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Виходить з 4 листопада 1995 року
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Новенька форма для футболістів
Влас. інф.

ФізкультУРА

ФОТО – Андрій МАКСІМОВ,
«Вишгород»

9 лютого вихованці вишгородського ФК «Чайка»
(2007 р. н.) завітали до міського голови Олексія Момота
та подякували за 24 комплекти новенької футбольної
форми.
Тренер Олександр Черкай
подякував міському голові за
батьківську турботу до талановитих дітей. А юні футболісти вручили Олексію Момоту
іменну футболку клубу.
У свою чергу, міський голова побажав дітям успіхів в
улюбленій справі та гарних результатів у майбутніх турнірах.

Благодійники —
долучайтесь >3
Міські
>4-5, 8
програми’2017
Рік роботи
>7
у міськраді
За нами був
>7
Маріуполь
Пряма мова

>9

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

Зима не здає своїх позицій та не шкодує снігу й морозів.
За інформацією КП «Управляюча компанія» (директор Віталій Сардак) і КП «Благоустрій»
(директор Валентин Пільгун), у місті прибирають сніг 35 двірників і чотири майстри (не рахуючи керівний персонал — директора, заступника, головного інженера, начальника виробничого
відділу тощо), а міська рада залучила новий трактор, який розчищає прибудинкові території по
місту. Проїжджу частину, пішохідні доріжки, площі, сквери та майданчики постійно розчищають
та посипають піщано-соляною сумішшю два десятки дорожніх робітників та чотири одиниці техніки (два трактори та дві спецавтівки).
У посиленому режимі комунальники міста працюватимуть протягом тижня, адже й надалі
очікуються сильні снігопади.

У серці — доброта, у справах —
мудрість і виваженість
12 лютого — день народження у Вишгородського міського голови
Олексія Вікторовича МОМОТА!
Шановний Олексію Вікторовичу!
Усім, хто іде з Вами нелегкою професійною дорогою, надзвичайно приємно привітати Вас із днем
народження! Вимогливість як керівника, вміння чітко
ставити завдання, вказуючи найоптимальніші шляхи
їх вирішення і, водночас, здатність розуміти колег і
вишгородців, їхні потреби й проблеми — те, що вирізняє Вас поміж іншими людьми, наділеними владою і відповідними повноваженнями.
Хай у Вашому домі завжди панують мир і злагода, у серці — доброта, а у справах — мудрість та виваженість. Нехай і надалі доля буде прихильною до
Вас, а дружні привітання додадуть життєвої наснаги.
Нехай людська шана буде подякою Вам за плідну
працю, чуйність, уміння творити добро. Щиросердно
бажаємо міцного здоров’я, щастя, невичерпної енергії і наснаги у всіх добрих справах та починаннях.
Із повагою
Cекретар Вишгородської міської ради
Тетяна БРАЖНІКОВА,
міська рада, міськвиконком,
редакція газети «Вишгород»

Вітання

Благоустрій

аФішка
ВИШГОРОД ТЕАТРАЛЬНИЙ…
12 лютого (неділя) в БК «Енергетик» о 18:00 — вистава «Кафе
«Республіка». Відомі актори театру
«Браво» (афішу див. на стор. 12). Вхід
вільний
… І ТВОРЧИЙ
7-12 лютого (вівторок-неділя) у
фойє БК «Енергетик» — фотовиставка «М. Реріх» (9:00-18:00)
14 лютого (вівторок) у дитячому
парку біля адмінбудинку (на дитячому
майданчику) — фотозона до Дня св.
Валентина
Того ж дня із 11:00 до 16:00 в
адмінбудинку (пл. Т. Шевченка, 1) —
ярмарок майстрів
МАГІЯ ПОЛІСЬКОГО ОРНАМЕНТУ
У день Стрітення Господнього
— символічний захід у Музеї давньоруського гончарства Вишгородського історико-культурного заповідника
(вул. Межигірського Спаса, 11, тел:
(04596) 25-315) Вишгородського історико- культурного заповідника (ВІКЗ).
15 лютого (середа) о 16:00 —
відкриття виставки «Магія поліського орнаменту». Початок о 16:00.
Виставка функціонуватиме до 9 березня ц. р.
«СПАДЩИНА»: ШКОЛА КУЛІНАРІЇ
ТА ЕКОНОМІЧНИХ ЗНАНЬ
Духовно-просвітницький
центр
«Спадщина» у співпраці з Асоціацією
кулінарів і шеф-кухарів України має
намір для всіх бажаючих, незалежно
від статі і віку, відкрити школу кулінарного мистецтва.
ДЛЯ МОЛОДІ – ШКОЛУ
ЕКОНОМІЧНИХ ЗНАНЬ
Тел: (067) 459-31-56, (095) 17782-56, Степанія Сідляр, координатор
ДПЦ «Спадщина»

Із перших вуст

Підвищення тарифів
та «обов’язкових»
внесків у дитсадочках

НЕ БУДЕ

Розмовляла Вікторія ШМИГОРА

Комунальники працюють
у посиленому режимі
Транспорт

Пасажири і перевізники про ціни і рейси

Марина КОЧЕЛІСОВА
До редакції пишуть, приходять і телефонують з різних питань. Зимові холоди визначили
ще одну «гостру» тему — транспортних перевезень. Звісно, найбільше запитань, скарг і пропозицій стосовно сполучення із Києвом – тобто
маршрути № 397 (до ст. м. «Героїв Дніпра») і №
398 (а/ст «Полісся»).
Але пасажиропотік, який проходить через
Вишгород, спрямовується як до столиці, так
і практично до всіх населених пунктів району.
Тож і звертаються в газету «Вишгород» не лише
вишгородці.
Так, не один мешканець Правого берега, що
працює у Вишгороді, нарікав на те, що автобуси на
маршруті «Київ, ст. м. «Героїв Дніпра» — зоопарк
«12 місяців», с. Демидів» не прямують через Вишгород/центр — і добиратися із райцентру до рідного
села виходить довго і дорого.
Наводжу розповідь вчительки із школи для
дітей з особливими потребами «Надія», котра що-
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денно користувалася рейсом і тепер дуже потерпає:
«Господар ПП «АТН», мабуть, не вміє чи не
хоче рахувати гроші. До Вишгорода з Героїв Дніпра, а з Вишгорода до Демидова (сумарна вартість
— 19 грн) не завжди вміщалися пасажири, надто з
обіду і до вечора. Це — кілька сотень грн за один
рейс. Тепер — менша кількість пасажирів за 7-10
грн на Нові/максимум Старі Петрівці/, а далі – до
Демидова порожняком (а із центру Вишгорода пасажири були б!). Або у Старих Петрівцях/максимум
у Лютежі/ розвертаються назад. Повертають гроші
пасажирам: добирайтесь, як хочете.
Що рейс нерентабельний – неправда. Коли
став стабільно щогодини ходити автобус № 397-а
на в/ч, то інколи до заправки на трасі Київ-Овруч
у годину «пік» на нього не сядеш. Біжимо і переймаємо зоопарківську маршрутку, що вже теж заповнена».
А от що пише Вікторія, 30 років, с.
Новосілки:«Наш перевізник — це просто жах.
Далі — на стор. 3

Про благодійні внески у дитячих садках, про вирішення проблеми з газовою трубою на садах «Дніпро», новини
комунальної сфери — про оновлений автопарк та чи зростатимуть у місті тарифи, а також про безкоштовний проїзд
пільгових категорій жителів міста та чи буде новий маршрут «Вишгород — м. «Петрівка» — наша розмова з міським
головою Олексієм МОМОТОМ.
— Одна із найобговорюваніших тем, які сьогодні хвилюють вишгородців, – обов’язкові «благодійні» внески у
дитячих садочках. Тема досить неоднозначна.
— Нещодавно я зібрав керівників дошкільних закладів міста та попросив надати перелік того, на що пішли зібрані кошти.
На чотири садочки це порядку 400 000 грн. Ці кошти були необхідні на закупівлю меблів та побутової хімії.
Однозначно я не хочу чути про те, що батьки здають гроші на миючі засоби чи канцелярське приладдя. Як і про те, що
когось просять допомогти коштами надто наполегливо. Перед
керівництвом дитячих садочків поставлене чітке завдання —
надавати у вигляді кошторису перелік усього необхідного для
роботи закладу. Нескладно порахувати, скільки на квартал потрібно канцелярського приладдя чи побутової хімії. Відтепер ми
забезпечуватимемо дитячі садочки усім необхідним із бюджету.
На комісії за участі профільного заступника та начальника
фінансово-бухгалтерського відділу ми дійшли до того, що цю
суму можемо виділяти із бюджету міста. За результатами поточного року у нас є перевиконання бюджету. За рахунок цього
ми зможемо зняти навантаження з батьків.
На жаль, через переповнені садочки дітей інколи змушені
забирати в обід, бо їх елементарно немає де покласти спати.
Тому провели оперативну нараду із місцевими забудовниками
Асоціації експертів будівельної галузі Київщини. Вони пообіцяли забезпечити дитячі садочки необхідними меблями — триярусними ліжками, шафками, стільцями.
Далі — на стор. 3
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11 лютого

Соціальна допомога

ДПІ іформує

Грошова компенсація
Управління соціального захисту населення
Вишгородської райдержадміністрації
Законом України «Про державний бюджет
України на 2017 рік» розширено дію бюджетної
програми КПКВК 2511120, кошти якої передбачені для надання грошової компенсації за належні для отримання жилих приміщень членам
сімей загиблих військовослужбовців, які брали
безпосередню участь в антитерористичній операції, а також інвалідам I-II групи із числа військовослужбовців, які брали участь у зазначеній
операції, та потребують поліпшення житлових
умов.
Для отримання більш докладної інформації вищезазначені особи можуть звернутися до
управління соціального захисту населення Вишгородської райдержадміністрації за адресою:
м. Вишгород, вул. Набережна, 6-а, телефон:
(04596) 54-475.

Громадянське суспільство

Комітети визначали
пріоритетні напрямки

У рамках кампанії декларування доходів громадян та електронного декларування доходів державних службовців для фізичних осіб у Електронному
кабінеті платника функціонують такі сервіси:
«Отримання відомостей з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків про суми виплачених
доходів та утриманих податків в електронному вигляді». Сервіс створено з метою забезпечення зручності
платників, які бажають отримати відомості про доходи
в електронному вигляді.
Для цього фізичній особі з використанням електронного цифрового підпису (ЕЦП) необхідно в розділі
«Подання заяв, запитів для отримання інформації» особистого кабінету створити та направити відповідний запит. Запит для отримання відомостей про доходи формується виключно фізичними особами — платниками
податків для отримання інформації про себе.
Звертаємо увагу, що відомості про суми отриманих
доходів та суми сплачених податків в електронному вигляді надаються за останні три роки (поквартально), відомості за останній звітний період (квартал) надаються
через 60 днів після його закінчення.

Вчені — громаді

Інвестиційні конкурси
Комісією з підготовки та проведення інвестиційного конкурсу
щодо будівництва, реконструкції об’єктів житлового, нежитлового призначення та соціальної інфраструктури м. Вишгорода на
підставі рішення виконавчого комітету № 303 від 17.11.2016 р.,
протоколу засідання комісії № 4 від 06.02.2017 р. оголошується
конкурс, що буде проведений у приміщенні Вишгородської міської
ради за адресою: м. Вишгород, пл. Т. Шевченка, 1, мала актова
зала:
1. 14 березня 2017 р. о 10:00 щодо будівництва Об’єкта багатоповерхової житлової забудови із вбудованими нежитловими
приміщеннями на земельній ділянці, розташованій по вул. Київській в м. Вишгороді, кадастровий номер 3221810100:01:135:6601.
Орієнтовні техніко-економічні показники Об’єкта інвестування:
площа земельної ділянки — 0,4397 га;
поверховість — визначається із урахуванням існуючої містобудівної ситуації;
2. 21 березня 2017 р. о 10:00 щодо будівництва Об’єкта
промисловості та торгівлі на земельній ділянці, розташованій по вул. Н. Шолуденка в м. Вишгороді, кадастровий номер
3221810100:01:105:6115.
Орієнтовні техніко-економічні показники Об’єкта інвестування:
площа земельної ділянки — 1,9914 га;
поверховість — не більше 5 поверхів.
Заяви з документами на участь у конкурсі подаються в запечатаних конвертах протягом 30 календарних днів із дня публікації оголошення, але не пізніше, ніж за одну годину до закінчення
останнього робочого дня тижня.
Додаткову інформацію та конкурсну документацію можна
отримати у виконавчому комітеті Вишгородської міської ради за
адресою: м. Вишгород, пл. Т. Шевченка, 1, каб. 69, тел: (04596)
22-957.

Іван БУРДАК,
академік, доктор економічних наук, професор,
письменник, почесний громадянин м.
Вишгорода і Вишгородського району

У президії ІІ з’їзду УСПП (березень 1993 р.)
Президент України Л. М. Кравчук і І. Г. Бурдак

Голос учених

Адмінпослуги

— «Декларація про майновий стан і доходи в електронному вигляді». Фізичні особи у відкритій частині
Електронного кабінету платника можуть заповнити,
зберегти та роздрукувати декларацію, а в розділі «Введення звітності» особистого кабінету з використанням
ЕЦП можуть подати декларацію в електронному вигляді. Безкоштовно отримати ЕЦП можна в акредитованих
центрах сертифікації ключів Інформаційно-довідкового
департаменту ДФС.
Нагадуємо, що з 1 січня 2017 року запроваджено
нову форму декларації, яка затверджена наказом Міністерства фінансів України від 15 вересня 2016 року
№ 821 «Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 02 жовтня 2015 року №859».
Детально ознайомитись з Порядком отримання відомостей про доходи можна на офіційному веб-порталі
ДФС у рубриці: Фізичним особам/Отримання відомостей з Державного реєстру фізичних осіб — платників
податків про суми виплачених доходів та утриманих податків у електронному вигляді за посиланням: http://sfs.
gov.ua./fizichnim-osobam/vidomosti-doxid. Також матеріали роз’яснювального характеру з питань декларування громадянами доходів розміщено в банері «Декларування доходів громадян».

Увага!

У лютому виповнюється 25 років Українському Союзу промисловців і підприємців (УСПП),
який започаткував у 1992 році основні засади
національної промислової політики і підприємництва в незалежній, суверенній Україні.
Мотивація цього важливого всеукраїнського
організаційного заходу — згуртування в державі
колишніх підприємств союзного підпорядкування,
зміна їхніх орієнтирів через різке погіршення економічного стану, адже при розпаді Радянського Союзу
вони залишилися самі по собі («без вітрил» і «весел»), перебуваючи в повній ізоляції від державної
влади. Водночас УСПП узяв на себе функції практичної допомоги та захисту економічних інтересів
малого і середнього бізнесу, який формує середній
клас суспільства і здійснює вагомий внесок в економічну діяльність молодої незалежної Української
держави.
Ініціаторами утворення УСПП виступили ексзаступник голови Ради Міністрів УРСР, голова ради
Української Асоціації промисловості, будівництва,
транспорту і зв’язку «Україна» В. Урчукін, генеральний директор цієї Асоціації І. Бурдак, президент корпорації «Укрелекор» В. Августімов, рада Асоціаціації
«Україна».
До колективного членства УСПП залучили підприємства і об’єднання колишнього союзного підпорядкування (понад 15 тисяч), відділення колишнього
Науково-промислового Союзу в Україні, Асоціацію
малих підприємств, Спілку підприємств із іноземним капіталом, Український біржовий союз, Спілку
економістів України, Спілку юристів України, Асоціацію банків України, ряд регіональних громадських
об’єктів, діяльність яких була пов’язана з економікою
та фінансово-банківськими системами.
Я отримав посаду першого віце-президента, генерального директора Союзу і на установчому з’їзді
Міжнародного Конгресу промисловців і підприємців
(березень 1992 р., м. Москва) був обраний членом
ради Конгресу, де активно відстоював національні
інтереси Української держави в економічній галузі.
Потрібно віддати належне першому Президенту незалежної України Леоніду Кравчуку за активну
участь в організації УСПП, надану нам практичну допомогу у вирішенні проблемних питань, захисту новоствореної організації від бюрократичних підходів

Вишгород

Відомості про виплачені доходи —
в Електронному кабінеті платника

Вишгородська ОДПІ ГУ ДФС у Київській області

Влас. інф.
Восьмого лютого відбулось чергове
(друге) засідання оновленої Громадської
ради при Вишгородській райдержадміністрації (див. шп. 9 газети «Вишгород» № 4’2017).
Присутні 27 (із 34-ох) члени ГР визначили
пріоритетні напрямки діяльності Громадської
ради на 2017 рік, висвітлення діяльності ГР у
ЗМІ та сформували комітети Громадської ради.
Їх буде п’ять — і є члени ГР, які працюватимуть
водночас у кількох комітетах — з питань: 1) взаємодії з правоохоронними органами, захисту
прав і свобод громадянина, правової експертизи і нормативно-правових актів, питань боротьби з корупцією; 2) оборонно-мобілізаційної
роботи, по питаннях військовослужбовців, учасників бойових і локальних дій (учасники АТО,
ВОВ, воїни-інтернаціоналісти, ліквідатори аварії
на ЧАЕС) та членів їх сімей; 3) освіти і науки,
охорони здоров’я, молодіжної політики, спорту,
праці і соціального захисту населення; 4) краєзнавства, туризму та екології (захисту пам’яток
історії та культури, питань духовності); 5) економічного розвитку, підприємницької діяльності, фінансів, ефективного землекористування,
стратегічного планування і розвитку території
району, комунального господарства і тарифної
політики, промисловості та будівництва, транспорту та інфраструктури, аграрної політики.
Також обговорили план роботи та зміни до
чинного Положення про ГР.
Наступне засідання Громадської ради при
Вишгородській РДА призначено на 9-ту годину
ранку 28 лютого ц. р.

Суспільство

2017 року

Конкретні технології
від наукової ради
Влас. інф.
Дев’ятого лютого відбулося чергове засідання наукової ради (НР) при міському голові.
На зібранні вчених ішлося про подальші плани
цього дорадчого органу.
Зокрема, голова НР Вадим Богдан інформував
про доцільність і ефективність впровадження в місті
електрозаправок для автомобілів. Доповідач Леонід
Шморгун ознайомив присутніх з планом роботи такої структури ради, як лекторій. Це будуть щомісячні
лекції для посадовців місцевого самоврядування,
депутатів міської ради, на яких ітиме мова про децентралізацію влади, економічні аспекти розвитку
місцевих громад згідно з вимогами Євросоюзу тощо.
Велику увагу на раді було приділено впровадженню високотехнічних технологій у місті. Зокрема, ішлося про термомодернізацію житлового
фонду міста. Про це доповів депутат міської ради
Артем Тютюнник.
Наступне засідання наукової ради відбудеться
у березні ц. р.

економіки. Зрозуміло, що це передусім стосується
об’єктів підприємницької діяльності. Саме таку можливість для успішного розвитку малого і середнього
бізнесу забезпечили законодавці передових країн
світу США, Японії, Китаю, Німеччини, Нідерландів,
Великобританії, Швеції, Норвегії, Франції та багатьох інших, де доля малого і середнього бізнесу у
ВВП сягає більше 40 відсотків. На жаль, наша країна
з цим важливим економічним показником, як кажуть, «пасе задніх».
Вітчизняні аналітики цілком справедливо вважають, що останні роки державна влада значно послабила увагу до підприємців і не виступає надійним
гарантом їхньої продуктивної, ефективної, безпечної
діяльності, чинне законодавство, на жаль, не відповідає світовим стандартам підтримки і розвитку малого і середнього бізнесу. Як наслідок — повсюдно

Підприємцям — зелену вулицю!

чиновників державного апарату до розгляду наших
звернень і запитів.
Л. Кравчук брав участь у роботі ІІ з’їзду Союзу
(березень 1993 року), на якому була затверджена
науково обґрунтована «Програма Українського Союзу промисловців і підприємців по невідкладних заходах та соціально-економічній реформі України».
Вніс ряд суттєвих, виважених пропозицій до неї, в
першу чергу — в питанні широкомасштабного розвитку підприємництва під відповідальність органів
місцевої влади.
Перш за все, програма звертала увагу суспільства на те, що перехід до нової системи координат
здійснюється методами не стільки ринкової, скільки
тіньової економіки (відтоді нічого не змінилося). Це
гранично звужує соціальну базу, веде до відтоку ресурсів із виробничої сфери, підпорядковує ресурси
держави і товаровиробників неупорядкованому рухові інфляційних грошей і фіктивного капіталу, що
одержує надприбутки при катастрофічному скороченні задоволення виробничих і особистих потреб,
а вартісно-фінансові показники вже не виконують
роль індикаторів економічного розвитку.
Програма визначає, що суттєвим важелем для
виходу України з кризового стану її економіки, коли
провідна роль відводиться органам державного
управління, має стати запровадження поряд з існуючим публічним правом системи приватного права
підприємництва, свободи та приватної ініціативи як
необхідної умови формування суспільства змішаної

банкрутство паралізує діяльність підприємців, змушує їх закривати бізнес, поповнювати ряди безробітних. До того ж органи місцевого самоврядування
часто-густо «ставлять підніжку» фінансово-економічного і соціального характеру своїм підприємцям.
Аналізуючи основні базові положення Програми
Українського Союзу промисловців і підприємців у
частині розвитку підприємництва та підтримки малого бізнесу, я дійшов висновку, що багато з них не
знаходять розвитку в сучасній економічній діяльності країни. Зокрема, йдеться про такі з них:
— створення надійної фінансово-кредитної бази
підприємництва шляхом
зменшення податкового тягаря через скорочення кількості непрямих податків та їх розмірів;
— формування розгалуженої мережі громадських і приватних
неприбуткових фондів розвитку підприємництва, які б надавали гарантії по кредитах (перш за
все — пільгових), здійснювали фінансування програм підготовки кадрів та інших проектів, пов’язаних
з розвитком вітчизняного підприємництва;
— створення сітки спеціалізованих комерційних
банків і страхових
компаній для надання індивідуальних позик та
обслуговування венчурних підприємницьких структур;
— відкриття широкого доступу підприємцям до
виважених іноземних

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

Оголошення

Шукаємо власників
Вишгородська міська рада розшукує
власників виявленого безхазяйного майна –
електричного обладнання, яке складається
з трьох трансформаторних підстанцій (№ №
13/47, 13/48, 13/49) та двадцяти шести розподільчих щитків.
Зазначене обладнання, яке знаходиться
на набережній Київського водосховища в м.
Вишгороді, від’єднане від мережі електричного постачання і перебуває у бездоглядному
стані.
У разі, якщо після шести місяців із дня
опублікування оголошення власники виявленого безхазяйного майна не знайдуться,
на розгляд сесії міської ради буде винесене
питання про прийняття вищезазначеного безхазяйного майна до комунальної власності.
Із інформацією звертайтеся до Вишгородської міської ради.

кредитів, що надаються від міжнародних організацій та по міждержавних каналах (приклад Австрії,
Швейцарії, Данії і т.д.);
— запровадження державного страхування комерційного ризику
підприємств на випадок фінансових та інших
втрат, викликаних причинами, що зумовлені діями
органів державної влади (!);
— відсутність у державі розробленої на сучасному рівні стратегії
державної та громадської підтримки малого і середнього бізнесу, як це законодавчо впроваджено в
багатьох країнах світу.
На мою думку, яка збігається з думками моїх
колег — вчених економістів, назріла необхідність
здійснення централізованого державного фінансування розвитку підприємництва за схемою «бюджет
— громадські структури підтримки малого бізнесу —
підприємства». На це спрямувати відповідні кошти,
отримані від приватизації державного майна, за прикладом Китаю, Японії, Таїланду, Ізраїлю та ін.
Державна влада може взяти на озброєння існуючу практику в багатьох країнах по розробці фінансово-кредитних механізмів стимулювання малого
бізнесу, який включав би податкові пільги, пільгове
кредитування підприємницьких структур та бюджетне фінансування їх діяльності в пріоритетних сферах
економічного життя (впровадження нових технологій, виробництво дефіцитної продукції, товарів
для народу в доступних цінах, будівництво житла,
об’єктів соціального призначення та ін.).
Мені імпонує діяльність та активна позиція у
відстоюванні своїх прав та інтересів відомих вишгородських підприємців, які виконують дуже важливу
роботу на користь громади і, звичайно, потребують
уважного ставлення до них з боку місцевих органів
влади.
Думаю, що було б доречним провести зустріч з
ними у науковій раді при міському голові, щоб обмінятися діловими пропозиціями стосовно їхньої перспективи і проблем у роботі.
Прикро те, що в даний час, характеризуючи ситуацію в діяльності підприємництва, ми змушені робити поправку на мілітаристську економіку, викликану воєнними діями на Донбасі. Не втрачаємо надію,
що незабаром настане благословенний Богом час,
коли здоровий глузд візьме верх у міждержавних
відносинах і наш багатостраждальний народ скине
з плечей тягар лихоліття, а соціально-економічна політика державної влади цілком і повністю буде спрямована на добробут і процвітання людей.

Місто і навколо нього

Вишгород
Із перших
вуст

(Початок — на стор. 1)
А батьків закликаю допомагати школам і садкам у законному руслі. Аби діяльність фондів відбувалась прозоро,
необхідно, щоб їх засновниками виступали самі батьки,
право розпоряджатись коштами фонду теж мали виключно
батьки, а не працівники навчальних закладів. А директори
садочків мають постійно звітувати про використання коштів
фонду. Так виникатиме мінімум запитань, а батьки будуть
впевнені, що їхні кошти справді пішли на потрібні цілі.
— Прокоментуйте, будь ласка, проблему із газопроводом на садах «Дніпро».
— Проблема там була протягом багатьох років. А сьогодні вона вирішена. Свого часу за кошти садівників було
побудовано газопровід, який у подальшому передано в комунальну власність міста. А міська рада передала його на
баланс «Київоблгазу».
Проте було створено якусь громадську організацію, що
отримала «міфічні» повноваження на погодження підключення до цієї мережі, і тарифікація на це вираховувалась
дивно. Часом сягала майже 40 000 грн.
По суті, з людей брали кошти ні за що. Я не буду зараз називати ГО. Відносно неї відкрито кримінальне провадження. До мене з цього приводу було багато звернень.
Опираючись на останнє колективне рішення мешканців
садів «Дніпро», ми розробили проект рішення щодо скасування пункту, що надавав ці повноваження ГО. Нині, аби на
масиві «Дніпро» підключитися до газопроводу, достатньо
звернутися до вишгородського відділу «Київоблгазу», розробити проект на підключення та внести через касу офіційний платіж.
Люди платили величезні суми, які нібито мали йти на
розвиток масиву: на ремонт доріг, освітлення і т. ін. За шість
років існування ГО не було надано жодного фінансового звіту щодо того, на що витрачались кошти.
Ми поспілкувалися із керівництвом «Київоблгазу», направили лист про те, що рішення міської ради скасовано.
Тепер вони працюватимуть зі споживачами напряму.
До мене на прийом приходив керівник ГО, обіцяв прозвітувати про витрачені кошти. Він це повинен робити перед
тими, хто став ініціаторами скасування рішення, а не переді
мною. Наскільки мені відомо, ніякого звіту не було.
В подальшому нехай із цим розбираються правоохоронні органи.

Підвищення тарифів
та «обов’язкових»
внесків у дитсадочках
— Нещодавно Комунальному підприємству «Управляюча компанія» передали сміттєзбиральну машину для приватного сектору. Також у своєму дописі на
Facebook Ви написали про придбання ще кількох одиниць техніки. Новина хороша, але чомусь викликала в
громади побоювання щодо зростання тарифів на комунальні послуги.
— Тарифи — це дуже болюча тема. Мабуть, користуючись тим, що незабаром вибори, в мережі почали запускати
страшилки про підняття тарифів. І підтягують під це будьякий привід: купили сміттєзбиральну машину — значить,
будуть підвищувати тарифи; піднялась мінімальна заробітна плата до 3200 — значить, підвищать тарифи. Відразу поставлю крапку. На порядку денному, навіть в якійсь незрозумілій перспективі, таке питання не піднімається.
Я вдячний керівництву підприємства «Управляюча компанія» за злагоджену роботу. Дійсно, підняття мінімальної
зарплатні — це прямий привід, і перший — піднімати тарифи, бо робітникам треба платити. І заробітна плата — це левова частка тарифу. Але за рахунок того, що керівництвом
КП «УК» проведено колосальну роботу із упорядкування
оренд, впорядкування взаємовідносин з Інтернет-провайдерами і таке інше, вони змогли акумулювати певний ресурс,
який перекриває це.
У своєму річному звіті я говорив про новопридбану техніку, аварійну — машина для ВМКП «Водоканал», аварійна
машина, трактор і сміттєзбиральна машина — вони жодним
чином не можуть бути причиною підняття тарифу. Навпаки,
нова техніка набагато менше ламається, таким чином підприємство витрачає менше коштів на її ремонт. А куплена
вона за кошти міського бюджету, тому до тарифу немає
жодного стосунку. Автопарк, на жаль, протягом десятка
років не оновлювався. Був один трактор — подарунок від
народного депутата Ярослава Москаленка.
На цей рік запланували купити ще вишку, бо та, що є,
в дуже аварійному стані. Ще є гостра необхідність в одному автомобілі з боковою загрузкою, бо автомобіль, який ми
купили, — задньої загрузки, і в першу чергу він необхідний,
щоб забезпечити вивезення сміття з приватного сектору.
Розглядаємо ще можливість покупки двох ГАЗельок,
або ПІКАПів для швидкого реагування аварійних бригад.
Щоб підприємство працювало, воно має бути забезпечене необхідною технікою. Тоді, можливо, буде менше
нарікань.
— А велику снігоприбиральну техніку не збираєтесь закупити до наступної зими?
— Насправді у нас снігоприбиральною технікою більшменш забезпечені підприємства. Я вже казав, що і трактор
взяли, відремонтували і переоснастили дві комбіновані дорожні машини (КДМ). Проблема виникає тільки от у такі пікові моменти, коли за одну ніч може випасти місячна норма
снігу або й півторамісячна. Для цього купувати і брати ще
в штат людину на зарплату — трохи економічно невигідно.
Простіше звернутися до підрядних організацій, до підприємців, укласти договори, оплатити це, щоб на день-два виїхали вони своєю технікою. Бо техніка, така як МАНи, «Ліб-

Виставка «Твої сини, Україно»

Благодійники — долучайтесь!
Трохим ІВАНОВ, заступник міського голови
Два роки тому у Національному музеї-заповіднику «Битва
за Київ у 1943 році» (с. Нові Петрівці) було відкрито виставку
«Твої сини, Україно». Експонати з найгарячіших точок зони АТО
передали благодійні фонди — привезли від бійців, котрі виборюють цілісність і незалежність України.
Бої на Сході тривають — обстріли з боку т. зв. ДНР і ЛНР безжально косять мирних жителів і військових ЗСУ, руйнують споруди,
завдають непоправної шкоди колись квітучому краю. Наші волонтери підтримують уже не лише земляків із 25-го батальйону «Київська
Русь», а й цивільне населення (чит. «Допомога на передову» на шп.
1 № 5’2017 газети «Вишгород»). І привозять світлини, речі, уламки
зброї — мовчазних свідків страшних подій.
Саме тому голова благодійного фонду «З відкритим серцем у
майбутнє» Ірина Шугайло та директор Національного музею-заповідника «Битва за Київ у 1943 році» Іван Вікован ініціювали оновлення виставки «Твої сини, Україно». Про це ішлося на робочій зустрічі,
що відбулась у моєму кабінеті в середу, 8 лютого ц. р.
Міська рада підтримує цей патріотичний почин, адже люди повинні бачити те, що насправді відбувається. Закликаємо також усі
благодійні організації в місті посприяти в оформленні оновленої виставки. Звертайтесь до голови БФ «З відкритим серцем у майбутнє» Ірини Шугайло чи безпосередньо до мене.
Щодо відкриття виставки «Твої сини, Україно» повідомимо
додатково.

Транспорт
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Вітання

НЕ БУДЕ

Сердечно
вітаємо

хер» — дуже дорого коштує і окуплятиметься нереально
довго. Тому на сьогоднішній день купуємо тільки ту техніку,
яка необхідна для виконання нагальних робіт.
— Перейдемо до міського транспорту. На засіданні постійної комісії розглядали концепцію транспорту у
Вишгороді і сполучення «Вишгород — ст. м. «Петрівка»,
м. Київ.
— Проблема логістики між Києвом та Вишгородом виходить чи не на перше місце. Бо основна частина працездатного населення вчиться або працює у столиці. І комфорт
у напрямку транспорту прямо відображається на комфорті
проживання у Вишгороді.
На жаль, прямих важелів впливу на перевізників у міської ради немає. Тендери проводяться на рівні Київської обласної державної адміністрації.
Щодо ситуації, яка виникла у Вишгороді. На маршруті
№ 397, сполучення «Вишгород — ст. м. «Героїв Дніпра»,
Київ, нині функціонують два перевізники — «АТАСС-Бориспіль» та ТОВ «Авто-Лайн». ТОВ «Авто-Лайн» у законному
порядку, від першої інстанції до касаційної, виграв усі суди
і довів, що він має право їздити на маршруті та довів незаконність заходу у Вишгород ТОВ «АТАСС-Бориспіль».
Ми спочатку зібрали депутатську комісію, в компетенцію якої входять транспорті питання, протокольно направили два запити до голови КОДА із запитанням, хто у
Вишгороді є легальним перевізником. Є два дуже важливих
фактори такого звернення. Перший, не дай Господи, завтра
щось трапиться на маршруті — хто за це відповідатиме. І
другий — перевезення пільгових категорій населення. Банальний момент — людське виховання (хамство водіїв і т.
ін.) і те, що беруть не всіх, а лише по двоє людей на рейс.
Перевізнику вартість перевезення пільгового пасажира повинна компенсуватися з держбюджету. Але у звязку зі
скрутною ситуацією в країні — коштів вистачає лише наполовину. Тому перевізник фактично робить це собі в збиток.
Наприкінці 2016 року при розгляді бюджету ми передбачили
певну суму, якої не вистачає для повної компенсації перевізнику, та прийняли окрему програму.
ПАТ «АТАСС-Бориспіль», виходячи із рішень суду,
функціонує незаконно. ТОВ «Авто-Лайн» функціонує законно, але на паперах. Фактично останній виходить на рейс за
принципом «якщо вийде» через постійні блокування, бійки.
Нам треба поставити крапку, аби зайшов один перевізник
із нормальним автопарком. І вже йому ми виплатимо компенсацію.
Друге питання — сполучення «Вишгород — ст. м. «Петрівка», Київ. Знову ж таки — це не в компетенції міського
голови та міськради. Ми звернулися до Київської обласної
ради із проханням розглянути можливість створення такого
маршруту. Є проблема із Києвом. Київська міська влада не
дуже хоче запускати приміські маршрути, які б прорізали
територію міста. З їхнього боку це логічно. Тому ми звернулися до КП «Київпастранс» і запропонували їм зайти на цей
маршрут, адже на першому місці — інтереси вишгородців.
Маршрут ідеальний — пряма дорога, відремонтована, пасажиропотоки чималі. Зі своєї сторони, я нічого конкретного
не можу обіцяти.
Щодо міського маршруту № 1 – хочу заспокоїти вишгородців, він і надалі працюватиме за звичним графіком.

Із днем народження
Вишгородського міського голову Олексія МОМОТА.
Олексію
Вікторовичу!
Зичимо натхнення й успіхів
у Вашій щоденній праці на
благо міста і його мешканців. Будьте щасливі й здорові
у колі Ваших рідних і близьких. І нехай турбота про
людей повертається до Вас
сторицею. Ми щиро вдячні
за увагу до нас, за те, що
відгукуєтесь на наші прохання і реагуєте на проблеми.
Вишгородська міська
рада ветеранів

Хай не міліє
душі криниця
З днем народження
щиро вітаємо Вишгородського міського голову Олексія Вікторовича МОМОТА.
Хай Бог сторицею віддячить за Ваше розуміння,
підтримку і за частку душі,
подаровану творчим людям
міста, обдарованим дітям,
багатодітним родинам.
Щира вдячність Вам
за допомогу незахищеним
мешканцям Вишгорода, за
турботу і людяність, яку цінують ветерани, інваліди, чорнобильці.
Нехай не міліє криниця
Вашої душі! Здоров’я Вам
міцного, непохитного оптимізму, сімейного благополуччя і тепла!
Від імені всіх,
ким опікується
Благодійний фонд «Святої
Ольги»,
президент Фонду
Володимир МАЛИШЕВ

Пасажири і перевізники про ціни і рейси

(Початок —
на стор. 1)
Навіть не знаю,
хто саме, але... місяців із 8 то автобуси не ходять, то такі
страшні, що на ходу
розвалюються, і номера маршруту немає, лише написано
«Київ-Новосілки». Із
суботи (4 лютого — ред.) підняли ціну із 12
до 14 грн. До Вишгорода брали 6, а тепер
9 грн».
Ми звернулися до столичного ПП
«АТН» із запитаннями. Представник
юридичної гілки ПП «АТН» надав розлогі
роз’яснення щодо подорожчання проїзду:
«У зв’язку з тими процесами, що відбуваються останнім часом в економіці,
підвищенням курсу долара, зростанням
відсоткових ставок по кредитах, відсутністю на ринку автобусів вітчизняних заводіввиробників з прийнятною ціною (на тих,
що іще функціонують, черга до півроку, а
вартість а/м — 1 млн 600 тис. грн), а також
у зв’язку з різким подорожчанням паливно-мастильних матеріалів та запчастин
відбулось подорожчання вартості проїзду.
Попри те, що тариф не є регульованим державою, тобто перевізник сам визначає вартість проїзду на його транспорті, було враховано інтереси громади, що
користується даним рейсом, та затверджено тариф на мінімальному граничному
рівні.
Враховуючи суспільний резонанс,
наше підприємство іде назустріч як побажанням пасажирів, так і рекомендаціям
регіональної державної та місцевої влад.
На сьогодні (06.02.2017 — ред.) опрацьовується ухвалення зниження вартості проїзду на всіх маршрутах, які обслуговує ПП
«АТН». Ми переконані, що буде досягнуто
компромісу.
На нашому підприємстві 400 автобусів, і кожен проходить технічний контроль. Ніхто не буде ризикувати заробітком
і наближати можливість отримати штраф

1700 грн, та ще й потрапити на штрафмайданчик.
Тому просимо пасажирів і громадських активістів уважно перевіряти автотранспорт на рейсах. Чимало нелегалів,
маскуючись під законного перевізника,
перебивають маршрути, кладуть гроші
до себе в кишеню, не сплачуючи податків
до місцевого бюджету. Саме їх люди називають «відра з гайками» — у смердючі
салони гидко зайти, заляпані вікна не пропускають світла, автопокришки — лисі.
Розклад є у паспорті автобусного
маршруту та у салонах автобусів (перед
виїздом це перевіряють відповідальні
техпрацівники)».
На решту запитань — щодо розкладів руху та зупинок, вартості квитків, виконання законодавства про перевезення
пільговиків, а також, враховуючи низьку
температуру й снігопади, — про «зимове»
пальне — адміністрація ПП «АТН» відповіла так:
«По Вишгородському району ми обслуговуємо маршрути № 799, № 795, №
346, № 355.
1) Маршрут «Київ, ст. м. «Героїв Дніпра — Новосілки»: початок руху з Києва о
6:20, з Новосілок — о 6:30, останній рейс
з Києва о 20:15, з Новосілок — о 20:55 до
Вишгорода. У час «пік» (із 7:00 до 09:00 та
із 17:00 до 19:00) — автобус відправляється кожні 60 хвилин, решту часу — кожні 1
год. 30 хв.
2) «Київ, ст. м. «Героїв Дніпра» — зоопарк «12 місяців» (Демидів, через Вишгород/центр): початок руху з Києва о 6:45
годині, з зоопарку — о 5:25, останній рейс
з Києва о 22:20, із зоопарку — о 21:00.
У час «пік» (із 7:00 до 09:00 та із 17:00 до
19:00) — автобус відправляється кожні 10
хвилин, решту часу — кожні 15-25 хв.
3) «Київ, а/ст «Полісся» — Лютіж: початок руху з Києва о 6:25, з Лютежа — о
5:10, останній рейс з Києва о 22:10 (літо)
та о 21:30 (зима), з Лютежа — о 21:00
(літо) та о 20:20 (зима). У час «пік» (із 7:00
до 09:00 та із 17:00 до 19:00) — автобус
відправляється кожні 10 хвилин, решту

часу — кожні 15-20 хв.
4) «Київ, а/ст «Полісся» — Катюжанка»: початок руху з Києва о 7:00 годині, з
Катюжанки — о 5:30, останній рейс з Києва о 20:20 (літо) та о 17:20 (зима), з Катюжанки — о 18:30 (літо) та о 15:30 (зима)
— автобус відправляється кожні 3 години.
Паливно-мастильні матеріали закуповуємо у надійних постачальників з гарантією нормальної роботи при мінус 20
градусах за Цельсієм, додаємо антифриз,
але, чесно кажучи, форс-мажори бувають.
Працюємо над цим, нещодавно змінили
постачальника.
Пільговики — фактично на совісті водіїв, з якими ми теж проводимо виховну
роботу. Рекомендовано брати пільгових
категорій на один рейс (від початку до
кінця) 10 % від кількості сидячих місць у
салоні. На практиці пільговики заходять на
кожній зупинці. Про відшкодування витрат
перевізнику — годі й говорити. Останні
два роки не отримували ніяких компенсацій, ні з державного, ні з місцевих бюджетів.
Прийнятна вартість квитків нині обговорюється у Київській облдержадміністрації».
Від редакції. Шостого лютого на форум-юей.ком (див. посилання:
http://for-ua.com/article/1129734#.
WJkABYN9S60.facebook)
оприлюднено
інтерв’ю «Подорожчання проїзду через
підвищення мінімалки — це шахрайство»,
у якій керівник громадської організації
«Розвиток інфраструктури» Станіслав
Гвоздіков, зокрема, підтримує рішення
Київської ОДА зобов’язати перевізників
області знизити тарифи до попереднього
рівня та вважає, що голова КОДА як представник Президента в регіоні має повне
право реалізувати політику глави держави, а ОДА має всі повноваження у рамках
транспортного законодавства і пакету законів про місцеві органи влади.
На час підготовки матеріалу до друку
(четвер, 09.02.2017) — о 14:00 мала відбутися відповідна зустріч із перевізниками
у КОДА.
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ПРОГРАМА УТРИМАННЯ ДОРІГ ЗАГАЛЬНОГО КОРИСТУВАННЯ м. ВИШГОРОДА НА 2017 РІК
1. Загальні положення Програми
Програма визначає порядок та основні принципи фінансування заходів і робіт, пов’язаних з ремонтом, реконструкцією й утриманням доріг і вулиць
міста Вишгорода.
2. Мета програми
Утримання в належному стані автомобільних
доріг і вулиць у місті Вишгороді та розвиток дорожнього господарства.
3. Аналіз утримання доріг загального користування м. Вишгорода у 2016 році
Мережа автомобільних доріг є невід’ємною частиною єдиної транспортної системи, що забезпечує
роботу всіх галузей промисловості та соціальний
розвиток міста Вишгорода. Стан розвитку дорожнього господарства на сьогодні свідчить про певні
труднощі, зумовлені недостатнім фінансуванням дорожньо-ремонтних робіт, порівняно з нормативними
потребами сучасного міста.
Протягом 2016 року здійснено капітальні та поточні ремонтні роботи вулиць і доріг у місті Вишгороді:
Поточний ремонт проїздів: вул. М. Грушевського, Б. Хмельницького, Ю. Кургузова, Поповича,
Лугова, Шкільна, Дніпровська, Набережна, просп. І.
Мазепи (загальною площею 310,8 м2).
Поточний ремонт проїздів: пров. Квітневий;
Шкільна, 13-19; Ю. Кургузова, 3, Б. Хмельницького,
2; Київська, 2-4; Набережна; П. Калнишевського; М.
Ватутіна; Межигірського Спаса; просп. Мазепи, 6
(загальною площею 385,85 м2).
Поточний ремонт тротуару: вул. Ю. Кургузова, 2 та 11 (загальною площею 78,6 м2).
Поточний ремонт тротуару: вул. Дніпровська,
3-б, 4, 5 (загальною площею 289,8 м2).

Капітальний ремонт тротуарів: вул. Ю. Кургузова, 10 (435 м2); просп. Т. Шевченка, 1 та вул.
Шкільна, 42 (119 м2); вул. Н. Шолуденка, 6 (560 м2);
вул. Шкільна, 93 до буд. Дніпровська, 3-а (1515 м2);
просп. І. Мазепи та просп. Т. Шевченка (дорожні знаки – 290 м2); просп. І. Мазепи, 2 (447 м2), 4 (231 м2);
просп. Т. Шевченка, 2-г, 2-д, 6-а (182 м2); Набережна, 22 (290 м2); просп. І. Мазепи, вул. В. Симоненка,
4 (405 м2).
Капітальний ремонт проїзної частини доріг
та стоянок для автомобілів, прибудинкової території: просп. Т. Шевченка, 1 та вул. Шкільна, 42 (385
м2); вул. Ю. Кургузова, 11 (299 м2); вул. Н. Шолуденка, 6 (1462 м2); вул. Шкільна, 93 до буд. Дніпровська,
3-а (2138 м2); просп. І. Мазепи та просп. Т. Шевченка
(дорожні знаки – 147 м2); просп. І. Мазепи, 2 (802 м2);
просп. Т. Шевченка, 2-г, 2-д, 6-а (2439 м2); Набережна, 22 (1172 м2); вул. В.Симоненка, 4 (515 м2); пл.Т.
Шевченка, парк (655 м2); вул. Шкільна від буд. Дніпровська, 3-а до вул. Дніпровська (2510 м2).
Також у 2016 році розроблено схему організації дорожнього руху в м. Вишгороді, в якій
розрахунково визначено місця для встановлення
пішохідних переходів, дорожніх знаків та дорожньої
розмітки, ширину тротуарів. Важливість цієї схеми
полягає в забезпеченні пішоходів та водіїв автомобілів безпечним та комфортним пересуванням містом.
4. Основні напрямки утримання доріг загального
користування м. Вишгорода на 2017 рік
Існуючий стан утримання доріг загального користування м. Вишгорода не задовольняє у повному
обсязі потреб територіальної громади.
У 2017 році заплановано провести реконструкцію прибудинкових територій біля житлових
будинків за адресами: вул. Б. Хмельницького, 1, 5,

6, 7; просп. Т. Шевченка, 6; вул. В. Симоненка, 1-а,
1-б; вул. Дніпровська, 3-а; вул. Ю. Кургузова, 2, 4-а;
вул. В. Симоненка, 8, 10; Дніпровська, 8; Н. Шолуденка, 5.
На даний час проводяться проектні роботи для
будівництва дороги додаткового об’їзду та виїзду з
м. Вишгорода на трасу Р-69 Київ-Вишгород- ДеснаЧернігів (у районі вул. Ю. Кургузова).
Також у 2017 році планується здійснювати: поточний та капітальний ремонт доріг приватного сектору;
капітальний ремонт доріг за адресами: Н. Шолуденка, В. Симоненка, 1 та облаштування світлофорами виїзду з вул. Н. Шолуденка;
поточний ремонт доріг за адресами: вул. М. Гріненко; просп. Т. Шевченка, 5, 6; вул. Максимовича,
вул. Святославська; вул. В. Симоненка,10;
планове відновлення дорожньої розмітки та заміну старих дорожніх знаків на нові.
5. Джерела фінансування
На 2016 рік для здійснення видатків на фінансування робіт, пов’язаних із поточним ремонтом та
утриманням доріг загального користування, із загального фонду міського бюджету передбачено кошти в сумі 1 087 376 грн.
Роботи з капітального ремонту доріг загального користування у місті Вишгороді профінансовано
за рахунок коштів спецфонду та бюджету розвитку
міського бюджету на суму 8 499 602 грн.
На 2017 рік для здійснення видатків на фінансування робіт, пов’язаних із поточним ремонтом та
утриманням доріг загального користування, із загального фонду міського бюджету передбачено кошти в сумі 1 800 000 грн.
На здійснення робіт із капітального ремонту

доріг загального користування у місті Вишгороді
за рахунок коштів спецфонду та бюджету розвитку
міського бюджету передбачається спрямувати суму
не менше 3 000 000 грн із наступним збільшенням
протягом року та інших джерел.
6. Очікувані результати та строк дії Програми
За період дії цієї Програми виконавчим комітетом Вишгородської міської ради та комунальними
службами, за умови достатнього надходження коштів до загального та спеціального фонду міського
бюджету, має бути забезпечено виконання таких
робіт:
– роботи, пов’язані з поточним ремонтом доріг,
тротуарів та міжбудинкових проїздів;
– роботи, пов’язані з капітальним ремонтом
доріг, тротуарів та міжбудинкових проїздів, паркувальних майданчиків;
– роботи з нанесення дорожньої розмітки,
утримання світлофорів, утримання доріг у зимовий
період
Дія цієї Програми розрахована на 2017 рік.
7. Контроль та керівництво при виконанні Програми
Загальне керівництво в процесі здійснення виконання цієї Програми покладається на виконавчий
комітет Вишгородської міської ради, який спрямовує
діяльність виконавців, і на постійну комісію міської
ради з питань комунального господарства, благоустрою міста.
Виконавцями цієї Програми є спеціалізовані підприємства та організації, які мають право виконувати роботи з ремонту та утримання доріг загального
користування, міські комунальні підприємства житлового та комунального господарства.
Секретар ради Т. БРАЖНІКОВА
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Програма розвитку та підтримки засобу масової інформації Вишгородської міської ради газети «Вишгород» на 2017 рік
1. Загальні положення Програми
Програма заходів (далі — Програма) щодо
діяльності КП «Редакції газети «Вишгород» на
2017 рік розроблена відповідно до Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про
інформацію», «Про друковані засоби масової
інформації (пресу) в Україні», «Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та
органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації», «Про державну підтримку засобів масової інформації та соціальний
захист журналістів» та Бюджетного кодексу України, Статуту КП «Редакція газети «Вишгород» у
новій редакції.
2. Мета Програми
КП «Редакція газети «Вишгород» — стратегічне підприємство, мета діяльності якого — повне
і всебічне забезпечення населення м. Вишгорода інформацією з питань суспільно-політичного,
соціально-економічного, культурно-мистецького
розвитку міста, реформ і соціальних ініціатив у
державі й т. ін.
Мета Програми — формування громадянського суспільства, забезпечення участі громади
у розв’язанні проблем міста за рахунок інформаційного мосту «громада — міська влада» через
міську газету (друковану та Інтернет-версію); залучення до цього підприємств, організацій і громадських активістів.
За рахунок коштів міського бюджету у 2017 році
планується випуск 52-ох 8-16-сторінкових номерів
газети «Вишгород» щотижневим накладом 11 тис.
примірників та їх надання в Інтернет в електронному вигляді (на власний веб-сайт). У рамках проектів
«Прозора влада» та «Вишгородський стандарт» передбачається безкоштовне розповсюдження газети
до кожного вишгородця. За рахунок передплати
міською радою забезпечуватиметься вільний всеосяжний доступ громадян до інформації.
На шпальтах «Вишгорода» висвітлюється
робота міськради, міськвиконкому, комунальних
підприємств, діяльність депутатів, громадських
діячів, публікуються ідеї, пропозиції та запитання
вишгородців. На платній основі у газеті розміщується інформація, що містить комерційну складову
або висвітлює агітацію політичних партій.
3. Завдання і заходи Програми та результативні показники
Основні завдання і заходи Програми:
— інформування вишгородців про соціальні
ініціативи та реформи у дії; державні програми
та основні події у світі, Україні, області, районі та
місті;
— збільшення реклами та іншої інформації —
в різних напрямках для задоволення різноманітних потреб мешканців міста та вимог ринку;
— залучення більшої кількості рекламодавців
та збільшення надходжень від реалізації газети;
— надання рівної можливості всім друкувати й
отримувати об’єктивну (тобто з різних точок зору)
інформацію щодо життя міста (зокрема публікації
рекламно-партійного характеру та різних структур
— за довготривалими договорами на комерційній
основі, відповідно до розцінок на рекламу);
— створення належної матеріально-технічної
бази, умов для роботи колективу редакції;
— підвищення фахової кваліфікації працівників редакції;
— подальший випуск 16-сторінкових номерів газети «Вишгород» та їх надання в Інтернет в
електронному вигляді (на власному веб-сайті), що
дасть можливість збільшити аудиторію читачів.

4. Виконання у 2016 році Програми розвитку
та підтримки засобу масової інформації
Вишгородської міської ради — газети
«Вишгород»
Газета повністю виконувала роль інформаційного мосту «громада — влада». Щоп’ятниці, після
виходу у світ, колективом газети обговорювалися
теми, рубрики, якість матеріалів, виконання посадових обов’язків, завдання на наступний тиждень
і т. інш.
На десяти посадах (директор, головний редактор, заступник головного редактора, два кореспонденти, літредактор, фотокореспондент та
оператор комп’ютерного набору, художній редактор, бухгалтер) у редакції за штатом і договорами
працювали кваліфіковані спеціалісти. Враховуючи
обсяг інформації, що збільшується щодня у геометричній прогресії, інтенсивність праці була досить високою. Окрім своїх основних посадових
обов’язків працівники принагідно виконували і
обов’язки більд-редактора, дизайнера, контентменеджера, набірника, звіряли й правили матеріали в номер.
Оплата комунальних, господарських витрат і
утримання редакційної оргтехніки, прибиральниці,
позаштатних працівників за договорами (наприклад, верстка газети під час відпустки штатного
працівника тощо), придбання інформаційних матеріалів (програми телебачення) здійснювалися за
рахунок надходжень від господарської діяльності.
Фактичне фінансування у 2016 році
з напрямками використання коштів
За 9 місяців 2016 року середньомісячним накладом 11000 примірників вийшло 43 номери газети «Вишгород» .
Із міського бюджету надійшло дотацій на суму
845,1 тис. грн, які спрямовані на заробітну плату
та відповідні нарахування на з/пл – 450,0 тис. грн,
на друк газети — 129,9 тис. грн, на придбання газетного паперу – 175,4 тис. грн та на розповсюдження газети – 89,8 тис. грн. Зарплата та нарахування на зарплату із спец. рахунку —83,7 тис. грн.
Передплата газети «Вишгород» у 2016-му
році здійснена на суму 3,1 тис. грн, продаж — 6,3
тис. грн. Пільгове розповсюдження газети охоплює 10500 чол.
Надходження від реклами — 157,5 тис. грн.
Витрачено редакцією у 2016 році (за 9 місяців) — на:
утримання офісної оргтехніки — 13,4 тис. грн;
комунальні платежі — 12,4 тис. грн;
придбання матеріалів, телепрограми — 20,2
тис. грн;
друк газети за 9 міс. 2015 р. — 18,9 тис. грн.
Згідно з кошторисом на 2016 рік, Комунальному підприємству «Редакція газети «Вишгород»
було заплановано надходження коштів із загального фонду бюджету на суму 1 200 000,00 грн
(Один мільйон двісті тисяч грн 00 коп.). Кошти
спрямовані на виплату заробітної плати та на нарахування на зарплату, послуги з друку газети,
придбання газетного паперу та розповсюдження
газети.
Фінансування на 2017 рік
КП «Редакція газети «Вишгород» просить виділити на 2017 рік із загального фонду бюджету
1 320 000,00 грн (Один мільйон триста двадцять
тисяч грн. 00 коп.), які будуть спрямовані:
– на виплату заробітної плати та нарахування
на заробітну плату — 880 000,00 грн (вісімсот вісімдесят тисяч грн 00 коп.);
– на послуги з друку газети, придбання газет-

ного паперу та на розповсюдження газети – 440
000,00 грн (чотириста сорок тисяч грн 00 коп).
План роботи редакції газети «Вишгород» на
2017 рік
І. Інформування
1. Збалансоване подання матеріалів (різні
думки і погляди, ідеї та пропозиції), формування
патріотичного ставлення до нашого міста.
2. Висвітлення життєдіяльності міста, подій,
свят, заходів і т. інш.
3. Інформація про роботу виконавчого комітету, депутатського корпусу.
4. Оприлюднення рішень міської ради, міськвиконкому, регуляторних актів тощо.
5. Висвітлення виконання плану роботи міської ради (поточний рік).
6. Комунальні підприємства (діяльність і перспективи).
7. Програмні виступи, інтерв’ю, звернення,
відповіді на запитання (зокрема, онлайн — в інтернеті та по телефону у певні години), звіти міського
голови та його заступників і керівників підрозділів.
8. Тематичні сторінки і номери, зокрема:
— проекти «Прозора влада» та «Вишгородський стандарт»;
— місто обласного значення;
— міські програми;
— генплан і розвиток міста;
— депутатська трибуна (депутатські будні);
— мережі та комунікації;
— комунальне господарство;
— комунальні послуги;
— доступне житло;
— транспорт;
— підприємства;
— бізнес: інвестиції та нові технології;
громадянське суспільство (співпраця громадських організацій і влади; гайд-парк і т. інш.);
— освіта, культура, медицина, фізкультура і
спорт (новини і перспективи);
— місця відпочинку;
— силові структури (підпорядкування місту);
— міста-побратими;
— молодіжний квартал;
— ІНФОРМвікно (світ-Україна-область- районмісто, що-де-коли/ афішка тощо)
ІІ. Редакційна колегія
Обговорення рубрик і тем, банк ідей — постійно
ІІІ. Постійні публікації (автори — різні прошарки населення; діалог «громада — влада» тощо)
ІV. Постійне вдосконалення дизайну та наповнення газети і сайту (актуальні рубрики)
V. Забезпечення КП «Редакція газети «Вишгород» сучасним обладнанням і ліцензійними
програмами
VI. Збільшення обсягів передплати та реклами
5. Основні очікувані результати Програми
1. Участь громади у розв’язанні проблем міста за рахунок інформаційного мосту «громада —
міська влада» — у рамках проектів «Прозора влада» та «Вишгородський стандарт» — через міську
газету (друковану та Інтернет-версію); залучення
до цього підприємств, організацій і громадських
активістів;
2. Формування патріотичного ставлення до
міста, рідної землі, України, дотримання у сучасному суспільстві загальнолюдських норм і громадянської позиції.
6. Напрямки Програми
1) Міська громада зацікавлена мати власний
(на власному утриманні) інформаційний засіб,

який формує громадянське суспільство, забезпечує участь вишгородців у розв’язанні проблем
міста за рахунок двостороннього інформаційного
мосту «громада — міська влада» — у рамках проектів «Прозора влада» та «Вишгородський стандарт».
2) Триватиме багаторічна практика:
— роботи з представниками різних прошарків
міської громади для охоплення інформацією всіх
верств населення міста й району;
— активної співпраці з громадськими кореспондентами (зокрема — з музеями, громадськими організаціями та районним ЦТ «Дивосвіт»,
міським ЦТ «Джерело», відповідними гуртками
шкіл) на добровільних засадах;
— спілкування з громадськими організаціями,
установами та засобами масової інформації містпобратимів Вишгорода (Франція, Німеччина, Македонія, Польща, Росія, Естонія, Україна);
— постійної співпраці з колегами (ТРК «ВишеГрад», районна газета «Слово», обласне та
районне радіо, прес-служба КОДА та інші ЗМІ і
прес-служби).
7. Обсяги та джерела фінансування, строки та
етапи виконання Програми на 2017 рік
Упродовж 20 років міська влада на сторінках
газети всебічно інформувала громаду Вишгорода
про зроблене, заплановане, про перспективи розвитку, проблеми та шляхи їх розв’язання. На підставі цього та відповідно до Програми підтримки
та розвитку газети «Вишгород» на 2017 рік — у
рамках проектів «Прозора влада» та «Вишгородський стандарт» — пропонується:
1) з урахуванням підвищення мінімальної заробітної плати дотації з міського бюджету передбачити кошти в сумі 880 000,00 грн (ці кошти використовуватимуться на зарплатню та нарахування
на зарплату);
2) на друк газети, придбання газетного паперу
та розповсюдження газети — 440 000,00 грн ;
3) оплату послуг зв’язку та Інтернету, компенсування спецвипусків (тематичних, більшого обсягу тощо), придбання ліцензійних програм, придбання, утримання й обслуговування оргтехніки
(профілактика та ремонт комп’ютерів, заправка
картриджів тощо), господарчі витрати, придбання
програми телебачення й оплату за договорами роботи позаштатних працівників (кур’єр, прибиральниця тощо) здійснювати за рахунок надходжень
від реклами, спонсорської допомоги тощо;
4) відповідно до Статуту та Угоди між Засновником — міською радою та керівником КП — КП
«Редакція газети «Вишгород» забезпечується
приміщенням, сучасною оргтехнікою та відшкодуванням збитків, а працівники редакції — соціальним захистом;
5) виконання балансоутримувачем приміщення (орендодавцем) — КП «УК» Вишгородської
міської ради — договірних зобов’язань та подовження договору оренди зі встановленою річною
орендною платою в сумі 0,50 грн/кв. м х 46, 7 кв. м
= 23 грн 45 коп./рік.
Термін дії Програми — 2017 рік.
8. Координація, управління та контроль
за виконанням Програми
Загальне управління покладається на виконавчий комітет Вишгородської міської ради.
Поточний контроль за виконанням Програми
здійснюють постійні профільні комісії, а також відділ із гуманітарних питань виконавчого комітету
Вишгородської міської ради.
Секретар ради Т. БРАЖНІКОВА

Вишгород

Офіційно

11 лютого

XIX чергова сесія Вишгородської міської ради VII скликання

ПРОГРАМА ПРИРОДООХОРОННИХ ЗАХОДІВ МІСЦЕВОГО
ЗНАЧЕННЯ ДЛЯ ВИКОРИСТАННЯ ЕКОЛОГІЧНОГО ЗБОРУ
У м. ВИШГОРОДІ НА 2017 рік
1. Загальні положення Програми
1.1. Програма визначає порядок та основні
принципи фінансування природоохоронних заходів та заходів, пов’язаних із раціональним використанням і збереженням природних ресурсів.
2. Мета Програми
2.1. Головна мета Програми – недопущення забруднення навколишнього природного
середовища, мінімізація негативного впливу
шкідливих речовин на довкілля.
3.
Обґрунтування
шляхів
і
засобів
розв’язання проблеми
3.1. Мета Програми вирішується шляхом

фінансування видатків, пов’язаних із:
– проведенням заходів, спрямованих на
зниження впливу забруднення навколишнього
природного середовища на здоров’я населення міста;
– здійсненням природоохоронних і ресурсозберігаючих заходів;
– здійсненням заходів у надзвичайних екологічних ситуаціях;
– впорядкуванням територій міста та ліквідацією сміттєзвалищ;
– іншими цілями та заходами, що не заборонено чинним законодавством України.

2017 року
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4. Перелік завдань і заходів Програми
та результативні показники
4.1 Недопущення забруднення навколишнього природного середовища, мінімізація
негативного впливу на довкілля шкідливих
речовин.
5. Напрямки діяльності та заходи
Програми
5.1. Програмою передбачається:
– проведення заходів, спрямованих на
зниження впливу забруднення навколишнього
природного середовища на здоров’я населення міста;
– здійснення природоохоронних і ресурсозберігаючих заходів;
– здійснення заходів у надзвичайних екологічних ситуаціях;
– впорядкування територій міста та ліквідація сміттєзвалищ.
6. Фінансування Програми

6.1 Програма фінансується за рахунок
коштів, що зараховані до міського бюджету
від сплати екологічного податку, – відповідно
до ст. 17 Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища» та Бюджетного кодексу України.
6.2. Фінансування Програми у 2017 році
передбачається за рахунок залишку доходів
станом на 01.01.2017 року.
7. Організація і контроль
за виконанням Програми
7.1. Загальне управління в процесі здійснення цієї Програми покладається на виконавчий комітет Вишгородської міської ради,
який координує діяльність виконавців.
7.2. Поточний контроль за виконанням цієї
Програми здійснює постійна комісія міської
ради з питань регулювання земельних відносин та охорони навколишнього середовища.
Секретар ради Т. БРАЖНІКОВА
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ПРОГРАМА ЗОВНІШНІХ СОЦІАЛЬНО-КУЛЬТУРНИХ ТА ЕКОНОМІЧНИХ ЗВ’ЯЗКІВ НА 2017 РІК
1. Загальна частина
Міська програма розвитку міжнародної
співпраці (далі – Програма) розроблена відповідно до Конституції України, Закону України
«Про місцеве самоврядування в Україні», Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським
співтовариством з атомної енергії та їхніми
державами-членами, з іншої сторони, Закону
України «Про туризм», Закону України «Про
інвестиційну діяльність» та інших нормативно-законодавчих актів, які регулюють норми
інвестиційної та зовнішньоекономічної діяльності, а також європейської та євроатлантичної інтеграції України.
Важливим у зовнішній політиці нашої держави є забезпечення ефективного розвитку
відносин із іноземними державами. Це стосується як забезпечення формування надійного
партнерства, так і використання досвіду цих
країн.
Міжнародна співпраця на даному етапі
спрямована не лише на подальший розвиток
співробітництва, зміцнення стосунків із уже
існуючими партнерами, а й на активний пошук нових потенційних іноземних партнерів.
Це сприяє залученню інвестицій, здійсненню
обмінів офіційними делегаціями, делегаціями
лікарів, освітян, молоді й учнів, творчими колективами та гарантує сталий розиток територіальної громади міста.
Вишгород тісно співпрацює з іноземними
дипломатичними представництвами в Україні.
Представники Вишгородської міської ради активно беруть участь у заходах, організованих
посольствами, консульствами, міжнародними
організаціями.
Станом на грудень 2016 року місто Вишгород підтримує побратимські зв’язки з такими
містами: Льоррах (Німеччина), Айхенау (Німеччина), Санс (Франція), Вишкув (Польща),
Раквере (Естонія), Делчево (Македонія), Канів
(Україна).
У зв’язку з подіями, що відбулись в Україні протягом 2013-2016 років (анексія Криму,

підтримка так званих сепаратистських рухів
на Сході України з боку Російської Федерації),
протягом 2016 р. місто Вишгород тимчасово
призупинило офіційні поїздки та обмежило
співпрацю з такими містами: Бєлгород і Суздаль (Російська Федерація) та смт Чорноморське (АР Крим, Україна).
На запрошення керівництва міста Вишгорода у жовтні 2017 року передбачається
участь хорових колективів із Білорусі, Німеччини (м. Льоррах, м. Айхенау), Франції (м.
Санс), Польщі (м. Вишкув), Естонії (м. Раквере), Македонії (м. Делчево), України (м. Канів)
в урочистих заходах у рамках проведення VIII
Всеукраїнського фестивалю-конкурсу «Вишгородська Покрова».
У 2016 році була відсутня можливість організовувати робочі зустрічі та поїздки з офіційними делегаціями, однак до апарату виконавчого комітету регулярно надходили листи зі
словами підтримки та запрошеннями відвідати
різноманітні заходи. З метою вивчення можливості укладення нової угоди про партнерську
співпрацю було здійснено робочу ознайомчу
поїздку до м. Друскінінкай (Литва), на що було
витрачено 75 721 грн.
Для реалізації Програми фінансування із
загального фонду міського бюджету протягом
2016 року склало 82 157 грн.
2. Мета і завдання Програми
Метою Програми є подальше підвищення рівня міжнародного співробітництва в місті Вишгороді, презентація міста в Україні і за
кордоном, його позиціонування як туристично
привабливого, створення сприятливого інвестиційного клімату для іноземних інвесторів,
підвищення рівня інформування громадян про
міжнародну діяльність міста, про зміст і шляхи
реалізації національних інтересів, мету європейської та євроатлантичної інтеграції України, діяльність міжнародних представництв та
організацій в Україні, їх співробітництво з Вишгородом.
Здійснення постійних контактів з міжнародними організаціями (урядовими та не-

урядовими), дипломатичними і консульськими
установами з метою подальшого розвитку
міжнародного співробітництва та участі у міжнародних програмах.
Організація співпраці з органами місцевого самоврядування та депутатським корпусом
міст-побратимів.
3. Шляхи і способи
розв’язання проблеми
Мету Програми передбачається досягти
шляхом активізації міжнародного співробітництва у галузях економіки, інвестиційної
діяльності, освіти, культури, туризму, інших
сферах суспільного життя, завдяки проведенню виваженої місцевої зовнішньої політики,
а також участі Вишгорода у спеціалізованих
виставках, у тому числі й міжнародних, проведення в місті свят і фестивалів державного
та міжнародного рівнів, міжнародного обміну
молодіжними та офіційними делегаціями, випуску інформаційних, іміджевих та рекламних
друкованих матеріалів про місто, налагодження співпраці з іноземними партнерами тощо.
Покращення інформування населення про
міжнародну діяльність Вишгорода планується
здійснювати за допомогою співпраці з місцевими ЗМІ, застосування принципу трисекторного партнерства між органами виконавчої
влади, державними і недержавними засобами
масової інформації, а також громадськими
організаціями, розміщення інформації на офіційному сайті Вишгородської міської ради та її
виконавчого комітету.
4. Фінансове забезпечення Програми
Реалізація даної Програми у 2017 році базуватиметься на виконанні відповідних заходів, фінансування яких буде здійснюватися як
за рахунок коштів загального фонду міського
бюджету, так і за рахунок інших джерел. Для
забезпечення виконання заходів Програми з
місцевого бюджету планується спрямувати не
менше 120 000 грн.
Основними структурами, що організаційно і методично забезпечуватимуть реалізацію
Програми, є виконавчі органи Вишгородської

міської ради та її виконавчого комітету.
5. Напрямки діяльності та очікувані
результати ефективності Програми
У результаті здійснення заходів, передбачених цією Програмою, мають бути досягнуті
такі результати:
5.1. По м. Льорраху (Німеччина):
– зустріч офіційної делегації з м. Льорраха;
– підготовка офіційної делегації до поїздки
у м. Льоррах.
5.2. По м. Айхенау (Німеччина):
– підготовка офіційної делегації до поїздки
у м. Айхенау – цикл заходів, пов’язаних з 25-ям
партнерських взаємин;
– зустріч офіційної делегації з м. Айхенау.
5.3. По м. Вишкув (Польща):
– зустріч офіційної делегації з м. Вишкува;
– підготовка офіційної делегації до поїздки
в м. Вишкув.
5.4. По м. Санс (Франція):
– зустріч офіційної делегації з м. Санса;
– підготовка офіційної делегації до поїздки
в м. Санс.
5.5. По м. Делчево (Македонія):
– зустріч офіційної делегації з м. Делчево;
– підготовка офіційної делегації до поїздки
у м. Делчево.
5.6. По м. Раквере (Естонія):
– зустріч офіційної делегації з м. Раквере
(Естонія);
– підготовка офіційної делегації до м. Раквере.
5.7. По м. Канів (Україна):
– зустріч офіційної делегації з м. Канева;
– підготовка офіційної делегації до поїздки
в м. Канів.
6. Управління при виконанні
Програми та контроль за її виконанням
Загальне управління в процесі здійснення
цієї Програми покладається на виконавчий комітет Вишгородської міської ради, який спрямовує діяльність виконавців, та на постійну
комісію з міжнародних зв’язків.
Секретар ради Т. БРАЖНІКОВА

Додаток 12
до рішення Вишгородської міської ради від 23 грудня 2016 р. № 19/2

ПРОГРАМА З ОХОРОНИ, РАЦІОНАЛЬНОГО ВИКОРИСТАННЯ ЗЕМЕЛЬ ТА ПОКРАЩЕННЯ УГІДЬ НА ТЕРИТОРІЇ
ВИШГОРОДСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ НА 2017 РІК
1. Загальні положення Програми
1.1. За Конституцією України (статті 13, 14)
земля є матеріальною та фінансовою основою
місцевого самоврядування. Раціональне використання земель комунальної власності збільшить надходження до бюджету міста.
2. Мета Програми
2.1. Мета Програми полягає у проведенні
системи заходів, спрямованих на охорону, раціональне використання земель та захист їх
від забруднення, засмічення, підтоплення, збереження ландшафтного і біологічного різноманіття та створення екологічно безпечних умов
проживання та провадження господарської діяльності в місті.
2.2. Напрямки витрачання коштів та відповідні заходи визначаються Земельним кодексом України, Бюджетним кодексом України,
Податковим кодексом України та іншими нормативними документами.
3.
Обґрунтування
шляхів
і
засобів
розв’язання проблеми
3.1. Система взаємопов’язаних організаційних, правових, екологічних та інших заходів
і завдань, які передбачені Програмою, спрямована на ефективне використання земель та їх
охорону:
– проведення інвентаризації земель комунальної власності;

– створення електронного реєстру власників та користувачів земельних ділянок;
– захист земель від підтоплення, заболочення, забруднення промисловими та хімічними речовинами;
– створення та реконструкція існуючих зон
відпочинку з висадженням багаторічних зелених саджанців у межах міської екологічної мережі, затвердженої рішенням Вишгородської
міської ради;
– запобігання порушенню гідрологічного
режиму водних об’єктів;
– розвиток зеленого туризму в місті Вишгороді;
– дотримання екологічних вимог, встановлених законодавством України, при проектуванні, розміщенні та будівництві об’єктів.
4. Перелік завдань і заходів Програми
та результативні показники
4.1. Виконання передбачених Програмою
заходів і завдань дасть змогу:
– оптимізувати структуру земельних угідь
міста;
– виявити самовільно захоплені земельні
ділянки та земельні ділянки, які використовуються не за цільовим призначенням;
– збільшити надходження до місцевого бюджету;
– збільшити площі земель із природними

ландшафтами до рівня, достатнього для збереження ландшафтного і біологічного різноманіття;
– здійснити рекультивацію порушених земель;
– створити та упорядкувати водоохоронні
зони і прибережні смуги водних об’єктів, запровадити особливий режим використання земель на ділянках водоохоронних зон.
5. Напрями діяльності
та заходи Програми
5.1. Заходи з охорони, раціонального використання земель та покращення угідь м.
Вишгорода:
– проведення інвентаризації земель комунальної власності;
– створення електронного реєстру власників та користувачів земельних ділянок;
– збільшення кількості зелених насаджень
в місті, благоустрій та впорядкування міських
територій, особливо водоохоронних і лісопаркових зон, наявних на території міста озер,
збереження біологічного та ландшафтного,
створення в смугах відведення доріг захисних
зелених насаджень;
– проведення робіт по санітарній очистці
міста і ліквідації стихійних сміттєзвалищ, профілактична робота з населенням;
– продовження робіт по будівництву бере-

гоукріплюючих споруд та організація берегоукріплюючих робіт;
– удосконалення діяльності у сфері використання земель водного фонду шляхом надання їх в оренду юридичним і фізичним особам для догляду за водними об’єктами;
– екологічна освіта та інформування населення.
6. Фінансування Програми
6.1. Фінансування заходів у 2017 році, передбачених Програмою, буде здійснюватися
за рахунок доходів місцевого бюджету, що
надійдуть у порядку відшкодування втрат сільськогосподарського виробництва до місцевого
фонду охорони навколишнього середовища, а
також за рахунок залишку коштів.
7. Організація і контроль
за виконанням Програми
7.1. Загальне управління в процесі здійснення цієї Програми покладається на виконавчий комітет Вишгородської міської ради,
який координує діяльність виконавців, – Вишгородського міського голови та його заступників.
7.2. Поточний контроль за виконанням цієї
Програми здійснює постійна комісія міської
ради з питань регулювання земельних відносин та охорони навколишнього середовища.
Секретар ради Т. БРАЖНІКОВА
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Живемо ЗДОРОВО

Міжнародний турнір: перші здобутки ФК «Чайка»
Євгеній КАЛИНИЧЕНКО,
тренер ФК «Чайка»
(вихованці 2003 р. нар.)
ФОТО — архів ФК «Чайка»

IX Міжнародний футбольний турнір «Галицька зима-2017» (м. Львів) став для ФК
«Чайка» призовим. Вихованці 2003 р. нар.
(вікова група U-14) вибороли срібло у
змаганнях серед 16 команд з України та
Польщі.
Команди, розділені на чотири групи (по
чотири у кожній), у групах змагалися по коловій системі. До півфіналу турніру виходила лише одна краща команда.
Наша «Чайка» перемогла «Ниву» (м. Вінниця) з рахунком 2:0 (дублем відзначився
нападник Артем Сафончик) та ФК «Галичина-2» (голи забили Артем Сафончик, Олек-

сандр Клименко, Богдан Ващенко). Внічию
зіграли з «Карпатами» 2004 р. н. (м. Львів)
0:0 — та вийшли до півфіналу.
Зустріч із господарем турніру — ФК «Галичина» закінчилася перемогою наших футболістів з рахунком 3:0 (дубль Артема Сафончика доповнив гол Богдана Ващенка).
У фіналі на нас чекав футбольний клуб
«Львів», який у півфіналі переміг команду
«Мункач» (м. Мукачеве). Матч за перше місце проходив у несприятливих погодних умовах, що позначилося на якості гри команд.
У цій боротьбі наші хлопці поступилися з
рахунком 1:3 (голом відзначився Богдан Ващенко, який став кращим нападником турніру). Артема Сафончика визнано кращим
бомбардиром «Галицької зими-2017».
Участь у цьому турнірі — один із етапів
підготовки ФК «Чайка» до чемпіонату м. Києва та Першості України.

Вишгород

Вишгород театральний

Кафе «РЕСПУБЛІКА»
Лілія ЯНЧУК, соцмережі
На запрошення мера міста Олексія
Момота 12 лютого (неділя) до БК «Енергетик» із п’єсою «Кафе «РЕСПУБЛІКА»
завітає колектив столичного драматичного театру «Браво». Вистава розпочнеться о 18-ій год. Вхід вільний.
Богдан Гнатюк написав п’єсу у 2012
році, коли чимало народних депутатів переходили з однієї фракції до іншої та набув
популярності термін «тушка». Драматург
вирішив дослідити цю проблему. Чи тільки
гроші можуть бути приводом для зради однопартійців? А може — кохання?
Харитон (Олег Терновий) — представник опозиційної фракції у парламенті,
палкий борець із несправедливістю — закохується в Беллу (Тетяна Тернова), яка
мріє стати естрадною зіркою, а для цього
потрібні великі кошти. Доброзичливці пропонують Харитону за значну грошову винагороду вийти з фракції. То що обере герой
— вірність політичним ідеалам чи безтурботне життя з коханою?
Кожен персонаж п’єси — яскрава особистість, що надовго запам’ятовується:
зубри політики Теплицький (Анатолій Гнатюк) та Єгор (Сергій Калантай); Співачка (Наталія Кудряшова), Офіціант (Георгій Поволоцький). А мова танцю учасниць балету «Кафе «Республіка» (Марія
Махотіна, Людмила Кандраєва, Олена Хархан, Євгенія Бєлова) розкажуть більше, ніж слова.

ФОТОвиставка

«Реріхи. Індія. Гімалаї»

Влас. інф.
ФОТО — архів БК «Енергетик»,
спеціально для «Вишгорода»

Знай
наших!

Наш земляк – серед кращих
у міжнародному турнірі!

Іван КАРПИНА,
заступник директора
Вишгородської районної
КДЮСШ

3-4 лютого 2017 р. в м. Мінську пройшов
відкритий чемпіонат Білорусії з легкої атлетики серед ветеранів. У турнірі взяли участь
близько 120 спортсменів — ветеранів із різних
країн світу (Естонія, Литва, Білорусія, Фінляндія та ін.).
Були і українські спортсмени, серед яких
і наш земляк з Вишгорода Олександр Волкотруб.
Олександр — багаторазовий переможець
та призер чемпіонатів та кубків України, а також
учасник чемпіонату Європи серед ветеранів 2016
року в м. Анконі (Італія), на якому зайняв п’яте
місце.
Що ж стосується змагань у Мінську, то наш
ветеран виступив у двох дисциплінах — у бігу на
60 метрів та в стрибках у довжину. І виступив, без
перебільшення, феєрично. Золото в спринті та
срібло в стрибках у довжину — приклад гідний поваги та наслідування.

У «Джерелі»

Щиро вітаємо нашого ветерана та бажаємо
йому чергових успіхів у подальших змаганнях,
адже не за горами чемпіонат світу в Сеулі (Південна Корея) та чемпіонат Європи в Копенгагені
(Данія).

Пересувну
фотовиставку
«Реріхи.
Індія. Гімалаї» у фойє БК
«Енергетик» організувала
група прихильників творчої спадщини сім’ї Реріхів.
Відкрита вона 7-12 лютого, тож ті, хто не встиг, іще
можуть ознайомитися з її
експонатами.
На невеликому стенді
— фотоілюстрації яскравих
полотен Миколи Костянтиновича Реріха, портрети
членів його сім’ї. Екскурсовод Ольга Ловосожар гостинно зустрічає кожного відвідувача й охоче розповідає про велику місію
цієї славетної родини, яка принесли людям мудрість філософсько-етичних знань та культуру високого зразка.
Реріхівські ідеї та думки мають дивовижну властивість – чим більше часу минає, тим більш
актуальними і потрібними вони стають. А все тому, що Микола Костянтинович та Олена Іванівна
завжди писали про найважливіше для людини, про неминуще для неї, в них закладена мудрість
духу. Вони закликали кожного бути у людській суєті носіями світла, любові та знань.
Ці генії людства залишили по собі величезну спадщину, яка є гармонійним синтезом культурних традицій, ідеалів гуманізму та загальнолюдських цінностей. Мусимо не забувати їх, а навпаки – виховувати підростаюче покоління на мистецьких, літературних та наукових скарбах родини
Реріхів.

Вовняні дива від Тетяни Швидкої

Валентина ЯКОВЕНКО, методист ЦТ «Джерело»
ФОТО – автор, спеціально для «Вишгорода», соцмережі

Близько 8000 років тому люди виявили здатність вовни звалюватися. Для цього використовували залишки шерсті тварин. У 16 столітті
з’явилися перші майстерні з виготовлення повсті. І тільки у 19-му – винайшли валяльні преси
та машини.
Валяння відбувалося стисканням і прокатуванням вовни або за допомогою спеціальних голок, які сплутували вовняні волокна.
Володіючи секретами цього рукоділля, сьогодні також можна створювати оригінальні речі:
одяг, аксесуари, вироби для прикрашення будинку, іграшки та багато іншого.
Це давнє ремесло відновлює у Вишгороді
майстриня Тетяна Швидка в міському центрі
творчості «Джерело» (директор – Наталія Кисіль).
Тетяна Швидка закінчила факультет «Дизайнер
інтер’єру» Київського інституту реклами. Коли перебувала в декретній відпустці, шукала себе в образотворчому мистецтві, керамофлористиці, декупажі, роботі з бісером. Та одного разу, потрапивши
із керівником Спілки майстрів народного мистецтва
вишивки Оленою Кольвах на виставку «Медвін» і
спробувавши себе у майстер-класі з валяння, захопилася ним надовго. Спочатку це були іграшки для
донечки, а згодом захоплення стало улюбленою
справою і професією.
Процес мокрого валяння, а саме так виготовляли вироби на одному із занять у «Джерелі», виявився трудомістким, але надзвичайно захоплюючим. Отримавши завдання, діти із задоволенням
розкладали вовну (вартість цього матеріалу 25 грн

за 20 грамів) на купки, змочували її мильним розчином через капронову тканину (вона не дозволяє
вовні розповзатися і прилипати до рук), старанно
віджимали, намотавши на паличку, викачували на
поліетиленовій плівці з пухирцями, вибивали, м’яли,
розправляли, знову м’яли і лише потім формували
виріб.
У підсумку в дітей вийшли розкішні тюльпани
на ніжці з листочками – різні за кольорами (на смак
автора), які для міцності ще й обробили біля плодоніжки акриловим лаком. А коли м’якенькі, приємні
на дотик квіти висохнуть (протягом кількох годин)
– це буде повноцінна річ, якою можна прикрасити
оселю чи подарувати.
Діти задоволені своєю роботою. Віталік Храмшин подарує свій тюльпан мамі, як і більшість інших.
Арінка Новікова, що працювала надзвичайно старанно й зосереджено, відразу похвалилася своєю
роботою бабусі (та приїхала з Києва, щоб забрати
онучку з гуртка, бо тато й мама працюють).
Справді, діти все роблять на гуртку охоче. Соня
Гумінська, наприклад, просто мріяла навчитися цьому ремеслу. Дуже хотіла й Аделія Міщенко, бо, коли
побачила на виставці у джерельній студії «Золоті
ручки» Тетяниних зайчат, – не могла очей від них
відірвати. Тепер у дівчаток – уже цілі колекції робіт.
У Даринки Підгірної (котра не пропускає занять) їх
дуже багато – ялинка, ангел, новорічна кулька, квіти, прикраси і навіть картина з вовни – зворушливий
їжачок.
До свята Жінки і Весни Тетяна Михайлівна робитиме з дітьми весняний цикл квітів, зокрема й крокуси, що пробиваються з-під снігу. Уявляю лишень,
яким гарним сюрпризом вони стануть для мам.
Старші вихованці Тетяни Швидкої виконують
більш складні роботи. Нещодавно на обласній но-

ворічно-різдвяній виставціконкурсі її вихованці Олександр і Марія Шостаки
посіли I місце в номінації
«Сюжетна композиція» зі
своїм «Зимовим будинком
сов». Перше місце виборола й колективна робота
«В гостях у ялинки», яку
виготовили Ольга Бурлій,
Каріна Романенко, Уляна
Лющенко, Марія Швидка.
Друге місце у номінації
«Зимовий будинок» посіла робота «Зимова казка»
братів Олексія та Миколи
Татаренків.
Змалечку
Тетяні
Швидкій навички рукоділля
(шиття, в’язання) прищепила її мама Віра Михайлівна.
А тепер і Тетяна всьому, що
вміє сама, навчає донечку.
Восьмирічна Маша завжди
уважно спостерігає за маминими вмілими рухами,
а тоді й сама відтворює їх,
привносячи щось своє. В
неї все виходить досить
вдало – і в сухому та мокрому валянні, і в створенні картин із вовни.
А Тетяна такі чудеса творить, що аж «ах!». Чого
варті лише її брошки «Спілий гранат», піон з безліччю пелюстків, картина з мальвами, казковий заєць
у фраку, з мереживним жабо та годинником на ланцюжку, рукавички, жіночі сумочки та безліч інших

оригінальних аксесуарів. Багато її речей – предмети
вжитку або колекцій любителів ручної роботи. В них
– тепло вовни і рук майстрині, її фантазія і творчість,
якій немає меж.
І дуже важливо, що Тетяна не лише популяризує давню традицію валяння, а й навчає їй дітлахів
– невимушено, цікаво і залюбки.

Людина

Вишгород
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Місцеве самоврядування

РІК РОБОТИ У МІСЬКРАДІ
Дистанцію в рік пройдено! Дякуємо виборцям за довіру!
До Вишгородської міської ради від політичної
партії «Об’єднання «САМОПОМІЧ» було обрано
чотири депутати (Тетяна БРАЖНІКОВА, Юрій
ДРЬОМІН, Олексій РОСТОВСЬКИЙ та Олексій
ЧЕРНЯХІВСЬКИЙ).
В ЄДНОСТІ — СИЛА, тож для забезпечення
кращої інформованості та ефективності в роботі нами було створено Дорадчу раду при депутатській фракції, до якої увійшли, пліч-о-пліч із
депутатами, й інші члени нашої команди. Кожне
рішення, за яке голосують депутати фракції «Самопомочі» у міській раді, попередньо обговорюється
на засіданнях Дорадчої ради, а зауваження та рекомендації її членів враховуються Фракцією при
голосуванні.
Крім того, засідання Фракції є відкритими
для всіх мешканців міста. Оголошення про місце
та час засідань публікуються на facebook-сторінці
«Об’єднання «САМОПОМІЧ» - Вишгород». Тож запрошуємо усіх охочих!
РОБОТА НА ОКРУГАХ
За рік депутатської діяльності (2016-ий) до нас
зверталися жителі міста з різних питань. Це і стан
будинків на округах (зокрема, потребують ремонту
дахи, каналізаційні мережі, вхідні групи під’іздів), і
проблеми з вуличним освітленням, і погане дорожнє покриття, і обрізка дерев, і благоустрій
прибудинкових територій, скверів, і встановлення дитячих майданчиків, і складання актів та
багато іншого.
Більшість проблем вдалося вирішити. Зокрема, проведено капітальний ремонт даху на вул. В.
Симоненка, 2; поточний ремонт покрівлі на просп.
І. Мазепи, 6, ремонт каналізаційних мереж у будинках за адресами: вул. В. Симоненка, 2; М. Гріненко,
1-а; Київська, 18. Встановлено спортивний комплекс «Турнік плюс» та елементи дитячих майданчиків на вул. М. Гріненко, 1-а та Луговій; додатково
облаштовано спортивний майданчик і встановлено
урни для сміття на вул. М. Грушевського, 5. Замінено вікна в житлових буд. 1, 3 на вул. В. Симоненка.
На вул. М. Грушевського, 7 виконано благоустрій
прибудинкової території (огородження і квітники). Здійснено поточний ремонт проїздів на вул.
Шкільній; проведено капітальний ремонт проїзної
частини доріг і стоянок для автомобілів, прибудинкової території та капітальний ремонт тротуарів на
вул. Шкільній, 42. У пров. Квітневому встановлено
стовпи вуличного освітлення. Було організовано
дві толоки (суботники) у мікрорайоні «Берізки» та
встановлено огородження для перешкоджання ви-

киданню сміття у лісі.
Та багато питань і надалі залишаються не вирішеними, тож уже підготовлено відповідні звернення
— з урахуванням прийнятого бюджету та відповідних програм на 2017 рік, а також за результатами
проведених з мешканцями звітно-планових зустрічей.
ЗАКОНОДАВЧІ ІНІЦІАТИВИ
Ми вже писали (див. звіт за 100 днів) про свою
роботу над проектами Регламенту міськради та
Положення про постійні комісії, які розроблялись
на основі напрацювань ініціативи «Прозорі ради»
та експертів Інституту політичної освіти. Впродовж
2016 року багато чого вдалось вдосконалити в роботі ради, та попереду ще чимало роботи над покращенням взаємодії з громадою, і ми спільно з
колегами працюємо над цим.
Зокрема, враховуючи пропозиції громадськості
щодо доступності бюджетної інформації, її візуалізації, наша Фракція подала проект рішення щодо
оприлюднення фінансової інформації ради за
допомогою порталу «Відкритий бюджет», який
покликаний створити інструменти підвищення фінансової прозорості та підзвітності влади на місцях.
Доопрацьовано та на найближчій сесії буде
запропоновано на розгляд міськради Положення
про бюджет участі, яке надає можливість кожному
жителю брати участь у розподілі коштів місцевого
бюджету через створення проектів для покращення
міста та/або голосування за них.
Продовжується робота над розробкою Статуту територіальної громади, але, враховуючи
процес децентралізації в країні, вважаємо доцільним сформувати його остаточну редакцію та надати до обговорення після формування відповідних
об’єднаних громад.
Впродовж року депутати нашої фракції розробляли та подавали на розгляд ради звернення

до керівництва держави по соціально гострих
питаннях, а також проекти рішень і програм по
розв’язанню нагальних проблем.
Так, враховуючи численні звернення вишгородців, голова нашої Фракції Т. Бражнікова спільно
з депутатом Вишгородської міської ради В. Лісогором підготували та подали на розгляд міської ради
Проект програми «ТЕПЛИЙ ПІД’ЇЗД», розрахованої на 2017-2018 роки, якою, окрім подальшої заміни вікон, передбачається також ремонт вхідних груп
під’їздів — встановлення пружин, доводчиків дверей, ремонт укосів, козирків, зовнішніх і внутрішніх
дверей під’їздів тощо. Реалізація Програми забезпечить створення умов для безпечного і комфортного проживання у багатоповерхових житлових
будинках, покращення естетичного та санітарного
стану під’їздів, а також істотне зменшення рівня тепловтрат.
Крім того, депутатом нашої фракції О. Ростовським спільно з депутатом Вишгородської міської
ради О. Поліщуком була розроблена та подана
на розгляд міської ради Програма «УТЕПЛЕННЯ
ФАСАДІВ ЖИТЛОВИХ БУДИНКІВ ВИШГОРОДСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ НА 2017-2019 РОКИ, головним завданням якої є утеплення фасадів житлових
будинків з метою підвищення енергоефективності
використання ресурсів та зменшення потреби міста
в енергоресурсах за рахунок скорочення споживання теплової енергії.
Під час виборчої кампанії кандидати в депутати
від САМОПОМОЧІ підписали ВЕЛО-декларацію із
зобов’язаннями розробки та впровадження програми дій по покращенню велоінфраструктури в місті.
Від нашої Фракції виконання зобов’язань взяв на
себе О. Ростовський, який — спільно із командою
громадських активістів Вишгорода, фахівців Вишгородської міської ради, ВРГО «АпТаун» та Асоціації велосипедистів Києва — взяв участь у розробці

Програми «ОБЛАШТУВАННЯ ТА РОЗВИТКУ ВЕЛОСИПЕДНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ ВИШГОРОДСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ НА 2017-2027 РОКИ», як
суб’єкт законодавчої ініціативи зареєстрував її у
міській раді та представляв під час розгляду на засіданнях постійних депутатських комісій.
Основне завдання цієї Програми — створення сприятливих умов для розвитку велосипедного
транспорту: створення велосипедної інфраструктури у нашому місті розв’яже низку проблем із забезпечення безпеки для всіх учасників дорожнього
руху, підвищить туристичну привабливість міста та
нестиме рекреаційну функцію.
Хочемо подякувати колегам за підтримку,
адже всі зазначені програми на черговій XIX сесії
міськради були підтримані депутатами. В цілому,
за перший рік діяльності вдалося чимало, але попереду ще багато роботи та спільних ініціатив, адже
ніщо так не єднає, як інтереси громади та міста!
ГРОМАДСЬКА АКТИВНІСТЬ
Наша команда постійно бере активну участь у
житті міста — у міських заходах, громадських слуханнях, зборах, організовуємо та проводимо різноманітні акції.
Впродовж 2016 року наша команда в рамках
Проекту «Комфортне місто», враховуючи численні позитивні відгуки громади та за активної участі
члена Дорадчої ради П. Кондратюка, розробила
й встановила по місту п’ять вуличних бібліотек та
столик із шаховою розміткою в міському сквері на
вул. Шкільній.
Одним із пріоритетних напрямків нашої діяльності є Проект «Здорове місто», в рамках якого
відбулось чимало заходів і 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.
Шановні земляки! Приєднуйтеся до нас, надавайте свої зауваження та пропозиції до нашої роботи. Ми відкриті до співпраці та діалогу і будемо
раді кожному небайдужому до життя Вишгорода
громадянинові.
Приймальня депутатів фракції САМОПОМОЧІ у Вишгородській міській раді Тетяни БРАЖНІКОВОЇ, Юрія ДРЬОМІНА, Олексія РОСТОВСЬКОГО, Олексія ЧЕРНЯХІВСЬКОГО розташована за
адресою: м. Вишгород, вул. Н. Шолуденка, 11,
офіс 16. Тел. для попередньої домовленості про
зустріч: 067-423-74-58.
Попереду чимало роботи на благо громади, і
ми впевнені, що в нас усе вийде, адже НАША СИЛА
– В ЄДНОСТІ!

Сусіди
Володимир ТКАЧ
Геннадій не любитель заглядати в телевізор. Даремна трата
часу, вважає він. Але останнім часом новин не пропускав. Авдіївка — ось що хвилювало його. Чи втримає 72-га бригада цей
промвузол? Чи великі втрати в батальйонах? А по закінченню
новин ще довго палив цигарку за цигаркою, повертаючись подумки у донецький степ, де провів 15 небезпечних, але незабутніх місяців свого воєнного життя.
Ми сидимо у затишній кафешці. Філіжанка ароматної кави налаштовує на душевну бесіду. А розповісти учаснику АТО, сержанту
Геннадію Дворському, є про що.
— На війну я пішов добровольцем, — зізнається він. — Чомусь
армія від моїх послуг відмовилася, хоча я танкіст за спеціальністю.
Може, за віком, може, щось інше. Слава Богу, я зустрів воєнкома
Миколу Прибору, здоров’я йому, і він рекомендував мене в 37-й
окремий мотопіхотний добровольчий батальйон «Запоріжжя». Після
короткого вишколу наш підрозділ було перекинуто до сектору «М»
на південному напрямку. Це — Приазов’я. За нашими спинами знаходився Маріуполь. Там і почалася моя війна.
Геннадій згадував, і я, колишній радянський Ванька-взводний,
його добре розумів — ми ж з ним були піхотинцями.
— У батальйоні кожен знав, — продовжував сержант, — якщо
Путін пробиватиме коридор до Криму, то головний удар буде нанесено через наші позиції на Маріуполь, далі на Бердянськ і Херсон.
Знаючи це, ми заривалися в землю в районі Широкіно, Павлополя.
Руки німіли, бо грунти там важкі, з камінням, глиною, не вдовбеш.
Хто був навпроти? Сепари з батальйону «Восток». Відоме всім
зборисько бандюків ДНР, російських найманців, чеченців, осетинів
тощо. Наклюкаються звечора і до півночі влаштовують трасерами
шоу, доки ми не вгатимо у відповідь.
Але і там були деякі адекватні люди. Пам’ятаю, наш боєць пішов
до річечки помитися. А вона текла, можна сказати, в нейтральній
зоні. Отож швиденько похлюпався — і мерщій назад уздовж берега.
Раптом: «Укроп! Стой!» Глянув — і подих перехопило: на протилежному березі стояло троє бойовиків. «Все, кранти», — подумав він. І
тут чує: «Слиш, хахол, дєржи бутилку, у кореша сєводня днюха (день
народження), випей за нєво».
Пляшка російської горілки перелетіла через річку, боєць до
неї — і ходу в очерет. Так і прибіг переляканий і з пляшкою в руці.
По вимові він зрозумів, що то були росіяни. Їм по-барабану ідеї Новоросії, головне, щоб гроші капали. Денеерівці, мабуть, живим не
випустили б.
Сержант Дворський тоді вже управляв ДШК. Це крупнокаліберний 12,7 мм кулемет. Страшна штука. Лупить на 3,5 кілометра, прошиває легку бронетехніку, поранених після влучання не залишає —
шматує на фарш. Тож недарма Дворського з ДШК розташували на
стратегічній дамбі: по болоту сепари не попруть, а по насипу потрапляють під шквальний вогонь. Бойовики не наважилися перти напором, зате неодноразово засипали мінами в надії знищити вогневу
точку.
А бойові епізоди, фрагменти з окопного побуту все спливали з
глибин пам’яті Геннадія.
— Була в нашому батальйоні дівчина: непримітна, худенька, але
снайпером вона була від Бога. Скількох сепарів відправила на той

світ! Вони дали їй прізвисько Відьма. Це дівчисько наводило жах на
весь батальйон «Восток». Її завжди прикривала бойова група. У бійців було неписане правило: сам помирай, а дівчину виручай. Сепари
дуже б дорого дали за її голову. Так що є в нас жінка-воїн, не рівня
деяким чоловікам-нікчемам.
Про буденне окопне життя — окрема розмова. Лежачи на
м’якому дивані в теплій квартирі зі світлом, водою, важко уявити,
що в цей час тисячі пацанів туляться по бліндажах. Тепло біля пічки,
а ближче до виходу холодніше. До трусів не роздягнешся. Нужник
десь у закапелку траншеї, яку наскрізь продуває колючий вітер. А
вітрюгани в степу всю зиму дмуть. А ще, хочеш не хочеш, треба

звісно, не було, а ось по 100 грамів знайшлося. Не більш, бо всяке вночі могло бути: і ворожі вилазки, і обстріли. Але сепарам було
не до нас — там святкували по-дорослому: небо креслили трасуючі
кулі, злітали сигнальні ракети — пир горою. І зараз бачу, як у буржуйці палахкотить вогонь, потріскують дрівцята, все по-домашньому, а
ми сидимо і загадуємо бажання, мріємо про мирне життя, про те,
якою буде Україна після війни. Довіку не забуду ту ніч.
450 днів у зоні АТО для Геннадія Дворського спливли, мов один
короткий день. Бог милував, куля не знайшла його. А ось осколок
від міни в акурат поцілив у каску і залишив вм’ятину. Везучу каску
Геннадій подарував командиру — вона неодмінно виручить ще раз.

За нами
був Маріуполь

заступати в бойову оборону, де не потанцюєш від холоду — враз
нарвешся на снайпера або коригувальника вогню. Тоді чекай прильоту міни. І заснути на посту — смерті подібно: або заклякнеш, або
диверсійно-розвідувальна ворожа група переріже кадик. І твоїм побратимам теж, бо ти їх підвів.
Те, що діється на Сході України, у Геннадія язик не повертається
назвати АТО. Не буває антитерористичних операцій протягом двох
років. Це — війна за всіма ознаками. Тільки війна не для всіх. Як
зрозуміти, що одні здорові ситі українці ніжаться на золотих пісках
Балі чи Бора-Бора, а інші лежать у багнюці під обстрілом біля Широкіного? Хтось насолоджується на лижах в Альпах, а хтось — на пузі
в снігу перед Пісками. Чому одні тримають в руках бокали з дайкірі,
а інші калаша? Ось цього й не може зрозуміти сержант Дворський.
Достеменно одне: на таких, як він і його побратими, сьогодні і тримається фронт на Донбасі.
— Дійсно, взимку в окопах дуже важко, — зізнається Геннадій, — але в нас ніхто носа не вішав. Пам’ятаю, вирішили відзначити
Новий 2016 рік на найвищому рівні. Прикрасили землянку, приготували святковий стіл, а тут ще надійшла посилка від мого товариша, депутата міської ради Володимира Лісогора із вбранням Діда
Мороза. Я одягнув його. Не вистачало лише Снігуроньки. Тоді мій
друг, позивний «Бізон», накинув на себе білий маскхалат, натягнув
білу балаклаву, причепурився – чим не Снігуронька? Шампанського,

У ці прикмети на війні свято вірять.
І все було б добре на гражданці, якби не підкралася хвороба.
Справа в тому, що за мирного життя у Дворського було чимало робітничих професій, але основним було ремесло зварника. За роки
він нахапався стільки спалахів «сонячних зайчиків», що зір почав
катастрофічно погіршуватися. Далися взнаки й нервові стреси в зоні
АТО. Словом, треба було негайно лікуватися, доки не прийшов морок вічної пітьми. Та легко сказати — лікуватися, а де ж взяти гроші
на операцію?
Та світ не без добрих людей. Про хворобу дізнався старий товариш Володимир Лісогор. Він усе й закрутив: возив на обстеження,
збирав довідки, радився з лікарями, допоміг оформити матеріальну
допомогу від мера. Неоціниму допомогу, справжню людяність проявила і наша лікар-офтальмолог Ніна Оспанова. Вона неодноразово
консультувала, обстежувала його, словом, зробила все можливе.
Завдяки їй Геннадій потрапив до Київської обласної консультативної
лікарні № 1. А в Центрі мікрохірургії ока і лазерних технологій його
під свою опіку взяв ведучий хірург Леонід Федоров, який, до речі,
працював у нашій районній лікарні. Без пафосу буде сказано, що
це — піонер в офтальмології. Ще 10 років тому він вперше застосував оперативне лікування катаракти.
В операцію ветерана АТО Геннадія Дворського він вклав душу і
весь свій талант. Ось так гуртом і було врятовано справжнього українця, патріота від неминучої темряви.
Допиваючи каву, я запитав:
— Гена, а про що ти мрієш?
Чоловік на мить задумався, а потім твердо відповів:
— Я хочу повернутися на фронт. Там я відчуваю себе потрібним.
Там набагато легше і вільніше дихати, бо немає фальші, лицемірства, знаєш, що поруч — щирі побратими, які ніколи не залишать
у біді. І я, в свою чергу, їх ніколи не підведу. Врешті-врешт, комусь
війну треба закінчувати. А кому, як не нам?
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Вишгород
Додаток 13
до рішення Вишгородської міської ради від 23 грудня 2016 р. № 19/2

XIX чергова сесія Вишгородської міської ради VII скликання

ПРОГРАМА РОЗВИТКУ КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА «КООРДИНАЦІЙНИЙ ЦЕНТР З БУДІВНИЦТВА ТА
ЗЕМЕЛЬНИХ ПИТАНЬ ВИШГОРОДСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ» НА 2017 РІК
Комунальне підприємство «Координаційний центр з будівництва
та земельних питань Вишгородської міської ради» (далі – Комунальне
підприємство) створено в 1995 році.
В 2010 році – відповідно до рішення Вишгородської міської ради №
262 від 23.09.2010 р. – Комунальному підприємству були надані повноваження щодо контролю виконання, утримування та корегування затвердженого Генерального плану міста Вишгорода. Комунальним підприємством отримано ліцензію Державної служби геодезії, картографії та
кадастру на виконання топографо-геодезичних, картографічних робіт
АГ № 500488, а також у штаті працюють сертифіковані спеціалісти –
інженери-землевпорядники, геодезист і архітектор.
На Комунальне підприємство «Координаційний центр з будівництва та земельних питань Вишгородської міської ради» відповідно до
статуту покладені наступні завдання:
1. Інвестиційна діяльність.
2. Виробничо-господарська діяльність.
3. Організаційне забезпечення виконання програм та завдань по
розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста.
4. Виконання функцій замовника по розвитку інвестиційних та
власних проектів будівництва об’єктів будівництва, освіти, охорони
здоров’я, зв’язку, транспорту, торгівлі, громадського харчування, комунального господарства, промисловості, культурно-побутового та
іншого призначення.
5. Організаційне забезпечення та практичне виконання обсягу
робіт по оформленню права користування земельними ділянками на
замовлення інвесторів, фізичних і юридичних осіб.
6. Архітектурне проектування та здійснення супроводження проектних робіт, у тому числі отримання вихідних даних на проектування,
проведення тендерів на визначення виконавця проектно-кошторисної
документації, розробка та погодження проектної документації, виконання експертизи проектів та затвердження проектно-кошторисної документації.
Інструментами вирішення поставлених завдань повинні стати:

1. Затверджений Генеральний план міста.
2. Правила забудови міста.
3. Правила відведення земельних ділянок під забудову.
4. Програма розвитку інженерної інфраструктури.
5. Закон України про регулювання містобудівної діяльності.
6. Порядок розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності.
7. Діючі ДБНи та інші нормативні документи.
В основу фінансування цільових програм будуть закладені можливості міського бюджету, цільові кошти, в обсягах, запланованих на
розвиток місцевих громад у центральному, обласному та районному
бюджетах, а також власні кошти Комунального підприємства та залучені кошти інвесторів.
Загальна характеристика роботи підприємства у 2016 році
Кошторисом підприємству було передбачено фінансування з місцевого бюджету на 2016 рік в сумі 502,4 тис. грн. Фактично отримано
підприємством у 2016 році 489,0 тис. грн (97% від кошторисних призначень).
Дані про отримане фінансування та напрямки використання
коштів місцевого бюджету Комунальним підприємством «Координаційний центр з будівництва та земельних питань Вишгородської міської ради» за 2016 рік
Отримано підприємством бюджетних коштів за КФКВ
2610 Субсидії та поточні трансферти підприємствам
(установам, організаціям)

489,0
тис. грн

276,7
69,1

4. Напрямки діяльності

Роботи, пов’язані з будівництвом
комунального дошкільного дитячого навчального закладу по вул.
Шкільній у м. Вишгороді
Усього:

5 000 000,00 грн

5 650 000,00 грн

Секретар ради Т. БРАЖНІКОВА

Додаток 14
до рішення Вишгородської міської ради від 23 грудня 2016 р. № 19/2

ПРОГРАМА РОЗВИТКУ ВИШГОРОДСЬКОГО МІСЬКОГО ДИТЯЧОЮНАЦЬКОГО ДУХОВОГО ОРКЕСТРУ-СТУДІЇ «ВОДОГРАЙ» НА 2017 РІК

Розділи на теми Програми
Вступ
Розділ 1. Елементарні теоретичні знання
Тема 1. Вивчення музичної спадщини:
1. Ознайомлення з симфонічним оркестром;
2. Духовим оркестром;
3. Оркестром народних інструментів;
4. Сучасними інструментальними оркестрами.
Тема 2. Ознайомлення зі струнними, духовими, ударними, народними та сучасними музичними інструментами.
Тема 3. Відомості про зарубіжних, українських та російських композиторів.
Тема 4. Вивчення нотної грамоти. Вивчення назв нот звукоряду та їх запис.
Розділ 2. Техніка оволодіння грою на духових музичних інструментах. Способи
звукоутворення.
Тема 1. Правильна постановка руки під час гри.
Тема 2. Постава під час гри на музичних інструментах.
Розділ 3. Вивчення з оркестром музичних творів.

З місцевого бюджету у 2017 році
1.
Заробітна плата згідно із штатним 246 000,00 грн
розписом
2.
Нарахування на заробітну плату
54 000,00 грн
(22 %)
3.
Оплата банківських послуг
2 000,00 грн
Орендна плата земельної ділянки
90 000,00 грн
у м. Вишгороді, вул. Ю. Кургузова,
1-а
Орендна плата земельної ділянки у
100 000,00 грн
м. Вишгороді, вул. Шкільна.
Проектування комунального до50 000,00 грн
шкільного дитячого навчального
закладу
Укладання договору оренди на зе50 000,00 грн
мельну ділянку у м. Вишгороді, вул.
Н. Шолуденка
Послуги
58 000,00 грн
4.

Оплата праці працівників бюджетних установ
у т. ч. нарахування на заробітну плату
Оплата послуг (крім комунальних)
(оплачено за розрахунково-касове
бслуговування та комісію банку)

143,2
489,0

Напрямки використання коштів, які планується отримати з
господарської діяльності підприємства та місцевого бюджету у
2017 році

Напрямки використання коштів (тис. грн):

XIX чергова сесія Вишгородської міської ради VII скликання

1. Загальні положення
Вишгородський міський дитячо-юнацький духовий оркестрстудія «Водограй» функціонує з 1996 року. Основною діяльністю
згідно із Cтатутом є здійснення навчально-підготовчої діяльності
дітей; підготовка та показ концертних програм. Фінансування оркестру проводиться за рахунок коштів міського бюджету, адже на
сьогодні найважливішим завданням є виховання дітей в рамках
культури, поваги та гідної поведінки. Це перший та єдиний в Україні духовий оркестр, що поєднує в своїй діяльності навчальний, виховний та концертний види діяльності.
2. Мета
Головна мета оркестру – навчання дітей та юнаків віком від 7
до 20 років грі на духових інструментах, тим самим захистити їх від
шкідливого впливу «вулиці», ознайомити із найкращими творами
провідних українських та всесвітньо відомих зарубіжних композиторів, виховати гідних, високоосвічених, культурно обдарованих
будівників незалежної України.
Розвиток особистісно-ціннісного ставлення до мистецтва; виховання потреби в художньо-творчій самореалізації та духовному
самовдосконаленні; формування потреби у сприйнятті та виконанні
музики.
Формувати в дітей елементарні музичні знання та здібності; розвивати музичний слух, почуття ритму, музичну сприйнятливість; сприяти виконанню музичних творів у колективі; виховувати
стриманість, дружність взаємовідносин, порядність у міжособистісних стосунках, естетичний смак.
3. Завдання і заходи
Завдання Програми: цілеспрямоване навчання дітей грі на
духових інструментах; опанування технічними вміннями та навичками; розвиток музичного слуху; розвиток творчих здібностей;
формування художніх смаків на кращих зразках народної музичної творчості, класиків української та зарубіжної музики; залучення дітей до музичної культури; виховання естетичного мислення;
формування морально-етичних якостей особистості через вплив
музики на дитячий духовний світ.
Оркестранти повинні знати:
– різні види оркестрів (симфонічний, духовий, народний );
– отримати елементарні відомості про композиторів;
– знати назви різних музичних інструментів;
– знати звуки звукоряду, назви нот, де вони записуються, як
називаються.
Оркестранти повинні вміти:
– сприймати музику та розрізняти її за ритмом, характером;
– правильно тримати руку під час гри в оркестрі;
– тримати поставу;
– злагоджено грати в ансамблі, слухаючи один одного;
– толерантно ставитися до своїх однолітків;
Зміст Програми:
– сприймання, аналіз та оцінювання творів мистецтва;
– практична художньо-творча діяльність учнів;
– естетико-мистецтвознавча пропедевтика (засвоєння понять
і термінів)
Орієнтовний навчально-тематичний план

Орендна плата земельної ділянки
Усього видатків:

а) навчання дітей грі на духових інструментах та здійснення навчально-підготовчої діяльності дітей для гри в духовому оркестрі;
б) підготовка та показ концертних програм для пропагування, розвитку та збереження кращих зразків музичного мистецтва
України, кращих музичних творів світової культури для розвитку
високого культурно-естетичного рівня та національної свідомості
населення.
в) участь у міських, районних, обласних, національних та міжнародних конкурсах, фестивалях та інших заходах.
Оркестр проводить навчально-виховну роботу протягом календарного року, в тому числі у канікулярні та вихідні дні, що пов’язано
зі специфікою роботи духового оркестру.
5. Розв’язання проблем та їх обґрунтування
Велике бажання дітей грати на духових музичних інструментах
спонукає до організації оркестру «Водограй», тому важливого значення набуває оволодіння дітьми грою на музичних інструментах,
що потребує розвитку музичних здібностей дітей.
Реалізувати завдання передбачає духовий оркестр-студія «Водограй», програма якого складена з урахуванням музичних здібностей дітей та їх розвитку. Заняття сплановані так, аби спочатку
навчити дітей елементарному музикуванню на дитячих музичних
інструментах, надати дітям елементарні знання нотної грамоти та
потім навчити грати по нотах різні музичні твори. Діти матимуть
можливість активно розвивати музичні здібності та навчитися грати в оркестрі на різних духових музичних інструментах.
Навчання учнів гри на духових музичних інструментах в музичному оркестрі має вестися за двома взаємозалежними напрямами.
Один із них передбачає розвиток та вдосконалення техніки гри на
музичних інструментах, виконавської майстерності, слухових уявлень, інший – художньо-естетичне виховання активного шанувальника мистецтва, розширення його музичного світогляду, ціннісних
орієнтацій у галузі музичної культури.
Удосконалення виконавської техніки має здійснюватися послідовно, відповідно до дидактичного принципу «від простого – до
складного».
Досвід показав, що заняття студії доцільно проводити, як з усіма дітьми, так і індивідуально.
Ознайомлювати дітей з теоретичними відомостями (про композиторів, різні види оркестру), вивчати нотну грамоту, розвивати
слухові навички доцільно з усіма гуртківцями одночасно, а от навчати техніці гри на інструменті (трубі, корнеті, флейті та ін.) краще
індивідуально.
Дуже корисно переглядати відео із записами відомих музичних
фестивалів духового оркестрового мистецтва, виступів дитячих і
дорослих духових колективів, бендів і т.п. Дітям така форма роботи
подобається, і вони із задоволенням відвідують заняття оркестру.
Також у Програмі розвитку передбачено відвідування виступів
Державного духового оркестру раз на місяць у Державній філармонії України за абонементом.
Однією з особливостей оркестру-студії є безкоштовне навчання дітей, надання інструментів і концертних костюмів.
На жаль, за всі роки існування оркестру не було придбано жодного музичного інструменту, а ті що є, зношені на 100%.
В оркестрі займається понад 100 дітей, більшість із неповних,
малозабезпечених, багатодітнийх сімей, є діти-інваліди, сироти,
яким потрібна нова оркестрова форма. Батьки не мають матеріальної змоги зробити це самостійно.
Досягнення результатів залежить від участі в різноманітних
фестивалях і конкурсах, але для цього також потрібні кошти – для
елементарного забезпечення дітей їжею та автобусом.
6. Результативні показники
За час свого існування оркестр-студія «Водограй» є неодноразовим лауреатом районних, обласних і всеукраїнських фестивалів духової музики; дипломантом фестивалів «Київські каштани»,
«Київ травневий», «Таврійські сурми», «Межигірський фестиваль»,
має звання зразково-аматорського дитячого оркестру та заслуженого оркестру козацтва України. Це підтверджено багатьма нагородами-грамотами, призами, відгуками на радіо, телебаченні та
висвітленням у пресі.
Оркестр із літа 1997 року виступає за кордоном, де поєднує благодійні концерти з туристичними програмами. Виїздив у Німеччину, де брав участь у фестивалях і давав концерти в Гембаху,

Каселі, Дюссельдорфі та інших містах Південної Тюрінгії. На запрошення української діаспори в Польщі оркестр їздив до міста Перемишля, де виступав на річниці пам’яті загиблих у бою українських
стрільців (1918).
У 1999-му, а також у 2009-му на запрошення побратимів Вишгорода у Франції (м. Санс) і Німеччині (м. Льоррах) оркестр давав
концерти і брав участь у культурно-масових громадських заходах
цих міст, а також у провінції Бургундія (м. Базанвіль) та відвідував
м. Париж.
Оркестр може виступати не тільки в концертних залах, а й на
відкритих майданчиках, парадах, виконуючи стройовий репертуар
і дефіле. Найбільш значущим концертом є святкування Дня Перемоги, який обов’язково проходить у місті Вишгороді за участі оркестру.
Завдяки заняттям в оркестрі випускники навчаються на бюджетній основі в різних університетах та коледжах, деякі з них повернулися на роботу викладачами в студію.
7. Джерела фінансування та строки виконання
Фінансування програми здійснюється за рахунок коштів, отриманих із загального фонду міського бюджету, а також із інших джерел, передбачених чинним законодавством.
Строки виконання заходів не можуть бути конкретизовані, тому
що визначаються по мірі надходження запрошень на будь-які заходи.
8. Фактичне виконання бюджету за 2016 рік
По загальному фонду в 2016 році передбачалось виконання
бюджету на 88,6 %, ув т. ч.:
КЕКВ Найменування

2111
2120
2210
2240
2271
2272
2273
2800

Кошторис Виконання %
бюджету
на 2016
в 2016
Заробітна плата
590 000,00 590 000,00 100%
Нарахування на оплату праці 203 000,00 125 200,00 61,7%
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар
25 000,00 25 000,00
100%
Оплата послуг(крім комунальних)
10 000,00 9 600,00
96%
Оплата теплопостачання
64 000,00 40 000,00
62,5%
Оплата водопостачання та
водовід
1000,00
900,00
90%
Оплата електроенергії
5000,00
4700,00
94%
Інші поточні видатки
100,00
3
3%
Разом:

898 100,00 795 403,00

88,6%

Економія по КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці» в сумі
77 800,00 грн виникає за рахунок внесення змін до податкового кодексу наприкінці 2015 року в частині зменшення відсоткової ставки
з 36,3% до 22%.
По КЕКВ 2271 «Оплата теплопостачання» економія склала
24 000,00 грн у зв’язку з тим, що наприкінці 2015 року був замінений лічильник тепла, який не пройшов повірку, тому що виявлені
відхилення в сторону збільшення, а планувались видатки в 2016
році по показниках старого лічильника.
По спеціальному фонду (бюджет розвитку) бюджет заплановано виконати на 100%.
9. Фінансове забезпечення на 2017 рік
Фінансування програми в 2017 році буде здійснюватися за рахунок коштів, отриманих із міського бюджету, а також із інших джерел, не заборонених чинним законодавством.
Для здійснення статутних завдань оркестру-студії «Водограй»
передбачено у 2017 році фінансування з міського бюджету за рахунок загального та спеціального фонду в сумі не менше 1 030 300
грн, у т.ч.:
КЕКВ 2111 Заробітна плата – 730 000 грн;
КЕКВ 2120 Нарахування на оплату праці – 155 200,00 грн;
КЕКВ 2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар – 25
000,00 грн;
КЕКВ 2240 Оплата послуг (крім комунальних) – 12 000,00 грн;
КЕКВ 2271 Оплата теплопостачання – 72 000,00 грн;
КЕКВ 2272 Оплата водопостачання та водовідведення –
1000,00 грн;
КЕКВ 2273 Оплата електроенергії – 5000,00 грн;
КЕКВ 2800 Інші поточні видатки – 100,00 грн;
КЕКВ 3110 Придбання обладнання і предметів довготривалого
користування – 30 000,00 грн.
Секретар ради Т. БРАЖНІКОВА

ІНФОРМвікно

Вишгород
Ярослав МОСКАЛЕНКО,
народний депутат України,
голова депутатської групи «Воля народу»
«Коли ми замовчуємо якусь тему, то життя
зупиняється». Ці слова Мартіна Лютера Кінга-молодшого я озвучив на погоджувальній раді, що
передувала відкриттю шостої сесії українського
парламенту цього скликання.
Нова сесія розпочалася у буремні часи – обстріл
Авдіївки шокував усю країну. І, поки армія відстоює наші інтереси на передовій, можновладцям залишається другий фронт – дипломатичний. Однак,
звертаючись по підтримку до світової спільноти, ми
маємо демонструвати результати роботи всередині
країни. Власне, працювати завжди треба не для когось зовні, а для того, щоб відбудувати країну для
її громадян. Тоді з сильною, економічно і соціально
впевненою країною будуть рахуватися і вороги, і
друзі. Але, на жаль, сьогодні відбувається не зовсім
так.
Останнім часом складається враження, що вся
країна працює не для людей, а для того, щоб задовільнити вимоги Міжнародного валютного фонду.
Всі вже давно зрозуміли, шо Україна потрапила в
залежність. Не тільки ми, а вже й наші діти є боржниками цієї структури, а ми продовжуємо чекати на
нові кредити і погоджуватися з новими вимогами.
Програма реструктуризації боргу України, запропонована колишнім міністром фінансів Яресько, напряму веде до втрати незалежності України.
Позиція депутатської групи «Воля народу», яку
я очолюю, – однозначна. Треба зупинити бездумне
виконання усіх вимог МВФ, які шкодять національним інтересам. І ніякі розмови про нові кредити чи
безвізовий режим тут недоречні. Уже смішно від за-

яви МЗС про «чергову перемогу» України – «в червні
знову будемо розглядати питання безвізу»! Вже Грузія з безвізом. Молдова з безвізом. А у нас – «чергова перемога – ми будемо розглядати».
«Коли ми замовчуємо якусь тему, то життя зупиняється». Чи не це зараз відбувається стосовно Донбасу? У вересні 2014 року Верховна Рада прийняла
закон «Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської
областей». Після цього у першому читанні були прийняті зміни до Конституції щодо так званої децен-

11 лютого

добровільного об’єднання громад. Воно не може
проводитися далі, бо передача повноважень районних рад територіальним громадам не відповідатиме
чинному Основному закону в частині адміністративно-територіального устрою. І так з цілою низкою потрібних законопроектів, зареєстрованих у Верховній
Раді, які йдуть врозріз із положеннями нинішньої
Конституції.
Ще одна велика проблема – це функції виконавчої влади на місцях. Нещодавно Кабмін підтвердив
те, про що «Воля народу» говорила ще до Ново-

«Коли ми замовчуємо якусь
тему, то життя зупиняється»
тралізації, в яких є тільки один пункт з посиланням
на те, що особливості місцевого самоврядування на
цих територіях регламентуються згідно з даним законом. Потім питання управління територіями Донбасу знову було відкладене «у довгий ящик». І ніхто
в країні про це не говорить. Це в той час, коли йде
війна і гинуть люди.
В суспільстві різні погляди на Донбас. Хтось
вважає, що окуповані території потрібно остаточно
від’єднати, хтось виступає за неухильне виконання
Мінських домовленостей. Більшість виступає проти
прямих переговорів чи співпраці з ватажками так
званих «ЛНР» і «ДНР», і я це підтримую. Але чи не
легалізує українська влада цих бойовиків шляхом
двосторонньої торгівлі з ними в енергетичній галузі?
У будь-якому разі цю проблему неможливо
замовчувати. Затягуючи із внесенням змін у Конституцію, ми залишаємо невирішеним і питання

Субсидії

Перерахунку сьогодні не буде
6 лютого Кабінет Міністрів України прийняв Постанову
№ 51 про чергове зниження соціальних нормативів на користування послугами житлово-комунального господарства — на газ, тепло- та електропостачання. Постанова
вступає в дію з 1 травня 2017 року.
Як ідеться у документі, перегляд нормативів зумовлений
тим, що українські домогосподарства реально споживають менше енергоносіїв, ніж закладено в нормативи. Саме
тому їх вирішено відкоригувати в бік зменшення.
Таким чином, відтепер під час опалювального періоду норма природного газу для опалювання приміщення становитиме 5 м3 на «квадрат» опалювальної площі (замість 5,5 м3).
Норма електроенергії, що використовується для індивідуального опалення приміщень, зменшується з 65 до 51 кВт·г
на м2.
Зменшена також соціальна норма на використання теплової енергії для споживачів, що використовують квартирні
чи будинкові лічильники тепла – відтепер вона становитиме 0,0431 Гкал на 1 м2 опалювальної площі (замість діючої
нині норми 0,0548 Гкал на м2).
Оскільки всі нововведені нормативи будуть дійсні лише з
1 травня 2017 року, то перерахунку існуючих субсидій не буде.
Натомість за новими нормативами будуть нараховувати субсидії та пільги вже на наступний опалювальний сезон 20162017 рр. — тобто, розмір субсидій вже буде меншим.

го року, – в Україні
відбувається масовий відтік кадрів з
державної служби.
Держава фактично
руйнує свою ж виконавчу службу власПряма мова
ними руками. Чому
це
відбувається?
Тому що, приймаючи бюджет, була внесена поправка в метод обчислення окладу держслужбовців. Несподівано його було запропоновано нараховувати не
згідно з рівнем мінімальної заробітної плати (яка становить 3200 грн), а згідно з прожитковим мінімумом
(а це вдвічі менше).
В результаті молодь масово покидає держслужбу. Ми повертаємося в 1990-ті, коли інтелігенції було
вигідніше працювати на базарах. Зараз так само

«Постанова № 51 від 6 лютого передбачає
зменшення норм споживання теплової енергії
для централізованого опалення (теплопостачання) абонентами, житлові будинки яких
обладнані будинковими та (або) квартирними
приладами обліку, з 0,0548 Гкал до 0,0431
Гкал на 1 кв. метр опалюваної площі на місяць
в опалювальний період; електричної енергії
для індивідуального опалення з 65 кВт·год до
51 кВт·год на 1 кв. метр опалюваної площі на
місяць в опалювальний період; природного
газу для індивідуального опалення з 5,5 куб.
метра до 5,0 куб. метра на 1 кв. метр опалюваної площі на місяць в опалювальний період.
Також переглянуто коригуючі коефіцієнти для
розрахунку розміру витрат електричної енергії, природного газу та інших видів палива на
потреби опалення в багатоповерхових будинках.»
Добре, в теорії все вірно.
Хочу задати декілька практичних питань:
1. Як людина в місті на центральному опаленні може регулювати споживання, щоби потрапити в ліміт?!
Тільки , бога заради, не кажіть мені про
утеплення стін і про тепловізори – я цю теорію
і сам знаю.
І про «теплі кредити» під 25 відсотків не

Народ – армії

кажіть, бо пошлю! Які кредити субсідіянтам,
ідіоти?!
2. Що робити людині на селі з зайвими
метрами?!
Розібрати частину хати?! Припустимо.
Зробити зонування та автономність опалення приміщень?! Може бути.
Вирубати всі дерева навколо і палити буржуйкою?! Два-три роки протягне.
Підняти плату за пай?! Добре, якщо зможе.
Встановити «вітряк», «теплонасос» і «сонячні панелі»?! Це до Руслани, Павлюка і до

Сіткаберегиня

Негучний
патріотизм

Це заслуговує пошани та подяки !!!!
Пенсіонерка з Вишгорода АНТОНІНА БОРИСІВНА ЛЕВЧЕНКО лише тиждень тому
прийшла до нас у групу «Сітка-Берегиня»
з кількома коробочками... Ми були вражені: в них — охайно нарізані і
складені біленькі стрічечки для плетіння маскувальної сітки!!! Сьогодні
нова партія КРАСИ!!!
Невтомна жінка дуже прагне допомогти нашій спільній ПЕРЕМОЗІ!!!
Приєднуйтесь і ви, люди!!! Можна різати тканину вдома. Не зволікайте, бо нашим ЗАХИСНИКАМ дуже потрібна наша підтримка!!!!
P.S. ... і фотографуватися відмовляється навідріз, хоча люди мають
знати про таких «тихих» патріотів!!

Депутатські турботи

Бачимо та цінуємо
вашу працю
Віктор ШУБКА,
депутат міськради
(6-ий мажоритарний округ)
На моєму окрузі сьогодні (7 лютого — ред.)
«Управляюча компанія» попрацювала на славу.
Хочу за це висловити подяку особисто директору
«УК» Віталію Сардаку та заступнику директора
Олегу Кучмію. Дякую вам за те, що намагаєтесь
зробити наше місто комфортнішим для проживання. А також хочу відмітити роботу двірника, яка працює на вул. Набережній, 12 та 8. Бачимо та цінуємо
вашу працю і дякуємо вам.

Гайд-парк

лікаря.
Але повторюю питання – що їй робити ЗАВТРА?!
Без теорії!
Скажу жорстку річ.
На селі будуть якось виживати – вони це
вміють, на щастя.
Єдине – хто би їм гроші за газопровіди повернув би?!
А ось містянам що, квартири віддавати
колекторам?!
Ну, хочу побачити!
Румунські картинки подивіться!

Кабмін знизив соцнормативи на тепло, електрику та газ з 1 травня
Нові нормативи почнуть діяти з 1 травня 2017 року

Шановні вишгородці! Група «СІТКАБЕРЕГИНЯ» 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).
Олена РОГОВЕНКО
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краще отримувати зарплату 3200 грн у фізичної особи-підприємця, ніж дві тисячі на держслужбі. Тільки
хто ж тоді реалізовуватиме обіцяні народу реформи?
Пенсіонерів на держслужбі теж вже не залишилось.
Адже ми встановили, що вони не можуть отримувати
пенсію доти, доки працюють. І вони пішли на пенсію.
Коли в травні ми ухвалювали закон «Про Державну службу», це була надія залучити в державне
управління молодих, освічених, прогресивних спеціалістів. Натомість маємо повний хаос у держслужбі.
Територіальні органи виконавчої влади на місцях з
реформою втрачають свої повноваження, передаючи їх органам місцевого самоврядування, але ради
ще не отримали тієї відповідальності, як у виконавчої влади. Ми часто говоримо про провокації ворога
у нашій країні, про шкоду, яку завдає війна. Але у випадку держслужби ми стоїмо на порозі тієї непоправимої шкоди Україні, в якій будемо винні тільки самі.
Я не знаю, як назвати державу, яка своїми руками
фактично знищує власну виконавчу владу. Мабуть,
держава-камікадзе.
Вважаю, що питання збереження кадрового потенціалу державних службовців – одне з найголовніших, яке ми маємо вирішити у парламенті. Інакше
розбудовувати країну будемо не роками, а десятиліттями і століттями. І тоді без іноземних фахівців
буде точно не обійтися. Українських держслужбовців
в природі просто не залишиться.
На початку нової сесії я задаю парламенту VIII
скликання лише одне питання. Чи здатен він на серйозні вчинки, як принаймні парламент VII скликання,
який ціною великого ризику історично зупинив хід
подій 20 лютого 2014 року? Чи зможе теперішній
парламент дати поштовх розвитку нової України?
Для цього потрібно не так багато – об’єднатися і працювати.

Класика «реХформи» від Гройсмана
Олексій КУЧЕРЕНКО,
екс-міністр ЖКГ (2007-2010 рр.)

2017 року

Столиця
— поряд

Вхід безкоштовний

У
блозі
«Нескучный
weekend» опублікували календар безкоштовного відвідування київських музеїв.
Деякі
музейні
заклади
пропонують у ці дні платні екскурсії, інші – роблять вхід безкоштовним лише для окремих
категорій громадян (наприклад, пенсіонерів, учнів шкіл,
студентів тощо). Тому автори
списку радять уточнювати умови відвідування.
Безкоштовно запрошують
до себе музей Шолом-Алейхема, Національний художній
музей України, музей-квартира
Павла Тичини тощо.
Таку підбірку у блозі пропонують вже другий місяць поспіль.
16 лютого (четвер)
Музей видатних діячів української культури Л. Українки, М.
Лисенка, П. Саксаганського, М.
Старицького, вул. Саксаганського, 97/95 Б/95
18 лютого (субота)
Музей-майстерня І. Кавалерідзе, Андріївський узвіз, 21
22 лютого (середа)
Національний музей літератури України, вул. Б. Хмельницького, 11
Літературно-меморіальний
будинок-музей Т.Г. Шевченка, пров. Т. Шевченка, 8-а
23 лютого (четвер)
Національний музей Тараса Шевченка, бул. Т. Шевченка, 12

Меморіальний будинок-музей Т.Г. Шевченка, вул. Вишгородська, 5
І с т о р и ко - м е м о р і а л ь н и й
музей Михайла Грушевського, вул. Паньківська, 9
24 лютого (п’ятниця)
Музей культурної спадщини, вул. Московська, 40-б
Національний історико-архітектурний музей «Київська
фортеця», вул. Госпітальна,
24-а
Національний центр культури «Музей Івана Гончара», вул.
Лаврська, 19
25 лютого (субота)
Музей Гетьманства, вул.
Спаська, 16-б
26 лютого (неділя)
Літературно-меморіальний
музей-квартира П. Тичини, вул.
Терещенківська, 5
Літерат урно-меморіальний музей Максима Рильського, вул. М. Рильського, 7
Літературно-меморіальний
будинок-музей М. Заньковецької, вул. В. Васильківська, 121
Національний художній музей України, вул. Грушевського, 6
27 лютого (понеділок)
Музей театрального, музичного та кіномистецтва України, вул.Лаврська, 9, корп. 26
Національний музей історії
України, вул. Володимирська, 2
Національний музей українського декоративного мистецтва, вул. Лаврська, 9
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11 лютого

Вишгород

ТЕЛЕпрограма

2017 року

Високошвидкісний Інтернет МТМ. Тел.: (093) 366-16-66; (095) 545-15-33; (098) 201-22-66
ПО Н Е ДІ ЛО К , 1 3 Л Ю Т ОГО 2 017 Р ОКУ
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 «Чотири весiлля - 3»
10:55, 12:20 «Мiняю
жiнку - 3»
12:55 «Лiга смiху»
16:00 «Сказочная Русь»
17:15 Т/с «Кохання проти
долi»
20:30 Т/с «Останнiй
москаль»
22:00 «Грошi»
23:15 Т/с «Теорiя брехнi
- 3»
UA:ПЕРШИЙ
6:00, 07:00, 08:00, 13:00,
15:00, 21:00 Новини
06:25, 23:00 Золотий
гусак
09:00 Тенiс. Матч
чемпiонату свiту. Свiтова
група Кубка Федерацiї.
Україна - Австралiя
14:00 Д/ф «Трипiлля.
Забута цивiлiзацiя Старої
Європи»
15:20 Фольк-music

16:30 Т/с «Анна Пiль»
18:50 Що там з
Євробаченням?
19:00 Новини. Культура
19:55 Вересень
20:20 Про головне
21:30 Новини. Спорт
21:50 Т/с «Епоха честi»
22:35 Обличчя вiйни
23:15 Пiдсумки
ТРК «УКРАїНА»
6:50, 07:15, 08:15 Ранок з
Україною
07:00, 08:00, 09:00, 15:00,
19:00, 23:00 Новини
09:15 Зоряний шлях
11:20 Х/ф «Мiльйонер»
13:25, 15:30 Т/с «Даша»
18:00 Т/с «Райське мiсце»
19:45 «Говорить Україна»
21:00 Т/с «Умови
контракту»
23:30 Х/ф «Хронiки
Риддiка»
ТОНіС
07:00, 18:00 «Алло,
лiкарю!»
09:45 «Iпостасi спорту»
10:40 Завтра-сьогоднi

14:00 Оглядач. LIVE
19:00 В гостях у
Д. Гордона. М.
Ганапольський
19:50 «Щоденники Другої
свiтової вiйни: день за
днем»
21:25 Орбiта М.
Поплавського
22:00 Сумнозвiснi мiсця
22:20 Неприручена
Пiвнiчна Америка
23:00 ТОП-10: таємницi i
загадки
00:00 «Нiч чорних
краваток»
ТЕТ
7:15 М/с «Дорамандрiвниця»
07:40 М/с «Елвiн i
бурундуки»
08:00 Мультмiкс
10:45 Т/с «Баффi винищувачка вампiрiв»
13:25, 14:30 Одного разу
пiд Полтавою
13:55 Танька i Володька
14:55 Т/с «Домашнiй
арешт»
16:50, 20:00 Казки У Кiно

18:55 ЛавЛавСar
21:00 Казки У
22:00 Країна У
23:00 Розсмiши комiка
00:00 Т/с «Отже»
СТБ
6:55, 16:00 «Все буде
добре!»
08:55 «Все буде смачно!»
09:50 Х/ф «Швидкий
поїзд»
11:50 Х/ф «П’ять рокiв та
один день»
13:45 «Битва
екстрасенсiв 16»
18:00, 22:00 «ВiкнаНовини»
18:30 Т/с «Коли ми
вдома»
19:55, 22:35 «Слiдство
ведуть екстрасенси»
23:35 «Давай поговоримо
про секс 3»
НТН
8:15, 19:30 Т/с «Кулагiн та
партнери»
10:25, 17:25 Т/с
«Детективи»
12:00 Т/с «Iнспектор

Джордж Джентлi»
13:45, 14:20, 21:30 Т/с
«CSI: маямi - 9»
14:00, 19:00, 23:15
«Свiдок»
15:45 Т/с «Морський
патруль - 5»
23:45 Т/с «Елементарно
- 2»
НОВИЙ КАНАЛ
6:46 Зiрки пiд гiпнозом
10:10 Х/ф «Великий
Гетсбi»
12:55 Х/ф «Три метри над
рiвнем неба»
15:20 Х/ф «Три метри
над рiвнем неба 2: Я тебе
хочу»
18:00 Абзац
19:00 Ревiзор
22:00 Страстi за
ревiзором
00:35 Х/ф «Супергероїчне
кiно»
МЕГА
7:20 Шосте почуття
08:10, 12:50 Правила
життя
10:00, 21:40 Вiн i вона.

Бiй за життя
10:50 Бути левом
11:50 Земнi катаклiзми
13:40 Мiстична Україна
14:30 Секретнi iсторiї
15:20, 23:40 Повiтрянi бої
16:10, 20:50 Скарби зi
звалища
17:00, 22:40 Загадки
планети
18:00 Найнебезпечнiшi
тварини
19:00 Святий Валентин у
кожному з нас
01:20 Теорiя змови
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 «Скарби
та смертельнi таємницi
морiв»
14:00, 15:10 «Громадська
приймальня»
16:00, 21:25 Т/с «Рейк»
17:15 «У центрi уваги»
19:20, 22:25 «Столиця»
20:30 «Служба порятунку»
22:55 «Українська

Нацiональна Лотерея»
K1
7:30, 08:30
«Мультфiльми»
11:00, 16:00 «Файна
Юкрайна»
12:10 «Орел i Решка.
Шопiнг 2016»
14:00, 20:00 «Орел i
Решка. Ювiлейний 2»
15:00, 21:00 «Орел i
решка. Навколосвiтня
подорож»
18:00 «Орел i Решка»
19:00 «Розсмiши комiка»
22:00 Х/ф «Кохання та
iншi неприємностi»
23:50 Т/с «Сонна
Лощина»
ІНТЕР
6:20, 13:25 «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 Х/ф «Кохання
з випробувальним
термiном»

15:15 «Чекай мене»
18:00, 19:00 «Стосується
кожного»
20:00 «Подробицi»
21:00 Т/с «Рiдкiсна група
кровi»
23:00 Т/с «Впiзнай мене,
якщо зможеш»
ICTV
6:40 Факти тижня. 100
хвилин
08:45 Факти. Ранок
09:15 Надзвичайнi
новини. Пiдсумки
12:00, 13:20 Х/ф
«Близнюки»
12:45, 15:45 Факти. День
14:35, 16:20 Х/ф
«Безмежний обрiй»
16:55 Х/ф «Європа»
18:45, 21:05 Факти. Вечiр
19:20 Надзвичайнi
новини
21:25 Т/с «На трьох»
22:25 Свобода слова
00:30 Х/ф «Нiндзяубивця»
5 КАНАЛ
6:25 Хронiка дня

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
08:20, 21:25 Бiзнес-час
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»
2+2
08:00 Х/ф «Дюна»
13:40 Д/п «Помста
природи»
17:30 «Українськi
сенсацiї»
18:30 «Спецкор»
19:00 «ДжеДАI»
19:30, 20:20 Т/с «Одинак»
21:15 Х/ф «Шпигун по
сусiдству»
23:05 Х/ф «100 000 000
до н.е.»

ВI В ТО Р О К , 1 4 Л Ю Т ОГО 2 017 Р ОКУ
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 «Чотири весiлля - 3»
10:55, 12:20 «Мiняю
жiнку - 3»
12:55 «Лiга смiху»
15:35 «Сказочная Русь»
17:15 Т/с «Кохання проти
долi»
20:30 «Секретнi
матерiали»
21:00 Т/с «Останнiй
москаль»
23:30 «Тiна Кароль. Сила
любовi та голосу»
UA:ПЕРШИЙ
6:00, 07:00, 08:00, 13:00,
15:00, 21:00 Новини
06:30, 23:00 Золотий
гусак
09:35 Д/с «Джон
Фiтцжеральд Кеннедi»
10:35 «Україна колядує»
12:40, 21:30 Новини.
Спорт
14:30 Вересень
15:45 Д/ф «Клоун iде на
манеж. М. Яковченко»

16:30 Т/с «Анна Пiль»
17:45 М/с «Попелюшка»
18:15 Новинний блок
19:00 Новини. Культура
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, 23:00 Новини
07:15, 08:15 Ранок з
Україною
09:15 Зоряний шлях
11:30 Реальна мiстика
13:30 Т/с «Черговий
лiкар 2»
15:30 Т/с «Черговий
лiкар»
18:00 Т/с «Райське мiсце»
19:45 «Говорить Україна»
21:00, 23:30 Т/с «Умови
контракту»
00:30 Т/с «C.S.I. Майамi»
ТОНіС
6:00, 20:05 «Щоденники
Другої свiтової вiйни:
день за днем»
07:00, 18:00 «Алло,
лiкарю!»

09:55 «Будьте здоровi!»
10:45, 22:40 Неприручена
Пiвнiчна Америка
14:00 Оглядач. LIVE
19:00 В гостях у
Д. Гордона. М.
Ганапольський
21:20 «Вiдлуння»
22:05 Сумнозвiснi мiсця
23:00 ТОП-10: таємницi i
загадки
00:05 «Нiч чорних
краваток»
ТЕТ
7:15 М/с «Дорамандрiвниця»
07:40 М/с «Елвiн i
бурундуки»
09:50 М/с «Клуб Вiнкс:
Школа чарiвниць»
10:45 Т/с «Баффi винищувачка вампiрiв»
13:25, 14:30 Одного разу
пiд Полтавою
14:55 Т/с «Домашнiй
арешт»
16:50, 20:00 Казки У Кiно
17:25, 20:25 М/ф
«Шалений Мадагаскар»
17:50 ЛавЛавСar
21:00 Казки У

22:00 Країна У
23:00 Розсмiши комiка
00:00 Т/с «Отже»
СТБ
7:05, 16:00 «Все буде
добре!»
09:05 «МастерШеф»
18:00, 22:00 «ВiкнаНовини»
18:30, 23:55 Т/с «Коли ми
вдома»
20:00, 22:45 «МастерШеф
Дiти - 2»

- 2»
НОВИЙ КАНАЛ
6:50 М/с «Том i Джерi»
07:45 Kids’ Time
07:46 Київ вдень та вночi
09:40 Серця трьох
15:10 Серця трьох.
Постшоу
18:00 Абзац
19:00 Суперiнтуїцiя
22:35 Т/с «Гра престолiв»
00:45 Х/ф «Привиди в
Коннектикутi»

18:00 Найнебезпечнiшi
тварини
19:00 Бандитська Одеса
19:50 Секретнi iсторiї
00:30 Наука проти
мiстики
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 «Скарби
та смертельнi таємницi
морiв»
14:00, 15:10 «Громадська
приймальня»
16:00, 21:25 Т/с «Рейк»
17:15 «У центрi уваги»
19:20, 22:25 «Столиця»
20:30 «Київськi iсторiї»
22:55 «Українська
Нацiональна Лотерея»

НТН
7:55, 09:00 Т/с «Кулагiн та
партнери»
08:30 Ранковий «Свiдок»
10:30, 17:25 Т/с
«Детективи»
12:00 Т/с «Iнспектор
Джордж Джентлi»
13:45, 14:20, 21:30 Т/с
«CSI: маямi - 9»
14:00, 19:00, 23:15
«Свiдок»
15:45 Т/с «Морський
патруль - 5»
19:30 Т/с «Кулагiн та
партнери»
23:45 Т/с «Елементарно

МЕГА
6:00 Бандитський Київ
07:20 Прокляття вiдьом
08:10, 12:50 Правила
життя
10:00, 21:40 Вiн i вона.
Бiй за життя
10:50 Школа виживання:
леви
11:50 Земнi катаклiзми
13:40 Святий Валентин в
кожному з нас
15:20, 23:40 Повiтрянi бої
16:10, 20:50 Скарби зi
звалища
17:00, 22:40 Загадки
планети

13:25, 14:30 Одного разу
пiд Полтавою
13:55 Танька i Володька
14:55 Т/с «Домашнiй
арешт»
16:50, 20:00 Казки У Кiно
21:00 Казки У
22:00 Країна У
23:00 Розсмiши комiка
00:00 Т/с «Отже»

12:00 Т/с «Iнспектор
Джордж Джентлi»
13:45, 14:20, 21:30 Т/с
«CSI: маямi - 9»
14:00, 19:00, 23:15
«Свiдок»
15:40 Т/с «Той, що читає
думки - 3»
23:45 Т/с «Елементарно
- 2»

11:50 Дика планета
13:40, 00:30 Мiстична
Україна
14:30, 19:50 Секретнi
iсторiї
15:20, 23:40 Повiтрянi бої
16:10, 20:50 Скарби зi
звалища
17:00, 22:40 Загадки
планети

СТБ
6:30, 16:00 «Все буде
добре!»
08:30 «МастерШеф»
18:00, 22:00 «ВiкнаНовини»
18:30, 00:05 Т/с «Коли ми
вдома»
20:00, 22:45 «МастерШеф
Дiти - 2»

НОВИЙ КАНАЛ
7:11 Т/с «Клiнiка»
10:20 Київ вдень та вночi
12:25, 19:00 Вар’яти
14:15, 16:05 Половинки
18:00 Абзац
22:20 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 «Скарби
та смертельнi таємницi
морiв»
14:00, 15:10 «Громадська
приймальня»
16:00, 21:25 Т/с «Рейк»
17:15 «У центрi уваги»
19:20, 22:25 «Столиця»
20:30 «Мiсто добра»
22:55 «Українська
Нацiональна Лотерея»

K1
7:30, 08:30
«Мультфiльми»
08:00 «Чи знаєте ви,
що...»
10:25 «Три сестри»
11:00 «Файна Юкрайна»
12:25 «Орел i Решка.

Шопiнг 2016»
14:20 «Орел i Решка.
Ювiлейний 2»
15:20, 21:00 «Орел i
решка. Навколосвiтня
подорож»
16:20, 23:00 Т/с «Доктор
Хаус»
18:00 «Орел i Решка»
19:00 «Розсмiши комiка»
20:00 «Орел i Решка. На
краю свiту»
22:00 «КВН на БIС»
ІНТЕР
6:20, 14:00 «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»
11:20, 12:25, 21:00 Т/с
«Рiдкiсна група кровi»
15:50, 16:45 «Речдок»
18:00, 19:00 «Стосується
кожного»
20:00 «Подробицi»
23:00 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 Т/с «Життя
i пригоди Мишка
Япончика»
12:05, 13:20 Т/с «Вiддiл
44»
12:45, 15:45 Факти. День
13:40 Х/ф «Країна мавп»
15:20, 16:20, 21:25 Т/с
«На трьох»
17:50 Т/с «Котовський»
18:45, 21:05 Факти. Вечiр
20:20 Громадянська
оборона
23:30 Х/ф «Володар
перснiв. Хранителi
персня»
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, 07:35, 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
22:30 Кордон держави
23:10 «За Чай.com»
00:00 Час: Важливо
2+2
6:00 Мультфiльми
08:00, 10:45 «Нове
Шалене вiдео поукраїнськи»
08:55 Д/п «Потойбiчна
Україна»
09:45 Д/п «Потойбiчна
Україна. Магiчне коло»
15:00 Х/ф «Земля пiд
ударом»
16:50 Х/ф «Земний
апокалiпсис»
18:30 «Спецкор»
19:00 «ДжеДАI»
19:30, 20:20 Т/с «Одинак»
21:15 Х/ф «Балiстика: Екс
проти Сiвер»
23:00 Х/ф «Великий
вибух»

С Е Р Е ДА , 1 5 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 «Чотири весiлля - 3»
10:55, 12:20 «Мiняю
жiнку - 3»
12:55 «Лiга смiху 2015»
15:30 «Сказочная Русь»
17:15 Т/с «Кохання проти
долi»
20:30 «Секретнi
матерiали»
21:00 Т/с «Останнiй
москаль»
22:00 «Одруження
наослiп 3»
23:30 Т/с «Теорiя брехнi
- 3»
UA:ПЕРШИЙ
6:00, 07:00, 08:00, 13:00,
15:00, 21:00 Новини
06:25, 23:00 Золотий
гусак
09:25, 18:50 Що там з
Євробаченням?
10:35 Д/ф «Марко
Вовчок. Таємнича зiрка»

15:25 Бiатлон. Чемпiонат
свiту. Iндивiдуальна гонка
15км
17:25 Т/с «Анна Пiль»
18:15 Новинний блок
19:00 Новини. Культура
19:50 З перших вуст
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, 23:00 Новини
07:15, 08:15 Ранок з
Україною
09:15 Зоряний шлях
11:30 Реальна мiстика
13:30 Т/с «Черговий
лiкар 2»
15:30 Т/с «Черговий
лiкар»
18:00 Т/с «Райське мiсце»
19:45 «Говорить Україна»
21:00, 23:30 Т/с «Умови
контракту»
ТОНіС

6:00, 20:10 «Щоденники
Другої свiтової вiйни:
день за днем»
07:00, 18:00 «Алло,
лiкарю!»
10:50, 22:45 Неприручена
Пiвнiчна Америка
12:00 «Про що мрiє
«Калина»?»
14:00 Оглядач. LIVE
19:05 В гостях у
Д. Гордона. М.
Ганапольський
22:10 Сумнозвiснi мiсця
23:15 ТОП-10: таємницi i
загадки
23:50 «Натхнення»
00:00 «Нiч чорних
краваток»
ТЕТ
7:15 М/с «Дорамандрiвниця»
07:40 М/с «Елвiн i
бурундуки»
08:00 Мультмiкс
09:50 М/с «Клуб Вiнкс:
Школа чарiвниць»
10:45 Т/с «Баффi винищувачка вампiрiв»

НТН
6:05 Х/ф «Бiлоруський
вокзал»
07:55, 09:00, 19:30 Т/с
«Кулагiн та партнери»
08:30 Ранковий «Свiдок»
10:25, 17:25 Т/с
«Детективи»

МЕГА
6:00, 19:00 Бандитська
Одеса
07:20 Прокляття
скiфських курганiв
08:10, 12:50 Правила
життя
10:00, 21:40 Вiн i вона.
Бiй за життя
10:50, 18:00
Найнебезпечнiшi тварини

K1
7:30, 08:30

«Мультфiльми»
10:25 «Три сестри»
11:00 «Файна Юкрайна»
12:25 «Орел i Решка.
Шопiнг 2016»
14:20, 20:00 «Орел i
Решка. На краю свiту»
15:20, 21:00 «Орел i
решка. Навколосвiтня
подорож»
16:20, 23:00 Т/с «Доктор
Хаус»
18:00 «Орел i Решка»
19:00 «Розсмiши комiка»
22:00 «КВН на БIС»
00:40 Т/с «Ти - моє життя»
ІНТЕР
6:20, 14:00 «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»
11:20, 12:25, 21:00 Т/с
«Рiдкiсна група кровi»
15:50, 16:45 «Речдок»
18:00, 19:00 «Стосується

кожного»
20:00 «Подробицi»
23:00 Т/с «Впiзнай мене,
якщо зможеш»
ICTV
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:20 Надзвичайнi
новини
10:00 Громадянська
оборона
10:55, 17:45 Т/с
«Котовський»
11:50, 13:20 Х/ф
«Володар перснiв.
Хранителi персня»
12:45, 15:45 Факти. День
16:10, 21:25 Т/с «На
трьох»
18:45, 21:05 Факти. Вечiр
20:20 Секретний фронт
23:20 Х/ф «Володар
перснiв. Двi вежi»
5 КАНАЛ
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
09:20, 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 Особливий погляд
23:10 «За Чай.com»
2+2
6:00 Мультфiльми
08:00 «Нове Шалене
вiдео по-українськи»
08:30, 10:55 «Облом.UA.»
08:55 «Секретнi
матерiали»
16:50, 23:15 Х/ф
«Небезпечне
мистецтво»
18:30 «Спецкор»
19:00 «ДжеДАI»
19:30, 20:20 Т/с «Одинак»
21:15 Х/ф «Закон
доблестi»
00:55 Т/с «Iнспектор
Алекс» (2 сезон)

Ч Е ТВ Е Р , 1 6 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 «Чотири весiлля - 3»
11:00, 12:20 «Мiняю
жiнку - 3»
13:00 «Лiга смiху»
15:30 «Сказочная Русь»
17:15 Т/с «Кохання проти
долi»
20:30 «Секретнi
матерiали»
21:00 Т/с «Останнiй
москаль 2»
22:00 «Чотири весiлля 6»
UA:ПЕРШИЙ
09:25, 18:50 Що там з
Євробаченням?
12:40, 21:30 Новини.
Спорт
14:00 Надвечiр’я. Долi
15:25 Бiатлон. Чемпiонат
свiту. Iндивiдуальна гонка
20км
17:25 Т/с «Анна Пiль»
18:15 Новинний блок
19:00 Новини. Культура

19:55 «Схеми» з Наталiєю
Седлецькою
21:50 Т/с «Епоха честi»
22:35 Обличчя вiйни
23:15 Пiдсумки
ТРК «УКРАїНА»
6:10, 16:10 Т/с «Адвокат»
07:00, 08:00, 09:00, 15:00,
19:00, 23:00 Новини
07:15, 08:15 Ранок з
Україною
09:15 Зоряний шлях
11:30 Реальна мiстика
13:30 Т/с «Черговий
лiкар 2»
15:30 Т/с «Черговий
лiкар»
18:00 Т/с «Райське мiсце»
19:45 Футбол. Лiга
Європи УЄФА «Сельта» «Шахтар»
22:00, 23:30 Т/с «C.S.I.
Майамi»
ТОНіС
6:00 «Щоденники Другої
свiтової вiйни: день за
днем»
07:00, 18:00 «Алло,

лiкарю!»
09:55 «Ландшафтнi iгри»
10:50, 22:30 Неприручена
Пiвнiчна Америка
12:00 «Зцiлення теплом»
14:00 Оглядач. LIVE
19:00 Баскетбол.
Суперлiга. «Будiвельник»
(Київ) - «Хiмiк» (Южне)
21:20 «Вiдлуння»
21:50 Сумнозвiснi мiсця
23:00 ТОП-10: таємницi i
загадки
00:00 «Нiч чорних
краваток»
ТЕТ
7:15 М/с «Дорамандрiвниця»
07:40 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 Одного разу
пiд Полтавою
13:55 Танька i Володька
14:55 Т/с «Домашнiй

арешт»
16:50, 20:00 Казки У Кiно
22:00 Країна У
23:00 Розсмiши комiка
00:00 Т/с «Отже»
СТБ
6:35, 16:00 «Все буде
добре!»
08:20 «Все буде смачно!»
09:20 «МастерШеф»
18:00, 22:00 «ВiкнаНовини»
18:30 Т/с «Коли ми
вдома»
20:00, 22:45 «Я
соромлюсь свого тiла 4»
00:00 «Один за всiх»
НТН
6:05 Х/ф «Небезпечнi
друзi»
07:55, 09:00, 19:30 Т/с
«Кулагiн та партнери»
08:30 Ранковий «Свiдок»
10:25, 17:25 Т/с
«Детективи»
12:00 Т/с «Iнспектор
Джордж Джентлi»
13:45, 14:20, 21:30 Т/с

«CSI: маямi - 9»
14:00, 19:00, 23:15
«Свiдок»
15:45 Т/с «Той, що читає
думки - 3»
23:45 Т/с «Елементарно
- 2»
НОВИЙ КАНАЛ
6:05, 07:55 Kids’ Time
06:06 М/с «Хай живе
король Джулiан»
07:56 Т/с «Клiнiка»
10:25 Київ вдень та вночi
12:35 Вар’яти
18:00 Абзац
19:00 Суперiнтуїцiя 2
22:20 Т/с «Гра престолiв»
00:05 Х/ф «Останнiй iз
могiкан»
МЕГА
7:20 Зворотня сторона
Мiсяця
08:10, 12:50 Правила
життя
10:00, 21:40 Вiн i вона.
Бiй за життя
10:50 Найнебезпечнiшi
тварини

13:40 Мiстична Україна
14:30, 19:50 Секретнi
iсторiї
15:20, 23:40 Повiтрянi бої
16:10, 20:50 Скарби зi
звалища
17:00, 22:40 Загадки
планети
18:00 Бути левом
19:00 Бандитська Одеса
00:30 Брама часу
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 «Скарби та
смертельнi таємницi
морiв»
14:00, 15:10 «Громадська
приймальня»
16:00, 21:25 Т/с «Рейк»
17:15 «У центрi уваги»
18:10 «Таємницi акул»
19:20, 22:25 «Столиця»
20:30 «Прогулянки
мiстом»
22:55 «Українська
Нацiональна Лотерея»

K1
7:30, 08:30
«Мультфiльми»
08:00 «Чи знаєте ви,
що...»
10:25 «Три сестри»
11:00 «Файна Юкрайна»
12:25 «Орел i Решка.
Шопiнг 2016»
14:20, 20:00 «Орел i
Решка. На краю свiту»
15:20, 21:00 «Орел i
решка. Навколосвiтня
подорож»
16:20, 23:00 Т/с «Доктор
Хаус»
18:00 «Орел i Решка»
19:00 «Розсмiши комiка»
22:00 «КВН на БIС»
ІНТЕР
6:20, 14:00 «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»
11:20, 12:25, 21:00 Т/с

«Рiдкiсна група кровi»
15:50, 16:45 «Речдок»
18:00, 19:00 «Стосується
кожного»
20:00 «Подробицi»
23:00 Т/с «Впiзнай мене,
якщо зможеш»
ICTV
6:30 Ранок у великому
мiстi
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:20 Надзвичайнi
новини
09:55 Секретний фронт
10:50, 17:50 Т/с
«Котовський»
11:50, 13:20 Х/ф
«Володар перснiв. Двi
вежi»
12:45, 15:45 Факти. День
16:10, 21:25 Т/с «На
трьох»
18:45, 21:05 Факти. Вечiр
20:20 Iнсайдер
23:25 Х/ф «Апокалiпсис
наших днiв»
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
08:55 «Люстратор»
16:30 Х/ф «Закон
доблестi»
18:30 «Спецкор»
19:00 «ДжеДАI»
19:30, 20:20 Т/с «Одинак»
21:15 Х/ф «Бермудськi
щупальця»
23:00 Х/ф «Бiжи, не
озираючись»
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П ’Я Т Н ИЦ Я, 1 7 Л Ю Т ОГО 2 017 Р ОКУ
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 «Чотири весiлля
- 3»
10:55, 12:20 «Мiняю
жiнку - 3»
13:00 «Лiга смiху»
15:30 «Сказочная Русь»
17:15 Т/с «Кохання проти
долi»
20:20 «Лiга смiху -3 2017»
22:25 «Вечiрнiй квартал»
00:20 Х/ф «8 перших
побачень»
UA:ПЕРШИЙ
6:00, 07:00, 08:00, 13:00,
15:00, 21:00 Новини
09:25, 18:50 Що там з
Євробаченням?
09:40 Д/ф «Кенгiр. Сорок
днiв свободи»
11:10 Д/ф «Мiй Майдан»
12:40, 21:25 Новини.
Спорт
14:00 Вiра. Надiя. Любов
15:40 Бiатлон. Чемпiонат

свiту
17:25 Т/с «Анна Пiль»
18:15 Новинний блок
19:00 Новини. Культура
21:40 Розмова з автором
фiльму «Герої не
вмирають» В. Чистилiним
21:55 Д/ф «Герої не
вмирають»
22:55 Вiчне
23:00 Золотий гусак
23:15 Пiдсумки
ТРК «УКРАїНА»
6:10, 16:10 Т/с «Адвокат»
07:00, 08:00, 09:00, 15:00,
19:00, 23:00 Новини
07:15, 08:15 Ранок з
Україною
09:15 Зоряний шлях
11:30 Реальна мiстика
13:30 Т/с «Черговий
лiкар 2»
15:30 Т/с «Черговий
лiкар»
18:00 Т/с «Райське мiсце»
19:45 «Говорить Україна»
21:00, 23:30 Т/с
«Поцiлунок долi»

ТОНіС
6:15 Д/ф «Мiшель
Мерсьє. Заручниця
кохання»
07:00, 18:00 «Алло,
лiкарю!»
10:45 Неприручена
Пiвнiчна Америка
19:00 В гостях у Д.
Гордона. В. Етуш
19:50 «Щоденники Другої
свiтової вiйни: день за
днем»
21:20 «Вiдлуння»
21:50 Х/ф «Ругантiно»
00:00 «Нiч чорних
краваток»
ТЕТ
7:15 М/с «Дорамандрiвниця»
07:40 М/с «Елвiн i
бурундуки»
09:50 М/с «Клуб Вiнкс:
Школа чарiвниць»
10:45 Х/ф «Гепард»
13:25, 14:30 Одного разу
пiд Полтавою
13:55 Танька i Володька
14:55 Т/с «Домашнiй

арешт»
16:50 Казки У Кiно
20:00 М/ф «Нарештi
вдома»
21:40 Х/ф «Едвард РукиНожицi»
23:40 Х/ф «Пропала
грамота»
СТБ
8:05 Х/ф «Ми дивно
зустрiлися»
09:50 Х/ф «На край свiту»
18:00, 22:00 «ВiкнаНовини»
18:30 Т/с «Коли ми
вдома»
19:55 Х/ф «Це мiй собака»
22:35 Х/ф «Кохання на
два полюси»
00:30 «Слiдство ведуть
екстрасенси»
НТН
6:00 Х/ф «Морський
характер»
07:55, 09:00, 19:30 Т/с
«Кулагiн та партнери»
08:30 Ранковий «Свiдок»
10:25, 17:25 Т/с

«Детективи»
12:00 Т/с «Iнспектор
Джордж Джентлi»
13:45, 14:20, 21:30 Т/с
«CSI: маямi - 9»
14:00, 19:00, 23:15
«Свiдок»
15:45 Т/с «Той, що читає
думки - 3»
23:45 Т/с «Елементарно
- 2»
НОВИЙ КАНАЛ
7:05 Kids’ Time
07:06 Т/с «Клiнiка»
09:10 Київ вдень та вночi
11:30 Вiд пацанки до
панянки
18:00 Абзац
19:00 Пацанки. Нове
життя
19:55 Вар’яти
23:05 Т/с «Гра престолiв»
МЕГА
6:00, 19:00 Бандитська
Одеса
08:10, 12:50 Правила
життя
10:00, 21:40 Вiн i вона.

Бiй за життя
10:50 Найнебезпечнiшi
тварини
11:50, 17:00, 22:40
Загадки планети
13:40 Мiстична Україна
14:30, 19:50 Секретнi
iсторiї
15:20, 23:40 Повiтрянi бої
16:10, 20:50 Скарби зi
звалища
18:00 Школа виживання:
леви
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 «Таємницi
акул»
14:00, 15:10 «Громадська
приймальня»
16:00, 21:25 Т/с «Рейк»
17:15 «У центрi уваги»
19:20, 22:25 «Столиця»
20:30 «Незвичайна наука»
22:55 «Українська
Нацiональна Лотерея»

K1
7:30, 08:30
«Мультфiльми»
10:25 «Три сестри»
11:00, 16:20 «Файна
Юкрайна»
12:25 «Орел i Решка.
Шопiнг 2016»
14:20, 20:00 «Орел i
Решка. На краю свiту»
15:20, 21:00 «Орел i
решка. Навколосвiтня
подорож»
18:00 «Орел i Решка»
19:00 «Розсмiши комiка»
22:00 «КВН на БIС»
23:00 «КВК»
ІНТЕР
6:20, 14:00 «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»
11:20, 12:25 Т/с «Рiдкiсна
група кровi»
15:50, 16:45 «Речдок»

18:00 «Стосується
кожного»
20:00 «Подробицi»
21:00 «Чорне дзеркало»
23:00 Х/ф
«Американський дiдусь»
ICTV
6:30 Ранок у великому
мiстi
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:20 Надзвичайнi
новини
10:45, 17:50 Т/с
«Котовський»
11:40, 13:20 Х/ф
«Апокалiпсис наших днiв»
12:45, 15:45 Факти. День
16:10 Т/с «На трьох»
18:45, 21:05 Факти. Вечiр
21:25 Дизель-шоу
23:25 Х/ф «Дiвчина з тату
дракона»
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
08:20, 21:25 Бiзнес-час
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»
2+2
08:00 «Нове Шалене
вiдео по-українськи»
08:55 Д/п «Помста
природи»
10:55 «Супероблом.UA.»
16:45 Х/ф «Бермудськi
щупальця»
18:30 «Спецкор»
19:00 «ДжеДАI»
19:25 Х/ф «Унiверсальний
агент»
21:10 Х/ф «Таємний
план»
23:00 «Змiшанi
єдиноборства. UFC.»

СУБОТ А , 18 Л Ю Т ОГО 2 017 Р ОК У
КАНАЛ 1+1
6:00 Х/ф «За взаємною
згодою»
08:00 «Снiданок.
Вихiдний»
10:00 «Грошi»
11:15, 23:10 «Свiтське
життя»
12:15 «Одруження
наослiп 3»
14:00 «Голос країни 7»
16:30, 21:15 «Вечiрнiй
квартал»
18:30 «Розсмiши комiка»
19:30 ТСН
20:15 «Українськi
сенсацiї»
00:10 «Лiга смiху -3 2017»
UA:ПЕРШИЙ
7:20 Шеф-кухар країни
09:25 М/с «Книга
джунглiв»
10:50 Фольк-music
12:10 Т/с «Незнайомка з
Уайлдфелл-Холлу»
15:40 Бiатлон. Чемпiонат
свiту

17:15 Чоловiчий клуб.
Спорт
19:00 Нацiональний
вiдбiр учасника вiд
України на Мiжнародний
пiсенний конкурс
«Євробачення-2017»
21:30 Новини
22:30 Нацiональний
вiдбiр учасника вiд
України на Мiжнародний
пiсенний конкурс
«Євробачення-2017» 3
тур (продовження)
23:50 Золотий гусак
ТРК «УКРАїНА»
7:00, 15:00, 19:00 Новини
07:10 Зоряний шлях
09:00, 15:20 Т/с «Умови
контракту»
17:20, 19:40 Т/с
«Перехрестя Олександра
Вербова»
22:00 Х/ф «Мiльйонер»
00:00 Реальна мiстика
ТОНіС

9:50 «Шеф-кухар країни»
з М. Поплавським
11:45, 16:40 Неприручена
Азiя
13:35 «Iпостасi спорту»
15:30 «Соцiальний статус:
ваша пенсiя»
16:15 Україна
М.Поплавського
17:20 Життя в цифрi
17:30 Творчий вечiр О.
Злотника
21:20 «Формула Пруста.
Володимир Дорош»
22:00 Х/ф «Золото апачiв»
00:00 «Вихiдний, пiсля
опiвночi»
ТЕТ
7:15 М/с «Дорамандрiвниця»
07:40 М/с «Елвiн i
бурундуки»
08:00 Мультмiкс
09:15 М/с «Шаленi
кролики. Вторгнення»
10:45 М/ф «Битва за
планету Терра»

12:10 Т/с «Червонi
браслети»
17:50 Х/ф «Пiслязавтра»
20:00 Одного разу пiд
Полтавою
22:10 Х/ф «Пропала
грамота»
23:30 Х/ф «Арктичний
вибух»
СТБ
8:00 «Караоке на
Майданi»
09:00 «Все буде смачно!»
10:15 Х/ф «Це мiй собака»
12:15 «МастерШеф
Дiти - 2»
19:00 «Євробачення
2017»
21:25 Т/с «Коли ми
вдома»
22:40 «Євробачення
2017. Пiдсумки
голосування»
23:45 «Давай поговоримо
про секс 3»

5:55 Х/ф «Вiчний поклик»
11:30 «Речовий доказ»
13:50 «Склад злочину»
15:15 Т/с «Детективи»
19:00 «Свiдок»
19:30 Х/ф
«Перекладачка»
21:15 Х/ф «Щасливе
число Слевiна»
23:15 Х/ф «Втеча з
в’язницi»
НОВИЙ КАНАЛ
6:51 Пацанки. Нове життя
07:50 Половинки
09:40 Ревiзор
12:40 Страстi за
ревiзором
15:05 Х/ф «Зубна фея»
17:10 М/ф «Геркулес»
18:55 Х/ф «Геракл»
21:00 Х/ф «У пастцi часу»
23:05 Х/ф «Привиди в
Коннектикутi»

НТН

МЕГА
6:00 Бандитська Одеса
07:20 Мiстична Україна

12:00 Т/с «Червонi
браслети»
18:20 М/ф «Нарештi
вдома»
20:00 Одного разу пiд
Полтавою
22:10 Х/ф «Тiнi забутих
предкiв»
00:00 Т/с «Нiделяндiя»

13:15 Х/ф
«Перекладачка»
15:00 Х/ф «Суєта суєт»
16:40 «Легенди карного
розшуку»
19:00 Т/с «Полювання на
Вервольфа»
22:50 Х/ф «Розплата»
00:30 Х/ф «Лузга»

СТБ
7:00 «Все буде добре!»
09:00 «Все буде смачно!»
11:00 «Караоке на
Майданi»
12:15 «Євробачення
2017»
16:00, 23:10 «Я
соромлюсь свого тiла 4»
18:00, 22:10 «Слiдство
ведуть екстрасенси»
21:00 «Один за всiх»

НОВИЙ КАНАЛ
0:10 Х/ф «Готель для
собак»
12:05 Х/ф «Зубна фея»
14:05 Х/ф «Геракл»
16:10 Х/ф «У пастцi часу»
18:15 Х/ф «Зоряний
десант»
21:00 Х/ф «Робокоп»
23:20 Х/ф «Привиди в
Коннектикутi 2»

09:00, 18:10 У пошуках
iстини
10:50 Повiтрянi бої
12:30 Людина розумна
14:30 Загадки планети
16:30 Дика планета
20:50, 23:40 Секретнi
iсторiї
21:40 Дослiдження часу
ТРК «КИїВ»
8:00 «Ранок по-київськи»
14:00 «Прогулянки
мiстом»
14:30 «Мультляндiя»
15:10 «Концерт
«Приречений на любов»
16:50 «Паспортний стiл»
17:00, 19:00, 21:00, 23:15
«СТН»
17:15 Х/ф «Виправити
Пiта»
19:20 «Столиця.
Пiдсумки»
20:30 «Життєвi iсторiї»
21:25 Х/ф «Межа»
23:10 «Українська
Нацiональна Лотерея»

K1
«Мультфiльми»
08:00 «Чи знаєте ви,
що...»
12:00 Т/с «H2O: Просто
додай води»
13:20 М/ф «Мухнемо на
Мiсяць»
15:00 «Орел i Решка.
Шопiнг 2016»
16:00 «Орел i Решка.
Незвiдана Європа»
00:00 Т/с «Сонна
Лощина»
ІНТЕР
6:40, 20:00 «Подробицi»
07:40 Х/ф «Суєта суєт»
09:30 «Україна вражає»
10:00 «Юрiй Богатирьов.
Iдеальний виконавець»
10:50 Х/ф «Нежданонегадано»
12:20 Х/ф «Рiдня»
14:20 Т/с «Генеральська
невiстка»
18:00, 20:30 Т/с
«Знахарка»

22:20 Х/ф «Тiльки
повернись»
00:05 Х/ф «Палаючий
острiв»
ICTV
6:50 Дивитись усiм!
09:45 Дизель-шоу.
Дайджест
10:50, 11:50 Особливостi
нацiональної роботи
12:45 Факти. День
13:30 Х/ф «Блакитна
безодня»
16:45 Х/ф «Ягуар»
18:45 Факти. Вечiр
19:15 Надзвичайнi
новини. Пiдсумки
20:05 Х/ф «Леон»
22:40 Х/ф «22 кулi.
Безсмертний»
5 КАНАЛ
6:15, 20:10 Рандеву
07:00, 08:00, 09:00, 10:00,
11:00, 12:00, 13:00, 14:00,
15:00, 16:00, 17:00, 18:00,
19:00, 20:00, 22:00, 00:00

Час новин
11:05 П’ятий поверх
12:15 Сiмейнi зустрiчi
13:10 Кiно з Я. Соколовою
15:15 Феєрiя мандрiв
16:10 Фiнансовий
тиждень
19:25, 23:30 Машина часу
21:00 Велика полiтика
21:30 Час: Важливо
00:15 Бiзнес-час
2+2
08:00 «Нове Шалене
вiдео по-українськи»
09:50 Х/ф «Мiсце аварiї:
Сiм’я в небезпецi»
12:40 Х/ф «Ураган 500
миль на годину»
14:10 Х/ф «Подвiйний
дракон»
16:00 Х/ф «Втеча»
18:10 Х/ф «Таємний
план»
20:00 Х/ф «Мiцний
горiшок - 3: Вiдплата»
22:20 Х/ф «Транзит»
00:00 Х/ф «Код убивцi»

НЕДIЛЯ , 19 Л Ю Т О ГО 2 017 Р ОК У
КАНАЛ 1+1
6:00 Х/ф «Влада вогню»
08:00 «Снiданок.
Вихiдний»
09:40 М/ф «Маша i
ведмiдь»
10:05 «Українськi
сенсацiї»
11:00 «Свiт навиворiт - 3:
танзанiя»
12:10 «На ножах»
13:55 Т/с «Останнiй
москаль»
17:45 Х/ф «8 перших
побачень»
19:30 «ТСН-Тиждень»
21:00 «Голос країни 7»
23:15 Х/ф «Погана
компанiя»
UA:ПЕРШИЙ
7:05, 23:30 Золотий гусак
09:00 Нацiональний
вiдбiр учасника вiд
України на Мiжнародний
пiсенний конкурс
«Євробачення-2017»
12:25, 15:40 Бiатлон.

Чемпiонат свiту
14:10 Фольк-music
16:40 Твiй дiм-2
17:00 Т/с «Епоха честi»
20:30 Перша шпальта
21:00 Новини
21:30 Д/ф «Небо падає»
22:20 Китайський вiкенд.
Д/с «Легенди тофу»
23:00 Свiт on line
23:20 Територiя закону
ТРК «УКРАїНА»
6:50 Новини
07:40 Зоряний шлях
09:15 Т/с «Поцiлунок
долi»
13:00 Т/с «Перехрестя
Олександра Вербова»
16:50, 20:00 Т/с
«Пощастить в коханнi»
19:00 Подiї тижня з О.
Панютою
21:25 Х/ф «Мамина
любов»
23:15 Реальна мiстика
ТОНіС

6:00 Х/ф «Золото апачiв»
11:10 «Зцiлення теплом»
13:35 «Будьте здоровi!»
15:30 «Соцiальний статус:
ваша пенсiя»
16:40 Бенефiс
композитора О. Гавриша
20:10 «Кумири»
20:30 «Свiтськi хронiки»
21:00 «Шеф-кухар
країни» з М. Поплавським
22:00 Х/ф «Серед
коршунiв»
00:00 Д/ф «Р. Нахапетов.
Вiд П’ятихаток до
Голлiвуду»
ТЕТ
7:15 М/с «Дорамандрiвниця»
07:40 М/с «Елвiн i
бурундуки»
08:00 Мультмiкс
09:30 М/ф «Битва за
планету Терра»
10:55 М/с «Пригоди
Котигорошка та його
друзiв»

19 лютого 2017 р. о 10:00 год. по вул. В. Симоненка, буд. 2 в м. Вишгороді відбудуться
збори власників щодо надання нежитлового приміщення загальною площею 9 кв. м
на першому поверсі 3-го під’їзду в строкове
платне користування.
Прохання до всіх співвласників буд. № 2 по
вул. В. Симоненка бути присутніми на зборах.
Потрібен розклейник і кур’єр по Вишгородському району.
Транспортом і клеєм забезпечуємо.
З усіх питань телефонуйте: 0-800-20-20-80
(дзвінки безкоштовні для всіх операторів)

НТН
7:45 Х/ф «Ласкаво
просимо, або Стороннiм
вхiд заборонено»
09:05 Т/с «Спадщина»

Хочете продати або
здати в оренду квартиру
у Вишгороді?
Зробимо це разом —
вигідно і швидко!
Агентство нерухомості
«Старгород» має в
своєму розпорядженні
велику базу потенційних
покупців, яка постійно
оновлюється.
Консультація
і дзвінок безкоштовні:
0-800-20-20-80

19 лютого з 09:00 до 16:00
у перукарні, що по вул.
М. Грушевського, 1
у м. Вишгороді, купуємо волосся
— до 55 тисяч грн за 1 кг.
Тел: (067) 622-01-61, (095) 431-63-06

МЕГА
6:00 Бандитський Київ
07:20 Мiстична Україна
09:00, 18:10 У пошуках
iстини
10:50 Повiтрянi бої

12:30 Дослiдження часу
14:30 Загадки планети
16:30 Дика планета
20:50, 23:40 Секретнi
iсторiї
21:40 Людина розумна
ТРК «КИїВ»
8:00 «Ранок по-київськи»
10:30 «Шеф-кухар
країни»
15:45 «Україна
М.Поплавського»
16:10 Х/ф «Ведмежа на
iм’я Вiннi»
17:45 Х/ф «Межа»
19:20 Х/ф «Хоча зi мною
нiхто не йде»
21:00 «СТН-тижневик»
21:30 «СТН-спорттижневик»
21:50 Х/ф «Пi Джей»
23:35 «Українська
Нацiональна Лотерея»
K1
7:30, 08:30
«Мультфiльми»

У зв’язку з розширенням виробництва
підприємство ТОВ «ДЕОС» (у м. Вишгороді)
запрошує на роботу:
— малярів порошкового фарбування — чоловіки до 45 років, з/п — від 9 000
грн. Навчаємо;
— помічників малярів порошкового
фарбування — чоловіки до 45 років, з/п — від
7 000 грн. Навчаємо;
— жінок у цех декорування — до 45 років, з/п — від 6 000 грн. Навчаємо.
Офіційне працевлаштування. Соц. пакет.
Дружний колектив.
Тел: (067) 659 54 57, Віталій Миколайович

Виробниче підприємство
оголошує набір роздільників
брухту та відходів металу
(чоловіки). Місце роботи
— м. Вишгород (Карат),
графік роботи:
пн-пт, з/п — від 5 000 грн.
Тел: (04596) 25-271,
25-272

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

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.

08:00 «Чи знаєте ви,
що...»
10:00 Т/с «H2O: Просто
додай води»
11:25 М/ф «Мухнемо на
Мiсяць»
13:00 «Орел i Решка.
Шопiнг 2016»
14:00 «Орел i Решка.
Незвiдана Європа»
20:00 Х/ф «Хатiко:
Найвiрнiший друг»
21:50 «Вечiрнiй квартал»
23:30 Х/ф «Остання
любов на Землi»
ІНТЕР
6:35 «Подробицi»
07:00 Х/ф «Рiдня»
09:00 «Готуємо разом»
10:00 «Орел i решка. Рай
i пекло»
11:00 «Орел i Решка.
Шопiнг»
12:00 Т/с «Знахарка»
16:00 Т/с «Своя правда»
20:00 «Подробицi тижня»
21:30 Т/с «Генеральська

невiстка»
ICTV
7:15 Т/с «Вiддiл 44»
10:55, 11:50, 13:00
Стоп-5
12:45 Факти. День
13:55 Х/ф «22 кулi.
Безсмертний»
16:05 Х/ф «Леон»
18:45 Факти тижня. 100
хвилин
20:30 Х/ф «Повiтряний
маршал»
22:30 Х/ф «Викрадена-2»
00:15 Х/ф «Дiвчина з тату
дракона»
5 КАНАЛ
6:00, 09:30 Час: Важливо
06:15, 21:00 Час:
пiдсумки тижня з В.
Гайдукевичем
06:25, 18:10 Велика
полiтика
07:00, 08:00, 09:00, 10:00,
11:00, 12:00, 13:00, 14:00,
15:00, 16:00, 17:00, 18:00,

Âèøãîðîä

19:00, 22:00, 00:00 Час
новин
12:40 Прес-конференцiя
щодо ситуацiї у зонi АТО
13:10 Модне здоров’я
19:25 Невигаданi iсторiї
20:00 Машина часу
22:30 Док. проект
«Серпнева вiйна»
23:20 Фiнансовий
тиждень
2+2
08:00 «Нове Шалене
вiдео по-українськи»
10:05 Х/ф «Подвiйний
дракон»
11:55 Х/ф «Втеча»
14:05 Х/ф «Унiверсальний
агент»
15:50 Х/ф «Мiцний
горiшок - 3: Вiдплата»
18:10 Х/ф «Загнаний»
20:00 Х/ф «Вiдплата»
22:10 Х/ф «Iдеальнi
канiкули»
23:55 «Змiшанi
єдиноборства. UFC.»

Директор КП «Редакція газети «Вишгород»
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P. S.

Полюбіть ближнього
свого... хоча б у День
Святого Валентина

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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11 лютого

Мозаїка

2017 року

Щиро вітаємо з молодим ювілеєм життєрадісну, щиру, привітну Тетяну ТОМЧЕНКО!
Танюша! Тепла тобі і радості якнайбільше!
Нехай ніжна музика завжди звучить у твоїй
душі, а разом із нею – дзвіночки дитячого сміху
твоєї донечки і ласкавий голос коханої людини.
Життя хай дарує чудові моменти,
Яскраві емоції, гарні презенти
І друзів найкращих, з якими надійно,
Людину найближчу, з якою спокійно.
Вдячні покупці та колеги

Вітаємо Назарчика з днем народження
7 лютого нашому сонечку Назарчику СКОВОРОДІ виповнився рік!
Вітаємо тебе, синочку, та бажаємо здоров’я і здійснення мрій. Іди по
життю впевнено, досягай поставлених цілей, радій кожній миті!
Вот и годик пролетел...
Вітання
Стал, малыш, уже ты смел,
Ты подрос уже прилично,
На ногах стоишь отлично!
Ты болтаешь понемногу,
Временами сморишь строго,
Но при этом веселишься,
Позитивным быть стремишься!
Ты расти, малыш, счастливым,
Очень смелым, справедливым,
Добрым, ласковым, чудесным,
Самым милым и прелестным!
Люблячі батьки
мама Світлана, тато Олександр

З ювілеєм!

Вишгород

Поздоровляємо зі вступом до клубу семидисятників
Петра Олександровича ПОДЛЄСНОГО!

Ювіляр — корінний житель славного міста Вишгорода. Ще
коли Вишгород був невеликим селищем, він пізнав тяготи післявоєнного сирітського дитинства. Служив на флоті — на Каспійському та Чорному морях.
Ветеран підприємства «Сільгосптехніка», має багато відзнак за добросовісну працю. Освоїв кілька спеціальностей.
Майстер «Золоті руки».
У всьому допомагає рідним, знайомим, сусідам, а також як
волонтер — громадським та ветеранським організаціям міста.
Вже будучи на пенсії, обладнав собі міні-майстерню, де виготовляє чудові побутові речі.
Чемний, привітній, навіть у чомусь сором’язливий, щедрий
на добре слово та жарт. Незважаючи на начебто солідний вік,

він по-молодечому енергійний, непосидючий, роботящий.
Ветеран Чорнобиля, гасив ту вселенську пожежу, яка тепер дається
йому взнаки. Має хорошу сім’ю, двох
дорослих онуків.
Ми всі сердечно вітаємо Петра
Олександровича з високим ювілеєм
та бажаємо доброго здоров’я, благополуччя, витримки та багато нових
ювілеїв!
З повагою друзі, сусіди

Купуй органічне

Натуральна косметика
за помірними цінами
Завітайте в наш фірмовий магазин «Каприз» за
адресою: м. Вишгород, вул. Б. Хмельницького, 2
(сьомий магазин, приміщення колишньої аптеки).
У магазині представлена продукція виробників
косметики Вишгородського р-ну: фабрики «Комбі» та
Фармацевтичного науково-дослідницького центру
«Альянс краси»;

Вітаємо
9 лютого — святкує день народження Вадим Алікович КАРПОВ —
спеціаліст апарату виконавчого комітету Вишгородської міської ради.
Щиро вітаємо! Бажаємо оптимізму в житті, здійсненням мрій, достатку та міцного здоров’я!
Вишгородський міський голова Олексій МОМОТ,
міська рада, міськвиконком, редакція газети «Вишгород»

Дорогу нашу маму, тещу, бабусю, дружину
Ольгу Петрівну ХОМЕНКО
щиросердно ВІТАЄМО з днем народження.
Зичимо їй доброго здоров’я,
довголіття і всіляких гараздів.
Ірина, Олег, Денис ЦИКУНОВИ,
Володимир ХОМЕНКО

Вітання

Козацького духу й удачі!

Від усієї душі вітаю члена партії «ВО
«Батьківщина» Миколу Михайловича
ЖАДАНА з днем народження!
Бажаю іменинникові міцного здоров’я,
фінансової стабільності, гармонії у всьому,
любові у найкращих її проявах, мирного
неба над головою.

Нехай Вас супроводжує удача й успіх,
оточують близькі за духом люди, а кожен
Ваш день сяє новими веселковими барвами!
Від щирого серця
Трохим ІВАНОВ,
голова Вишгородської РО ПП
«ВО «Батьківщина»

Вишгородський історико-культурний заповідник

Доки Будинок Клюкви (вул. Шкільна) ремонтують (чит.
«Історичний музей в історичній будівлі» на шп. 9 № 3’2017
газети «Вишгород»), адміністрація та наукові працівники
Вишгородського історико-культурного заповідника (ВІКЗ)
перебралися до приміщення на вул. М. Грушевського, 1. І,
попри об’ємну поточну роботу, обговорюють концепції майбутніх експозицій та виставок. Саме цьому було присвячене засідання науково-методичної ради ВІКЗ, яке відбулося
3 лютого ц. р.
Завідувач Музею давньоруського гончарства Оксана Старак-Повякель ознайомила присутніх з концепцією подальшого
розвитку музею та тематико-експозиційним планом виставки
«Рушники Полісся», зав. відділом археології заповідника, кандидат історичних наук Всеволод Івакін — з тематико-експозиційним планом інтерактивної виставки «Князі та гончарі» (яка
скоро з’явиться у… втім, хай це буде сюрпризом для вишгородців).
Також ішлося про тематико-експозиційний план виставки
«Київщина на давніх картах XVI — початку XX століть», відкриття якої присвячене 85-річчю утворення Київської області. Із

авторським проектом оздоблення Історичного музею ВІКЗ виступив архітектор і художник, почесний громадянин Вишгорода
Василь Климик.
Директор заповідника, кандидат історичних наук Влада
Литовченко розповіла про участь заповідника у міжнародному
культурно-просвітницькому проекті «Нас єднає Шевченкове
слово». Керівник ВІКЗ чітко окреслила Концепцію наповнення
загальної експозиції Історичного музею заповідника. «Музей
має бути живим, осередком постійних просвітницько-культурномитецьких проектів, окрасою славетного Вишгорода», — сказала Влада Литовченко.
До протоколу засідання було внесено зауваження та пропозиції науковців і громадськості. Зокрема, головний редактор газети «Вишгород» Марина Кочелісова (телефон редакції:
(04596) 527-25) озвучила побажання вишгородців і мешканців
району про наявність у експозиціях розлогих історичних довідок
від давніх часів до сьогодення (навчальні і медичні заклади, виробництва та підприємства, храми та Демидівське і Вишгородське диво, відомі особистості, друковані видання Вишгородщини і про Вишгородщину тощо).
Шановна громадо, активісти! Яким ви бачите Вишгородський історико-культурний заповідник? Що вважаєте головним
в експозиціях музеїв ВІКЗ? Поділіться своїми думками, будь
ласка! Дзвоніть: 050-332-09-90 (Влада Володимирівна). Пишіть:
vlada.litovchenko@ukr.net

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

Вважати недійсними втрачені документи від 10.12.1991
р. про членство в ГБК «Ветеран» (гаражний бокс №
150) на ім’я Оксани Валентинівни ПЕТРОЧУК

Влас. інф.

Живий музей

ФОТО — архів ВІКЗ, спеціально для «Вишгорода»

Шановний Петре Івановичу БЕРЕЗИНЕЦЬ!
ВІТАЄМО Вас з ювілеєм!
Сьогодні рівно шістдесят у Вашому житті минає,
А скільки їх ще на шляху — про це ніхто не знає.
Тож зичимо в здоров’ї вік довгий прожити,
Щоб усіх на сторіччя могли запросити,
Щоб у мирному небі Вам сонце всміхалося,
А всі Ваші мрії та плани збувалися.
Хай зоров’я, щастя і достаток сиплються,
як липи цвіт,
Хай малює доля з буднів свято,
А Господь дарує ще багато літ!
Колектив комітету по боротьбі
з корупцією та організованою злочинністю

Будівельні паспорти.
Повідомлення про початок
виконання будівельних робіт.
Технічні паспорти.
Декларації про готовність до експлуатації об'єкта.
Розробка проектів будівництва та реконструкції.
Та багато інших послуг у будівельній сфері!

ТОВ
«АЛТАНА»
БТІ

продукція Харківської парфумерної фабрики;
білоруська косметика та побутова хімія.
Працюємо з 10:00 до 19:00 (обідня перерва з 14:00
до 15:00)
У суботу – з 10:00 до 15:00.
Неділя – вихідний.
Тел: (066) 522-30-87

м. Вишгород, вул. Ю. Кургузова, 6-а, офіс 205.
Тел: (096) 585-52-46; (04596) 22-131
У зв’язку з розширенням МЦ «Аміда» запрошує на роботу:
— медсестру;
— адміністратора;
— молодшу медичну сестру.
Офіційне працевлаштування, соціальний пакет,
з/п — за результатами співбесіди.
Звертатись за тел: (099) 217-30-57, Ольга Володимирівна

Сцену підкорили запальні дівчата
ФОТО – архів колективу «Flash», спеціально для «Вишгорода»

Валентина ЯКОВЕНКО, методист ЦТ «Джерело»
У IV Міжнародному фестивалі-конкурсі мистецтв «Підкори сцену», який відбувся 4 лютого у Центрі культури і мистецтв Київського національного економічного університету
ім. Вадима Гетьмана, взяли участь і вихованці Вишгородського міського центру творчості «Джерело».
Колектив сучасного танцю «Flash» виступив з номерами
«Поміж небом і землею» та «Запальні дівчата» і серед понад
20-ти колективів Київської області, України та зарубіжних ви-

боров III місце у номінації «Сучасна хореографія» (третя вікова
категорія).
Керівник колективу Вероніка Манзюк (їй вручили Подяку від
журі Міжнародного фистивалю-конкурсу) задоволена результатом. «Не дивлячись на те, що якість і краса костюмів інших учасників аж зашкалювали, а наші виглядали набагато скромніше,
журі відзначило призовим місцем виступ саме нашого колективу. Це свідчить про те, що дівчата виступили на високому рівні».
Щиро вітаємо «Flash» та його керівника з успіхом і бажаємо
нових перемог!

Конкурси

