Âèøãîðîä
Газета Вишгородської міської ради

www.vyshgorod.in.ua

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

аФішка

Субота, 25 лютого 2017 року, № 8 (1114)

Мітинг-реквієм

ВИШГОРОД СПОРТИВНИЙ…
25 лютого (субота) на стадіоні «Енергетик»
— у рамках календарної програми «Козацькі звитяги-2017» — лижварський/нартярський фестиваль
«Масниці-2017». У програмі: лижеролерні/лещетарські перегони, нагородження переможців, чай
«Мономах», фольклорні витребеньки. Збір учасників о 12:00. Старт о 12:30.
Довідки та попередні заявки за тел: (04596)
54-762, (097) 553-08-16
… ЕФЕКТИВНО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ
25 лютого (субота) о 10:00 – науково-практичний семінар: «ПроБіотехнологія – здорова земля, здорові рослини, здорові люди» (м. Вишгород, пл. Т. Шевченка, 1, 2-ий поверх, актова зала).
Фермер Ви або звичайний городник, громадський діяч, керівник підприємства, спеціаліст або
вчений, – для всіх однаково важливими є питання
родючості землі, рівень і якість врожаю, здоров’я
людей і безпека тих місць, де живемо ми та наші
діти.
Організатори заходу – Вишгородська міська
рада спільно з Компанією «Центр Ефективних
Технологій» – запрошують усіх охочих. Вхід вільний
…СВЯТКОВИЙ
28 лютого (вівторок) з 14:00 год.:
— спортивні змагання на площі біля
БК «Енергетик»;
— ярмарок майстрів Hand Made у
холі БК «Енергетик»;
— дитячі майстер-класи від Центру розвитку дитини
«Вінні», ІІ поверх БК
«Енергетик»;
з 16:00 год.:
—
концертна
програма на площі
біля БК «Енергетик»
— розваги, конкурси, частування.
… СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ
28 лютого (вівторок) о 14:00 — громадські
слухання на тему «Внутрішня економічна політика — це стосується кожного. Пенсійне забезпечення населення — чи дострокове вимирання?».
Запрошуються громада міста, фахівці економічної
та соціальної сфери, громадські рухи й об’єднання,
політичні партії. Докладніше — за тел: (067) 459-3156, (095) 177-82-56 (Степанія Сідляр, координатор
духовно-просвітницького центру «Спадщина»)
УКРАЇНА У ПЕРШІЙ СВІТОВІЙ ВІЙНІ
24 лютого - 20 березня у Національному музеїзаповіднику «Битва за Київ у 1943 році» (вул. Ватутіна, 67, с. Нові Петрівці Вишгородського району)
— виставка «Україна у Першій світовій війні» (докладніше — на сайті газети «Вишгород»)
МАГІЯ ПОЛІСЬКОГО ОРНАМЕНТУ
Виставка «Магія поліського орнаменту»,
приурочена 85-річчю створення Київської області,
працюватиме до 8 березня 2017 р. Музей на вул.
Межигірського Спаса, 11 відчинений для відвідувачів у всі дні тижня, крім понеділка, з 10-ої до 17 год.
Тел: (04596) 25-315.

Дата

Не викреслити з пам’яті Афган
З кожним роком історія віддаляє нас від вогняних років «Афганської війни». Але час не може
викреслити з нашої пам’яті героїчні подвиги, приклади мужності і вірності військовому обов’язку,
які продемонстрували тисячі відданих синів і дочок
України, долею одягнених у солдатські шинелі.
Найбільш
жорстокою була війна у Республіці Афганістан, з якої
не повернулося 3360
синів України. Світла їм
пам’ять…
А всім воїнам-інтернаціоналістам
і
їхнім
родинам з нагоди Дня
вшанування
учасників
бойових дій на території
інших держав від усієї
душі зичу добра і щастя, миру і достатку, міцного
здоров’я і довгих років життя!
З повагою
Трохим ІВАНОВ,
заступник Вишгородського міського голови

Вшанування подвигу Небесної Сотні

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

20 лютого — трагічна дата в новій українській історії, відзначення якої
увічнив Указ Президента України від 11 лютого 2015 року № 69/2015 «Про
вшанування подвигу учасників Революції гідності та увічнення пам’яті Героїв Небесної Сотні». Та не на виконання Указу Президента, а за велінням серця прийшли на площу Тараса Шевченка у Вишгороді молодь і літні люди,
влада і громада.
Керівники міста і району — в. о. голови Вишгородської РДА Вячеслав Савенок і голова Вишгородської райради Ростислав Кириченко говорили про третю
річницю трагічної загибелі Небесної Сотні, про рани України, які щодня кровоточать на Сході, про те, що Україна була, є і буде — незалежною, суверенною,
процівітаючою європейською державою.
«Революція Гідності змінила хід української історії, — сказала секретар
Вишгородської міської ради Тетяна Бражнікова. — Набуло нового значення слово «Гідність». Душу й тіло положили хлопці з Небесної Сотні за нашу свободу, за
правду, за нас із вами. Ціною власного життя вони довели, що український дух —
незламний, український народ — нескорений. Наш із вами святий обов’язок —
пам’ятати про подвиг Героїв. Наш святий обов’язок — не зрадити їх. І — кожен на
своєму місці — зробити все для того, щоби перемогли добро, правда, свобода і
наша держава стала справді правовою, європейською та незалежною».
Депутати і працівники виконкомів міської та районної рад, керівники установ, організацій та підприємств, громадські активісти, військові, волонтери, учні
та студенти, мешканці міста і району вшанували пам’ять Героїв Небесної Сотні

Глас народний

Народ — армії

ІМПЕРІЯ ЗАВДАЄ ХОЛОСТИЙ УДАР
Сергій СКАРБНИК
Facebook, 17.02.2017, 18:22
Олексій Момот замість домашнього арешту та відсторонення від посади
отримує запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання (друга частина засідання Печерського суду відбулась
17.02.2017 р. — ред.). А
тим часом прокуратура
до 14 квітня буде проводити чергове пустопорожнє розслідування.
Враження, ніби цією
справою нас пробують
на зуб: «може, вже можна Момота з’їсти, може,
народ все забув і його
не підтримує?». Чим ще
можна пояснити подібну
«нав’язливість»
звинувачень? Та ми нічого не
забули і соц. мережі з
тегом #freeMOMOT всі
пам’ятають. Тим паче, що
прихильників народного мера стало ще більше, коли зникли сумніви в останніх скептиків.
Мені цікаво, чи розуміють замовники справи та їхні безголові маріонетки, що своїми діями вони лише роблять PR Олексію. З такою увагою вже ніякої рекламної кампанії не потрібно. А це означає, що їм треба змиритися і не
вкладати вкрадені гроші у форсування справи Момота. Іноді дешевше визнати свою помилку, правда, для цього слід мати достатньо здорового глузду.
Та я вірю, що, маючи таку самоорганізовану та самодостатню громаду, — подібним фальсифікаціям скоро не буде місця. Адже раби не в змозі
контролювати вільних людей, а світло Свободи осліплює тих, хто звик жити
у темряві.
#ВишгородСила

Учасникам АТО

Сітка-берегиня
Шановні
вишгородці!
Група
«СІТКА-БЕРЕГИНЯ» запрошує всіх
небайдужих долучитись до плетіння
МАСКУВАЛЬНИХ СІТОК для потреб
наших ЗАХИСНИКІВ на Сході України!
Адреса: м. Вишгород, пл. Т.
Шевченка, 1, внутрішнє подвір’я
адмінбудинку, гараж 3, щодня
(крім вихідних) з 17:00 до 19:00.
Тел: 098-45-99-523
(Олександр Пишний),
095-46-50-353
(Олександр Захаров),
098-39-88-127
(Олена Роговенко).
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Пільговий кредит
на житло
З метою підвищення рівня забезпечення
сімей учасників АТО житлом Держмолодьжитло
ініціювало внесення змін до Порядку використання власних коштів (коштів статутного капіталу)
Державної спеціалізованої фінансової установи
«Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву» в частині надання права на
перевагу в отриманні кредиту молодим сім’ям,
в яких один із членів сім’ї (чоловік або дружина)
брали безпосередню участь в антитерористичній
операції та/або у забезпеченні її проведення, а
також сім’ям молодих громадян, учасників антитерористичної операції, які загинули у період
проведення антитерористичної операції. Зазначені зміни затверджено рішенням спостережної
ради Держмолодьжитла від 21 жовтня 2016 року.
Кредит за рахунок власних коштів Держмолодьжитла надається на будівництво (реконструкцію) і придбання житла молодим сім’ям та
одиноким молодим громадянам (віком до 35 років), які згідно із законодавством визнані такими,
що потребують поліпшення житлових умов.
Відсоткова ставка за користування кредитом встановлена у розмірі 14,1% річних, кредит
надається терміном до 30 років, але не більше,
ніж до досягнення позичальником пенсійного
віку.
Громадяни, які виявили бажання отримати пільговий кредит, повинні звернутися до
Іпотечного центру в м. Києві та Київській області Фонду, що знаходиться за адресою: м.
Київ, вул. Максима Кривоноса, 2-а, корпус 2
(поверх 5). Консультації можна отримати за телефоном: +38 (044) 249-36-93.

Пам’ятні дати

ФОТО – Андрій МАКСІМОВ, «Вишгород»

18 лютого у Вишгороді біля меморіального знаку воїнам-«афганцям»
(вул. М. Грушевського, 1) відбувся мітинг-реквієм з нагоди Дня вшанування
учасників бойових дій на території інших держав.
Після закінчення Другої світової війни українські військові брали участь у 24
локальних війнах і збройних конфліктах на території 16 іноземних держав. Виконували «інтернаціональний» обов’язок у Чилі, Іспанії, Єгипті, В’єтнамі, Ефіопії, на
острові Куба та в багатьох інших «гарячих» точках. Після здобуття Україною незалежності наші військові стали учасниками багатьох миротворчих місій. Із 1979
р. по 1989 р. близько 150 тисяч українців пройшли через горнило «Афганської
війни»...
Воїни-«афганці», мешканці Вишгорода, представники органів виконавчої
влади та місцевого самоврядування згадали полеглих в Афганістані, померлих
від ран, контузій, травм і хвороб, пропалих безвісти, вшанувавши їх хвилиною
мовчання. Вшанували і тих, хто повернувся додому живим, проте з назавжди пораненою душею. (А вже 28 років минуло відтоді, як воїни-інтернаціоналісти залишили Афганістан.) Тисячі з них сьогодні захищають рідну землю на Сході України.
Про все це говорили в. о. голови Вишгородської РДА Вячеслав Савенок,
міський голова Олексій Момот, заступник голови районної ради Анатолій Потапенко, голова районної організації Української спілки ветеранів Афганістану Віктор Ткачук.
До підніжжя меморіального знаку воїнам-«афганцям» лягли живі квіти
пам’яті…
***
Цього ж дня в РБК «Енергетик» відбувся концерт-реквієм.

Офіційний сайт міськради: vyshgorod-rada.gov.ua

Ігоря Пехенька, Володимира Кіщука, Володимира Мельнічука та Володимира
Кульчицького хвилиною мовчання та поклали квіти до інформаційного стенду
подій Революції Гідності, меморіальних дошок (НА ФОТО) і могил Героїв України, які загинули на Майдані Незалежності в дні Революції Гідності.

Запаліть
свічки

Про події «Афганської війни» та долі її героїв нагадав документальний фільм,
тему якого продовжив фольклорний ансамбль «Золотий вік» з піснями «Земля
важка…», «Я повернусь», солісти Людмила Коваль («Запаліть свічки»), Олександр Біляєв («Плачуть ікони»), Софія Птушко («Ой, верше») та інші виконавці.
«Герої не вмирають!..» – звучало про героїв усіх часів – тих, хто поліг у бойових діях на території інших держав, і тих, хто й сьогодні віддає життя за цілісність
нашої держави на Сході України.

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

2

25 лютого

Суспільство

2017 року

Дорога громадо Київщини!
Олександр ГОРГАН, голова Київської
обласної державної адміністрації
27 лютого Київська область святкує своє
85-річчя. Однак історія Київщини сягає в IX століття, в державу Київська Русь.
Київщина — це і є та Давня Свята Русь. Тут
б’ється серце України, живе душа України, яку не
змогли знищити тоталітарні режими.
Саме на Київщині визрівала і кувалася національна ідентичність українського народу.
Сьогодні Київська область — це регіон з розвиненою економікою, потужним інтелектуальним ресурсом, сучасними технологіями, розвиненою аграрною галуззю та численними промисловими
центрами.
Але, без сумніву, головним багатством нашої області є люди —
щирі, працелюбні, талановиті та патріотичні.
Нам є чим пишатись, і ми маємо всі підстави для того, щоб з
впевненістю дивитись в майбутнє.
Шановні друзі, прийміть щирі вітання з нагоди 85-річчя Київської області!
Нехай процвітає наша рідна земля!

Пенсійне забезпечення учасників
антитерористичної операції
Влада — народу
Управління Пенсійного фонду України
у Вишгородському районі
З 06.02.2017 набрав чинності Закон
України «Про внесення змін до деяких
законів України щодо пенсійного забезпечення окремих категорій осіб із
числа учасників антитерористичної
операції» від 18.10.2016 р. № 1683-VIII.
Згідно з цим Законом, військовослужбовці, особи начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ,
які брали участь у бойових діях, в антитерористичній операції в районах її проведення, а також ті, які стали інвалідами
внаслідок поранення, контузії, каліцтва,
отриманих при захисті Батьківщини або
при виконанні інших обов’язків військової служби (службових обов’язків), або
внаслідок захворювання, пов’язаного з
перебуванням на фронті, виконанням
інтернаціонального обов’язку чи безпосередньою участю в антитерористичній
операції в районах її проведення, дружини
(чоловіки), якщо вони не взяли повторний
шлюб, і батьки військовослужбовців, осіб
начальницького і рядового складу органів
внутрішніх справ, які померли (загинули)
у період проходження військової служби
(виконання службових обов’язків) чи після звільнення із служби, але внаслідок
поранення, контузії, каліцтва, отриманих
при виконанні обов’язків військової служби (службових обов’язків), захворювання,
пов’язаного з перебуванням на фронті,
ліквідацією наслідків Чорнобильської катастрофи, виконанням інтернаціонального обов’язку чи безпосередньою участю
в антитерористичній операції в районах
її проведення, особи, яким надано статус

Дорогі мешканці Київщини!

Київській області — 85!
Від щирого серця вітаю вас із ювілейною 85-ю річницею нашої рідної Київської області!
Хоч офіційною датою створення
Київщини вважають 27 лютого 1932
року, та історія регіону налічує не одне
століття. Міста Київської області —
Вишгород, Бориспіль, Васильків, Біла
Церква, Переяслав-Хмельницький —
неодноразово згадуються в літописах.
Від Макарова до Яготина, від Ставища
до Красятичів — всюди земля Київщини зберігає давні пам’ятки історії. Ми
пам’ятаємо звитягу, честь, жертовність,
любов до рідної землі героїв, які ставали на захист України в усіх куточках
держави.
Славні воєначальники Богдана
Хмельницького — полковник Іван Гиря,
Яків Кліша, Семен Половець, Іван Кравченко, які повстали проти національного та соціального гноблення, — родом

учасника бойових дій відповідно до пункту 20 статті 6, інваліда війни відповідно до
пунктів 12 та 13 статті 7 Закону України
«Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», особи з числа резервістів і військовозобов’язаних, яким надано статус учасника бойових дій відповідно
до пункту 19 статті 6, інваліда війни відповідно до пункту 11 статті 7 Закону України
«Про статус ветеранів війни, гарантії їх
соціального захисту», дружини (чоловіки), якщо вони не взяли повторний шлюб,
і батьки, яким надано статус особи, на
яку поширюється чинність Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії
їх соціального захисту», відповідно до абзаців шостого та сьомого пункту 1 статті
10 зазначеного Закону , а також абзацу
восьмого пункту 1 статті 10 зазначеного
Закону з числа членів сімей резервістів і
військовозобов’язаних, мають право на
призначення дострокової пенсії за віком після досягнення чоловіками 55 років,
жінками — 50 років та за наявності страхового стажу не менше 25 років для чоловіків і не менше 20 років для жінок.
Тобто з 06.02.2017 право дострокового виходу на пенсію за віком після досягнення чоловіками 55 років, жінками
— 50 років та за наявності страхового
стажу не менше 25 років у чоловіків і не
менше 20 років у жінок надано військовослужбовцям, особам начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ, добровольцям, резервістам,
військовозобов’язаним, яким надано статус інваліда війни або учасника бойових
дій у зв’язку з безпосередньою участю в
антитерористичній операції, забезпеченні
її проведення, безпосереднім перебуванням в районах антитерористичної операції
у період її проведення, а у разі загибелі
(смерті) таких осіб — членам їх сімей.

Вишгород

із Білоцерківщини. Діди та прадіди
мешканців Броварів були на передньому краї безкомпромісної боротьби з
більшовицьким окупаційним режимом.
А місто Згурівка було назване на честь
вірного соратника гетьмана Івана Мазепи — Тимофія Згури. Жителі Іванкова
брали участь у Визвольній війні українського народу 1648-1654 років під проводом Богдана Хмельницького. Під час
Визвольних змагань 1917—1921 років
у Кагарлиці знаходився один зі штабів
повстанського руху Київщини. У часи
Коліївщини Миронівка була осередком
боротьби проти польсько-шляхетського
гніту. З Рокитного розпочалося козацько-селянське повстання 1590—1593
років, спрямоване проти соціального
та національного гноблення з боку Речі
Посполитої.
Ця пам’ять про минулі перемоги завжди надихає нас боротися пліч-о-пліч

Правова
абетка

за українську незалежність. Тому в сторінки історії вписані
імена Героїв Небесної Сотні та тих, хто
вже три роки захищає Україну на Сході
держави. На нас та
наших дітей випала честь відродити
українську державність!
Нехай ювілейна дата — 85 років —
стане приводом для гордості за наш
край: за наших мешканців, наших героїв та нашу землю.
Бажаю кожній сім’ї великого родинного щастя, наснаги, успіхів, вагомих
здобутків у щоденній праці!
З днем народження, Київщино!
З повагою
Голова Київської обласної ради
Ганна СТАРИКОВА

За невиплату нової мінімалки —
штраф 320000 гривень

Вишгородська ОДПІ
З початку року для юридичних та
фізичних осіб-підприємців, які використовують найману працю, передбачено
нові штрафи за порушення трудового
законодавства. Відтепер за невиплату
мінімалки 3200 гривень — очікує «немаленький» штраф, який дорівнює сумі 320
тисяч гривень, — повідомляють в Ірпінському відділенні Вишгородської ОДПІ
ГУ ДФС у Київській області.
Починаючи з 1 січня 2017 року, вже
проводяться перевірки роботодавців щодо
дотримання виплати мінімальної зарплати у розмірі 3200 гривень. Відповідно до
нових законодавчих норм, підприємці мають сплатити штраф розміром до 3-ох мінімальних заробітних плат у всіх випадках
неправомірного недопущення інспекторів

до перевірки.
У випадку перешкоджання проведенню перевірки щодо оформлення трудових договорів, оформлення працівника
на неповний робочий час у разі фактичного виконання роботи повний робочий
час, та виплати заробітної плати без нарахування та сплати єдиного внеску на
загальнообов’язкове державне соціальне
страхування та податків розмір штрафу
становитиме 100 мінімальних заробітних
плат, тобто 320 тисяч гривень.
Відповідні зміни передбачено у статті
265 Кодексу законів про працю, які внесли
Законом «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України» від 06.12.2016
№1774-VIII. У цьому ж законі передбачено
обов’язкову сплату ЄСВ усіма фізичними
особами-підприємцями, незалежно від результатів їх господарської діяльності.

Продав успадковану нерухомість:
чи сплачувати податок на доходи?
Вишгородська ОДПІ
Нагадуємо, що дохід, отриманий
громадянами від продажу (обміну) не
частіше одного разу протягом звітного
податкового року житлового будинку,
квартири або їх частини, кімнати, садового (дачного) будинку (включаючи земельну ділянку, на якій розташовані такі
об’єкти, а також господарсько-побутові
споруди та будівлі, розташовані на такій
земельній ділянці), а також земельної
ділянки, що не перевищує норми безоплатної передачі, визначеної ст. 121 Земельного кодексу України залежно від
її призначення, та за умови перебування
такого майна у власності платника податку понад три роки, не оподатковуєть-

ся (п. 172.1 ст. 172 Податкового кодексу
України).
На щастя спадкоємців, умова щодо перебування такого майна у власності платника податку понад три роки не поширюється
на майно, отримане як спадок. Більше того,
дохід від відчуження господарсько-побутових споруд, що розташовані на одній ділянці
з житловим або садовим (дачним) будинком
та продаються разом з ним, для цілей оподаткування окремо не визначається.
Отже, дохід від операцій з продажу не
частіше одного разу на рік вищевказаних
об’єктів нерухомості, які перебувають у
власності громадянина (резидента або нерезидента) менше, ніж три роки та отримані
таким платником у спадщину, податком на
доходи фізичних осіб не оподатковується.

Депутатська трибуна
Олександр СЕМЕНОВ,
депутат міської ради,
голова тимчасової комісії
Закінчилось
(21
лютого — ред.) перше пленарне засідання чергової 21-ої сесії
Вишгородської міської
ради сьомого скликання, яке наштовхнуло
мене на певні роздуми.
На цьому засіданні
мав розглядатись і затверджуватись звіт тимчасової комісії по
вивченню ситуації, що склалась у місті Вишгороді зі збільшенням кількості новобудов,
перевірки роботи виконавчого комітету та
відповідних відділів, які здійснюють організаційну діяльність у сфері містобудування
та архітектури на території, підпорядкованій
Вишгородській міській раді.
Тимчасовій комісії було доручено:
1) опрацювати питання обгрунтованості
тих чи інших рішень виконавчих органів міської ради, надати їм оцінку;
2) перевірити роботу виконавчого комітету та відповідних відділів, які здійснюють організаційну діяльність у сфері містобудування

та архітектури на території, підпорядкованій
міській раді;
3) подати до міської ради звіт про проведену роботу.
З метою виконання поставлених завдань
комісія звернулась до керівників відповідних
профільних відділів міської ради щодо надан-

до відповідних органів, зокрема до Державної архітектурно-будівельної інспекції України.
Із цього моменту почали відбуватися
дивні речі. Міськрада надала дуже обмежену
інформацію по забудовах: крім переліку забудовників — з адресами та кадастровими

Роздуми після сесії
ня необхідних для роботи комісії документів.
На жаль, на своє звернення комісія не отримала від апарату міської ради жодної інформації у письмовому вигляді. Відповідь надійшла лише після мого письмового звернення
безпосередньо до мера Олексія Момота, у
якому я просив:
— надати інформацію щодо усіх багатоповерхових будинків у м. Вишгороді, які знаходяться у стані будівництва або ще не здані
в експлуатацію;
— щодо невідповідності даних об’єктів вимогам чинного законодавства;
— надати копії всіх звернень, які в період
з 01.11.2015 року по сьогоднішній день були
спрямовані Вишгородською міською радою

номерами ділянок, не було зазначено ні кількості будинків, ні поверховість, ні кількості
квартир, що будуються. З приводу невідповідності будівництва даних об’єктів вимогам
чинного законодавства була надана така
офіційна відповідь, цитую: «інформацію щодо
невідповідності об’єктів багатоповерхової
забудови вимогам чинного законодавства
Вишгородська міська рада не може надати,
оскільки не володіє такою інформацією. Підпис — О. Момот».
Комісія змушена була послуговуватися
інформацією з інших доступних джерел для
виконання поставлених перед нею завдань.
В результаті проведеної роботи комісією було
встановлено наступне:

На сьогодні у місті Вишгороді існує 11
об’єктів багатоповерхової забудови незавершеного будівництва, тобто 11 будівельних
майданчиків.
Сумарна кількість будинків, які знаходяться в стадії незавершеного будівництва та
проектування — 35 (!)
У своїй більшості це — 10-25-поверхова
забудова.
Сумарна кількість квартир у цих будинках, які будуть здаватися найближчим часом,
— орієнтовно — близько 5 тисяч квартир!
Тобто, кількість жителів у місті збільшиться орієнтовно на 15 тис. людей. Це фактично
пів нинішнього Вишгорода. Звертаю увагу:
новосели прийдуть на ті самі 4 садочки і 3
школи, на ту саму одну лікарню і поліклініку!
На ті самі автобуси-напіврозвалюхи, якими
вже сьогодні не можна виїхати з Вишгорода!
Комісія встановила, що лише 4 земельні
ділянки із 11-ти відповідають цільовому призначенню. На 7 інших будівельних майданчиках будівництво ведеться на земельних
ділянках, які, згідно із діючою містобудівною
документацією (Генплан міста), не передбачають можливості здійснення багатоповерхової
забудови. Тобто будівництво ведеться з кричущим порушенням чинного законодавства.
Далі — на стор. 3

Вишгород
21 сесія міськради
7 скликання
Влас. інф.
На розгляд 21-ої сесії міськради було
винесено 48 питань. Та на першому засіданні, що відбулося 21 лютого у малому
залі адмінбудинку, розглянули лише половину, принагідно знявши двійко — за заявою та за рекомендацією профільної комісії. Із 33-ох земельних питань ухвалили ті,
що стосувалися присутніх у залі заявників.
32 міських депутати заслухали звіти керівників підприємств, установ та організацій
комунальної власності м. Вишгорода, тимчасової контрольної комісії «по новобудовах»
(роздуми голови комісії Олександра Семенова чит. на шп. 2-3), звільнили від сплати
земельного податку шлюз, передали в безоплатне користування Управлінню Державної
міграційної служби офісну техніку, затвердили ту ж чисельність працівників апарату
виконавчого комітету міськради (47 штатних
одиниць) та передачу в управління ОСББ буд.
6-г та 8 на вул. Н. Шолуденка, внесли зміни
до бюджету на 2017 рік, зокрема виділивши
додаткові кошти на світлофори, благоустрій,
ремонт басейну, зарплату медпрацівникам,
встановлення енергозберігаючих вікон у школі «Надія», а також затвердили звіти про виконання Вишгородського міського бюджету
за 9 і 12 місяців 2016 року:
доходи – 67 млн 87,7 тис. грн (9 міс.) і 88
млн 616,9 тис. грн (12 міс.) по загальному
фонду; 6 млн 429,2 тис. грн (9 міс.) і 13 млн
759,0 тис. грн (12 міс.) – по спеціальному;
видатки – 35 млн 695,6 тис. грн (9 міс.) і 56
млн 422 тис. грн (12 міс.) по загальному фонду; 15 млн 561,2 тис. грн (9 міс.) і 35 млн 720,3
тис. грн (12 міс.) – по спеціальному.
Обранці міської громади затвердили й
Положення про громадський бюджет (своєрідний майданчик ідей громадськості) —
, а також звернулися:
до Кабміну — щодо підготовки відповідної
нормативної бази та роз’яснення утворення
госпітальних округів; до ДП «Київська лісова науково-дослідна станція», Київського обласного та по м. Києві управління лісового та
мисливського господарства — щодо надання
погоджень для передачі в довгострокове тимчасове користування терміном на 49 років лісової ділянки площею 34 га (для організації
міського парку за стадіоном «Енергетик», між
вул. Н. Шолуденка і М. Ватутіна).
Пункт 14 порядку денного стосувався
внесення змін до Статуту КП «Редакція газети «Вишгород». Міський голова Олексій
Момот озвучив, що скорочується посада головного редактора (Марина Кочелісова), і
його функції виконуватиме директор КП (Володимир Ткач). Нічого особистого – просто
ораторія права.
Надаємо увазі читачів виступ головного
редактора газети «Вишгород» Марини Кочелісової:
«Шановний голово! Шановні депутати!
1 січня 2016 року набрав чинності Закон
України «Про реформування державних і
комунальних друкованих засобів масової ін-

Наше місто
формації».
Цей закон визначає механізм реформування друкованих ЗМІ, заснованих органами
місцевого самоврядування, з метою обмеження впливу органів державної влади та органів місцевого самоврядування на редакції
друкованих ЗМІ, а також зведення до мінімуму використання друкованих ЗМІ для маніпулювання суспільною свідомістю.
31 березня 2016 р. трудовий колектив
КП «Редакція газети «Вишгород» на загальних зборах ухвалив рішення взяти
участь у другому етапі (тобто впродовж
2017-2018 рр.) реформування друкованих
комунальних ЗМІ. Того ж дня протокол цих
зборів був скерований засновнику газети і
редакції – Вишгородській міськраді.
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цензури, інше втручання в його поточну діяльність.
Нова редакція Статуту не відповідає як інформаційній політиці України в галузі реформування ЗМІ, міжнародним зобов’язанням
нашої держави, так і національному законодавству України.
Згідно з пунктом 9.2 статті 9 «Органи
управління» проекту нової редакції Статуту, Засновник (міська рада) вводить орган
управління комунальним підприємством «Редакція газети «Вишгород», – міського голову.
Це є грубим порушенням антикорупційного законодавства: п. 2 ч. 1 ст. 25 Закону
України «Про запобігання корупції» забороняє сільським, селищним та міським головам
входити до виконавчих чи контрольних орга-

Ораторія права. Частина перша
Керівництво міської ради відреагувало
чомусь не відразу (у визначені Законом терміни), та в доволі оригінальний спосіб. 6 вересня 2016 р. на 15-ій сесії міськради було
запропоновано Статут у новій редакції. Трохи
змінений варіант проекту рішення був запропонований 17 жовтня 2016 р. на 17-ій сесії
міськради.
І от на розгляд чергової 21-ої сесії міськради знову (вже втретє!) виноситься проект
рішення про зміни до Статуту КП «Редакція
газети «Вишгород».
За більш детального ознайомлення із
трьома запропонованими проектами Статуту стає явним, що усі вони є протиправними
й фактично узаконюють цензуру та надають
необгрунтовані повноваження міській раді,
насамперед міському голові.
Згідно з п. 8 ч. 1 ст. 26 Закону України
«Про місцеве самоврядування в Україні» до
виключних повноважень міської ради належало вирішення питань щодо «заснування
ЗМІ відповідної ради, призначення і звільнення їх керівників» – належало до 01 січня 2016
року.
Із 1 січня 2016 року до повноважень
рад входить тільки «заснування аудіовізуальних (електронних) засобів масової
інформації відповідної ради, призначення
і звільнення їх керівників».
Можливість заснування друкованих
ЗМІ, призначення їх керівників з компетенції рад виключено.
Видаливши з п. 8 ч. 1 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»
право місцевими радами призначати керівників друкованих ЗМІ на період проведення
реформування, законодавець тим самим забезпечив керівників редакцій комунальних
ЗМІ гарантією від протиправного звільнення.
Мотивування необхідністю приведення
Статуту у відповідність до ст. 23 Закону України «Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні» суперечить чинному
законодавству, оскільки за цим Законом редактор (головний редактор) може очолювати
як ЗМІ в цілому, так і редакцію засобу масової інформації.
У даному випадку у такий спосіб фактично вчиняється спроба встановлення тотального контролю за діяльністю зазначеного
засобу масової інформації, введення в ньому

нів підприємства або організації, що має на
меті одержання прибутку (крім випадків, коли
особи здійснюють функції з управління акціями (частками, паями), що належать державі
чи територіальній громаді, та представляють
інтереси держави чи територіальної громади
в раді (спостережній раді), ревізійній комісії
господарської організації), якщо інше не передбачено Конституцією або законами України.
Спроба наділити міського голову правом
висування кандидатури та прийому на роботу головного редактора та укладання із ним
контракту, призначення ревізійної комісії,
затвердження плану роботи підприємства;
погодження штатного розпису, положення
про преміювання; контроль фінансово-господарської діяльності підприємства, надання
попередньої згоди на вчинення правочинів
(укладення, зміну, розірвання договорів або
інших правочинів) або відчуження рухомого майна, якщо сума такого правочину або
вартість такого майна перевищує 10 000,00
гривень (десять тисяч гривень 00 коп.) та інші
права є здійсненням діяльності, яка не тільки
є корупційною, але не передбачені ст.42 Закону України «Про місцеве самоврядування
та суперечить ст. ст. 23, 78 ГК України.
Тож у даному випадку зміна Статуту
переслідує тільки одну мету – звільнення
діючого керівника редакції КП «Редакція газети «Вишгород» та призначення
нового, більш контрольованого, а також
введення нового одноособового органу
керівництва підприємством – міського голову, протиправно наділеного як правами
засновника, так і організаційно-розпорядчими функціями керівника. Такі права у
міської ради відсутні з 1 січня 2016 року з
набуттям чинності нової редакції п. 8 ч. 1
ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».
Це грубе порушення ст. 19 Конституції
України, яка передбачає, що органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов’язані діяти лише
на підставі, в межах повноважень та у спосіб,
що передбачені Конституцією та законами
України.
Прийняття незаконних рішень є також
відвертим порушенням ще кількох законодавств України, зокрема:
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ч. 2 ст. 14 Закону України «Про реформування державних і комунальних друкованих
засобів масової інформації»;
п. 8 ч. 1 ст. 26 та ст. 42 Закону України
«Про місцеве самоврядування в Україні»;
ст. 23 Закону України «Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні»;
п. 2 ч. 1 ст. 25 Закону України «Про запобігання корупції»
ст. ст. 23, 78 ГК України;
ст. ст. 14, 15 Конституції України.
Звичайно, ми живемо в демократичному
суспільстві. Принаймні, прагнемо до цього.
Тож депутати Вишгородської міськради мають повне право проголосувати, або уособлюючи собою гарантів законів та Конституції
України, або ж підтримавши явно протиправний проект рішення, що грубо суперечить
чинному законодавству.
Але у разі підтримання Статуту, який суперечить законодавству, я як головний редактор розцінюватиму ці дії депутатського
корпусу Вишгородської міськради як сплановане та неприховане перешкоджання реформуванню міської газети та її редакції. А також
як відверту спробу прибрати з газети мене,
головного редактора газети «Вишгород», та
директора КП, Ткача В. О.».
Колегу-журналіста Марину Кочелісову
підтримав голова Ради редакторів Київської
області, делегований Національною асоціацією українських медіа редактор Іванківської
«Трибуни праці» Павло Смовж. Він нагадав
міським депутатам, що законодавство чітко
регулює процес роздержавлення комунальних ЗМІ. Та звернувся до сесії з проханням не
наламати дров, бо незаконне рішення створює прецедент, оприлюднення якого не додасть авторитету Вишгородській міській раді.
Під час обговорення були спроби підмінити розгляд проекту рішення на з’ясування
особистісних стосунків всередині колективу
редакції газети. На що депутати слушно зауважили, що це абсолютно не стосується
питання, зазначеного в Порядку денному. А
присутні переконалися, що фактично винесене на розгляд сесії питання щодо незаконних
змін до Статуту – спроба нинішнього тимчасово обраного вишгородцями керівництва
міськради розправитися з неугодним головним редактором газети «Вишгород» Мариною Кочелісовою.
Цікаво, що нову редакцію Статуту депутати для ознайомлення не отримали: мовляв,
ви ж читали текст восени (?!), знайдіть і порівняйте, хто ж вам заважає.
Врешті, після короткої наради (фракція
«Волі» попросила для цього перерву), ухвалили перенести розгляд на друге пленарне
засідання 21-ої сесії, яке призначено на 10:00
24 лютого (п’ятниця) у великій залі засідань
адмінбудинку.
У четвер, 23 лютого, керівництво міськради терміново скликало юристів на нараду, під
час якої не знайшлося більш важливої для
міста проблеми, ніж обдумати питання про те,
як обійти закон і все-таки звільнити неугодну
Кочелісову. Підсумок годинної наради – рішення відмовитися від протиправної спроби
внести зміни у Статут редакції та застосувати
не менш протиправну реорганізацію КП «Редакція газети «Вишгород».

Депутатська трибуна
(Початок — на стор. 2)
Але, як з’ясувала комісія, запити до вищестоящих контролюючих органів були направлені лише відносно трьох (із 11-ти!)
об’єктів. Тобто — маємо справу з очевидною
бездіяльністю міських структур (профільних
відділів апарату міськвиконкому).
У процесі обговорення звіту нам довелося почути різне — і що «це відверта брехня»,
і «популізм», і «передвиборна риторика», ба
навіть: «беріть та пишіть звернення самі».
Та ми й готові написати, але чого комісія, що
працює на громадських засадах, має виконувати прямі професійні обов’язки профільних
відділів апарату міськвиконкому, працівники
яких отримують заробітну плату з бюджету,
з 8-ої до 17-ої перебувають на роботі — і за
рік спромоглися написати АЖ три звернення
в контролюючі інстанції!
Або хоча б надайте нам належну інформацію! А то — знову цитую: «інформацію щодо
невідповідності об’єктів багатоповерхової
забудови вимогам чинного законодавства
Вишгородська міська рада не може надати,
оскільки не володіє такою інформацією»!
З огляду на вищевказані об’єми будівництва, що здійснюється в місті, та ту кількість
нових мешканців, які найближчим часом можуть з’явитися у Вишгороді, комісія звернула

увагу на те, що інфраструктура міста не готова до таких навантажень. Місто одразу ж зіштовхнеться з такими проблемами, як:
— транспортна (як правило, новобудови
заселяють люди приїжджі, тому й працювати
вони їздитимуть до Києва, бо у Вишгороді недостатньо робочих місць для такої кількості

понувала визнати роботу профільних відділів
апарату виконавчого комітету по вказаному
напрямку незадовільною.
Крім того, вивчивши наявну загрозливу
ситуацію, комісія, зокрема, рекомендувала:
1) доручити виконавчому комітету та
міському голові вжити всіх можливих та пе-

Роздуми після сесії
людей);
— освітня (через відсутність місць у дитячих садках і школах дітей теж доведеться возити в інші міста);
— медична (поліклініка і лікарня розраховані на набагато меншу кількість жителів);
— екологічна (технічна неможливість перекачувати набагато збільшені об’єми стічних
вод з Вишгорода на Київ, а також неминуче
виникнення дефіциту питної води, бо вже сьогодні існуючі 11 свердловин працюють практично на межі своїх можливостей);
— енергетична (виникне нагальна потреба в реконструкції електричних мереж міста –
трансформаторних підстанцій, кабелів тощо).
Виходячи з вищесказаного, комісія запро-

редбачених законодавством заходів щодо
приведення у відповідність до норм чинного
законодавства здійснення містобудівної діяльності в місті Вишгороді та зупинення будівництв, які здійснюються з порушенням Генплану міста та державних будівельних норм;
2) в термін до 10 березня 2017 року провести робочу нараду за участю всіх забудовників, міського голови, членів виконавчого
комітету, депутатів та представників громадськості, на якій обговорити всю існуючу на
сьогодні проблематику міста (зокрема, вирішити питання про введення тимчасового
«мораторію» на будівництво нових багатоповерхівок);
3) спільно (місто й забудовники) визначи-

ти низку найневідкладніших заходів по розбудові об’єктів інфраструктури, які дозволять
місту в подальшому нормально функціонувати і розвиватися, та негайно, із залученням
зусиль і ресурсів міста і забудовників, приступити до їх реалізації.
Ось такий вийшов у комісії звіт. Як кажуть,
нічого особистого, тільки факти. Виключно в
інтересах міської громади.
І який же був мій подив, коли звіт… навіть
не взяли до відома! Не набралось достатньої
кількості голосів, бо деякі депутати, «особливо наближені» до мера, звіт не підтримали!
На запитання: «Чому?!!» — похиливши голови, відповідали — «Так у нас же команда…
В нас була вказівка…»
Хочу через газету звернутися до депутатів, які з такою заповзятливістю сьогодні
виконують будь-які вказівки, навіть відверто
шкідливі для громади.
Шановні колеги!
Все дуже швидко змінюється. І не виключено, що дуже скоро ви будете дистанціюватись від своїх вчинків і навіть соромитись їх! І
хтось навіть говоритиме — та ні, ми ТАК ніколи не голосували!..
Але ж голосування тепер персональне.
І відповідальність, до речі, теж.
Подумайте про це вже сьогодні.
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Вишгород
Додаток 20
до рішення Вишгородської міської ради від 23 грудня 2016 р. № 19/2

ПРОГРАМА ВПРОВАДЖЕННЯ В МІСТІ ВИШГОРОДІ СИСТЕМИ
ВІДЕОСПОСТЕРЕЖЕННЯ НА 2017 РІК
1. Загальні положення
1.1. Програма впровадження в місті Вишгороді
інтегрованої платформи «Інтелект»-«Безпечне місто», яка включає систему відеоспостереження на
важливих об’єктах міста та програмний комплекс
«Авто-Інтелект» (надалі – Програма), розроблена у
відповідності до ст. ст. 26, 38 Закону України «Про
місцеве самоврядування в Україні».
1.2.Територіально розподілена система відеоспостереження (надалі — Система) є власністю Вишгородської міської ради, забезпечує відеонагляд за
визначеними Вишгородським РВГУ МВС України в
Київській області міськими об’єктами (площі, вулиці – місця найбільш масового скупчення громадян,
транспорту, тобто потенційно криміногенні ділянки
міста) з передачею оперативної інформації в центр
управління Системою в приміщенні Вишгородського
РВГУ МВС України в Київській області з наданням
йому доступу до управління Системою, відеокамерами, до архівних даних Системи.
1.3. Програма розрахована на встановлення
Системи на першочергових об’єктах спостереження

і передбачає заходи, спрямовані на її розвиток у наступні роки.
Заходи по встановленню та розвитку Програми планують щороку у відповідності до бюджетних
асигнувань, передбачених бюджетом міста на поточний рік.
2. Мета Програми
2.1. Враховуючи кількість злочинів, які скоюються в громадських місцях, метою Програми є підвищення ефективності роботи органів внутрішніх
справ щодо забезпечення громадського правопорядку на території міста, профілактики злочинності,
боротьби з нею, охорони прав, свобод і законних
інтересів громадян міста та посилення взаємодії з
органами місцевого самоврядування у протидії всім
формам злочинності в інтересах територіальної громади.
3. Заходи для реалізації Програми
За рахунок виділених у 2016 році коштів
місцевого бюджету у розмірі 133,1 тис. грн здійснено роботи із закупівлі технічних засобів — відеообладнання та комп’ютерного обладнання центру

управління Системою, їх встановлення, проведення
пусконалагоджувальних робіт та введення Системи в
експлуатацію.
У 2017 році планується здійснювати заходи із
закупівлі технічних засобів — відеообладнання та
комп’ютерного обладнання центру управління Системою, їх встановлення, проведення пусконалагоджувальних робіт та введення Системи в експлуатацію.
4. Фінансування Програми
Фінансування заходів Програми проводиться
у 2017 році за рахунок коштів місцевого бюджету
в розмірі не менше 400 000 грн із наступним збільшенням упродовж року та за рахунок інших джерел.
5. Очікувані результати
5.1. Реалізація цієї Програми дозволить покращити охорону громадського порядку в місті Вишгороді, здійснювати профілактику правопорушень та
попереджувати скоєння злочинів.
5.2. Використання сучасних технічних засобів,
зокрема впровадження єдиного комплексу відеоспостереження на території міста, значно підвищить
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ПРОГРАМА ВІДПОЧИНКУ ТА ОЗДОРОВЛЕННЯ ДІТЕЙ м. ВИШГОРОДА НА 2017 РІК
1. Загальні положення
Турбота про здоров’я дітей є одним із основних
показників ставлення держави до проблем підростаючого покоління.
Разом з тим, саме стан справ у цій сфері викликає занепокоєння. Впродовж останніх років у
місті зберігається тенденція до погіршення стану
здоров’я дітей, зумовлена негативними факторами
соціально-економічного, екологічного та психоемоційного характеру. Вплив постійно діючих факторів
ризику, в тому числі стресові перевантаження, зокрема, в шкільному віці, призводять до порушення
механізму саморегуляції фізіологічних функцій, що
сприяє розвитку хронічних захворювань у дітей.
Правовою основою розроблення та реалізації
Програми є Конституція України, Конвенція про
права датини, Сімейний кодекс України, Закони
України «Про охорону дитинства», «Про соціальну
роботу з сім’ями, дітьми та молоддю», «Про оздоровлення та відпочинок дітей».
Конвенцією ООН про права дитини, ратифікованою Верховною Радою України, проголошено,
що діти мають не тільки особливі потреби, а й громадські, політичні, соціальні, культурні та економічні права. Одним із найважливіших стратегічних завдань нашої держави в забезпеченні соціального
захисту дитинства є реалізація права на оздоровлення і відпочинок.
Упродовж 2016 року фінансування Програми
відпочинку та оздоровлення дітей м. Вишгорода
здійснювалось із бюджету всіх рівнів у повному
обсязі. З міського бюджету профінансовано видатків на загальну суму 397,6 тис. грн. У дитячому
таборі «Сонячний берег» смт Сергіївка Одеської
обл. протягом липня 2016 року оздоровлено 56
дітей, у дитячому таборі «Телець» м. Бердянська
Запорізької обл. протягом липня-серпня 2016 року
оздоровлено 80 дітей. Це діти із багатодітних сі-

мей, діти учасників проведення АТО, діти з малозабезпечених сімей та обдаровані діти – вихованці
ВМЦХЕТУМ «Джерело» та вихованці колективу
сопілкарів «Рум’янок» Вишгородського міського
дитячо-юнацького оркестру-студії «Водограй».
2. Мета і основні завдання
2.1. Метою Програми є створення сприятливих
умов для якісного відпочинку та оздоровлення дітей м. Вишгорода.
2.2. Основні завдання Програми:
підтримка сім’ї, підвищення рівня соціального
захисту сімей з дітьми;
оздоровлення дітей формами відпочинку та
оздоровлення;
створення сприятливих умов для реалізації соціально-педагогічних, медико-оздоровчих інноваційних проектів відпочинку та оздоровлення дітей.
3. Заходи щодо реалізації Програми
Забезпечення державної підтримки відпочинку та оздоровлення дітей.
1. Вживання заходів щодо належної підготовки до відпочинку та оздоровлення всіх дітей міста,
приділивши особливу увагу оздоровленню дітейсиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування,
дітей, постраждалих від наслідків Чорнобильської
катастрофи, дітей-інвалідів, дітей з багатодітних та
малозабезпечених сімей, дітей військовослужбовців і працівників правоохоронних органів, які загинули під час виконання службових обов’язків, дітей
учасників АТО, дітей, батьки яких загинули під час
АТО, дітей-переселенців із зони проведення АТО,
дітей, які перебувають на диспансерному обліку,
талановитих та обдарованих дітей, дитячих творчих колективів та спортивних команд.
Виконавчий комітет міської ради
відділ з гуманітарних питань, 2017 рік
2. Забезпечити надання послуг з оздоровлення та відпочинку для дітей, які потребують особли-

вої соціальної уваги та підтримки, як безоплатно,
так і з частковою оплатою, яка сплачується за рахунок коштів батьків, або осіб, що їх замінюють,
інших джерел, не заборонених законодавством, та
коштів Фонду соціального страхування у зв’язку з
тимчасовою втратою працездатності.
Виконавчий комітет міської ради
відділ з гуманітарних питань, 2017 рік
3. Забезпечити супровід груп дітей на оздоровлення та відпочинок під час їх перевезення до
місць оздоровлення та відпочинку, а також у зворотному напрямку з розрахунку: один супроводжуючий на 15 дітей.
Виконавчий комітет міської ради
відділ з гуманітарних питань, 2017 рік
4. Сприяти забезпеченню транспортними послугами дітей, які направляються на оздоровлення
та відпочинок до дитячого оздоровчого закладу та
в зворотному напрямку шляхом укладання договорів із перевізником.
Виконавчий комітет міської ради
відділ з гуманітарних питань, 2017 рік
5. Сприяти залученню підприємств, установ
та організацій усіх форм власності, благодійних
організацій та фондів щодо надання фінансової і
матеріальної допомоги в організації літнього відпочинку та оздоровлення дітей соціально незахищених категорій.
Виконавчий комітет міської ради
відділ з гуманітарних питань, 2017 рік
6. Забезпечити висвітлення проведення оздоровчої кампанії 2017 року в газеті «Вишгород»,
ТРК «Више Град» та на інтернет-сторінці міської
ради.
Виконавчий комітет міської ради
відділ з гуманітарних питань, 2017 рік
4. Фінансове забезпечення Програми
Видатки, пов’язані з відпочинком та оздоров-

ПРОГРАМА ПІДТРИМКИ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНО-ТВОРЧОГО РОЗВИТКУ ДІТЕЙ НА 2017 РІК
1. Загальні положення
Освіта є важливою складовою частиною загального розвитку кожної дитини.
Одними з пріоритетних напрямків соціальної сфери, визначеними
Конституцією України та законодавством, є освіта і культура, реформування яких передбачає удосконалення та розвиток мережі освітніх
послуг.
Щорічне збільшення дитячого населення м. Вишгорода, а також
недостатня кількість дитячих закладів освіти аргументують пошук альтернативних шляхів реалізації цієї Програми.
Протягом 2016 року фінансування Програми підтримки інтелектуально-творчого розвитку дітей здійснювалось із бюджету всіх рівнів у
повному обсязі. З міського бюджету профінансовано видатків на загальну суму 455 тис. грн (виплати за перебування дітей у центрі розвитку «Абетка» ФОП «Чирчик Г. М.»). У центр розвитку дитини «Абетка»
протягом року було влаштовано 23 дитини, в тому числі діти-переселенці із зони проведення АТО, діти учасників АТО та діти із соціально
незахищених категорій.
Програма підтримки інтелектуально-творчого розвитку підростаючого покоління на 2017 рік створена для підвищення інтелектуального розвитку дітей та організації дитячого дозвілля, перш за все — дітям, що не відвідують дитячий садочок, а також з метою підвищення
культурного рівня, духовного та естетичного виховання дошкільнят та
школярів.
2. Мета та основні завдання Програми
Основною метою Програми є створення умов для розвитку інтелектуальних, творчих здібностей, формування особистостей з високою духовною культурою, надання можливості дітям реалізувати
себе, забезпечити дозвілля за уподобаннями, організувати дошкільне

виховання та розвиток, диференціювати позашкільну освіту дітей та
створити альтернативу дитячому садочку в допомогу батькам з частковою зайнятістю, а також організувати дитячий відпочинок. Зробити
навчання та спілкування дітей природнім та радісним заняттям,
створити атмосферу, яка стимулює пізнавальну активність, пробуджує інтерес до творчості, допомагає розкритися індивідуальним здібностям та забезпечити високий рівень підготовки дітей, а
також приділити особливу увагу комплексному естетичному розвитку дітей.
В процесі навчання задіяти як традиційні методики навчання,
виховання дитини, розвитку, так і сучасні альтернативні методики
(система Нікітіних, Монтесорі, Зайцева, Вальдорфська педагогіка
та ін.), а також розробки авторських методик.
Основне завдання програми – залучення дітей до систематичної
творчої та інтелектуальної діяльності за напрямками:
— раннього розвитку дітей;
— дошкільної підготовки;
— іноземних мов;
— гуманітарних та математичних наук;
— образотворчого мистецтва та художньої творчості;
— театрального мистецтва.
3. План заходів Програми
№№ Зміст заходів
з/п

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

тури:
— опис та термінологія.
5. Фінансове забезпечення Програми, строки
виконання Програми.
6. План заходів з облаштування та розвитку
велосипедної інфраструктури у м. Вишгороді
на 2017-2027 роки.
7. Напрямки діяльності та очікувані результати
ефективності Програми.
8. Координація, контроль та управління за ходом виконання Програми.
1. Загальні положення
1. Законодавча база
Відповідно до пункту 22 частини першої статті
26 Закону України «Про місцеве самоврядування

ленням дітей, здійснюються за рахунок виділених
в установленому порядку коштів з місцевого бюджету на загальну суму не менше 600 тис. грн та
коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, передбачених на оздоровлення дітей, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, Всеукраїнського фонду
оздоровлення і відпочинку дітей та учнівської
молоді, коштів підприємств, установ, організацій,
позабюджетних фондів, а також добровільних внесків юридичних і фізичних осіб, коштів батьків та
інших джерел, не заборонених законодавством.
5. Очікувані результати виконання Програми
Реалізація даної Програми дасть можливість
оздоровити дітей м. Вишгорода, в тому числі дітей,
які мають статус, зокрема:
– дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;
– дітей-інвалідів;
– дітей, які постраждали внаслідок катастрофи
на Чорнобильській АЕС;
– дітей з багатодітних та малозабезпечених
сімей;
– дітей працівників органів внутрішніх справ,
військовослужбовців, які загинули під час виконання службових обов’язків;
– дітей учасників проведення АТО;
– дітей, які перебувають на диспансерному обліку;
– талановитих та обдарованих дітей.
6. Координація, контроль та управління за ходом виконання Програми
Координацію, контроль та управління за ходом
виконання Програми здійснюють постійна комісія
міської ради з гуманітарних питань та постійна комісія міської ради з питань планування та формування бюджету.
Секретар ради Т. БРАЖНІКОВА
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Залучити існуючі в місті Вишгороді заклади дошкільної освіти приватної форми власності «Совушка»,
«Абетка», «АБВ-ідейка», «Бадяка-Маняка», «Умнічка»,
«Кузя», «Казкова країна» до прийому дітей дошкільного віку на платній основі
Сприяти влаштуванню 25 дітей дошкільного віку у заклади дошкільної освіти приватної форми власності,
в першу чергу — дітей з числа тимчасових переселенців із зони проведення АТО, дітей учасників АТО
та з числа дітей соціально незахищених категорій м.
Вишгорода, які не відвідують комунальні дошкільні
заклади

2000 грн.* 25 д. * 12
міс. = 600 000 грн
за рахунок коштів
місцевого бюджету
За рахунок коштів
місцевого бюджету
та добровільних внесків фізичних осіб,
підприємств, установ і громадян

4. Очікувані результати та строк дії Програми
В результаті здійснення заходів, передбачених цією Програмою,
мають бути досягнені такі результати:
загальна сума коштів, що мають бути використані протягом 2017
року для фінансування, має скласти не менше 600 000 грн;
реалізація творчого потенціалу дітей в інтересах їх становлення і
самореалізації, розвиток творчих, інтелектуальних, наукових здібностей підростаючого покоління.
Дія цієї Програми розрахована на період: січень-грудень 2017
року.
5. Управління при виконанні Програми
та контроль за її виконанням
Загальне управління в процесі здійснення цієї Програми покладається на виконавчий комітет Вишгородської міської ради.
Поточний контроль за виконанням цієї Програми здійснюють постійні комісії міської ради з гуманітарних питань, з питань планування
та формування бюджету та управління комунальною власністю міста.
Секретар ради Т. БРАЖНІКОВА

ПРОГРАМА ОБЛАШТУВАННЯ ТА РОЗВИТКУ ВЕЛОСИПЕДНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ
ВИШГОРОДСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ НА 2017-2027 РОКИ
Розділи Програми:
1. Загальні положення:
— законодавча база,
— визначення проблеми, на розв’язання якої
спрямована Програма,
— обґрунтування доцільності створення велосипедної інфраструктури.
2. Мета та основні завдання Програми:
— мета Програми,
— завдання Програми облаштування та розвитку велосипедної інфраструктури у м. Вишгороді.
3. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання
проблеми.
4. Характеристика велосипедної інфраструк-

оперативне реагування на скоєні злочини, збільшить
кількість розкритих злочинів, призведе до зменшення таких видів злочинів, як пограбування, розбійні
напади, незаконне заволодіння транспортними засобами, хуліганство, порушення правил дорожнього
руху.
5.3. Система може бути відкрита для всіх зацікавлених осіб, які можуть стати ініціаторами встановлення відеокамер, включених у Систему, поблизу їх підприємств, організацій, торгових закладів,
автостоянок, інших місць масового скупчення людей.
Таким чином, вона вигідна і для міста, і для міліції як певна запорука забезпечення громадського
порядку, охорони об’єктів міської інфраструктури та
безпеки дорожнього руху.
6. Координація, контроль та управління за ходом
виконання Програми
Координацію, контроль та управління за ходом
виконання Програми здійснює постійна комісія міської
ради з питань планування та формування бюджету.
Секретар ради Т. БРАЖНІКОВА

в Україні», Закону України «Про дорожній рух»,
розпорядження Президента України від 19 грудня
2005 року № 1289/2005 «Про невідкладні заходи
щодо забезпечення безпеки дорожнього руху»,
враховуючи підпункт 2.25 пункту 2 ДБН В.2.35-2001 «Вулиці та дороги населених пунктів»,
затверджені наказом Держбуду України від 11
квітня 2001 року № 89, Транспортною стратегією
України на період до 2020 року, схваленою розпорядженням Кабінету Міністрів України від 20 жовтня 2010 року № 2174-р, Генеральний план міста
Вишгорода, затверджений рішенням Вишгородської міської від лютого 2011 р. № 3/116.
1.2. Визначення проблеми, на розв’язання якої
спрямована Програма

Додаток 23
до рішення Вишгородської міської ради
від 23 грудня 2016 р. № 19/2
Розвиток сталої міської мобільності в містах
полягає у створенні сприятливих умов для розвитку альтернативних приватному моторизованому
транспорту безпечних, екологічно чистих, економічно ефективніших та доступних для всіх категорій населення засобів пересування — зокрема, у
створенні інфраструктури для пішоходів, велосипедистів та громадського транспорту (далі — ГТ).
Створення велосипедної інфраструктури у м.
Вишгороді розв’яже низку проблем щодо підвищення мобільності та туристичної привабливості
міста, поліпшення екологічної ситуації, а також
матиме позитивний економічний ефект, рекреаційну функцію.
Далі — на стор. 5

Вишгород

Офіційно

25 лютого

ПРОГРАМА ОБЛАШТУВАННЯ ТА РОЗВИТКУ ВЕЛОСИПЕДНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ
ВИШГОРОДСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ НА 2017-2027 РОКИ
(Початок на стор. 4)
Стан об’єктів велосипедної інфраструктури
не відповідає вимогам сучасності (велосипедна
інфраструктура практично відсутня) та не сприяє
розвитку велоруху, хоча місто має для цього перспективи: невелика площа (дальність середньої
поїздки до 5 км, ідеальна для пересування велосипедом), рельєф центральної частини міста з помірним перепадом висот, близькість до м. Києва
(надасть змогу працевлаштованим у місті Києві
вишгородцям діставатись роботи), велика кількість зелених зон (використання велосипеда для
відпочинку).
Всі заходи цієї Програми засновані на таких
тезах:
— велотранспортна інфраструктура має інтегруватися в загальну транспортну інфраструктуру
за принципами: функціональність, цілісність, безпека, комфорт, системність;
— створювана інфраструктура повинна гарантувати безпеку та зручність користування нею;
— велосипедна інфраструктура має бути доступною всім верствам населення.
Сьогодні транспортна система м. Вишгорода
не задовольняє потреби населення у мобільності цілком. До найважливіших проблем розвитку
транспортної системи у напрямку сталої мобільності слід віднести такі:
Існуюча транспортна мережа орієнтована в
першу чергу на індивідуальний моторизований транспорт.
Тривалий час вулиці та дороги проектувалися
(і досі проектуються в Україні), виходячи виключно з потреб моторизованого транспорту, що призводить до високих швидкостей та підвищення
рівня аварійності на дорогах, неефективного використання обмеженого простору міста.
Повністю автомобілізована центральна частина міста.
Більшість магістралей міста проходить через
центр, що спричиняє проблеми для руху пішоходів
та є причиною ДТП безпосередньо на центральній
площі. Окрім цього, центральна частина міста поступово перетворюється на велику автопарковку.
На даному етапі зменшення автомобільного руху
в центрі дасть можливість вирішити нагальні транспортні проблеми. Створення пішохідно-велосипедних зон у центральній частині міста сприятиме
зниженню показників забруднення середовища
до норм, прийнятних для життя та діяльності мешканців і гостей міста, а також збереженню цінних
об’єктів спадщини.
Відсутність безпечних умов для пересування
велосипедистів.
Ріст автомобілекористування призводить до
росту інтенсивності руху на міських вулицях, забруднення, підвищення рівня шуму, загазованості
повітря і погіршення екології міста загалом. Помічається зріст небезпеки пересування містом,
зростає кількість дорожньо-транспортних пригод
(у т. ч. з летальними випадками), значно ускладнюється пішохідний і велосипедний рух, зростає
соціальна нерівність.
Відсутність інтеграції різних видів транспорту
(можливості зручної пересадки на транспортних вузлах).
Третина подорожей містом здійснюються на
відстань до 2-4 км до місця призначення. Велосипедний транспорт як доповнення до ГТ економічно доступніший та доцільніший, ніж приватний
автомобіль. Створення можливості швидко і безпечно пересуватися велосипедом на такі відстані
сприятиме зниженню використання приватного
автомобільного транспорту та підвищенню конкурентоспроможності як ГТ, так і велосипедного
транспорту.
Недостатнє інформування населення щодо
можливостей використання велосипеда як
транспортного засобу.
Виробники автомобілів використовують емоційні маркетингові інструменти, щоб популяризувати «автомобільний стиль життя». Ідею «велосипедного стилю життя» можна просувати в маси
такими ж методами. Широкомасштабні велосипедні промо-кампанії мають привертати увагу громадськості до велосипеда як сучасного, зручного
та екологічного транспортного засобу. Тривалий
час поширеною була думка, що наявність велосипеда та відсутність автомобіля свідчить про низький рівень достатку людини. Престижність пересування велосипедом була відсутня. У містах, де
велосипедна культура лише зароджується, промо-кампанії спонукають широкі маси переглянути
своє ставлення до велосипедів та замислюватися
про роль велосипедів на дорозі.
Відсутність сприятливих умов для тимчасового зберігання велосипеда в житлових районах
та біля громадських закладів.
Відсутність місць для зручного зберігання
велосипедів у квартирах, під’їздах, громадських
місцях. Велосипедні крадіжки або страх крадіжки
і вандалізму є однією з головних перешкод для
поїздок на велосипеді. Вони зменшують кількість
власників велосипедів, частоту використання, а
також знижують якість самих велосипедів. Створення можливості безпечного зберігання велосипеда в нічний час та в більшості пунктів призначення сприяє використанню велосипедного
транспорту для щоденних господарчих поїздок.
Низька якість утримання доріг.
Розвиток велосипедного транспорту впливає
на зменшення навантаження на вулично-дорожню
мережу та ГТ, а також сприяє зменшенню витрат
на неї (ремонт асфальтового покриття тощо). Вартість велосипедної інфраструктури значно менша
за автомобільну: вартість капітального будівни-

цтва 1 км велошляху в 10-60 разів дешевше за
вартість аналогічного будівництва 1 км автодороги. При цьому ресурс експлуатації велошляху — в
3-5 разів більший, а навантаження коліс велосипеда на покриття — в 10-20 разів менше за аналогічне у коліс автомобіля.
Збільшення витрат міста на будівництво та
утримання доріг і транспортних об’єктів, орієнтованих на автомобілі (розв’язки і т. д.)
Збільшення кількості велосипедистів та безпечних велосипедних шляхів сприятиме зменшенню необхідності будівництва великих інфраструктурних об’єктів, спрямованих на індивідуальний
моторизований транспорт (транспортні розв’язки,
естакади тощо).
Відсутність дешевих, альтернативних індивідуальному моторизованому транспорту засобів
пересування.
Для груп з низькими доходами витрати на
приватний моторизований транспорт та громадський транспорт складають значну частку. Потреби людей з нижчим рівнем доходу не враховуються. Велосипед — економічно доступний вид
транспорту для більшості категорій населення.
Тобто розвинена велоінфраструктура дасть можливість відносно швидко, безпечно і зручно пересуватися більшості населення міста.
Екологічні фактори та якість публічного простору в місті.
Крім того, що велосипед задовольняє транспортні потреби мешканців, розвиток велотранспорту позитивно впливає на інші характеристики
міста: екологію, якість життя, економічний розвиток та соціальну інтеграцію. Велосипед не має
жодного навантаження на екологію: він не забруднює повітря шкідливими викидами і не створює
надмірного забруднюючого шуму, що робить вулиці міста чистішими і тихішими — сприятливішими для дозвілля на відкритому повітрі. Використання для коротких поїздок велосипеда замість
автомобіля може зменшити викиди CO2 на 3-4%.
Це один із найважливіших аспектів необхідності
впровадження велосипедної мережі.
1.3. Обґрунтування доцільності створення
велосипедної інфраструктури
Безпека міських вулиць і зручність для життя. На вулицях, де належним чином облаштовані
велосипедні шляхи, різко зменшується кількість
дорожньо-транспортних пригод. Це стосується
усіх випадків, в яких велосипедисти можуть бути
як причиною, так і жертвою ДТП. Водії автомобілів стають більш уважними і значно серйозніше
сприймають велосипед як транспортний засіб.
При збільшенні частки велосипедистів у системі транспорту міста пересування вулицями стає
значно комфортнішим, оскільки зменшується
кількість заторів та перевантажених транспортом
вулиць.
Соціальна інтеграція — особиста мобільність.
Велосипед може стати вагомим об’єднуючим
фактором для суспільства. Окрім інших переваг,
велосипед є економічно доступним усім верствам
населення. Також цей вид транспорту робить
мешканців міст більш незалежними від автотранспорту та громадського транспорту, які з низки
причин в той чи інший момент можуть бути недоступними пересічному мешканцю.
Покращення екологічного стану міських вулиць. Велосипед вважається найбільш екологічним видом транспорту. Він не здійснює жодного
шкідливого впливу на навколишнє середовище
— викидів, шумів тощо. Доцільність збільшення
кількості екологічно чистого транспорту зумовлена безпосередньою близькістю шкідливих джерел
забруднення повітря (автотранспорту) до мешканців, які цьому впливу піддаються.
Покращення здоров’я мешканців. Поїздки на
велосипеді в щоденних цілях перетворюються на
фізичні вправи, корисні для здоров’я. Крім загального фізичного стану та покращення здоров’я,
людина, яка часто виконує фізичні вправи, знаходиться в кращому тонусі, більш продуктивно
виконує свою роботу впродовж дня. Зменшення
загальної кількості днів, під час яких хворіють
мешканці міста, можуть істотно економити витрати на медичне обслуговування та лікування.
Сприяння економічному розвитку. Велосипедна інфраструктура вимагає значно менших витрат на своє створення та утримання, ніж автомобільна, з розрахунку на одного користувача.
Наявність велосипедної інфраструктури в місті є
ознакою комфорту і добробуту, що може стати
позитивним сигналом для потенційних інвесторів.
Крім того, наявність розвиненої інфраструктури
велосипедного транспорту сприятиме створенню
додаткових підприємств для її обслуговування,
а це нові робочі місця, зайнятість і наповнення
бюджету. Зменшення витрат на пальне спрямує
фінансові ресурси в інші галузі та на інші потреби
міста.
Підвищення туристичної привабливості — одна
з вагомих ознак, яка супроводжує розвиток велосипедної інфраструктури. Доведеним фактом є те,
що дороги, на яких облаштовані велосипедні доріжки, є більш привабливими з точки зору благоустрою та організації руху. Наявність велошляхів
робить прогулянки по місту більш комфортними.
Крім того, велосипед може бути окремим засобом
пересування туристів, що стане можливим лише
за умови наявності відповідної інфраструктури.
2. Мета, принципи та основні завдання програми облаштування та розвитку велосипедної
інфраструктури в м. Вишгороді
2.1. Мета Програми
Мета цієї Програми полягає у створенні спри-

ятливих умов для розвитку велосипедного транспорту як елементу ефективної транспортної
системи міста. Більше велосипедистів, більше
велопоїздок у м. Вишгороді.
Підвищення привабливості велосипедного транспорту як альтернативи автомобільному
та громадському транспорту задля підвищення
ефективності транспортної системи міста.
Метою цієї Програми є виконання низки заходів для створення умов зручного та безпечного
користування велосипедним видом транспорту
мешканцями та гостями міста Вишгорода. Програма покликана забезпечити потреби існуючих
велосипедистів, стимулювати щоденне використання велосипеда мешканцями, які користуються
ним нерегулярно або лише для організації відпочинку, та популяризувати велосипедний транспорт як такий.
2.2. Завдання Програми облаштування та розвитку велосипедної інфраструктури в м. Вишгороді:
Створення сприятливих умов для пересування
на доступному альтернативному транспорті.
Зміна ставлення мешканців міста Вишгорода
до велосипеда, як до зручного безпечного
виду транспорту для повсякденних подорожей.
Створення можливостей для зручної інтеграції
пересувань велосипедним транспортом з іншими видами транспорту.
Велосипед, у першу чергу, це зручний транспортний засіб для пересування на відстані до
10 км. Але він може відігравати важливу роль у
виконанні поїздок на більш довгі відстані в якості підвізного елементу транспортної системи для
громадського транспорту («перехоплюючі» велопаркінги біля станцій метро, електрички). Також,
за умови довгих (небезпечних) відстаней від точки відправлення до точки призначення, доцільно
надавати дозвіл на перевезення велосипедів у
громадському транспорті.
Забезпечення високоякісних умов для паркування та зберігання велосипедів у пунктах пересадок велосипедистів на громадський транспорт (перехоплюючий паркінг для мешканців
Вишгородського району).
В основних пунктах пересадок велосипедистів на громадський транспорт мають бути забезпечені високоякісні умови для паркування та
зберігання велосипедів (безкоштовне зберігання,
захищеність від погодних впливів, забезпечення
охороною).
Створення сприятливих умов для зберігання
велосипеда в житлових районах та біля громадських закладів.
Для мотивації мешканців, працівників і гостей
міста до використання велосипедів необхідно забезпечити відповідні можливості для паркування
всередині приміщень, на прилеглих територіях
або біля входів до будинків і установ. Нові будівництва мають брати до уваги потребу у велосипедній парковці. Мінімальні вимоги щодо стоянки
і збереження велосипедів мають стати частиною
будівельних норм як обов’язкової умови.
Врахування потреб безпеки вразливих відрізків дорожнього руху (велосипедисти, пішоходи, маломобільні групи населення) при плануванні транспортної інфраструктури.
Безпечний швидкісний режим на міських вулицях, розбудова якісної велоінфраструктури,
реконструкція пішохідних переходів із включенням пандусів, понижень бордюрів і велосипедних
переїздів, яскравої розмітки на перетинах із пішохідними зонами, автомобільними шляхами та
маршрутами ГТ (рейками), ознакування якісного
покриття тротуарів і велосипедних шляхів.
Підвищення привабливості міського середовища для жителів та гостей міста.
Велосипед приваблює гостей міст і туристів.
Це зручний і приємний спосіб оглянути місто,
швидший, аніж обходити його пішки, і достатньо
повільний, щоб побачити усе, гнучкий та автономний. Організовані велоекскурсії та можливість
оренди велосипедів сприяють популярності міста.
Сприяння інвестиційній привабливості міста.
Зріст кількості велосипедистів впливає на
зріст конкурентоспроможності торгівельних площ
у центрі міста. В той час як автомобілісти віддають перевагу великим заміським торгівельним
центрам, велосипедисти відвідують заклади в
зоні пішої доступності. Також велосипедний транспорт сприяє розвитку міського маркетингу. Вважається, що велосипед відповідає способу життя
творчого класу; відповідно — дружнє до велосипедистів місто приваблює інтелектуальних працівників, які приносять процвітання міській економіці.
Окрім цього, створення велоінфраструктури у місті дасть поштовх розвитку інноваційному бізнесу.
Відповідно це створить додаткові робочі місця через збільшення мережі сервісного обслуговування, збільшення пунктів продажу та прокату інвентаря спортивного обладнання та одягу.
3. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання
проблеми, визначеної в цій програмі
Запропоновані шляхи вирішення проблеми
та виконання завдань програми ґрунтуються на
аналізі успішних та неуспішних практик та досвіду
великих міст в інших країнах, де велосипед поступово стає елементом транспортної системи, аналізі матеріалів Європейського Союзу, пов’язаних
з темою розвитку сталої міської мобільності. Визначення завдань, методів роботи та механізмів
розробки мережі велошляхів відбувалось за участі велосипедистів та за підтримки консультантівекспертів Українського інформаційного центру
велотранспорту, www.velotransport.info.
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Додаток 23
до рішення Вишгородської міської ради
від 23 грудня 2016 р. № 19/2

Основними шляхами розв’язання проблеми є:
1. Розробка нормативного та методичного забезпечення реалізації Програми.
2. Проведення статистичних досліджень з метою моніторингу показників міської цільової Програми.
3. Розробка проектів реконструкції та будівництва вулично-дорожньої мережі в частині створення велосипедної інфраструктури за маршрутами зазначених у плані заходів даної Програми (у т.
ч. рекреаційні та підвізні маршрути). Проведення
будівельних робіт із влаштування велосипедних
шляхів за відповідними маршрутами.
4. Врахування руху велосипедистів при реконструкції та капітальному ремонті вулиць і доріг.
5. Проведення робіт з облаштування короткота довготермінових парковок у місті.
6. Проведення робіт з облаштування місць
для перевезення велосипедів у наземному пасажирському транспорті.
7. Проведення заходів з популяризації велосипедного транспорту та інформування населення.
8. Залучення до створення велоінфраструктури комунальних установ, організацій і закладів
міста (навчальних закладів, закладів охорони
здоров’я м. Вишгорода та інших установ).
9. Розробка і втілення програми заходів щодо
впорядкування паркувальних та пішохідних зон у
центральній частині міста задля безконфліктного
пересування усіх учасників руху спільним вуличним простором.
10. Запровадження сталого збору статистичних даних, відповідно — системного аналізу щодо
велоруху в м. Вишгороді.
11. Проведення роз’яснювальної роботи серед суб’єктів господарювання щодо необхідності
розвитку велосипедної інфраструктури, перспектив розвитку, ознайомлення з рекомендаціями
щодо створення окремих елементів велоінфраструктури із обов’язковим залученням представників робочої групи.
12. Розвиток велосипедної мережі паралельно з пішохідною: наприклад, тротуар (у т. ч. покриття, пандуси і пониження бордюрів, розмітка,
освітлення тощо).
4. Характеристика велосипедної
інфраструктури
4.1. Опис і термінологія
Властивості велосипедної мережі:
— мережа орієнтована на повсякденний рух
з урахуванням рекреаційних і туристичних потреб;
— мережа враховує вимоги важливих груп
користувачів (дітей/підлітків, дорослих, літніх людей, людей з обмеженими можливостями);
— мережа забезпечує безпечні, зручні і якомога прямі маршрути;
— мережа інтегрована в регіональні велосипедні маршрути.
Вимоги до мережі велосипедних маршрутів (у порядку пріоритетності):
безпечні — рух велосипедистів організовано
окремо від автомобільного руху або разом із ним,
залежно від інтенсивності та швидкості руху автомобілів та інтенсивності руху пішоходів і велосипедистів;
прямі — велосипедисти рухаються найкоротшим
шляхом для якомога швидшого (без об’їздів) подолання відстаней;
зв’язні — інтегровані в загальноміську мережу,
відсутні розриви у мережі;
комфортабельні — гладкі поверхні, помірні схили, відсутність бордюрів;
привабливі — прокладені у привабливих місцях.
4.2. Основні елементи велосипедної мережі:
Велосипедна інфраструктура — це мережа
велосипедних маршрутів, об’єктів і засобів, необхідних для безпечного, зручного та привабливого
пересування велосипедистів.
Веломаршрут — визначений та відповідно облаштований відрізок масового пересування на велосипедах, що поєднує між собою двоє і більше джерел-цілей велоруху і є складовою загальноміської
мережі велоруху.
Велорух — загальне поняття масового пересування на велосипедах вулицями міста.
Велодоріжка — конструктивно відділена від проїзної частини вулиці або дороги доріжка для руху
велосипедів, розміщена на рівні тротуару і відокремлена від нього бордюром, смугою безпеки
або лінією розмітки.
Велосмуга — виділена на правому (за напрямком
руху) краю проїзної частини суцільною лінією розмітки смуга руху велосипедів, на якій заборонений рух або стоянка інших транспортних засобів.
Вело-пішохідна доріжка — доріжка, призначена
для спільного користування пішоходами і велосипедистами.
Велопарковка — загальне поняття для об’єкту,
споруди або території, призначеної для тимчасової та тривалої стоянки велосипедів.
Велопереїзд — виділене відповідною розміткою
та ознакуванням місце перетину форми велоруху
(зазвичай велодоріжка, велосмуга чи вело-пішохідна доріжка) з проїзною частиною вулиці або дороги в межах чи поза межами перехрестя.
Змішаний рух — організація руху велосипедистів
по проїзній частині спільно з автомобільним рухом, без виділення розміткою та без позначення
дорожніми знаками «Велодоріжка». Змішаний
рух організовується переважно на вулицях із двома смугами руху, з інтенсивністю руху автомобілів
до 400 авто/год (швидкість 60 км/год) та до 1200
авто/год (швидкість 20 км/год).
Далі — на стор. 8
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Нехай кожен займається
своєю справою
Відгук на публікації від 18.02.2017

Хто боїться створення муніципальної поліції?
Дві статті на одну тему

Тамара МАЛЮК

Трохим ІВАНОВ,
заступник міського голови

Висловлюю прихильність редакції газети
«Вишгород» і зокрема депутату Вишгородської
міської ради В. Виговському за статтю «Придворна гвардія?..», в якій піднімаються питання,
вкрай важливі для територіальної громади міста.
Не встигли люди зрадіти, що нарешті позбавились нелегальних перевізників, що викидали із
маршруток пенсіонерів, які будували наше місто,
дітей-інвалідів, які народились у ньому, як взялися
проштовхувати бездарну ідею створення «муніципальної поліції» з метою працевлаштування купки
безробітних.
Правоохоронна функція покладена державою на
Вишгородський відділ національної поліції, який на
даний час не повністю укомплектований кадрами.
Туди і мали б скерувати даних осіб для проходження
конкурсу на відповідність кваліфікаційним вимогам
для обіймання відповідних посад.
Велике обурення викликав допис заступника
міського голови з гуманітарних питань Т. Іванова
«Контролюючий орган: громада — «за».
Гуманітарна сфера у місті — це освіта, медицина,
соціальний захист, розвиток молоді та спорту.
Мені довелося звертатись до цього заступника
з гуманітарних питань на початку 2016 р., але, на
жаль, він до цього часу не вирішив жодного питання, якими мав би перейматися за своїми посадовими
обов’язками. Натомість він взявся працевлаштовувати купку безробітних і видавати свою суб’єктивну
думку за думку громади.

Про створення муніципальної поліції вже говорилося неодноразово. Дійсно, тема слушна, на часі, тим більше,
що суспільно-політична обстановка в
країні і в місті далеко не благодушна.
Недарма в усіх крупних містах України
вже створені муніципальні підрозділи
правопорядку. Процес пішов далі і поширився на середні і невеликі міста.
Не став винятком і Вишгород. Петиція
вишгородців до міської ради з пропозицією створити подібну структуру засвідчила, що громадянам не байдуже,
як вони житимуть сьогодні і завтра.
Але, як і слід було чекати, пропозиція
наштовхнулася на шалений опір окремих
депутатів міської ради. За логікою все
мало бути навпаки: обома руками «за».
Бо саме новостворена служба має забезпечувати виконання рішень міської ради,
які приймають ті ж депутати. Що в тому
поганого, якщо місцева поліція наводитиме порядок з парковкою машин під вікнами на газонах, боротиметься зі стихійною
торгівлею, бродячими собаками тощо?
В нашому місті мають місце правопорушення, по яких протоколи мають право
скласти лише представники органів місцевого самоврядування. Це стосується

Вишгород —
НЕ наливайка!

Досить труїти алкоголем
наших дітей!

Трохим ІВАНОВ, заступник
міського голови
Шановні підприємці! Не
вперше дізнаюсь про те, що
заборона продавати алкоголь діє частково.
Декілька разів до мене
особисто надходили скарги
від місцевих жителів на те, що
підлітки після 22:00 купують у місті алкогольні напої та потім розпивають їх де тільки можна — навіть на тих же дитячих майданчиках, де грається
малеча (а потім батьки скаржаться мені та міському голові, що на майданчиках щось зламане).
Люди не звертались до правоохоронних органів
чи то через брак часу, чи то через особисте знайомство з правопорушниками, яким робили зауваження, та просили міську владу вплинути на
тих, хто порушує рішення делегованих громадою
її представників.
Якщо міська рада прийняла рішення заборонити продаж алкоголю з 22:00 до 8:00, то це
означає, що так для міста буде краще. Ще раз
повторюсь, для міста, а не для вас, тих, на кого
закон не діє, — а це такі магазини, як «Вега»,
«ЕКОмаркет», продуктовий магазин біля «Сушиленду», «АТБ» та ще кілька магазинів і кіосків.
Невже вам так катастрофічно бракує коштів, що
ви нахабно перетворюєте місто на казна що?!
Ваша жадібність до грошей затуляє вам очі — і
ви перетворюєте місто на наливайку!!!
Особливо хочу звернути увагу на те, що
більшістю підприємців є депутати міської ради
діючого скликання та, як мінімум, трьох попередніх. Вишгород – це наш дім, чи, можливо, Вишгород – це кіосковий чи МАФовий дім, шановні

Вишгород

депутати?! Для себе я вже зрозумів, чому саме
ви не проголосували за озвучену мером ініціативу вишгородців — організувати Комунальне
підприємство Вишгородської міської ради «Муніципальна поліція» — та не затвердили Статут
цього КП.
Всім відомо, що дані особи, яких нічого не
зупиняє в прагненні заробити усі гроші, пустили
свої корені з кіосками та магазинами не тільки
у Вишгороді. То, може, досить уникати розпорядження міської ради і почати справедливо відноситися до поставлених задач?! Ви, депутати-підприємці, як ніхто повинні розуміти проблематику
міста та виконувати рішення міської ради, за які
ви, між іншим, голосували.
Так, я підтверджую: міська рада дала дозвіл
на два тижні (на новорічні свята) продавати алкогольні напої після 22-ої години вечора, але ж свята вже давно закінчились і два тижні давно вже
минули, то, може, вже досить порушувати те, що
ви самі прийняли, може, вже досить труїти дітей
алкоголем та нахабно ігнорувати свої ж розпорядження?! Зрозумійте нарешті: від нас із вами
залежить майбутнє міста та культура наших підлітків у Вишгороді.
Скільки ж можна повертатись до цього питання? Схаменіться, врешті-решт, та виконуйте
розпорядження міської ради!
Нагадаю: сьогодні ведеться жорсткий контроль за виконанням рішення про заборону торгувати алкоголем із 22:00 до 08:00. Звертаюсь
також до місцевих жителів: якщо ви бачите, що
чийсь магазин або кіоск не виконує рішення міської ради стосовно НЕпродажу алкогольних напоїв після 22-ої години, будь ласка, повідомляйте
про це правоохоронні органи. Підприємці-порушники заплатять відчутний штраф.

прийому поцупленого металобрухту, порушень у сфері зовнішньої реклами, благоустрою території, незаконної виносної
торгівлі, виконання приписів на демонтаж
незаконно встановлених кіосків, екологічного благополуччя та інших злободенних
проблем громади.
Цю необхідність також диктує поступова децентралізація влади, коли стає реальністю передача більшості повноважень
на місця. Враховуючи цей факт, можна
сказати, що муніципальна варта стане
реальним інструментом для наведення порядку на теренах міста.
Зараз дуже модно говорити про європейські стандарти життя. Так, у Заходу
є чому повчитися. Передусім, у правоохоронній сфері. Практично в усіх країнах
Євросоюзу існує муніципальна поліція, повноваження якої поширюються на питання саме міської проблематики. Чи стали
від цього гірше жити німці, французи чи
англійці? Не думаю. Бо якби німці не дотримувалися правила «Порядок і дисципліна», то там би не мили тротуари шампунем, а ходили по роздовбаних вулицях.
Скажімо, за океаном, у США, взагалі немає терміну «Поліція США». Там
у кожному штаті, в кожному місті є свої
поліцейські відомства, не залежні від інших. Крім всього іншого, вони виконують
і ті завдання, про які йшлося вище. І ніхто там не жахається поліції. Їй довіряють і
всіляко підтримують. Тому і живе Америка
сито і благополучно. І коли я читаю «за-

Лист у номер

лізні» аргументи противників створення
муніципальної поліції, мовляв, це буде
придворна гвардія, новий репресивний
підрозділ, перетворення Вишгорода в поліційне місто і т. п., — починаю здогадуватися, чому це питання торпедується. Не
вигідно, бо доведеться жити за правилами, обов’язковими для всіх: і депутатів, і
пересічних громадян.
Чому в державі з такими труднощами
створювалося Антикорупційне бюро, чому
лише завдяки вимогам Європи ввели
електронні декларації для нардепів і високопосадовців? Тому що підіймалася завіса
над багатьма таємницями збагачення. На
нашому рівні — це посилення відповідальності за свої не зовсім законні дії.
Наведу лише один приклад: близька
рідня найбільшого противника муніципальної поліції депутата Валерія Виговського використовує два великі бігборди
в районі набережної без дозвільних документів. Реклама на ньому лише з одного
боку коштує від 1 000 гривень на місяць.
За рік з одного бігборда можна заробити
не менше 25 тисяч гривень. До міського
бюджету не надійшло жодної копійки, бо
вони ухиляються укладати договір. А муніципальна поліція примусила б це зробити
або демонтувала б цю конструкцію. І ніяких подвійних стандартів для обраних і недоторканих.
Все ж я вірю, що більшість депутатів
усвідомлює необхідність створення міської
варти і втілить цей задум у життя.

Хаму не місце
серед людей!

Микола ПИРОЖЕНКО,
корінний вишгородець, ветеран МВС
Я — людина похилого віку, понад
половину життя віддав слідчий роботі — ветеран МВС. Здоров’я вже не те,
пережив чотири операції. Як більшість
пенсіонерів, їжджу громадським транспортом.
Доводиться на собі відчувати «доброзичливе» ставлення до тих, результатами
праці кого користується сучасне суспільство. Просто кажучи, нас вважають за
баласт і, не криючись, зневажають.
Помину моральний аспект: життя покарає зневажників, бо і вони будуть старими, і до них так само буде ставитися
зневажливо хамовита молодь. Я ж хочу
наголосити на виконанні законів і посадових обов’язків. І звертаюсь до директора
Димерського АТП Руслана Грицаєнка:
наведіть порядок!
02.02.2017 біля 9 год. ранку я прийшов на кінцеву зупинку (біля магазину «Беназір») авт. № 398 сполучення
«Вишгород, центр — Київ, а/ст «Полісся». У автобусі, де вже були пасажири,
я пред’явив посвідчення ветерана МВС,
що дає право на пільговий проїзд (згідно
із Законом України від 12.04.2016 р. №
40 «Закон України про статус ветеранів
військової служби, ветеранів ОВС, ветеранів Національної поліції і деяких інших
осіб та їх соціальний захист»). Водій автобуса 03-60 Павлусенко (таке прізвище
він назвав на мою вимогу) сказав буквально таке: «Ментовське» посвідчення

для мене не закон». Я нагадав про Постанову Кабміну, на що він так само не
визнав це законом (для нього) і заявив:
«Або плати, або виходь із автобуса».
Щоби не нагнітати обстановку, я
мовчки вийшов із автобуса, записав
номер і прізвище водія. До шпиталю
МВС, куди я саме направлявся на операцію, я дістався наступним автобусом
того ж маршруту без питань, так само
пред’явивши своє посвідчення.
14.02.2016 р. на зупинці біля к/тру
«Мир» (тепер — центр творчості «Дивосвіт» — ред.) я зайшов до салону автобуса того ж 398 маршруту. Водієм був той
самий чоловік, що і 02.02.2017 р. На моє
посвідчення він зреагував так само: «Виходь з автобуса чи плати!»
Своїми діями водій Павлусенко принизив не лише мою, ветерана МВС, честь
і гідність, а й честь і гідність усіх ветеранів
нашого району. Знаю, що багато вишгородців-ветеранів скаржаться на невиконання законів і неввічливість водіїв.
16.02.2017 р. я написав скаргу на ім’я
в. о. голови Вишгородської райдержадміністрації В. Савенка з проханням розглянути мою скаргу на загальних зборах
колективу Димерського АТП та вжити заходів щодо звільнення вищезазначеного
водія з посади, а також повідомити мене
і редакцію газети «Вишгород».
Замість післямови. Це питання буде
розглянуто на черговій транспортній комісії, повідомили редакції газети «Вишгород» у Вишгородській районній державній адміністрації.

Банк ідей

Посипання щебенем, залучення мешканців і техніки підприємців
Віктор КІР’ЯНОВ
Зима цього року радує нас морозною і сніжною погодою. Дітям та
лижникам — радість, комунальникам
— головний біль. Не в змозі спокійно
спостерігати, як борсається в снігопад
наш двірник з кострубатою лопатою, я,
разом із місцевим депутатом, допомагав їй іноді вранці.
Бачив також по ТБ, як наш мер дякував небайдужим вишгородцям, що
добровільно розчищають сніг біля своїх
осель. Однак досить багато тротуарів у
місті залишалися під льодом, на якому
ковзались перехожі. Попри зміцнення матеріальної бази та безумовне покращення роботи цього року, міські комунальники з волонтерами не зовсім впоралися зі

своєчасним прибиранням снігу.
Я, наприклад, можу зранку витратити на розчищення снігу годину-дві. Потім
треба їхати на роботу. Але ж важливо
саме в перші години після випадання снігу прибрати його. Інакше його втоптують
люди і машини, він перетворюється на
лід, який потім на морозі потрібно зубами
гризти, щоб відчистити.
Ви запитаєте: що ж робити?.. Мушу
зауважити, що навіть у розвинених країнах ані держава, ані місцеві громади не
в силах моментально й результативно
боротися зі стихією. Наприклад, в Альпах випадає декілька метрів снігу кожну
зиму. За пару годин може випасти до 80
см снігу (пам’ятаєте колапс у Києві навесні 2013 року, коли випало 50 см?). Тому
влада залучає на допомогу населення.

Магістральні вулиці та дороги чистять комунальники, другорядні дороги і дворові
проїзди — місцеві селяни і підприємці.
Але не безкоштовно. На початку зими з
ними укладають договір, закріплюють територію. Дізнавшись прогноз, люди самі
із самого ранку без будь-яких «телефонограм» виходять на прибирання снігу. За
підсумками місяця комуна компенсує їм
витрати, наприклад, на пальне, і виплачує
невелику премію.
Чому б і нам, в Україні, і конкретно у
Вишгороді, не перейняти такий досвід? У
будинках, де є ОСББ, так і роблять. Для
будинків, де їх немає, теж є вихід. Зібрати
старших по будинках на нараду в міськраді і поставити завдання: знайти бажаючих
підробити взимку. Видати таким людям
інвентар або компенсувати витрати на

придбання. Контролювати сумлінне виконання обов’язків через тих же двірників,
майстрів. Виплачувати посильну винагороду за підсумками праці щомісяця.
Але продуктивність ручної праці невелика. Люди давно придумали машини,
щоб її підвищити. Біля міськради я бачив
компактні снігоприбиральні машинки. Та
вони коштують немало, потрібно організувати їх техобслуговування, зберігання.
З урахуванням того, що сніг у нас
зараз не кожну зиму буває, поширення
таких пристроїв на все місто економічно
не виправдане. Є оптимальніші рішення.
Напевно, в місті чимало приватних підприємців мають техніку з ковшем (трактори, екскаватори тощо). Чому б їх не
залучити?
Далі — на стор. 7

Живемо ЗДОРОВО

Вишгород

Футзальний бум 2017 року!

Виробничі змагання

25 лютого

нагороджена Почесною грамотою голови Ради організації ветеранів України Павла
Цибенка. Вручено відзнаку
на урочистому зібранні ветеранів Київщини у Білій Церкві.
Редакція газети «Вишгород» приєднується до щирих
побажань успіхів у подальшій
роботі на благо людей мудрого віку, золотого фонду нашої
славної держави.

Володимир МАЛИШЕВ, радник
міського голови з гуманітарних
питань, президент-голова правління
БФ «Святої Ольги»
За заслуги на теренах ветеранської роботи та з нагоди 30-річчя заснування ветеранської організації Київської області голова Вишгородської
районної ради ветеранів Таміла Орел

ФОТО — архів автора, спеціально для «Вишгорода»

Справжній футзальний бум відбувся цього року
у Вишгородському районі. Аж 20 футбольних колективів виявили бажання взяти участь у традиційному
турнірі з футзалу серед підприємств та виробничих
установ. Як завжди цей турнір розпочався наприкінці 2016-го, а завершиться в кінці лютого 2017 року.
Цього разу організатори змагань (Вишгородська
районна федерація футболу) дещо змінили формат. Команди були розподілені на дві ліги (вища та перша) —
по 10 команд у кожній. І, як показали подальші події,
зроблено це було недарма, адже майже всі ігри проходили в цікавій безкомпромісній боротьбі: до останнього
матчу в групі було невідомо, хто ж потрапить до омріяної четвірки та у фінальній стадії змагань боротиметься
за кубок та призові місця.
І от 19 лютого в спортивній залі РК ДЮСШ відбулися півфінальні та фінальні матчі цього турніру. Півфінальні матчі 1 ліги склали такі пари:
Океан — Рінго (1-5)
О. Град — Каскад (3-1)
Матч за третє місце Океан — Каскад 4-2
Фінал О. Град — Рінго (7-3)
Переможцем першої ліги став дружний колектив
«О. Град», молодим тренером і капітаном команди якого є Микола Вологдін. Також слід відзначити такі колек-

тиви, як Рінго, Океан та Каскад. Майже кожну гру за
команду Каскад щиро вболівали. То був чудовий видовищний результативний футбол.
У вищій лізі у півфіналі зустрілися:
Вольт і Джоуль — Межигір’я (7-2)
Енергетик — Вахівка (2-5)
Матч за третє місце: Межигір’я — Енергетик (4-1)
Фінал: Вольт і Джоуль — Вахівка (3-2)
Переможцем вищої ліги став чудовий дружний колектив Вольт і Джоуль, в якому, як завжди, виділялися
Андрій Гордійчук, Євген Стриж, Олександр Безмалий та
Сергій Телюк, а на чолі цієї команди — талановитий і
неординарний тренер Олександр Слободянюк, який завжди знаходить потрібні слова для позитивного результату. Команда цілком заслужено виграла ці престижні
футзальні змагання, а капітан команди Сергій Телюк
підняв над головою такий омріяний трофей.
А потім організатори турніру провели урочисту церемонію нагородження.
Кращими гравцями турніру визнано:
1 ліга
Олександр Педяш (Каскад)
Петро Тимошенко (Океан)
Михайло Люляєв (Рінго)
Євген Мурга (О. Град)
Вища ліга
Юрій Козін (Енергетик)
Сергій Каймачніков (Межигір’я)
Олександр Магда (Вахівка)
Тарас Шмильов (Вольт і Джоуль)

Благодійники – дітям

«Місто професій» та «Морська казка»
Лідія ШКУРКО, вчитель
ФОТО – Дар’я ЛИМАРЕНКО, спеціально для «Вишгорода»

Діти з особливими освітніми потребами, учні
Вишгородської ЗОШ І-ІІІ ступенів №1 та ВРСЗОШ
«Надія», за сприяння Міжнародного Благодійного
Фонду «Жовто-Блакитні Крила» і Дитячого Фонду
Німеччини (Child Fund Deutschland) та за фінансової
підтримки Lipoid Stiftung відвідали місто професій

KidsWill у місті Києві. Ця незабутня подорож дала
можливість дітлахам на якийсь час подорослішати,
проявити свої таланти, отримати уявлення про існуючі професії і зрозуміти, як влаштована економіка
держави.
У KidsWill все, як у дорослому житті. Наприклад,
тут є адміністрація, авто- та авіашколи, пожежна станція, відділок поліції, банк, шоколадна фабрика, піцерія,
«Нова пошта» та інші складові суспільства. Безробіття
у KidsWill не існує. В місті будують нові дороги, відкривають банківські рахунки, лікують людей, годують домашніх тварин.
Діти спробували попрацювати кухарем, листоношею, журналістом, пілотом тощо. Сумлінні працівники
отримали заробітну платню (умовні гроші), поклали на
банківський рахунок або витратили в«Піцерії», на солодощі чи на різні розваги. До речі, піцу діти приготували
– і не іграшкову, а справжню. Дітлахи були в захваті, що
до них звертались на «ви» і ставились, як до дорослих.
Після смачного обіду подорож продовжилась у океанаріумі «Морська казка», унікальному музеї з живими
«експонатами» – морськими мешканцями. Перша експозиція (розміщена в «затонулому кораблі») знайомила
відвідувачів із світом коралів, які відчувають тут себе
вельми затишно і, розростаючись, набувають різнокольорових химерних форм.
Але найцікавішим став підводний тунель. Від морських істот дітей відокремлювало лише скло товщиною
8 см. Перебуваючи в цілковитій безпеці, вони спостерігали за акулами, черепахами, рибою-собакою та безліччю інших морських мешканців. А в тераріумі бачили
нільського крокодила!
Переповнені емоціями, незабутніми враженнями,
трішки стомлені, але щасливі, учні повернулися у рідний Вишгород, де на них із нетерпінням чекали батьки,
вдячні організаторам такої пізнавальної екскурсії.
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Таміла Орел — одна з кращих на Київщині
Знай наших!

Микола КОРОЛЬ,
голова Вишгородської
районної федерації футболу
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Позашкілля

Світлиця мистецтв

Студія декоративного мистецтва «Орнамент»
Ольга БРИЛЬ,
школа журналістики ЦТ «Дивосвіт»
ФОТО — Анастасія НЕПОКРИТОВА,
спеціально для «Вишгорода»

Художня праця — вільна творча діяльність, красива і корисна. А коли людина
щось робить власноруч, її життя наповнене
позитивними емоціями. Листівка для мами,
фоторамка для тата, вишита картина для
бабусі — це художня продукція вихованців
студії декоративного мистецтва «Орнамент»
районного Центру творчості «Дивосвіт».
Гуртки вжитково-декоративного мистецтва
нині популярні у дорослих, а ще більше в дітей.
Досліджуючи властивості різних матеріалів
(папір, тканину, солоне тісто, легкий металевій
дріт, каміння, бісер, пінопласт, скло тощо), дитина вчиться перероблювати, видозмінювати,
експериментувати та застосовувати різні предмети у побуті. І кожна поробка — унікальна,
значима та пам’ятна.
Керівник студії «Орнамент» Ірина Маричева (НА ФОТО внизу праворуч) прийшла у Вишгородський районний центр художньої творчості дітей юнацтва та молоді (ВРЦХТДЮМ)
«Дивосвіт» практично на початку його заснування. Директор центру Олена Андріяш побачила її вишиті картини на одній із виставок і
запросила працювати з дітьми. А Ірина Іванівна
мріяла стати педагогом, тому з радістю погодилася.
Спершу проводила заняття у вільних класах гімназії «Інтелект», а коли звільнилося маленьке підсобне приміщення — зробила його
своєю майстернею. Зараз це світла й затишна
світлиця мистецтв, наповнена прегарними художніми витворами і галасливими дітлахами,
які летять сюди стрімголов робити красиве і
корисне своїми руками.
І їм тут дуже подобається, бо вони знайомляться з найдавнішими та сучасними художніми техніками і технологіями. Плетіння, малю-

вання, вишивання, моделювання, зв’язування,
нанизування, приклеювання; дизайн, декупаж,
виготовлення виробів із природних матеріалів
(зерна кави, макарони) та вторинної сировини
(дріт, пластик, пінопласт, порожні пляшки, старий посуд, корок).
У студійців розвивається не лише творча
уява, а дрібна моторика, що впливає на розвиток людини. Вони набувають навиків використання різних інструментів і пристосувань
— таких, як нитки, голки, ножиці, пензлики,
палички, олівці, плоскогубці, фарби, клей та
багато інших.
Уся світлиця у дитячих виробах. Вони усюди — на стінах, полицях, ними забиті всі шафи
й тумбочки і навіть підвіконня. Здебільшого це
картини, вишиті хрестом, стрічкою, об’ємним бісером; квіти з паперу та тканин; декупаж; прикраси — обручі, сережки, каблучки, листівки. В
шафах причаїлися подарунки для мам і бабусь,
сестричок і подружок. В кінці тижня діти заберуть їх по своїх домівках і даруватимуть родичам і знайомим.
А восьмирічні брат і сестра Сергій та Марійка Рогульські не втрималися і вже наперед подарували мамі Тетяні власноруч вишиті стрічками сумочки і зроблені з паперу букети квітів.
Мати дуже задоволена тим, що її дітям подобається займатися в студії «Орнамент». Для
них це найкращі уроки, а Ірина Іванівна — найкраща вчителька. Домівка родини Рогульських
прикрашена картинами і квітами, зробленими
Марійкою та Сергієм.
Ірина Маричева знаходиться в постійному
творчому пошукові. Змінюються смаки і техніки, з’являються нові види оздоблювання, нові
матеріали. Треба йти в ногу із часом, не забуваючи самій вчитися, освоювати методику виховування у дітей інтересу до художньої ручної
праці, розвивати в них почуття пропорції, гармонії кольору, почуття композиції та найголовніше — художній смак. І наш світ від краси
стане добрішим і мирним. Так і буде!

Банк ідей

Посипання щебенем, залучення мешканців і техніки підприємців
(Початок на стор. 6)
Я бачив, як бульдозер розгрібав сніг. Але це
відбувалося через день-два після снігопаду. А сніг,
повторюсь, потрібно чистити в момент його випадання або відразу після, поки він легкий та невтоптаний! Із власниками техніки, зареєстрованої
у Вишгороді, гадаю, можна знайти спільну мову,
щоби вони на договірній основі негайно розчищали закріплені за ними ділянки, наприклад, тротуари уздовж вулиць, дворові проїзди. Також можливо
обладнати сміттєзбиральні автомобілі зйомним
ковшем та використовувати їх у дві зміни: вночі —
для розчистки снігу, вдень — для збору сміття.
Припустимо, ми впорались із оперативним
прибиранням снігу. Далі потрібно обробити розчищену поверхню проти ожеледиці. У нас для цього
використовують піщано-соляну суміш. Результат
відомий: автомобілі перетворюються на танки (які
«грязи не боятся»), тротуари — на кашу, пішоходи

— на бруднуль. Під’їзди та передпокої забиті вологим піском. Взуття розлазиться від солі.
Власники автомийок, взуттєвих магазинів і
ремонтного сервісу мають виступати спонсорами
міських комунальників, бо отримують надприбутки! Пісок забиває міську зливну систему, забруднює прилеглі газони. Влітку він перетворюється на
пил, який вітер розносить по всьому місту.
А як на Заході? Автомобільні дороги посипають тільки сіллю і реагентами. Дороги сухі. Машини їздять чистенькими всю зиму. Безпека не знижується: зчепленню шин із асфальтом не заважає
пісок і бруд. Добре видна розмітка на дорозі.
Пішохідні шляхи посипають дрібною щебінкою.
Навіть, якщо на поверхні є залишки снігу і льоду,
камінці, нагріваючись вдень на сонці, плавлять лід,
а вночі вмерзають в нього. Виникає ефект шипованої гуми, тільки з боку поверхні (див. рисунок).
Під’їзди, ліфти чисті, взуття ціле.

Чи не занадто дороге задоволення? Перевірив
навскидку ціни через Інтернет: ціна тонни піску —
50-100 грн. Альтернатива коштує дорожче: тонна
гравію (фракція 5-10 мм) — 100-120 грн; солі —
600-1900 грн.
Фішка в тому, що щебінку і сіль не потрібно сипати так густо, як це зараз роблять з піском. Тоді
в перерахунку на посипану площу витрати будуть
порівняними. Не кажу вже про гроші, зекономлені
людьми на ремонті і чищенні речей та автомобілів.
Якщо ж для міста придбати нормальну машину для
прибирання вулиць влітку, щебінку можна збирати,
просівати і знову використовувати в наступному
сезоні.
Є ще додаткові витрати на зарплату додатковим прибиральникам. Але це тільки взимку й
лише, коли йде сніг. А скільки коштує мешканцям
лікування поламаних кінцівок та струсу мозку після
падіння на льоду?

Хтось із читачів подумає: «Теоретик кімнатний,
дурниці пише!» Я вирішив провести експеримент.
Пішохідну доріжку від автобусної зупинки до
будинку, де живу, сусідський двірник не встиг розчистити від снігу, її затоптали пішоходи. Товщина
покриву становила 5-10 см. Двірник посипав її
сіллю з піском. Доріжка перетворилася на брудну
кашу, нога пішохода потопає в ній по щиколотку.
Я посипав таку саму стежку поруч (нею користуються «собачники») щебінкою. В морозну погоду
стежка залишалася сухою, на спуску нога не ковзала.
Двірник відшкрібав «свою» доріжку до бетону.
Створилася подовжена западина з кучугурами по
боках. Почалася відлига — й шлях затопило водою. На «моїй» стежці камінці «потонули» у снігу,
я знову посипав шлях щебінкою, стежка досі суха,
нога не провалюється. І так буде, доки сніг не розтане.
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Офіційно

Вишгород

ПРОГРАМА ОБЛАШТУВАННЯ ТА РОЗВИТКУ ВЕЛОСИПЕДНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ
ВИШГОРОДСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ НА 2017-2027 РОКИ
(Початок на стор. 4-5)
Контраверсивна смуга, контрасмуга — велосмуга або захисна смуга, виділена по лівому (за
напрямком руху транспорту) краю проїзної частини вулиць з одностороннім рухом, що забезпечує
рух велосипедистів у зворотному напрямку.
Невидима велоінфраструктура — обмеження
швидкості та інтенсивності руху: стовпчики, які
стримують рух автомобілів, звуження вулиць,
штучні бугри та припідняті перехрестя, рух по колу
з малим радіусом, короткі доріжки через парки.
Рекреаційний веломаршрут — система форм
велоруху, що пролягає рекреаційними територіями (парк, ліс, набережна тощо), подалі від вулиць
з інтенсивним рухом транспорту.
Форми велоруху — велодоріжки, велосмуги та
інші форми і засоби організації велоруху на вулицях міста.
Додаткові засоби — світлофори, дорожні знаки
та розмітка, винесені вперед стоп-лінії для велосипедистів, означення рекомендованого місця проїзду для велосипедистів.
Місця з обслуговування велосипедів — місця
продажу велосипедів та запчастин, технічне обслуговування та ремонт, тест-драйв та прокат велосипедів.
5. Фінансове забезпечення програми
Розмір фінансування заходів, передбачених
Програмою, становить: не менше 500 тис. грн на
2017 рік, а на 2018-2027 р. фінансування буде визначатись залежно від обсягів щорічного бюджету
міста Вишгорода.
Програма носить плановий характер, її виконання перебуває в прямій залежності від обсягів
видатків на розвиток велосипедної інфраструктури в м. Вишгороді, які будуть включатись до
бюджету міста на кожен рік виконання Програми.
Кошторисна вартість передбачених завдань Програми складається кожний рік.
Передбачається співфінансування Програми
коштом громадських організацій та донорських
коштів. Обсяг фінансування Програми уточнюється щороку в установленому порядку під час
складання проекту бюджету міста Вишгорода на
відповідний рік у межах видатків, передбачених
головним розпорядникам коштів.
Забезпечення реалізації заходів, передбачених Програмою, здійснюватиметься в межах асигнувань, які щороку передбачатимуться в міському
бюджеті за відповідними бюджетними напрямками, та інших коштів, не заборонених чинним законодавством України.
Реалізація Програми передбачена впродовж
2017-2027 рр.
6. План заходів облаштування та розвитку велосипедної інфраструктури в м. Вишгороді
Для досягнення мети Програми необхідно
здійснити низку заходів управлінського, інфраструктурного та інформаційного характеру.

Менеджмент
Інтегрувати схему велосипедних шляхів до
загального транспортного планування, планів
стратегічного розвитку тощо (Внести зміни до Генерального плану міста, стратегія розвитку міста,
Плани зонування територій, Програма соціальноекономічного розвитку міста).
Призначити координатора з питань розвитку
велотранспорту (спеціаліст виконавчого комітету
міської ради або радник міського голови).
Забезпечити контроль за виконанням положень Програми під час розробки проектів будівництва.
Розробити та затвердити механізм отримання
дозволів на встановлення велосипедних стоянок.
Провести підрахунки кількості подорожей, що
здійснюються на велосипеді, згідно з розробленою методикою.
Проаналізувати стан існуючої велоінфраструктури, можливість її безпечного використання, якість виконаних проектних рішень, будівельних робіт та утримання. За потреби — надати
рекомендації щодо виправлення недоліків.
Інфраструктура
Визначити найскладніші перешкоди для руху
велосипедистів (перехрестя, мости, розв’язки),
сформувати пропозиції щодо способів облаштування на цих ділянках велосипедної інфраструктури.
Розробити систему велосипедних шляхів у зелених та паркових зонах міста.
Розпочати реалізацію реконструкції та будівництва вулично-дорожньої мережі в частині створення велосипедної інфраструктури за маршрутами, розробленими робочою групою.
В разі реконструкції та капітального ремонту
вулиць і доріг — обов’язково враховувати рух велосипедистів.
Розробка і втілення програми заходів щодо
впорядкування паркувальних та пішохідних зон у
центральній частині міста задля безконфліктного
пересування всіх учасників руху спільним вуличним простором.
Інтегрувати велосипедний транспорт та громадський.
Популяризація
Проведення масових велопробігів під час відзначення міських заходів.
Провести широку інформаційну кампанію серед мешканців житлових будинків щодо можливостей створення паркувальних місць, працювати
з ними щодо встановлення таких велопарковок у
дворах.
Створити електронну карту велосипедної інфраструктури — шляхів руху, велосипедних стоянок тощо.
Розробити рекомендації велосипедистам-початківцям щодо безпечного пересування вулицями міста.

Сприяти проведенню кампаній з популяризації велосипеда та Європейського тижня мобільності.
Розміщення соціальної реклами з інформуванням про уже реалізовані велосипедні паркінги
та умови для велосипедистів уздовж існуючих веломаршрутів.
Розробка та виготовлення інформаційних вказівників, стендів, буклетів тощо.
Забезпечити постійну популяризацію використання велосипеда як транспортного засобу.
Типологія маршрутів Програми розвитку
велоінфраструктури м. Вишгорода 2017-2027
рр.
Загальна схема мережі веломаршрутів передбачає категоризацію веломаршрутів передусім
за рівнем потенційної інтенсивності та швидкості
велоруху: загальноміські, місцеві, — що загалом
відповідає категоризації вулиць і доріг міста: загальноміські, районні магістралі, місцеві і житлові
вулиці й проїзди. Певна відмінність зумовлена передусім особливостями розміщення цілей велоруху, що генерують велосипедний потік тієї чи іншої
інтенсивності, а також уже сформованими зручними маршрутами наявного велоруху.
Маршрути І категорії — це дороги та вулиці, по яких буде їздити більшість велосипедистів,
тому їхня реалізація має бути першочерговою, а
якість виконання — найвищою.
Маршрути І категорії пролягають центральною частиною міста та формують основи велосипедної мережі міста.
Планувальні рішення мають забезпечувати на
маршрутах цієї категорії середню швидкість руху
15-25 км/год.
Маршрути ІІ категорії — другорядні, сполучні між маршрутами І категорії. Це дороги та
вулиці, по яких велосипедисти будуть доїжджати
до маршрутів І категорії. Реалізація маршрутів ІІ
категорії у більшості випадків доцільна лише після
реалізації веломаршрутів І категорії.
Розрахункова середня швидкість на маршрутах другої категорії має становити 15-20 км/год.
Програмою передбачено розробити категорію
рекреаційних веломаршрутів, траси яких відмінні
від загальної схеми веломережі.
Рекреаційні веломаршрути: забезпечують
переважно рекреаційні велосипедні поїздки парками, лісопарками, вздовж берегів водойм тощо.
Форми велоруху — спільний вело-пішохідний рух,
змішаний рух з авто (обмеження 30 км/год.). Рекреаційні веломаршрути мають облаштовуватись
протягом всього періоду реалізації Програми.
Організація цих веломаршрутів полягає в облаштуванні навігації та ознакування вздовж траси
маршруту, поліпшенні дорожнього покриття, прокладанні доріжок (в основному з насипного покриття).
7. Напрями діяльності та очікувані резуль-

ПРОГРАМА ПІДТРИМКИ ВИДАВНИЧОЇ СПРАВИ ТА ФОРМУВАННЯ ПАТРІОТИЧНОГО
ІНФОРМАЦІЙНОГО ПРОСТОРУ НА МІСЦЕВОМУ РІВНІ ЗА РАХУНОК МІСЦЕВОГО
БЮДЖЕТУ (м. ВИШГОРОД, КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ) НА 2017 РІК
1. Визначення проблеми, на розв’язання якої
спрямована Програма
Програма розроблена на підставі Законів
України «Про державну підтримку книговидавничої справи в Україні», «Про видавничу справу»,
«Про друковані засоби масової інформації (пресу)
в Україні», «Про державну підтримку засобів масової інформації і соціальний захист журналістів»,
«Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації», «Про
місцеве самоврядування в Україні», Постанови
Верховної Ради України «Про запровадження мораторію на виселення редакцій друкованих засобів
масової інформації, закладів культури, у тому числі бібліотек, видавництв, книгарень, підприємств
книгорозповсюдження», Указів Президента України від 19.06.2013 № 336 «Про деякі заходи щодо
державної підтримки книговидавничої справи і популяризації читання в Україні», від 09.11.2002 №
1217 «Про додаткові заходи щодо державної підтримки національного книговидання і книгорозповсюдження», від 23.06.1998 № 816 «Про деякі
заходи з розвитку книговидавничої справи в Україні», від 09.12.2000 № 1323 «Про додаткові заходи
щодо безперешкодної діяльності засобів масової
інформації, дальшого утвердження свободи слова
в Україні», від 01.08.2002 № 683 «Про додаткові
заходи щодо забезпечення відкритості у діяльності
органів державної влади», а також відповідних Постанов Кабінету Міністрів України, рішень Державного комітету телебачення і радіомовлення України.
Програма спрямована на реалізацію в області державної політики щодо створення належних
умов для розвитку патріотичного інформаційного
простору та книговидавничої справи.
Існує також проблема з виданням соціально
значущої літератури, яка потрібна для інтелектуального збагачення населення області, задоволення культурно-освітніх та краєзнавчих уподобань.
Окрім того, книжкова продукція місцевих виробників перебуває у нерівних конкурентних умовах на власному ринку, який заполонила книжкова
продукція інших потужніших видавництв, серед
яких мало видань саме наукового патріотичного
інтелектуального спрямування.
Отже, книговидання в регіоні, як і в усій державі, потребує організаційної та фінансової підтримки. Ця Програма викликана необхідністю популяри-

зації як вітчизняної, так і місцевої книговидавничої
продукції, підвищення рівня читацької компетенції
українського суспільства та запобігання втрати видавничої галузі як сектора економіки, покликаного
сприяти розвитку національної свідомості, культури, освіти і науки.
Програма направлена також на підтримку розповсюдження українського патріотизму не тільки
серед людей середнього і старшого віку, але і безпосередньо серед молоді та дітей. Оскільки вимоги
сучасності — формування ідеологічного стійкого
покоління — гостра необхідність справжньої української незалежності, зважаючи і той факт, що бібліотеки і заклади культури подекуди замовляють
для закупівель не завжди наповнену інформаційно
та ідеологічно літературу.
Ця Програма дасть змогу збільшити надходження до відповідних органів якісної літератури.
Видання книжкової продукції:
Суспільно-політична та патріотична література:
1. Однострої українських вояків від Першої до
Другої світової війни /Юрова Т.
2. Україна між Сходом і Заходом. Про витоки і
суть російсько-української війни 2014 р./Залізняк Л.
Етнографічна та краєзнавча література:
1. Межигірська старовина: нариси з історії
Києво-Межигірського в ім’я Преображення Господнього чоловічого монастиря в XVI - XVIIІ століттях/
Кузьмук О.
2. Українська традиційна лялька. Кінець ХІХ поч. ХХІ ст./Скляренко О.
Історична література:
1. Нариси новітньої історії України. Книга 1.
Українська революція 1914-1923 рр./Русначенко А.
2. Нариси новітньої історії України. Книга 3.
Україна в ІІ Світовій війні./Русначенко А.
3. Нариси новітньої історії України. Книга 4.
Україна в системі імперії: від тоталітарної диктатури до перебудови./Русначенко А.
4. Нариси новітньої історії України. Книга 5.
Україна в революційних подіях на межі 1980-х - 90-х
років на шляху до Незалежності./Русначенко А.
5. Нариси новітньої історії України. Книга . Від
революції до ІІ Світової війни./Русначенко А..
Видання та розповсюдження по освітніх та
культурно-освітніх установах міста пропонованої
літератури складає основну суть та ідею Програми.
Дана література повністю підготовлена до друку і
вже виходить невеликими накладами у Видавни-
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тати ефективності програми
При якісному та комплексному виконанні Програми очікуваними результатами є вирішення
частини існуючих недоліків транспортної мережі
міста та контрольоване, цілеспрямоване, поступове створення сучасної, раціональної велосипедної
інфраструктури. Важливим результатом якісного
виконання Програми стане зниження травматизму й аварійності серед користувачів велосипедного виду транспорту на автошляхах міста
Вишгорода. Якісне виконання Програми надасть
змогу реалізувати велосипедний потенціал міста
та сприятиме заохоченню жителів до використання альтернативних видів транспорту, що позитивно впливатиме на екологію міста, стан здоров’я
громадян, та стане кроком на шляху до європейської інтеграції України.
Очікуваними результатами від виконання
Програми є:
1. Економічні:
Зниження витрат на охорону здоров’я у
зв’язку з ростом фізичної активності та зменшенням респіраторних та серцевих захворювань;
• Зниження витрат, пов’язаних із дотриманням
безпеки на дорогах;
• Зниження витрат на будівництво, ремонт та
утримання доріг;
• Позитивний економічний вплив велосипедного туризму;
Ріст цін на нерухомість уздовж веломаршрутів.
2. Екологічні:
Зменшення кількості шкідливих викидів у повітря від моторизованого транспорту.
3. Соціальні:
• Підвищення рівня комфорту в місті (зокрема,
для людей з обмеженими можливостями).
• Більш доцільне використання громадського
простору (велосипедисти вимагають менше третини простору дороги та у 15 разів менше простору для паркування порівняно з приватними автомобілями).
• Доступність транспорту для різних соціальних категорій.
• Створення додаткових занять для дітей та
молоді, змістовне дозвілля.
• Запровадження традиційного сімейного активного відпочинку.
8. Координація, контроль та управління за ходом виконання програми
Координацію діяльності та контроль за виконанням Програми доручити постійній комісії з
питань комунального господарства, благоустрою
міста та постійній комісії з питань стратегії розвитку міста, будівництва, транспорту та зв’язку, а
організацію його виконання — заступнику міського голови з питань діяльності виконавчих органів
ради І. І. Свистуну.
Секретар ради Т. БРАЖНІКОВА
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цтві Олега Філюка (ФОП Філюк О.В.), але, зважаючи на невеликі економічні потужності приватного
видавництва, не може забезпечити попиту й ареалу необхідного розповсюдження.
В регіоні дійсно небагато такого рівня видавництва, серед авторів якого — провідні фахівці Національної Академії Наук України, викладачі ВУЗів
України, наукові співробітники музеїв.
Лише спільними зусиллями видавництва та
міської, районної державної адміністрації, а також
науковців і краєзнавців ми можемо донести до
наших дітей і онуків правду про систему державного терору радянської доби, політичну цензуру,
колективізацію та масові депортації, розповісти
правдиву історію у символах і артефактах. Адже,
заощадивши на вивченні цих трагічних сторінок
історії рідного краю, забувши про загибель наших
героїчних батьків і дідів, ми ризикуємо отримати історичну амнезію прийдешніх поколінь.
Отже, основним напрямком Програми є забезпечення формування патріотичного інформаційного простору, розвиток видавничої справи, популяризація місцевого книговидання, співпраця органів
державної влади та місцевого самоврядування,
підтримка місцевого малого підприємця-книговидавця та розповсюджувача.
2. Визначення мети Програми
Головною метою Програми є створення сприятливих умов для розвитку поліграфічно-видавничої
сфери в регіоні, найбільш повного забезпечення
населення соціально важливою українською книжковою продукцією, популяризація української книжки серед населення, підтримка місцевих видавців,
розвиток і підтримка читацької культури тощо. Особлива увага спрямовуватиметься на видання історично-краєзнавчої літератури.
Іншими важливими складовими частинами
мети запропонованої Програми є створення умов
для реалізації конституційних прав громадян на
інформацію, забезпечення реалізації державної
політики в інформаційній та видавничій сферах на
території області; розширення інформаційного простору — як за рахунок збільшення можливостей
доступу до каналів інформації, так і за рахунок підвищення якості інформації; зосередження особливої уваги на розширенні інформаційного простору
в сільській місцевості; створення умов для модернізації інформаційної інфраструктури; розширення
кола споживачів інформаційного продукту; поліп-

шення діяльності видавничо-поліграфічної сфери.
3. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання
проблеми, джерела фінансування; строки виконання Програми
Основні завдання, які випливають зі змісту
Програми, можуть бути вирішені шляхом:
— стимулювання розвитку місцевого книговидавництва та поліграфії;
— популяризації патріотичної книги;
— пропаганди читання як засобу виховання та
пізнання;
— реалізації заходів, спрямованих на розвиток
і захист національного видавничого й інформаційного простору, видавничої справи на території області.
Джерело – фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів міського бюджету у межах
бюджетних призначень, передбачених на відповідний рік (2017), згідно з пропонованими кошторисами.
Літературу потрібно розповсюдити в освітньокультурних закладах, які мають створювати патріотичний інформаційний простір у регіоні.
Пропонується на 2017 рік розповсюдити три
найменування:
1. Однострої українських вояків від Першої
до Другої світової війни /Юрова Т. – (по школах м.
Вишгорода).
2. Україна між Сходом і Заходом. Про витоки
і суть російсько-української війни 2014 р./Залізняк
Л. – (по школах м. Вишгорода)
3. Українська традиційна лялька. Кінець ХІХ поч. ХХІ ст./Скляренко О. – (по садочках м. Вишгорода).
Реалізація даної Програми у 2017 році базуватиметься на виконанні відповідних заходів, фінансування яких здійснюватиметься за рахунок коштів
міського бюджету на загальну суму 105 000 грн та
за рахунок інших коштів.
Строки реалізації Програми – протягом 2017
року.
4. Координація, контроль та управління за ходом виконання Програми
Координацію, контроль та управління за ходом
виконання Програми здійснюють постійна комісія
міської ради з гуманітарних питань та постійна комісія міської ради з питань планування та формування бюджету.
Секретар ради Т. БРАЖНІКОВА

Офіційно

Вишгород
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МІСЬКА ПРОГРАМА «ТЕПЛИЙ ПІДЇЗД» НА 2017-2018 РОКИ
1. Загальні положення
Міська програма «Теплий під’їзд» спрямована на заміну старих
дерев’яних вікон у під’їздах житлового фонду міста на нові енергозберігаючі та ремонт-реконструкцію вхідних груп під’їздів житлового фонду
міста, що є невід’ємною частиною проведення енергоефективних заходів, спрямованих на заощадження паливно-енергетичних ресурсів у
під’їздах будинків міста та зменшення втрат теплової енергії в будинках.
Реалізація даної Програми сприятиме створенню належних умов
проживання та життєдіяльності вишгородчан, покращення естетичного
та санітарного стану під’їздів, підвищення безпеки проживання у багатоповерхових будинках, а також до значної економії енергоресурсів
кожного жителя багатоповерхівок, а це так важливо на сьогодні.
Однією з найбільш затратних комунальних послуг у багатоповерхових будинках є теплозабезпечення. Щоб мати можливість економити
по цій статті витрат, варто звернути увагу в першу чергу на скління або
заміну вікон у під’їздах та ремонт-реконструкцію вхідних груп під’їздів,
що є одним із основних джерел втрати тепла будівлею – приблизно
30%. Встановлення енергозберігаючих вікон та ремонт-реконструкція
вхідних груп під’їздів призводить до істотного зменшення рівня тепловтрат, зменшує повітропроникність будівлі, краще захищає від зовнішнього шуму. Заміна старих дерев’яних вікон на сучасні склопакети та
ремонт-реконструкція вхідних груп під’їздів може підвищити температуру у під’їзді на 4-5°С.
Дану програму по заміні старих вікон у під’їздах житлового фонду міста на енергоефективні та ремонт-реконструкцію вхідних груп
під’їздів можливо реалізувати при належному фінансовому забез-

печенні. Зазначені заходи будуть проводитись як у будинках, які відносяться до комунальної власності міста, так і в кооперативних та в
будинках, у яких створено ОСББ.
2. Мета та основні завдання Програми
Головною метою Програми є створення умов для безпечного і комфортного проживання мешканців у багатоповерхових житлових будинках, покращення естетичного та санітарного стану під’їздів, а найголовніше — істотне зменшення рівня тепловтрат, що призведе до економії
енергоресурсів та, як наслідок, до зменшення оплати за теплоносії
кожного жителя під’їзду.
Програмою визначено такі основні завдання:
- демонтаж у під’їздах існуючих дерев’яних вікон, які повністю
не відповідають функціональному призначенню;
- придбання та встановлення енергозберігаючих металопластикових вікон у під’їздах багатоповерхових будинків;
- штукатурення укосів на вікна, створення належного санітарного стану у під’їздах;
- обстеження стану вхідної групи до під’їзду;
- ремонт зовнішніх та внутрішніх дверей, встановлення пружин або
доводчиків дверей, ремонт укосів;
- ремонт козирків;
- ремонт ганку, встановлення поручнів;
- обстеження, ремонт або заміна приладу опалення.
Координація діяльності щодо виконання Програми здійснюється
виконавчим комітетом Вишгородської міської ради.
3. Очікувані результати
Виконання заходів по заощадженню паливно-енергетичних ресур-

ПРОГРАМА ЗАХОДІВ ПО ПРОВЕДЕННЮ ТЕПЛОАУДИТУ НА 2017 РІК
І. Загальні положення
Міська Програма заходів по проведенню теплоаудиту спрямована на проведення заходів із
теплоаудиту в усіх будинках м. Вишгорода, в. т.
ч. кооперативних будинків і будинків, яких створено ОСББ, що є невід’ємною частиною проведення
енергоефективних заходів, спрямованих на заощадження паливно-енергетичних ресурсів у під’їздах
міста, та, як наслідок, зменшення втрат теплової
енергії в будинках.
Реалізація даної Програми сприятиме створенню належних умов проживання та життєдіяльності
мешканців міста, а також значній економії енергоресурсів кожного жителя багатоповерхівок.
Одним із основних способів економії коштів і
теплової енергії є зниження рівня теплових втрат і
надходжень тепла через зовнішні конструкції будівельних споруд. Відомо, що загальні втрати тепло-

вої енергії в приміщеннях (квартира, будинок тощо)
через різні зовнішні чинники можуть досягати 40 %.
Тепло-аудит будівель, проведений спеціалістами
цієї діяльності, з використанням спеціального обладнання, допоможе вчасно виявити у багатоквартирних будинках приховані тепловтрати, дефекти
теплоізоляції, дефекти будівництва, розробити індивідуальний план по кожному будинку по усуненню недоліків та значно підвищити енергоефективність будівель.
Теплоаудит допоможе вчасно виявити та впровадити низку заходів для нормалізації енергопостачання та економії енергоресурсів у багатоповерхових будинках.
Дану Програму можливо реалізувати при належному фінансовому забезпеченні.
ІІ. Мета та основні завдання Програми
Головною метою Програми є зменшення рівня

1. Вступ
Теплозабезпечення є однією з найбільш затратних комунальних послуг у багатоповерхових
будинках (близько 60 % ыз кошторису витрат). Щоб
мати можливість жителям нашого міста економити
по цій статті витрат, варто ретельно звернути увагу
на проведення енергозберігаючих заходів.
В умовах енергетичної кризи і постійного
зростання вартості енергоносіїв, економія цих видів ресурсів стала нагальною проблемою кожної
української родини. Проблема частково може бути
розв’язана шляхом проведення низки енергоефективних заходів, а саме: заміни старих дерев’яних вікон та дверей на енергозберігаючі, утеплення дахів
і підвалів, утеплення фасадів житлових будинків.
Переважна частина житлового фонду міста
Вишгорода є власністю територіальної громади,
функції з експлуатації та утримання цього житла
здійснює управляюча компанія Вишгородської
міської ради.
Враховуючи наявність у місті великої кількості
будинків з низькою з точки зору енергоефективності якістю та значних витрат енергії на їх теплозабезпечення, необхідно приділити значну увагу
ефективній теплоізоляції та енергозбереженню цих
будинків.
Саме тому виникає об’єктивна необхідність
розробки та реалізації міської Програми утеплення
житлового фонду м. Вишгорода, як наступної після
Програми «Теплий під’їзд», етапу виконання енергоефективних заходів.
2. Визначення проблем, на розв’язання яких

Охорона праці

спрямована Програма
Житловий фонд міської ради м. Вишгорода
налічує 45 будинків, збудованих в 1960-1980 р. р.,
термін їх експлуатації складає 50 років і більше,
близько 20 будинків знаходяться в експлуатації
понад 30 років, вони побудовані в 1980-1990 р.
р., 10 будинків, зведених із 1990-го по 2000-ий р.,
експлуатуються вже близько 20 років. Більша половина з цих житлових будинків, побудованих 3040 років тому, є панельною. Тривала експлуатація
та несприятливий атмосферний вплив призвели до
вилущування та руйнації міжпанельних швів, що
спричиняє їх замокання, промерзання та, як наслідок, великі тепловтрати.
Нераціональне використання теплової енергії
в житловому фонді міста та непродуктивні витрати
на її виробництво зумовлюють необхідність вжити відповідні заходи економії, пріоритетним серед
яких є утеплення фасадів житлового фонду м. Вишгорода.
Дану Програму по утепленню фасадів у будинках житлового фонду комунальної власності
можливо реалізувати при належному фінансовому
забезпеченні.
3. Мета і завдання Програми
Головним завданням Програми є утеплення
фасадів житлових будинків з метою підвищення енергоефективності використання ресурсів та
зменшення потреби міста в енергоресурсах за рахунок скорочення споживання теплової енергії.
Крім цього, після проведення роботи по утепленню фасадів, значно покращиться зовнішній ви-

У разі нещасного випадку…

Олена Георгіївна ЄСЬКОВА,
страховий експерт з охорони праці відділення
Фонд соціального страхування від нещасних
випадків на виробництві та професійних захворювань України здійснює керівництво та управління
загальнообов’язковим державним соціальним
страхуванням від нещасного випадку, провадить
акумуляцію страхових внесків, контроль за використанням коштів, забезпечує фінансування
виплат за цими видами загальнообов’язкового
державного соціального страхування.
Відповідно до компетенції, Фонд соціального
страхування від нещасних випадків на виробництві та
професійних захворювань України здійснює контроль
за своєчасністю та об’єктивністю проведення розслідування нещасних випадків, підготовкою матеріалів
розслідування, веденням обліку нещасних випадків,
вжиттям заходів до усунення їх причин.
З початку 2017 року на підприємствах Вишгородського району сталося три нещасних випадки, з них
два – зі смертельним наслідком.
Як показує практика, при настанні нещасного випадку, керівники та працівники підприємства не знають своїх прав і обов’язків.
Про кожний нещасний випадок потерпілий або
працівник, який його виявив, чи інша особа — сві-

док нещасного випадку повинні негайно повідомити
керівника робіт, який здійснює контроль за станом
охорони праці на робочому місці, чи іншу уповноважену особу підприємства і вжити заходів до надання
необхідної допомоги потерпілому.
У разі нещасного випадку безпосередній керівник робіт зобов’язаний:
терміново організувати надання першої невідкладної допомоги потерпілому, забезпечити, у разі
потреби, його доставку до лікувально-профілактичного закладу; негайно повідомити роботодавця про
те, що сталося.
Роботодавець, одержавши повідомлення
про нещасний випадок, зобов’язаний протягом
однієї години передати з використанням засобів зв’язку та протягом доби на паперовому носії
повідомлення про нещасний випадок: Фондові за
місцезнаходженням підприємства, на якому стався
нещасний випадок; керівникові первинної організації
профспілки;
керівникові підприємства, де працює потерпілий,
якщо потерпілий є працівником іншого підприємства;
органові державного пожежного нагляду за місцезнаходженням підприємства у разі настання нещасного
випадку внаслідок пожежі; закладові державної санітарно-епідеміологічної служби, який здійснює санітарно-епідеміологічний нагляд за підприємством (у
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Додаток 25
до рішення Вишгородської міської ради від 23 грудня 2016 р. № 19/2
сів дасть змогу зменшити витрати на оплату наданих послуг та покращити санітарний стан під’їздів, що, в свою чергу, підвищить якість умов
проживання мешканців житлових будинків м. Вишгорода.
4. План заходів Програми у 2017-2018 р. р.
№ № Зміст заходів
з/п
1
Придбання енергозберігаючих вікон із алюмінієвих сплавів, одинарних
під подвійне скління (склопакетів), та інших допоміжних будівельних
матеріалів
2
Виконання робіт по демонтажу старих вікон, монтажу нових, штукатурці віконних укосів та інших супутніх робіт
3
Ремонт зовнішніх та внутрішніх дверей, ремонт дверних укосів, встановлення пружин або доводчиків дверей
4
Ремонт козирків
5
Ремонт ганків, встановлення поручнів
6
Ремонт або заміна приладу опалення

5. Фінансове забезпечення реалізації Програми у 2017-2018 р. р.
Реалізація даної Програми базуватиметься на виконанні відповідних заходів, фінансування яких здійснюватиметься за рахунок коштів
Вишгородського міського бюджету.
Обсяг фінансування з міського бюджету визначається щороку, виходячи з реальних можливостей, але не менше 4 800 тис. грн.
6. Організація контролю за виконанням Програми
Контроль за виконанням Програми здійснює постійна комісія з питань комунального господарства, благоустрою міста та охорони навколишнього середовища Вишгородської міської ради.
Секретар ради Т. БРАЖНІКОВА
Додаток 26
до рішення Вишгородської міської ради від 23 грудня 2016 р. № 19/2

тепловтрат, що призведе до економії енергоресурсів та, як наслідок, до зменшення оплати за теплоносії.
Програмою визначено такі основні завдання: здійснення заходів по проведенню теплоаудиту будинків з використанням спеціального обладнання.
Координація діяльності щодо виконання Програми здійснюється Вишгородською міською радою.
ІІІ. Механізм реалізації Програми
Графік проведення робіт – січень-березень
2017 року, обсяги визначаються за поданням виконавчого комітету Вишгородської міської ради погоджується постійною комісією міської ради з питань
комунального господарства, благоустрою міста.
ІV. Очікувані результати
Виконання заходів по заощадженню паливноенергетичних ресурсів дасть змогу зменшити ви-

ПРОГРАМА УТЕПЛЕННЯ ФАСАДІВ ЖИТЛОВИХ БУДИНКІВ ВИШГОРОДСЬКОЇ
МІСЬКОЇ РАДИ НА 2017-2019 РОКИ

2017 року

трати на оплату наданих послуг.
V. Фінансове забезпечення реалізації Програми
у 2017 р.
Реалізація даної Програми базуватиметься на
виконанні відповідних заходів, фінансування яких
здійснюватиметься повністю або частково за рахунок коштів Вишгородського міського бюджету
та інших джерел фінансування незаборонених законодавством.
За рахунок коштів загального фонду міського
бюджету фінансування планується у розмірі не менше 500 000 грн.
VІ. Організація контролю за виконанням Програми
Контроль за виконанням Програми здійснює
постійна комісія міської ради з питань комунального господарства, благоустрою міста.
Секретар ради Т. БРАЖНІКОВА

Додаток 27
до рішення Вишгородської міської ради від 23 грудня 2016 р. № 19/2

гляд будинків застарілого житлового фонду, основна маса якого знаходиться в центральній частині
м. Вишгорода.
4. Реалізація Програми
Реалізація Програми передбачає виконання
робіт з утеплення фасадів житлових будинків комунальної власності за наступними ознаками:
1) в черговості за роком побудови будинку (довідкова інформація про період побудови будинків
за визначеними адресами додається, Додаток 1);
2) по типу побудови (панельні будинки та визнані аварійними в першу чергу).
Вартість утеплення фасадів усього житлового
фонду на сьогодні важко визначити, адже кожна
окрема будівля потребує детального технічного
огляду та індивідуального прорахунку спеціалістами, враховуючи поверховість будівлі, товщину і
стан зовнішніх стін, та інше.
Для прикладу, влітку 2016 р. з метою проведення термомодернізації будівлі площею близько 2
500 кв. м, спеціалістами однієї комерційної фірми
було обстежено та надано комерційну пропозицію
на виконання зазначених робіт (Додаток 2). Це
панельний будинок № 4 по В. Симоненка, яким я
опікуюсь як депутат міської ради. Вартість склала
близько 300,0 тисяч гривень.
Враховуючи гуртовість замовлення на утеплення фасадів та сподіваючись на визначення
реальної конкурентної ціни за допомогою системи Прозорро, така приблизна вартість може бути
суттєво знижена. Вцілому для реалізації програми
протягом 2017-2019 р. р. потрібно близько 20 000

тис. грн.
5. Фінансове забезпечення Програми
Фінансове забезпечення Програми проводиться за рахунок коштів міського бюджету. Обсяг фінансування з міського бюджету визначається щороку, виходячи з реальних можливостей.
Розмір фінансування заходів, передбачених
Програмою на 2017 рік становить не менше 500
тис. грн.
Контроль за цільовим використанням бюджетних коштів, спрямованих на підтримку якості життя
громади у рамках цієї Програми, здійснюється у визначеному законодавством порядку.
6. Очікувані результати
Впровадження Програми забезпечить зменшення витрат населення на теплопостачання та
зниження обсягів використання енергоресурсів теплопостачальними підприємствами, також суттєво
вплине на зовнішній не зовсім естетичний вигляд
будинків радянської побудови.
В результаті виконання Програми підвищиться
якісний рівень утримання об’єктів житлового фонду
міста КП «Управляюча компанія» Вишгородської
міської ради, що покращить рівень комфорту проживання мешканців м. Вишгорода.
7. Організація контролю
за виконанням Програми
Контроль за виконанням цього рішення доручити постійній комісії з питань комунального господарства, благоустрою міста, а організацію його виконання – заступнику міського голови І. І. Свистуну
Секретар ради Т. БРАЖНІКОВА

разі виявлення гострого професійного захворювання
(отруєння).
Про груповий нещасний випадок, нещасний
випадок із смертельним наслідком чи такий, що
спричинив тяжкі наслідки, випадок смерті або
зникнення працівника під час виконання трудових
(посадових) обов’язків роботодавець зобов’язаний
протягом однієї години повідомити з використанням
засобів зв’язку та протягом трьох годин подати на
паперовому носії повідомлення: Територіальному
органові Держпраці за місцезнаходженням підприємства; органові прокуратури за місцем настання
нещасного випадку; Фондові за місцезнаходженням
підприємства; органові управління підприємства (у
разі його відсутності — місцевій держадміністрації);
закладові державної санітарно-епідеміологічної служби, який здійснює санітарно-епідеміологічний нагляд
за підприємством (у разі виявлення гострих професійних захворювань (отруєнь); первинній організації
профспілки незалежно від членства потерпілого в
профспілці (у разі наявності на підприємстві кількох
профспілок / профспілці, членом якої є потерпілий,
а у разі відсутності профспілки — уповноваженій найманими працівниками особі з питань охорони праці);
органові галузевої профспілки вищого рівня, а у разі
його відсутності — територіальному профоб’єднанню
за місцем настання нещасного випадку; органові з питань захисту населення і територій від надзвичайних
ситуацій за місцем настання нещасного випадку (у
разі необхідності).

Несвоєчасне інформування посадовими особами
про нещасні випадки на виробництві та професійні захворювання, що сталися на підприємстві, тягнуть за
собою накладення штрафу від восьми до п’ятнадцяти
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
( Стаття 165-4 Кодексу України про адміністративні
правопорушення).
Відповідно до ст. 36 Закону України «Про
загальнообов’язкове державне соціальне страхування»: порушення правил охорони праці застрахованим,
яке спричинило нещасний випадок або професійне
захворювання, не звільняє страховика від виконання
зобов’язань перед потерпілим. Відшкодування моральної (немайнової) шкоди потерпілим від нещасних
випадків на виробництві або професійних захворювань і членам їхніх сімей не є страховою виплатою.
Необхідно зберегти до прибуття комісії з розслідування нещасного випадку обстановку на робочому
місці та машини, механізми, обладнання, устаткування у такому стані, в якому вони були на момент
настання нещасного випадку (якщо це не загрожує
життю чи здоров’ю інших працівників і не призведе
до більш тяжких наслідків та порушення виробничих
процесів), а також вжити заходів до недопущення подібних нещасних випадків.
Телефони відділення виконавчої дирекції Фонду
соціального страхування від нещасних випадків на
виробництві та професійних захворювань України у
Вишгородському районі Київської області : 045-96-52083; 045-96-22-595; 044-579-22-11.
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Високошвидкісний Інтернет МТМ. Тел.: (093) 366-16-66; (095) 545-15-33; (098) 201-22-66
ПО Н Е ДІ ЛО К , 2 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»
10:45, 12:25 «Мiняю
жiнку - 3»
12:20 Налаштування
нових параметрiв
супутникового мовлення
телеканалу 1+1
13:45, 14:45, 15:45
«Мольфар»
17:15 Т/с «Кохання проти
долi»
20:30 «Секретнi
матерiали»
21:00 Т/с «Життя пiсля
життя»
23:00 «Грошi»
UA:ПЕРШИЙ
6:00, 07:00, 08:00, 13:00,
15:00, 21:00 Новини
06:25, 23:00 Золотий
гусак
09:00 Чоловiчий клуб.
Спорт
14:00 Д/ф «Iван Франко»
15:20 Фольк-music

16:30 Т/с «Анна Пiль»
18:50 Що там з
Євробаченням?
19:00 Новини. Культура
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 Сьогоднi
09:15 Зоряний шлях
11:00 Т/с «Черговий
лiкар 2»
12:00 Х/ф «Страшна
красуня»
13:50, 15:30 Т/с «Його
любов»
18:00 Т/с «Райське мiсце»
19:45 «Говорить Україна»
21:00 Т/с «Вiтряна жiнка»
23:30 Х/ф «Гладiатор»
ТОНіС
6:00, 20:00 «Щоденники
Другої свiтової вiйни:
день за днем»
07:00, 18:00 «Алло,

лiкарю!»
09:50 «Iпостасi спорту»
10:45 Завтра-сьогоднi
14:00 Оглядач. LIVE
19:00 В гостях у Д.
Гордона. О. Бурдонський
21:35 Україна М.
Поплавського
22:00 Сумнозвiснi мiсця
22:30 Неприручена
Амазонка
23:00 Д/ф «Новi
технологiї вiйни»
00:00 «Нiч чорних
краваток»
ТЕТ
7:15 М/с «Дорамандрiвниця»
09:50 М/с «Клуб Вiнкс.
Школа чарiвниць»
10:45 Т/с «Баффi винищувачка вампiрiв»
12:25 Панянка-селянка
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 «Як уникнути
покарання за вбивство»
СТБ
7:05, 16:00 «Все буде
добре!»
09:05 «Все буде смачно!»
10:05 Х/ф «Кохання пiд
наглядом»
12:00 Х/ф «Неiдеальна
жiнка»
14:00 «Битва
екстрасенсiв 16»
18:00, 22:00 «ВiкнаНовини»
18:30 «За живе! - 2»
20:00, 22:35 «Слiдство
ведуть екстрасенси»
23:35 «Давай поговоримо
про секс 3»
НТН
8:20, 19:30 Т/с «Кулагiн та
партнери»
10:30, 17:25 Т/с
«Детективи»
12:00 Т/с «Суто англiйськi
вбивства»
13:45, 14:20 Т/с «CSI:

маямi - 9»
14:00, 19:00, 23:15
«Свiдок»
15:40 Т/с «Той, що читає
думки - 4»
21:30 Т/с «CSI: Лас-Вегас
- 15»
23:45 Т/с «Удар у
вiдповiдь - 4»
НОВИЙ КАНАЛ
6:25 Х/ф «Важкi пiдлiтки»
08:05 Х/ф «Медальйон»
10:00 Х/ф «Токарєв»
11:55 Х/ф «Вулкан»
13:55 Х/ф «Ласкаво
просимо в рай»
16:00, 19:00 Ревiзор
Спешл
18:00 Абзац
20:50 Таємний агент
22:15 Таємний агент.
Пост-шоу
23:55 Х/ф «Дракула 2000»
МЕГА
6:00 Бандитський Київ
07:20 Мiсто, яке зрадили
08:10, 12:50 Правила
життя
10:00, 21:40 Вiн i вона.

Бiй за життя
11:50 Дика Пiвнiчна
Америка
13:40 Мiстична Україна
14:30, 19:50 Дивна
справа
15:20, 23:40 Повiтрянi бої
16:10, 20:50 Скарби зi
звалища
17:00, 22:40 Загадки
планети
18:00 Акула 21-го столiття
19:00 Бандитська Одеса
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 «Океанiчний
ветеринар»
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

6:30 «TOP SHOP»
07:40 М/с «Сейлор Мун»
08:00 «Чи знаєте ви,
що...»
08:40 «Мультфiльми»
10:00 «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 Х/ф «Весiльний
розгром»
23:50 Т/с «Сонна
Лощина»
ІНТЕР
6:20, 13:30 «Слiдство
вели... з Л. Каневським»
07:00, 08:00, 09:00, 12:00,
17:40 Новини
07:10, 08:10 «Ранок з
IНТЕРом»
09:20, 12:25 Т/с «Все
повернеться»

16:10 «Жди меня»
18:00, 19:00 «Стосується
кожного»
20:00 «Подробицi»
21:00 Т/с «Заради
кохання я все зможу!»
23:55 Х/ф «Кохання за
розкладом»
ICTV
6:45 Факти тижня. 100
хвилин
08:45 Факти. Ранок
09:15 Надзвичайнi
новини. Пiдсумки
11:00, 13:10 Секретний
фронт. Дайджест
12:45, 15:45 Факти. День
13:30, 16:10 Х/ф
«Стрiлець»
16:25 Х/ф «Злочинець»
18:45, 21:05 Факти. Вечiр
19:20 Надзвичайнi
новини
20:20 Бiльше нiж правда
21:25 Т/с «На трьох»
22:20 Свобода слова
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, 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
20:00 Час. Пiдсумки дня
22:15 Стоп корупцiї!
23:10 «За Чай.com»
2+2
6:00 Мультфiльми
08:00 Х/ф «Великий
Майстер»
10:10 Д/п «Помста
природи»
15:05 «Хоробрi серця»
17:35 «Українськi
сенсацiї»
18:30 «Спецкор»
19:00 «ДжеДАI»
19:30, 20:20 Т/с «Одинак»
21:15 Х/ф «Спис долi»
23:25 Х/ф «Мисливець
проти чужого»

ВI В ТО Р О К , 2 8 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»
10:50 «МIНЯЮ ЖIНКУ - 4
12:20 Налаштування
нових параметрiв
супутникового мовлення
телеканалу 1+1
12:25 «Мiняю жiнку - 4»
13:45, 14:45, 15:45
«Мольфар»
17:15 Т/с «Кохання проти
долi»
21:00 Т/с «Життя пiсля
життя»
23:35 Т/с «Як уникнути
покарання за убивство»
UA:ПЕРШИЙ
6:00, 07:00, 08:00, 13:00,
15:00, 21:00 Новини
06:30, 23:00 Золотий
гусак
09:30 Т/с «Бiлий танець»
10:25 П. Табаков «Мiй
свiт»
12:40, 21:30 Новини.
Спорт

15:45 Д/ф «Мiстерiя Марiї
Приймаченко»
16:30 Т/с «Анна Пiль»
18:15 Новинний блок
18:50 Що там з
Євробаченням?
19:00 Новини. Культура
21:50 Т/с «Епоха честi»
23:15 Пiдсумки
ТРК «УКРАїНА»
7:00, 08:00, 09:00, 15:00,
19:00, 23:00 Сьогоднi
07:15, 08:15 Ранок з
Україною
11:30 Реальна мiстика.
Новий сезон
13:30 Т/с «Черговий
лiкар 2»
15:30 Т/с «Черговий
лiкар»
16:10 Т/с «Адвокат»
18:00 Т/с «Райське мiсце»
19:45 «Говорить Україна»
21:00 Т/с «Вiтряна жiнка»
23:30 Т/с «Закон i
порядок. Злочинний
намiр»
ТОНіС
6:00, 20:00, 23:00

«Щоденники Другої
свiтової вiйни: день за
днем»
07:00, 18:00 «Алло,
лiкарю!»
09:55 «Будьте здоровi!»
10:45 «Моднi iсторiї з О.
Новицькою»
11:50 «Соцiальний
статус»
14:00 Оглядач. LIVE
19:00 В гостях у Д.
Гордона. О. Бурдонський
22:00 Сумнозвiснi мiсця
22:30 Неприручена
Амазонка
00:15 «Нiч чорних
краваток»
ТЕТ
7:15 М/с «Дорамандрiвниця»
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
23:00 Розсмiши комiка
00:00 Т/с «Як уникнути
покарання за вбивство»
СТБ
6:50, 16:00 «Все буде
добре!»
08:50 «Все буде смачно!»
10:30, 18:30 «За живе!
- 2»
12:00 «МастерШеф - 3»
18:00, 22:00 «ВiкнаНовини»
20:00, 22:45 «МастерШеф
Дiти - 2»
23:20 Т/с «Коли ми
вдома»
НТН
6:15 Х/ф «Дiвчина без
адреси»
07:55, 09:00, 19:30 Т/с
«Кулагiн та партнери»
08:30 Ранковий «Свiдок»
10:35, 17:25 Т/с
«Детективи»
12:00 Т/с «Суто англiйськi
вбивства»
13:45, 14:20, 21:30 Т/с

«CSI: Лас-Вегас - 15»
14:00, 19:00, 23:15
«Свiдок»
15:45 Т/с «Той, що читає
думки - 4»
23:45 Т/с «Удар у
вiдповiдь - 4»
НОВИЙ КАНАЛ
6:20, 08:10 Kids Time
06:25 М/с «Хай живе
король Джулiан»
07:15 М/с «Iсторiї Тома i
Джеррi»
08:15 Т/с «Клiнiка»
10:15 Т/с «Щасливi
разом»
15:00, 19:00 Серця трьох
18:00 Абзац
21:20 Х/ф «Друзi по
сексу»
23:30 Вiд пацанки до
панянки. Без купюр
МЕГА
6:00, 19:00 Бандитська
Одеса
08:10, 12:50 Правила
життя
09:00 Правда життя
10:00, 21:40 Вiн i вона.

Бiй за життя
10:50 Операцiя:
людожери
11:50 Дика Пiвнiчна
Америка
14:30, 19:50 Дивна
справа
16:10, 20:50 Скарби зi
звалища
17:00, 22:40 Загадки
планети
18:00 Приборкати змiя
23:40 Гнiв небес
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 «Океанiчний
ветеринар»
14:00, 15:10 «Громадська
приймальня»
16:00, 21:25 Т/с «Рейк»
19:20, 22:25 «Столиця»
20:30 «Київськi iсторiї»
22:55 «Українська
Нацiональна Лотерея»
K1
7:40 М/с «Сейлор Мун»

08:40 «Мультфiльми»
10:00 «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, 14:15 «Слiдство
вели... з Л. Каневським»
07:00, 08:00, 09:00, 12:00,
17:40 Новини
07:10, 08:10 «Ранок з
IНТЕРом»
09:20 «Давай
одружимося»
11:10, 12:25, 21:00 Т/с
«Заради кохання я все
зможу!»
15:50, 16:45 «Речдок»
18:00, 19:00 «Стосується
кожного»

20:00 «Подробицi»
23:45 Т/с «Птаха у клiтцi»
ICTV
6:30 Ранок у великому
мiстi
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:20 Надзвичайнi
новини
11:05 Т/с «Котовський»
12:00, 13:05 Т/с «Вiддiл
44»
12:45, 15:45 Факти. День
13:15 Х/ф «Подорож до
центру Землi»
15:05, 16:10, 21:25 Т/с
«На трьох»
17:45 Т/с «Шулер»
18:45, 21:05 Факти. Вечiр
23:25 Х/ф «Мовчання
ягнят»
5 КАНАЛ
6:30, 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, 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
20:00 Час. Пiдсумки дня
21:00 Документальний
проект «Покарати не
можна виправдати»
22:30 Кордон держави
23:10 «За Чай.com»
00:00 Час: Важливо
2+2
6:00 Мультфiльми
08:00, 11:05 «Нове
Шалене вiдео поукраїнськи»
08:55 «Хоробрi серця»
13:05 Х/ф «Кунг-фу Джо»
14:30, 23:05 Х/ф
«Легенди: Гробниця
дракона»
16:15 Х/ф «Спис
долi»
18:30 «Спецкор»
19:00 «ДжеДАI»
19:30, 20:20 Т/с «Одинак»
21:15 Х/ф «Смертельний
удар»

С Е Р Е ДА , 1 Б Е Р Е З НЯ 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»
10:50, 12:25 «Мiняю
жiнку - 4»
12:20 Налаштування
нових параметрiв
супутникового мовлення
телеканалу 1+1
13:45, 14:45, 15:45
«Мольфар»
17:15 Т/с «Кохання проти
долi»
20:30 «Секретнi
матерiали»
21:00 Т/с «Життя пiсля
життя»
22:00 «Одруження
наослiп 3»
23:30 Т/с «Як уникнути
покарання за убивство»
UA:ПЕРШИЙ
6:00, 07:00, 08:00, 13:00,
15:00, 21:00 Новини
06:25, 23:00 Золотий
гусак

09:30 Т/с «Бiлий танець»
10:25 Д/ф «Мiстерiя Марiї
Приймаченко»
16:30 Т/с «Лiнiя захисту»
18:50 Що там з
Євробаченням?
19:00 Новини. Культура
19:20 Д/ф «Євген Патон.
Щедрiсть таланту»
21:30 Новини. Спорт
21:50 Т/с «Епоха честi»
23:15 Пiдсумки
ТРК «УКРАїНА»
6:10, 16:10 Т/с «Адвокат»
07:00, 08:00, 09:00, 15:00,
19:00, 23:00 Сьогоднi
07:15, 08:15 Ранок з
Україною
11:30 Реальна мiстика.
Новий сезон
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 Т/с «Вiтряна жiнка»
23:30 Т/с «Закон i
порядок. Злочинний

намiр»
ТОНіС
6:30, 21:55 Неприручена
Амазонка
07:00, 18:00 «Алло,
лiкарю!»
10:50 «Моднi iсторiї з О.
Новицькою»
12:00 «Зимою i лiтом
мандруємо свiтом.
Словаччина»
14:00 Оглядач. LIVE
19:00 В гостях у Д.
Гордона. А. Волочкова
20:00, 22:55 «Щоденники
Другої свiтової вiйни:
день за днем»
21:25 Глобал-3000
00:05 «Натхнення»
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
13:55 Танька i Володька
14:55 Т/с «Домашнiй
арешт»
16:50, 20:00 Казки У Кiно
23:00 Розсмiши комiка
00:00 Т/с «Вiдьми IстЕнду»
СТБ
7:10, 16:00 «Все буде
добре!»
09:10 «Все буде смачно!»
11:00 «За живе! - 2»
12:30 «МастерШеф - 3»
18:00, 22:00 «ВiкнаНовини»
18:30 «За живе!»
19:55, 22:45 «МастерШеф
Дiти - 2»
23:45 Т/с «Коли ми
вдома»
НТН
7:55, 09:00, 19:30 Т/с
«Кулагiн та партнери»
08:30 Ранковий «Свiдок»
10:30, 17:25 Т/с
«Детективи»

12:00 Т/с «Суто англiйськi
вбивства»
13:45, 14:20, 21:30 Т/с
«CSI: Лас-Вегас - 15»
14:00, 19:00, 23:15
«Свiдок»
15:45 Т/с «Той, що читає
думки - 4»
23:45 Т/с «Удар у
вiдповiдь - 4»
НОВИЙ КАНАЛ
6:05, 08:00 Kids Time
06:06 М/с «Хай живе
король Джулiан»
07:00 М/с «Iсторiї Тома i
Джеррi»
08:01 Т/с «Клiнiка»
10:15 Т/с «СашаТаня»
15:20, 19:00 Вiд пацанки
до панянки
18:00 Абзац
21:35 Х/ф «Суперняньок»
23:10 Х/ф «Суперняньок
2»
МЕГА
6:00, 19:00 Бандитська
Одеса
07:20 Майор «Вихор»

08:10, 12:50 Правила
життя
10:00, 21:40 Вiн i вона.
Бiй за життя
10:50, 18:00 Операцiя:
людожери
11:50 Дика Пiвнiчна
Америка
13:40 Мiстична Україна
14:30, 19:50 Дивна
справа
16:10, 20:50 Скарби зi
звалища
17:00, 22:40 Загадки
планети
23:40 Гнiв небес
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 «Океанiчний
ветеринар»
14:00, 15:10 «Громадська
приймальня»
16:00, 21:25 Т/с «Рейк»
17:15 «У центрi уваги»
18:10 «Сироти дикої
природи»

19:20, 22:25»Столиця»
20:30 «Мiсто добра»
22:55 «Українська
Нацiональна Лотерея»
K1
7:40 М/с «Сейлор Мун»
08:40 «Мультфiльми»
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, 14:15 «Слiдство
вели... з Л. Каневським»
07:00, 08:00, 09:00, 12:00,
17:40 Новини
07:10, 08:10 «Ранок з
IНТЕРом»
09:20 «Давай

одружимося»
11:10, 12:25, 21:00 Т/с
«Заради кохання я все
зможу!»
15:50, 16:45 «Речдок»
18:00, 19:00 «Стосується
кожного»
20:00 «Подробицi»
23:50 Т/с «Птаха у клiтцi»
ICTV
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:20 Надзвичайнi
новини
11:00, 17:45 Т/с «Шулер»
12:00, 13:05 Т/с «Вiддiл
44»
12:45, 15:45 Факти. День
13:15 Х/ф «Подорож до
центру Землi»
15:05, 16:10, 21:25 Т/с
«На трьох»
18:45, 21:05 Факти. Вечiр
23:20 Х/ф «Старим тут не
мiсце»
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, 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
20:00 Час. Пiдсумки дня
22:15 Особливий погляд
23:10 «За Чай.com»
2+2
6:00 Мультфiльми
08:00 «Нове
Шалене вiдео поукраїнськи»
08:30, 10:55 «Облом.UA.»
08:55 «Секретнi
матерiали»
16:50 Х/ф «Генiї»
18:30 «Спецкор»
19:00 «ДжеДАI»
19:30, 20:20 Т/с «Одинак»
21:15 Х/ф «Що приховує
брехня»
23:00 Х/ф «Стiни»

Ч Е ТВ Е Р , 2 Б Е Р Е З НЯ 2017 Р ОК У
КАНАЛ 1+1
6:00, 07:00, 08:00, 09:00,
12:00, 16:45, 19:30 ТСН
06:45, 07:10, 08:10, 09:10
«Снiданок з 1+1»
09:30 «Чотири весiлля - 4»
10:55, 12:20 «Мiняю
жiнку - 4»
12:25 Налаштування
нових параметрiв
супутникового мовлення
телеканалу 1+1
13:45, 14:45, 15:45
«Мольфар»
17:15 Т/с «Кохання проти
долi»
21:00 Т/с «Життя пiсля
життя»
22:00 «Чотири весiлля 6»
23:00 «Право на владу
2017»
UA:ПЕРШИЙ
6:00, 07:00, 08:00, 13:00,
15:00, 21:00 Новини
09:30 Т/с «Бiлий танець»
10:25, 16:30 Т/с «Лiнiя
захисту»
12:40, 21:30 Новини.

Спорт
13:10 Бiатлон. Кубок
свiту. Спринт 7,5км.
(жiнки)
15:20 Надвечiр’я. Долi
18:15 Новинний блок
18:50 Що там з
Євробаченням?
19:00 Новини. Культура
20:20 Про головне
21:50 Т/с «Епоха честi»
22:35 Обличчя вiйни
23:15 Пiдсумки
ТРК «УКРАїНА»
6:10, 16:10, 05:20 Т/с
«Адвокат»
07:00, 08:00, 09:00, 15:00,
19:00, 23:00 Сьогоднi
07:15, 08:15 Ранок з
Україною
11:30 Реальна мiстика.
Новий сезон
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 Т/с «Вiтряна жiнка»
23:30 Т/с «Закон i
порядок. Злочинний
намiр»
ТОНіС
6:05, 22:00 Неприручена
Амазонка
07:00, 18:00 «Алло,
лiкарю!»
09:50 «Цивiлiзацiя
Incognita»
11:50 «Соцiальний
статус»
14:00 Оглядач. LIVE
19:00 В гостях у Д.
Гордона. А. Волочкова
20:00, 23:05 «Щоденники
Другої свiтової вiйни:
день за днем»
21:20 «Вiдлуння»
00:15 «Нiч чорних
краваток»
ТЕТ
7:15 М/с «Дорамандрiвниця»
09:50 М/с «Клуб Вiнкс.
Школа чарiвниць»

12:25 Панянка-селянка
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
23:00 Розсмiши комiка
00:00 Т/с «Вiдьми IстЕнду»
СТБ
7:00, 16:00 «Все буде
добре!»
09:00 «Все буде смачно!»
09:55 «За живе! - 2»
11:10 «МастерШеф - 3»
18:00, 22:00 «ВiкнаНовини»
18:30 «За живе!»
19:55, 22:45 «Я
соромлюсь свого тiла 4»
00:00 «Один за всiх»
НТН
7:55, 09:00, 19:30 Т/с
«Кулагiн та партнери»
08:30 Ранковий «Свiдок»
10:30, 17:25 Т/с

«Детективи»
12:00 Т/с «Суто англiйськi
вбивства»
13:45, 14:20, 21:30 Т/с
«CSI: Лас-Вегас - 15»
14:00, 19:00, 23:15
«Свiдок»
15:45 Т/с «Той, що читає
думки - 4»
23:45 Т/с «Удар у
вiдповiдь - 4»
НОВИЙ КАНАЛ
6:55 М/с «Iсторiї Тома i
Джеррi»
07:50 Kids Time
07:51 Т/с «Клiнiка»
10:05 Т/с «Щасливi
разом»
16:05, 19:00 Хто зверху?
18:00 Абзац
20:55 Х/ф
«Однокласники»
22:50 Х/ф «Коледж»
00:45 Х/ф «Друзi по
сексу»
МЕГА
7:20 Пiдроблена iсторiя

08:10, 12:50 Правила
життя
10:00, 21:40 Вiн i вона.
Бiй за життя
10:50 Акула 21-го столiття
11:50 Дика Пiвнiчна
Америка
13:40 Мiстична Україна
14:30, 19:50 Дивна
справа
16:10, 20:50 Скарби зi
звалища
17:00, 22:40 Загадки
планети
19:00 Бандитська Одеса
ТРК «КИїВ»
7:00 «Ранок по-київськи»
13:00, 15:00, 17:00, 19:00,
21:00, 23:00 «СТН»
13:10, 18:10 «Сироти
дикої природи»
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 «Прогулянки
мiстом»

22:55 «Українська
Нацiональна Лотерея»
K1
7:40 М/с «Сейлор Мун»
08:40 «Мультфiльми»
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»
00:45 Т/с «Бiла королева»
ІНТЕР
6:20, 14:15 «Слiдство
вели... з Л. Каневським»
07:00, 08:00, 09:00, 12:00,
17:40 Новини
07:10, 08:10 «Ранок з
IНТЕРом»
09:20 «Давай

одружимося»
11:10, 12:25, 21:00 Т/с
«Заради кохання я все
зможу!»
15:50, 16:45 «Речдок»
18:05, 19:00 «Стосується
кожного»
20:00 «Подробицi»
23:50 Х/ф «Дуель»
ICTV
6:30 Ранок у великому
мiстi
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:20 Надзвичайнi
новини
10:10 Секретний фронт
11:05, 17:40 Т/с «Шулер»
12:05, 13:10 Х/ф «Старим
тут не мiсце»
12:45, 15:45 Факти. День
15:00, 16:10, 21:25 Т/с
«На трьох»
18:45, 21:05 Факти. Вечiр
23:25 Х/ф «12 рокiв
рабства»
5 КАНАЛ
7:00, 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, 22:00,
23:00 Час новин
07:10, 07:32, 08:10, 08:25,
08:35 Iнформацiйний
ранок
08:20, 21:25 Бiзнес-час
09:20, 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
20:00 Час. Пiдсумки дня
23:10 «За Чай.com»
2+2
6:00 Мультфiльми
08:00, 10:55 «Нове
Шалене вiдео поукраїнськи»
08:55 «Люстратор»
16:50 Х/ф «Що приховує
брехня»
18:30 «Спецкор»
19:30, 20:20 Т/с «Одинак
19:00 «ДжеДАI»»
21:15 Х/ф «Акулозавр»
23:00 Х/ф «Тиждень акул»
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П ’Я Т Н ИЦ Я, 3 БЕ Р Е З НЯ 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
- 4»
10:50, 12:25 «Мiняю
жiнку - 4»
12:20 Налаштування
нових параметрiв
супутникового мовлення
телеканалу 1+1
13:45, 14:45, 15:45
«Мольфар»
17:15 Т/с «Кохання проти
долi»
20:20 «Розсмiши комiка.
Дiти 2»
22:15 «Вечiрнiй квартал»
00:10 Х/ф «Я нормально
супер гуд»
UA:ПЕРШИЙ
6:00, 07:00, 08:00, 13:30,
15:00, 21:00 Новини
09:30 Т/с «Бiлий танець»
10:25, 16:30 Т/с «Лiнiя

захисту»
11:55 Бiатлон. Кубок
свiту. Спринт 10 км.
(чоловiки)
14:00 Д/ф «В. Iвасюк.
Щоб народитися знову»
18:50 Що там з
Євробаченням?
19:00 Новини. Культура
21:30 Новини. Спорт
21:50 Т/с «Епоха честi»
23:15 Пiдсумки
ТРК «УКРАїНА»
6:10 Т/с «Адвокат»
07:15, 08:15 Ранок з
Україною
11:30 Реальна мiстика.
Новий сезон
13:30 Т/с «Черговий
лiкар 2»
15:30 Т/с «Черговий
лiкар»
16:10 Х/ф «Роза
прощальних вiтрiв»
18:00 Т/с «Райське мiсце»
19:45 «Говорить Україна»
21:00, 23:30 Т/с «Мiй

капiтан»
ТОНіС
6:05 Неприручена
Амазонка
07:00, 18:00 «Алло,
лiкарю!»
11:15 «Будьте здоровi!»
14:00 Оглядач. LIVE
19:00 Баскетбол.
Суперлiга. «Хiмiк» (Южне)
«Днiпро» (Днiпро)
21:20 «Вiдлуння»
21:50 Х/ф «Шляхетний
венецiанець»
00:00 «Нiч чорних
краваток»
ТЕТ
8:00 Мультмiкс
10:05 Х/ф «Мерi Ком»
12:25 Панянка-селянка
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 «Турбо»
21:45 Х/ф «Де моя тачка,
чувак?»
23:15 Х/ф «День
переможених»
СТБ
8:35 Х/ф «Нiколи не
забуду тебе»
10:20 Х/ф «П’ята група
кровi»
18:00, 22:00 «ВiкнаНовини»
18:30 Т/с «Коли ми
вдома»
20:00, 22:45 «Холостяк
- 7»
НТН
6:20 Х/ф «Роби - раз!»
07:55, 09:00, 19:30 Т/с
«Кулагiн та партнери»
08:30 Ранковий «Свiдок»
10:30, 17:25 Т/с
«Детективи»
12:00 Т/с «Суто англiйськi
вбивства»
13:45, 14:20, 21:30 Т/с

«CSI: Лас-Вегас - 15»
14:00, 19:00, 23:15
«Свiдок»
15:45 Т/с «Той, що читає
думки - 5»
23:45 Т/с «Удар у
вiдповiдь - 4»
НОВИЙ КАНАЛ
6:45 М/с «Iсторiї Тома i
Джеррi»
07:40 Kids Time
07:41 Т/с «Клiнiка»
09:50 Т/с «СашаТаня»
13:20 Серця трьох
15:50, 19:00 М/с «Кухня»
18:00 Абзац
21:05 Х/ф «Однокласники
2»
23:05 Х/ф «Король
вечiрок 2»
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 Приборкати змiя
11:50 Дика Пiвнiчна
Америка
13:40 Мiстична Україна
14:30, 19:50 Дивна
справа
16:10, 20:50 Скарби зi
звалища
17:00, 22:40 Загадки
планети
18:00 Операцiя:
людожери
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 «Сироти
дикої природи»
14:00, 15:10 «Громадська
приймальня»
16:00, 21:25 Т/с «Рейк»
19:20, 22:25 «Столиця»
20:30 «Незвичайна наука»
22:55 «Українська
Нацiональна Лотерея»

K1
7:40 М/с «Сейлор Мун»
08:40 «Мультфiльми»
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 «КВН»
ІНТЕР
6:20, 14:15 «Слiдство
вели... з Л. Каневським»
07:00, 08:00, 09:00, 12:00,
17:40 Новини
07:10, 08:10 «Ранок з
IНТЕРом»
09:20 «Давай
одружимося»
11:10, 12:25 Т/с «Заради
кохання я все зможу!»

18:05 «Стосується
кожного»
20:00 «Подробицi»
21:00 «Чорне дзеркало»
23:00 Х/ф «Двоє пiд
однiєю парасолькою»
ICTV
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:20 Надзвичайнi
новини
11:05, 17:40 Т/с «Шулер»
12:05, 13:10 Х/ф «12 рокiв
рабства»
12:45, 15:45 Факти. День
15:05, 16:10 Т/с «На
трьох»
18:45, 21:05 Факти. Вечiр
23:30 Х/ф «Вовк з Воллстрiт»
5 КАНАЛ
6:30, 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, 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
20:00 Час. Пiдсумки дня
22:15 Стоп корупцiї!
23:10 «За Чай.com»
00:00 Час: Важливо
2+2
6:00 Мультфiльми
08:00 «Нове Шалене
вiдео по-українськи»
08:30 «Облом.UA.»
10:55 «Вiдеобiмба»
16:40 Х/ф «Ультиматум»
18:30 «Спецкор»
19:00 «ДжеДАI»
19:30 Х/ф «Тиждень акул»
21:10 Х/ф «Унiверсальний
солдат - 3: Новий
початок»
23:00 «Змiшанi
єдиноборства. UFC.»

СУБОТ А , 4 Б Е Р Е З НЯ 2017 Р ОК У
КАНАЛ 1+1
6:35 «Грошi»
08:00 «Снiданок.
Вихiдний»
10:00, 19:30 ТСН
11:00, 23:10 «Свiтське
життя»
12:00 «Одруження
наослiп 3»
13:30 «Голос країни 7»
15:40, 21:15 «Вечiрнiй
квартал»
17:35 «Розсмiши комiка.
Дiти 2»
20:15 «Українськi
сенсацiї»
UA:ПЕРШИЙ
1:40 Бiатлон. Кубок свiту.
Гонка переслiдування 10
км (жiнки)
13:00 Кращi виступи
українських бiатлонiстiв
13:25 Бiатлон.
Кубок свiту. Гонка
переслiдування 12,5 км
(чоловiки)
14:15 Фольк-music

15:25 Т/с «Аристократи»
18:45 Чоловiчий клуб
19:30 Вечiр пам’ятi М.
Мозгового (ч. 1)
21:00 Новини
21:25 Вечiр пам’ятi М.
Мозгового (ч. 2)
ТРК «УКРАїНА»
7:00, 15:00, 19:00
Сьогоднi
07:15 Зоряний шлях
09:00 Т/с «Мiй капiтан»
13:10, 15:20 Т/с «Кращий
друг родини»
17:20, 19:40 Т/с «Квiти
вiд Лiзи»
21:50 Х/ф «Посмiхнися,
коли плачуть зiрки»
23:45 Реальна мiстика
ТОНіС
6:05 Х/ф «Шляхетний
венецiанець»
14:05 Завтра-сьогоднi
15:30 «Соцiальний статус:
ваша пенсiя»
16:10 Пiснi УПА

виконують лауреати
фестивалю «Червона
Рута-2015»
17:45 Останнiй шанс
побачити
19:00 «Формула Пруста.
А. Матвiйчук»
20:00 Ювiлейний концерт
А. Демиденка «На
вiдстанi душi»
00:00 «Вихiдний, пiсля
опiвночi»
ТЕТ
7:15 М/с «Дорамандрiвниця»
08:00 Мультмiкс
09:15 М/с «Шаленi
кролики. Вторгнення»
12:15 Х/ф «Блакитна
свiчка»
13:25 Х/ф «Зiзнання
шопоголiка»
16:35 Х/ф «Де моя тачка,
чувак?»
18:05 М/ф «Турбо»
20:50 Казки У
22:00 Країна У

00:00 Т/с «Отже»
СТБ
5:40 «ВусоЛапоХвiст»
07:50 «Караоке на
Майданi»
08:45 «Все буде смачно!»
09:45 «Холостяк - 7»
13:10 «МастерШеф
Дiти - 2»
19:00 «Україна має
талант! Дiти-2»
22:05 Т/с «Коли ми
вдома»
23:40 «Давай поговоримо
про секс 3»
НТН
5:30 Х/ф «Єдина дорога»
07:10 Х/ф «Вiчний
поклик»
11:30 «Речовий доказ»
13:50 «Склад злочину»
15:15 Т/с «Детективи»
19:00 «Свiдок»
19:30 Х/ф «Iнтердiвчинка»
22:20 Х/ф «Бiлий слон»
00:10 Х/ф «Острiв смертi»

НОВИЙ КАНАЛ
7:00 М/с «Iсторiї Тома i
Джеррi»
07:55 Kids Time
07:56 Ревiзор Спешл
09:50 Таємний агент
11:15 Таємний агент.
Пост-шоу
12:50 Вiд пацанки до
панянки
17:10 М/ф «Шрек»
19:00 Х/ф «Полiцейська
академiя»
21:00 Х/ф «Полiцейська
академiя 2: Перше
призначення»
22:45 Х/ф «Суперняньок»
МЕГА
6:00 Бандитський Київ
07:20 Прихована
реальнiсть
08:10, 18:30 У пошуках
iстини
09:50 Гнiв небес
11:30, 21:00 Першi
винахiдники

14:30 Загадки планети
16:30 Дика Пiвнiчна
Америка
00:00 Холодний Яр
ТРК «КИїВ»
8:00 «Ранок по-київськи»
10:30 «Київ музика»
14:00 «Прогулянки
мiстом»
14:30 «Мультляндiя»
15:00 «Українська пiсня
року»
17:00, 19:00, 21:00, 23:15
«СТН»
17:15, 02:30 Х/ф «Доньки
- матерi»
19:20 «Столиця.
Пiдсумки»
20:30 «Життєвi iсторiї»
21:25 Х/ф «Iп Ман 2»
23:10 «Українська
Нацiональна Лотерея»
K1
6:00 «Спецiя»
07:40 М/с «Сейлор Мун»
08:00 «Чи знаєте ви,

що...»
08:40 «Мультфiльми»
12:00 Т/с «H2O: Просто
додай води»
13:25 М/ф «Оллi та
скарби пiратiв»
15:00 «Орел i Решка.
Шопiнг 2016»
16:00 «Орел i Решка.
Незвiдана Європа»
00:00 Т/с «Сонна
Лощина»
ІНТЕР
7:10 Х/ф «Двоє пiд однiєю
парасолькою»
09:00 «Україна вражає»
09:30 Док. проект «ПтахГоголь»
12:10 Х/ф «Як посварився
Iван Iванович з Iваном
Никифоровичем»
13:25 Х/ф «Пропала
грамота»
15:00 Х/ф «Вiй»
18:00, 20:30 Т/с «Терор
любов’ю»
20:00 «Подробицi»

22:30 Х/ф «Вечори на
хуторi бiля Диканьки»
ICTV
6:55 Дивитись усiм!
09:45 Дизель-шоу.
Дайджест
10:50, 11:50 Особливостi
нацiональної роботи
12:45 Факти. День
13:00 Т/с «На трьох»
14:00 Х/ф «Шпигунськi
iгри»
16:15 Х/ф «Гра»
18:45 Факти. Вечiр
19:15 Надзвичайнi
новини. Пiдсумки
20:05 Х/ф «Три iкси»
22:25 Х/ф «Три iкси-2.
Новий рiвень»
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

12:15 Сiмейнi зустрiчi
12:35 Прес-конференцiя
щодо ситуацiї у зонi АТО
14:30 Навчайся з нами
16:30 Особливий погляд
19:25, 23:25 Машина часу
21:00 Велика полiтика
21:30 Час: Важливо
00:15 Бiзнес-час
2+2
6:00 Мультфiльми
08:00 «Нове Шалене
вiдео по-українськи»
11:25 Х/ф «Граф Монте
Крiсто»
13:50 20 тур ЧУ з
футболу: «Днiпро» «Чорноморець»
16:00 Д/п «Помста
природи»
16:50 20 тур ЧУ з
футболу: «Динамо» «Олiмпiк»
19:00 Х/ф «Американець»
21:00 Х/ф «Вiйна Богiв»
23:00 Бокс: Головкiн Брук

НЕДIЛЯ , 5 БЕ Р Е З НЯ 2 017 Р ОК У
КАНАЛ 1+1
6:20 Х/ф «Кирило i
Мефодiй»
08:00 «Снiданок.
Вихiдний»
09:40 Богослужiння
в Недiлю Торжества
Православ’я. «Звернення
Вселенського Патрiарха
Варфоломiя»
10:10, 11:05, 12:05,
13:25 «Свiт навиворiт - 3:
Танзанiя»
14:35 Т/с «Життя пiсля
життя»
19:30 «ТСН-Тиждень»
21:00 «Голос країни 7»
23:15 Х/ф «Тринадцятий
воїн»
UA:ПЕРШИЙ
8:15 Смакота
09:00 Кращi виступи
українських бiатлонiстiв
09:25 Бiатлон. Кубок
свiту. Естафета 4х6км.
(жiнки)
11:50 Театральнi сезони
12:40 Бiатлон. Кубок

свiту. Естафета 4 х 7,5 км
(чоловiки)
14:35 Фольк-music
16:00 Т/с «Епоха честi»
20:30 Перша шпальта
21:00 Новини
21:50 Що там з
Євробаченням?
22:30 Арт-Клуб 38
23:20 Територiя закону
ТРК «УКРАїНА»
6:50 Сьогоднi
07:40 Зоряний шлях
09:00 Т/с «Кращий друг
родини»
13:00 Т/с «Квiти вiд Лiзи»
16:50, 20:00 Т/с
«Зимовий вальс»
19:00 Подiї тижня з
Олегом Панютою
21:25 Х/ф «Роза
прощальних вiтрiв»
23:15 Реальна мiстика
ТОНіС
6:00 Х/ф «Волга-Волга»
09:55, 16:45 Останнiй
шанс побачити

15:35 «Соцiальний статус:
ваша пенсiя»
18:00 «Українська пiсня
року»
20:15 «Кумири»
20:35 «Свiтськi хронiки»
21:05 «Шеф-кухар
країни»
21:40 Євромакс
22:05 Х/ф
«Суперпограбування в
Мiланi»
00:05 «Нiч чорних
краваток»
ТЕТ
7:15 М/с «Дорамандрiвниця»
07:40 М/с «Елвiн i
бурундуки»
08:00 Мультмiкс
09:15 М/ф «Школа
монстрiв. Вiтаємо у
Monster High»
10:30 М/ф «Барбi
Дрiмтопiя»
11:45 Х/ф «Зiзнання
шопоголiка»
22:00 Країна У

23:00 Розсмiши комiка
00:00 Т/с «Отже»
СТБ
7:05 «Все буде добре!»
09:00 «Все буде смачно!»
09:55 «Караоке на
Майданi»
10:50 Т/с «Коли ми
вдома»
12:50 «Україна має
талант! Дiти-2»
16:00, 23:15 «Я
соромлюсь свого тiла 4»
18:00, 22:10 «Слiдство
ведуть екстрасенси»
21:00 «Один за всiх»
НТН
7:55 Т/с «Спадщина»
12:15 Х/ф «Iнтердiвчинка»
15:00 Х/ф «Осiннiй
марафон»
16:45 «Легенди карного
розшуку»
19:00 Т/с «Одного разу в
Ростовi»
22:40 Х/ф «Три години
на втечу»

Терміново потрібні активні менеджери
з продажу обладнання для опалення,
водопостачання та каналізації (віком до 35 років);
технічний спеціаліст, помічник менеджера з
продажу (віком до 35 років).
Графік роботи: пн-пт, ЗП — від 5 000 грн + %.
Звертайтеся: м. Київ, вул. Богатирська, 9. Тел: (096) 162-00-13
КП «Координаційний центр з
будівництва та земельних питань
Вишгородської міської ради»
(07300, Київська область, м. Вишгород, пл. Шевченка, буд. 1) на підставі Договору оренди земельної
ділянки, зареєстрованого в реєстрі за № 1331, отримало право на будівництво дитячого дошкільного закладу на земельній ділянці площею
0,5913 га по вул. Шкільній у м. Вишгороді Вишгородського району Київської області.
Заклад на 150 місць забезпечить потребу населення в організації
дитячого дошкільного виховання. Запланована діяльність не викликає
небезпеки для навколишнього середовища при додержанні технологічних параметрів.
Водоспоживання об’єкту, що проектується, передбачається з водопровідної мережі згідно з ТУ Вишгородського МКП «Водоканал»,
стічні води відводяться до каналізаційної мережі з наступним відведенням на очисні споруди згідно з ТУ Вишгородського МКП «Водоканал», стічні води від функціонування харчоблоку проходять попередню очистку і відводяться до каналізаційної мережі. Передбачено

00:20 Х/ф «Недоторканi»
НОВИЙ КАНАЛ
7:10 М/с «Iсторiї Тома i
Джеррi»
08:31 Т/с «Якось в казцi»
12:10 М/ф «Сезон
полювання 2»
13:30 М/ф «Шрек»
15:20 Х/ф «Полiцейська
академiя»
17:20 Х/ф «Полiцейська
академiя 2: Перше
призначення»
19:05 Х/ф «Лиса нянька»
21:00 Х/ф «Змiшанi»
23:15 Х/ф «Суперняньок
2»
МЕГА
6:00 Бандитська Одеса
07:20 Прихована
реальнiсть
08:10, 18:30 У пошуках
iстини
09:50 Iсторичнi битви
11:30, 21:00 Першi
винахiдники
14:30 Загадки планети

16:30 Дика Пiвнiчна
Америка
00:00 Таємницi
кримiнального свiту
ТРК «КИїВ»
8:00 «Ранок по-київськи»
10:30 «Шеф-кухар
країни»
14:30 «Мультляндiя»
15:35 «Україна М.
Поплавського»
16:00 Х/ф «Казка про
щуролова»
17:30 Х/ф «Iп Ман 2»
19:20 Х/ф «Нiкчема»
21:00 «СТН-тижневик»
21:30 «СТН-спорттижневик»
21:50 Х/ф «Омар
Мартiнес»
23:35 «Українська
Нацiональна Лотерея»
K1
7:40 М/с «Сейлор Мун»
08:00 «Чи знаєте ви,
що...»
08:40 «Мультфiльми»

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

електропостачання від міських мереж згідно з ТУ
ПАТ «Київобленерго».
Територія буде спланована, асфальтована. Передбачено централізоване вивезення побутового
сміття, благоустрій та озеленення об’єкту.
На всіх етапах будівництва та експлуатації відсутні джерела, які
впливають на клімат та мікроклімат. Перспективних до заповідання
територій немає. Очікуване забруднення атмосферного повітря в приземному шарі можливе від гостьового автотранспорту (не нормується, не обліковується).
Будівництво та подальша експлуатація об’єкту будівництва не
призведе до погіршення інженерно-геологічних умов. Проектні рішення будуть забезпечувати виконання санітарних норм та правил, охоронних, відновлювальних та захисних заходів.
Обсяг виконання ОВНС в обсязі відповідно до ДБН А.2.2-1-2003.
Проектна організація — ТОВ «Центрбудпроект».
Пропозиції та зауваження надсилати протягом місяця після публікації Заяви за адресою: м. Вишгород, пл. Шевченка, 1, Вишгородська
міська рада, тел. (04596) 26-589.

ЗАЯВА ПРО НАМІРИ

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.

10:00 Т/с «H2O: Просто
додай води»
11:25 М/ф «Оллi та
скарби пiратiв»
13:00 «Орел i Решка.
Шопiнг 2016»
14:00 «Орел i Решка.
Незвiдана Європа»
20:00 Х/ф «Велике
весiлля»
21:45 «Вечiрнiй квартал»
23:20 «КВН»
ІНТЕР
6:00 Х/ф «Як посварився
Iван Iванович з Iваном
Никифоровичем»
07:40 «Подробицi»
08:10 «уДачний проект»
10:00 «Орел i решка. Рай
i пекло»
11:00 «Орел
i решка.
Перезавантаження»
12:00 Т/с «Терор
любов’ю»
16:10 Х/ф «Два Iвани»
20:00 «Подробицi тижня»
21:30 Х/ф «Обмiняйтесь

обручками»
23:30 Х/ф «Iнтердiвчинка»
ICTV
6:10 Х/ф «Iз Росiї з
любов’ю»
08:15 Т/с «Вiддiл 44»
11:55, 13:00 Х/ф «Гра»
12:45 Факти. День
14:30 Х/ф «Три iкси»
16:50 Х/ф «Три iкси-2.
Новий рiвень»
18:45 Факти тижня. 100
хвилин
20:30 Х/ф «Поганi хлопцi»
22:55 Х/ф «Поганi
хлопцi-2»
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,
19:00, 22:00, 00:00 Час

Âèøãîðîä

новин
12:40 Прес-конференцiя
щодо ситуацiї у зонi АТО
15:15 П’ятий поверх
20:00 Машина часу
21:40 Час-Time
22:30 Документальний
проект «Вiддiл кадрiв»
2+2
6:00 «Змiшанi
єдиноборства. UFC.»
Пряма трансляцiя
08:30 «Роби
бiзнес»
09:00 Бокс. Бiй у
надважкiй вазi. Девiд Хей
- Тонi Белью
12:15 Х/ф «Пригоди
Посейдона»
15:30 Х/ф «Ультиматум»
17:15 Х/ф «Запеклi
шахраї»
19:20 20 тур ЧУ з
футболу: «Волинь» «Шахтар»
21:30 ПРОФУТБОЛ
23:35 «Змiшанi
єдиноборства. UFC.»
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P. S.

Жінка мусить бути сильною.
Слабкою не виживеш

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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25 лютого

Мозаїка

2017 року

В СУПЕРМАРКЕТ
ТЕРМІНОВО ПОТРІБНІ
інспектор по інвентаризації — З/П 5000 грн;
адміністратори — З/П 5940 грн;
касири — З/П 5290 грн;
продавці — З/П 4800 грн;
комірники по прийому товарів — З/П 6050 грн;
вантажники — З/П 5000 грн.

Тел: (096) 011-98-23, 0800-301-331
НА ПОСТІЙНУ РОБОТ У
ЗАПРОШУЄМО

ПОМІЧНИКА
ВИХОВАТЕЛЯ

Сердечно ВІТАЄМО із 45-річним ЮВІЛЕЄМ депутата Олену Яківну ЛІСОГОР
ЛІСОГОР!!
Шановна Олено Яківно! Поздоровляємо
Вас — таку милу, чарівну жінку з ювілеєм. Бажаємо міцного здоров’я, людської
шани та прихильності долі, земного щастя і поваги Ваших виборців. Нехай сьогодні кожне привітання у серці Вашому
залишить добрий слід. Отож прийміть
найкращі побажання здоров’я, щастя на багато літ.
Виборці вул. Б. Хмельницького Емма Одинокіна,
Світлана Брагарник, Людмила Болдирева

(ПРИВАТНИЙ ДИТСАДОК)

Щиро ВІТАЄМО з днем народження нашого мобільного депутата
Олену ЛІСОГОР
ЛІСОГОР!!
Бажаємо оптимізму в житті, достатку та
міцного здоров’я. Хай у вашому домі завжди панують мир і злагода, доброта і
мудрість.
З подякою до вас за чуйність, уміння творити добро
мешканці буд. 1, 3 по вул. Б. Хмельницького
Галина ХОДОСОВА, Марія ЗІНЧЕНКО,
Алла КУРОЧКІНА, Анна КАЛМИКОВА

тел: (068) 554-65-84
Телеміст

«Як много важить слово!»
Наталія КИСІЛЬ, директор Вишгородського МЦХЕТУМ «Джерело»,
організатор телемосту

Ліра

ФОТО – Оксана МИНЕНКО, спеціально для «Вишгорода»

Віктор КУЧЕРУК
У Міжнародний день рідної мови між школярами Вишгорода та
міста Новоярівська Львівської області відбувся телеміст «Новояворівськ-Вишгород». Учасники – вихованці Вишгородського міського
центру творчості «Джерело», учні Вишгородської ЗОШ І-ІІІ ст. № 1
та Технічного ліцею НТУУ «КПІ» Вишгородської міськради.
Предмет розмови – роль і місце української мови в різних сферах життя.
Спілкувались у формі дискусії «Мова в житті суспільства», провели вікторину «Чи знаєш ти?» і поетичну хвилину «Як много важить
слово!»
Під час дискусії наші учні звернули увагу на те, що після Революції Гідності у сім’ях жителів Києва та Вишгорода двомовність залишилася, а в державних установах стали більше розмовляти українською.
На думку учнів, важливо, щоби мовлення публічних людей (політиків,
співаків, акторів, журналістів) було грамотним і щоб вони розмовляли
рідною мовою.
Не обійшли увагою і діалектне мовлення, адже у світі люди поособливому ставляться до мовної самобутності, наприклад, для каталонців чи баварців діалектизми є предметом гордості. Тож і учасники
телемосту позмагалися у знанні діалектних слів, що вживають на Вишгородщині та Львівщині.
Повчальною й цікавою була мовна вікторина «Чи знаєш ти?», де
дівчата й хлопці вправлялися у вмінні правильно називати предмети,
якими часто користуються, – не стакан, а склянка, не вилка, а виделка,
не салфетка, а серветка і т. д.
Спілкування було невимушеним і товариським, кожен охочий мав
можливість продемонструвати кмітливість, гумор, вміння влучно і грамотно висловлюватися. А поетичності додали пісні у виконанні новояворівських школярів та вокального ансамблю «Співаночка» Центру
творчості «Джерело» й вірші учнів Вишгородської ЗОШ І-ІІІ ст. № 1 та
Технічного ліцею.
Година спілкування промайнула швидко. По обидва боки екрану
учасники телемосту отримали неабияку насолоду від зустрічі в режимі
он-лайн і відзначили, що бесіда була змістовною й цікавою, а ставлення
один до одного – доброзичливе. Адже це було спілкування однодумців!
Запропонувала провести телеміст координатор духовно-просвітницького центру «Спадщина» Степанія Сідляр. Активну участь у заході
взяли вчителі української мови та літератури Вишгородської ЗОШ І-ІІІ
ст. № 1 Людмила Гаврильчина, Технічного ліцею – Антоніна Тесленко.
Технічну підтримку забезпечив Павло Кокорев із НТП «Технопроект»
(директор Віктор Федосенко).

Українські сліди
Рідна мова мене не покине ніколи,
Люба пісня не зрадить до скону мені –
Поєднали вони міцно щастям і болем
Всі світанки веселі і ночі сумні.
І не буде кінця, раз немає початку
Дивним звукам оцим у моєму житті, –
Тож, коли відійду, вам лишаться на згадку,
Про моє існування мотиви прості.
Є мелодії різні – забуті та знані,
І такі, як довічна, незмивна печать, –
А для мене чомусь у найбільшій пошані
Ті, що мовою серця навколо звучать.
Рідна мова моя, – непоборна і сміла,
Не пропала безслідно в минувшого млі, –
І над світом, як жайвір, щоліта бриніла,
Проникаючи в душі хороші та злі.
Люба пісня моя вже далеко від дому.
Люба пісне моя, – в кожну хату ввійди,
Щоб радів я тому, що не в серці одному
Українські слова залишають сліди!
14.01.17

Запрошуємо на роботу оператора гранулятора
(пелетне виробництво), з/п — висока.
Тел: (098) 688-69-88

Календар

Цей день в історії
24 лютого — 100 років з дня народження української художниці Тетяни Яблонської
25 лютого — 130 років з дня народження українського режисера Леся Курбаса
27 лютого — початок Великого посту у православних
2 березня — Преподобного Феодора Печерського
4 березня — 23 роки з дня першої репетиції
хору «Коралі» (керівник Леся Потіцька)

Вишгород
На виробництво жіночого одягу потрібні:
ШВЕЯ
Зарплата 5000-7000 грн.
ОБОВ’ЯЗКИ:
пошив красивого жіночого одягу
повний робочий день
(понеділок-п’ятниця).
ВИМОГИ:
досвід роботи від 1 року
розуміння якісного пошиття
вміння шити виріб від початку до кінця

Що ми пропонуємо?

КОНСТРУКТОР-ЗАКРІЙНИК
Зарплата 3000-4000 грн
(за 2 дні на тиждень).
ОБОВ’ЯЗКИ:
часткова зайнятість
розробка і градація лекал
розкрій тканини на вироби
контроль пошиття дослідного зразка
прорахунок витрати матеріалів.
світле й затишне приміщення
з євроремонтом
виробництво в БЦ «Карат»
(м. Вишгород)

подвійну оплату праці за понаднормовий робочий час та роботу у вихідні дні
Зв’яжіться з нами: (067) 463-51-14, Аліна
виплату зарплати щотижня

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
Щиросердечно вітаю з найкращим
святом – днем народження – шановну
колегу, принципового й відповідального
депутата міської ради по 14-му виборчому округу, де я мешкаю,
Олену ЛІСОГОР!
ЛІСОГОР!
Прийміть мої найщиріші побажання
міцного здоров’я, особистого щастя, невичерпної енергії та наснаги у всіх ваших
добрих справах на благо людей.
Щиро бажаю, щоб у Вас завжди було
достатньо посмішок, сонячних днів, захоплень, кохання, вірних
друзів, геніальних ідей, почуттів і емоцій, сили й сміливості.
Тетяна БРАЖНІКОВА,
секретар Вишгородської міської ради

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

м. Вишгород, вул. Ю. Кургузова, 6-а, офіс 205.
Тел: (096) 585-52-46; (04596) 22-131
Вважати недійсним
втрачене
посвідчення
офіцера УК 186545,
видане начальником
Київського
військового
інституту управління
та зв’язку
17.06.2001 р.
на ім’я Олександра
Федоровича
ШЕЛЕСТА
Запрошуємо на роботу: ТЕХНОЛОГА на кондитерське виробництво
Місце роботи: м Вишгород,
графік роботи: 08:00-17:00, чт-пт, з/п — від 10 000 грн.
Тел: (050) 010-41-04, Ірина
Запрошуємо на роботу: ВАНТАЖНИКА.
Місце роботи: м Вишгород,
графік роботи: 08:00-17:00, пн-пт з/п — 4 500.
Тел: (050) 010-41-04, Ірина
Запрошуємо на роботу: КАРТОНАЖНИКА.
Місце роботи: м Вишгород,
графік роботи: 08:00-17:00, пн-пт, з/п — 4 500 грн.
Тел: (050) 010-41-04, Ірина

Царство
Небесне
18 лютого виповнилося
би 67 років з дня народження
Віктора Олександровича РЕШЕТНЯКА.
Людина живе, поки її
пам’ятають. Царство Небесне чоловіку, батьку й дідусю,
чудовому другу та Лікарю з
великої букви.
Рідні, друзі, колеги, сусіди

