Âèøãîðîä
Газета Вишгородської міської ради

www.vyshgorod.in.ua

Читай і пиши про СВОЄ місто
Виходить з 4 листопада 1995 року

Сусіди

Субота, 28 січня 2017 року, № 4 (1110)

ФОТОмить

Громадянське суспільство

ФОТО – Андрій МАКСІМОВ, «Вишгород»
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Вишгород — місто тисячі талантів: тут живуть
письменники, поети, скульптори, майстри народного мистецтва… Є серед них і художники, що працюють у дуже складній техніці мозаїки.
Це декоративно-прикладне та монументальне мистецтво, яке формулює зображення з допомогою смальти (різнокольорових дрібних камінців) відоме ще з IV
тис. до н. е. Мозаїкою оздоблювали храми й палаци,
вона була дуже поширеною у Візантії.

Школа і позашкілля

«ЛІБЕРТІ»
— гармонія
руху й
музики > 7

ШАНА НАРОДУ—
БОРЦЯМ ЗА СВОБОДУ
З нагоди Дня Соборності та Свободи України на площі біля адмінбудинку у Вишгороді відбувся урочистий мітинг за участі Вишгородського
міського голови Олексія Момота, голови районної ради Ростислава Кириченка, в. о. голови райдержадміністрації Вячеслава Савенка, міських та
районних депутатів, керівників підприємств, працівників районної та міської рад, РДА, представників громадських організацій, місцевих мешканців.
Керівники міста і району разом із представниками трудових колективів поклали квіти до інформаційного стенду подій Революції Гідності, до меморіальних дошок пам’яті Героїв України Пехенька Ігоря та Кіщука Володимира, які загинули на Майдані Незалежності, захищаючи свободу і незалежність України,
та меморіальної дошки пам’яті нескореного кіборга Непопа Костянтина.
Вшанували покладанням квітів і Тараса Шевченка – борця за національне і
духовне відродження України.

26 січня відбулася чергова ХХ сесія Вишгородської міської ради VII скликання. На засіданні працювали 32 міські депутати, котрі
доповнили порядок денний кількома додатковими питаннями.
Насамперед розглянули проект рішення про
звернення міської ради до Служби безпеки та
Генеральної прокуратури України, до народного
депутата Ярослава Москаленка з приводу повернення в комунальну власність територіальної
громади м. Вишгорода земельної ділянки загальною площею 0,30 га. Міський голова Олексій Момот виклав історію питання.
Інвентаризація земельних ділянок на Набережній та на верхній промзоні виявила приватизовану земельну ділянку з кадастровим
номером 3221810100:04:218:0100. Підставою
для реєстрації права власності на вищевказану
земельну ділянку послугувало рішення Апеляційного суду Київської області від 07.04.2016 р.
по справі № 359/3544/16-ц (провадження № 22ц/780/10034/16). Цікаво, що відповідної номеру
справи інформації на офіційному веб-порталі
«Судова влада» немає, а на запит обласний апеляційний суд листом № 03-16/12/17 від 24.01.2017
р. інформував, що дана справа судом апеляційної
інстанції не реєструвалась та не розглядалась.
Оскільки рішення про передачу вищевказаної ділянки у власність міською радою не при-
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(звернення міськради щодо вирубки лісів)

XX сесія Вишгородської міської ради VII скликання
Влас. інф.

Банк ідей

АВТОтранспорт
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Увага: екологія!
>2

У середу, 25 січня, у малій залі засідань адмінбудинку зібралася нова Громадська рада
(ГР) при Вишгородській РДА. Установчі збори,
в яких взяли участь представники понад трьох
десятків громадських спільнот Вишгородського
району, конструктивно перейшли у перше засідання.
Нагадаємо, що район уже має досвід співпраці громадськості та державної і місцевої – районної і міської — влад кількох скликань. Тож заступник голови ВРДА Марина Мельник висловила
готовність і сподівання на відповідальну співпрацю
з новою ГР.

У минулому номері газети «Вишгород»
редакція запросила вишгородців започаткувати БАНК ІДЕЙ — свої пропозиції
на різні теми приносити особисто (чи надсилати) на адресу: м. Вишгород, вул. Б.
Хмельницького, 2, надсилати на електронну пошту ngvyshgorod@ukr.net чи озвучувати на сторінці facebook-групи
«Газета «Вишгород». І ось перші
ластівки.

Студія сучасної хореографії «Ліберті» створена
понад 10 років тому у ВРЦХТДЮМ «Дивосвіт» за ініціативи директора Центру творчості Олени Андріяш.
Сьогодні у студії «Ліберті» чимало прихильників не
тільки у Вишгороді.
Керівник «Ліберті» — хореограф Павло Лук’яненко
виростив цілу плеяду танцюристів, багатьом дав дорогу у творче життя. Яким був шлях колективу – розповідають вихованці «Ліберті», їхні батьки, колеги по
творчому цеху.

Ритуальні послуги
і паркування

Громадська рада
при Вишгородській
РДА: вхід вільний > 9

ймалось, а ділянку вже виставлено на продаж,
— реагувати на очевидний «віджим» міської території слід негайно.
Депутати одностайно підтримали міського
голову: шахрайські схеми — не пройдуть! І звернулися до правоохоронців з проханням накласти
арешт, здійснити перевірку та вжити відповідних

Міські
програми’2017

присутніх про виконання міських програм та
окреслив завдання на поточний період. Зокрема,
ішлося про виконання бюджету, напрямки збільшення надходжень, благоустрій міста та шляхове
господарство, спецтехніку для КП «Управляюча
компанія» та «Вишгород-благоустрій», вивезення сміття із приватного сектору, зовнішнє
освітлення та енергоефективність, продовження
програми «Теплий під’їзд», поточні і капітальні

ØÀÕÐÀÉÑÜÊ² ÑÕÅÌÈ – ÍÅ ÏÐÎÉÄÓÒÜ!
Ділянку міської землі було приватизовано — «рішенням» суду
— та виставлено на продаж. Але міська рада пильнувала…
заходів реагування з метою повернення цієї ділянки у власність територіальної громади м.
Вишгорода.
Далі засідання сесії ішло за порядком денним. Звіти міського голови Олексія Момота та
секретаря Вишгородської міської ради VII скликання Тетяни Бражнікової було взято до відома
та визнано задовільними (повні тексти див. у соцмережах та чит. на офіційному сайті міськради
й у наступному номері газети «Вишгород»). Депутатський корпус ухвалив план роботи ради на
поточний 2017-ий рік.
Міський очільник назвав 2016-ий роком проектування, а 2017-ий — роком втілення проектів
у життя, конкретно і по-діловому поінформував

ремонти житлового фонду, дошкільних і позашкільних міських закладів.
Олексій Момот нагадав, що прийом здійснює
не лише у середу, а й в інший, вільний від нарад і заходів час, а юрвідділ безкоштовно надає
консультації, складає позови і супроводжує в суді
малозабезпечених вишгородців.
Мер Вишгорода зупинився на проектах доріг і прибудинкових територій, які вже пройшли
експертизу. Інформував, що у місті з’являться ще
три парки, два виїзди з міста буде розвантажено
третім — на трасу Київ-Овруч, а виїзд з вул. Н.
Шолуденка на Петрівці буде обладнано світлофорним вузлом.
На вишгородців чекає добудова корпусів до

> 4-5, 8

ДНЗ «Ластівка» і «Чебурашка», фундамент нового дитсадка має з’явитися вже навесні ц. р. Темою дискусії стала інформація про будівництво
нового повноцінного корпусу в СШ «Сузір’я». Депутат Інна Шубко, директор НВК «ВРГ «Інтелект»
— ЗОШ І ст.» вже вкотре доводила, що цим проблему переповнених шкіл не буде розв’язано.
Олексій Момот пояснив, що чинні ДБНи не дозволяють здійснити добудову на територіях ЗОШ №
1 та «Інтелекту», та запевнив, що над вирішенням цього питання міська рада ретельно працює.
Присутні депутати та представники громади
в своїх запитаннях і пропозиціях акцентували
увагу на пріоритетних напрямках діяльності міської ради, а також побажали подальших успіхів на
управлінській ниві.
Пунктом третім порядку денного був проект
рішення про створення комунального підприємства Вишгородської міської ради «Муніципальна
поліція» та затвердження його статуту. Підстава:
зареєстрована електронна петиція та вивчення
практики інших міст. Але відсутність чіткої законодавчої бази не дозволила міським депутатам
прийняти рішення про міську варту.
На сесії було розглянуто понад три десятки
проектів рішень, які стосувалися землекористування у місті. Це договори оренди земельних
ділянок, надання дозволів на розробку проектів
землеустрою щодо відведення ділянок у власність. Міські депутати також привітали своїх
колег — Валентину Парчук, Тамару Войтович і
Олексія Ростовського — з днями народження, які
припали на січень.

Відповідальний за розповсюдження газети «Вишгород» — Олексій, тел: 063-63-66-387
Офіційний сайт міськради: vyshgorod-rada.gov.ua

Електронна адреса газети «Вишгород»: ngvyshgorod@ukr.net
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Вишгород

Про встановлення вартості ритуальних послуг
Про погодження плати за надання послуг
У міськвиконкомі
у м. Вишгороді на 2017 рік
КП «УФКС Вишгородської міської ради»
Рішення від 19 січня 2017 року № 14
Розглянувши звернення Комунального підприємства
«Благоустрій-Вишгород» Вишгородської міської ради
та інші подані документи, керуючись Законами України
«Про поховання та похоронну справу», «Про місцеве самоврядування в Україні», наказом Державного комітету
України з питань житлово-комунального господарства від
19.11.2003 року № 193 «Про затвердження нормативноправових актів щодо реалізації Закону України «Про поховання та похоронну справу», наказом Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства
від 19.11.2003 р. № 194 «Про затвердження Єдиної методики визначення вартості надання громадянам необхідного мінімального переліку окремих видів ритуальних
послуг, реалізації предметів ритуальної належності», виконавчий комітет Вишгородської міської ради ВИРІШИВ:
1. Затвердити для КП «Благоустрій-Вишгород»
Вишгородської міської ради вартість ритуальних послуг,
пов’язаних з організацією поховання та облаштуванням
місць поховання померлих громадян, які були зареєстровані та/або постійно проживали на території Вишгородської міської ради, відповідно до необхідного мінімального
переліку окремих видів ритуальних послуг, передбачених

пунктом 2 частини другої статті 8 Закону «Про поховання та похоронну справу», наказом Державного комітету
України з питань житлово-комунального господарства від
19 листопада 2003 року № 193 «Про затвердження нормативно-правових актів щодо реалізації Закону України
«Про поховання та похоронну справу», — згідно з додатком.
2. Рішення набирає чинності з 19.01.2017 року.
3. Доручити керівному складу КП «Благоустрій-Вишгород» Вишгородської міської ради поінформувати населення про основні складові вартості ритуальних послуг.
4. Оприлюднити дане рішення шляхом опублікування
в газеті «Вишгород».
5. Рішення виконавчого комітету Вишгородської міської ради від 16.06.2015 року № 157 «Про встановлення
вартості ритуальних послуг у м. Вишгороді» вважати таким, що втратило чинність.
6. Контроль за виконанням даного рішення покласти
на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради за розподілом обов’язків та директора Комунального підприємства «Благоустрій-Вишгород»
Вишгородської міської ради.
Міський голова О. МОМОТ

Рішення від 19 січня 2017 року № 15
Розглянувши звернення директора комунального підприємства «Управління з
розвитку фізичної культури та спорту Вишгородської міської ради», керуючись ст. 28 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», ВИРІШЕНО:
1. Внести зміни до рішення виконавчого
комітету Вишгородської міської ради № 174
від 26.06.2008 року «Про погодження плати
за надання послуг» зі змінами, внесеними
рішенням виконавчого комітету Вишгородської міської ради № 109 від 10.04.2009 року
«Про внесення змін до рішення виконавчого
комітету № 174 від 26.06.2008 року «Про погодження плати за надання послуг», та викласти його в такій редакції:
«1. Погодити комунальному підприємству «Управління з розвитку фізичної культури та спорту Вишгородської міської ради»
плату за надання послуг паркування в нічний
час на території стадіону «Енергетик» у розмірі 12 (дванадцять) гривень — з моменту

офіційного оприлюднення даного рішення.
2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на директора комунального підприємства «Управління з розвитку фізичної
культури та спорту Вишгородської міської
ради» Баланюка О.І.
3. Офіційно оприлюднити це рішення в
газеті «Вишгород».
2. Рішення виконавчого комітету Вишгородської міської ради № 174 від 26.06.2008
року «Про погодження плати за надання послуг» зі змінами, внесеними рішенням виконавчого комітету Вишгородської міської ради
№ 109 від 10.04.2009 року «Про внесення
змін до рішення виконавчого комітету № 174
від 26.06.2008 року «Про погодження плати
за надання послуг», визнати таким, що втратило чинність.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на директора комунального підприємства «Управління з розвитку фізичної
культури та спорту Вишгородської міської
ради» Баланюка О.І.
Міський голова О. МОМОТ

Додаток
до рішення виконавчого комітету
Вишгородської міської ради
від 19 січня 2017 року № 14

Тарифи на ритуальні послуги на 2017 рік, включені до
необхідного переліку окремих видів ритуальних послуг
№
1
2

2.1
2.2
3
4

Послуги
Оформлення свідоцтва про поховання
Копання могили (викопування могили ручним способом, опускання труни з тілом
померлого в могилу, закопування могили,
формування могильного насипу та одноразове прибирання території біля могили):
Перше місце (3,3 куб. м)
Друге місце (3,3 куб. м*)
Демонтаж намогильної споруди вагою до
0,5 т
Демонтаж намогильної споруди вагою до 1,3 т

Вартість, грн
0,50

Розрахунок № 3
прямих матеріальних витрат на копання та закопування могили

1299,50
1599,50
386,97
581,43

* Виконання робіт всередині місця поховання без знімання раніше
встановленої огорожі (підпоховання).
Розрахунок № 1
середньої заробітної плати та вартості 1 нормо-години на 2017
р.
1.1. Мінімальна заробітна плата (з 01.01.2017 р.) — 3200,00 грн.
1.2. Норма тривалості робочого часу на 2017 р. (лист Мінсоцполітики від 05.08.2016 р. № 11535/0/14-16/13 ) — 1986 годин.
1.3. Норма тривалості робочого часу на місяць: 1986 год. : 12міс.
= 165,5 год.
1.4. Вартість 1 нормо-год. робітника ритуальної служби (землероба 2-го розряду):
3200,00 грн : 165,5 год = 19,34 грн/год.
Розрахунок № 2
прямих витрат на оплату праці робітника ритуальної служби
(землероба) на копання та закопування могили ручним способом
2.1. Розмір могили: довжина — 2,20 м, ширина — 1,0 м, глибина
— 1,5 м, об’єм — 3,3 куб. м
2.2. Копання могили, склад робіт:
— розмітка на ґрунті, окреслення могили,
— розпушування ґрунту вручну киркою,
— викидання ґрунту на брівку,
— очищення берми,
— зачищення поверхні дна та стінок могили,
— переходи від могили до могили на відстань до 500 м.
Група ґрунту — III.
Одиниця
Об’єм
виміру

Нормо-год.
на 1 м3
в середньому

Вартість
Нормо-год.
Сума винормона об’єм
трат, грн
год., грн

1 м3
3,3 м3
не мерзлі ґрунти
мерзлі ґрунти

5,91
4,2
6,1х1,25*=7,625

19,5

19,34

377,13

*К=1,25 до норм часу (наказ № 52 від 03.03.2009 р. Міністерство з
питань ЖКГ, розділ II, п. 2).
2.3. Закопування могили, склад робіт:
— закривання труни,
— опускання труни з тілом померлого в могилу,
— закопування могили та формування намогильного насипу,
— оформлення намогильного насипу вінками та квітами,
— встановлення реєстраційної таблички,
— одноразове прибирання території біля могили.
О д и н и ц я Об’єм Нормо-год.
виміру
на 1 м3
в середньому
1
2
3
1 м3
3,3 м3 1,04
не мерзлі ґрунти 0,76
мерзлі ґрунти
1,05х1,25*=1,31

Нормогод.
на
об’єм
4
3,43

Вартість
нормогод., грн
5
19,34

мання огорожі з місця поховання.
2.5.3. Прямі витрати на оплату праці робітника ритуальної служби
(землероба) на копання та закопування могили ручним способом — 2
місце/підпоховання (п. 2.5.2. х п. 1.4) без знімання встановленої раніше огорожі: 28,66 норм-год х 19,34 грн/нормо-год = 554,28 грн.

Сума витрат, грн
6
66,33

*К=1,25 до норм часу (наказ № 52 від 03.03.2009 р. Міністерство з
питань ЖКГ, розділ II, п. 2).
2.4. Всього прямі витрати на оплату праці робітника ритуальної
служби (землероба) на копання та закопування могили ручним способом — перше місце (таб. 2, ст. 6 + таб. 3, ст. 6): 377,13 грн+66,33
грн=443,46 грн.
2.5. Розрахунок прямих витрат на оплату праці робітника ритуальної служби (землероба) на копання та закопування могили ручним
способом — 2 місце/підпоховання (таб. 2, ст. 4+таб. 3, ст. 4) х 1,25*)
2.5.1. Всього нормо-годин на одну могилу на поховання (таб. 2, ст.
4 +таб. 3, ст. 4): 19,5+3,43=22,93 нор-год.
2.5.2. Всього нормо-годин на одну могилу на підпоховання:
22,93х1,25=28,66 нор-год.
* наказ № 52 від 03.03.2009 р. Міністерство з питань ЖКГ, розділ
4, технічна частина, п. 3).
Норми часу рекомендується помножувати на 1,25 при виконанні
робіт всередині раніше встановленої огорожі місця поховання без зні-

№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Найменування витрат
Лопата підборна
Лопата штикова
Сокира
Молот
Рукавиці (4 пари)
Лом
Разом
Нормо-годин на 1 могилу (п. 2.5.1)
Норма тривалості робочого часу на місяць (п.1.3)
Всього прямі матеріальні витрати на могилу

Вартість, грн
66,78
67,00
130,00
90,00
80,00
152,00
585,78
22,93
165,5
585,78:165,5
х22,93=81,16

Розрахунок № 4
загальновиробничих витрат
4.1. Прямі витрати на оплату праці робітника ритуальної служби
(землероба) — перше місце: (п. 2.4) — 443,46 грн,
— друге місце: (п. 2.5.3) — 554,28 грн.
4.2. Загальновиробничі витрати: 443,46 грн х 18% : 100 = 79,82 грн,
554,28 грн х 18% :100 = 99,77 грн.
4.3. Загальновиробничі витрати без врахування витрат на оплату праці (Держбуд України, лист від 09.07.2002 р. №7/7-630 про структуру загальновиробничих та адміністративних витрат):
100% — 14,09% — 62,51% — 5,1% =18,3%
79,82 грн х 18,3% : 100 = 14,61 грн — перше місце,
99,77 грн х 18,3 : 100 = 18,26 грн — друге місце.
Розрахунок № 5
адміністративних витрат
5.1. Адміністративні витрати становлять 15% від планової виробничої собівартості (Державний комітет України з ЖКГ, наказ № 194
від 19.11.2003 р., методика визначення вартості ритуальних послуг.
Розділ 4).
5.2. Адміністративні витрати без врахування витрат на оплату праці (Держбуд України, лист від 09.07.2002 р. № 7/7-630 про структуру
загальновиробничих та адміністративних витрат):
100% — 36,86% — 14,93% = 48,21%
1082,02 грн х 0,15 х 0,4821 = 78,25 грн — перше місце,
1331,82 грн х 0,15 х 0,4821 = 96,31 грн — друге місце.
Калькуляція № 1
вартості одиниці послуги:
копання та закопування могили ручним способом
№

Перелік витрат

Вартість, грн.
Перше місце

1

Прямі матеріальні витрати (розрахунок №3)
Прямі витрати на оплату праці
Єдиний соціальний внесок, 22%
Інші прямі витрати — витрати на
благоустрій кладовищ (план інвестицій або план капітальних
вкладень)
Загальновиробничі витрати (розрахунок № 4)
Виробнича собівартість
Адміністративні витрати (розрахунок № 5)
Повна собівартість
Плановий прибуток, 12% (Державний комітет України з ЖКХ,
наказ № 194 від 19.11.2003р. Методика визначення вартості ритуальних послуг. Розділ 9)
Всього вартість одиниці послуги

81,16

Вартість, грн.
Друге місце
(підпоховання)
81,16

—
—
986,25

—
—
1232,40

2
3
4

5
6
7
8
9

10

14,61

18,26

1082,02
78,25

1331,82
96,31

1160,27
139,23

1428,13
171,37

1299,50

1599,50

Розрахунок № 6
на оформлення свідоцтва про поховання
6.1. Прямі матеріальні витрати:
— бланк свідоцтва про поховання — 1 шт., вартість — 0,50 грн.
Калькуляція № 2
вартості витрат на демонтаж намогильної споруди
Пам’ятник розбирається на окремі деталі з вибиванням піронів.

№

Перелік робіт
та витрат

1

Демонтаж намо- 7,75
гильної споруди
вагою до 0,5 т
Те ж,
7,75
вагою до 1,3 т

2

3
4
5
6

7
8

9
10
11

Н о р м о - Об’єм
годин
на 1 м3
0,8

Н о р мо-годин на
об’єм*
6,2

В а р т і с т ь
нормогод, грн
19,34

Прямі
витрати, грн
119,91

1,2

9,3

19,34

179,86

Споруда вагою Споруда вагою
до 0,5 т влітку
до 1,3 т влітку
Прямі витрати на оплату —
—
праці
ЄСВ, 22%
—
—
Інші прямі витрати (витрати 318,58
478,12
на благоустрій кладовищ)
Загальновиробничі витра- 3,95
5,92
ти(119,91 х 0,18 х 0,183),
(179,86 х 0,18 х 0,183)
Виробнича собівартість
322,53
484,04
А д м і н і с т р а т и в - 23,32
35,00
ні
витрати,15%
(322,53х0,15х0,4821),
(484,04х0,15х0,4821)
Повна собівартість
345,85
519,04
Прибуток,12%
41,50
62,28
Всього вартість
387,35
581,32
Керуючий справами виконавчого комітету
Н. ВАСИЛЕНКО

XIX чергова сесія Вишгородської
міської ради VІІ скликання

Про звернення
Вишгородської міської ради
Рішення від 23 грудня 2016 р. № 19/6
Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні» Вишгородська міська рада ВИРІШИЛА:
1. Схвалити звернення Вишгородської міської ради до Президента
України П. Порошенка, Прем’єр-міністра України В. Гройсмана, Голови Верховної Ради України А. Парубія щодо необхідності вжиття негайних заходів для запобігання виникненню надзвичайної екологічної
ситуації у зв’язку з масовими вирубками та знищенням лісів в Україні
(додається).
2. Рішення надіслати Президенту України П. Порошенку, Прем’єрміністру України В. Гройсману, Голові Верховної Ради України А. Парубію, народним депутатам України.
3. Звернення опублікувати в газеті «Вишгород», розмістити на інтернет-сторінці Вишгородської міської ради.
4. Контроль за виконанням рішення покласти на комісію з питань
законності, депутатської етики, контролю за виконанням рішень ради
та її виконавчого комітету.
Міський голова О. МОМОТ

ЗВЕРНЕННЯ

Додаток
до рішення Вишгородської
міської ради
від 23 грудня 2016 № 9/6

Ми, депутати Вишгородської міської ради, звертаємося до Президента
України П. Порошенка, Прем’єр-міністра
Президенту України
України В. Гройсмана, Голови Верховної
П. Порошенку
Ради України А. Парубія з вимогою заПрем’єр-міністру
лишити в силі дію мораторію на експорт
України
необробленої деревини (лісу-кругляка),
В. Гройсману
що встановлений Законом України «Про
Голові Верховної
особливості державного регулювання діРади України
яльності суб’єктів підприємницької діяльА. Парубію
ності, пов’язаної з реалізацією та експортом лісоматеріалів».
Вишгородська міська рада виступає категорично проти перетворення України на лісовий сировинний придаток. Лише у 2016 році
експорт свого лісу заборонили такі країни як Албанія, Молдова, а Норвегія взагалі припинила вирубувати ліси на своїй території, Румунія
прирівняла незаконну вирубку лісів до злочину проти національної
безпеки.
Ситуація з лісами в Україні наближається до масштабу екологічного лиха. Тому ми вимагаємо вжити негайних заходів щодо запобігання виникненню надзвичайної екологічної ситуації, загроза якої
настала внаслідок масових вирубок та знищення лісів в Україні.

3

Офіційно

Вишгород
Ми закликаємо припинити незаконний експорт лісу-кругляка, який
відбувається під виглядом дрів та
інших лісоматеріалів. Для цього необхідно ухвалити зміни до Закону України «Про особливості
державного регулювання діяльності суб’єктів підприємницької діяльності, пов’язаної з реалізацією
та експортом лісоматеріалів» та розширити дію
мораторію на експорт інших лісоматеріалів, а саме:
на експорт паливної та бондарної деревини, що визначені кодами 4401, 4404 УКТЗЕД.
Мова іде не лише про необхідність збереження
лісів, але і про збереження робочих місць працівників деревообробної галузі. Запроваджений у 2015
році мораторій на експорт необробленої деревини

став поштовхом для розвитку деревообробної галузі. Лише за шість місяців дії такої заборони бюджетні надходження за рахунок податків зросли
на 18%, експорт готової продукції з дерева – на 12
%, імпорт обладнання – на 50 млн доларів США.
Скасування заборони на експорт лісоматеріалів
необроблених негативно позначиться на діяльності
цих підприємств, призведе до скорочення робочих
місць та зменшення надходжень до бюджетів.
З метою запобігання масових незаконних рубок та знищення лісу ми закликаємо посилити кримінальну відповідальність за такі правопорушення.
Для посилення контролю органами місцевого
самоврядування за веденням лісового господарства ми просимо внести відповідні зміни до за-
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28 січня

на 10 років на експорт інших лісоматеріалів, що визначені кодами 4401, 4404 УКТЗЕД.
4. Посилити кримінальну відповідальність за
незаконне вирубування та знищення лісу.
5. Розробити та ухвалити необхідні зміни до законодавства, які даватимуть можливість органам
місцевого самоврядування погоджувати матеріали
лісовпорядкування, погоджувати місця та способи проведення рубок на їх території на наступні 10
років, а також погоджувати проведення санітарнооздоровчих заходів на території місцевих рад.
Прийнято на сесії Вишгородської
міської ради VII скликання
23 грудня 2016 року
Секретар ради Т. БРАЖНІКОВА

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 виконанням рішень 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 удосконалення проекту
відповідно до принципів державної регуляторної
політики, відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України № 634 від 23.09.2014 р. «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 ви-

сновку щодо регуляторного впливу цього проекту
та пропозицій уповноваженого органу готує свої
висновки про відповідність проекту регуляторного
акта вимогам статей 4 та 8 Закону України «Про
засади державної регуляторної політики у сфері
господарської діяльності». У випадках, визначених частиною другою статті 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 статей
4 та 8 Закону України «Про засади державної
регуляторної політики у сфері господарської діяльності», а також пропозиції уповноваженого
органу разом із 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.

4.

5.

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

Наповнення дохідної частини
міського
бюджету, зміни до
чинного законодавства України

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

Наповнення дохідної частини
міського
бюджету, зміни до
чинного законодавства України

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

Наповнення дохідної частини
міського
бюджету, зміни до
чинного законодавства України

протягом року

3.

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

протягом року

2.

протягом року

січень-липень

7.
Найменування підрозділу,
відповідального за розробку проекту
регуляторного акта, № телефону

5.
Заступник міського голови з питань діяльності
виконавчих органів ради (Рачинський О.)
Фінансово-бухгалтерський відділ (Мирієвський І.)
Юридичний відділ (Карпенко О.)
Комісія з питань планування та формування бюджету міста (Шубка В.)
Комісія з питань законності, депутатської етики,
контролю за виконанням рішень ради та її виконавчого комітету (Баланюк О.)
Заступник міського голови з питань діяльності
виконавчих органів ради (Свистун І.)
Фінансово-бухгалтерський відділ (Мирієвський І.)
Юридичний відділ (Карпенко О.)
Комісія з питань планування та формування бюджету міста (Шубка В.)
Комісія з питань законності, депутатської етики,
контролю за виконанням рішень ради та її виконавчого комітету (Баланюк О.)

Заступник міського голови з питань діяльності
виконавчих органів ради (Рачинський О.)
Відділ містобудування та архітектури (Дудар І.)
Юридичний відділ (Карпенко О.)
Комісія з питань планування та формування бюджету міста (Шубка В.)
Комісія з питань законності, депутатської етики,
контролю за виконанням рішень ради та її виконавчого комітету (Баланюк О.)
Заступник міського голови з питань діяльності
виконавчих органів ради (Рачинський О.)
Юридичний відділ (Карпенко О.)
Комісія з питань комунального господарства,
благоустрою міста (Попов Ю.)
Комісія з питань законності, депутатської етики,
контролю за виконанням рішень ради та її виконавчого комітету (Баланюк О.)
Заступник міського голови з питань діяльності
виконавчих органів ради (Рачинський О.)
Фінансово-бухгалтерський відділ (Мирієвський І.)
Відділ містобудування та архітектури (Дудар І.)
Юридичний відділ (Карпенко О.)
Комісія з питань планування та формування бюджету міста (Шубка В.)
Комісія з питань Стратегії розвитку міста, будівництва, транспорту та зв’язку (Пінчук С.)
Комісія з питань законності, депутатської етики,
контролю за виконанням рішень ради та її виконавчого комітету (Баланюк О.)

Про адміністративні послу- Виконання вимог
ги у місті Вишгороді
Закону України
«Про адміністративні послуги»,
зміни до чинного
законодавс тва
України
Про орендну плату за зем- В и з н а ч е н н я
лю у м. Вишгороді
розміру і встановлення
порядку орендної
плати за землю,
забезпечення
ефективного
рег улювання
земельних відносин

Про затвердження Правил Р е г у л ю в а н н я
благоустрою території м. прав і обов’язків
Вишгорода
учасників правовідносин
у
галузі
благоустрою
території міста, дотримання тиші
в громадських
місцях та торгівлі на ринку
9. Про визначення мінімаль- Р е г у л ю в а н н я
ного розміру орендної прав і обов’язків
плати за один квадратний учасників прау
метр загальної площі не- вовідносин
рухомого майна фізичних галузі оренди
осіб на території м. Виш- н е р у х о м о г о
города
майна,
наповнення бюджету.
10. Про внесення змін до По- Врег улювання
ложення «Про архітектур- містобудівної та
ну діяльність у місті Виш- а р х і т е к т у р н о ї
городі»,
затвердженого діяльності відрішенням Вишгородської повідно
міської ради від 20.10.2015 до діючого зар. № 50/3
конодавства

протягом року

6.

протягом року

Термін
розЦіль
робки
Назва проекту
прийняття
№
проекту
регуляторного акта
регуляторного
регуляакта
торного
акта
1.
2.
3.
4.
1. Про встановлення місце- Наповнення дових податків і зборів на хідної частини
2018 рік
міського
бюджету, зміни до
чинного законодавства України

Додаток 1
до рішення Вишгородської міської ради від 23 грудня 2016 р. № 19/5

8.

протягом року

План діяльності Вишгородської міської
ради з підготовки проектів регуляторних
актів на 2017-й рік

Міський голова О. МОМОТ

протягом року

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 2017-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 та аналізу його
регуляторного впливу;
- оприлюднення проекту регуляторного акта
та аналізу регуляторного впливу;
- збір пропозицій та зауважень до проекту регуляторного акта;
- надсилання проекту регуляторного акта та

протягом року

аналізу регуляторного впливу (в паперовому виді
та на магнітних носіях) до виконавчого комітету
Вишгородської міської ради;
- надсилання проекту регуляторного акта
та аналізу регуляторного впливу відповідальній
профільній комісії міської ради для вивчення та
надання висновків про відповідність проекту регуляторного акта вимогам статей 4 та 8 Закону
України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності»;
- проведення та 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

конодавства, які даватимуть можливість органам
місцевого самоврядування погоджувати матеріали
лісовпорядкування, а відповідно — й погоджувати
місця та способи проведення рубок на їх території
на наступні 10 років, а також погоджувати проведення санітарно-оздоровчих заходів на території
місцевих рад.
Враховуючи вищевикладене, просимо:
1. Вжити негайних заходів щодо запобігання
виникненню надзвичайної екологічної ситуації, загроза якої настала внаслідок масових вирубок та
знищення лісів в Україні.
2. Не допустити скасування мораторію на експорт лісоматеріалів необроблених (кругляка).
3. Запровадити тимчасову заборону строком

Про затвердження плану діяльності ради з підготовки
проектів регуляторних актів на 2017-й рік
Рішення від 23 грудня 2016 р. № 19/5

2017 року

Заступники міського голови з питань діяльності
виконавчих органів ради (Рачинський О.)
Організаційний відділ (Глава О.)
Юридичний відділ (Карпенко О.)
Комісія з питань законності, депутатської етики,
контролю за виконанням рішень ради
та її виконавчого комітету (Баланюк О.)
Заступник міського голови з питань діяльності
виконавчих органів ради (Рачинський О.)
Юридичний відділ (Карпенко О.)
Комісія з питань регулювання земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища (Городиський Ю.)
Комісія з питань планування
та формування бюджету міста (Шубка В.)
Комісія з питань законності, депутатської етики,
контролю за виконанням рішень ради
та її виконавчого комітету (Баланюк О.)
Заступник міського голови з питань діяльності
виконавчих органів ради (Свистун І.)
Відділ містобудування та архітектури (Дудар І.)
Юридичний відділ (Карпенко О.)
Комісія з питань комунального господарства,
благоустрою міста (Попов Ю.)
Комісія з питань Стратегії розвитку міста, будівництва, транспорту та зв’язку (Пінчук С.)
Комісія з питань законності, депутатської етики,
контролю за виконанням рішень ради та її виконавчого комітету (Баланюк О.)
Заступник міського голови з питань діяльності
виконавчих органів ради (Рачинський О.)
Юридичний відділ (Карпенко О.)
Комісія з питань планування та формування бюджету міста (Шубка В.)
Комісія з питань законності, депутатської етики,
контролю за виконанням рішень ради та її виконавчого комітету (Баланюк О.)
Заступник міського голови з питань діяльності
виконавчих органів ради (Рачинський О.)
Відділ містобудування та архітектури (Дудар І.)
Юридичний відділ (Карпенко О.)
Комісія з питань Стратегії розвитку міста, будівництва, транспорту та зв’язку (Пінчук С.)
Комісія з питань планування та формування бюджету міста (Шубка В.)
Комісія з питань законності, депутатської етики,
контролю за виконанням рішень ради та її виконавчого комітету (Баланюк О.)

Секретар ради Т. БРАЖНІКОВА

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

1

Термін
відстження
Назва проекту,
Цілі
Строк
базової
регуляторного прийняття підготовки
результативності
органу
проекту
проекту
регуляторного
акта
2
3
4
5

Додаток 2
до рішення Вишгородської міської ради
від 23 грудня 2016 р.
№ 19/5

Термін відстеження повторної,
періодичної
Відповірезультативності дальні
регуляторного
акта
6
7

Секретар ради Т. БРАЖНІКОВА

4

4

28 січня

Офіційно

2017 року

Вишгород
Додаток №2
до рішення Вишгородської міської ради
від 23 грудня 2016 р. № 19/2

Програма розвитку водопровідно-каналізаційного господарства
Вишгородського МКП «Водоканал» на 2017 p.
3
Загальна характеристика роботи Вишгородського МКП «Водоканал»
Вишгородське МКП «Водоканал» — спеціалізоване підприємство, яке надає послуги з
водопостачання та водовідведення населенню,
підприємствам та установам м. Вишгорода.
Для водопостачання підприємством експлуатується 10 артезіанських свердловин: вісім
— на території водопровідної насосної станції,
одна — на просп. І. Мазепи, друга — в урочищі
«Гористе».
Ділянка підземного водозабору та водопровідної насосної станції (ВНС) ІІ-го підйому
знаходиться на південно-західній околиці міста
Вишгорода. Вода по водопроводах Д=100, 200,
250 мм подається до двох резервуарів чистої
води об’ємом по 5 000 м3 кожний. У місто вода
подається насосною станцією II підйому по двох
водопроводах Д=300, 500 мм.
Встановлена проектна потужність підземного водозабору — 10 тис. м3. Фактична середньодобова подача води становить 5,5-6,5 тис. м3/
добу, каналізаційних стоків перекачується 5,05,5 тис. м3/ добу.
Відведення каналізаційних стоків здійснюється трьома каналізаційними
насосними станціями (КНС) — «Центральна», «Київська», «Валки». Каналізаційні стоки
міста по самоплинній каналізації та від двох
каналізаційних станцій («Київська» та «Валки»)
надходять на КНС «Центральна». По двох напірних колекторах Д=300,400 мм каналізаційні
стоки для подальшої очистки перекачуються в
каналізаційну мережу м. Києва.
На сьогодні на балансі Вишгородського
МКП «Водоканал» перебуває 51,67 км водопровідних і 74,22 км каналізаційних мереж. На ВНС
ІІ-го підйому встановлено шість мережевих насосів, на КНС загальна кількість насосів — 11.
КНС «Центральна» переведена на автоматичний режим роботи насосів із частотним регулюванням. Для забезпечення надійної експлуатації
водопровідно-каналізаційних мереж міста та
споруд на них на підприємстві цілодобово працює аварійно-відновлювальна служба. Плановопопереджувальні роботи проводяться згідно із
затвердженим графіком.
Якісна питна вода подається з артезіанських
свердловин, глибина яких — від 123 до 307 м.
Якість води постійно контролюється на водопроводі перед надходженням до мережі, а також у
розподільчій мережі згідно із Д Сан Пін № 2.2.4171-10. Контроль здійснює Вишгородська РайСЕС — за договором і графіком відбору проб.
Стічні води перекачуються в каналізаційну
мережу м. Києва без очистки, тому що очисних
споруд у м. Вишгороді немає. Контроль за якістю стічних вод здійснює Управління екологічного
контролю ВАТ АК «Київводоканал».
Водопровід
1. Існуюча потужність міського водопроводу
— 4,8-6,5 тис. м³/добу.
2. Установлена потужність міського водопроводу — 10,0 тис. м³/добу.
3. Дані про затверджені запаси підземних
вод — 8320 м³/добу.
4. Із міського водопроводу подається води
питної:
— на господарсько-питні потреби населення
— 3002,4 м³/добу;
— рекреаційних зон (лікарні, учбові заклади
та ін.) — 109,3 м³/добу;
— промислових підприємств — 544,4 м³/
добу;
— на полив — 51,74 м³/добу;
— на власні потреби — 950,1 м³/добу.
5. Полив території та зелених насаджень
здійснюється з міського водопроводу.
6. Склад комплексу водопровідних споруд:
а) артезіанські свердловини:
— десять свердловин з дебітом від 25-60 м³/
год;
— місце розташування: вул. Шкільна, 1-в —
вісім свердловин, просп. І. Мазепи, 4-б — одна
свердловина, «Гористе» — одна свердловина;
— технічний стан — задовільний;
— зони санітарної охорони — ІІ пояс (1 155,4
тис. м²); ІІІ пояс (28 080,0 тис. м²);

б) водопровідні насосні станції:
— встановлені насоси (марка) ЄЦВ; WILLO;
Д-320; НД;
— їх кількість — 15;
— потужність — 60,270 м³/год;
— технічний стан — потрібно замінити шість
насосів;
— місце розташування ВНС І-го, ІІ-го підйому — вул. Шкільна,1-в;
в) резервуари чистої води:
— кількість 2*5000 м³;
— місце розташування — ВНС (вул. Шкільна, 1-в);
— зони санітарної охорони.
г) водонапірні башти:
— кількість — немає;
— місце розташування;
— зони санітарної охорони.
7. Водозабір із відкритих водойм:
— кількість — немає
— існуюча потужність, м³/доб.;
— встановлена потужність, м³/доб.;
— водопровідні насосні станції;
— зони санітарної охорони.
8. Промислові підприємства та заклади,
що мають на балансі власні водозабори:
— кількість свердловин — немає;
— їх дебіт;
— кількість води і якої якості подається з
власних водопроводів;
— місце розташування;
— технічний стан;
— зони санітарної охорони.
9. Чи є підприємства, які постачають воду
для населення, та скільки м³/доб.:
— немає.
10. Водопровідні мережі:
— протяжність водопровідних мереж —
51,67 км;
— матеріал водопровідних мереж — сталь,
чавун, поліетилен;
— стан водопровідних мереж — незадовільний;
— діаметр водопровідних мереж — Д=100,
150, 160, 200, 250, 500 мм;
— протяжність мереж, яка підлягає заміні —
3,68 км.
Побутова каналізація
1. Існуюча потужність каналізаційних
очисних споруд, м³/добу: немає.
2. Установлена потужність каналізаційних очисних споруд, м³/добу: немає.
3. Ступінь очищення стічних вод: немає.
4. Склад комплексу каналізаційних очисних споруд та їх розташування: немає.
5. Зона санітарної охорони каналізаційних очисних споруд: немає.
6. Каналізаційні насосні станції (КНС)
«Центральна», «Київська», «Валки»:
— встановлені насоси (марка) — KSB,
Hydro-vacuum, Flygt 3153;
— їх кількість — 11;
— потужність — 300 м³/год;
— технічний стан — потрібна заміна п’яти
насосів;
— місце розташування: КНС «Центральна»
— вул. Промислова, 5-а, КНС «Київська» — вул.
Київська, 5-а, КНС «Валки» — Валки.
7. Каналізаційні мережі:
— протяжність водопровідних мереж —
74,22 км;
— матеріал каналізаційних мереж — чавун,
кераміка, залізобетон, поліетилен;
— стан водопровідних мереж — незадовільний;
— діаметр водопровідних мереж — Д=100,
150, 200, 250, 300, 400, 500 мм;
— протяжність мереж, яка підлягає заміні, —
19,5 км.
8. Кількість стічної води м³/добу, що надходить на міські каналізаційні споруди:
— від населення — 3000,0 м³/добу;
— рекреаційних зон (лікарні, учбові заклади
та ін.) — 108,5 м³/добу;
— промислових підприємств — 551,3 м³/
добу.
9. Стічні води перекачуються в каналізаційну мережу м. Києва без очистки, тому що
очисних споруд у м. Вишгороді немає.

Програма розвитку водопровідно-каналізаційного господарства
Вишгородського МКП «Водоканал» на 2017 p.
Показники виробничої діяльності ВМКП «Водоканал» за 9 місяців 2016 року
обсяги
доходи
витрати
прибуток
збитки
рентабельність

Один. виміру
тис. м3
тис. грн
тис. грн
тис. грн
тис. грн
%

водопостачання
911,6
6813,1
6559,0
254,1
3,9

водовідведенняя
827,1
6946,8
7206,5
-259,7
-3,6

1

Розробити проект і виконати роботи шт.
по комплексній реконструкції існуючої
водопровідної насосної станції ІІ підйому для збільшення прогнозованого
водоспоживання на 2012-2015 p. p. (Заміна насосного обладнання на більш
продуктивне і енергоекономічне. Модернізація автоматичного частотного
керування насосами)
Запроектувати і побудувати додат- шт.
ковий резервуар чистої води об’ємом
5000 м3

6

1

2017

3

Розробити проект електрозабезпе- шт.
чення водопровідної насосної станції
ІІ підйому для збільшення потужності
існуючої ЗТП-859

1

2017

4

Будівництво незалежної високоволь- км
тної мережі 10 кв. від ТП-877 до ЗТП859 на ВНС ІІ підйому

2,3

2017

5

Розробити проектно-кошторисну документацію і виконати роботи по реконструкції водопровідної мережі від вул.
Межигірського Спаса до вул. П. Калнишевського та вул. М. Ватутіна
Провести необхідні гідравлічні розрахунки мереж для перспективного водопостачання і водовідведення міста
Вишгорода на 2010-2015 p.p. із залученням галузевих проектних підприємств, з урахуванням розвитку міста
Розробити проектно-кошторисну документацію і виконати роботи по реконструкції водопровідної мережі Д=100
мм (металева) по вул. Межигірського
Спаса Шолуденка по вул. Ватутіна до
вул. Калнишевського
Запроектувати і обладнати ВНС
шт.
ІІ підйому резервним джерелом
енергопостачання (дизельна електростанція)

1

2017

2

6

7

8

1

1

Найменування заходів

2
Водопостачання

ОдиРік
Вартість,
Кільниця
виконан- тис. грн,
кість
виміру
ня
орієнтовно
3
4
5
6

Примітка
(мета заходу)
7

Кошти
міського
бюджету.
Субвенції
Держбюджету

Покращення
водопостачання міста

1

2017

300,0
Кошти
міського
бюджету.
Субвенції
Держбюджету

Забезпечується надійне
енергопостачання насосної станції після припинення
зовнішнього енергопостачання

5

2017

2000,0
Кошти
міського
бюджету.
Субвенції
Держбюджету.
Кошти
забудовника
10500,0
Кошти міськ.
бюджету
Субвенції
держбюджету
Кошти
забудовника
14000,0
Кошти
міськради
міського
бюджету.
Субвенції
держбюджету.
Кошти
забудовника
14000,0
Кошти
міського
бюджету.
Субвенції
держбюджет
Кошти
забудовника

Збільшення
потужності
КНС для перспективного розвитку
м. Вишгорода

Будівництво третьої гілки напірного
колектора Д=500 мм від КНС
«Центральна» до камери переключень
біля зупинки «Чайка» по вул.
Набережній

км

2,0

2017

4

Розробити проектно-кошторисну
документацію та провести
реконструкцію напірно-самопливного
колектора Д=200 мм (2 гілки) від
території колишнього заводу «Карат»

км

2,0

2017

1

2017

Основні заходи і мета
№

2017

3

1

1

Спеціальна техніка
Для обслуговування водопровідно каналізаційних мереж у ході
експлуатації необхідно придбати :
спеціальну машину-ілосос
(мулопоглинач)

шт.

шт.

Покращення
роботи
водопостачання
міста

1

2017

Розробити проектно-кошторисну документацію та виконати роботи по реконструкції самопливного колектора на
КНС «Центральна»
Диспетчеризація
Передбачити диспетчеризацію роботи
насосних станцій (ВНС ІІ підйому,
КНС «Центральна», «Валки»,
«Київська») та на мережах міста

Доведення параметрів схем електропоста-чання 6 кв. і 0,4 кв.
до 1-ої категорії згідно з ПУЕ. Забезпечити надійність електропостачання, покрити
ріст потужностей, довести
параметри
ВНС до 1-ої категорії
надійності
Покращення надійності енергопостачання ВНС ІІ підйому

Необхідно для планування заходів по
покращенню роботи
ВМКП «Водоканал»
на наступний період

2,5

6

1500,0
Кошти
міського
бюджету.
Субвенції
Держбюджету
Кошти
підприємства

Покращення
водопостачання міста разом із його перспективним розвитком
(м-н вул. Кургузова,
1-а)

150,0
Кошти
міського
бюджету

км

Замовити проектно-кошторисну
документацію для будівництва
очисних споруд м. Вишгорода.

5000,0
Кошти
міського
бюджету.
Субвенції
ДержБюджету.
Кошти
забудовника
500,0
Кошти
міського
бюджету.
Субвенції
Держбюджету

Покращення гідравлічних
параметрів
розподільчих мереж
водопроводу, зменшення кількості аварій

2017

Провести відновлення напірного
каналізаційного колектора Вишгород Київ Д= 500 мм методом протягування
поліетиленових труб Д=400 мм.

5

1100,0
Кошти
міського
бюджету.
Субвенції
Держ-бюджету

2

всього
13759,9
13765,5
254,1
-259,1
0,3

Каналізація
Розробити проектно-кошторисну доку- шт.
ментацію, провести реконструкцію насосного обладнання на КНС «Центральна», «Київська» із заміною насосних
агрегатів на більш продуктивні й енергоекономічні

2017

2017

-

2017

1

2017

1200,0
Кошти
міського
бюджету.
Субвенції
Держбюджету
740,0
Кошти
забудовника

1500,0
Кошти міського
бюджету.
Субвенції
Держбюджету
450,0

Забезпечується
безаварійна робота
колектора на
відновленій дільниці
з гарантією 50
років
Покращення
надійності
перекачування
стоків від КНС
«Київська» і м-н вул.
Кургузова, 1-а

Покращення
надійності роботи
колектора і відводу
стоків від
підприємств,
розташованих на
території
колишнього заводу
«Карат»
Поліпшення якісної
характеристики стічних вод

Покращення
надійності перекачування
стоків

Цілодобовий контроль за робочими
параметрами
обладнання

Своєчасне усунення
аварій, якісне виконання плановопопереджувальних
робіт

5

Офіційно

Вишгород

28 січня

Програма розвитку водопровідно-каналізаційного господарства
Вишгородського МКП «Водоканал» на 2017 p.
4
1

2

Загальне облаштування
Розробити проектно-кошторисну документацію, виконати роботи, змонтувати та здати в експлуатацію автоматичну пожежну сигналізацію в
приміщеннях офісу та технологічних
приміщеннях
Встановлення камер відеоспостереження в приміщеннях офісу та технологічних приміщеннях (КНС «Центральна», «Київська», «Валки», ВНС)

Мета та основні завдання Програми
Виконання заходів Програми розвитку підприємства спрямовано на забезпечення стабільної роботи водопровідно-каналізаційного
господарства міста, що дозволить підприємству надавати якісні послуги з водопостачання
і водовідведення населенню, підприємствам і
установам м. Вишгорода.

2017

Кошти
підпри-ємства

2017

Кошти
підпри-ємства

Своєчасне усунення
пожеж. Виконання вимог законодавства у
сфері цивільного захисту, техногенної та
пожежної безпеки
Своєчасне попередження надзвичайних
ситуацій.
Цілодобовий контроль

Очікувані результати
виконання Програми
Виконання Програми дасть можливість:
— збільшити вдвічі потужність водопровідної станції ІІ-го підйому і каналізаційної станції
«Центральна»;
— зменшити енергоспоживання орієнтовно
на 18 %;

— зменшити негативний вплив на довкілля
(скорочення кількості поточних ремонтів, забезпечення безаварійності роботи об’єктів);
— зменшити експлуатаційні витрати,
пов’язані з ремонтом, обслуговуванням насосного обладнання та усуненням аварій на водопровідно-каналізаційних мережах;
— підвищити ефективність управління режимами роботи насосного обладнання, що дозволить збільшити загальний термін експлуатації станцій;
— уникнути гідравлічних ударів;
— покращити водооблік;
— економити чисту питну воду;
— покращити надійність енергопостачання
насосних станцій.
Фінансове забезпечення Програми
Фінансування заходів по Програмі розвитку
Вишгородського МКП «Водоканал» у 2016 році

Додаток № 3
до рішення
Вишгородської
міської ради
від 23 грудня 2016 р.
№ 19/2

ПРОГРАМА
СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ
МАЛОЗАБЕЗПЕЧЕНИХ ВЕРСТВ
НАСЕЛЕННЯ М. ВИШГОРОДА У 2017 РОЦІ
1. Загальні положення
На території м. Вишгорода мешкає значна
кількість громадян, що потребують соціального
захисту та підтримки не тільки з боку державних
органів виконавчої влади, а й органів місцевого
самоврядування.
Так, на обліку в органі соціального захисту
населення міста перебувають: пільговики; сім’ї
одержувачів державної допомоги; сім’ї одержувачів субсидій на житлово-комунальні послуги, тверде паливо та природний газ; особи з обмеженими
фізичними можливостями; ветерани війни всіх
категорій; особи, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи; фізичні особи, яким надаються соціальні послуги; особи, які отримують
різницю між розміром пенсії та розміром державної соціальної допомоги інвалідам з дитинства.
В зв’язку з проведенням на Сході країни антитерористичної операції, до міста прибули на тимчасове проживання окремі особи та сім’ї з дітьми,
переміщені з тимчасово окупованої території
України та районів проведення антитерористичної операції. На східних рубежах країни на захисті
незалежності та суверенітету знаходиться значна
кількість вишгородців – учасників антитерористичної операції.
Впродовж 2016 року фінансування програм
соціального захисту вразливих верств населення
здійснювалось із бюджету всіх рівнів у повному
обсязі. Всі види державних допомог виплачували згідно з чинним законодавством у підвищених
розмірах своєчасно та без затримки. З міського
бюджету профінансовано видатків на соціальний
захист населення на загальну суму 3 200 000 грн
(виплати матеріальної допомоги громадянам, які
належать до окремих соціальних категорій населення, згідно з Програмою, протезування незахищених верств населення, лікування та інші
заходи).
Сьогодні реально сформувались соціальноекономічні умови, через які все більше мешканців
Вишгорода перебуває не лише за межею бідності,
а й на межі виживання. На сьогодні накопичилося
чимало соціальних проблем, розв’язання яких належить до компетенції місцевого самоврядування.
Проте місцеві органи влади не можуть самостійно
їх вирішити з цілої низки причин: відсутність достатньої кількості бюджетних коштів, необхідного
кадрового потенціалу тощо.
Як один із інструментів мінімізації соціальних
проблем і пом’якшення ситуації в місті вже створено механізм соціального партнерства, коли
до вирішення місцевої соціальної проблеми залучатимуть місцеві непідприємницькі/неприбуткові організації зі своїми власними ресурсами.
А у зв’язку з тим, що на державному рівні не всі
верстви населення соціально захищені, то у 2017
році соціальне забезпечення у нашому місті потребує подальшого поліпшення. Так, інваліди
з дитинства І групи, інваліди з вадами зору І і ІІ

Громада — людині

групи, онкохворі, громадяни, хворі на цукровий
діабет (інсулінозалежні), та громадяни, хворі на
туберкульоз останньої стадії, учасники проведення АТО потребують додаткового захисту у вигляді
отримання місцевої пільги на житлово-комунальні
послуги.
Необхідність збереження пріоритетних напрямків соціального захисту населення зумовила
потребу ухвалити на сесії Вишгородської міської
ради місцеву Програму соціального захисту малозабезпечених верств населення міста у 2017 році,
що дасть змогу реально підтримати життєздатність найбільш вразливих мешканців міста.
2. Мета та основні завдання Програми
Соціальний захист населення на території
міста у 2017 році виходитиме з необхідності забезпечення соціальних гарантій, встановлених
Конституцією України.
Роботу органів виконавчої влади у 2017
році буде спрямовано на розв’язання однієї з
найгостріших проблем соціально-економічного
характеру – зниження рівня бідності шляхом поглиблення адресності та забезпечення матеріальної підтримки непрацездатних громадян, сімей з
дітьми, дітей-інвалідів, інвалідів та ветеранів війни, пенсіонерів, осіб з обмеженими фізичними
можливостями, переміщених з тимчасово окупованої території України та районів проведення
антитерористичної операції, учасників антитерористичної операції, а також підтримки громадських організацій, діяльність яких має соціальну
спрямованість, шляхом використання соціального
замовлення як діючого інструмента соціального
партнерства між міською владою і громадою.
Головними завданнями Програми соціального захисту малозабезпечених верств населення міста Вишгорода у 2017 році є:
— удосконалення системи надання адресної допомоги найбільш вразливим верствам населення;
— соціальна підтримка непрацездатних громадян та осіб з обмеженими фізичними можливостями;
— реалізація додаткових до встановлених законодавством гарантій соціальної і матеріальної
підтримки малозабезпечених мешканців міста;
— забезпечення матеріальної допомоги громадянам, які опинились в екстремальній ситуації
у зв’язку з тривалою і важкою хворобою;
— соціальна підтримка осіб та сімей з дітьми,
переміщених з тимчасово окупованої території
України та районів проведення антитерористичної операції;
— соціальна підтримка учасників антитерористичної операції та членів їх сімей;
— інтенсивний розвиток партнерських відносин із громадськими організаціями соціальної
спрямованості.
3. План заходів Програми соціального захисту малозабезпечених верств населення
міста Вишгорода у 2017 році

У Програмі соціального захисту на
2017 рік, де враховано інтереси верств
населення нашого рідного міста, котрі
потребують підтримки, з’явився ще один
пункт — одноразова виплата 25 000 грн

здійснювалось за рахунок власних коштів підприємства, за рахунок субвенцій із державного
бюджету, частково — з міського бюджету.
В 2017 році фінансове забезпечення заходів буде здійснюватися за рахунок субвенцій із
Державного бюджету, частково — з міського
бюджету (85 000 грн на компенсацію послуг
учасникам АТО) і за кошти підприємства.
Організація і контроль за виконанням
Програми
Координацію діяльності та контроль за виконанням Програми розвитку водопровідно-каналізаційного господарства міста на 2017 рік та
наступні роки покладено на виконавчий комітет
Вишгородської міської ради та постійну комісію
міської ради з питань комунального господарства, благоустрою міста.
Секретар ради Т. БРАЖНІКОВА

1.

Надання одноразової матеріальної допомоги громадянам, які
опинились в екстремальній ситуації у зв’язку з тривалою хворобою

2.

Забезпечити надання допомоги на поховання незастрахованих осіб
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5.

6.

7.

8.

9.

5

Додаток №2
до рішення Вишгородської міської ради
від 23 грудня 2016 р. № 19/2

№ з/п Заходи

Забезпечити надання підтримки громадянам, які належать до
окремої соціальної категорії:
- діти-інваліди;
- інваліди з дитинства І групи;
- інваліди з вадами зору;
- інваліди з вадами слуху;
- онкохворі;
- хворі на туберкульоз;
- хворі на цукровий діабет (інсулінозалежні);
- діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування
Підтримка соціально незахищених категорій населення, в
тому числі ветеранів війни (інвалідів війни, учасників війни,
учасників бойових дій, вдів військовослужбовців), ветеранів
праці, інвалідів та ін.
- передплата газети «Вишгород»;
- надання матеріальної допомоги, в тому числі у вигляді продуктових наборів і товарів першої необхідності, тяжкохворим
та лежачим інвалідам війни, учасникам бойових дій, вдовам;
- зубопротезування.
Призначення та виплата компенсацій особам, яким надаються
соціальні послуги (багатодітні родини, малозабезпечені сім’ї,
учасники бойових дій, учасники проведення АТО, інваліди та
ветерани ВВВ, вдови)

Строки вико- Джерела
фінання
нансування
загальний
п р о т я г о м фонд міського
року
бюджету
протягом загальний
року
фонд міського
бюджету
протягом загальний
року
фонд міського
бюджету

протягом загальний
року
фонд міського
бюджету

50 000,00

протягом загальний
року
фонд міського
бюджету

протягом загальний
Пропаганда здорового способу життя (реклами, буклети, лисроку
фонд міського
тівки, залучення ЗМІ)
бюджету
Надання муніципальних грантів на конкурсній основі згідно з п р о т я г о м з а г а л ь н и й
ухваленим рішенням сесії депутатів міської ради щодо пріори- року
фонд міського
тетних напрямків та їх розмірів
бюджету
Учасники проведення антитерористичної операції та особи, п р о т я г о м з а г а л ь н и й
сім’ї з дітьми, переміщені з тимчасово окупованої території року
фонд міського
України та районів проведення антитерористичної операції
бюджету
Надання одноразової матеріальної допомоги сім’ям загиблих одноразово з а г а л ь н и й
учасників АТО у розмірі 25 000,00 грн
фонд міського
бюджету

Передбачена цим розділом матеріальна
допомога у вигляді надання грошових коштів за будь-яким із її видів, крім передбаченої в п. 9 цього розділу, надається громадянину протягом бюджетного року одноразово
і становить 1 500 гривень.
Для розгляду питання про отримання
такої допомоги громадянин має подати до
виконавчого комітету такі документи:
- заява про надання матеріальної допомоги із обґрунтуванням підстав для її надання;
- копія паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного номера;
- акт депутата про обстеження матеріально-побутових умов проживання з обґрунтуванням підстав надання матеріальної
допомоги;
- копія документа (посвідчення) про підтвердження соціального статусу (за наявності).
Виплата матеріальної допомоги згідно
з Програмою проводиться виключно мешканцям міста, місце проживання яких зареєстровано в м. Вишгороді, та особам, переміщеним з тимчасово окупованої території
України та районів проведення антитерористичної операції, при наявності у них довідки про взяття на облік та проживання у
м. Вишгороді.

Підтримати родину загиблого

Олена ЛІСОГОР, депутат міської ради

2017 року

родинам загиблих учасників АТО. Хочу нагадати вишгородцям, що на початку АТО подібне рішення вже приймали
депутати Вишгородської міської ради шостого скликання.
Останні два скликання ухвалювалися відповідні рішення і
щодо пільг учасникам АТО по «комуналці». Та війна триває. У
2016 році ще дві вишгородські родини прощалися із загиблими
в зоні проведення АТО на Сході України рідними.
Я звернулась із закликом розробити механізм допомоги

4. Фінансове забезпечення реалізації
Програми соціального захисту малозабезпечених верств населення міста Вишгорода у 2017 році
Реалізація даної Програми базуватиметься на виконанні відповідних заходів,
фінансування яких здійснюватиметься за
рахунок коштів міського бюджету на загальну суму не менше 3 300 000 грн.
5. Очікувані результати реалізації
Програми
Реалізація Програми дасть можливість
поліпшити матеріальний стан малозабезпечених верств населення, сімей з дітьми,
інвалідів, ветеранів війни та осіб похилого
віку, а також стане початком інтенсивного
розвитку партнерських відносин міської влади з громадськими організаціями соціальної
спрямованості.
6. Організація контролю за виконанням Програми
Основними напрямками контролю за виконанням Програми є аналіз роботи відділу
з гуманітарних питань, фінансово-бухгалтерського відділу та інформування з цього
питання міської ради.
Контроль за виконанням Програми здійснює постійна комісія міської ради з гуманітарних питань.
Секретар ради Т. БРАЖНІКОВА
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таким сім’ям на міському рівні. Мер Вишгорода Олексій Момот
і постійні комісії міськради підтримали мою депутатську ініціативу — щодо внесення в міську програму соціального захисту
на 2017 рік надання одноразової матеріальної допомоги сім’ям
загиблих учасників АТО у розмірі 25 000,00 грн (для тих, хто її
ще не отримував).
Не повернеш людини, не повернеш дружині — чоловіка,
дітям — батька, матері — сина, а сестрі — брата… Але підтримати сім’ю загиблого захисника України громада повинна, і не лише матеріально. Це наш людський і християнський
обов’язок.

6

28 січня

2017 року

Живемо ЗДОРОВО

Вперше у Вишгороді —
особиста першість
з більярду серед дорослих
Під патронатом міського голови

Шар — у лузу

ВІЛЬНА ПІРАМІДА
Валерій СИДОРЧУК, суддя турніру
ФОТО — автор, спеціально для «Вишгорода»

Ніде і ні в чому так не проявляється
людський характер, як за більярдним столом.
(Л. Толстой)
22 січня ц. р. в більярдному клубі
«Пальміра» відбулися змагання з більярду
«Вільна піраміда». Особиста першість серед дорослих проходила під патронатом
Вишгородського міського голови Олексія
Момота.
Головний мотив у більярдному спорті —
сама гра з її багаточисленними варіантами
позицій шарів на столі і можливістю за декілька секунд після удару суперника швидко «схопити» ситуацію на столі, перебрати в голові
можливі варіанти дій та відібрати з них найприйнятніший. Прихильників цієї гри у Вишгороді чимало, тож приводу для змагань у май-

Пілотний проект

стерності шукати не довелося.
У турнірі 22 січня взяли участь 10 більярдистів нашого міста. Гострі поєдинки проходили за коловою системою: на шести столах —
сім годин напруженої боротьби поспіль!
Як правило, перемога діставалася з перевагою в 1 або 2 шари, тобто 8:6-8:7 на користь
одного із суперників. Це свідчить про майже
рівний склад учасників.
У результаті зустрічей чемпіоном міста з
більярду став Едуард Леонов. Срібло отримав
Володимир Сидорчук, бронза дісталася Руслану Іщуку.
Любителям більярдного спорту повідомляю імена семи кращих більярдистів Вишгорода: Едуард Леонов, Володимир Сидорчук,
Руслан Іщук, Андрій Глеков, Михайло Шарандин, Євген Ромахин, Ярослав Бойченко.
Вперше провівши подібний турнір, ми
створили команду, яка матиме можливість у
майбутньому захищати честь нашого міста
на обласних та всеукраїнських турнірах із більярду. Всі учасники нагороджені медалями
та пам’ятними призами. Мені, як судді цих
змагань, організатором яких я і був, приємно
констатувати про вдало проведені змагання
та плекати надію на продовження таких турнірів у нашому місті, адже спорт — це здоровий
спосіб життя.

Нова техніка для
рибоохоронного патруля

Влас. інф.
ФОТО — Андрій МАКСІМОВ, «Вишгород»

24 січня ц. р. у Вишгороді на набережній Київського моря відбулася офіційна
презентація нової техніки рибоохоронного
патруля Київщини (машин, човнів, ехолотів,
тепловізорів) та нової зимової форми патрульних.
Рибний патруль на Київщині є пілотним
проектом Держрибагентства України, досвід якого протягом 2017 року буде використано в усіх областях держави.
Рибоохоронний патруль розпочав роботу 16 червня 2016-го. За півроку патрульні
провели 476 рибоохоронних рейдів, викрили 610 порушень правил рибальства, зафіксували завдані рибному господарству збитки (понад 1,2 млн грн).
Учасники заходу — Київський рибоохоронний патруль (44 патрульні), голова Держрибагентства Ярема Ковалів, начальник управління
Київського рибоохоронного патруля Володимир Мухін, народні депутати, завдяки підтримці яких став можливим черговий етап реалізації реформи, — Олександр Черненко, Іван
Кролько, Олексій Мушак.
Як зазначив Ярема Ковалів, 28 плавзасобів, 13 автомобілів придбано через систему
«PROZORO», на що з Держбюджету виділено
15 млн грн. На зекономлені завдяки системі
кошти, а це понад мільйон гривень, закуплено
додаткову техніку — радіостанції, ехолоти.

«Пишаюся тим, що пілотний проект Київщини стартує з нашого Вишгорода», — вітаючи гостей, зазначив у своєму виступі міський
голова Олексій Момот і наголосив на важливості належного технічного забезпечення рибоохоронної служби. Адже, зокрема, у Вишгороді, коли навіть біля стратегічного об’єкту
— Каскаду Київських ГЕС та ГАЕС — браконьєри виходили в море на човнах і ставили сітки, працівники інспекції не могли з ними впоратися через відсутність техзасобів та пального.
Нині ж, як зазначив Ярема Ковалів, нова
техніка та достатньо коштів для забезпечення паливом, що передбачені у Держбюджеті,
дадуть можливість патрульним, відібраним на
відкритому прозорому конкурсі, працювати
ефективно і впевнено.

Вишгород
Тетяна БРАЖНІКОВА,
голова фракції
Об’єднання
«САМОПОМІЧ»
у Вишгородській
міській раді

ДОПОМАГАЙ ТИМ,
ХТО ПОТРЕБУЄ!

Одним із пріоритетних у діяльності Об’єднання
«САМОПОМІЧ» у Вишгороді є Проект «Здорове
місто», в рамках якого впродовж 2015-2016-го рр.
відбулось чимало заходів та акцій. Малі й дорослі вишгородці гідно поцінували ініційовані «Самопоміччю» Зарядку вихідного дня, міжшкільні
змагання «Веселі старти», акції «Безпека на воді»,
«Обстежся – не дай раку шанс», діагностику цукрового діабету та інші.
А 22 січня ц. р., за ініціативи народного депутата
України, заступника голови Комітету Верховної Ради
України з питань охорони здоров’я Ірини Сисоєнко, ми передали два інвалідних візки Вишгородській
центральній районній лікарні та один — Вишгородському районному територіальному центру соціаль-

Стрілецький турнір

ного обслуговування. Візки передбачені для зручного пересування та допоможуть у роботі лікарям,
соціальним працівникам і, звісно, стануть у нагоді
пацієнтам цих закладів.
Бережіть себе та будьте здорові! А САМОПОМІЧ і надалі триматиме руку на пульсі вишгородської громади.

Пам’яті Героїв Крут

Волають мертві і живі.
Волають доля наша й правда:
Не вір Москві! Не вір Москві!
Не вір Москві, бо буде зрада!
(Бандурист Микола ЛИТВИН)
Анатолій МИСЬКО,
голова ВРР ФСТ «Україна»
ФОТО — Валентина ПЕТЛІНА,
спеціально для «Вишгорода»

У стрілецькому турнірі «Пам’яті Героїв
Крут», що відбувся під патронатом міського голови Олексія Момота, взяли участь
48 осіб. Почесний учасник – Володимир
Малишев, радник голови міськради, президент Благодійного фонду «Святої Ольги». Змагались також Богдан Малюк (гість
із Білорусії) та заступник директора КП
«УФКС» Валерій Шпак.
Девіз заходу: пам’ять, сум, трагедія,
героїзм... самопожертва... Україна!
На вогневий рубіж вийшли вісім команд
від підприємств і гуманітарних організацій
Вишгорода (ФСТ «Україна»), мешканці міста
й представники футбольної школи.
В особистій першості серед жінок кращий результат у Ольги Удодової (46 очок).
За нею – Оксана Хомицька і Наталія Рудницька.
Серед чоловіків перше місце виборов
Валерій Шпак, друге – Євген Антоненко,
бронза — у Андрія Хилька.
Результати командної боротьби:1 місце –
команда ансамблю «Вівтар Вітчизни» (капітан Лідія Мельникова), 2 – молодіжна коман-

Що робити?

Депутатські турботи

да «Марсік» (капітан Іван Колобов), 3— РБК
«Енергетик» (капітан Алла Мурга).
Ансамбль «Вівтар Вітчизни» («Гайдамаки») виконав Гімн України та кілька патріотичних пісень.
Спонсори та меценати змагань: Каскад
ГЕС та ГАЕС (Олександр Цимбалюк), Благодійний фонд «Святої Ольги» (Володимир
Малишев), Іван Колобов, Марія Остапчук,
Євгенія Михайличенко (зварила козацький
куліш), Микола Білий, КП «УФКС» (Олександр Баланюк).
99 років тому відбулась подія, що
стала однією з вирішальних у подальшому становленні Української держави. На
захист України від московської навали
червоноармійців під командуванням М.
Муравйова (підполковника охранки) на
станцію Крути за Ніжином вийшли до 300
українських самодіяльних бійців.
А до того четвертим Універсалом УНР
було оголошено незалежність України
(В.Ульянов (Ленін) видав Декрет про право народів колишньої Імперії бути незалежними). Це на папері. А на ділі Москва
показала свою звірячу сутність, тільки б
утримати Україну в тюрмі народів.
П’ятитисячне петроградське військо
розгромило жменьку українців. Та капітуляції і ніяких документів про поразку
складено не було.
Сьогодні Схід і Крим – це такі ж Крутянські бойовища, продовження боротьби за Україну! Борці за народ не вмирають! Вони цементують суспільство для
звитяги і боротьби за краще майбутнє!

На крижині чи біля ополонки

Ігор РИБЕЦЬ, провідний інспектор
Вишгородського РВ ГУ ДСНС України
у Київській області
Із зміною температури збільшилась кількість
нещасних випадків на водоймах. Основна причина – тонкий лід. А нехтування попередженнями та
правилами безпеки закінчується трагічно.
Любителям зимової рибалки потрібно знати,
що не можна пробивати поруч багато ополонок та
збиратись великими групами в одному місці, пробивати ополонки на переправах. І слід завжди мати
при собі міцну мотузку довжиною 10-15 м й рятувальний жилет.
Якщо ви побачили, що хтось провалився, –
кличте на допомогу. Якщо самі можете допомогти
потерпілому, – крикніть йому, що збираєтесь це
зробити.
Опинившись на крижині чи біля ополонки, надавайте допомогу потерпілому, лежачи на льоду.
Подайте предмет, за який він може ухопитись, навіть свій одяг. Наближатись до ополонки потрібно
тільки повзучи, широко розкинувши руки. Можна

підкласти під себе лижі, дошку, фанеру для збільшення площі опори. До самого краю підповзати не
можна, бо у воді опиняться двоє.
Кидати потерпілому мотузку чи зв’язаний
одяг потрібно із 3-4-ох метрів. Можна використати
палку, гілку чи лижу. Якщо ви не маєте підручних
деталей, рятування можуть організувати декілька
людей, утворивши ланцюжок із тіл (тримаючи один
одного за ноги).
Якщо під вами провалилася крига, перш за все
розставте руки в сторони по краю льоду, щоб утриматися на поверхні. Намагайтесь зберігати спокій
і не обламувати лід, без різких рухів вибирайтесь
на поверхню, наповзаючи грудьми на лід і по черзі
витягуючи ноги. Вибравшись із льодового полону,
відкотіться, а потім повзіть у той бік, звідки ви прийшли і де лід міцніший. Незважаючи на те, що ви
змокли і холод штовхає побігти й зігрітися, будьте
обережні до самого берега, а там не зупиняйтесь,
поки не опинитесь у теплі.
Не ходіть на лід поодинці. Будьте уважними
та обережними. Лише суворе дотримання правил
безпеки допоможе уникнути лиха.

Людина

Вишгород
Ірина ПИРОЖЕНКО
ФОТО — архів газети «Вишгород»,
Бориса ЩЕРБИНИ та Юрія МАКСИМЕНКА

Вишгород — місто тисячі талантів: тут
живуть письменники, поети, скульптори,
майстри народного мистецтва… Є серед
них і художники, що працюють у дуже
складній техніці мозаїки.
Це декоративно-прикладне та монументальне мистецтво, яке формулює зображення з допомогою смальти (різнокольорових
дрібних камінців), відоме ще з IV тис. до н. е.
Мозаїкою оздоблювали храми й палаци, вона
була дуже поширеною у Візантії.
У Київській Русі мозаїкою прикрашали
храми. У святій Софії Київській над вівтарною
частиною храму — «Оранта» (Пресвята Богородиця). Ікона висотою 5 м 45 см виготовлена в ХІ столітті. Смальта 177 відтінків, з якої
складена мозаїка, відбиває сонячні промені,
що наповнюють храм.
Є вишукані мозаїчні роботи і на будівлях
Вишгорода. Над центральним входом до адмінбудинку (пл. Т. Шевченка, 1) — герб Вишгорода з ликами свв. Бориса і Гліба, покровителів нашого міста. Це робота вишгородських
художників Бориса Щербини та Юрія Максименка, виготовлена в 1997 році.
Серце нашого історичного літописного
міста — храм свв. Бориса і Гліба — з південної сторони прикрашений мозаїчною іконою
свв. Князів-страстотерпців. Понад два роки
(2014-2016) над мозаїчним полотном працю-

вав Юрій Максименко. Висота ікони — 3, ширина – 2 метри. Зображення свв. Бориса та
Гліба на конях — копія з оригіналу ікони ХІV
століття.
Автор двох мозаїчних композицій для
церкви св. Володимира (вул. Шкільна) — Борис Щербина. При вході до Недільної школи
— мозаїчне панно «Христос і діти». Над центральним входом у храм – мозаїчні ікони Спасителя і Матері Божої Володимирської (Вишгородської — ред.), на пілонах — св. Ольга і
св. Володимир. Художник два роки вкладав
свій досвід, майстерність і душу в цю роботу.
Використовував смальту — дрібні камінці 50
кольорів і відтінків розміром 1 х 1 см, що були
виготовлені на замовлення.
Борис Щербина, що пише ліричні пейзажі аквареллю, кілька років тому виготовив
чудову мозаїчну роботу на центральному залізничному вокзалі в м. Києві. При вході, зліва
від ескалатора, на стелі — оперний театр Києва (одна з пам’яток столиці).
Максименко та Щербина разом із 22-ма
художниками кілька років працювали над
оздобленням Михайлівського собору (м. Київ)
після його реконструкції. Із 1999-го по 2000-ий
мозаїкою була оздоблена площа від купола до
нижнього ярусу центрального нефу й олтаря.
Я розповіла тільки про двох художників
Вишгорода, які працюють у техніці мозаїки на
духовних теренах. Запрошую всіх охочих продовжити на сторінках газети мою розповідь
про вишгородські таланти — відомі і невідомі
читачеві.
Розпитувала Євгенія АМБРОСКІНА
ФОТО — Ольга ДУМАНСЬКА,
спеціально для «Вишгорода»

Павло Лук’яненко народився в Марганці, вивчав народний
танець в Дніпропетровському училищі культури, а режисуру
та хореографію в КНУКІМ, деякий час танцював у ансамблі,
нині — керівник студії сучасної хореографії «Ліберті» у ЦТ
«Дивосвіт»

Школа і позашкілля

Студія сучасної хореографії «Ліберті» створена понад 10 років тому у
ВРЦХТДЮМ «Дивосвіт» за ініціативи директора Центру творчості Олени Андріяш. Сьогодні у студії «Ліберті» чимало
прихильників не тільки у Вишгороді.
Керівник «Ліберті» — хореограф
Павло Лук’яненко виростив цілу плеяду танцюристів, багатьом дав дорогу у
творче життя. Яким був шлях колективу
– розповідають вихованці «Ліберті», їхні
батьки, колеги по творчому цеху.
Олена АНДРІЯШ,
директор ЦТ «Дивосвіт»:
— Зараз танцювати дуже модно, у
нашому місті багато різноманітних колективів, велика конкуренція. Та ще зовсім
недавно, якихось 10 років тому, ми були
першими, хто взагалі почав упроваджувати сучасний танець.

28 січня

Сусіди

реографічного мистецтва «Танцююче покоління»-2015 (два других і два третіх місця в
номінаціях «сучасна хореографія», «естрадна
хореографія», «стилізована народна хореографія»
* Всеукраїнський конкурс-фестиваль мистецтв «Зоряний шанс» (друге місце в номінації
«сучасна хореографія»
2016 рік
* Фольклорно-етнографічний фестиваль
«Весна у Київській Русі» (лауреат)
* Третій телевізійний міжнародний фестиваль-конкурс
«Створюй своє майбутнє зараз» (друге місце у номінації «стилізована народна хореографія»)
* Міжнародний дитячий фестиваль-конкурс
мистецтв «Соняшник» (Гран-прі в номінації
«стилізована народна хореографія»)
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Два із тисяч талантів

Кожному поколінню притаманні саме
його ритми. Ми відкрили гурток сучасного
танцю для того, щоб наші вихованці не
тільки створили своє тіло, а й вільно почували себе у довкіллі, розвинули і придбали
танцювальні та рухові навички, підвищили
самосвідомість і самооцінку, підняли свій
загальнокультурний рівень.
Взагалі, студія «Ліберті» – це повноцінне ядро, колектив однодумців, у якому
є тандем керівника, колег по роботі, вихованців колективу та їхніх батьків. Ось
ці складові й привели студію до успіху —
участі та перемог в багатьох різноманітних
фестивалях, конкурсах і концертах.
Павло Лук’яненко – хореограф-постановник усіх концертів і свят у «Дивосвіті».
Він має своє бачення, за яким і створює
композицію дійства, вміє подати це красиво, зі смаком.
Креативний хореограф, який впроваджує модні танцювальні стилі, не забуваючи при цьому народні та класичні. Дуже
цікаво поєднує сучасне, стилізуючи його

«ЛІБЕРТІ» — гармонія руху й музики

ДЕЯКІ З НАГОРОД «ЛІБЕРТІ»
2013 рік
* IV чемпіонат України серед танцювальних
колективів – три третіх місця
* Обласний фестиваль-конкурс дитячих хореографічних колективів «Терпсихора запрошує» (перше місце)
2014 рік
* Фестиваль хореографічного мистецтва
«Планета» — одне друге і два третіх місця
* Всеукраїнський дитячий фестиваль-конкурс мистецтв «Моя країна» (в рамках Міжнародного фестивалю «Соняшник» ( два перших
місця в номінації «хореографія»
2015 рік
* Другій міжнародний фестиваль-конкурс
«Моя Україна» (перше місце в номінації «народна хореографія»)
* Всеукраїнський фестиваль-конкурс хо-

2017 року

під старовинне. Описати його постановки
важко, краще самому це побачити.
Олена ТИТАРЕНКО,
художній керівник
ВРЦХТДЮМ «Дивосвіт»:
— Павло Лук’яненко прийшов до нас з
ансамблю, де працював танцівником. Одна
справа бути виконавцем, інша — хореографом і зовсім інша — керівником колективу.
Усі три ступені він опанував бездоганно.
Можливо, як хореограф він ще не дійшов
своєї завершеності, тому що невпинно розвивається, шукає нові форми, не обмежує
себе в стилях, жанрах, музиці. Важливо,
що в репертуарі «Ліберті» є і народні танці, і
стилізовані, і традиційні. Є індійський, багато сучасних і дитячих танців... А постановка
дитячого танцю – це не така проста справа.
Діти ще не мають досвіду, їм бракує
амплітуди руху. На маленьких рученятках і ніжках якісь танцювальні композиції
можна поставити, а якісь — неможливо. І
в цьому Павло теж набирався досвіду. У
нього багато малечі, він дуже любить своїх
вихованців. Основне його кредо — не розглядати їх як свій інструментарій («я — митець, а ви — мої фарби»), а щиро і людяно
ставитися до дітей. Вони це відчувають і
завдячують йому своєю любов’ю. Важливо, що старші діти пов’язують своє життя
з хореографією. Уже багато дівчат поступило вчитися на хореографів і не уявляють
свого життя без танцю.
Павло Лук’яненко у нас – головний

балетмейстер, тому допомагає усім колективам ставити номери на сцені – вокалістам,
барабанщицям,
театралам.
Інколи ми шукаємо загальний погляд на
якісь речі в спорах, він дуже творча особистість, має свої погляди, відстоює їх.
Як результат – наші чудові постановки,
де актори – танцюють, а танцюристи мають змогу працювати акторами. Це допомагає колективам дружити і творити.
Тетяна Андріївна,
мама Софійки ПЕРЕГОНЧУК:
— Моя донька ходить до танцювального колективу перший рік. Діти обожнюють
свого керівника. Павло Лук’яненко не тільки
займається з ними в класах, а й збирає в позаурочний час. Вони разом святкують Всесвітній день танцю, відзначають інші свята.
Я помітила, що дівчатка старшого віку
ставляться до нього, як до друга. А малеча
вбачає у ньому батька, слухає його, радиться, якщо є потреба.
Хто у нього почав навчатися танцям, то
вже не шукає іншого наставника. Коли ми
йдемо додому, Софійка розповідає мені по
дорозі, що у них відбувалося під час заняття, що Павло Сергійович їх просив розучити вдома, і стоїть перед дзеркалом — відпрацьовує потрібні елементи. А ми, батьки,
радіємо, що дитина в надійних руках і гурток їй до вподоби.
Катерина ГОРБАТЕНКО,
вихованка студії
(старша вікова група):
— Усі наші дівчатка не уявляють свого
життя без «Ліберті». Стільки років майже
день у день ми разом — на репетиціях, на
екскурсіях та прогулянках, на концертах,
на посиденьках за чаєм.
Ми уже — як сім’я, кожен знає про іншого навіть потаємне. Згадується усе найкраще, що у нас було: і важкі перші кроки
на репетиціях, і щастя перемог на чергових
конкурсах.
Та найбільша наша любов — Павло
Сергійович. Якби не він, невідомо, чи були
б ми тут. Він відпрацьовував із нами впродовж багатьох років розуміння хореографії,
викарбовував наші рухи, доводив їх до автоматизму, до так званої м’язової пам’яті.
А скільки сил Павло Лук’яненко витратив, аби сформувати в нас особистостей.
Ми осягнули це тільки тоді, як подорослішали.
Коли ідуть наші дівчата, їх відразу видно, вони, як царівни, – легка хода, статна
постава, впевненість у собі, непомітна посмішка і гідність у кожному русі.
Керівник «Ліберті» знайомив нас із багатьма техніками — елементами хіп-хопу,
фанку, народного, естрадного, акробатичного та класичного танців. Павло Сергійович навчив нас слухати класичну музику,
розбиратися в сучасній, полюбити танцювальні ритми. Він чудовий хореограф. Кожна створена ним композиція або танець
— це невелика танцювальна мініатюра
(«Криниченька», «Індійський танець»), побудована на лаконічних засобах хореографічної виразності.
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МІСЬКА ПРОГРАМА РОЗВИТКУ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ І СПОРТУ У м. ВИШГОРОДІ НА 2017 РІК

1. Загальні положення
Фізична культура і спорт у місті є важливими складовими виховного процесу дітей, молоді та повноцінного життя
дорослого населення. Основне їх призначення — зміцнення
здоров’я, підвищення фізичних та функціональних можливостей організму людини, забезпечення здорового дозвілля.
Беручи до уваги вплив соціально-економічної та політичної кризи в країні в останні роки, яка погіршилася війною на
Сході, маємо відсутність показників розвитку фізичної культури і спорту, неможливість цілком задовольнити потреби
занять спортом мешканців міста. Одна з найважливіших причин, яка обумовлена значним збільшенням населення Вишгорода, — це недостатня наявність об’єктів спортивної інфраструктури, різке зниження рівня доходів населення тощо.
Як наслідок, низький рівень оздоровчої рухової активності населення стримує підвищення життєздатності систем і
функцій організму людини. Особливе занепокоєння викликає
погіршення здоров’я дітей та підлітків.
2. Мета Програми
Керуючись Указом Президента України «Про Національну стратегію з оздоровчої рухової активності в Україні на період до 2025 року «Рухова активність-здоровий спосіб життя-здорова нація», Концепцією Державної цільової соціальної
програми розвитку фізичної культури та спорту на період до
2020 року, Київською обласною програмою розвитку фізичної культури та спорту «Київщина спортивна» на 2017-2021
роки, в цілому підтримуючи і беручи за основу, в рамках
місцевої програми маємо на меті найскорішого досягнення фізичної культури і спорту у Вишгороді провідної ролі як
важливого фактора здорового способу життя, профілактики
захворювань, формування гуманістичних цінностей, створення умов для всебічного гармонійного розвитку людини, сприяння досягненню фізичної та духовної досконалості людини,
виявлення резервних можливостей організму, формування
патріотичних почуттів у громадян.
3. Основні завдання Програми
Основними завданнями Програми є:
Забезпечення відповідних умов для занять фізичною
культурою та спортом усіх бажаючих дітей та підлітків (мається на увазі наявність приміщень та об’єктів спортивного
призначення, спортивного інвентаря та кваліфікованих тренерів-викладачів);
Визначення стратегії та всебічне сприяння розвитку (реконструкції існуючих та розбудови нових) об’єктів фізкультурно-спортивної інфраструктури в складних соціально-економічних умовах, зміна програмних підходів та коригування
пріоритетних напрямків розвитку фізичної культури і спорту,
які забезпечуватимуть ефективне функціонування галузі в
нових умовах;
Створення умов, які забезпечують цілеспрямовану рухову
активність дітей і молоді, для подальшого формування у них
прагнення щодо систематичних занять фізичною культурою
та спортом;
Сприяння кожному громадянинові у використанні оздоровчого, виховного та емоційного потенціалу рухової активності для успішної реалізації себе в сім’ї, навчанні, трудовій
діяльності та на дозвіллі;
Сприяння духовному і фізичному розвитку молоді, виховання в неї почуття громадянської свідомості та патріотизму;
Сприяння підвищенню рівня готовності молоді до служби
у Збройних силах, правоохоронних органах, рятувальних та
інших спеціальних службах з метою захисту суверенітету та
незалежності держави;
Сприяння підвищенню рівня заінтересованості дітей та
молоді до соціальних, профілактичних акцій, спрямованих на
мотивацію свідомого ставлення до власного здоров’я;
Сприяння підвищенню рівня поінформованості та обізнаності різних груп населення щодо формування здорового
способу життя та профілактики негативних явищ серед дітей
та молоді;
Сприяння підвищенню рівня надання якісних фізкультурно-спортивних послуг спортивними клубами та фізкультурнооздоровчими закладами, які функціонуватимуть відповідно
до встановлених стандартів на території міста Вишгорода.
Всебічний розвиток фізкультурно-спортивної інфраструктури в місті Вишгороді, з урахуванням змін у всіх сферах суспільного життя та ціннісних орієнтирів населення.
4. Очікувані результати виконання Програми
Виконання Програми дасть можливість:
— виходячи із наявності соціально-економічних умов, запровадити структурну реформу у фізкультурно-спортивній
галузі міста, сформувати новий підхід до фізичного виховання і спорту;
— забезпечити сприятливі умови для розвитку видів
спорту, в яких можливо забезпечення масовості серед дітей
і спортсмени міста зможуть досягти високих результатів на
міжнародній арені;
— забезпечити підготовку та виступи команд у чемпіонатах України;
— зберегти висококваліфікованих спеціалістів, тренерські кадри, фахівців спортивної галузі;
— вжити заходів щодо проведення всеукраїнських, міжнародних і змагань міського рівня, масових фізкультурноспортивних заходів та залучення до занять спортом широких
верств населення, в тому числі осіб з обмеженими фізичними
можливостями;
— через засоби масової інформації та різні форми соціальної реклами забезпечити реалізацію заходів щодо формування інтересу до фізичної культури і спорту;
— надавати всебічну допомогу фізкультурно-спортивним

товариствам, спортивним організаціям у проведенні фізкультурно-оздоровчих заходів, спортивно-масової діяльності за
місцем роботи та навчання, участі у змаганнях різного рівня;
— збільшити кількість населення, залученого до занять
фізичною культурою та спортом, ведення здорового способу
життя;
— створити необхідні умови для фізкультурно-оздоровчої
роботи серед населення, у тому числі серед осіб з набутими
вадами фізичного розвитку.
5. Фінансування Програми
Фінансування Програми здійснюватиметься в межах асигнувань, передбачених міським бюджетом на заходи
щодо розвитку фізичної культури і спорту в місті Вишгороді
на 2017 рік.
6. Загальна характеристика роботи підприємства у 2016
році
Для виконання Програми кошторисом підприємству було
передбачено фінансування з місцевого бюджету на 2016 рік
у сумі: загальний фонд — 1 830,0 тис. грн та спеціальний
фонд — 335,0 тис. грн. Фактично отримано підприємством за
10 місяців 2016 року: загальний фонд — 1 362,8 тис. грн (75
% від кошторисних призначень) та спеціальний фонд — 14,9
тис. грн (5 % від кошторисних призначень).
Дані про фактично отримане фінансування та напрями використання коштів місцевого бюджету на виконання Програми комунальним підприємством «Управління
з розвитку фізичної культури та спорту Вишгородської
міської ради» за 10 місяців 2016 року.
тис. грн
Загальний фонд
Затверджено кошторисом за КФКВ 130112«Інші 1 830,0
видатки»
КЕКВ 2610
1 362,75
Фактично використано
467,25
Залишок на рахунку станом на 01.11.2016р.
Спеціальний фонд
Затверджено кошторисом за КФКВ 130112«Інші 335,0
видатки»
КЕКВ 3210
14,9
Фактично використано
320,1
Залишок на рахунку за станом на 01.11.2016р.
Напрямки використання коштів:
тис. грн
Використано із загального фонду
Оплата праці працівників бюджетних установ
Нарахування на заробітну плату
Оплата послуг (комісія банку)
Оплата послуг (крім комунальних)
Оплата водопостачання та водовідведення
Оплата електроенергії
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар
Використано зі спеціального фонду
Придбання газонокосарки

1 362,8
871,99
184,89
1,02
187,04
2,95
35,3
79,61
14,9
14,9

Дані про фактично отримані кошти від господарської
діяльності та напрямки використання даних коштів за 10
місяців 2016 року
тис. грн
Фактично отримані кошти
Від господарської діяльності (надання послуг)
послуги автостоянки
послуги спортивного майданчика та тенісного корту
послуги футбольного поля
інші послуги
Отримано відшкодувань за спожиту електроенергію
споживачами яхт-клубу «Енергетик»

122,9
88,8
46,5
0,3
27,0
15,0
34,1

Напрямки використання коштів:
тис. грн
З них використано
Оплата електроенергії
Придбання витратних матеріалів, канцтоварів, нагородної атрибутики, кондитерського вибору, медикаментів, бензину, спортивного інвентаря, добрив та
інших запасів
Експлуатаційні витрати при оренді будинку культури
«Енергетик»
Оплата послуг по спостереженню за спрацюванням
пожежної сигналізації
Оплата телефону та інтернету
Оплата передплати періодичних видань
Обслуговування РРО
Оплата інших послуг (поштові, нотаріальні, довідка
з ЄДРПОУ, заправка картриджів, отримання ключів
ЕЦП та програм. пакетів оновлень, ремонт техніки,
послуги катка, консультаційні послуги)
РКО та комісійна банківська винагорода
Залишок коштів на 01.01.2016 р.
Залишок коштів на 31.10.2016 р.
7. Фінансове забезпечення Програми
Фінансування Програми здійснюватиметься

106,1
34,0
34,2

10,0
1,8
2,3
1,0
1,9
20,3
0,6
14,8
31,6

в

меж-

ах асигнувань, передбачених міським бюджетом на заходи
щодо розвитку фізичної культури і спорту в місті Вишгороді
на 2017 рік.
Фінансування Програми у 2017 році здійснюватиметься
за рахунок коштів, отриманих від загального фонду міського
бюджету для виконання програм і заходів з розвитку фізичної культури і спорту, господарської діяльності підприємства,
а також з інших джерел, передбачених чинним законодавством.
Розрахунок видатків до кошторису та плану використання бюджетних коштів на виконання Програми на 2017 рік
комунальним підприємством «Управління з розвитку фізичної культури та спорту Вишгородської міської ради»
КЕКВ 2610 «Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)» — 1 997 800,00 грн
Оплата
праці

1) заробітна плата згідно зі штатним розписом — 1 397 802,00 грн
2) матеріальна допомога на оздоровлення
(посадовий оклад) — 77 371,00 грн
Усього: 1 475 173 грн

Нарахування
Усього: 321 397 грн
на оплату
праці
(22 %; 8,41
%)
Використання товарів і послуг: 101 900 грн, в т. ч.
Предмети,
1) Придбання нагородної атрибутики, медаматеріали,
лей, кубків — 14 500 грн;
обладнання 2) передплата періодичних видань — 6
та іінвентар 500грн;
3) придбання канцелярського, письмового
приладдя — 3 000 грн;
4) придбання паливних брикетів — 26 400 грн
Оплата по- комісійна винагорода банківських установ
слуг (крім
— 1 500 грн;
комунальтранспортні витрати на перевезення дітей
них)
— 50 000 грн
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв — 79 253
грн, у т. ч.
Оплата
Оплата водопостачання і водовідведення в
водопоста- адм. буд. стадіону —
чання
18,84 грн/за 1 куб. м * 30 куб. м * 12 міс. = 6
та водовід- 782,40 грн
ведення
Полив стадіону 35 куб. м * 8,86 грн/куб. м * 5
міс. = 1 550,50 грн
Разом — 8 333,0 грн
Оплата
30 тис. кВт/год * 2,364 грн = 70 920 грн
електроенергії
КЕКВ 3210 «Капітальні трансферти підприємствам»
Використання товарів: 2 610 000 грн, у т. ч.
Обладнання Придбання снігоприбиральної машини —
та інвентар 20 000 грн
Всього
4 587 800 грн
видатків
8. Реалізація Програми розвитку фізичної культури та
спорту в м. Вишгороді на 2017 рік в частині реконструкції стадіону «Енергетик» та розбудови спортивної інфраструктури та відкритті додаткових відділень
1. Реконструкція та ремонт спортивних об’єктів стадіону
«Енергетик»:
— реконструкція бігових легкоатлетичних доріжок (заміна
асфальтового покриття) — 1200 тис. грн;
— штучне покриття поверхні бігових легкоатлетичних доріжок — 1 050 тис. грн;
— добудова двох поверхів будівлі роздягалень тренувального футбольного поля з облаштуванням спортивної гімнастичної та тенісної зали (пл. 500 кв. м) — 3 000 тис. грн;
— будівництво зали для боротьби (пл. 250 кв. м) — 1 500
тис. грн;
— будівництво баскетбольного майданчика з асфальтовим покриттям (пл. 450 кв. м) — 270 тис. грн;
— реконструкція та облаштування огорожі з установленням додаткового освітлення — 90 тис. грн.
2. Організація дитячо-юнацького тренувально-оздоровчого табору у складі КП «УФКС»:
— забезпечити в штатному розкладі посаду завідуючого
на постійній основі;
— вихователів, психолога — сезонно.
3. Організація відділення з боксу, спортивного туризму,
авіа- та судномодельного спорту. Забезпечити в штатному
розкладі посаду тренера-вихователя з боксу, інструкторівметодистів зі спортивного туризму, авіа- та судномодельного
спорту; закупівля спортивних матів (100,00 тис. грн), організація участі спортсменів у спортивних зборах (400,00 тис.
грн), оренда льодової арени (150 тис. грн).
9. Організація і контроль за виконанням Програми
Координацію діяльності та контроль за виконанням міської Програми розвитку фізичної культури і спорту на 2017 рік
покласти на виконавчий комітет Вишгородської міської ради,
постійну комісію міської ради з питань освіти, культури, молоді
і спорту, соціального захисту населення та охорони здоров’я.
Секретар ради Т. БРАЖНІКОВА

Місто і навколо нього

Вишгород
Адмінпослуги

Центр обслуговування
платників
Вишгородська ОДПІ ГУ ДФС
у Київській області
За 2016 рік у нашому Центрі обслуговування платників надано понад 18 тисяч
адміністративних послуг. Так, фізичні особи отримали 6765 послуг з видачі картки
платника податків та внесення до паспорта громадянина України даних про реєстраційний номер облікової картки.
Видано 1922 книги обліку розрахункових
операцій, 1408 довідок про відсутність заборгованості з платежів до бюджету, 1954 витяги
з реєстру платників єдиного податку, а також
проведено 1582 реєстрації книги обліку доходів і витрат єдиного податку тощо.
Для оцінки підвищення якості обслуговування платників, а також доцільності впровадження нових електронних сервісів щоквартально проводяться анонімні опитування
відвідувачів. Більшість громадян задоволена
діяльністю роботи Центру обслуговування
платників Вишгородської ОДПІ.
В Центрі розміщені інформаційні та тематичні стенди із зразками заповнення заяв,
податкової звітності, актуальною інформацією про зміни в оподаткуванні. Для зручності
відвідувачів обладнано місця для очікування,
забезпечено доступ до мережі Інтернет, є
безпровідна система Wi-Fi.
Центр обслуговування платників Вишгородської ОДПІ розташовано за адресою: м.
Вишгород, просп. Т. Шевченка, 1-а, телефон
для довідок: (04596) 5-21-57

Банк
ідей

Влас. інф.

28 січня
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ФОТО — Андрій МАКСІМОВ, «Вишгород»

У середу, 25 січня, у малій залі засідань
адмінбудинку зібралася нова Громадська
рада (ГР) при Вишгородській РДА. Установчі збори, в яких взяли участь представники
понад трьох десятків громадських спільнот
Вишгородського району, конструктивно перейшли у перше засідання.
Нагадаємо, що район уже має досвід співпраці громадськості та державної і місцевої —
районної і міської — влад кількох скликань. Тож
заступник голови ВРДА Марина Мельник висловила готовність і сподівання на відповідаль-

Громадська рада при Вишгородській РДА: вхід вільний
ну співпрацю з новою ГР.
Голова ініціативної групи Ірина Правдива
інформувала, що термін прийому документів
до ГР було подовжено, озвучила причини, з
яких повернули пакет документів ГФОГПДКУ
«Самооборона Майдану в м. Вишгород і Вишгородському районі» та ГО «НПУ «Межигір’я»
— і присутні шляхом відкритого голосування
затвердили регламент роботи установчих зборів, встановили граничну чисельність членів
(34), познайомились один із одним та визначили персональний склад Громадської ради при
ВРДА:
Петро Березинець (ГО «Дитячий козацький хутір «Вишгородська Січ»), Ігор Бібіков
(ГО «Єдність нації»), В’ячеслав Верхочуб (ГО
«Спілка ветеранів АТО міста Вишгород»), Світлана Вовчук (МБФ «Народна рада»), Андрій
Ганопольський (БО «МБФ «Країни 911»), Андрій Городницький (ГО «Українська довіра»),
Геннадій Демінський (ГО «Спілка учасників
АТО та бойових дій Вишгородщини»), Павло

АВТОтранспорт

Від Кургузова до Героїв Дніпра
Мешканці буд. 3-а на вул. Ю. Кургузова
Чимало вишгородців їздять на Оболонь на ринок, а школярі й студенти — на навчання. Тому наша пропозиція:
маршрут № 397 — від ст. м. «Героїв Дніпра» через Богатирську, ДВС – Київську (це вже Вишгород) – Кургузова –
Симоненка – Хмельницького — центр — просп. Т. Шевченка
(«Дивосвіт») — Набережна — Чайка — Затока — ДВС — ст.
м. «Героїв Дніпра»;
маршрут № 397-а — від ст. м. «Петрівка» через в/ч —
трасу Київ-Овруч — Дідовицю/ГАЕС — Карат — Шолуденка
— Ватутіна — Межигірського Спаса — Шолуденка — Набережна — просп. Т. Шевченка – центр Вишгорода — Б.
Хмельницького — Симоненка — Кургузова — Київська —
— Чайка — Затока — ДВС — траса Київ-Овруч — Київ-Петрівка;
маршрут № 398 — Вишгород-центр — м. Київ, пл. Т.
Шевченка (автостанція «Полісся»);
маршрут № 398-а (експрес, із зупинками на вимогу) —
м. Вишгород, Кургузова — ст. м. «Академмістечко» (через
окружну) чи «Дорогожичі» (через пл. Т. Шевченка, Куренівку
та Олени Теліги)
Гадаємо, що з такими маршрутами можна відмовитись
від «одинички» або направити її на Лівий берег, на Гористе
і сади (у цьому ми згодні з Олексієм Ростовським), а головне — нормалізувати пасажиропотік і зацікавити не одного
перевізника.

Звичний маршрут
Тетяна, 60 р., пенсіонерка
Вважаю, що має залишитись незмінним маршрут № 398
із м. Вишгорода до пл. Т. Шевченка. Там і дешевий ринок,
і діагностичний центр (за квартал), і Інститут геронтології, і
автобус № 32 (до чорнобильської лікарні) та тролейбус № 18
(до чорнобильської поліклініки), і трамвай на Пущу (радіологічний центр, де роблять аналізи).

Дві лінії метро й електротранспорт
Андрій ЯНОВИЧ
Із Героїв Дніпра за нинішнім маршрутом не завжди зручно добиратися, не лише тому, що часто-густо немає місця у
маршрутках № 397, а й тому, що автотранспорт дає великий
гак. Основна маса людей виходить у центрі Вишгорода, біля
«Беназіру»/ «Білли». Тому:
Пропозиція ПЕРША — змінити маршрути по території
Вишгорода:
1) Маршрут № 397
З Героїв Дніпра заїздити до Вишгорода через просп Т.
Шевченка (від ЦТ «Дивосвіт»), а далі — просп. Мазепи, вул.
Шолуденка, Набережна – Героїв Дніпра (синя лінія метро)
2) Маршрут № 397-а
Київська (біля «Майстра») – Кургузова (поліклініка-міліція-казначейство) – Симоненка (гуртожиток) – Б. Хмельницього – «Білла» – просп. Т. Шевченка – Набережна – Шолуденка – КАРАТ – «Дідовиця»/ГАЕС – траса Київ-Овруч

Довгань (БО «Фонд Олени Мінич»), Владислав
Дулапчій (ВМГО «Рідне місто»), Аркадій Зволінський (ГО «07300»), Григорій Ковровський
(Вишгородська районна профспілка працівників сфери підприємництва), Віктор Лук’яненко
(Громадська благодійна спілка інвалідів «Онкочорнобиль»), Юлія Макуха (газета «Новопетрівські вісті»), Володимир Малишев (БФ
«Святої Ольги»), Геннадій Ніколаєнко (газета
«Наша версія»), Лілія Олексій (КО «Вишгородська редакція районного радіомовлення»),
Таміла Орел (Районна організація ветеранів),
Валерій Оржаховський (ГО «Брат за брата»),
Юлія Павловська (ГО «Перший Вишгородський
карнавал імені Ріо-де-Жанейро»), Олексій Погода (БО «МБФ «Щирі серця України»), Ірина
Правдива (ВРО Товариства Червоного Хреста
України), Євген Ромахін (журнал «Городник»),
Дмитро Ромахін (БО «МБФ «Особлива мама»),
Наталя Руденко (ВГО «Молода країна»), Юлія
Савіна (Спілка об’єднань громадян «Велика
рада»), Олександр Сакір (Товариство військо-

вих мисливців та рибалок Збройних сил України), Костянтин Соловйов (ГО «Вишгород – наш
дім»), Геннадій Фурса (ВГО «Спілка ГО України
«Народна рада»), Юрій Цес (Спілка об’єднань
ГО «Всеукраїнський народний конгрес»), Вальтер Чаус (ГО «Зелений корпус»), Іван Черниш
(ГО «Всеукраїнська асоціація реформаторів»),
Тетяна Шахматова (Ірпінська міська молодіжна
ГО «Можливість»), Катерина Шубка (ГО «СК
«Характерник»), Ірина Шугайло (БФ «З відкритим серцем у майбутнє»).
Головою ГР обрано Ірину Правдиву, її заступниками — Андрія Ганопольського та Віктора Лук’яненка, секретарем — Ірину Кальченко
(начальника відділу організаційно-аналітичного
забезпечення роботи голови, внутрішньої політики, преси та інформації апарату ВРДА). Присутні взяли до відома пропозиції щодо кількості
та сфери діяльності комітетів ГР. Попередньо
обговорили деякі умови роботи. Наступне засідання Громадської ради при Вишгородській
РДА призначено на 8 лютого (середа) о 09:00.

У минулому номері газети «Вишгород» редакція запросила вишгородців започаткувати
БАНК ІДЕЙ — свої пропозиції на різні теми приносити особисто (чи надсилати) на адресу:
м. Вишгород, вул. Б. Хмельницького, 2, надсилати на електронну пошту ngvyshgorod@ukr.
net чи озвучувати на сторінці facebook-групи «Газета «Вишгород». І ось перші ластівки.

(в/ч, за вимогою) – Богатирська - Київ-Петрівка (синя лінія
метро)
3) Маршрут № 398 (експрес, із зупинками за вимогою)
«Беназір» /Податкова/ – просп. Т. Шевченка – Набережна – Чайка – Затока – ДВС – Водогон – траса Київ-Овруч –
пл. Т. Шевченка у Києві (за кругом – перехрестя вул. Вишгородської та вул. Полярної) – вул. Автозаводська (трамвайні
зупинки) – Куренівський ринок/київська кільцева електричка
– клуб «Фрідом» (жовта будівля на розв’язці) – вул. Теліги –
ст. м. «Дорогожичі» (зелена гілка метро)
Переваги:
Навантаження на Автозаводській менше.
Вул. Теліги розвантажили, зробивши смугу для комунального транспорту (тролейбуси, автобуси).
Пропозиція ДРУГА — рухомий склад. Маршрутки мають
бути по типу «Мерседес-спринтер» (18 сидячих місць)
Пропозиція ТРЕТЯ — великі автобуси з низькою посадкою і широким входом. Це для маси пасажирів у години «пік»
і для інвалідів (раз на годину впродовж дня).
Пропозиція ЧЕТВЕРТА — ТРОЛЕЙБУС «Мрія»
Ст. м. «Героїв Дніпра» — Богатирська — РЕС (міст: ЖК
«Ярославичі», Піски, Кургузова, Водогон) — траса КиївОвруч — заправка – Вишгород, ЖМ «Дідовиця», «ГАЕС» —
КАРАТ Шолуденка (ЖК «Зірковий», «Велесгард», «4 карата») — ринок («Зірка Вишгорода», «Французький бульвар»,
«Квітневий») – ЕКОмаркет — Набережная — просп. Т. Шевченка — центр (адмінбудинок, «Білла») — просп. Мазепи —
вул. Шолуденка — траса Київ-Овруч — РЕС — Богатирська
— ст. м. «Героїв Дніпра».
Нагадаю, що в Україні вже є міста, що планують запозичити європейський досвід гібридного електротранспорту:
тролейбус стає електрокаром там, де закінчуються дроти.
Чому б Вишгороду не стати таким пілотним проектом?

Залишити існуючі машрути
та додати нові
(реакція у соцмережах на публікацію на шп. 5 у № 3’2017
газети «Вишгород»; мову і стиль авторів збережено; підкреслення – ред.)
Ольга Рексовна Льготный автобус забрали, а возить
пенсионеров не хотят. Такого наслушаешься когда садишься по пенсионному — что впору лечь и умереть. Я вот думаю
– есть у них родители или их всех на мусорках понаходили.
Дорогие перевозчики, если вы думаете что вы все умрете
молодыми и здоровыми то я розвею ваши мечты, будет
старческий праздник и на вашей улице. И как говорят: неизвестно кому повезло. Счастья вам!
Тетяна Борисочева Але маршрутка з Петрівки супер)))
Дуже зручно.
Надежда Милюхина якщо вона буде додатковою, а не на
замiну
Юлия Труш Чесно говоря, я немного не поняла зачем делать такие непонятные круги. Почему бы к обычному маршруту 397 и 398 не добавить дополнительный третий маршрут
Киев-Петровка?
Были предложения от пенсионеров пустить маршрут на
Новое кладбище, не бесплатный а за те же 2 грн. т. к. им
на кладбище добираться только на такси нужно. Можно же

пустить чаще маршрут 1, заезжая и на Дидовицу и на гору
и на кладбище.
А по поводу льготного проезда считаю что нужно договариваться с перевозчиком отменять льготный автобус и
возить пенсионеров не по 1 человеку с остановки, а брать
по надобности, и отменить вконце концов эту жлобскую
очередь на Героев Днепра из пенсионеров, они свое уже отстояли, пускай становятся в общую очередь как всё люди, и
имеют право занять сидячие места.
Надежда Милюхина Изменение имеющихся маршрутов
не решает проблемы коммуникации и загруженности транспорта. Вот совсем.
Оксана Косырева Мысли у жителей Вышгорода примерно одинаковые, они давно уже озвучены многими в ФБ, все
хотят дополнительных маршрутов (без изменения существующих). Частники некоторые маршруты уже взяли на себя и
зарабатывают...
Татьяна Ростовская Как по мне, то старые маршруты
оставить в том виде, в котором они есть, разработать новые
до Петровки и Академгородка по Окружной – много людей
ездит на красную ветку, для них это будет минус одна пересадка. А что касается городского маршрута, то, с учетом новостроек, пора ещё один маршрут.
Идея бесплатного автобуса по городу – как из коммунистического завтра (или вчера), но уж лучше пусть маршрут
платный, но будет.
По поводу льготного проезда, то мне кажется, что льготы давно пора монетизировать адресно. Пусть это будут небольшие суммы, но человек сможет ими сам распорядиться
по своему усмотрению.
Дмитро Тимощик щодо монетизації є відповідний законопроект У ВР, нещодавно поданий
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/
webproc4_1?pf3511=60509
Офіційний портал Верховної Ради України
Нормативно-правові акти з питань адміністративно-територіального устрою України
W1.C1.RADA.GOV.UA
Від редакції. Витяг із проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо надання адресної соціальної допомоги за пільговий проїзд малозабезпеченим верствам населення»: «…Пільговий проїзд
надається за умови, якщо середньомісячний сукупний доход
сім›ї в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців
не перевищував величини доходу, який дає право на податкову соціальну пільгу у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України» (повністю чит. за посиланням
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/
webproc4_1?pf3511=60509 і на сайті газети «Вишгород»
vyshgorod.in.ua). Дай, Боже, мудрості Кабміну!

БЛА-БЛА-КАР
У соцмережах пасажири і водії вже давно домовляються,
як взаємовигідно дістатися того чи іншого району столиці,
певної гілки метро тощо. Оприлюднюють контактні телефони та розклади експрес-маршрутів (переважно, у робочі дні).
Така собі народна ініціатива — прокладання стежок там, де
зручно, та незалежність від повітряного і наземного державно-приватного за затвердженими рейсами транспорту.
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КАНАЛ 1+1
6:00, 07:00, 08:00, 09:00,
12:00, 16:45, 19:30 ТСН
06:45, 07:10, 08:10, 09:10
«Снiданок з 1+1»
09:30, 12:25
«Спецiальний випуск.
Вечiрнiй квартал»
12:20 «Налаштування
нових параметрiв
супутникового мовлення
телеканалу 1+1 шляхом
пересканування
транспондера 11766 H
на супутнику Astra 4A
«Sirius 4»
12:45 Х/ф «Чоловiча
iнтуїцiя»
14:50 «Вечiрнiй квартал»
17:15 Т/с «Кохання проти
долi»
20:15 Х/ф «Коломбiана»
22:10 «Свiт навиворiт - 8»
23:10 Т/с «Шерлок - 3:
Його остання клятва»
UA:ПЕРШИЙ
6:00, 07:00, 08:00, 13:00,
15:00, 21:00 Новини
06:25, 23:00 Золотий
гусак
09:35 Чоловiчий клуб.

Спорт
10:45 Чоловiчий клуб
11:15 Спорт. Тиждень
14:00 Д/ф «Українська
революцiя»
15:30 Фольк-music
16:40 Т/с «Анна Пiль»
19:00 Новини. Культура
19:55 Вересень
21:30 Новини. Спорт
21:50 Т/с «Епоха честi»
22:35 Обличчя вiйни
22:55 Вiчне
23:15 Пiдсумки
ТРК «УКРАїНА»
6:50, 07:15, 08:15 Ранок з
Україною
07:00, 08:00, 09:00, 15:00,
19:00 Подiї
09:15 Зiрковий шлях.
Новий сезон
11:10 Х/ф «Прикмета на
щастя»
13:10, 15:30 Т/с «За
законами воєнного часу»
18:00 Т/с «Райське мiсце»
19:45 «Говорить Україна»
21:00 Т/с «Щасливий
квиток»
23:00 Подiї дня
23:30 Х/ф «Смертельнi

перегони: Iнферно»
ТОНіС
6:05 «Андрiй Ромоданов.
«Проза й поезiя мозку»
07:00, 18:00 «Алло,
лiкарю!»
14:00 Оглядач. LIVE
19:00 В гостях у Д.
Гордона. Є. Кошовий
19:55 «Щоденники Другої
свiтової вiйни: день за
днем»
21:15 Сумнозвiснi мiсця
22:40 Дикi тварини
23:15 Заклинач акул
00:10 «Нiч чорних
краваток»
ТЕТ
7:10 М/с «Дорамандрiвниця»
07:35 М/с «Елвiн i
бурундуки»
09:50 М/с «Клуб Вiнкс.
Школа чарiвниць»
10:45 Т/с «Баффi винищувачка вампiрiв»
13:25, 14:30, 21:00
Одного разу пiд
Полтавою
13:55 Танька i Володька

14:55 Т/с «Домашнiй
арешт»
16:50, 22:00 Країна У
17:50, 23:00 Розсмiши
комiка
20:00 Казки У Кiно
00:00 Т/с «Отже»

«CSI: маямi - 8»
14:00, 19:00, 23:15
«Свiдок»
15:45 Т/с «Морський
патруль - 4»
23:45 Т/с «Елементарно
- 2»

СТБ
6:45, 16:00 «Все буде
добре!»
08:45 «Моя правда»
09:40 Х/ф «На мосту»
11:40 «Битва
екстрасенсiв 14»
18:00, 22:00 «ВiкнаНовини»
18:30 Т/с «Коли ми
вдома»
20:00, 00:30 «Слiдство
ведуть екстрасенси»
22:35 «Давай поговоримо
про секс 3»

НОВИЙ КАНАЛ
7:05 М/c «Iсторiї Тома i
Джеррi»
07:29 Kids Time
07:30 Х/ф «Останнiй
кiногерой»
10:10 Х/ф «12 раундiв»
12:20 Х/ф «Хiтмен»
14:20 Любов на
виживання
18:00 Абзац
19:00 Ревiзор
21:55 Страстi за
ревiзором
00:45 Х/ф «Недитяче
кiно»

НТН
8:55, 19:30 Т/с «Кулагiн та
партнери»
10:30, 17:25 Т/с
«Детективи»
12:00 Т/с «Iнспектор
Джордж Джентлi»
13:45, 14:20, 21:30 Т/с

МЕГА
7:20, 12:10 Правила
життя
09:10, 21:40 Дивовинаходи
10:10 Найнебезпечнiшi
тварини

14:10, 19:50 Секретнi
iсторiї
15:10, 20:50 НЛО
з минулого (Давнi
прибульцi)
16:00, 23:40 Смертельний
двобiй
16:50, 22:40 Загадки
планети
17:50 Мисливець та
жертва
18:50 Дика Австралiя
00:30 Пiдроблена iсторiя
ТРК «КИїВ»
7:00 «Ранок по-київськи»
09:30 «Київ музика»
13:00, 15:00, 17:00, 19:00,
21:00, 23:00 «СТН»
13:10, 18:10 «Пригоди
Остiна Стiвенса»
16:00 «Київськi iсторiї»
16:30 «Життєвi iсторiї»
17:10 «У центрi уваги»
19:20, 22:25 «Столиця»
20:30 «Служба порятунку»
21:25 Т/с «КММ»
22:55 «Українська
Нацiональна Лотерея»
K1
6:30 «TOP SHOP»

07:30, 08:35
«Мультфiльми»
08:00 «Чи знаєте ви,
що...»
10:20 «Три сестри»
11:00 Т/с «Ти - моє життя»
12:00 «Орел i Решка.
Шопiнг»
14:00, 20:00 «Орел i
Решка. Ювiлейний 2»
15:00, 21:00 «Орел i
решка. Навколосвiтня
подорож»
16:00 «Файна Юкрайна»
18:00 «Орел i Решка»
19:00 «Розсмiши комiка»
22:00 Х/ф «А ось i вона»
23:50 Т/с «Сонна
Лощина»
ІНТЕР
6:00 Мультфiльм
06:20, 13:30 «Слiдство
вели... з Л. Каневським»
07:00, 08:00, 09:00, 12:00,
17:40 Новини
07:15, 08:10 «Ранок з
IНТЕРом»
09:20, 12:25 Т/с «Вузький
мiст»
15:15 «Жди мене»
18:00, 19:00 «Стосується

кожного»
20:00 «Подробицi»
21:00 Т/с «Райськi
яблучка. Життя триває»
23:40 Т/с «Впiзнай мене,
якщо зможеш»
ICTV
6:40 Факти тижня. 100
хвилин
08:45 Факти. Ранок
09:15 Надзвичайнi
новини. Пiдсумки
11:05, 13:15 Х/ф «Людина
листопаду»
12:45, 15:45 Факти. День
13:35 Х/ф «Згадати все!»
16:05 Х/ф «Годзила»
18:45, 21:05 Факти. Вечiр
19:20 Надзвичайнi
новини
20:20 Бiльше нiж правда
21:25 Т/с «На трьох»
22:25 Свобода слова
00:40 Х/ф «Нiндзя: Тiнь
сльози»
5 КАНАЛ
6:00, 21:40 Час-Time
07:00, 07:30, 08:00, 08:30,
09:00, 10:00, 11:00, 12:00,
13:00, 14:00, 15:00, 16:00,

17:00, 18:00, 19:00, 20:00,
22:00, 23:00 Час новин
07:10, 07:32, 08:10, 08:25,
08:35 Iнформацiйний
ранок
09:20, 17:50 Час громади
09:25, 10:10, 11:10,
12:25, 13:15, 14:15,
15:25, 16:15, 17:15, 18:15
Iнформацiйний день
20:03 Час. Пiдсумки дня
22:15 Стоп корупцiї!
23:10 «За Чай.com»
00:00 Час: Важливо
2+2
08:00 «Нове Шалене
вiдео по-українськи»
08:55 Х/ф «Подорож до
центру Землi»
10:40 «Секретнi
матерiали»
17:30 «Українськi
сенсацiї»
18:30 «Спецкор»
19:00 «ДжеДАI»
19:30 Д/п «Помста
природи»
20:00 Х/ф «Чорна кобра»
21:45 Х/ф «Обман»
23:35 Х/ф «Каральний
загiн»

ВI В ТО Р О К , 3 1 С І Ч НЯ 2017 Р ОК У
КАНАЛ 1+1
6:00, 07:00, 08:00, 09:00,
12:00, 16:45, 19:30 ТСН
06:45, 07:10, 08:10, 09:10
«Снiданок з 1+1»
09:30 «Мiняю жiнку - 2»
11:00, 12:20
«Спецiальний випуск.
Вечiрнiй квартал»
12:55 «Хочу у ВIА ГРУ»
14:50 «Вечiрнiй квартал»
17:15 Т/с «Кохання проти
долi»
20:15 Комедiя «Отже,
вiйна»
22:10 «Свiт навиворiт - 8»
23:15 Т/с «Шерлок - 4 »
UA:ПЕРШИЙ
6:00, 07:00, 08:00, 13:00,
15:00, 21:00 Новини
06:30, 23:00 Золотий
гусак
06:45, 07:45, 08:30
Смакота
09:30 Х/ф «Пiше. Мiж
небом i землею»
12:00 Євробачення 2017.
Церемонiя жеребкування
16:40 Т/с «Анна Пiль»
17:50 М/с «Попелюшка»

18:20 Новинний блок
19:00 Новини. Культура
21:30 Новини. Спорт
21:50 Т/с «Епоха честi»
22:55 Вiчне
23:15 Пiдсумки
ТРК «УКРАїНА»
6:10, 16:10 Т/с «Адвокат»
07:00, 08:00, 09:00, 15:00,
19:00 Подiї
07:15, 08:15 Ранок з
Україною
09:15 Зiрковий шлях.
Новий сезон
11:30 Реальна мiстика
13:30, 15:30 Т/с
«Черговий лiкар 2»
18:00 Т/с «Райське мiсце»
19:45 «Говорить Україна»
21:00 Т/с «Щасливий
квиток»
23:00 Подiї дня
23:30 Т/с «CSI. Мiсце
злочину»
ТОНіС
6:00, 19:55 «Щоденники
Другої свiтової вiйни:
день за днем»
07:00, 18:00 «Алло,

лiкарю!»
09:50 «Будьте здоровi!»
10:40, 21:55 Сумнозвiснi
мiсця
11:55, 22:30 Дикi тварини
14:00 Оглядач. LIVE
19:00 В гостях у Д.
Гордона. Є.Кошовий
21:25 «Вiдлуння»
23:00 Заклинач акул
00:05 «Нiч чорних
краваток»
ТЕТ
7:10 М/с «Дорамандрiвниця»
07:35 М/с «Елвiн i
бурундуки»
08:00 МультМiкс
09:50 М/с «Клуб Вiнкс.
Школа чарiвниць»
10:45 Т/с «Баффi винищувачка вампiрiв»
13:25, 14:30, 21:00
Одного разу пiд
Полтавою
13:55 Танька i Володька
14:55 Т/с «Домашнiй
арешт»
16:50, 22:00 Країна У
17:50, 23:00 Розсмiши

комiка
20:00 Казки У Кiно
00:00 Т/с «Отже»
СТБ
6:30, 16:00 «Все буде
добре!»
08:15 «Моя правда»
09:10 Х/ф «Найчарiвнiша
та найпривабливiша»
10:55 Х/ф «Лабiринти
кохання»
12:45 «МастерШеф - 2»
18:00, 22:00 «ВiкнаНовини»
18:30, 23:25 Т/с «Коли ми
вдома»
20:00, 22:45 «МастерШеф
Дiти - 2»
НТН
6:10 Х/ф «Дитина на
листопад»
07:55, 09:00, 19:30 Т/с
«Кулагiн та партнери»
08:30 Ранковий «Свiдок»
10:35, 17:25 Т/с
«Детективи»
12:00 Т/с «Iнспектор
Джордж Джентлi»
13:45, 14:20, 21:30 Т/с

«CSI: маямi - 8»
14:00, 19:00, 23:15
«Свiдок»
15:40 Т/с «Морський
патруль - 4»
23:45 Т/с «Елементарно
- 2»

минулого
16:00, 23:40 Смертельний
двобiй
16:50, 22:40 Загадки
планети
00:30 Таємницi
кримiнального свiту

НОВИЙ КАНАЛ
07:10 Т/с «Клiнiка»
09:20 Київ вдень i вночi
11:25 Серця трьох
14:10 Хто зверху
18:00 Абзац
19:00 Зiрки пiд гiпнозом
22:50 Т/с «Гра Престолiв»

ТРК «КИїВ»
7:00 «Ранок по-київськи»
09:25 «Київ музика»
12:00 «Церемонiя
попереднього
жеребкування ПКЄ-2017»
13:00, 15:00, 17:00, 19:00,
21:00, 23:00 «СТН»
13:10, 18:10 «Пригоди
Остiна Стiвенса»
14:00, 15:10 «Громадська
приймальня»
16:00, 21:25 Т/с «КММ»
17:10 «У центрi уваги»
19:20, 22:25 «Столиця»
20:30 «Київськi iсторiї»
22:55 «Українська
Нацiональна Лотерея»

МЕГА
07:20, 12:10 Правила
життя
08:10 Правда життя
09:10, 21:40 Дивовинаходи
10:10, 17:50
Найнебезпечнiшi тварини
11:10, 18:50 Дика
Австралiя
13:10 Мiстична Україна
14:10, 19:50 Секретнi
iсторiї
15:10, 20:50 НЛО з

K1
7:30, 08:35
«Мультфiльми»
08:00 «Чи знаєте ви,

що...»
10:20 «Три сестри»
11:00 Т/с «Ти - моє життя»
12:00 «Орел i Решка.
Шопiнг»
14:00, 20:00 «Орел i
Решка. Ювiлейний 2»
15:00, 21:00 «Орел i
решка. Навколосвiтня
подорож»
16:00 «Файна Юкрайна»
18:00 «Орел i Решка»
19:00 «Розсмiши комiка»
22:00 «КВН на БIС»
23:00 Т/с «Доктор Хаус»
ІНТЕР
06:20, 14:10 «Слiдство
вели... з Л. Каневським»
07:00, 08:00, 09:00, 12:00,
17:40 Новини
07:15, 08:10 «Ранок з
IНТЕРом»
09:20 «Давай
одружимося»
11:10, 12:25, 21:00 Т/с
«Райськi яблучка. Життя
триває»
15:50, 16:45 «Речдок»
18:00, 19:00 «Стосується
кожного»

20:00 «Подробицi»
23:40 Т/с «Впiзнай мене,
якщо зможеш»
ICTV
6:30 Ранок у великому
мiстi
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:20 Надзвичайнi
новини
10:10 Бiльше нiж правда
11:05, 17:40 Т/с «Життя
i пригоди Мишка
Япончика»
12:00, 13:20 Х/ф «Вид на
убивство»
12:45, 15:45 Факти. День
15:05, 16:20, 21:25 Т/с
«На трьох»
18:45, 21:05 Факти. Вечiр
20:20 Громадянська
оборона
23:25 Х/ф «Змiї на борту
лiтака»
5 КАНАЛ
6:00, 21:40 Час-Time
06:55 Ранок iз Бiблiєю
07:00, 07:30, 08:00, 08:30,
09:00, 10:00, 11:00, 12:00,
13:00, 14:00, 15:00, 16:00,

17:00, 18:00, 19:00, 20:00,
22:00, 23:00 Час новин
07:10, 07:35, 08:10, 08:25,
08:35 Iнформацiйний
ранок
09:20, 17:50 Час громади
09:25, 10:10, 11:10,
12:25, 13:15, 14:15,
15:25, 16:15, 17:15, 18:15
Iнформацiйний день
20:03 Час. Пiдсумки дня
22:30 Кордон держави
23:10 «За Чай.com»
00:00 Час: Важливо
2+2
08:00, 10:55 «Нове
Шалене вiдео поукраїнськи»
08:30 «Облом.UA.»
08:55, 19:30 Д/п «Помста
природи»
16:40 Х/ф «Загарбники:
Генезис»
18:30 «Спецкор»
19:00 «ДжеДАI»
20:00 Х/ф «Старскi та
Гатч»
21:55 Х/ф «В’язень»
23:40 Х/ф «Пулбой:
Тамуючи лють»

С Е Р Е ДА , 1 Л Ю Т О ГО 2 017 Р ОК У
КАНАЛ 1+1
6:00, 07:00, 08:00, 09:00,
12:00, 16:45, 19:30 ТСН
06:45, 07:10, 08:10, 09:10
«Снiданок з 1+1»
09:30 «Мiняю жiнку - 2»
11:00, 12:20
«Спецiальний випуск.
Вечiрнiй квартал»
12:50 «Хочу у ВIА ГРУ»
14:50 «Вечiрнiй квартал»
17:15 Т/с «Кохання проти
долi»
20:15 Трилер «Ва-банк»
22:00 «Свiт навиворiт - 8»
23:15 Т/с «Шерлок - 4 »
UA:ПЕРШИЙ
6:00, 07:00, 08:00, 13:00,
15:00, 21:00 Новини
06:25, 23:00 Золотий
гусак
09:25 Д/ф «Жива ватра»
10:25 Д/ф «Гуцулка
Ксеня»
13:15 Нашi грошi
16:40 Т/с «Анна Пiль»
17:50 М/с «Попелюшка»
18:20 Новинний блок
19:00 Новини. Культура

19:20 Д/ф «Простiр
толерантностi.
Батькiвщина в серцi»
19:55 Слiдство. Iнфо
21:30 Новини. Спорт
21:50 Т/с «Епоха честi»
23:15 Пiдсумки
ТРК «УКРАїНА»
6:10, 16:10 Т/с «Адвокат»
07:00, 08:00, 09:00, 15:00,
19:00 Подiї
07:15, 08:15 Ранок з
Україною
09:15 Зiрковий шлях.
Новий сезон
11:30 Реальна мiстика
13:30, 15:30 Т/с
«Черговий лiкар 2»
18:00 Т/с «Райське мiсце»
19:45 «Говорить Україна»
21:00 Т/с «Щасливий
квиток»
23:00 Подiї дня
23:30 Т/с «CSI. Мiсце
злочину»
ТОНіС
6:00, 20:00 «Щоденники
Другої свiтової вiйни:

день за днем»
07:00, 18:00 «Алло,
лiкарю!»
10:45, 22:00 Сумнозвiснi
мiсця
11:55, 22:10 Дикi тварини
14:00 Оглядач. LIVE
19:00 В гостях у Д.
Гордона Є.Кошовий
21:30 Глобал-3000
22:35 Заклинач акул
23:50 «Натхнення»
00:00 «Нiч чорних
краваток»
ТЕТ
7:10 М/с «Дорамандрiвниця»
07:35 М/с «Елвiн i
бурундуки»
08:00 МультМiкс
09:50 М/с «Клуб Вiнкс.
Школа чарiвниць»
10:45 Т/с «Баффi винищувачка вампiрiв»
13:25, 14:30, 21:00
Одного разу пiд
Полтавою
13:55 Танька i Володька
14:55 Т/с «Домашнiй

арешт»
16:50, 22:00, 02:50
Країна У
17:50, 23:00 Розсмiши
комiка
20:00 Казки У Кiно
00:00 Т/с «Отже»
СТБ
7:15, 16:00 «Все буде
добре!»
09:15 «Моя правда»
10:15 «МастерШеф - 2»
18:00, 22:00 «ВiкнаНовини»
18:30, 23:25 Т/с «Коли ми
вдома»
20:00, 22:45 «МастерШеф
Дiти - 2»
НТН
6:40 Х/ф «Нiчний
мотоциклiст»
07:55, 09:00, 19:30 Т/с
«Кулагiн та партнери»
08:30 Ранковий «Свiдок»
10:35, 17:25 Т/с
«Детективи»
12:00 Т/с «Iнспектор
Джордж Джентлi»

13:45, 14:20, 21:30 Т/с
«CSI: маямi - 8»
14:00, 19:00, 23:15
«Свiдок»
15:40 Т/с «Морський
патруль - 4»
23:45 Т/с «Елементарно
- 2»
НОВИЙ КАНАЛ
7:03 Kids Time
07:05 Т/с «Клiнiка»
09:45 Київ вдень i вночi
11:40 Серця трьох
14:05 Зiрки пiд гiпнозом
18:00 Абзац
19:00 Хто зверху
22:55 Т/с «Гра Престолiв»
МЕГА
6:00 Бандитська Одеса
07:20, 12:10 Правила
життя
08:10 Правда життя
09:10, 21:40 Дивовинаходи
11:10, 18:50 Дика
Австралiя
13:10 Мiстична Україна
14:10, 19:50 Секретнi

iсторiї
15:10, 20:50 НЛО
з минулого (Давнi
прибульцi)
16:00, 23:40 Смертельний
двобiй
16:50, 22:40 Загадки
планети
17:50 Найнебезпечнiшi
тварини
ТРК «КИїВ»
7:00 «Ранок по-київськи»
09:30 «Київ музика»
10:00, 23:20
«Телемаркет»
13:00, 15:00, 17:00, 19:00,
21:00, 23:00 «СТН»
13:10, 18:10 «Пригоди
Остiна Стiвенса»
14:00, 15:10 «Громадська
приймальня»
16:00, 21:25 Т/с «КММ»
17:10 «У центрi уваги»
19:20, 22:25 «Столиця»
20:30 «Мiсто добра»
22:55 «Українська
Нацiональна Лотерея»
K1

7:30, 08:35
«Мультфiльми»
10:20 «Три сестри»
11:00 Т/с «Ти - моє життя»
12:00 «Орел i Решка.
Шопiнг»
14:00, 20:00 «Орел i
Решка. Ювiлейний 2»
15:00, 21:00 «Орел i
решка. Навколосвiтня
подорож»
16:00 «Файна Юкрайна»
18:00 «Орел i Решка»
19:00 «Розсмiши комiка»
22:00 «КВН на БIС»
23:00 Т/с «Доктор Хаус»
ІНТЕР
6:00 Мультфiльм
06:20, 14:10 «Слiдство
вели... з Л. Каневським»
07:00, 08:00, 09:00, 12:00,
17:40 Новини
07:15, 08:10 «Ранок з
IНТЕРом»
09:20 «Давай
одружимося»
11:10, 12:25, 21:00 Т/с
«Райськi яблучка. Життя
триває»

15:50, 16:45 «Речдок»
18:00, 19:00 «Стосується
кожного»
20:00 «Подробицi»
23:40 Т/с «Впiзнай мене,
якщо зможеш»
ICTV
08:45 Факти.
Ранок
09:15, 19:20 Надзвичайнi
новини
10:05 Громадянська
оборона
11:40, 17:40 Т/с «Життя
i пригоди Мишка
Япончика»
12:45, 15:45 Факти. День
13:05 Х/ф «Змiї на борту
лiтака»
15:05, 16:20, 21:25 Т/с
«На трьох»
18:45, 21:05 Факти. Вечiр
20:20 Секретний фронт
23:00 Х/ф «Втiкач»
5 КАНАЛ
6:00, 21:40 Час-Time
06:30, 18:45 Мiсцевий час
07:00, 07:30, 08:00, 08:30,

09:00, 10:00, 11:00, 12:00,
13:00, 14:00, 15:00, 16:00,
17:00, 18:00, 19:00, 20:00,
22:00, 23:00 Час новин
07:10, 07:32, 08:10, 08:25,
08:35 Iнформацiйний
ранок
09:25, 10:10, 11:10,
12:25, 13:15, 14:15,
15:25, 16:15, 17:15, 18:15
Iнформацiйний день
20:03 Полiлог
22:15 Особливий погляд
23:10 «За Чай.com»
00:00 Час: Важливо
2+2
08:00 «Нове Шалене
вiдео по-українськи»
08:30 «Облом.UA.»
08:55 «Секретнi
матерiали»
10:55, 19:30 Д/п «Помста
природи»
16:45 Х/ф «Робiн Гуд»
18:30 «Спецкор»
19:00 «ДжеДАI»
20:00 Х/ф «В’язень»
21:45 Х/ф «Крокоробот»
23:20 Х/ф «Спека»

Ч Е ТВ Е Р , 2 Л Ю Т ОГО 2 017 Р ОК У
КАНАЛ 1+1
6:00, 07:00, 08:00, 09:00,
12:00, 16:45, 19:30 ТСН
06:45, 07:10, 08:10, 09:10
«Снiданок з 1+1»
09:30 «Мiняю жiнку - 2»
11:00, 12:20
«Спецiальний випуск.
Вечiрнiй квартал»
12:55 «Хочу у ВIА ГРУ»
14:50 «Вечiрнiй квартал»
17:15 Т/с «Кохання проти
долi»
20:15 Бойовик «Я, робот»
22:20 Т/с «Шерлок - 4 »
UA:ПЕРШИЙ
6:00, 07:00, 08:00, 13:00,
15:00, 21:00 Новини
09:25 Х/ф
«Нортенгерське
абатство»
12:40, 21:30 Новини.
Спорт
13:15 Слiдство. Iнфо
15:30 Надвечiр’я. Долi
16:40 Т/с «Анна Пiль»
18:20 Новинний блок
19:00 Новини. Культура

20:20 Про головне
21:50 Т/с «Епоха честi»
22:35 Обличчя вiйни
22:55 Вiчне
23:15 Пiдсумки
ТРК «УКРАїНА»
6:10, 16:10 Т/с «Адвокат»
07:00, 08:00, 09:00, 15:00,
19:00 Подiї
07:15, 08:15 Ранок з
Україною
09:15 Зiрковий шлях.
Новий сезон
11:30 Реальна мiстика
13:30, 15:30 Т/с
«Черговий лiкар 2»
18:00 Т/с «Райське мiсце»
19:45 «Говорить Україна»
21:00 Т/с «Щасливий
квиток»
23:00 Подiї дня
23:30 Т/с «CSI. Мiсце
злочину»
ТОНіС
6:00, 20:00 «Щоденники
Другої свiтової вiйни:
день за днем»

07:00, 18:00 «Алло,
лiкарю!»
09:55 «Ландшафтнi iгри»
10:55, 22:00 Сумнозвiснi
мiсця
11:50, 22:20 Дикi тварини
14:00 Оглядач. LIVE
19:00 В гостях у Д.
Гордона. З. Соткiлава
21:20 «Вiдлуння»
22:50 Заклинач акул
00:00 «Нiч чорних
краваток»
ТЕТ
7:10 М/с «Дорамандрiвниця»
07:35 М/с «Елвiн i
бурундуки»
09:50 М/с «Клуб Вiнкс.
Школа чарiвниць»
10:45 Т/с «Баффi винищувачка вампiрiв»
12:25, 18:55 Панянкаселянка
13:25, 14:30, 21:00
Одного разу пiд
Полтавою
13:55 Танька i Володька

14:55 Т/с «Домашнiй
арешт»
16:50, 22:00 Країна У
17:50, 23:00 Розсмiши
комiка
20:00 Казки У Кiно
00:00 Т/с «Отже»
СТБ
6:45, 16:00 «Все буде
добре!»
08:45 «Моя правда»
09:40 «МастерШеф - 2»
18:00, 22:00 «ВiкнаНовини»
18:30 Т/с «Коли ми
вдома»
20:00, 22:45 «Я
соромлюсь свого тiла 4»
НТН
6:10 Х/ф «Невизначена
особа»
08:00, 09:00, 19:30 Т/с
«Кулагiн та партнери»
08:30 Ранковий «Свiдок»
10:35, 17:25 Т/с
«Детективи»
12:00 Т/с «Iнспектор

Джордж Джентлi»
13:45, 14:20, 21:30 Т/с
«CSI: маямi - 8»
14:00, 19:00, 23:15
«Свiдок»
15:40 Т/с «Морський
патруль - 4»
23:45 Т/с «Елементарно
- 2»

14:10, 19:50 Секретнi
iсторiї
15:10 Долоня: код
майбутнього
16:00, 23:40 Смертельний
двобiй
16:50, 22:40 Загадки
планети
20:50 Знамення у небi

НОВИЙ КАНАЛ
7:03 Kids Time
07:05 Т/с «Клiнiка»
09:50 Київ вдень i вночi
11:50 Серця трьох
14:00 Хто зверху
18:00 Абзац
19:00 Зiрки пiд гiпнозом
22:40 Т/с «Гра Престолiв»

ТРК «КИїВ»
7:00 «Ранок по-київськи»
09:30 «Київ музика»
13:00, 15:00, 17:00, 19:00,
21:00, 23:00 «СТН»
13:10, 18:10 «Пригоди
Остiна Стiвенса»
14:00, 15:10 «Громадська
приймальня»
16:00, 21:25 Т/с «КММ»
17:10 «У центрi уваги»
19:20, 22:25 «Столиця»
20:30 «Прогулянки
мiстом»
22:55 «Українська
Нацiональна Лотерея»

МЕГА
6:00 Бандитський Київ
07:20, 12:10 Правила
життя
10:10, 17:50
Найнебезпечнiшi тварини
11:10, 18:50 Дика
Австралiя
13:10 Мiстична Україна

K1
7:30, 08:35

«Мультфiльми»
11:00 Т/с «Ти - моє життя»
12:00 «Орел i Решка.
Шопiнг»
14:00, 20:00 «Орел i
Решка. Ювiлейний 2»
15:00, 21:00 «Орел i
решка. Навколосвiтня
подорож»
16:00 «Файна Юкрайна»
18:00 «Орел i Решка»
19:00 «Розсмiши комiка»
22:00 «КВН на БIС»
23:00 Т/с «Доктор Хаус»
ІНТЕР
6:20, 14:10 «Слiдство
вели... з Л. Каневським»
07:00, 08:00, 09:00, 12:00,
17:40 Новини
07:15, 08:10 «Ранок з
IНТЕРом»
09:20 «Давай
одружимося»
11:10, 12:25, 21:00 Т/с
«Райськi яблучка. Життя
триває»
15:50, 16:45 «Речдок»
18:00, 19:00 «Стосується

Для жителів м. Вишгорода газета надходить безкоштовно

кожного»
20:00 «Подробицi»
23:40 Т/с «Впiзнай мене,
якщо зможеш»
ICTV
6:30 Ранок у великому
мiстi
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:20 Надзвичайнi
новини
10:05 Секретний фронт
11:00, 17:40 Т/с «Життя
i пригоди Мишка
Япончика»
12:05, 13:20 Х/ф «Втiкач»
12:45, 15:45 Факти. День
15:00, 16:20, 21:25 Т/с
«На трьох»
18:45, 21:05 Факти. Вечiр
23:25 Х/ф «Служителi
закону»
5 КАНАЛ
6:00, 21:40 Час-Time
07:00, 07:30, 08:00, 08:30,
09:00, 10:00, 11:00, 12:00,
13:00, 14:00, 15:00, 16:00,
17:00, 18:00, 19:00, 20:00,

22:00, 23:00 Час новин
07:10, 07:32, 08:10, 08:25,
08:35 Iнформацiйний
ранок
09:20, 17:50 Час громади
09:25, 10:10, 11:10,
12:25, 13:15, 14:15,
15:25, 16:15, 17:15, 18:15
Iнформацiйний день
20:03 Час. Пiдсумки дня
22:15 Акцент
23:10 «За Чай.com»
00:00 Час: Важливо
2+2
08:00, 10:55 «Нове
Шалене вiдео поукраїнськи»
08:55 «Люстратор 7,62»
16:45 Х/ф «Крокоробот»
18:30 «Спецкор»
19:00 «ДжеДАI»
19:30 Д/п «Помста
природи»
20:00 Х/ф «Спека»
21:55 Х/ф «Справжнє
правосуддя 2: Сховище»
23:45 Х/ф «Королiвство
гладiаторiв»
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П ’Я Т Н ИЦ Я, 3 Л Ю Т О ГО 2 017 Р ОК У
КАНАЛ 1+1
6:00, 07:00, 08:00, 09:00,
12:00, 16:45, 19:30 ТСН
06:45, 07:10, 08:10, 09:10
«Снiданок з 1+1»
09:30 «Мiняю жiнку - 2»
11:00, 12:20
«Спецiальний випуск.
Вечiрнiй квартал»
12:55 «Хочу у ВIА ГРУ»
14:50, 22:15 «Вечiрнiй
квартал»
17:15 Т/с «Кохання проти
долi»
20:15 «Вечiрнiй Київ»
00:10 Бойовик «Нокаут»
UA:ПЕРШИЙ
6:00, 07:00, 08:00, 13:00,
15:00, 21:00 Новини
06:25, 23:00 Золотий
гусак
10:30 Д/ф «Життя i
смерть у Гуцулiї, або про
трьох братiв, мандрiвних
музик i вуйка-небiжника»
11:15 Д/ф «Євробачення.
Дихай глибше»
12:40, 21:30 Новини.
Спорт

14:00 Д/ф «Володимир
Iвасюк. Щоб народитися
знову»
16:40 Т/с «Анна Пiль»
17:50 М/с «Попелюшка»
18:20 Новинний блок
19:00 Новини. Культура
21:50 Д/ф «ХХ сторiччя
Кароля Войтили»
22:55 Вiчне
23:15 Пiдсумки

мiсця
07:00, 18:00 «Алло,
лiкарю!»
11:15 «Будьте здоровi!»
19:00 В гостях у Д.
Гордона. З.Соткiлава
21:25 «Вiдлуння»
22:05 Х/ф «Iсторiя
кохання та ножiв»
00:05 «Нiч чорних
краваток»

ТРК «УКРАїНА»
6:10, 16:10 Т/с «Адвокат»
07:00, 08:00, 09:00, 15:00,
19:00 Подiї
07:15, 08:15 Ранок з
Україною
09:15 Зiрковий шлях.
Новий сезон
11:30 Реальна мiстика
13:30, 15:30 Т/с
«Черговий лiкар 2»
18:00 Т/с «Райське мiсце»
19:45 «Говорить Україна»
21:00, 23:30 Т/с «Ляльки»
23:00 Подiї дня

ТЕТ
7:10 М/с «Дорамандрiвниця»
08:00 МультМiкс
09:50 М/с «Клуб Вiнкс.
Школа чарiвниць»
10:45 Х/ф «Ласкаво
просимо на борт»
13:25, 14:30 Одного разу
пiд Полтавою
14:55 Т/с «Домашнiй
арешт»
16:50 Країна У
17:50 Розсмiши комiка
20:00 М/ф «Роботи»
21:40 Х/ф «Правдива
брехня»
00:10 Т/с «Отже»

ТОНіС
6:05, 10:30 Сумнозвiснi

- 2»
СТБ
7:40 Х/ф «Моя старша
сестра»
09:35 Х/ф «Швидка
допомога»
18:00, 22:00 «ВiкнаНовини»
18:30, 00:50 Т/с «Коли ми
вдома»
19:50 Х/ф «Двi iсторiї про
кохання»
22:35 Х/ф «Наречена
мого друга»
НТН
7:55, 09:00, 19:30 Т/с
«Кулагiн та партнери»
08:30 Ранковий «Свiдок»
10:35, 17:25 Т/с
«Детективи»
12:00 Т/с «Iнспектор
Джордж Джентлi»
13:45, 14:20, 21:30 Т/с
«CSI: маямi - 8»
14:00, 19:00, 23:15
«Свiдок»
15:35 Т/с «Морський
патруль - 4»
23:45 Т/с «Елементарно

майбутнього
00:30 Скарб.ua

НОВИЙ КАНАЛ
7:00 Kids Time
07:02 Т/с «Клiнiка»
09:05 Київ вдень i вночi
11:10 Вiд пацанки до
панянки
18:00 Абзац
19:00 Хто зверху
22:45 Т/с «Гра Престолiв»
МЕГА
6:00 Бандитська Одеса
07:20, 12:10 Правила
життя
09:10, 21:40 Дивовинаходи
10:10, 17:50
Найнебезпечнiшi тварини
11:10, 16:50, 22:40
Загадки планети
13:10 Мiстична Україна
14:10, 19:50 Секретнi
iсторiї
15:10 Знамення у небi
16:00, 23:40 Смертельний
двобiй
18:50 Дика Австралiя
20:50 Долоня: код

ТРК «КИїВ»
7:00 «Ранок по-київськи»
09:30 «Київ музика»
10:00, 23:20
«Телемаркет»
13:00, 15:00, 17:00, 19:00,
21:00, 23:00 «СТН»
13:10, 18:10 «Пригоди
Остiна Стiвенса»
14:00, 15:10 «Громадська
приймальня»
16:00 Т/с «КММ»
17:10 «У центрi уваги»
19:20, 22:25 «Столиця»
20:30 «Незвичайна наука»
21:25 Х/ф «Про витрати»
22:55 «Українська
Нацiональна Лотерея»
K1
7:30, 08:35
«Мультфiльми»
08:00 «Чи знаєте ви,
що...»
10:20 «Три сестри»
11:00 Т/с «Ти - моє життя»
12:00 «Орел i Решка.

Шопiнг»
14:00, 20:00 «Орел i
Решка. Ювiлейний 2»
15:00, 21:00 «Орел i
решка. Навколосвiтня
подорож»
16:00 «Файна Юкрайна»
18:00 «Орел i Решка»
19:00 «Розсмiши комiка»
22:00 «КВН на БIС»
23:00 «КВН»
ІНТЕР
6:20, 14:10 «Слiдство
вели... з Л. Каневським»
07:00, 08:00, 09:00, 12:00,
17:40 Новини
07:15, 08:10 «Ранок з
IНТЕРом»
09:20 «Давай
одружимося»
11:10, 12:25 Т/с «Райськi
яблучка. Життя триває»
15:50, 16:45 «Речдок»
18:00 «Стосується
кожного»
20:00 «Подробицi»
21:00 «Чорне дзеркало»
23:00 Х/ф «Альошчина
любов»

ICTV
6:30 Ранок у великому
мiстi
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:20 Надзвичайнi
новини
11:05, 17:40 Т/с «Життя
i пригоди Мишка
Япончика»
12:05, 13:20 Х/ф
«Служителi закону»
12:45, 15:45 Факти. День
15:00, 16:20 Т/с «На
трьох»
18:45, 21:05 Факти. Вечiр
21:25 Дизель-шоу
23:25 Х/ф «Мисливцi на
гангстерiв»
5 КАНАЛ
6:30, 18:45 Мiсцевий час
06:40, 08:20, 21:25
Бiзнес-час
06:55 Ранок iз Бiблiєю
07:00, 07:30, 08:00, 08:30,
09:00, 10:00, 11:00, 12:00,
13:00, 14:00, 15:00, 16:00,
17:00, 18:00, 19:00, 20:00,
22:00, 23:00 Час новин

07:10, 07:32, 08:10, 08:25,
08:35 Iнформацiйний
ранок
09:25, 10:10, 11:10,
12:25, 13:15, 14:15,
15:25, 16:15, 17:15, 18:15
Iнформацiйний день
20:03 Час. Пiдсумки дня
22:15 Стоп корупцiї!
23:10 «За Чай.com»
00:00 Час: Важливо
2+2
6:00 Мультфiльми
08:00 «Нове Шалене
вiдео по-українськи»
08:55 Д/п «Помста
природи»
10:55 «Супероблом.UA.»
16:40 Х/ф «Помста
безоднi»
18:30 «Спецкор»
19:00 «ДжеДАI»
19:25 Х/ф «Справжнє
правосуддя 2: Сховище»
21:15 Х/ф «Справжнє
правосуддя 2: Один
пострiл - одне життя»
23:00 «Змiшанi
єдиноборства. UFC.»

СУБОТ А , 4 Л Ю Т ОГО 2 017 Р ОК У
КАНАЛ 1+1
6:00 Комедiя «Водне
життя»
08:00 «Снiданок.
Вихiдний»
10:00, 19:30 ТСН
11:00, 23:10 «Свiтське
життя»
12:00 Мелодрама
«Велика рiзниця»
13:45 «Голос країни 7»
16:00, 21:15 «Вечiрнiй
квартал»
18:30 «Розсмiши комiка»
20:15 «Українськi
сенсацiї»
00:10 Комедiя
«Пограбування поанглiйськи»
UA:ПЕРШИЙ
7:20 Шеф-кухар країни
09:00 М/с «Книга
джунглiв»
11:00 Фольк-music
12:25 Т/с «Бiлий танець»
16:05 Д/ф «Марко
Вовчок. Таємнича зiрка»
18:25 Чоловiчий клуб

19:00, 22:00
Нацiональний вiдбiр
учасника вiд України
на Мiжнародний
пiсенний конкурс
«Євробачення-2017» I тур
21:00 Новини
21:30 Мистецький пульс
Америки
23:25, 23:50 Золотий
гусак
ТРК «УКРАїНА»
7:00, 15:00, 19:00 Подiї
07:10 Зiрковий шлях
09:00, 15:20 Т/с
«Щасливий квиток»
17:50, 19:40 Т/с «Я нiколи
не плачу»
22:45 Т/с «Дочки-матерi»
ТОНіС
6:10 Х/ф «Iсторiя кохання
та ножiв»
13:35 «Iпостасi спорту»
14:10 Завтра-сьогоднi
15:30 «Соцiальний статус:
ваша пенсiя»
17:15 Життя в цифрi

17:40 15-й ювiлейний
фестиваль «Мелодiя двох
сердець»
21:10 «Тарапунька.
Аншлаг довжиною в
життя»
22:05 Х/ф «Школа
грабiжникiв»
00:00 «Вихiдний, пiсля
опiвночi»
ТЕТ
6:00 Малята-твiйнята
07:35 М/с «Елвiн i
бурундуки»
09:50 М/с «Дорамандрiвниця»
10:45 М/ф «Усi собаки
потрапляють до раю»
12:10 Х/ф «Острiв
МакКiнсi»
15:40 Х/ф «Правдива
брехня»
18:10 М/ф «Роботи»
19:50 Казки У Кiно
20:50 Одного разу пiд
Полтавою
22:00 Країна У
00:00 Т/с «Отже»

СТБ
8:00 «Караоке на
Майданi»
09:00 «Все буде смачно!»
09:55, 21:30 Т/с «Коли ми
вдома»
11:15 Х/ф «Наречена
мого друга»
13:20 «МастерШеф
Дiти - 2»
19:00 «Євробачення
2017»
22:30 «Євробачення
2017. Пiдсумки
голосування»
23:20 Х/ф «Не пiдганяй
кохання»
НТН
6:00 Х/ф «Вiчний поклик»
11:30 «Речовий доказ»
13:50 «Склад злочину»
15:20 Т/с «Детективи»
19:00, 03:05 «Свiдок»
19:30 Х/ф «Дачниця»
21:20 Х/ф «В iм’я короля»
23:35 Х/ф «Таємницi
Пiттсбурга»

НОВИЙ КАНАЛ
6:55 М/c «Iсторiї Тома i
Джеррi»
07:55 Половинки
09:50 Ревiзор
12:45 Страстi за
ревiзором
15:35 Х/ф «Новi пригоди
Аладдiна»
17:35 М/ф «Аладдiн»
19:10 Х/ф «Мандри
Гуллiвера»
21:00 Х/ф «Ерагон»
23:00 Х/ф «Спуск»
МЕГА
6:00 Бандитський Київ
07:10 Мiстична Україна
08:00, 17:50 У пошуках
iстини
11:20 Британiя: II свiтова
12:50 Втеча з замку
Колдiц
15:50 Дика Австралiя
16:50 Земнi катаклiзми
20:30, 23:20 Секретнi
iсторiї
21:20 Титанiк:

народження легенди
22:50 Проклiн двiйникiв
Титанiка
ТРК «КИїВ»
8:00 «Ранок по-київськи»
10:30 «Київ музика»
14:00 «Прогулянки
мiстом»
14:30 «Мультляндiя»
15:55 «Euroshow»
М.Поплавського у
Варшавi»
16:50 «Паспортний стiл»
17:00, 19:00, 21:00, 23:15
«СТН»
17:10 Х/ф «П’ять днiв у
Римi»
19:20 «Столиця.
Пiдсумки»
20:30 «Життєвi iсторiї»
21:25 Х/ф «Барбара»
23:10 «Українська
Нацiональна Лотерея»
K1
6:30 «TOP SHOP»
07:30, 08:35
«Мультфiльми»

08:00 «Чи знаєте ви,
що...»
12:00 Т/с «H2O: Просто
додай води»
13:25 Х/ф «Принцеса
спецiй»
15:20 «Орел i Решка.
Шопiнг»
16:20 «Орел i Решка»
00:00 Т/с «Сонна
Лощина»
ІНТЕР
6:15 «Мультфiльм»
06:55, 20:00, 01:30
«Подробицi»
07:50 Х/ф «Поживемопобачимо»
09:30 «Україна вражає»
10:00 Док. проект «В гостi
до В.Тихонова»
11:00 Х/ф «Вони воювали
за Батькiвщину»
14:00, 20:30 Т/с «Чотири
пори лiта»
21:45 Х/ф «Альпiнiст»
23:30 Х/ф «Райский
проект»

ICTV
7:35 Краще не повторюй!
08:35 Я зняв! Прем’єра
10:30 Дизель-шоу.
Дайджест
12:20, 13:00 Х/ф «Злива»
12:45 Факти. День
14:25 Х/ф «Мисливцi на
гангстерiв»
16:25 Х/ф «Шакал»
18:45 Факти. Вечiр
19:15 Надзвичайнi
новини. Пiдсумки
20:05 Х/ф «Принц»
21:55 Х/ф «Спасiння»
23:40 Х/ф
«Законослухняний
громадянин»
5 КАНАЛ
7:00, 08:00, 09:00, 10:00,
11:00, 12:00, 13:00, 14:00,
15:00, 16:00, 17:00, 18:00,
19:00, 20:00, 22:00, 00:00
Час новин
12:35 Прес-конференцiя
щодо ситуацiї у зонi АТО
15:15 Феєрiя мандрiв
16:10 Фiнансовий

тиждень
16:30 Особливий погляд
17:10 «За Чай.com»
18:15 Фактор безпеки
19:25, 23:30 Машина часу
21:00 Велика полiтика
21:30 Час: Важливо
22:30 Документальний
проект «Окупацiя»
2+2
08:00 «Нове Шалене
вiдео по-українськи»
10:10 Х/ф «Помста
безоднi»
13:05 Х/ф «Астероїд
проти Землi»
14:50 Х/ф «Абсолютний
нуль»
16:40 Х/ф «В iм’я короля
- 2»
18:15 Х/ф «В iм’я короля
- 3»
19:55 Х/ф «Мiцний
горiшок»
22:20 Х/ф «Секс заради
виживання»
00:10 Х/ф «Королiвство
гладiаторiв»

НЕДIЛЯ , 5 Л Ю Т О ГО 2 017 Р ОК У
КАНАЛ 1+1
6:20 Мелодрама «Велика
рiзниця»
08:00 «Снiданок.
Вихiдний»
09:00 Лотерея «Лотозабава»
09:40 Марiччин кiнозал.
М/ф «Маша i ведмiдь»
10:05 ТСН
11:00 «Свiт навиворiт»
16:20 Х/ф «Екiпаж»
19:30 «ТСН-Тиждень»
21:00 «Голос країни 7»
23:15 Мелодрама «Пiд
сонцем Тоскани»
UA:ПЕРШИЙ
6:35 На слуху
07:20, 23:30 Золотий
гусак
08:15 Смакота
09:00 Нацiональний
вiдбiр учасника вiд
України на Мiжнародний
пiсенний конкурс
«Євробачення-2017» I тур
13:10 Фольк-music
14:35 Х/ф «Цiна людини»

17:00 Т/с «Епоха честi»
20:30 Перша шпальта
21:00 Новини
21:30 Спорт. Тиждень
22:30 Китайський вiкенд.
Д/ф «Легенди тофу»
23:20 Територiя закону
ТРК «УКРАїНА»
6:50 Подiї
07:40 Зiрковий шлях
09:20 Т/с «Дочки-матерi»
13:10 Т/с «Ляльки»
17:00, 20:00 Т/с
«Проїзний квиток»
19:00 Подiї тижня з О.
Панютою
21:45 Т/с «Я нiколи не
плачу»
ТОНіС
6:15 Х/ф «Школа
грабiжникiв»
13:25 «Будьте здоровi!»
14:00 Баскетбол. Кубок
України. «Днiпро» «Черкаськi Мавпи»
17:45 15-й ювiлейний
фестиваль «Мелодiя двох

сердець»
20:15 «Кумири»
20:35 «Свiтськi хронiки»
21:05 «Шеф-кухар
країни»
21:40 Євромакс
22:10 Х/ф «Школа
грабiжникiв-2»
ТЕТ
6:00 Малята-твiйнята
07:10 Байдикiвка
07:35 М/с «Елвiн i
бурундуки»
08:00 МультМiкс
09:35 М/ф «Усi собаки
потрапляють до раю»
11:00 Х/ф «Острiв
МакКiнсi»
12:45 Х/ф «Ласкаво
просимо на борт»
16:40, 20:50 Одного разу
пiд Полтавою
17:45 Казки У Кiно
22:00 Країна У
23:00 Розсмiши комiка
00:00 Т/с «Отже»
СТБ

6:00 «ВусоЛапоХвiст»
07:05 «Все буде добре!»
09:00 «Все буде смачно!»
11:00 «Караоке на
Майданi»
12:00 «Євробачення
2017»
15:35, 22:10 «Я
соромлюсь свого тiла»
18:00, 00:10 «Слiдство
ведуть екстрасенси»
21:00 «Один за всiх»
НТН
6:30 Х/ф «Не було б
щастя...»
07:40 Х/ф «Сiм старих i
одна дiвчина»
09:15 Т/с «Агентство
НЛС - 2»
13:05 Х/ф «Дачниця»
14:50 Х/ф «Мiмiно»
16:40 «Легенди карного
розшуку»
19:00 Т/с «Я повернуся»
22:50 Х/ф «Кривава
хвиля»
00:30 Х/ф «Напад акул на
Нью-Джерсi»

НОВИЙ КАНАЛ
6:03, 08:23 Kids Time
06:05 М/c «Турбо»
07:05 М/c «Iсторiї Тома i
Джеррi»
12:10 М/ф «Аладдiн»
14:00 М/ф «Аладдiн i
король розбiйникiв»
15:45 Х/ф «Мандри
Гуллiвера»
17:15 Х/ф «Ерагон»
19:15 Х/ф «Перлини
дракона: Еволюцiя»
21:00 Х/ф «Знаряддя
смертi: Мiсто кiсток»
23:40 Х/ф «Спуск 2»
МЕГА
6:00 Бандитська Одеса
07:10 Мiстична Україна
08:00, 17:50 У пошуках
iстини
09:40 Смертельний
двобiй
11:20 Титанiк:
народження легенди
12:50 Проклiн двiйникiв
Титанiка

Вважати недійсним втрачене свідоцтво про
реєстрацію рекламно-інформаційного видання
«Ворона», серія КІ № 1050 від 18.07.2007 р., видавник – ПП Павліченко А. М.
Виробниче підприємство оголошує набір роздільників брухту та відходів металу. Місце
роботи — м. Вишгород (Карат), графік роботи:
пн-пт, з/п — 5 000 грн.
Тел: (04596) 25-271, 25-272

Вважати недійним втрачений
диплом зварювальника №
366083, виданий ТУ-28 м. Києва в 1982 році на ім’я Валерія
Миколайовича НІКІТІНА

— слюсар аварійновідновлювальних робіт;
— машиніст екскаватора;
— водій.
Довідки за тел: (04596) 23-354

ТРК «КИїВ»
8:00 «Ранок по-київськи»
10:30 «Шеф-кухар
країни»
15:10 «Лех Валенса професор унiверситету
культури»
15:35 Х/ф «П’ять днiв у
Римi»
17:20 Х/ф «Барбара»
19:10 Х/ф «Цiна людини»
21:00 «СТН-тижневик»
21:30 «СТН-спорттижневик»
21:50 Х/ф «Клан»
23:35 «Українська
Нацiональна Лотерея»
K1
6:30 «TOP SHOP»

ХІМЧИСТКА всіх видів одягу та текстилю.
РЕМОНТ ОДЯГУ. ФАРБУВАННЯ
шкіри і хутра. РЕСТАВРАЦІЯ
подушок, ковдр і перин. м. Вишгород,
пров. Квітневий, 1 (район ринку)
Тел: (050) 823-34-58, (097) 614-56-47

Втрачені бланки
ПРАТ СК «Провідна»
1. Т М /0412861
2. Т М /0412862
3. Т М /0412863
4. Т М /0412866
5. Т М /0412868
6. ТМ /0412867
7. Т М /0410285
8. Т М /0410286
9. Т М /0434681
10. Т М /0438281
11. Т М /0436277
12. Т М /0436278
13. О Н /0045559
14. О Н /0045561
15. О Н /0045562
вважати недійсними

Вишгородське МКП «Водоканал»
запрошує на роботу чоловіків
за спеціальностями:

13:50 Загадки планети
15:50 Дика Австралiя
16:50 Земнi катаклiзми
20:30, 23:20 Секретнi
iсторiї
21:20 Британiя: II свiтова
22:50 Втеча з замку
Колдiц

Подаючи руку
допомоги,
P. S. не забудьте
ухилитися від
стусана подяки

07:30, 08:35
«Мультфiльми»
08:00 «Чи знаєте ви,
що...»
10:00 Т/с «H2O: Просто
додай води»
11:25 Х/ф «Принцеса
спецiй»
13:20 «Орел i Решка.
Шопiнг»
14:20 «Орел i Решка»
20:00 Х/ф «Я нiколи не
буду твоєю»
22:00 «Вечiрнiй квартал»
23:45 «КВН»
ІНТЕР
6:30 «Подробицi»
07:15 Х/ф «Альошчина
любов»
09:00 «Готуємо разом»
10:00 «Орел i решка.
Навколосвiтня подорож»
11:00 «Орел i Решка.
Шопiнг»
12:00 Орел i Решка.
Ювiлейний сезон
13:00 Х/ф «Альпiнiст»
14:50 Х/ф «Погана

ICTV
08:50 Не дай себе
обдурити
10:45 Стоп-5
12:35, 13:00 Х/ф
«Спасiння»
12:45 Факти. День
14:25 Х/ф «Шакал»
16:50 Х/ф «Принц»
18:45 Факти тижня. 100
хвилин
20:35 Х/ф «Три дев’ятки»
23:00 Х/ф
«Законослухняний
громадянин»
5 КАНАЛ
6:00, 09:30 Час: Важливо
06:25, 18:10, 00:20
Велика полiтика
07:00, 08:00, 09:00, 10:00,
11:00, 12:00, 13:00, 14:00,

Âèøãîðîä

15:00, 16:00, 17:00, 18:00,
19:00, 20:00, 22:00, 00:00
Час новин
12:15 Сiмейнi зустрiчi
12:40 Прес-конференцiя
щодо ситуацiї у зонi АТО
13:10 Модне здоров’я
15:15 П’ятий поверх
21:40 Час-Time
22:30 Документальний
проект «Окупацiя»
23:20 Фiнансовий
тиждень
2+2
08:00 «Нове Шалене
вiдео по-українськи»
08:30 «Роби бiзнес»
09:00 Бушидо
11:00 Х/ф «Трiленiум»
16:35 Х/ф «Мiцний
горiшок»
19:00 Х/ф «Астероїд
проти Землi»
20:45 Х/ф «Ера
динозаврiв»
22:20 Х/ф «Фунт плотi»
00:20 «Змiшанi
єдиноборства. UFC.»
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БРОНЮВАТИ ЗАРАЗ роботи і матеріали на ВЕСНУ зі
знижкою до 30%. ПОКРІВЕЛЬНІ РОБОТИ під ключ.
Мансардні дахи, кроквяні системи. М’яка покрівля, метал.,
бітумна, полімерна, керамічна черепиця. УТЕПЛЕННЯ,
ОБЛИЦЮВАННЯ будинків, квартир. Сайдинг, фактурна
штукатурка, короїд, термопанелі. Доставка матеріалів.
Тел: (096) 9721514, (066) 8393483

Мешканці району, області, м. Києва тощо, підприємства та організації можуть передплатити газету у будьякому відленні поштового зв’язку. Індекс газети «Вишгород» у Каталозі місцевих періодичних видань 40007.

сусiдка»
16:50 Т/с «Сiльський
романс»
20:00 «Подробицi тижня»
21:30 Т/с «Батькiвський
iнстинкт»

Засновник — Вишгородська міська рада
Передплатний індекс газети у Каталозі
місцевих періодичних видань 40007
Газета виходить щосуботи. Ціна договірна
Свідоцтво про реєстрацію
КВ № 957 від 20.09.1994 року
Адреса редакції: 07300, м. Вишгород,
вул. Б. Хмельницького, 2;
Тел/факс: (04596) 5-27-25
Надруковано у «МЕГА-ПОЛІГРАФ»
Київ, вул. Марка Вовчка, 12/14
Наклад 11 000 примірників

ЗНИЖКИ на роботи + матеріали до 15.02.17 до 20%.
РЕМОНТИ квартир, будинків, балконів. Перепланування,
підвісні стелі, гіпсокартон. Опалення, тепла підлога,
водопровід, каналізація, електрика і т. д. БУДІВНИЦТВО
— будинки, лазні, прибудови, гаражі, павільйони. Навіси,
альтанки, ворота, паркани. Доставка матеріалів.
Тел: (096) 9721514, (066) 8393483

У Вишгороді відділ передплати Центру поштового зв’язку №10 (пл. Т. Шевченка, 2) працює:
понеділок — п’ятниця, з 8:30 до12: 30 і з 13:30 до 17:30. Тел: (04596) 54-349
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Закохані

Народ – армії

Сітка-берегиня

Шановні вишгородці! Група «СІТКА-БЕРЕГИНЯ» запрошує
всіх небайдужих долучитись до плетіння МАСКУВАЛЬНИХ СІТОК для потреб наших ЗАХИСНИКІВ на Сході України!
Адреса: м. Вишгород, пл. Т. Шевченка, 1, внутрішнє
подвір’я адмінбудинку, гараж 3, щодня, крім вихідних, з
17:00 до 19:00.
Тел: 098-45-99-523 (Олександр Пишний), 095-46-50-353
(Олександр Захаров), 098-39-88-127 (Олена Роговенко).

Анатолій ЧЕРНЯХІВСЬКИЙ
Подалі від суєт і від тривог
За невеличким cтоликом в кав’ярні
Вони сиділи, усамітнившись удвох,
Такі щасливі і такі прегарні.
Теплом сердець запалена свіча,
Її долоні у його долонях...
І море ніжності в закоханих очах,
І безмір відданості у очах бездонних...
Залишилось незайманим глясе
глясе..
В їх душах музика народжувалась й вірші...
Вони один для одного — усе.
І навіть більше!

Швейна фабрика «ТОРНАДО»
(Оболонь, ТРЦ «Епіцентр», вул. Богатирська) запрошує
на постійну високооплачувану роботу:
— швачку-мотористку (з/п від 5 000 грн);
— майстра швейного виробництва (з/п від 7 000 грн);
— технолога швейного виробництва (з/п від 8 000 грн);
— конструктора одягу (з/п від 8 000 грн).
Робота відрядна, з 08:00 до 17:00, офіційне працевлаштування та соцпакет.
Тел: (044) 451-41-96, (044) 500-26-70, пн-пт з 09:00 до
18:00; (050) 422-53-95 (Наталя Анатоліївна, головний технолог)
Вважати
недійсними
втрачені документи від
10.12.1991 р. про членство
в ГБК «Ветеран» (гаражний
бокс № 150) на ім’я Оксани
Валентинівни ПЕТРУК

Вогонь у храмі
24 січня о 08:06 до пункту зв’язку 37-ДПРЧ надійшло повідомлення про загоряння в церкві св. князя
Володимира, що по пр. Т.
Шевченка, 5-а у Вишгороді.
Пожежу (площею 10х10
м) було локалізовано о 08:20,
ліквідовано — о 09:17. Вогонь
знищив оздоблення храму,
розпис, кондиціонер, побутові речі, пошкодив вікна, двері.
Ймовірною причиною могло
стати необережне поводження з вогнем.

24 січня у гідроакумулюючому басейні Київської ГАЕС
рибалку, який зник 17 січня поблизу Київської ГЕС, шукала група в складі представників ГУ ДСНС України у Київській області та Києві, 1 Спеціального центру швидкого
реагування та гуманітарного розмінування, Держпідприємства Мобільного рятувального центру, Вишгородського РВ (з використанням освітлювального обладнання та
квадрокоптера).
Повідомлення про зникнення чоловіка (він займався виловом риби у забороненому місці) надійшло до оперативно-диспетчерської служби району того ж дня об 11:20.
Пошукові роботи впродовж двох перших днів не мали
результатів. Рятувальники знайшли лише гумовий човен та
сітки. Тож було прийнято рішення скинути воду по всій площі басейну, що можливо тільки у нічний час. Завдяки цьому
протягом ночі обстежили всю акваторію, вкриту кригою (було
залучено 5 одиниць техніки та 25 чоловік особового складу).
Але, на жаль, пошуки поки що безрезультатні…

Хочете — вірте.
Хочете — перевірте

26 січня о 06:51 до пункту зв’язку
37-ДПРЧ надійшло повідомлення про
загоряння автомобіля у Вишгороді по
вул. Ватутіна. На виклик терміново виїхав черговий караул.
Горів легковий автомобіль ВАЗ 2104.
Пожежу гасили 1 одиниця техніки та 5
чоловік особового складу. Її ліквідовано
о 07:20. Причина загоряння встановлюється.

Рік Вогняного Півня

На які особливості півня-птиці Східний гороскоп рекомендує звернути пильну увагу? Півень – глава великої
родини! Чи завжди прагне до цього. Що сумно, може мати
не одну кохану курочку! Має багато дітей (курчат). Уважно стежить за порядком у курнику. Цілий день працює,
щоб добути їжу. А хода, стать, горда посадка голови! А
оперення – пір’їнка до пір’їнки! Готовий до бійки у будьякому випадку вторгнення на свою територію або сферу
впливу. У запалі битви «втрачає голову», всю свою практичність і консервативність і б’ється до кінця, яким би він
не виявився. Озброєний міцним дзьобом, гострими кігтями і шпорами. Поруч із ним треба бути насторожі!
Що чекати від людини, народженої в рік Півня?
Плюси. Хороший сім’янин – турботливий, серйозний, відповідальний. Вміє бути першим у сім’ї і на службі. Консервативний. Готовий відповідати за себе і за оточуючих. Красивий,
вміє підтримувати статусну зовнішність, приділяє зовнішньому вигляду велике значення. Абсолютно впевнений, що не
тільки він, але й уся його родина – найкращі в світі! На багато
що готовий для своїх близьких і заради досягнення цілей.
Мінуси. Може мати не одну сім’ю. Тільки свої плани та ідеї
вважає конструктивними і правильними. Насилу прислухається до заперечень. Не терпить поруч із собою рівноправного
партнера. Навіть якщо Півневі не дісталася природна краса,
питання зовнішнього вигляду для нього має величезне значення!
Впевненість у винятковості самого себе і своєї сім’ї може
плавно перейти в сімейний диктат. Будь-яка інша думка неможлива, тому що неправильна!
Рік Вогняного Півня обіцяє бути неспокійним.
Вогняний знак будь-якого тваринного походження озна-

А як у них?
Китайські звичаї і традиції
Китайці настільки люблять Новий рік, що навіть мудреці і
мислителі, відчужені від світу, із задоволенням поринають у
прості радощі. Спати в цю ніч не лягають – згідно з повір’ями,
біди і нещастя намагаються залишитися в будинку, а неспання допомагає вигнати їх із обителі.
Перед святом не купують взуття і не відвідують перукаря – щоб не накликати на себе невдачу. А ось прибирання
є неодмінним, бо чистий будинок привертає до себе добрих
духів. Прийнято викидати старі речі або віддавати тим, хто їх
потребує. Вважається, що захаращені ящики, полиці і навіть
робочий стіл забирають життєві сили.
Свято заявляє про себе безліччю яскравих феєрверків,
які перетворюють ніч на день.
Традиційними кольорами новорічних прикрас є червоний
і жовтий — зло не любить ці життєрадісні відтінки. Після на-

Вважати
недійсними
втрачені
документи
від
03.11.2012 р. про членство
в ГБК «Ветеран» (гаражний
бокс № 151) на ім’я Віктора
Олександровича ПЕТРУКА

Горіло авто

Зникла людина. Пошуки тривають

Сигнали служби 101

Вишгород
ФізкультУРА

Басейн для
юних яхтсменів
Олександр БАЛАНЮК,
депутат Вишгородської
міської ради, директор
КП «УФКС» ВМР
Зима — не перешкода для
занять дитячої секції з вітрильного спорту КП «Управління з
розвитку фізичної культури та
спорту». Юні яхтсмени вдосконалюють теоретичні знання, освоюють нові дисципліни. І коли настав час проводити практичні
заняття з плавання, малечі допоміг міський голова Олексій Момот. Саме за його сприяння керівництво ТОВ «Собі клаб» люб’язно надало дітям
свій сучасний басейн. Отож, до весняної навігації яхтсмени зможуть істотно поліпшити техніку
плавання. А це на морі — головне. Ще раз дякуємо Вам, Олексію Вікторовичу, за турботу!

Професіоналізм
і чуйність — це важливо
Надія КРАВЧЕНКО

Щиро дякую

Замолоду ти не сприймаєш все так
близько до серця… Але з віком навіть на
сказане тобі не так слово, а тим паче в
державних структурах, реагуєш зовсім поіншому.
Мені хочеться від усієї душі подякувати
за професіоналізм, чуйність і доброзичливе
ставлення начальнику управління податків та
зборів фізичних осіб Вишгородської ОДПІ Ірині Анатоліївні Кобилінській та працівникам податкової інспекції Тетяні Григорівні Василенко,
Олександру Ігоровичу Будушевському, Людмилі Михайлівні Жаріковій, Тетяні Сергіївні Ясь.
Дай Боже терпіння, міцного здоров’я у вашій
нелегкій роботі, особливо в цей непростий час.

2017 рік за китайським календарем настає сьогодні, 28 січня.
Це рік Вогняного Півня і особливо активного Марса!

чає, що все буде «занадто». Плюси і мінуси – зі знаком нескінченності. Люди, народжені під знаком Вогняного Півня,
отримують мінуси «без дна» і плюси «вище даху»! Завдання
батьків і самого Півня – впоратися з мінусами і розрахувати
сили на освоєння плюсів.
Сфери діяльності
Вогняного Півня
Успішні
організатори вищої ланки:
директори,
бізнесмени, кадрові військові.
Лікарі, діяльність яких
пов’язана з хірургією, активними методами лікування. Вчителі
широкого профілю, не обов’язково тільки шкільні.
Про що варто задуматися народженим
у рік Вогняного Півня?..
Про увагу до думки оточуючих, про моногамію в сімейному житті, про здатність зберігати розумний світ без конфліктів і воєн будь-якого масштабу, про правильне ставлення до
власного здоров’я.
… і тим, хто поруч із Вогняним Півнем?
Про те, щоб підтримувати його в добрих справах, піклуючись про його здоров’я. Бути готовими відстоювати власну
думку. Якщо ви тонкий дипломат – з Півнем ужитися зможете!
Як зустріти 2017 рік, щоб Вогненний Півень
став вашим другом?
Яскраве, дороге і модне вбрання повинне сподобатися
Півневі. В одязі повинен бути присутній червоний, помаранчевий або жовтий колір. Кожна деталь повинна бути на своєму
місці! Півень оцінить і ретельно підібрані золоті прикраси. Абстання нового року по всій країні починаються масові ходи з
участю величезних фігур дракона і лева – символів Піднебесної.
Новорічний стіл по-китайськи
Китайська новорічна вечеря готується завчасно, бо в сам
Новий рік жителі цієї
країни побоюються брати в руки ніж – щоб не
обрізати власну удачу.
Жоден стіл не обходиться без сотень маленьких пельменів у формі
трикутних конвертиків.
Їх ліплять всією родиною, щоб рік був щедрим і прихильним.
Традиційною стравою вважається «лабадьджоу» – каша з на-

солютно виключені в одязі та аксесуарах будь-які натяки на
хижаків. Вони – вороги Півня.
Зустрічати Новий рік краще у великій компанії рідних та
близьких. Подарунки повинні бути корисними, але не дуже
дорогими. Півень не схвалює зайві витрати.
Рік обіцяє період великих змін
Очікуються зміни в житті всієї Землі. Можливе погіршення
взаємин між країнами, боротьба окремих держав за панування в світі. Залишається сподіватися, що людині і всьому світу
вдасться впоратися з собою.
Активність даного знака відкриває для всіх нові горизонти
і передбачає широкі можливості, як у сфері особистого життя,
так і в галузі професійних інтересів. Півень не терпить обману, брехні і підступності і завжди виводить лицемірів на чисту
воду. Він цінує працьовитість і завзятість, заохочуючи чесних
і цілеспрямованих людей.
Однак 2017 рік буде характеризуватися підвищеною нервозністю, бо Півень має дуже імпульсивний характер.
сінням лотоса. На столі обов’язково присутні страви з курки,
риби, сиру і овочів. Поруч встановлюють ліхтарики і свічки,
щоб віддати данину стихії Вогню.
Китайські прикраси і подарунки
В якості прикрас використовують червоно-золоті паперові смуги, що символізують удачу, повагу, довгі роки
життя, радість і матеріальне благополуччя. Традиції
встановлювати новорічну ялинку в Китаї немає. Однак ставлять так зване Дерево Світла, прикрашене
квітами, маленькими китайськими ліхтариками і різнокольоровими світлодіодними гірляндами.
Гості, які приходять у дім, обов’язково вручають
господарям два мандарини, отримуючи такий же подарунок – словосполучення «пара мандаринів» звучить китайською так само, як і слово «багатство».
Тут переважають парні подарунки, щоб сім’я жила в
злагоді та гармонії. Парними прикрасами наповнюють свої будинки і самотні люди, оскільки вважається, що так можна залучити в новому році любов.

