ненормальні.
— А я?
— А ти
очолюєш
список

«Свiдок»
09:00 «Кримiнальнi
справи»
09:55 Т/с «Коломбо»
11:10, 22:00 Т/с
«Елементарно»
13:00, 19:30 Т/с
«Вулицi розбитих
лiхтарiв - 11»
15:00, 19:00, 21:40
«Свiдок»
15:15 Т/с
«Охоронець - 3»
23:45 Т/с «NCIS:
полювання на
вбивцю - 10»
00:40 Т/с «CSI: ЛасВегас - 9»

07:40 «Чи знаєте ви,
що...»
08:10 «Мультфiльми»
10:15
«ВусоЛапоХвiст»
11:10 Х/ф «Школа
виживання»
13:00 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 Т/с «Доктор
Хаус»
01:15 «Нiчне життя»
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08:40 Паспортний
сервiс
09:05, 20:00 Про
головне
10:00 Д/ф «Павло
Вiрський. Такий, як є»
11:00, 18:55 Т/с «Мiс
Марпл»
12:30 Зроблено в
Європi
13:20, 18:05 Час-Ч
13:30 Вiйна i мир
14:15 Казки Лiрника
Сашка
14:25 Мультфiльм
14:35 Як ваше
здоров’я?
15:45 Iнша музика з
Олексiєм Коганом
16:05 Т/с «Сержант
Рокка»
18:15 Новини. Свiт
22:00 Слiдство. Iнфо
22:30 Слово
22:40 Мегалот
22:50 Суперлото,
Трiйка, Кено
23:00, 00:00 Пiдсумки

06:20 «Нове Шалене
вiдео по-українськи»
08:40, 14:50, 21:30
«ДжеДАI»
09:00, 18:30, 21:00
Новини «Спецкор»
09:25 «Люстратор
7.62»
09:40 Т/с «Ера
Стрiльця»
13:05 Д/п «Гуге.
Загублене царство
Тибету»
14:10 Д/п «Квест»
15:50 Д/п
«Автоентузiасти»
16:30, 19:00 Т/с
«Слiдчий Протасов»
22:00 Х/ф «Її звали
Нiкiта»
00:20 Х/ф «З-пiд
землi»

06:30 Ранок у
великому мiстi
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:15
Надзвичайнi новини
10:00 Т/с «У полi
зору»
11:45, 13:15 Т/с
«Прокурорська
перевiрка»
12:45, 15:45 Факти.
День
14:20, 16:15 Т/с
«Опери»
16:45 Т/с «Убивча
сила»
18:45, 21:05 Факти.
Вечiр
20:20 Україна. Код
унiкальностi
21:20 Т/с «Алхiмiк»
23:20 Х/ф «Володар
бурi»

07:00 «Ранок покиївськи»
09:30 «Київ музика»
10:00 «Телемаркет»
13:00, 15:00, 17:00,
19:00, 21:00, 23:00
«Столичнi телевiзiйнi
новини»
13:10, 15:10, 23:50
«Громадська
приймальня»
14:55, 16:00, 16:55,
18:55 «Вiдкритий
мiкрофон»
16:20, 17:10 «У
центрi уваги»
19:20, 21:25
«Столиця»
20:50, 23:20 «Мiська
варта»
22:30 «Мiсто добра»
23:25 «Служба
порятунку»

06:30, 18:00, 22:00
«Вiкна-Новини»
07:05, 16:00 «Все буде
добре!»
09:05 «Зiркове
життя. Випробування
смертю»
10:00 «Моя правда.
Анастасiя Приходько.
Викувана чоловiками»
10:50 «Моя правда.
Лiнда. Бiла ворона»
11:45 «Моя правда.
Борис Смолкін.
Маленький чоловiк пiд
високим пiдбором»
12:40, 20:05 «Слiдство
ведуть екстрасенси»
13:35 «МастерШеф»
18:40 Т/с «Коли ми
вдома»
19:05 «Моя правда.
Шура. Таємне кохання»
21:00 «Мiстичнi
iсторiї-6 з Павлом
Костiциним»
22:35 «Давай
поговоримо про
секс 2»

06:30, 07:55 Kids
Time
06:35 М/с «Пригоди
Джекi Чана»
06:55 М/с «Кунг-фу
Панда: Легенди
крутостi»
08:00, 18:00, 01:25
Репортер
08:05 Т/с «Татусевi
дочки»
10:05 Т/с
«Молодята»
16:55, 19:00 Т/с
«Воронiни»
18:20, 00:40 Абзац!
20:00 Т/с
«СашаТаня»
21:00 Т/с «Останнiй
з Магiкян»
22:40 Великi почуття
01:30 Служба
розшуку дiтей

07:50 Автопiлот-

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 Азбука життя
Миколи Сивого
13:00 «Соцiальний
статус: ваша пенсiя»
14:00, 23:00 Всесвiт
16:00 Екстремальна
поведiнка диких
тварин
17:45 «П’ять дорiг
лiкаря Сивого»
19:00 В гостях у
Д. Гордона. Євген
Кошовий
21:30 «Глобал - 3000»
22:00 Обпаленi
владою
00:00 «Красивi та
амбiцiйнi»

06:35 «Мультфiльм»
07:00, 07:30, 08:00,
08:30, 09:00, 12:00,
14:00, 16:00, 17:45
«Новини»
07:15, 07:35, 08:10,
08:35 «Ранок з
IНТЕРом»
09:20, 20:45 Т/с
«Гречанка»
11:15 Д/с «Слiдство
вели... з Леонiдом
Каневським»
12:25, 14:20 Т/с
«Земський лiкар»
14:50 «Судовi
справи»
16:15 «Сiмейний суд»
18:05, 19:05 Токшоу «Стосується
кожного»
20:00 «Подробицi»
22:35 Т/с «Голубка»
00:25 Х/ф «Вiн
сказав, вона
сказала»

06:15, 13:00, 15:25,

09:50, 14:20, 19:40
Науковi дурощi: Серiя 1
10:55 Золото Юкону:
Великi ставки
11:40 Зроби або помри:
Цунамi-вбивця
12:05, 17:45 Зроби або
помри: Напад акули
12:25, 18:10, 21:30
Науковi дурощi: Серiя 9
12:50 Керування юрбою:
Сила звички
15:30 Один океан:
Прибережнi загрози
16:15 Невразливi
конструкцiї: Мiст
землетрусiв
17:00 Конвої: битва за
Атлантику: Полювання
20:45, 00:30 Науковi
дурощi: Серiя 12
21:15, 00:55 Науковi
дурощi: Серiя 11
21:55 Зроби або помри:
Вiднесенi морем
22:15 Кордон: Втеча в
туманi
23:00 Евакуацiя Землi:
Замерзла Земля

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

08:30 Ранковий

17:10 Т/с «Слiд»
07:00, 08:00, 09:00,
15:00, 19:00 Подiї
07:10, 08:10 Ранок з
Україною
09:15 Зiркорий шлях
10:00 Т/с «Хто, якщо
не я?»
11:50, 19:45 Ток-шоу
«Говорить Україна»
18:00 Т/с
«Безсмертник»
21:00 Т/с «Пiти, щоб
повернутися»
23:00 Подiї дня
23:30 Т/с «Агент»

Передплачуйте газету «Вишгород».

14 лютого
дівчата
діляться на
три типи: одні
— ревуть, інші
— фоткають
свої букети
та подарунки,
а решта —
просто їдять

«Свiдок»
09:00 «Кримiнальнi
справи»
09:55 Т/с «Коломбо»
11:10, 22:00 Т/с
«Елементарно»
13:00, 19:30 Т/с
«Вулицi розбитих
лiхтарiв - 11»
15:00, 19:00, 21:40
«Свiдок»
15:15 Т/с «Йду тебе
шукати - 2»
23:45 Т/с «NCIS:
полювання на
вбивцю - 10»
00:40 Т/с «CSI: ЛасВегас - 9»

06:30 «TOP SHOP»

23:40 Бiзнес час

06:00, 07:00, 08:00,
09:00, 12:00, 16:45,
19:30, 00:15 «ТСН»
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»
11:05 Т/с «Сила.
Повернення додому»
12:20, 12:55 Т/с
«Ворожка»
13:30, 14:05 Т/с
«Слiпа»
14:45, 15:45 «Сiмейнi
мелодрами 4»
17:10 Т/с «Сила
кохання Ферiхи»
20:30 «Чистоnews»
21:00 Комедiя
«Кохання у великому
мiстi 3»
22:00 «Сказочная Русь
2015»
22:30 «Право на
владу 2»

06:20, 10:30 М/с
«Фiксики»
06:50, 09:30 М/с
«Клуб Вiнкс: Школа
чарiвниць»
07:20 М/с «Вперед,
Дiєго, вперед!»
07:45 Мультик з
Лунтiком
08:30 М/с «Пiдлiтки
мутанти черепашки
нiндзя»
08:55 М/с «Смурфiки»
11:00 Єралаш
12:05 Х/ф «Братик i
сестричка»
13:15 Т/с «Ксена принцеса - воїн»
15:00 У ТЕТа тато!
16:00 Вiталька
17:00, 21:00 Країна У
18:00 Панянкаселянка
19:00 Т/с «Кухня»
20:00 Т/с «Корабель»
22:00 Т/с «Свiтлофор»
00:00 Теорiя зради

08:30, 14:20
Смертельний двобiй
09:20 Мiстична
Україна
10:10, 19:20 Шукачi
скарбiв
11:00 Невiдомий
океан
11:50
Найнебезпечнiшi
тварини
12:40, 21:50 Шукачi
неприємностей
13:30, 14:00, 18:30,
19:00 Скарби зi
звалища
16:00, 20:10 У пошуках
iстини
16:50, 21:00 Правила
життя
17:40 Мегамисливцi
22:40 Океани
23:30 Покер
00:20 Борджiа: iсторiя
клану

08:15 Генiй автодизайну
09:10 Майстерня
«Фантом Воркс»
10:05, 10:35, 19:00,
19:30, 20:00, 20:30
Битви за контейнери
12:00 Бунт у гаражi
13:30, 18:00 Як це
зроблено?
14:00 Вижити разом
15:00 Не
намагайтеся
повторити
16:00 П’ята
передача
17:00 Махiнатори
18:30 Як це
влаштовано?
21:00, 21:30 Битва
за нерухомiсть
22:00, 22:30 Склади:
битва в Канадi
23:00, 23:30
Вантажнi вiйни
00:00 Top Gear

новини
09:35, 10:35, 11:35,
20:00, 21:10 Час.
Пiдсумки дня
13:10, 14:10 День
14:35 Машина часу
15:35 Кiно з Янiною
Соколовою
16:10 Трансмiсiя
16:35 Зооакадемiя
17:15, 17:35, 18:15,
18:35 Україна понад усе!
18:10, 23:48
Мiсцевий час
21:40 Час-Тайм
22:30, 22:54, 23:18
Клуб реформ

07:40 «Чи знаєте ви,
що...»
08:10 «Мультфiльми»
10:15
«ВусоЛапоХвiст»
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 Т/с «Доктор
Хаус»
01:15 «Нiчне життя»
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2+2
06:00, 18:00, 22:00
«Вiкна-Новини»
06:35, 16:00 «Все буде
добре!»
08:35 «Зiркове життя.
Зваженi та нещасливi»
09:35 «Моя правда.
Шура. Таємне
кохання»
10:20 «Моя правда.
Iвар Калниньш.
Одружений Казанова»
11:15 «Таємницi
Х-фактора. Серьогiна
банда»
12:05, 20:05 «Слiдство
ведуть екстрасенси»
13:05 «МастерШеф»
18:40 Т/с «Коли ми
вдома»
19:10 «Моя правда.
Олена Стеценко. У
шлюбi з садистом»
21:00 «Мiстичнi
iсторiї-6 з Павлом
Костiциним»
22:35 «Я соромлюсь
свого тiла 2»

06:30, 07:55 Kids
Time
06:35 М/с «Пригоди
Джекi Чана»
06:55 М/с «Кунг-фу
Панда: Легенди
крутостi»
08:00, 18:00
Репортер
08:05 Т/с «Татусевi
дочки»
10:05 Т/с «Щасливi
разом»
16:55, 19:00 Т/с
«Воронiни»
18:20, 00:40 Абзац!
20:00 Т/с
«СашаТаня»
21:00 Т/с «Останнiй
з Магiкян»
22:40 Великi почуття
01:30 Служба
розшуку дiтей

07:00, 08:00, 09:00,
10:00, 11:00, 12:00,
13:00, 14:00, 15:00,
16:00, 17:00, 18:00,
19:00, 21:00, 22:00,
23:00, 00:00 Час новин
07:25, 08:25, 12:25,
17:55, 22:50, 23:55
Погода в Українi
07:30, 08:30, 09:30,
10:30, 11:30, 12:30,
13:30, 14:30, 15:30,
17:30, 18:30, 22:30,
07:50 Автопiлот-новини
08:40 Трансмiсiяновини
08:45 Драйв
09:35, 10:35, 11:35,
20:00, 21:10 Час.
Пiдсумки дня
13:10, 14:10 День
14:35, 00:35 Велика
полiтика
15:10, 15:35, 16:05 Клуб
реформ
17:15, 17:35, 18:15,
18:31 Україна - понад
усе!
21:40 Час-Тайм
22:35 Хронiка дня

06:20 «Нове Шалене
вiдео по-українськи»
08:40, 14:50, 21:30
«ДжеДАI»
09:00, 18:30, 21:00
Новини «Спецкор»
09:30 «Люстратор
7.62»
09:40 Т/с «Ера
Стрiльця»
13:05 Д/п «Море
Диявола Бермудський ник»
14:10 Д/п «Квест»
15:50 Д/п
«Автоентузiасти»
16:30, 19:00 Т/с
«Слiдчий Протасов»
22:00 Лiга Європи
УЄФА. Олiмпiакос
- Днiпро. Пряма
трансляцiя
00:05 Про Лiгу
Європи + огляд
iгрового дня

06:30 «TOP SHOP»

23:25 Х/ф «Початок»

07:00 «Ранок покиївськи»
09:30 «Київ музика»
10:00 «Телемаркет»
13:00, 15:00, 17:00,
19:00, 21:00, 23:00
«Столичнi телевiзiйнi
новини»
13:10, 15:10, 23:50
«Громадська
приймальня»
14:55, 16:00, 16:55,
18:55 «Вiдкритий
мiкрофон»
16:20, 17:10 «У
центрi уваги»
19:20, 21:25
«Столиця»
20:50, 23:20 «Мiська
варта»
22:30 «Прогулянки
мiстом»
23:25 «Київськi
iсторiї»

06:15, 13:00, 15:25,
17:10 Т/с «Слiд»
07:00, 08:00, 09:00,
15:00, 19:00 Подiї
07:10, 08:10 Ранок з
Україною
09:15 Зiрковий шлях
10:00 Т/с «Хто, якщо
не я?»
11:50 Ток-шоу
«Говорить Україна»
18:00 Т/с
«Безсмертник»
19:50 Футбол.
Лiга Європи УЄФА
«Динамо» (Україна) «Генгам» (Францiя)
22:00, 23:30
Т/с «Пiти, щоб
повернутися»
23:00 Подiї дня
00:30 Т/с «Агент»

07:55, 12:25, 21:30
Науковi дурощi: Серiя 10
09:25, 13:55, 19:15
Науковi дурощi: Серiя 12
10:55 Золото Юкону:
Останнiй кордон
11:40 Зроби або помри:
Убивча стромовина
15:30 Один океан:
Глибиннi таємницi
16:15 Невразливi
конструкцiї: Вежа
торнадо
17:00 Конвої: битва
за Атлантику: На межi
поразки
18:10 Науковi дурощi:
Серiя 7
18:30 Машини:
розiбрати на продаж:
Малi та завзятi
20:45, 00:30
Екстремальнi
дослiдники: Вогняний
кратер
21:55 Зроби або помри:
До кiнця
23:00 Пiдземний свiт
майя: справжнiй кiнець
свiту

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

09:55 Т/с «Коломбо»

07:20 М/с «Вперед,
Дiєго, вперед!»
07:45 Мультик з
Лунтiком
08:30 М/с «Пiдлiтки
мутанти черепашки
нiндзя»
08:55 М/с
«Смурфiки»
11:00 Єралаш
12:05 Х/ф
«Румпельштiльцхен»
13:15, 02:30 Т/с
«Ксена - принцеса
- воїн»
15:00 У ТЕТа тато!
16:00 Вiталька
17:00, 21:00 Країна У
18:00 Панянкаселянка
19:00 Т/с «Кухня»
20:00 Т/с «Корабель»
22:00 Т/с
«Свiтлофор»

06:50 Україна: забута
iсторiя
07:40, 15:10 Охоронцi
Гiтлера
08:30, 14:20
Смертельний двобiй
09:20 Мiстична
Україна
10:10, 19:20 Шукачi
скарбiв
11:00, 22:40 Океани
11:50 Мегамисливцi
12:40, 21:50 Шукачi
неприємностей
13:30, 14:00, 18:30,
19:00 Скарби зi
звалища
16:00, 20:10 У пошуках
iстини
16:50, 21:00 Правила
життя
17:40
Найнебезпечнiшi
тварини
23:30 Вiйна всерединi
нас
00:20 Борджiа: iсторiя
клану

06:00, 11:00 Не
намагайтеся
повторити
06:55 Вижити разом
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 Вантажнi вiйни
12:00 П’ята передача
13:30, 18:00 Як це
зроблено?
14:00 Рiчковi монстри
15:00, 15:30 Наука
магiї
16:00
Мотореставрацiя
17:00 Махiнатори
20:00, 21:00 Золота
лихоманка
22:00 Брiстольська
затока
23:00, 23:30 Завзятi
рiелтори

06:30, 07:00, 08:00,
13:00, 18:30, 21:00
Новини
07:30, 23:30 На слуху
08:40 Паспортний
сервiс
09:15, 20:00 Про
головне
10:10 Д/ф «Гра на
водi»
11:00, 18:55 Т/с «Мiс
Марпл»
12:20 Слiдство. Iнфо
12:50, 22:25 Слово
13:20, 18:05 Час-Ч
13:45 Казки Лiрника
Сашка
13:55 Мультфiльм
14:00 Надвечiр’я
15:35 Х/ф «Гiмалаї там, де живе вiтер»
17:20 Д/ф «Палiтра. Iв
Клейн»
18:15 Новини. Свiт
22:00 «Схеми» з
Наталiєю Седлецькою
22:55 Трiйка, Кено,
Максима

06:00, 07:00, 08:00,
09:00, 12:00, 16:45,
19:30, 00:15 «ТСН»
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»
11:05 Т/с «Сила.
Повернення додому»
12:20, 12:55 Т/с
«Ворожка»
13:30, 14:05 Т/с
«Слiпа»
14:45, 15:45 «Сiмейнi
мелодрами 4»
17:10 Т/с «Сила
кохання Ферiхи»
20:30 «Чистоnews»
21:00 Комедiя
«Кохання у великому
мiстi 3»
22:00 «Сказочная
Русь 2015»

06:30 Ранок у

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 Обпаленi
владою
12:15 Подiї, що
змiнили свiт
13:10, 17:45
Iнспектори
аномальних явищ
14:00, 22:35 Всесвiт
16:00, 23:35
Екстремальна
поведiнка диких
тварин
18:15 «Мистецтво i
час»
19:00 В гостях у
Д. Гордона. Євген
Кошовий
21:35 Принцеси свiту
00:00 «Красивi та
амбiцiйнi»

06:35 «Мультфiльм»
07:00, 07:30, 08:00,
08:30, 09:00, 12:00,
14:00, 16:00, 17:45
«Новини»
07:15, 07:35, 08:10,
08:35 «Ранок з
IНТЕРом»
09:20, 20:45 Т/с
«Гречанка»
11:15 Д/с «Слiдство
вели... з Леонiдом
Каневським»
12:25, 14:20 Т/с
«Земський лiкар»
14:50 «Судовi
справи»
16:15 «Сiмейний
суд»
18:05, 19:05 Токшоу «Стосується
кожного»
20:00 «Подробицi»
22:35 Т/с «Голубка»
00:25 Х/ф «Тобi,
справжньому»

великому мiстi
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:15
Надзвичайнi новини
09:55 Т/с «У полi
зору»
11:40, 13:15 Т/с
«Прокурорська
перевiрка»
12:45, 15:45 Факти.
День
14:20, 16:15 Т/с
«Опери»
16:40 Т/с «Убивча
сила»
18:45, 21:10 Факти.
Вечiр
20:20 Iнсайдер
21:25 Т/с «Алхiмiк»

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

11:15, 22:00 Т/с
«Елементарно»
13:05, 19:30 Т/с
«Вулицi розбитих
лiхтарiв - 11»

Д/ф
13:40 Прогулянки
по Криму з О.

15:00, 19:00, 21:40
«Свiдок»
15:15 Т/с «Йду тебе

Гайворонським

шукати - 2»

14:20, 21:00 Велике

23:45 Т/с «NCIS:

кiно на АTR

полювання на

19:00 Ток-шоу

вбивцю - 10»

Л. Буджурової

00:40 Т/с «CSI: Лас-

«Гравiтацiя»

Вегас - 9»

07:40 «Чи знаєте ви,
що...»
08:10 «Мультфiльми»
10:15
«ВусоЛапоХвiст»
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 Т/с «Доктор
Хаус»
01:15 «Нiчне життя»

ТЕЛЕпрограма

Вишгород

21 лютого

2015 року
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2+2
06:30, 07:00, 08:00,
13:00, 18:30, 21:00
Новини
07:20, 23:30 На слуху
08:20 Новини звiдусiль
08:40 Паспортний
сервiс
09:15, 20:00 Про
головне
10:10 Д/ф «Гваделупа.
Найкращий ром у свiтi»
11:00, 18:55 Т/с «Мiс
Марпл»
12:20 «Схеми» з
Наталiєю Седлецькою
13:20 Час-Ч
13:45 Казки Лiрника
Сашка
13:55 Мультфiльм
14:10 Вiра. Надiя.
Любов
15:10 Театральнi сезони
15:35 Euronews
17:15 Д/ф «М’ясо з
пробiрки»
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»
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»
11:05 Т/с «Сила.
Повернення додому»
12:20, 12:55 Т/с
«Ворожка»
13:30, 14:05 Т/с
«Слiпа»
14:45, 15:45 «Сiмейнi
мелодрами 4»
17:10 Т/с «Сила
кохання Ферiхи»
20:20 «Сказочная
Русь 2015»
21:00 «Вечiрнiй Київ
2014»
22:50 «Свiтське
життя»

06:30 Ранок у
великому мiстi
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:15
Надзвичайнi новини
10:05 Т/с «У полi
зору»
11:50, 13:15 Т/с
«Прокурорська
перевiрка»
12:45, 15:45 Факти.
День
13:25, 16:15 Т/с
«Полювання на
вервольфа»
18:45, 21:05 Факти.
Вечiр
20:20 Громадянська
оборона
21:20 Т/с «Алхiмiк»
23:25 Х/ф «Операцiя
«Арго»

07:00 «Ранок покиївськи»
09:30 «Київ музика»
10:00 «Телемаркет»
13:00, 15:00, 17:00,
19:00, 21:00, 23:00
«Столичнi телевiзiйнi
новини»
13:10, 15:10, 23:50
«Громадська
приймальня»
14:55, 16:00, 16:55,
18:55 «Вiдкритий
мiкрофон»
16:20, 17:10 «У
центрi уваги»
19:20, 21:25
«Столиця»
20:50, 23:20 «Мiська
варта»
22:30 «Якiсне життя»
23:25 «Прогулянки
мiстом»

06:35 Х/ф «Законний
шлюб»
08:10 «Моя правда.
Олена Стеценко. У
шлюбi з садистом»
09:05 Х/ф
«Прилетить раптом
чарiвник»
10:55 Х/ф «Кохання
та розлука»
18:00, 22:00 «ВiкнаНовини»
18:35 Т/с «Коли ми
вдома»
19:00 «Моя Правда.
Якiв Шнеєрсон.
Зраджений син»
19:55 Х/ф «Наречена
мого друга»
22:35 Х/ф
«Домоправитель»
00:20 Х/ф «Дiловi
люди»

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 Принцеси свiту
12:15 Подiї, що змiнили
свiт
13:10 Iнспектори
аномальних явищ
14:00, 22:35 Всесвiт
16:00, 23:35
Екстремальна поведiнка
диких тварин
17:45 Слiдство ведуть
екстрасенси
18:15 «Цивiлiзацiя
Incognita»
19:00 В гостях у
Д. Гордона. Євген
Кошовий
21:35 Пеле: король
футболу
00:00 «Красивi та
амбiцiйнi»

06:35 «Мультфiльм»
07:00, 07:30, 08:00,
08:30, 09:00, 12:00,
14:00, 16:00, 17:45
«Новини»
07:15, 07:35, 08:10,
08:35 «Ранок з
IНТЕРом»
09:20 Т/с «Гречанка»
11:15 Д/с «Слiдство
вели... з Леонiдом
Каневським»
12:25, 14:20 Т/с
«Земський лiкар»
14:50 «Судовi
справи»
16:15 «Сiмейний суд»
18:05 Ток-шоу
«Стосується
кожного»
20:00 «Подробицi»
20:45 Ток-шоу
«Чорне дзеркало»
23:30 Х/ф «Вагома
пiдстава для
вбивства»

06:15, 13:00, 15:25,
17:10 Т/с «Слiд»
07:00, 08:00, 09:00,
15:00, 19:00 Подiї
07:10, 08:10 Ранок з
Україною
09:15 Зiркорий шлях
10:00 Т/с «Хто, якщо
не я?»
11:50, 19:45 Ток-шоу
«Говорить Україна»
18:00 Т/с
«Безсмертник»
21:00 Спiвай як зiрка
23:00 Подiї дня
23:30 Т/с «Агент»

08:40, 13:10, 18:30
Екстремальна подорож:
Аляска: Катування
водою
10:55 Золото Юкону:
Мить iстини
11:40 Зроби або помри:
Вiднесенi морем
12:05 Зроби або помри:
Охоплений полум’ям
14:45 Атака нiльського
крокодила
16:15 Невразливi
конструкцiї:
Ураганостiйкий стадiон
17:45 Зроби або помри:
Падiння пiд лiд
18:10 Науковi дурощi:
Серiя 6
20:00, 23:45 Iсторiя їжi:
Серiя 1
20:45, 00:30 90-i:
десятирiччя, яке нас
об’єднало: Америка йде
вiйною
21:55 Зроби або помри:
До кiнця
22:15 Кордон:
Небезпечний кордон
23:00 Провiсники
Апокалiпсису

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 Будьте
здоровi!
13:40 Тарих седаси
14:15, 21:00 Велике
кiно на АTR
19:10 Маю право

08:30 Ранковий

Скоро у продаж
виходить
книга-фентезі
«Як червоний
диплом і
золота медаль
допоможуть
тобі в житті»

Передплачуйте газету «Вишгород».

Коли мене
запитують: «Ти
нічого не хочеш
розповісти?»,
починаю
думати, про
який косяк
із 100 вони
дізналися

Time
06:35 М/с «Пригоди
Джекi Чана»
06:55 М/с «Кунг-фу
Панда: Легенди
крутостi»
08:00, 18:00, 00:45
Репортер
08:05 Т/с «Татусевi
дочки»
10:05, 19:00 Т/с
«Воронiни»
18:20 Абзац!
20:00 Т/с
«СашаТаня»
21:00 Х/ф «На грi»
22:55 Х/ф «На грi 2»
00:50 Т/с
«Плiткарка-5»

«Свiдок»
09:00 «Випадковий
свiдок»
09:15 Т/с «Зниклi
безвiсти»
13:00 Т/с «Вулицi
розбитих лiхтарiв
- 11»
15:00, 19:00 «Свiдок»
15:15 Т/с «Йду тебе
шукати - 2»
19:30 Х/ф «Висота
89»
21:30 Х/ф «Тiнi в
раю»
23:10 Х/ф «Мачете»

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
13:10, 14:10 День
14:35 Феєрiя
мандрiв
15:35 Машина часу
16:30 Вiкно в Європу
17:15, 17:35, 18:14,
18:35 Україна понад усе!
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 Т/с «Ера
Стрiльця»
13:05 «Вiдеобiмба»
16:30 Т/с «Слiдчий
Протасов»
18:50 15 Тур ЧУ.
Чорноморець Iллiчiвець
21:30 «Буде бiй».
Всесвiтня серiя
Боксу WSB: Ukraine
Otamans (Україна)
- Cuba Domadores
(Куба)
00:10 Х/ф «Тонка
червона лiнiя»

06:30 «TOP SHOP»

06:20, 10:30 М/с
«Фiксики»
06:50, 09:30 М/с
«Клуб Вiнкс: Школа
чарiвниць»
07:20 М/с «Вперед,
Дiєго, вперед!»
07:45 Мультик з
Лунтiком
08:30 М/с «Пiдлiтки
мутанти черепашки
нiндзя»
08:55 М/с «Смурфiки»
11:00 Єралаш
11:45 Х/ф «Доктор
Дулiттл 5»
13:15 Т/с «Ксена принцеса - воїн»
15:00 У ТЕТа тато!
16:00 Вiталька
17:00 Країна У
18:00 Х/ф «Шiсть днiв,
сiм ночей»
20:00 Х/ф «За бортом»
22:10 Х/ф «Вiйна
подружжя Роуз»
00:10 Теорiя зради

06:50 Україна:
забута iсторiя
07:40, 15:10
Охоронцi Гiтлера
08:30, 14:20
Смертельний двобiй
09:20 Мiстична
Україна
10:10, 19:20 Шукачi
скарбiв
11:00, 22:40 Океани
11:50 Мегамисливцi
12:40, 21:50 Шукачi
неприємностей
13:30, 14:00, 18:30,
19:00 Скарби зi
звалища
16:00, 20:10 У
пошуках iстини
16:50, 21:00 Правила
життя
17:40
Найнебезпечнiшi
тварини
23:30 Покер

’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, 09:10 Золота
лихоманка
10:05, 10:35, 19:00,
19:30 Завзятi рiелтори
12:00
Мотореставрацiя
13:30, 18:00 Як це
зроблено?
14:00, 14:30 Бер
Грiллз: кадри
порятунку
15:00 Руйнiвники
легенд
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 Мисливцi
за складами

07:40 «Чи знаєте ви,
що...»
08:10 «Мультфiльми»
10:15
«ВусоЛапоХвiст»
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»

Наш індекс у Каталозі місцевих періодичних видань 40007
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2+2
06:20, 00:05 Вiд першої
особи. Пiдсумки
07:35 На слуху.
Пiдсумки
08:30 Гумористичний
клуб «Золотий гусак»
09:15 Перша студiя
10:10 Зроблено в
Європi
11:00 Книга ua
11:30 Д/ф «М’ясо з
пробiрки»
12:30 Нотатки на глобусi
13:35 Д/с «Мiй новий
дiм - Корея»
14:00 Х/ф «Гiмалаї - там,
де живе вiтер»
15:50 Чоловiчий клуб.
Бокс
16:55 Чоловiчий клуб
17:30 Д/ф «Палiтра.
Кацусiко Хокусай»
18:00 Х/ф «Потоп» ч.1
21:00 Новини
21:40 Утеодин з
Майклом Щуром
22:10 Iнша музика з
Олексiєм Коганом
22:50 Суперлото,
Трiйка, Кено

06:00 «Шiсть кадрiв»
07:10, 19:30 «ТСН»
08:00, 08:35 М/с
«Качинi iсторiї»
09:00 «Маша i
ведмiдь»
09:40 «Свiтське
життя»
10:40 Драма
«Апофегей»
14:30 «Вечiрнiй Київ»
16:30 «Вечiрнiй
квартал»
18:30 «Розсмiши
комiка»
20:15 «Українськi
сенсацiї»
21:15 «Лiга смiху.
Чемпiонат України з
гумору»
00:30 Драма
«Бiйцiвський клуб»

06:35 Дiстало!
07:30 Громадянська
оборона
08:25 Iнсайдер
09:30, 13:00, 20:05
Т/с «Захист свiдкiв»
12:45 Факти. День
18:45 Факти. Вечiр
19:15 Надзвичайнi
новини. Пiдсумки
23:00 Х/ф «Мiсто
злодiїв»

06:15 Х/ф «Гордiсть»
10:00 Пеле: король
футболу
11:15 Х/ф «Генрi Пул
вже тут»
14:00 Вперед, на
Олiмп!
14:50 Неймовiрнi
подорожi
16:10 «Цивiлiзацiя
Incognita»
16:20 «Мистецтво i
час»
16:45 «Iпостасi
спорту»
17:00 Ювiлейний
концерт Павла
Зiброва
19:00 Таємницi
древнiх цивiлiзацiй
20:00 Дива Сонячної
системи
21:00 Брiтнi Спiрс:
внутрiшнiй свiт
21:30 Rock Time з
Петром Полтарєвим
22:00 Х/ф «Цiна
пристрастi»

06:55 Ток-шоу

06:10, 07:10 Т/с
«Дорожнiй патруль»
07:00, 15:00, 19:00
Подiї
10:00 Зiрковий шлях.
Дайджест
11:00 Спiвай як зiрка
13:00, 15:20 Т/с
«Будинок сплячих
красунь»
17:10, 19:40 Т/с
«Нечiпаха»
22:00 Х/ф «Заїжджий
молодець»
23:50 Т/с «Агент»

«Стосується
кожного»
08:45 «Школа
доктора
Комаровського»
09:30 «Новини»
10:00 Х/ф «Зелений
фургон»
12:35 Т/с «Немила»
16:10 Х/ф «В
очiкуваннi весни»
18:05, 20:30 Т/с
«Птаха у клiтцi»
20:00 «Подробицi»
22:25 Х/ф «Вiй»
01:55 М/ф «Навколо
шахiв»

Завжди
задавався
питанням,
чому жінок або
немає, або їх
дві?
А потім мене
осінило —
біда ніколи
не приходить
одна!

— Ось тобі
валентинка.
— Але це
шматок
кахлю...
— Любов
взагалі
незрозуміла
штука!

08:00 «Ранок покиївськи»
09:30 «Київ музика»
10:00 «Телемаркет»
13:00 «Українська
пiсня року»
14:40, 16:00, 16:55,
18:00, 18:55, 20:55,
23:20 «Вiдкритий
мiкрофон»
14:50 «Паспортний
стiл»
15:00, 17:00,
19:00, 21:00, 23:00
«Столичнi телевiзiйнi
новини»
15:10, 16:10, 17:10,
18:10, 23:50 «У
центрi уваги»
19:20, 21:25
«Столиця»
22:30 «Життєвi
iсторiї»
23:25 «Київськi
iсторiї

06:30 Х/ф «Дiвчина
без адреси»
08:05 «Караоке на
Майданi»
09:00 «Все буде
смачно!»
11:00 Х/ф «Королева
бензоколонки»
12:35 Х/ф «Наречена
мого друга»
14:35 Х/ф
«Домоправитель»
16:10 «Кохана, ми
вбиваємо дiтей»
18:00 Х/ф
«Службовий роман»
21:00 Х/ф
«Прилетить раптом
чарiвник»
22:55 «Давай
поговоримо про
секс 2»

06:35 ЛОЛ
08:00 М/с «Монстри
проти прибульцiв»
09:50 М/с «Iсторiї
Тома i Джеррi»
11:45 Х/ф «Гремлiни
2»
13:50 Т/с
«СашаТаня»
18:40 Х/ф «На грi»
20:40 Х/ф «П’ятий
елемент»
23:05 Х/ф «Принади»

08:20, 15:55 Керування
юрбою: Час летить
09:25 Керування юрбою:
Ледачi нацiї
10:55 Бiльше, нiж
фокуси з Дi Ем Сi:
Перехресний вогонь
11:40 Керування юрбою:
Чини правильно
12:05 Керування юрбою:
Основнi висновки
13:10 Останнi таємницi
Третього рейха: Родина
Гiтлера
15:30 Керування юрбою:
Сила звички
16:15 Гра в числа: Ви
могли б стати босом?
16:40 Гра в числа: Як
досягти своєї мети?
20:00, 23:45
Розслiдування
авiакатастроф: Курс на
смерть
21:30 Наука
майбутнього Стiвена
Гокiнга: Iдеальне мiсто
22:15 Розумнi мiста
свiту: Бухарест

06:35 Ezan sedasi
07:05 Balcoqraq
08:15 Прогулянки
по Криму з О.
Гайворонським
08:30 Будьте
здоровi!
09:00 Телемарафон,
присвячений до Дня
рiдної мови «Ана тiлi
- Ватан тiлi»
14:35 Х/ф
16:45 Tarih sedasi
17:00 М/ф
18:05 Розважальне
шоу «Елiф - дедiм,
Б - дедiм»
18:45 Концерт
ансамблю «Къирим»
20:30 Bu afta
21:10 Велике кiно
на ATR

06:15 Х/ф «У
матросiв немає
запитань»
07:40 Т/с «Зниклi
безвiсти»
11:30 «Речовий
доказ». Неймовiрна
пригода iнспектора
12:00 «Головний
свiдок»
12:50 «Випадковий
свiдок»
13:45 «Правда
життя. Професiя
стоматолог»
14:15 Т/с «Таємницi
слiдства - 4»
19:30 Т/с «Слiди
апостолiв»
23:30 «Голi та
смiшнi»
00:30 Х/ф «Тiнi в
раю»

— Я хочу собі
язик проколоти.
У двох місцях.
Як це зробити,
щоб було
симетрично?
— Степлером
спробуй

09:35
Укравтоконтинент
10:15 Снiданок з
Iскрою
10:31 ПроОбраз з
Наталкою Фiцич
11:35 Майстри
Ремонту
17:15 Мiграцiйний
вектор
18:05 Фiнансовий
тиждень
18:35 Тема/Хронiка
тижня
20:35 В кабiнетах
21:10, 00:35 Велика
полiтика
21:35 Вiкно в
Америку
22:35 Невигаданi
iсторiї
22:50 Гра iнтересiв
23:35 Iсторiя успiху

06:20 «Нове Шалене

06:30 «TOP SHOP»

вiдео по-українськи»

07:40 «Чи знаєте ви,

09:00 Новини

що...»

06:20 М/ф «Зорянi
вiйни: крiзь простiр
та час»
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/с «Ескiмоска.
Пригоди в Арктицi»
10:50 М/с «Фiксики»
11:20 М/ф «Пiтер
Пен: Повернення в
Нетландiю»
12:30 Х/ф «Великий»
14:25 Х/ф «Доктор
Дулiттл 4»
16:00 Х/ф «Гербi:
божевiльнi перегони»
17:50 Х/ф «За бортом»
20:00 Вiталька
21:40 Країна У
23:00 Х/ф
«Побачення»

«Спецкор»
09:30 «Люстратор
7.62»

08:10 «Звана
вечеря»
12:00 «Рецепти
щастя»

10:00 Х/ф «Поводир»

13:00 Х/ф

12:00 Х/ф «Тiльки

«Суперпес»

вперед»

14:30 «Орел i Решка»

14:00 Т/с «Попiл»

17:15 «Орел i Решка.

00:00 «Буде бiй». Бої

Шопiнг»

за чемпiоньскi пояси
за версiями WBO и
WBA: Тайсон Фьюрi

18:15 Х/ф «Золота
дитина»
20:00 Х/ф «Хитрощi
Норбiта»

- Крiстiан Хаммер,

22:00 «КВН»

Дмитро Чудинов -

00:00 Т/с

Крiс Юбанк

«Надприродне»

07:40 У пошуках
iстини
09:20 Танки. Великi
битви
11:00 Планета
власними руками
13:00 Таємницi
динозавра
14:00 Океани
16:00 Неймовiрнi
Галапагоси
17:00 101 iдея, що
змiнила свiт
18:50 Дивовижний
всесвiт
20:30 НЛО з
минулого
21:30 Земля:
створення планети
23:30 Народження
континентiв
00:30 Борджiа:
iсторiя клану

07:20, 08:15 Золота
лихоманка
09:10, 09:40 Склади:
битва в Канадi
10:05, 10:35, 20:00,
20:30 Битви за
контейнери
11:00, 11:30 Битва за
нерухомiсть
12:00 Генiй автодизайну
13:00 Майстерня
«Фантом Воркс»
14:00 Мотобитва
15:00, 15:30, 16:00,
16:30, 17:00, 17:30,
18:00 Надлюдська
наука
18:30, 19:00, 19:30 Що
було далi?
21:00 Острiв з Бером
Грiллзом
22:00, 22:30 Ефект
Карбонаро
23:00 Бунтарi
крижаного озера
00:00 Голi та наляканi
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07:30 Шеф-кухар
країни
08:30 Гумористичний
клуб «Золотий гусак»
09:50 Хто в домi хазяїн?
10:10 Школа Мерi
Поппiнс
10:25 Мультфiльми
11:00 Подорожуй
першим
11:30 Д/ф «Малер.
Розмiреним кроком»
13:00 Православний
вiсник
13:25 Д/с «Мiй новий
дiм - Корея»
13:50 Фольк-music
15:00 Концертна
програма «Notwist»
16:45 Д/ф «Гваделупа.
Найкращий ром у свiтi»
17:50 Театральнi
сезони
18:25 Х/ф «Потоп» ч.2
21:00 Новини
22:05 Д/ф «Iндiя та
Європа: палiмпсест»
22:55 Трiйка, Кено,
Максима

06:00 Комедiя
«Принцеса
бензоколонки»
07:35 М/ф
08:00, 08:35 М/с
«Качинi iсторiї»
09:00 «Лото-Забава»
09:40 М/ф «Ескiмоска
2: Пригоди в Арктицi»
09:45 «Маша i
ведмiдь»
10:30 «ТСН»
11:15 «Свiт навиворiт:
Камбоджа»
12:10 «Принци
бажають
познайомитися 2»
13:25 «Повернiть менi
красу»
14:40 Комедiя
«Кохання у великому
мiстi 3»
18:30 «Українськi
сенсацiї»
19:30 «ТСН-Тиждень»
21:00 «Голос. Дiти 2.
Фiнал»
00:30 Бойовик «Ред 2»

06:10 Х/ф «Тутсi»
08:05 Зiрка YouTube
09:20 Дивитись усiм!
10:15, 13:00 Т/с
«Алхiмiк»
12:45 Факти. День
18:45 Факти тижня
20:20 Х/ф «Джанго
вiльний»
23:35 Х/ф
«Дванадцять рокiв
рабства»

06:00 Х/ф «Генрi Пул
вже тут»
10:00 Дива Сонячної
системи
11:15 Х/ф «Гордiсть»
14:00 За сiм морiв
15:00 Неймовiрнi
подорожi
16:00 Повернення
бiлого лева
17:00 Концерт
Михайла
Поплавського
«Приречений на
любов»
19:00 Таємницi
древнiх цивiлiзацiй
20:00 «Цивiлiзацiя
Incognita»
20:15 «Кумири»
20:40 «Свiтськi
хронiки»
21:05 Мiхаель
Шумахер: червоний
барон
22:00 Х/ф «Тому що я
так хочу»

06:25 Х/ф «Зелений

07:00 Подiї
07:40 Х/ф «Заїжджий
молодець»
09:25 Т/с «Нечiпаха»
13:15, 20:00
Т/с «Пiти, щоб
повернутися»
19:00 Подiї тижня з
Олегом Панютою
21:45 Т/с «Слiд»
23:15 Великий
футбол
01:00 Т/с «Агент»

фургон»
08:40 «Готуємо
разом»
09:30 «Недiльнi
новини»
10:00 «Орел i Решка.
Ювiлейний сезон»
10:55 Х/ф «12
стiльцiв»
14:00 Т/с «Сiльська
iсторiя»
17:55 Х/ф «Прикмета
на щастя»
20:00 «Подробицi
тижня»
22:00 Т/с «Iнша
сiм’я»
01:50 Д/ф «Вся
правда про Вангу»

Коли мене
злить швидкість
Інтернету, я
згадую, як
раніше ми
передавали
пісні через ІЧпорт і швидкість
Інтернету
відразу не така
вже й погана

Вважати
недійсним загублений
державний
акт
на право власності на землю,
виданий на ім’я
Ігора Леонідовича
ШАНДАРА

08:00 «Ранок покиївськи»
09:30 «Київ музика»
10:00 «Телемаркет»
13:00 «Унiверситет
культури»
13:45 «Служба
порятунку»
14:20, 15:00, 16:00,
17:00, 18:00, 19:00,
20:55, 22:50,
23:30 «Вiдкритий
мiкрофон»
14:35 «Гаряча лiнiя
«102»
15:10, 16:10, 17:10,
18:10, 00:00 «У
центрi уваги»
19:20, 21:30
«Столиця»
21:00, 23:00 «СТНтижневик»
22:30 «СТН-спорттижневик»
23:35 «Прогулянки
мiстом»

06:05 Х/ф «Бережiть
чоловiкiв»
07:20 Х/ф
«Недiльний тато»
09:00 «Все буде
смачно!»
11:35 «Караоке на
Майданi»
12:30 Х/ф
«Службовий роман»
15:20 «Мiстичнi
iсторiї-6 з Павлом
Костiциним»
19:00 «Битва
екстрасенсiв»
20:30 «Один за всiх»
21:45 «Детектор
брехнi 7»
22:45 «Я соромлюсь
свого тiла 2»

08:20 Керування юрбою:
Основнi висновки
08:40 Космос: Простiр
i час: Сховатися на
виднотi
09:25 Керування юрбою:
Порушники закону
09:50 Керування юрбою:
Приємнi подорожi
11:40, 15:30 Керування
юрбою: Грошi
14:45 Атака нiльського
крокодила
15:50 Керування юрбою:
Бруднi справи
16:15 Гра в числа:
Наскiльки ви крутi?
17:00 Iсторiя
їжi: Кулiнарнi
революцiонери
17:45 Мiжнародний
аеропорт Дубай: Серiя 1
20:00, 23:00 Таємне
життя апостолiв
20:45 Росiйськi секретнi
матерiали: Серiя 1
21:30 Фатальна стихiя:
Гнiв божий
22:15 Вторгнення на
Землю: Серiя 1

06:35 Ezan sedasi

Передплачуйте газету «Вишгород».

Лише один день 28 лютого (субота)
з 9:00 до 16:00
купуємо ВОЛОССЯ: 15 000 грн — 1 кг
Вишгород, вул. М. Грушевського, 1
(перукарня).
Тел: (067) 622-01-61, (095) 431-63-06
Асоціація роботодавців Вишгородщини
ВІТАЄ з днем народження
Ігора Володимировича БЕРКУНА!
Бажаємо щастя, сонця, долі,
У праці — успіхів доволі,
Прожити в радості сто літ,
Не знати горя, сліз і бід!

Підприємству на постійну роботу
потрібні охоронці.
Звертатись за тел: (067) 440-58-02

07:45 М/с «Кунг-фу
Панда: Легенди
крутостi»
10:50 М/ф «Монстр у
Парижi»
12:40 Т/с «Останнiй
з Магiкян»
18:50 Х/ф «На грi 2»
20:40 Х/ф «Гра
Ендера»
22:50 Х/ф
«Факультет»
00:55 Великi почуття

08:35 Феєрiя мандрiв
09:10, 14:35, 19:25
Велика полiтика
09:35 Вiкно в Америку
10:15 Снiданок з Iскрою
13:35 Дiалоги з
Патрiархом
14:15 Тема/Хронiка
тижня
15:35, 20:31 ПроОбраз з
Наталкою Фiцич
16:10, 16:40, 17:10,
17:35 «Єдина родина»
18:30 Вiкно в Європу
21:00 Час:
пiдсумки тижня з В.
Гайдукевичем
21:40 Час-Тайм
22:20 Територiя закону
22:30, 23:32 Фiнансовий
тиждень
22:35 Кiно з Янiною
Соколовою

06:10, 07:00 «Нове
Шалене вiдео поукраїнськи»
06:30 Журнал Лiги
Чемпiонiв УЄФА 20142015
08:30 «Буде бiй». Бої за
чемпiоньскi пояси за
версiями WBO и WBA:
Тайсон Фьюрi - Крiстiан
Хаммер, Дмитро
Чудинов - Крiс Юбанк
11:00 «Люстратор 7.62»
12:00 «ДжеДАI»
13:00 «Бушидо»
14:30 Х/ф «Уолл-Стрiт»
16:50 15 Тур ЧУ. Днiпро
- Волинь
19:15 15 Тур ЧУ. Динамо
- Металiст
21:30 «Профутбол»
23:15 Х/ф «Бехзат: Я
поховав своє серце»

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 «Суперпес»
12:00 «ВусоЛапоХвiст»
12:30 «Розсмiши
комiка»
13:20 «Орел i Решка.
Шопiнг»
14:20 «Орел i Решка»
16:10 Х/ф «Золота
дитина»
18:00 «Вечiрнiй
квартал»
20:00 М/ф
«Покахонтас»
21:20 «КВН»
23:45 Т/с
«Надприродне»

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
08:30 Будьте
здоровi!
09:00 Acci biber
09:35 Sherfe fashion
10:05 Gonul eseri
10:30 Дастархан
10:50 Татли сес
11:40 bu afta
12:20 Т/с
16:00 Yirla, sazim
16:45 Tarih sedasi
17:05 Радянське кiно
на ATR
18:45, 20:30 Велике
кiно на ATR

05:55 Т/с «Таємницi
слiдства - 4»
11:30 «Легенди
карного розшуку».
Алхiмiя смертi
12:00 «Агенти
впливу»
12:55, 22:45
«Випадковий свiдок»
13:30 Х/ф «Квартал»
15:20 Т/с «Я йому
вiрю»
23:00 «Головний
свiдок»
00:00 Х/ф «Акули
Малiбу»

— Одягни те,
в чому тобі
зручно.
— Але я не
можу ходити в
ковдрі

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/с «Ескiмоска.
Пригоди в Арктицi»
11:55 М/с «Бiлка та
Стрiлка. Пустотлива
сiмейка»
12:35 М/ф «Бiлка та
Стрiлка. Зорянi собаки»
14:10 Х/ф «Гербi:
божевiльнi перегони»
16:00 Х/ф «Доктор
Дулiттл 4»
17:45 Х/ф «Вiйна
подружжя Роуз»
20:00 Вiталька
21:40 Країна У
23:00 Х/ф «Мiс
Березень»
00:35 Х/ф «Удар по
незайманостi»

06:50 У пошуках
iстини
08:30 Iгри розуму
11:00 Земля:
створення планети
13:00 Народження
континентiв
14:00 Неймовiрнi
Галапагоси
17:00 101 зброя, що
змiнила свiт
18:50 Мiстична
Україна
21:30 Планета
власними руками
23:30 Таємницi
динозавра
00:30 Танки. Великi
битви

06:25 Залiзниця
Аляски
07:20 Хлопцi з Юкону
08:15 Бунтарi
крижаного озера
09:10 Голi та
наляканi
10:05 Гра на життя
11:00 Острiв з Бером
Грiллзом
12:00, 20:00 Швидкi
та гучнi
13:00, 21:00
Дилетант проти
експерта
14:00, 14:30 Склади:
битва в Канадi
15:00, 16:00, 17:00,
23:00 Брiстольська
затока
18:00, 19:00 Золота
лихоманка
22:00 Мисливець на
дива
00:00 Генiй автодизайну

Наш індекс у Каталозі місцевих періодичних видань 40007

Будьте обережні з вогнем
Сигнали служби 101
Валерій УЧЕНЬ,
провідний інспектор
Вишгородського РВ ГУ ДСНС
України у Київській області
Пожежа — велика біда, адже знищує житлові будинки, майно, пошкоджує промислові об’єкти, виводить з
ладу техніку.
Пожежі, як правило, виникають у
житлових будинках громадян, які нехтують правилами пожежної безпеки, забуваючи про те, що вогонь помилок не
пробачає.
З початку 2015 року, станом на
11.02.2015р., у м. Вишгороді та в населених пунктах Вишгородського району
виникло 19 пожеж (у 2014 році за такий

же період — 26).
Завдані прямі збитки з початку 2015
року становлять 3 059 000 грн (у 2014
році за такий же період — 3 526 000 грн),
побічні збитки — 3 689 510 грн (у 2013
році — 3 342 400 грн). Загинула 1 людина (у 2014 році жертв не було).
Основні причини пожеж — коротке
замкнення електромережі, необережне
поводження з вогнем, перегрів димаря
пічного опалення, підпал.
Непрочищені димарі, саморобні
електронагрівачі повітря й води, а також безпечність самих господарів — і
вогняний звір виходить на волю. Так, винуватці виникнення більшості пожеж —
люди — їхні дії або бездіяльність.
Громадяни! Будьте уважні й обережні з вогнем. Тоді від нього буде
добро і тепло.

Ліра

Запалим свічі

Тамара ШЕВЧЕНКО,
м. Вишгород, 20.12.2014 р.
Шумлять хліби, палаючи в вогні,
А серце плаче, тужить над полями…
І в тиху ніч наснилося мені,
Що йде розплата українськими синами.
То ніби ми згоріли, мов хліби,
І попелом розвіялись по полю.
То ніби ми встаєм, як колоски,
І йдем у бій за кращу долю.
Ти квітни, Україно, й не забудь
Дітей, що не повернуться зі Сходу.
І завжди вільна й незалежна будь,
Як вільний дух Вкраїнського народу.
Молімось. Хай затихне біль і щем
За знівечену душу України.
Запалим свічі. Хай горять вогнем,
Як кетяги червоної калини.
Запалим свічі мертвим і живим
І не забудем Схід, омитий кров’ю.
Запалим свічі мертвим і живим:
Одним — за царство, іншим — за здоров’я.

Хімчистка всіх видів одягу
та текстилю.
Фарбування шкіри і хутра.
Реставрація подушок, ковдр і перин.
(пров. Квітневий, 1),
тел: (050) 823-34-58

Безкоштовні оголошення

ІНШЕ
Домашній майстер.
Тел: (063) 100-90-08
Меблі на замовлення. Якість, гарантія,
помірні ціни. Тел: (096) 702-51-82

Ремонт квартир, сантехнічні зварювальні
роботи, електрика, вагонка.
Тел: (067) 945-06-40
Пошиття одягу.
Тел: 23-095, (096) 392-69-74

ПРОДАМ
Гараж №48 (фото в сландо),
кооператив «Екран». Тел: (096) 271-70-92

Вишгород
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№

Офіційно

21 лютого

План роботи Вишгородської міської ради на 2015 рік
Назва
проекту регуляторного акта

18.

Про затвердження Порядку розміщення
тимчасових споруд для провадження
підприємницької діяльності
у м. Вишгороді

19.

Про затвердження Положення про порядок
розміщення малих архітектурних форм
у м. Вишгороді

Термін
розробки
Ціль прийняття регуляторного акта
проекту
регуляторного акта
Врегулювання містобудівної та
Протягом
архітектурної діяльності відповідно до року
діючого законодавства

Врегулювання містобудівної та
архітектурної діяльності відповідно до
діючого законодавства

II. Питання, які розглядаються постійно:
1. Про звільнення від сплати державного мита.
2. Про безоплатне прийняття об’єктів у комунальну власність територіальної громади м. Вишгорода.
3. Про затвердження рішень виконавчого комітету Вишгородської міської ради та
розпоряджень міського голови.
4. Про надання дозволу підприємствам та організаціям комунальної власності на списання основних засобів, що перебувають у них на балансі.
5. Про внесення змін до Вишгородського міського бюджету на 2015 рік.
6. Про внесення змін до міських програм розвитку міста на 2015 рік.
7. Земельні питання.
III. Розгляд питань на засіданнях постійних
комісій, пов’язаних з підготовкою сесій
Згідно із планами роботи комісій.
ІV. Організаційно-масові заходи

Протягом
року

ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням Вишгородської міської ради
від 15 січня 2015 р. № 42/12

Найменування підрозділу, відповідального за розробку проекту регуляторного акта

Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради (О. Рачинський)
Відділ містобудування та архітектури (Т. Зайченко)
Юридичний відділ (І. Лахтарін)
Комісія з питань стратегії розвитку міста, будівництва, транспорту та зв’язку (Д. Новицький)
Комісія з питань законності та правопорядку, депутатської етики, інформаційної політики та контролю за
рішенням ради та її виконавчого комітету (О. Семенов)
Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради (О. Рачинський)
Відділ містобудування та архітектури (Т. Зайченко)
Юридичний відділ (І. Лахтарін)
Комісія з питань стратегії розвитку міста, будівництва, транспорту та зв’язку (Д. Новицький)
Комісія з питань законності та правопорядку, депутатської етики, інформаційної політики та контролю за
рішенням ради та її виконавчого комітету (О. Семенов)

№ з/п

Заходи

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Відзначення Дня Соборності України
Мітинг на честь воїнів-інтернаціоналістів
Організація заходів до Вишгородської Масляної
Організація заходів щодо відзначення Міжнародного жіночого дня
Відзначення в м. Вишгороді Шевченківських днів
Відзначення Дня Перемоги
Організація заходів щодо відзначення Міжнародного дня захисту дітей
Відзначення державного свята: День Конституції України
Народні гуляння на Івана Купала
Відзначення Дня міста Вишгорода
Відзначення державних свят: День Незалежності України, День Державного Прапора
Фестиваль «Вишгородська Покрова»
День захисника України, День Українського козацтва
Заходи по відзначенню річниці визволення м. Вишгорода від німецько-фашистських загарбників
Заходи щодо вшанування пам’яті жертв голодомору та політичних репресій в Україні
Відзначення Дня Гідності і Свободи
Відзначення Дня місцевого самоврядування
Новорічні та Різдвяні свята

лено 47 дітей. Серед них: 9 — діти з багатодітних родин, 2 — діти, що перебувають під
опікою, 2 — діти-інваліди, 1 — дитина учасника проведення АТО, 1 — дитина-напівсирота,
решта — обдаровані діти: вихованці ВМЦХЕТУМ «Джерело» та ФК «Чайка» МКДЮСШ КП
«УФКС Вишгородської міської ради».
2. Мета і основні завдання Програми
2.1. Метою Програми є створення сприятливих умов для якісного відпочинку та оздоровлення дітей м. Вишгорода.
2.2. Основні завдання Програми:
— підтримка сім’ї, підвищення рівня соціального захисту сімей з дітьми;
— оздоровлення дітей формами відпочинку та оздоровлення;
— створення сприятливих умов для реалізації соціально-педагогічних, медико-оздоровчих інноваційних проектів відпочинку та оздоровлення дітей.
3. Заходи щодо реалізації Програми
3.1. Забезпечення державної підтримки
відпочинку та оздоровлення дітей.
3.2. Вживання заходів щодо належної підготовки до відпочинку та оздоровлення всіх
дітей міста, особлива увага — оздоровленню
дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського
піклування, постраждалих від наслідків Чорнобильської катастрофи, дітей-інвалідів, дітей
з багатодітних та малозабезпечених сімей,
дітей військовослужбовців і працівників правоохоронних органів, які загинули під час виконання службових обов’язків, дітей учасників
і загиблих у АТО, дітей-переселенців із зони
проведення АТО, дітей, які перебувають на
диспансерному обліку, талановитих та обдарованих дітей, дитячих творчих колективів та
спортивних команд.
3.3. Забезпечення надання послуг з оздо-

ровлення та відпочинку для дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки,
— як безоплатно, так і з частковою оплатою
(за рахунок коштів батьків або осіб, що їх замінюють, інших джерел, не заборонених законодавством, та коштів Фонду соціального
страхування у зв’язку з тимчасовою втратою
працездатності).
3. 4. Забезпечення супроводу груп дітей
на оздоровлення і відпочинок під час їх перевезення до місць оздоровлення і відпочинку,
а також у зворотному напрямку з розрахунку: один супроводжуючий — на 15 дітей.
3.5. Забезпечення транспортними послугами дітей, які направляються на оздоровлення та відпочинок до дитячого оздоровчого
закладу та в зворотному напрямку, шляхом
укладання договорів із перевізником.
3.6. Залучення підприємств, установ і організацій усіх форм власності, благодійних організацій та фондів щодо надання фінансової
і матеріальної допомоги в організації літнього
відпочинку та оздоровлення дітей соціально
незахищених категорій.
3.7. Висвітлення проведення оздоровчої
компанії 2015 року в газеті «Вишгород», ТРК
«ВишеГрад» та на інтернет-сторінці міської
ради.
4. Фінансове забезпечення Програми
4.1. Видатки, пов’язані з відпочинком та
оздоровленням дітей, здійснюються за рахунок виділених в установленому порядку коштів з місцевого бюджету — на загальну суму
300 000 грн (у т. ч. 100 000 грн — на оздоровлення вихованців оркестру-студії «Водограй»)
та коштів Фонду соціального страхування з
тимчасової втрати працездатності, передбачених на оздоровлення дітей, які постраждали
внаслідок Чорнобильської катастрофи, Всеу-

Програма підтримки інтелектуально-творчого розвитку дітей на 2015 рік
І. Загальні положення
Освіта є важливою складовою частиною загального розвитку кожної дитини. Одними з пріоритетних напрямків соціальної сфери, визначеними Конституцією України та законодавством, є освіта і культура, реформування яких передбачає
удосконалення та розвиток мережі освітніх послуг.
Щорічне збільшення дитячого населення м. Вишгорода,
а також недостатня кількість дитячих закладів освіти аргументують пошук альтернативних шляхів реалізації цієї програми.
Впродовж 2014 року фінансування Програми підтримки інтелектуально-творчого розвитку дітей здійснювалось із
бюджету міста. Видатки міського бюджету складають суму
30 тис. грн (оплата за перебування дітей у центрі розвитку
«Абетка» ФОП «Чирчик Г.М.»).

Термін
виконання
лютий
лютий
лютий
березень
березень
травень
червень
червень
липень
серпень
серпень
жовтень
жовтень
жовтень
листопад
листопад
грудень
грудень

Секретар ради М. РЕШЕТНІКОВА

Програма відпочинку та оздоровлення дітей м. Вишгорода на 2015 рік
1. Загальні положення
1.1. Турбота про здоров’я дітей є одним з
основних показників ставлення держави до
проблем підростаючого покоління. Разом з
тим, саме стан справ у цій сфері викликає занепокоєння.
1.2. Впродовж останніх років у місті зберігається тенденція до погіршення стану
здоров’я дітей, зумовлена негативними факторами соціально-економічного, екологічного
та психоемоційного характеру. Вплив постійно
діючих факторів ризику, в тому числі стресові
перевантаження, зокрема, в шкільному віці,
призводять до порушення механізму саморегуляції фізіологічних функцій, що сприяє розвитку хронічних захворювань у дітей.
1.3. Правовою основою розроблення та
реалізації Програми є Конституція України,
Конвенція про права дитини, Сімейний кодекс
України, Закони України «Про охорону дитинства», «Про соціальну роботу з сім’ями, дітьми
та молоддю», «Про оздоровлення та відпочинок дітей».
Конвенцією ООН про права дитини (ратифікована Верховною Радою України) проголошено, що діти мають не лише особливі
потреби, а й громадські, політичні, соціальні,
культурні та економічні права. Одним із найважливіших стратегічних завдань нашої держави в забезпеченні соціального захисту дитинства є реалізація права на оздоровлення і
відпочинок.
1.4. Протягом 2014 року фінансування
програми відпочинку та оздоровлення дітей м.
Вишгорода здійснювалось із бюджету міста та
району. З міського бюджету профінансовано
оздоровлення дітей на загальну суму 200 тис.
грн (в тому числі оздоровлення вихованців
оркестру-студії «Водограй»). У дитячому оздоровчому закладі «Славутич» в с. Приморське
Татарбунарського р-ну Одеської обл. оздоров-
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2015 року

У центр розвитку дитини «Абетка» було влаштовано 14
дітей-переселенців із зони проведення АТО та дітей соціально
незахищених категорій.
Програма підтримки інтелектуально-творчого розвитку
підростаючого покоління на 2015 рік створена для підвищення інтелектуального розвитку дітей та організації дитячого дозвілля — перш за все дітей, які не відвідують дитячий садочок,
а також з метою підвищення культурного рівня, духовного та
естетичного виховання дошкільнят і школярів.
ІІ. Мета та основні завдання Програми
Основною метою Програми є створення умов для розвитку інтелектуальних, творчих здібностей, формування
особистостей з високою духовною культурою, надання можливості дітям реалізувати себе, забезпечення дозвілля за уподобаннями, організація дошкільного виховання та розвитку,

Додаток 22
до рішення Вишгородської міської ради
від 15 січня 2015 р. № 42/8
країнського фонду оздоровлення і відпочинку
дітей та учнівської молоді, коштів підприємств,
установ, організацій, позабюджетних фондів,
а також добровільних внесків юридичних і фізичних осіб, коштів батьків та інших джерел,
не заборонених законодавством.
5. Очікувані результати
виконання Програми
5.1. Реалізація даної Програми надасть
можливість оздоровити дітей м. Вишгорода, в
тому числі дітей, які мають статус:
дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;
дітей-інвалідів;
дітей, які постраждали внаслідок катастрофи на Чорнобильській АЕС;
дітей з багатодітних і малозабезпечених
сімей;
дітей працівників органів внутрішніх справ,
військовослужбовців, які загинули під час виконання службових обов’язків;
дітей, які перебувають на диспансерному
обліку;
талановитих та обдарованих дітей.
6. Координація, контроль та управління за
ходом виконання Програми
6.1. Основними напрямками контролю за
ходом виконання Програми є аналіз відділу з
гуманітарних питань, фінансово-бухгалтерського відділу та інформування з цього питання міської ради.
6.2. Координацію, контроль та управління
за ходом виконання Програми здійснюють постійна комісія міської ради з гуманітарних питань та постійна комісія міської ради з питань
планування та формування бюджету, управління комунальною власністю міста.
Секретар ради М. РЕШЕТНІКОВА
Додаток 23
до рішення Вишгородської міської ради
від 15 січня 2015 р. № 42/8

диференціювання позашкільної освіти дітей та створення альтернативи дитячому садочку в допомогу батькам з частковою
зайнятістю, а також організація дитячого відпочинку.
Мета — зробити навчання та спілкування дітей природнім і радісним заняттям, створити атмосферу, яка стимулює
пізнавальну активність, пробуджує інтерес до творчості, допомагає розкритися індивідуальним здібностям та забезпечити
високий рівень підготовки дітей, а також приділити особливу
увагу комплексному естетичному розвитку дітей. У процесі
навчання задіяти як традиційні методики навчання й виховання дитини, її розвитку, так і сучасні альтернативні методики
(система Нікітіних, Монтесорі, Зайцева, Вальдорфська педагогіка та ін.), а також розробки авторських методик.
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21 лютого

11

Вишгород
Додаток 23
до рішення Вишгородської міської ради
від 15 січня 2015 р. № 42/8
IV. Очікувані результати та строк дії Програми
В результаті здійснення заходів, передбачених цією Програмою, мають бути досягнуті такі результати:
— загальна сума коштів, що мають бути використані протягом
2015 року для фінансування, має скласти не менше 350 000 грн;
— реалізація творчого потенціалу дітей в інтересах їх становлення і самореалізації, розвиток творчих, інтелектуальних, наукових здібностей підростаючого покоління.
Дія цієї Програми розрахована на 2015 р.
V. Управління при виконанні Програми
та контроль за її виконанням
Загальне управління в процесі здійснення цієї Програми покладається на виконавчий комітет Вишгородської міської ради.
Поточний контроль за виконанням Програми здійснюють
постійні комісії міської ради з гуманітарних питань та з питань
планування та формування бюджету, управління комунальною власністю міста.
Секретар ради М. РЕШЕТНІКОВА

Програма підтримки інтелектуально-творчого розвитку дітей на 2015 рік

Основне завдання Програми — залучення дітей до систематичної творчої та інтелектуальної діяльності за напрямками:
— раннього розвитку дітей;
— дошкільної підготовки;
— іноземних мов;
— гуманітарних і математичних наук;
— образотворчого мистецтва та художньої творчості;
— театрального мистецтва.
ІІІ. План заходів Програми
№
№
з/п

Офіційно

2015 року

Зміст заходів

Фінансування за
рахунок коштів
місцевого бюджету
та добровільних
внесків фізичних
осіб, підприємств,
установ

1

2

Залучити існуючі в місті
Вишгороді заклади дошкільної
освіти приватної форми власності
«Совушка», «Абетка», «АБВідейка», «Бадяка-Маняка»,
«Умнічка», «Кузя», «Казкова
країна» до прийому дітей
дошкільного віку на платній основі
Сприяти влаштуванню 20 дітей
дошкільного віку у заклади дошкільної освіти приватної форми
власності, в першу чергу — дітей з
числа тимчасових переселенців із
зони проведення АТО та з числа дітей соціально незахищених категорій м. Вишгорода, які не відвідують
комунальні дошкільні заклади

2 100 грн * 20д. * 9
міс. = 378 тис. грн
за рахунок коштів
місцевого бюджету

за рахунок коштів
місцевого бюджету
та добровільних внесків фізичних осіб,
підприємств, установ і громадян

Додаток 24
до рішення Вишгородської міської ради
від 15 січня 2015 р. № 42/8

Програма розвитку Вишгородської районної організації Товариства
Червоного Хреста України на 2015 рік
1. Мета і основні завдання Програми
Мета Програми:
— організація медико-соціальної допомоги
громадянам похилого віку, інвалідам та іншим
соціально незахищеним верствам населення
міста Вишгорода;
— попередження та полегшення страждань
мешканців міста Вишгорода під час збройних
конфліктів, стихійного лиха, катастроф і аварій;
— сприяння органам місцевої влади у медичному обслуговуванні поранених і хворих
військовослужбовців, цивільного населення під
час збройних конфліктів, допомога і моральна
підтримка переселенцям, які перебувають на
території міста;
— придбання продуктових наборів, медикаментів, обладнання для учасників антитерористичної операції (АТО); надання допомоги
вимушеним переселенцям з Автономної Республіки Крим, Східної України, які постраждали в
районах проведення АТО;
— сприяння органам місцевої влади в їх діяльності в гуманітарній сфері тощо;
— створення сприятливих умов для якісного оздоровлення і відпочинку дітей, які проживають та навчаються на території міста Вишгорода.
Основні завдання Програми:
— співпраця з органами місцевої влади з
метою забезпечення дотримання норм міжнародного гуманітарного права;
— організація медико-соціальної допомоги
патронажної служби одиноким громадянам похилого віку, інвалідам та іншим соціально незахищеним верствам населення — мешканцям
міста Вишгорода;
— забезпечення функціонування центру
медико-соціальної допомоги в місті Вишгороді;
— організація підготовки населення до надання першої медичної допомоги і догляду за
хворими;

Пільги щодо сплати
земельного податку
Влас. інф.
На порядку денному 43 (позачергової) сесії Вишгородської
міської ради VI скликання було
одне рішення — про внесення
змін та доповнень до рішення
Вишгородської міської ради від
15.01.2015 р. № 42/6 «Про встановлення плати на землю на території міста Вишгорода». Доповідав заступник міського голови
Олексій Рачинський.
21 депутат і міський голова
одностайно ухвалили вищезазначене рішення в першій редакції
(тобто його було взято за основу). За пропозицією бюджетної
комісії та міськвиконкому — у пп.
6.1, абзац 3 додали: «крім підприємств, установ та організацій по
виробництву, розподіленню, постачанню та торгівлі електричною енергією;». За цю правку
присутні у залі засідань міські
депутати також одностайно проголосували.
Див. текст рішення
від 17.02.2015 № 43/1

— заохочення дітей і молоді до участі в діяльності Товариства;
— навчання соціальних робітників, волонтерів догляду за тяжко хворими і пацієнтами
похилого віку;
— створення і поширення соціальної реклами щодо пропаганди здорового способу життя
та збереження репродуктивного здоров’я молоді;
— збільшення чисельності дітей, охоплених
організованими формами оздоровлення та відпочинку;
— вдосконалення мережі дитячих закладів
оздоровлення та відпочинку;
— поліпшення матеріально-технічного, науково-методичного забезпечення діяльності
дитячих закладів оздоровлення та відпочинку;
— створення оптимальних умов для безпечного й ефективного перебування дітей у
дитячих закладах оздоровлення та відпочинку;
— створення умов для зміцнення фізичного
та психічного здоров’я дітей шляхом належної
організації оздоровлення та відпочинку;
— створення сприятливих умов для реалізації соціально-педагогічних, медико-оздоровчих інноваційних проектів оздоровлення та
відпочинку дітей;
— створення умов для ефективного оздоровлення та відпочинку дітей-інвалідів, які не
можуть обходитись без сторонньої допомоги;
— розвиток міжнародних відносин у сфері
дитячого оздоровлення та відпочинку мешканців міста Вишгорода.
2. Термін дії Програми
Програма розрахована на 2015 рік. Координація діяльності з виконання Програми покладається на Вишгородську районну організацію Товариства Червоного Хреста України.
3. Фінансове забезпечення
виконання Програми
Реалізація Програми базуватиметься на

виконанні відповідних заходів, фінансування
яких здійснюватиметься за рахунок коштів
загального фонду міського бюджету — на загальну суму 150 000 грн, у т. ч.: організація медико-соціальної допомоги патронажної служби
одиноким громадянам похилого віку, інвалідам
та іншим соціально незахищеним верствам населення — мешканцям міста Вишгорода; придбання продуктових наборів, медикаментів,
обладнання для учасників АТО; надання допомоги переселенцям з Автономної Республіки
Крим, Східної України, які постраждали в районах проведення АТО — 150 000 грн.
4. Очікувані результати
реалізації Програми
Реалізація Програми розвитку Вишгородської районної організації Товариства Червоного Хреста України на 2015 рік надасть змогу:
— удосконалити механізм підтримки різних
категорій населення, створити правові передумови для повноцінного функціонування центру
медико-соціальної допомоги в районі;
— запровадити систему інтегрованої соціальної допомоги, заснованої на першочерговому сприянні та реалізації власних можливостей
громадянина, створити сприятливі умови для
використання його трудового потенціалу;
— сформувати в суспільстві потребу у відповідальному ставленні громадян до збереження свого здоров’я;
— підвищити рівень готовності молоді до
подружнього життя та виконання функцій батька і матері;
— удосконалити систему надання допомоги громаді м. Вишгорода;
— підвищити рівень обізнаності громадськості про співпрацю з Вишгородською міською радою Товариства Червоного Хреста України;
— удосконалити механізм залучення організацій до розв’язання проблем одиноких лю-

дей, громадян похилого віку;
— збільшити кількість дітей, охоплених організованими формами оздоровлення та відпочинку, зокрема:
* дітей військовослужбовців, які беруть
участь в АТО;
* дітей переселенців з Автономної Республіки Крим, Східної України, які постраждали в
районах проведення АТО;
* дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;
* дітей-інвалідів;
* дітей, які постраждали внаслідок катастрофи на Чорнобильській АЕС;
* дітей з багатодітних і малозабезпечених
сімей;
* дітей, які перебувають на диспансерному
обліку;
* дітей, батьки яких загинули від нещасних
випадків на виробництві або під час виконання
службових обов’язків;
* талановитих і обдарованих дітей (переможців міжнародних, всеукраїнських, обласних олімпіад, конкурсів, фестивалів, змагань,
відмінників навчання, лідерів дитячих громадських організацій).
5. Координація, контроль та управління
за ходом виконання Програми
Основними напрямками контролю за ходом виконання Програми є аналіз відділу з гуманітарних питань, фінансово-бухгалтерського
відділу та інформування з цього питання міської ради.
Координацію, контроль та управління за
ходом виконання Програми здійснюють постійна комісія міської ради з гуманітарних питань
та постійна комісія міської ради з питань планування та формування бюджету, управління
комунальною власністю міста.
Секретар ради М. РЕШЕТНІКОВА

43 (позачергова) сесія Вишгородської міської ради VI скликання

Про внесення змін та доповнень до рішення Вишгородської міської ради № 42/6 від
15.01.2015 р. «Про встановлення плати за землю на території міста Вишгорода»
Рішення від 17 лютого 2015 р. № 43/1
У зв’язку зі змінами в бюджетному та податковому законодавстві України, керуючись ст.ст.
10, 12, розд. XII, XIV Податкового кодексу України, ст. 25, 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Вишгородська міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Внести зміни та доповнення до пункту 6 додатку 1 «Положення про встановлення плати за
землю на території міста Вишгорода» до рішення Вишгородської міської ради від 15 січня 2015
року № 42/6 «Про встановлення плати за землю
на території міста Вишгорода» та викласти в наступній редакції:
«6. Пільги щодо сплати земельного податку для фізичних та юридичних осіб
6.1. Від сплати податку звільняються фізичні
та юридичні особи відповідно до статей 281 та 282
Податкового кодексу України, а також:
— заповідники, у тому числі історико-культурні, парки державної та комунальної власності,
регіональні ландшафтні парки, пам’ятки природи,
заповідні урочища та парки-пам’ятки садово-паркового мистецтва;
— дослідні господарства науково-дослідних
установ і навчальних закладів сільськогосподарського профілю та професійно-технічних училищ;

— органи державної влади та органи місцевого самоврядування, органи прокуратури, заклади,
установи та організації для реабілітації, лікування
та оздоровлення хворих, військові формування,
утворені відповідно до законів України, Збройні
сили України та Державна прикордонна служба
України, які повністю утримуються за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів;
— дитячі оздоровчі заклади України — незалежно від їх підпорядкованості, у тому числі дитячі
санаторно-курортні та оздоровчі заклади України,
які знаходяться на балансі підприємств, установ
та організацій;
— релігійні організації України, статути (положення) яких зареєстровано у встановленому законом порядку, — за земельні ділянки, надані для
будівництва і обслуговування культових та інших
будівель, необхідних для забезпечення їх діяльності, а також благодійні організації, створені відповідно до закону, діяльність яких не передбачає
одержання прибутків;
— оздоровчі заклади громадських організацій
інвалідів, реабілітаційні установи громадських організацій інвалідів;
— дошкільні та загальноосвітні навчальні заклади — незалежно від форм власності і джерел
фінансування, заклади культури, науки, освіти,
охорони здоров’я, соціального захисту, фізичної

культури та спорту, які повністю утримуються за
рахунок коштів державного або місцевих бюджетів;
— підприємства, установи, організації, громадські організації фізкультурно-спортивної спрямованості — за земельні ділянки, на яких розміщені спортивні споруди, що використовуються для
проведення всеукраїнських, міжнародних змагань
та навчально-тренувального процесу збірних команд України з видів спорту та підготовки спортивного резерву, бази олімпійської та паралімпійської підготовки, перелік яких затверджується
Кабінетом Міністрів України».
2. Це рішення набирає чинності з 01.01.2015
року.
3. Виконавчому комітету Вишгородської міської ради забезпечити направлення копії цього рішення Вишгородській ОДПІ ГУ ДФС Київської області у десятиденний строк з дня оприлюднення.
4. Секретарю ради забезпечити оприлюднення цього рішення в засобах масової інформації.
5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань планування та
формування бюджету, управління комунальною
власністю міста та постійну комісію з питань регулювання земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища.
Міський голова В. РЕШЕТНЯК

Тема

Вишгород
Уточнення

Хто встановлює тарифи

До інформації Галини Коваль, заступника
директора ВРКП «Вишгородтепломережа»,
яка була опублікована 14.02.2015 р. на стор. 3
газети «Вишгород» № 7 (1007), просимо внести уточнення:
«раніше було 4 грн 44 коп. за 1 кв. м опалювальної площі (загальна площа помешкан-

ня без урахування балконів) протягом року».
Надаємо уточнення і до коментаря Олександра Ростовцева, заступника Вишгородського міського голови.
У відповідності до п. 2 ст. 5 Закону України «Про державне регулювання у сфері комунальних послуг» та п. 1.4. Ліцензійних умов

21 лютого
провадження господарської діяльності з виробництва теплової енергії (крім діяльності
з виробництва теплової енергії на теплоелектроцентралях,
теплоелектростанціях,
атомних електростанціях і когенераційних
установках та установках з використанням
нетрадиційних або поновлюваних джерел
енергії), затверджених 10.08.2012 р. постановою № 276 Національної комісії, що
здійснює державне регулювання у сфері

комунальних послуг, — незалежно від підпорядкування ВРКП «Вишгородтепломережа» (районна чи міська), встановлення
тарифів належить до повноважень органів
державного регулювання, оскільки з джерел тепла зазначеного підприємства для
потреб споживачів міста Вишгорода відпускається теплової енергії в обсязі, що перевищує 20 тис. Гкал на рік (факт за 2014 рік
— 59 тисяч Гкал).

Будинки з даховими котельнями
Мешканці квартир у будинках
з власними даховими котельнями
звертаються до ВРКП «Вишгородтепломережа» стосовно отримання послуги з централізованого
опалення. Надаємо для розміщення на сторінках газети «Вишгород»
роз’яснення Міністерства регіонального розвитку, будівництва та
житлово-комунального господарства України із зазначеного питання (додається).
Подібні звернення, на нашу думку, були викликані низкою публікацій
депутата Вишгородської міської ради
О. В. Момота у газеті «Рідне місто»,
яка ним же і заснована. Для спростування «висновків» вищезазначеного
автора (щодо включення до тарифу
на послуги з централізованого опалення витрат, які розраховані для
надання послуги з централізованого
постачання гарячої води) просимо
оприлюднити також структуру тарифів на послуги з централізованого
опалення та централізованого постачання гарячої води, що надаються
населенню ВРКП «Вишгородтепломережа» (додається).
Наголошуємо, що тарифи на послуги з централізованого опалення
та послуги з централізованого постачання гарячої води, що надаються
населенню суб’єктами господарювання, які є виконавцями цих послуг
(162 теплопостачальні організації), а
також структура тарифів затверджені постановою Національної комісії,
що здійснює державне регулювання

у сферах енергетики та комунальних
послуг (НКРЕКП), від 17.10.2014 №
146 (із змінами), внесеними постановами та від 18.12.2014 № 822), зареєстрованою в Міністерстві юстиції
31.10.2014 за № 1376/26153 та офіційно оприлюдненою 21.11.2014 р. в
«Офіційному віснику України» за №
91, ст. 2615.
Зазначену постанову Національної комісії, що здійснює державне
регулювання у сферах енергетики та
комунальних послуг, можна знайти
на її офіційному веб-сайті.
Таким чином, всі тарифи на опалення за грудень 2014 року, опубліковані в газеті «Рідне місто» № 3 (23) за
лютий 2015 року, були розраховані
правильно. ВРКП «Вишгородтепломережа» перепрошує за деяку невідповідність розрахунків, указаних у
статті: при формуванні таблиці тарифів на опалення по вказаних в статті
будинках були автоматично перенесені дані за попередній місяць.
Додатки:
1. Мінрегіон про надання послуги
з централізованого опалення у будинках із встановленими даховими
котельнями — на 1 арк.
2. Структура тарифів на послуги з централізованого опалення та
централізованого постачання гарячої води, що надаються населенню
ВРКП «Вишгородтепломережа», —
на 2 арк.
В. о. директора ВРКП
«Вишгородтепломережа»
В. АЛЕКСЕЄВ

Споживач

Щодо надання послуги з централізованого опалення у будинках
із встановленими даховими котельнями
Відповідно до ст. 382 Цивільного кодексу України,
власникам квартири у багатоквартирному житловому
будинку належать на правах спільної сумісної власності приміщення загального користування, опорні конструкції будинку, механічне електричне, сантехнічне та
інше обладнання за межами або всередині квартири,
яке обслуговує більше однієї квартири, а також споруди, будівлі, які призначені для забезпечення потреб усіх
власників квартир, а також власників нежитлових приміщень, які розташовані у житловому будинку.
Згідно з ч. 16 ст. 1 Закону України «Про теплопостачання», система автономного теплопостачання
— внутрішньобудинкова система опалення, яка використовується для теплозабезпечення окремого багатоквартирного будинку.
Також, відповідно до п. 1.4 Порядку відключення
окремих житлових будинків від мереж централізованого опалення та постачання гарячої води при відмові споживачів від централізованого теплопостачання,
затвердженого наказом від 22.11.2005 № 4, «система
автономного теплопостачання будинку — сукупність
джерела теплової енергії потужністю до 1 Гкал/год;
розміщується в межах цього будинку (частині будинку,
надбудові чи прибудові до цього будинку), внутрішньобудинкових мереж і систем теплопостачання окремих
приміщень».

Відносини між суб’єктом господарювання, предметом діяльності якого є надання житлово-комунальних
послуг (далі — виконавець), і фізичною та юридичною
особою (далі — споживач), яка отримує або має намір отримувати послуги з централізованого опалення,
постачання холодної та гарячої води і водовідведення
(далі — послуги) врегульовано Правилами надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної
та гарячої води і водовідведення (далі — Правила) та
Типовим договором на надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і
водовідведення, затвердженими Постановою Кабінету
Міністрів України від 21.07.2005 р. № 630.
Вищезазначеними Правилами визначено, що централізоване опалення — послуга, спрямована на задоволення потреб споживача у забезпеченні нормативної
температури повітря у приміщеннях квартири, яка надається виконавцем з використанням внутрішньобудинкових систем теплопостачання.
Таким чином, мешканці квартир у будинках із
власними даховими котельнями отримують послугу
централізованого опалення від автономного джерела
теплової енергії та керуються вищезгаданими нормативно-правовими актами.
© 2013 Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України
Додаток 54
до постанови Національної комісії,
що здійснює державне регулювання у сферах
енергетики та комунальних послуг, від 17 жовтня
2014 року № 146

Структура одноставкових тарифів на послуги з централізованого опалення та
централізованого постачання гарячої води, що надаються населенню Вишгородським
районним комунальним підприємством «Вишгородтепломережа»
Послуга з централізованого опалення
№
з/п

1
1
2
2.1
2.2
2.3
3
4
5
6
7
7.1
7.2

8
9
10
11
11.1
11.2
12
13
14

Назва показника

2
Собівартість власної теплової енергії, врахована у встановлених тарифах на теплову енергію для потреб населення
Витрати на утримання абонентської служби, усього, у т. ч.:
витрати на оплату праці
внески на соціальні заходи
інші витрати абонентської служби
Витрати з проведення періодичної повірки, обслуговування і ремонту
квартирних засобів обліку, у тому числі їх демонтажу, транспортування та монтажу після повірки
Витрати на придбання води на послуги з централізованого постачання гарячої води
Решта витрат, крім послуг банку
Собівартість послуг без урахування послуг банку
Розрахунковий прибуток, усього, у т. ч.:
прибуток у тарифі на теплову енергію для потреб населення
плановий прибуток на послугу, усього, у т. ч.:
чистий прибуток
податок на прибуток
Послуги банку
Повна планова собівартість послуг з урахуванням послуг банку
Вартість послуг
Плановані тарифи на послуги, у т. ч. на послугу з централізованого
опалення:
вартість теплової енергії
решта складових тарифу
Плановані тарифи на послуги з ПДВ
Планований тариф на послугу з централізованого опалення, грн/кв. м
за місяць протягом опалювального періоду, з ПДВ
Планована тривалість опалювального періоду, діб
Член Комісії

13

2015 року

Послуга з централізованого постачання
гарячої води
за умови підключення
за умови
рушникосушильників
відсутності
до системи гарячого
рушниководопостачання
сушильників

для абонентів житлових
будинків з будинковими та
квартирними приладами
обліку теплової енергії

для абонентів житлових
будинків без будинкових
та квартирних приладів
обліку теплової енергії

грн/Гкал
3

грн/м2 на рік

грн/м3

грн/м3

4

5

6

333,020

60,907

0,000

0,000

4,835
3,528
1,307
0,000

0,884
0,645
0,239
0,000

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

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

x

x

0,000

0,000

x

x

0,000

0,000

0,000
337,855
2,660
2,660
0,000
0,000
0,000
6,439
344,29
x

0,000
61,792
0,486
0,486
0,000
0,000
0,000
1,178
62,97
x

0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,00
x

0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,00
x

346,95

63,46

0,00

0,00

335,68
11,27
416,35

61,39
2,06
76,15

x
x
0,00

x
x
0,00

х

12,96

х

х

178

х

х

178

Р. Машляківський
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21 лютого

Кредит і пільги

Громадяни вищезазначених категорій, що перебувають на квартобліку (зокрема, на поліпшення
житлових умов), можуть отримати
пільговий кредит на придбання
квартир за адресою: Київська обл.,
Вишгородський район, с. Нові Петрівці, вул. М. Ватутіна, буд. 34. Забудовник — ТОВ «Управління капітального будівництва». Вартість
одного кв. м — 9 500 грн, будинок
введено в експлуатацію.
Для реєстрації необхідно написати заяву на отримання кредиту,
заповнити анкету позичальника та
надати такі документи:
довідку про перебування на
квартирному обліку всіх членів
сім’ї (оригінал);
довідку про склад сім’ї (Ф-3
ЖЕК) (оригінал);
оригінали та копії паспортів
повнолітніх членів сім`ї (1, 2 стор.,
прописка);
оригінали та копії довідок про
присвоєння ідентифікаційного номера;
оригінал та копію свідоцтва
про народження дитини (дітей);
оригінал та копію свідоцтва
про шлюб;
довідку з місця роботи із зазначенням займаної посади, часу
перебування на такій посаді та
розміру заробітної плати впродовж останніх 6 місяців (із поміткою «затримки у виплаті з/п за
останні 6 міс. відсутні»);
виписку з трудової книжки про
місце роботи за останні 3 роки;
документи, що підтверджують
інші доходи позичальника (за наявності доходу не за основним місцем роботи), у т.ч. декларацію про

Вишгород

Народ, підтримай свою армію!

Молодіжне житло

Довготерміновий
пільговий
кредит (17 % річних) на будівництво
(реконструкцію) житла надається:
— молодим сім’ям (чоловік і дружина віком до 35 років);
— неповним сім’ям (мати (батько) віком до 35 років має неповнолітніх дітей (дитину);
— одиноким молодим громадянам (віком до 35 років включно) —
терміном до 30 р., але не більше, ніж
досягнення позичальником пенсійного віку.

Суспільство

2015 року

доходи на останню звітну дату, завірену податковою інспекцією;
згоду подружжя (інших членів
сім’ї) на передачу в заставу майнових прав на житло (нотаріально
посвідчену) або їхня присутність
при укладенні договору застави
майнових прав/застави квартири;
довідка про платоспроможність сім’ї (довідки про доходи).
Для СПД — надати:
— фінансову звітність, затверджену податковою інспекцією;
— свідоцтво про державну реєстрацію фізичної особи-підприємця.
З метою надання кредиту регіональне управління/іпотечний центр
Фонду відкриває у банку-агенті особистий рахунок позичальника, на
який позичальник перераховує аванс
у розмірі не менш як 10 % передбаченої вартості будівництва житла.
Розмір кредиту на будівництво
житла визначається, виходячи з норми 21 кв. метр загальної площі житла
на одного члена сім’ї та додатково 20
кв. метрів на сім’ю (далі — нормативна площа), вартості будівництва
житла за цінами, що діють на час
укладення кредитного договору, без
урахування авансу позичальника.
Розрахункова вартість 1 кв. м житла
визначається згідно з експертною
оцінкою. Вартість понаднормативної
площі житла позичальник сплачує за
рахунок власних коштів.
Кредит надається з відсотковою ставкою у розмірі — облікова ставка НБУ. Погашення кредиту
та відсотків за користування ним
здійснюються позичальником, починаючи з дати зарахування коштів
кредиту на рахунок позичальника в
банку-агенті. Платежі з погашення
кредиту та відсотків за користування кредитом вносяться не рідше, ніж
один раз на місяць. Кредит може
бути погашено достроково.
Іпотечний центр (Київ і область)
Державного фонду сприяння молодіжному житловому будівництву: м. Київ, вул. М. Кривоноса,
2-а, корпус 2 (5 поверх); тел: (044)
249-36-93 (консультант — Галина
Федорівна).
Сайт:
www.kiyv.molod-kredit.gov.ua

ФізкультУРА

До всього людина звикає: до радощів і смерті,
до щастя і горя… Ми вже звикли до останніх невтішних новин із фронту, з АТО, — і вже не так
гаряче відгукуємося, аби допомогти нашим бійцям. А треба ще ой як багато! Особливо дорогого
і вкрай необхідного для ведення сучасного бою
обладнання: приладів для нічного бачення, дальномірів, тепловізорів, індивідуальних аптечок…
пасибі тим, хто допомагає нашим воїнам!
Батьку і сину Шматкам (власним автотранспортом возять допомогу бійцям в АТО), Ю.

С

Самооборона

Колодзяну (постійна допомога з паливно-мастильними матеріалами), О. Гордійчук з дитячого центру «Вінні» (грошова допомога в придбанні екіпіровки для
бійців), М. Кулініч та сім’ям, які допомагають у приготуванні сухих сумішей для борщів, передають турнікети для бійців, й усім небайдужим мешканцям м.
Вишгорода та Вишгородського району.
Адреса штабу Вишгородської самооборони:
пл. Т. Шевченка, 1, адмінбудинок, праве крило,
кімн. 20.
Слава нації!

Соцстрах: тимчасова непрацездатність
Нове у законодавстві
Людмила БОНДАРЧУК, директор Вишгородської
міжрайонної виконавчої дирекції ФСС з ТВП
Закон України «Про внесення змін до деяких
законодавчих актів України щодо реформування
загальнообов’язкового державного страхування
та легалізації фонду оплати праці» від 28.12.2014
р. №77-VІІІ вніс зміни до Закону № 1105 «Про
загальнообов’язкове державне соціальне страхування». У зв’язку з цим у страхувальників виникає
багато питань відносно деяких нюансів розрахунку та оплати листків непрацездатності.
гідно із ст. 24 Закону України № 1105, допомога по тимчасовій непрацездатності виплачується застрахованим особам відповідно до страхового стажу в таких розмірах:
— 50 % середньої заробітної плати — застрахованим особам, які мають страховий стаж до 3-ох років;
— 60 % сер. з/пл. — застрахованим особам, які
мають страховий стаж від 3-ох до 5-ти років;
— 70 % сер. з/пл. — застрахованим особам, які
мають страховий стаж від 5-ти до 8-ми років;
— 100 % сер. з/пл. — застрахованим особам, які
мають страховий стаж понад 8 років;
— 100 % середньої заробітної плати — застрахованим особам, які віднесені до 1-3 категорій осіб, що
постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.
Бухгалтери підприємств звертаються до нас із
питанням відносно оплати перших п’яти днів лікарняного за рахунок коштів підприємства, адже до «Порядку оплати перших п’яти днів тимчасової непрацездатності внаслідок захворювання або травми, не
пов’язаної з нещасним випадком на виробництві, за
рахунок коштів підприємства, установи, організації»
№ 439 від 06.05.2001 р. зміни внесені не були. Пріоритетним у даних випадках є закон.
Відповідно до ст. 26 Закону № 1105, допомога по
вагітності і пологах надається застрахованій особі у
розмірі 100 % середньої заробітної плати і не залежить від страхового стажу. Але, за ч. 4 ст. 19 вказаного вище закону, застраховані особи, які впродовж
12 місяців перед настанням страхового випадку (за

З

даними Державного реєстру загальнообов’язкового
державного соціального страхування) мають страховий стаж менше 6-ти місяців, мають право на допомогу по вагітності та пологах, виходячи з нарахованої
зарплатні, з якої сплачуються страхові внески, але
з розрахунку на місяць не вище 2-кратного розміру
мінімальної заробітної плати та не менше за розмір
мінімальної заробітної плати, встановленої законом у
місяці настання страхового випадку.
Також введені обмеження при наданні допомоги
по тимчасовій непрацездатності для застрахованих
осіб, які мають страховий стаж менше 6-ти місяців
протягом 12-місячного періоду (ст.19.ч 4.1), в розрахунку на місяць не вище за розмір мінімальної заробітної плати, встановленої законом у місяці настання
страхового випадку.
Звертаємо вашу увагу, що в Законі «Про статус
і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» від 28.02.1991 р.
№ 796 скасовано норми ст. 23: компенсації та пільги
громадянам, віднесеним до 4 категорії осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.
Також Законом України «Про правовий режим території, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи» виключено 4
зону. У зв’язку із вищенаведеними змінами листки
непрацездатності по вагітності і пологах особам, віднесеним до 4 категорії, видаються на загальних підставах, тобто тривалістю 126 календарних днів.
Акцентуємо увагу страхувальників, що визначено граничні строки набуття права на матеріальне
забезпечення — звернутися за його призначенням
слід не пізніше 12-ти місяців з дня відновлення працездатності, встановлення інвалідності, закінчення
відпустки по вагітності і пологах, смерті застрахованої особи.
Повідомляємо, що втратив чинність Закон України «Про загальнообов’язкове державне соціальне
страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням» №
2240, яким передбачалось оздоровлення застрахованих осіб. У Законі № 1105 оздоровлення не передбачено. Так само не передбачено і надання новорічних
подарунків дітям застрахованих осіб.

Здоров’я людини — багатство країни

Анатолій МИСЬКО,
головний суддя фестивалю
ФОТО — Ольга ХОМИЦЬКА, Олег НОВІКОВ

…12-та спартакіада Вишгородського
фізкультурно-спортивного
товариства
«Україна» стартувала!
14 лютого відбувся традиційний вишгородський відкритий лижварський фестиваль «Снігова фантазія»-2015 (до Дня
Соборності і Свободи України).
ісце змагань — траса — набережна шлюзу (верхній б’єф) — стела «Героям Дніпра» — ГАЕС, по
узбіччю дороги.
Учасники – члени збірних команд колективів Вишгородського фізкультурно-спортивного товариства (ВФСТ) «Україна» та всі
охочі до спорту, розваг у природних умовах і
укріплення свого здоров’я.
Організатори заходу – ВФСТ «Україна»
та КП «УФКС» Вишгородської міськради (директор Василь Колобов).
Мета акції – популяризація лижварського
спорту.
Завітайте на стадіон чи на нашу набережну! З яким ентузіазмом там «мотають» кілометри ті, хто критично подивився на свої хирляві, обважнілі форми тіла і зробив висновок:
«... тіло без руху, подібно до стоячої води;
пліснявіє, псується й гниє» (О. I. Сєченов).
…Ось і минулої суботи на трасі зібрались
шість команд охочих відкрити спортивний зимовий сезон та «вільні козаки» — осібники.
Це ті, що розуміють: хто не смалить і не п’є,
той… довго і здорово проживе!

М

Братчина почалася з хвилини мовчання
по загиблих за волю і незалежність України,
яку оголосив ветеран Анатолій Мисько.
Старт «Сніговій фантазії» дає суддя на лінії Олег Новіков, Людмила Новікова формує
стартові групи.
Дистанція перегонів: на абсолютну першість — 5 км, для жінок і «чайників» — 3 км.
Стиль руху — вільний. Кількість учасників —
20 осіб. Результати перегонів: 1-е командне

місце — вишгородське Товариство самодіяльних спортсменів /ТСС/ (капітан Оксана
Хомицька), 2-е — гурт «Гайдамаки» (капітан
Лідія Мельникова), до «трійки» пробилась команда Алли Мурги (ВРБК «Енергетик»). За
ними — НВП «Технопроект», Каскад Київських ГЕС та ГАЕС, «Оріс-Центр».
Особистий залік:
жінки: 1-е місце — Оксана Хомицька
(ТСС), 2-е – Лідія Мельникова, трійку «за-

глянцювала» Таня Шведун (обидві з гурту
«Гайдамаки»).
Серед чоловіків чемпіоном став Микола Білий (ВРБК «Енергетик»), «срібло» — у
Геннадія Вербового (НВП «Технопроект»),
«бронза» — у Петра Погодіна (ТСС).
Переможці та призери фестивалю нагороджені дипломами, грамотами і титульними
медалями (подбав Василь Колобов). Характерники відзначені за номінаціями.

Шкільне подвір’я

Вишгород
Валентина ЯКОВЕНКО,
методист ЦТ «Джерело»

21 лютого

2015 року

У «Надії»

У «Джерелі»

ФОТО – автор, спеціально для «Вишгорода»

Спілці майстрів народного мистецтва вишивки м. Вишгорода незабаром виповниться
10 років. Напередодні ювілею майстрині організували виставку «Прикрашали хату рушниками», на яку прийшла джерельна родина
— від малого до старого.
айстарша із майстринь — Олена Кобзар — вишиває з неповних 10 років і
дотепер. А в неї вже дорослі онуки і
правнуки підростають. Тобто вишивальницький стаж має — понад 60 (!) літ. У скарбниці її
робіт — Рушник національної єдності (9-метровий, вишиваний майстринями з усієї держави),
7-метровий оберіг української столиці та оберіг
Вишгорода (цей 5-метровий рушник, створений
25-ма вишгородськими майстринями, діти продемонстрували присутнім у залі ).
Наймолодша спілчанка — Валерія Кольвах
— після одруження мешкає у Західній Україні і
там ствердилась як справжня майстриня, адже
вишиває навіть мітри для священнослужителів. Та головне — несе в собі той дух, яким наповнила її спілчанська
родина, утворена з ініціативи Лериної мами — керівника
гуртка «Золоті ручки» Олени Кольвах та вишивальниці й
поетеси Ольги Дяченко.
Десять літ збігло відтоді. За цей час під теплим
крилом Олени Ростиславівни зібралося чимало бабусь,
мам, дітей, охочих до рукоділля. Спілка майстрів, Творче
об’єднання «Світлиця», заняття гуртків, де окремо працюють хлопчики та дівчатка, — все відбувається у міському Центрі творчості за дверима невеличкої кімнатки
(ба, навіть, каплички, як зауважила художній керівник
закладу Олена Сікорська) з надписом «Золоті ручки» і
зображенням дівчинки в українському вбранні. Такі ж ді-

Є мова — є і народ
Лідія ШКУРКО,
заступник директора
ВРС ЗОШ «Надія»
ФОТО — архів школи,
спеціально для «Вишгорода»
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Прикрашали хату рушниками

І маленькими
справами можна
багато зробити
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вчатка – вихованці молодшої групи віршовано розповіли, чому вже навчилися тут,
сказавши про себе, що вони «у «Джерелі»,
як краплиночки малі» і побажавши: «Хай
же квітне «Джерело! Місту дуже повезло!»
Так, поталанило місту, що мешкають
тут гарні люди — місцеві й ті, кого сюди
привела доля, як Олену Кольвах (вона
родом із Сумщини, довгий час із чоловіком-військовим жила в Туркменії) чи Дору
Тимошевську із Луганська. Як Валентину
Демочко — керівника гуртка «Співаночка». Її дівчатка завжди дивують силою
голосів і незвично дорослою манерою виконання українських пісень. Так було й на
цьому святі. Адже хотіли зробити приємність ювілярам, серед яких Лідія Дубина,
Ольга Шаль, Олена Карлова, Валентина
Котенок, Наталя Масюк, Надія Овдієнко,

Тетяна Ясакова.
І помисли однодумців, яких збирають
будні і свята, були спрямовані в майбутнє,
адже дитячі вуста проголошували «Вранішню молитву» — за долю України, за те,
щоб було кому воскресити «розіп’яту славу» (читала Полінка Опанасенко).
Зал скандував майстриням «Молодці!», звучала «Пісня про рушник» і рушниками цвіла сцена (усього їх було близько
60-ти), а Ольга Дяченко читала свої вірші:
Погляньте, як квітує кожна стінка!
Сюди немовби казка привела.
Красу створила українська жінка —
Скільки любові тут її й тепла.
Дай, Боже, всім і сили, і здоров’я
Ростить дітей, онуків в світлі дні,
Щоб все було освячене любов’ю,
Буяли квіти в серці й на стіні!..

Більше фото див. на сайті

«Єднаймося!
Рідною мовою пишаймося!»
Початкова школа

21 лютого все людство відзначає
Міжнародний день рідної мови.
Цю важливу дату відзначили і у
Вишгородській районній спеціальній загальноосвітній школі «Надія»,
провівши виховний захід «До мови –
серцем пригорнись».
Його мета — виховання в учнів любові, поваги та шани до рідної мови,
народу та Батьківщини.
Учні, батьки, вчителі та друзі школи, які завітали в цей день до навчального закладу, брали активну участь
у проведенні свята — читали поезії,
гуморески, співали пісні, відгадували загадки, пригадували українські
прислів’я та приказки.
Почесний гість і друг школи — президент Благодійного фонду святої
Ольги Володимир Малишев звернувся
до учнів з проханням вивчати і не забувати своєї рідної мови. Адже вона
— показник існування нації: поки є
мова — є і народ.
За дорученням президента Всеукраїнської громадської організації
«Молода Країна» Андрія Пещеріна В.
Малишев вручив сертифікат на придбання спеціального набору наочнопрактичного матеріалу — форм методики Нумікон, які використовуються
для навчання дітей з обмеженими
можливостями. А вихованці школи передали президенту благодійного фонду виготовлені власноруч обереги для
наших воїнів, що у зоні АТО.
На завершення свята всі разом
піснею-молитвою звернулися до Бога,
прохаючи для України благословення
і миру.

Тиждень педагогічної майстерності
вчителів початкових класів ВРГ «Інтелект»
Валентина ОВЕРЧЕНКО,
заступник директора з навчальновиховної роботи
ФОТО — архів ВРГ «Інтелект»,
спеціально для «Вишгорода»

Діти-волонтери
Галина МАКАРЕНКО
ФОТО — автор, «Вишгород»

Понад 16 тис. грн зібрали на ліки в зону АТО діти
— учасники проекту «Любов зцілює. Підбивали підсумки представники Координаційної ради, районної
організації Товариства Червоного Хреста України,
Вишгородського територіального центру соціального обслуговування, волонтерів.
10 волонтерських груп два дні реалізовували власноруч виготовлене печиво у мережі магазинів «Сільпо»
та торговельно-розважального центру «Dream Town».
Кістяк команди склали 20 дітлахів із табору «Лісова застава» (яких зорганізувала Всеукраїнська благодійна
організація «За право на життя»). Діти з родин переселенців зі Сходу України охоче пристали на пропозицію
взяти участь у зборі коштів для придбання ліків у зону
АТО (для лікарні м. Артемівська), адже їх самих обпекло
воєнне лихоліття.
Спочатку трохи соромилися звернутись до перехожих і розповісти, що за акція проводиться, попросити
взяти в ній участь; довелось вислухати і деякі неприємні
зауваження. Але загальна атмосфера доброзичливості, підтримка волонтерів-дорослих, які супроводжували
кожну групу, допомогла юним волонтерам справитись із
завданнями.
Заступник голови РДА Валентина Духота та голова Координаційної волонтерської ради Ірина Сазонова
щиро подякували всім учасникам волонтерської акції,
а особливо — дітям. Начальник відділу молоді і спорту
РДА Микола Горовий вручив від імені райдержадміністрації представникам юних волонтерів солодкий подарунок.
Голова районної організації Товариства Червоного
Хреста України Ірина Правдива оголосила про те, що всі
20 юних учасників акції «Любов зцілює» стали членами
Товариства, і вручила присутнім на підведенні підсумків акції Велимиру Ястребову, Поліні Івановій та Іоланті
Струмекис посвідчення та настільні ігри, щоб вони могли
цікаво проводити вільний від навчання час.

Проведення Тижня педагогічної майстерності вчителів початкових класів
у нашій гімназії – чудова багаторічна
традиція. Цього року він проходив під
назвою «Єднаймося! Рідною мовою пишаймося!»
Мета Тижня — допомогти вчителям посилити інтерес учнів до української мови,
виявити і розвинути дитячі здібності, презентувати нові форми, методи навчання учнів.
Тиждень був спланований так, щоб поєднати різні напрямки роботи вчителів. Заходи та уроки були цікавими, корисними,
сприяли творчому, інтелектуальному, фізичному, естетичному розвитку дітей.
Уже в понеділок всі учні, батьки, вчителі
мали змогу помилуватися виставкою плакатів, малюнків «Єднаймося! Рідною мовою пишаймося!», яку підготували вчителі
Валентина Форостова, Ірина Єременко та
батьки учнів 2-А класу.
Вівторок офіційно поклав початок

справжньому параду талантів. На відкритих
уроках математики, читання (вч. Ольга Поверга, Світлана Качкан), уроці-подорожі у
країну Енциклопедію (вч. Ірина Волкотруб)
учні демонстрували свої знання, а вчителі
— свій педагогічний талант.
У середу відбулися олімпіади юних знавців рідної мови, юних математиків. Перші
місця вибороли Марія Панашенко, 3-Д клас
(вч. Галина Старкова), Софія Буланова, 4-В
клас (вч. Ольга Поверга) — з математики,
Вікторія Савчук, 3-А клас (вч. Наталія Янченко), Дмитро Севрюков, 4-Б клас (вч. Тетяна Уманець) — з української мови.
Четвер. Цього дня звучали пісні, вірші
про мову. Конкурс читців «Звучи, рідно
мово» підготувала Олена Калмикова разом
зі своїми вихованцями (4-В клас). Інтелектуальне змагання «Довідник — джерело
знань» провела Тетяна Уманець.
П’ятниця
завершила
Тиждень.
«Солов’їна, барвінкова українська рідна
мова» — так називалась виховна година у
3-Б класі (вч. Галина Панченко). Мета цього
заходу — виховати глибоку повагу і пошану
до духовного скарбу нації — мови.
Протягом Тижня вчителі працювали і
над методичними розробками уроків, по-

закласних заходів, які поповнять методичний кабінет початкової школи.
Газету «Єднаймося! Рідною мовою
пишаймося!» підготувала Наталя Янченко, збірку творчих робіт учнів 4-х
класів «Мова вічно буде жити на Землі
між нами» — Ірина Пономаренко. «Це
цікаво знати» — зібрала цікаві факти
про мову Людмила Бурдейна. Збірку віршів про мову «Слово до слова — зложиться мова» уклала Світлана Качкан.
Підсумком діяльності Тижня стане
методичний збірник із досвіду роботи
педагогів «Сходинки до майстерності»,
який буде представлено на Міжнародній виставці «Сучасні заклади освіти-2015».
Більше фотографій
див. на сайті газети
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Це була важка, але гідна операція — Президент про відведення військ з Дебальцевого
з планового організованого виходу українських військ із Дебальцевого. ОБСЄ було поінформовано, що це зроблено у зв’язку з тим,
що ОБСЄ не має можливості проведення верифікації відводу важкої артилерії та забезпечення режиму припинення вогню.
Про це рішення також було поінформовано міжнародних партнерів. Глава держави
зазначив, що США, Німеччина, Франція, Європейський Союз та НАТО чітко підтримали
позицію України і визнали, що вона неухильно дотримується Мінських домовленостей,
а відповідальність за зрив мирного процесу
повністю лежить на російській стороні і бойовиках, яких вона підтримує.
«Це була дуже важка, але дуже гідна операція, яка фактично проводилася вночі під
шквальним вогнем російської артилерії», —
повідомив Президент. «Ми продемонструва-

Офіційно
Президент України Петро Порошенко 18
лютого заявив, що прийняв рішення про відведення військ з району Дебальцевого, щоб
зберегти життя українських військових.
«Військові зробили свою справу. Продемонстрували світу, що Україна неухильно
дотримується мирних домовленостей. Мотивація мого рішення — зберегти життя українських військових і провести операцію, яка
зберігає найкращий потенціал Збройних сил
України», — зазначив Президент по поверненні із зони АТО, виступаючи на засіданні
Ради національної безпеки і оборони (РНБО).
Глава держави повідомив, що напередодні о 13:00 як Верховний Головнокомандувач
віддав наказ скоординувати під керівництвом
начальника Генерального штабу операцію

ли, що ніякого оточення немає, наші війська
здатні провести операцію і вийти з Дебальцевого», — наголосив Президент.
За словами Глави держави, станом на
зараз, з Дебальцевого вийшли 2475 військовослужбовців та виведено майже 200
одиниць техніки. «На жаль, не всім вдалося
дійти. За попередніми даними, ми втратити
6 героїв, понад 100 — поранено, на щастя,
абсолютна більшість — поранення легкої і середньої тяжкості, і після одужання вони готові
повернутися до лав», — сказав Президент.
«Дуже важко військовим, їхнім родинам,
але ще важче, коли в соцмережах і ЗМІ розповсюджуються фейки, які виготовляються
не на території України», — підкресли він.
Петро Порошенко повідомив,
що Україні був поставлений уль-

тиматум: якщо війська хочуть вийти, вони
мають скласти всю зброю, підняти білий прапор і здатися в полон. «Я особисто вийшов на
керівників частин, які були розташовані в Дебальцевому, і я пишаюся нашими Збройними
силами. Жоден з тих, з ким я спілкувався,
не погодився на принизливі умови. Всі були
готові виконати наказ», — наголосив Президент.
Глава держави повідомив про рішення
відзначити нагородами воїнів, які виявили
мужність і героїзм при проведенні цієї операції.
Повністю текст заяви читайте на сайті
газети «Вишгород»

Вітання громади

Чекаємо на школу

Козацький дух

Вишгородському міському голові
Віктору Решетняку
Вікторе Олександровичу!
Вітаємо Вас із ювілеєм! Хай Ваш талант керівника допоможе втілити в життя
оздоровчі й освітянські міські програми, а
життєвий досвід — розв’язувати найгостріші проблеми.
Для нас, освітян, дуже важливо,
що громаду міста очолює лікар. Тому
що лікар і вчитель разом опікуються
здоров’ям суспільства – його загартованістю і міццю, духовними та культурними
засадами.
Надіємось вже у цьому скликанні побачити у Вишгороді окрему початкову
школу з власним розкладом і приміщеннями для ігор та відпочинку малюків, а
у наступному скликанні — нові групи і
дитсадки, центри творчості, а головне —
нову міську загальноосвітню школу.
Директори міських
загальноосвітніх навчальних закладів

Вишгородському міському голові
Віктору Решетняку
Вельмишановний
Вікторе Олександровичу!
Хортинг – повноконтактний комплексний вид бойового мистецтва, народжений в Україні та навіть за назвою
пов’язаний із козацтвом. Здорова фізично і сильна духом молодь, самооборона для чоловіків і жінок, професійна
ліга і прикладний хортинг для силових
структур – ось лише кілька напрямків,
за якими розвивається цей національний вид спорту у Вишгороді.
Від здорового майбутнього України,
від здорової громади Вишгорода – зичимо і Вам міцного здоров’я. Сподіваємось, що у міській раді наступного скликання Ви приділятимете стільки ж уваги
фізичній підготовці та козацькій звитязі
молоді Вишгорода.
Віктор ШУБКА,
тренер хортинг-клубу

Все починається
з голови
Вишгородському міському голові
Віктору Решетняку
Наші щирі вітання Вишгородському міському голові Віктору
Решетняку – із 65-літтям!
Вікторе Олександровичу, Ви є
взірцем зрілості й виваженості, відповідальності й патріотизму, цілеспрямованості, послідовності для
всієї Вишгородщини.
Бажаємо Вам і надалі всі свої зусилля спрямовувати на користь громади, жити для людей і враховувати всі
потреби – насамперед, підростаючого
покоління, нашого майбутнього – дітей,
які мають вирости освіченими, здоровими і свідомими патріотами рідної землі.
Громада починається з голови.
Зичимо голові успіхів у всіх добрих
починаннях!
Батьківський актив району

На дозвіллі

Відповіді
на кросворд,
надрукований
у № 7’2015

аФішка

Народне віче
21 лютого 2015 року (субота) о
15:00 у м. Вишгороді, на пл. Т. Шевченка, 1 (біля пам’ятника свв. Борису та Глібу) відбудеться Народне віче,
присвячене річниці трагічних подій на
Майдані.
ОРГАНІЗАТОР — ГО «Народна
рада міста Вишгорода та Вишгородського району».

Виставка Юрченка
Сьогодні, 21 лютого, о 15:00 – відкриття виставки українського художника, члена Національної спілки художників України Олександра Юрченка.
Бажаючих насолодитися мистецтвом чекаємо за адресою:
м. Вишгород, пр-т Т. Шевченка,
2-д (Ольжин Град), галерея «Художня
подорож».
Вхід — вільний.
Виставка діятиме протягом двох
тижнів.

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.
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