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Що для вас означає
НЕЗАЛЕЖНІСТЬ?

З таким запитанням напередодні найбільшого державного свята ми звернулися до мешканців Вишгородщини, людей
різного віку, професій, соціального статусу і політичних переконань. Попри те, що
їхні думки на цю тему суттєво різняться,
все ж відчуваються спільні прагнення і бажання. Найголовніше — небайдужість до
долі держави, любов до України і віра у
краще майбутнє.
Ліля Янчук-Олексій,
вишгородчанка,
директор газети «Новини Полісся»:
— День Незалежності маєш право відзначати, якщо Україна — у
твоєму серці. Цей день
не для палких промов, не для показових концертів, не для чаркування.
Незалежність — поняття абстрактне.
Якщо вдуматися, то Україна залежна від багатьох чинників — від умов, які нам диктують ЄС, МВФ, агресор. Залежна від Гаранта
і його рішень, від недосконалих законів, які
приймають у Верховній Раді, від роботи місцевої влади.
Ти маєш право святкувати, якщо щоденно вперто і наполегливо працюєш над тим,
аби відродити рідну мову, знищити навалу
кацапську, щоб місцина, де ти живеш, була
чистою. Ти маєш право святкувати, якщо борешся проти корупційних систем, яких так
само важко позбутися, як отруйної амброзії.
Ти маєш право святкувати, якщо ти активний громадянин і твоя критика об’єктивна, а
поради цінні і до них дослухаються. Це твоє

свято, якщо ти мав шанс жити в іншій країні, але залишився тут і, не нарікаючи, продовжуєш торувати шлях до успіху. Часом
важко, іноді надзусиллями, але з надією на
справді Незалежну.
Ми всі знаємо, що Україна буде успішною. Але для цього нам потрібна нова генерація політиків. Це будуть наші діти, яких ми
виростимо в повазі і любові до українського
— мови, історії, культури, традицій. Інакше,
все так і залишиться.
Я скажу відверто — святкувати не буду. Я
її просто люблю, свою рідну Україну. Любіть!
Саме щирою любов’ю ми дамо їй шанс на
становлення величі і могутності!

Тарас Валах,
протоієрей,
настоятель Собору
Вишгородської Богородиці УГКЦ:
— Незалежність нашої держави — це великий Божий дар, котрий
передбачає особисту відповідальність кожного громадянина за вибір,
за дії, за майбутнє. Незалежність — не означає вседозволеності і анархії. Як до 16-річної
людини тільки з часом приходить розуміння
того, що означає бути вільним, так і наш народ ще перебуває в дорозі до розуміння величності події, котра сталася 28 років тому.
Бажаю всім нам бути творцями Вільної
Незалежної та Відповідальної України, котра
починається із сердець вільних і нескорених
людей!
З Днем Незалежності!
Далі — на стор. 12

23 серпня на головній площі Вишгорода урочисто замайорів Державний
Прапор України — прадавній символ
єднання і оберіг. А сьогодні, 24 серпня,
Україна відзначає День Незалежності.
Дорогі земляки! У день великого державного свята, під час урочистостей,
творчих виступів і спортивних змагань не
забудьте привітати родини патріотів, які
відстоювали Україну під час Революції
Гідності та захищають нашу державу на
Сході.
Ми по праву пишаємося нашою країною – її славною історією, сучасними досягненнями, віримо в її велике майбутнє.
Українці — сильний і незалежний народ. Усі разом ми дійдемо до справедливості й переможемо тих, хто і досі не розуміє, що Україна є незалежною!
Бажаю усім миру, добробуту, затишку в оселях, упевненості та віри
у власні сили!
Олексій МОМОТ

ЧИЇ ТАРИФИ?

Чергове підвищення
вартості опалення

20 серпня на позачерговій сесії Вишгородської районної ради було
розглянуто питання про підвищення вартості тарифів на опалення. При
цьому, воно не було включене у перелік питань, винесених на розгляд
сесії, а внесено директором підприємства «Вишгородтепломережа»
Олександром Тараном з голосу. Із 28 депутатів, які взяли участь у засіданні, 21 — підтримали рішення про підвищення тарифів.
Вишгородський міський голова Олексій Момот у свою чергу зазначив,
що це підвищення тарифів необґрунтоване, і висловив готовність взяти на
баланс міста усе обладнання та мережі теплопостачання:
Далі — на стор. 3

НЕЗАЛЕЖНІСТЬ починається з кожного

2 ЗІ СВЯТОМ, УКРАЇНО!
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Дорога вишгородська родино!
У ці серпневі
дні минає 28 років, як Україна
виборола право
бути
вільною
та незалежною
державою. Нині
ми усвідомлюємо всю повноту
відповідальності за власну долю, за подальший поступ у Європейську спільноту, за розвиток держави і майбутнє наступних поколінь.
Нелегким був шлях до такої жаданої незалежності. Та попри всі труднощі, українцям вдалося збудувати власну державу, а відтак — втілити в життя
мрію багатьох поколінь. Натхненні словами Великого Тараса та вчинками спо-

движників національної ідеї, ми пройшли
шлях українського державотворення.
Проте боротьба за незалежність
України триває. Тому особлива подяка
нашим Героям-захисникам. Низький
уклін матерям та батькам, які виховали
воїнів-патріотів. Шана і вічний спокій
тим, хто віддав своє життя, захищаючи
Українську землю від агресора.
Переконаний, ми здолаємо всі труднощі. Пройдемо всі випробування, і наші
спільні зусилля матимуть успіх. Мир
буде в Україні, бо духом ми єдині!
З нагоди Дня Незалежності України
бажаю всім міцного здоров’я, щедрої
долі та добра. Нехай радість і достаток
будуть у кожній оселі Вишгородщини. А
мирне небо — над усією Україною!
Ярослав МОСКАЛЕНКО

Дорогі жителі Вишгородщини!
Від щирого серця вітаю вас з Днем Незалежності України!
Цей День втілює в собі давнє прагнення нашого народу
до свободи та самовизначення. Незалежність стала новою
точкою відліку в житті кожного з нас.
Цього року Україна відзначає 28-му річницю незалежності. За цей короткий історичний час нелегкою була дорога українського народу до того незабутнього дня, коли
втілилася у життя національна ідея, воля та прагнення до
власної національної державності, найкращих європейських демократичних традицій. Непросто нам і зараз відстоювати суверенітет, цілісність території, інтереси
рідної держави. Мир буде в Україні – бо духом ми єдині!
Бажаю вам злагоди, благополуччя, процвітання та міцного здоров’я, нехай свято
незалежності духмяним серпневим запахом українського хліба принесе у ваш дім
щастя і добро, порозуміння та згуртованість, мир та любов!
З повагою
Ростислав КИРИЧЕНКО, голова районної ради

Вітаю з Днем Незалежності України!
Незалежність нашої держави стала відправною точкою
в житті кожного з нас. Адже український народ пройшов
непростий шлях до втілення у життя власної національної
державності, найкращих демократичних цінностей. Ми і зараз виборюємо своє право на незалежність, на мирне майбутнє.
Але українці, маючи загартований дух національної свідомості та високу повагу до своєї Батьківщини, безумовно
здобудуть перемогу та стануть ще міцніші.
Щиро вітаю зі святом кожного з вас. Бажаю вам і вашим родинам миру, міцного
здоров’я, щедрої долі, успіхів у справах та починаннях заради процвітання незалежної України та її народу. Нехай у ваших серцях не згасає гордість за нашу державу,
прагнення до єднання, а джерело віри, надії та любові до України буде невичерпним.
Трохим ІВАНОВ, заступник міського голови

Українці, щиро вітаю вас із 28-ю річницею
з Дня Незалежності України!
Пройшовши безліч випробувань і поневірянь,
Україна як і раніше змушена доводити своє право
бути в ряду передових європейських держав. Але ми
щиро віримо, що зовсім скоро побачимо нашу країну сильною і процвітаючою, а її народ житиме в мирі,
благополуччі і достатку!
Нехай мудрість і безмежна любов до України допоможуть нам знайти вірне рішення навіть у найскладніших ситуаціях і побудувати розвинуту й могутню
державу, якою будемо пишатися ми і наші нащадки!
Здоров’я, щастя і миру всім нам!
Зі святом, дорогі земляки! З Днем Незалежності,
Україно!
З повагою,
Костянтин БОНДАРЄВ,
народний депутат України,
голова партійного осередку ВО «Батьківщина»
у Київській області

У Вишгороді відділ передплати Центру поштового зв’язку № 10
(пл. Т. Шевченка, 2) працює: понеділок — п’ятниця,
з 8:30 до 12:30 і з 13:30 до 17:30. Тел: (04596) 54-349.
Мешканці міста, району, області, м. Києва, підприємства та
організації можуть передплатити газету «Вишгород» у будьякому відділенні поштового зв’язку.
Індекс газети ТОВ «Газета «Вишгород» у Каталозі місцевих
періодичних видань 76063.

З Днем Незалежності України!
День Незалежності — це особливе свято для кожного
свідомого українця.
Сьогодні ми пліч-о-пліч, від заходу до сходу, від півночі
до півдня об’єднані спільною метою — краще майбутнє нашої Батьківщини.
Усі досягнення держави складаються з успіхів і впевнених кроків кожного з нас. Тож з нагоди найважливішого
свята України давайте щиро покладатися на наші спільні дії
і продовження активної співпраці, яка нас єднає, зміцнює
державу та славу рідної України.
Сердечно бажаю усім щастя, сил для нових досягнень, радості і добра.
Слава Україні!
З повагою,
Роман БУКОВСЬКИЙ

Шановна громадо Вишгородського району!
Прийміть щирі вітання з нагоди Дня Державного
Прапора та 28-ї річниці Незалежності України!
На шляху до незалежності нашій країні довелося пройти
немало випробувань, політичних та економічних змін, відчути злети та поразки. Однак, ніякі негаразди не роз’єднали
українців, не похитнули віру, не зламали наш козацький
дух. Як і багато віків тому, ми під жовто-блакитним стягом
продовжуємо гуртом відстоювати державні інтереси, плекаємо свої традиції, поважаємо свою славну історію.
Хочу щиро подякувати тим, хто докладає зусилля, працює на розвиток держави, славить її. А особлива подяка
воїнам, які сьогодні боронять і захищають наші кордони.
Бажаю, щоб у нашому спільному домі, нашій Україні, нарешті оселився мир, панували злагода, стабільність і спокій. Щоб нам вистачило сил, віри, наснаги та енергії примножити могутність і забезпечити розвиток нашій державі!
З повагою
Олексій ДАНЧИН,
виконуючий обов’язки голови Вишгородської райдержадміністрації

Шановні вишгородці!
Прийміть найщиріщі вітання з нагоди свят нашої
державності — Дня Державного Прапора України та
Дня Незалежності України!
За останні роки у людей змінилося розуміння поняття
незалежності, адже тепер кожен усвідомлює, що за незалежність потрібно боротися щодня. Кожен з нас, на своєму
місці може докластись до спільної справи. Потрібно лише
любити свій край, свій народ і відповідально ставитися до
своїх обов’язків. Ми маємо знайти силу і мудрість бути єдиними заради Миру, Свободи та Добробуту на рідній землі!
Бажаю усім нам злагоди, сил та натхнення, успіхів у роботі на благо нашої країни! Хай розум, воля і любов до рідного краю згуртовують нас для здійснення високої
мети — процвітання соборної, вільної, неподільної і могутньої України!
З повагою,
Тетяна БРАЖНІКОВА, секретар ради

Шановні вишгородці!
Щиро вітаю вас із Днем Державного Прапора і Днем
Незалежності України!
Ці свята мають велике загальнодержавне значення та
є втіленням мрії українців мати власну незалежну державу
і бути господарями на своїй рідній землі. Український Прапор — символ нескореності та прагнення українського народу до свободи і самостійності. Тому шануємо наш жовтоблакитний стяг як одну із національних святинь.
Нехай ці свята надихають вас на нові звершення заради
нашої держави і додають кожному гордості за незалежну
Україну. Бажаю миру і злагоди у кожній оселі!
З повагою,
депутат Київської обласної ради
Андрій ПЕЩЕРІН

Щиро вітаємо громаду Вишгородщини з національним
святом — Днем Незалежності України!
Незалежність України відтворює загальнодержавну ідею і духовне оновлення, сприяє подальшому утвердженню патріотизму,
надихає на добрі справи задля розбудови
нашої держави.
Тож щиро зичимо землякам впевненості у завтрашньому дні, здоров’я, добра, миру, щедрої долі. Нехай мрія про краще майбутнє
окриляє усіх нас на нові звершення, добрі починання в ім’я незалежної процвітаючої
України. Нехай праця кожного на благо Батьківщини і Вишгородської громади буде
плідною та натхненною, дарує радість і задоволення.
Зі святом!
Вишгородська районна організація політичної партії «Воля»
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У Вишгороді планують побудувати завод

Згідно з проектом детального плану територій, по вул. Шолуденка у Вишгороді (Карат) може
з'явитися завод із виготовлення лічильників та інших металевих конструкцій. А це і такі необхідні робочі місця, і надходження до бюджету міста. І доки
увесь цивілізований світ та прогресивні міста борються за інвестиції, деякі депутати не розділяють
прагнень міського голови крокувати у ногу з часом.
Нагадаємо, що Детальний план площею 35,00 гектарів було розроблено та затверджено у 2018 р. (рішення Вишгородської міської ради № 37/7 від 05 квітня
2018 року). А згідно з рішенням Вишгородської міської
ради «Про внесення змін до Детального плану територій по вул. Шолуденка у м. Вишгороді Київської області
(Карат) площею 35,00 га» № 51/37 від 04.04.2019 р., до
нього внесено ряд змін.
Так, відповідно до проекту, передбачено будівництво заводу з виготовлення лічильників та різних металоконструкцій, що складається з основної будівлі цеху,
прибудованого адміністративно-побутового корпусу
(що має три поверхи), а також ряду споруд з інженерного забезпечення об’єкту. Загальна площа об'єкта —
5 760 м2. Він призначений для організації виробництва
металоконструкцій (таврів та двотаврів) та металопрофілю.
За розрахунками, підприємство працевлаштує 82
людини та сплачуватиме щороку 400 тисяч гривень за
оренду землі.

Олексій МОМОТ,
Вишгородський міський голова:
— Відверто, мене здивувала позиція депутатського корпусу, озвучена на засіданні профільної комісії.
Чомусь певна кількість депутатів висловилась проти
затвердження Детального плану, який дозволить побудувати завод із виробництва лічильників НІК.
Це дуже відома марка лічильників із хорошою репутацією, які експортують за кордон та активно використовують в Україні. Проект виграв інвестиційний конкурс. Судом було підтверджено, що саме цей учасник є
переможцем. За умовами інвестконкурсу, вони сплачують близько 7 млн гривень у Фонд розвитку міста. За
технічними характеристиками ми розуміємо, що буде
сплачено ще додатково 4-5 млн гривень пайової участі.
Аргументи, чому нам потрібно залучати таких інвесторів, — очевидні. Це кілька десятків робочих міст,
податки. Це в першу чергу не рітейл (перепродаж), а
пряме виробництво, відповідно, додана вартість.
Міська влада зазвичай змагається за залучення таких інвестицій. Завод абсолютно не забруднюватиме
довкілля. Це теж дуже актуально.
У нас проходили громадські слухання. Жодних зауважень чи заперечень не було. Нині ж деякі депутати
роблять з цього питання проблему. Складно зрозуміти, чим вони керуються. На мій погляд, проблема буде,
якщо у нашому місті цей завод не побудують.
Вікторія ШМИГОРА

Чергове підвищення вартості опалення

ЧИЇ ТАРИФИ?
(Початок на стор. 1)
«Новина, звісно, неприємна. Але знову ж таки, я завжди
наголошував, що всьому має бути аргументування. А тут знову
районне комунальне підприємство «Вишгородтепломережа»
виносить тарифи на опалення з голосу, не за 20 днів, як передбачено регламентом, не розглянувши на профільній комісії, не
надаючи аргументування, чому вони
зростають. Начебто вартість газу,
яка є основною складовою тарифу,
основною витратною частиною, разом із заробітними платами на підприємстві, зменшується, а вартість
тарифу збільшується. Принаймні, це
треба було роз’яснити.
Чомусь районна рада, разом із
своїм комунальним підприємством
«Вишгородтепломережа» постійно
ігнорують думку міста, міських депутатів, міського голови, незважаючи на те, що без перебільшення 95 % їхніх споживачів
— це жителі Вишгорода. І погоджувати тариф логічно було б із
міською владою. Але це вже вдруге підняття тарифів на опалення відбувається таким чином, за тією ж самою схемою — з
голосу, ні з ким нічого не обговорюючи, не показуючи складові

витрати, які потягнули за собою збільшення.
Минулого року ми зверталися зі скаргою до правоохоронних органів, щоб вони розібралися у цьому питанні. У відповідь
— керівник тепломережі звинуватив нас у некомпетентності.
І, мовляв, нехай міська рада забере підприємство на баланс і
спробує ним керувати, вести підприємницьку діяльність.
Я вже неодноразово говорив про те, що ми готові взяти на
себе таку відповідальність. Ми звертались до районної ради з
проханням передати на баланс міста основні засоби, які знаходяться на території міста, — котельні, комунікації. Ми б могли
створити міське комунальне підприємство і надавати вишгородцям послуги теплопостачання. Зрештою, «спробуйте» так і
залишилось пафосною бравадою».
Ми зателефонували у приймальню директора РКП «Вишгородтепломережа», але його на місці не виявилось. А головний
економіст, пані Любов Михайлівна, не була налаштована на діалог. Судячи з тону, її обурило питання редакції МІСЬКОЇ газети
щодо надання інформації про обґрунтування збільшення тарифів у МІСТІ. І що про все дізнаємось із районної газети. Справді,
нонсенс, для чого містянам знати, за що платитимуть і чому.
Нам все-таки вдалося дізнатись, який «подарунок» підсунуло підприємство вишгородцям. Докладніше — у таблицях
нижче та на стор. 11.
Влас. інф.

ДО УВАГИ СПОЖИВАЧІВ!
На виконання вимог Порядку інформування споживачів про намір зміни цін/
тарифів на комунальні послуги з обґрунтуванням такої необхідності, затвердженого наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 05.06.2018р. № 130, Вишгородське районне
комунальне підприємство «Вишгородтепломережа» повідомляє про намір зміни,
а саме: коригування окремих складових діючих тарифів на теплову енергію та
послугу з централізованого опалення для потреб населення, на теплову енергію
для потреб бюджетних установ, релігійних організацій та інших споживачів
Обґрунтування
причин зміни тарифів на теплову енергію та послугу з централізованого опалення для потреб населення, на теплову енергію для потреб бюджетних установ,
релігійних організацій та інших споживачів.
Відповідно до Рішення Вишгородської районної ради від 29.11.2018 року №
502-33-VII «Про встановлення тарифів на теплову енергію та послугу з централізованого опалення для потреб населення, на теплову енергію для потреб бюджетних установ, релігійних організацій та інших споживачів Вишгородському
районному комунальному підприємству «Вишгородтепломережа» були встановлені та введені в дію з 16.12.2018р. тарифи:
на теплову енергію для потреб населення — 1314,86 грн/Гкал (без ПДВ)
на послугу з централізованого опалення для населення (з ПДВ), у тому числі:
з будинковими та квартирними приладами обліку теплової енергії – 1597,31
грн за 1 Гкал;
без будинкових та квартирних приладів обліку теплової енергії – 49,71 грн /
м 2;
на теплову енергію для потреб бюджетних установ та інших споживачів на
рівні 1346,02 грн/Гкал (без ПДВ).
Під час розгляду розрахунків діючих тарифів на теплову енергію та на послугу з централізованого опалення, встановлення та їх оприлюднення, з незалежних від підприємства причин, підприємство понесло втрати на виробництво
теплової енергії для потреб населення протягом періоду з 1 листопада по 15
грудня 2018 року (ціна газу зросла з 01 листопада 2018р., а тариф був введений
в дію лише з 16 грудня 2018р.)
Відповідно до постанови КМУ від 01.06.2011 року № 869 «Про забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на житлово-комунальні послуги» (зі
змінами постанова КМ № 870 від 15.11.2017 року), коригування тарифу для населення відбулося за рахунок включення до структури тарифу відшкодування
різниці ціни за фактично сплачений газ з 1 листопада по 15 грудня 2018 р.

Трохим ІВАНОВ,
голова Вишгородської районної
партійної організації
«Батьківщина»:
«Батьківщина» категорично не підтримує
дане
рішення. В той
час, коли апеляційний суд скасовує підвищені
тарифи на газ,
Вишгородська
районна
рада
за рахунок гаманців місцевих
жителів намагається затулити «фінансові дірки» через недолуге управління комунальними закладами.
Питання, які стосуються тарифів,
мають обов’язково обговорюватися
з громадою, чого не було зроблено!

ОГОЛОШЕННЯ про намір зміни, а саме: коригування окремих складових тарифів
на теплову енергію та послугу з централізованого опалення
для потреб населення, на теплову енергію для потреб бюджетних установ,
релігійних організацій та інших споживачів
№
з/п

Споживачі

1.

Населення
(без ПДВ)

Діючий тариф
грн/ Гкал

Проект тарифу
Відхилення
грн/ Гкал
грн/ Гкал (+ / -)

1314,86

1443,87

129,01

1597,31
49,71

1752,12
54,53

154,81
4,82

1.1

теплова енергія

1.2

послуги з централізованого опалення (з ПДВ):
- з будинковими та квартирними приладами обліку теплової енергії
- без будинкових та квартирних приладів обліку теплової енергії

3.

Бюджетні установи

(без ПДВ)

1346,02

1736,97

4.

Інші споживачі

(без ПДВ)

1346,02

1736,97

390,95

У проекті тарифу для потреб населення відшкодування розраховано за фактично сплачений газ на
фактичний відпуск теплової енергії 25,9 тис. Гкал.
Тариф на теплову енергію та послуги з централізованого опалення для потреб населення буде діяти з
початку опалювального періоду 2019 року на протязі трьох місяців (при умові відпуску теплової енергії в
обсязі 25,9 тис. Гкал). По закінченню цього терміну вступає в силу попередній тариф (діючий з 16.12.2018р.)
Підвищення тарифу на теплову енергію для потреб бюджетних установ та інших споживачів відбулося
відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 01 червня 2011 р. № 869 «Про забезпечення єдиного
підходу до формування тарифів на житлово-комунальні послуги» та з метою недопущення збитковості підприємства, за рахунок коригування статтей «інший вид палива» (дрова) та «електроенергія»
№
з/п

Найменування показників

Діючий
риф

1.

Ціна на дрова грн/куб.м з ПДВ

192,41

2.

Відсоток підвищення вартості дров, %

270

3.

Останнє коригування статті "інше паливо"(дрова) проводилось

2014 рік

4.

Ціна на електроенергію з ПДВ

2,1574

5.

Відсоток підвищення вартості електроенергії , %

30

6.

Останнє коригування статті "електроенергія" проводилось

2016 рік

та- Проект тари- Відхилення
фу
(+ / -)
712,53

2,812246

520,12 грн/куб

0,654846 грн/кВт

Зауваження та пропозиції від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань приймаються протягом 7 календарних днів з дати опублікування оголошення про намір здійснити коригування тарифів, за адресою: м.
Вишгород, вул. Кургузова, 3-В, тел. (04596) 5-20-77, за електронною адресою: vrkp@ukr.net.
Джерело: сайт Вишгородської РДА >

11

Вишгород

ОФІЦІЙНО

4

Субота, 24 серпня 2019 року

ПОВІДОМЛЕННЯ про намір Вишгородського МКП «Водоканал» здійснити в 2020 році зміну діючих тарифів
на послуги з централізованого водопостачання та водовідведення
ВМКП «Водоканал» у 2020 році має намір змінити
діючі тарифи на водопостачання та водовідведення на
виконання наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 30.07.2012 №390 «Про затвердження
Порядку доведення до споживачів інформації про перелік житлово-комунальних послуг, структуру цін/тарифів, зміну цін/тарифів з обґрунтуванням її необхідності
та про врахування відповідної позиції територіальних
громад» та відповідно до Постанови Кабінету Міністрів
України від 01.06.2011р. № 869 «Про затвердження
порядку формування тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення» (із змінами), якою
передбачено, що «ліцензіат подає уповноваженим органам до 20 серпня у паперовому і електронному вигляді заяву про встановлення тарифів та розрахунки
тарифів за встановленими формами з підтвердними
матеріалами і документами, що використовувалися
для розрахунків»; наказу Міністерства регіонального
розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 12.09.2018р. № 239 «Про затвердження Порядку розгляду органами місцевого самоврядування розрахунків тарифів на теплову енергію, її
виробництво, транспортування та постачання, а також
розрахунків тарифів на комунальні послуги, подання
для їх встановлення».
Метою зміни тарифів є приведення їх до економічно
обґрунтованого рівня.
Інформуємо про намір здійснити у 2020 році зміну
тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення у наступних розмірах (з урахуванням податку
на додану вартість):
централізоване водопостачання — 15,94 грн/м³;
централізоване водовідведення — 15,84 грн/м³.
Разом: 31,78 грн/м3.
Рівень зростання тарифу для населення — на
7,1 %, для підприємств — на 12,5 %.

Структура витрат на послуги з централізованого водопостачання та
водовідведення Вишгородського МКП «Водоканал» на 2020 р.
грн/1 м3
Водопостачання
1. Виробнича собівартість усього, в тому числі: 11,54
1.1. Прямі матеріальні витрати, у тому числі : 4,88
1.1.1. Матеріали запасні частини та інші матеріальні ресурси
0,48
1.1.2. Паливо та паливно-мастильні матеріали 0,10
1.1.3. Електроенергія
0,58
1.1.4. Київводоканал, очистка стоків
0,00
1.2. Прямі витрати на оплату праці
2,98
1.3. Інші прямі витрати, з них
2,81
1.3.1. єдиний внесок на загальнообовязкове
соціальне страхування працівників
0,62
1.3.2. амортизаційні відрахування
0,79
1.3.3. інші прямі витрати :
1,41
в т.ч. податки
0,79
1.4. загальновиробничі витрати
0,87
2. Адміністративні витрати
1,67
3. Витрати на збут
0,06
4. Інші витрати операційної діяльності
0,01
5. Всього витрати операційної діяльності
13,28
6. Рентабельність
0,00
10.Тариф без ПДВ
13,28
11. ПДВ 20 %
2,66

Складові тарифу

12. Розмір тарифу з ПДВ

А
1
1.1
1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.1.4
1.2
1.3
1.3.1

1.3.2
1.3.3
1.4
А
2
3
4
5
6
7
8
8.1
8.2
8.2.1
8.2.2
8.2.3
8.2.4
9

10
10.1
10.2
10.3
10.4
11

Показник

Б
Виробнича собівартість, усього,
зокрема:
прямі матеріальні витрати, зокрема:
покупна вода
покупна вода у природному
стані
електроенергія
інші прямі матеріальні витрати
прямі витрати на оплату праці
інші прямі витрати, зокрема:
єдиний
внесок
на
загальнообов’язкове державне
соціальне страхування працівників
амортизація основних виробничих засобів та нематеріальних активів, безпосередньо
пов’язаних із наданням послуги
інші прямі витрати
загальновиробничі витрати
Б
Адміністративні витрати
Витрати на збут
Інші операційні витрати
Фінансові витрати
Усього витрат повної собівартості
Витрати на відшкодування втрат
Планований прибуток
податок на прибуток
чистий прибуток, зокрема:
дивіденди
резервний фонд (капітал)
на розвиток виробництва (виробничі інвестиції)
інше використання прибутку
Вартість водопостачання для
споживачів за відповідними тарифами
Обсяг водопостачання споживачам, усього, зокрема на потреби
(тис. куб. м):
населення
бюджетних установ та організацій
інших споживачів
інших водопровідно-каналізаційних господарств
Середньозважений тариф

Додаток 1
до рішення виконавчого комітету
Вишгородської міської ради
№_________ від _________2019 р.

_________________________________
(керівник)

(без податку на додану вартість)
Фактично
П е р е д б ач е н о
Плановий
період
попередній
до
базовий період чинним тари_____ рік
базового _____
фом
_____ рік
К о д рік
рядка
усьоусього,
усього,
усього,
грн/куб.
грн/
г р н / го,
грн/куб. м
куб. м т и с . куб. м т и с .
т и с . м
тис. грн
грн
грн
грн
В
1
2
3
4
5
6
7
8
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
В
13
14
15
16

1

2

3

4

5

6

7

8

17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

27
28
29
30
31
32
___________________
(підпис)

15,94

Водовідведення
11,46
5,62
0,52
0,17
0,98
3,96
3,09
1,88
0,66
1,06
0,16
0,00
0,87
1,67
0,06
0,01
13,20
0,00
11,93
2,64
15,84

Обґрунтування причин зміни тарифу
Діючі тарифи для Вишгородського МКП «Водоканал» були затверджені рішенням виконавчого комітету
Вишгородської міської ради № 2 від 10 січня 2019 року
та введені в дію з 10.01.2019 року.
Вишгородським МКП «Водоканал» проведено розрахунок зміни тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення на 2020 рік, які порівняно з
діючими тарифами зросли:
— на 2,10 грн/м2, або 7,1 % — споживачам багатоповерхових будинків;

Примірна форма розрахунку
повної собівартості та середньозваженого тарифу на послугу з
централізованого водопостачання
(без податку на додану вартість)

№ з/п

— на 3,52 грн/м2, або 12,5 % — іншим споживачам.
З моменту розрахунку встановлених тарифів на
централізоване водопостачання та водовідведення
відбулося зростання складових собівартості тарифів,
а саме:
• вартість на електроенергію у зв’язку із зростанням тарифів — у середньому на 6,3 % (з урахуванням
середньозваженого індексу виробників промислової
продукції);
• витрати на опалення приміщень — на 6,1 %;
• податку за користування надрами — на 5,6 %;
• податку спецводокористування на — 2,0 %;
• витрати на оплату ПАТ АК «Київводоканал» за
очистку стоків — на 3,5 %;
• витрати на оплату праці — на 30,5 % у зв’язку з
підвищенням прожиткового мінімуму та інших гарантій
із оплати праці, передбачених законодавством, з урахуванням положень генеральної та галузевої угод, колективного договору підприємства;
• витрати на єдиний соціальний внесок у зв’язку із
підвищенням витрат на оплату праці.
Отже, приведення тарифів на послуги водопостачання та водовідведення до економічно обґрунтованого рівня є необхідним заходом для належного функціонування підприємства, зокрема, для здійснення
розрахунків за електроенергію, ПАТ АК «Київводоканал» за послуги водовідведення, придбання паливномастильних матеріалів, оплати податків, оплати праці
працівників, забезпечення споживачів якісними послугами та водопостачанням.
Зауваження та пропозиції приймаються до 3 вересня 2019 року (включно) за адресою: 07300, Київська
обл., м. Вишгород, вул. Набережна, 8-а, Вишгородське
МКП «Водоканал» (із зазначенням у темі листа «зауваження та пропозиції до тарифів» ).
Адміністрація Вишгородського
МКП «Водоканал»

Дані тарифи діятимуть для всіх споживачів.

_________________________________
(ініціали, прізвище)

Додаток 2
до рішення виконавчого комітету
Вишгородської міської ради
№______від___________2019р.

Примірна форма розрахунку тарифів на послугу з централізованого
водопостачання для споживачів, які є суб’єктами господарювання у сфері
централізованого водопостачання та/або централізованого
водовідведення, та для споживачів, які не є суб’єктами господарювання
у сфері централізованого водопостачання та/або централізованого
водовідведення

(без податку на додану вартість)

А

Розрахунок тарифу для
суб’єктів господарювання
у сфері централізованого
Код ряд- водопостачання та централізованого водовідвека
дення
усього,
грн/куб. м
тис. грн
В
1
2

1

1

№ з/п

Показник

Б
Виробнича
собівартість,
усього, зокрема:
прямі матеріальні витрати,
1.1
зокрема:
1.1.1
покупна вода
покупна вода у природному
1.1.2
стані
1.1.3
електроенергія
інші прямі матеріальні ви1.1.4
трати
прямі витрати на оплату
1.2
праці
1.3
інші прямі витрати, зокрема:
єдиний
внесок
на
загальнообов’язкове
дер1.3.1
жавне соціальне страхування працівників
амортизація основних виробничих засобів та не1.3.2
матеріальних активів, безпосередньо пов’язаних із
наданням послуги
1.3.3
інші прямі витрати
1.4
загальновиробничі витрати
2
Адміністративні витрати
3
Витрати на збут
4
Інші операційні витрати
5
Фінансові витрати
Усього витрат повної собі6
вартості
Витрати на відшкодування
7
втрат
8
Планований прибуток
8.1
податок на прибуток
8.2
чистий прибуток, зокрема:
8.2.1
дивіденди
8.2.2
резервний фонд (капітал)
виробничі інвестиції на роз8.2.3
виток виробництва питної
води (виробничі інвестиції)
8.2.4
інші виробничі інвестиції
8.2.5
інше використання прибутку
Вартість
водопостачання
9
для споживачів за відповідними тарифами
Обсяг виробництва питної
води з урахуванням частини
10
втрат та витрат води, тис.
куб. м
11
Обсяг реалізації, тис. куб. м
12
Тариф
_________________________________
(керівник)

Розрахунок середРозрахунок тарифу для
ньозваженого
таінших споживачів
рифу
усього,
тис. грн
3

грн/куб. м
4

усього,
грн/куб. м
тис. грн
5
6

2
3
4
5
6
7
8
9

10

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

28
29
30
___________________
(підпис)

_________________________________
(ініціали, прізвище)

Вишгород

ОФІЦІЙНО

Субота, 24 серпня 2019 року
Додаток 3
до рішення виконавчого комітету
Вишгородської міської ради
на теплову енергію, її виробництво,
№______ від _____2019р.

Примірна форма розрахунку
повної собівартості та середньозваженого тарифу на послугу з
централізованого водовідведення

5
Додаток 4
до рішення виконачого комітету
Вишгородської міської ради
№____ від __________2019р.

Примірна форма розрахунку тарифів на послугу з централізованого
водовідведення для споживачів, які є суб’єктами господарювання у сфері
централізованого водопостачання та/або централізованого
водовідведення, та для споживачів, які не є суб’єктами господарювання
у сфері централізованого водопостачання та/або централізованого
водовідведення

(без податку на додану вартість)

№ з/п

А
1
1.1
1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.2
1.3
1.3.1
1.3.2
1.3.3
1.4
2
3
4
5
6
7
8
8.1
8.2
8.2.1
8.2.2
8.2.3
8.2.4
9
10
10.1
10.2
10.3
10.4
11

Фактично
попередній до баК о д зового _____ рік
рядка
усього,
г р н /
куб. м
тис. грн

Показник

Б
Виробнича собівартість, усього, зокрема:
прямі матеріальні витрати, зокрема:
послуги сторонніх підприємств з очистки
стоків
електроенергія
інші прямі матеріальні витрати
прямі витрати на оплату праці
інші прямі витрати, зокрема:
єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування працівників
амортизація основних виробничих засобів
та нематеріальних активів, безпосередньо
пов’язаних із наданням послуги
інші прямі витрати
загальновиробничі витрати
Адміністративні витрати
Витрати на збут
Інші операційні витрати
Фінансові витрати
Витрати повної собівартості, усього
Витрати на відшкодування втрат
Планований прибуток
податок на прибуток
чистий прибуток, зокрема:
дивіденди
резервний фонд (капітал)
на розвиток виробництва (виробничі інвестиції)
інше використання прибутку
Вартість водовідведення споживачам за
відповідними тарифами
Обсяг водовідведення споживачам, усього,
зокрема на потреби (тис. куб. м):
населення
бюджетних установ та організацій
інших споживачів
інших водопровідно-каналізаційних господарств
Середньозважений тариф

_________________________________
(керівник)

В
1
2

1

2

(без податку на додану вартість)
Передбачено
період
тарифом

базовий
_____ рік
усього,
г р н / усього,
куб. м тис. грн
тис. грн
3
4
5

чинним Плановий
_____ рік

грн/куб. м
6

усього,

період
Розрахунок
тарифу
для
суб’єктів господарювання у
сфері централізованого водоК о д постачання та централізованого водовідведення
рядка
усього,
грн/куб. м
тис. грн

грн/куб. м

тис. грн
7

№ з/п

Показник

8

3

А
1
1.1
1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.1.4
1.2
1.3

4
5
6
7
8
9

Б
Виробнича собівартість, усього, зокрема:
прямі матеріальні витрати, зокрема:
покупна вода
покупна вода у природному стані
електроенергія
інші прямі матеріальні витрати
прямі витрати на оплату праці
інші прямі витрати, зокрема:
єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне
страхування працівників
амортизація основних виробничих засобів та нематеріальних активів, безпосередньо пов’язаних із наданням послуги
інші прямі витрати
загальновиробничі витрати
Адміністративні витрати
Витрати на збут
Інші операційні витрати
Фінансові витрати
Витрати повної собівартості, усього
Витрати на відшкодування втрат
Планований прибуток
податок на прибуток
чистий прибуток, зокрема:
дивіденди
резервний фонд (капітал)
виробничі інвестиції на розвиток виробництва питної води
(виробничі інвестиції)
інші виробничі інвестиції
інше використання прибутку
Вартість водопостачання для споживачів за відповідними
тарифами
Обсяг очищення стічних вод, тис. куб. м
Обсяг реалізації, тис. куб. м
Тариф

1.3.1

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

1.3.2

24

1.3.3
1.4
2
3
4
5
6
7
8
8.1
8.2
8.2.1
8.2.2

25

8.2.3

26

8.2.4
8.2.5

23

27
28
29

9
10
11
12

30

В
1
2
3
4
5
6
7
8

___________________
(підпис)

Подача води, про- Загальновиробничі
Код ряд- пуск стоків
ми питомих витрат
ка
тис. куб. м

_________________________________
(ініціали, прізвище)

_________________________________
(керівник)

кВт·год/куб. м

Тариф за 1 кВт·год активної
нор- Витрати
активної
Вартість активної
електроенергії (I чи II клас),
електроенергії
енергії, без ПДВ
без ПДВ*
тис. кВт·год

Примірна форма
розрахунку загальновиробничих витрат, пов’язаних з наданням послуг
з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення

Фактично, базовий період _____ рік

1
1.1
1.2

1.3

2

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

___________________
(підпис)

3

4

5

6

7
8
8.1
8.2
8.3
8.4
8.5
8.6
8.7
9

7

Додаток 5
до рішення виконавчого комітетуВишгородської міської ради
№______ від ___________ 2019р.

тис. кВАр·год

коп.

тис. грн

тис. грн

6

7

8

9

_________________________________
(ініціали, прізвище)

Додаток 6
до рішення виконавчого комітету
Вишгородської міської ради
№_____ вді ____________2019р.
Плановий період _____ рік
нерозподілені
коефі- водо- водоцієнт пос- відрозпо- таведілу чання дення
12

13

14

9.2
9.2.1
9.2.2
9.3
9.3.1
9.3.2
9.3.3
9.3.4
9.3.5
9.3.6
10
10.1
10.2
10.3
10.4
10.5
11
11.1
11.2

12.1
12.2
12.3
12.4
12.5

13.1

витрати на здійснення технологічного контролю за
виробничими процесами і 21
якістю водопостачання та
водовідведення
22
23
24
витрати на ПММ:
25
бензин
26
дизельне паливо
27
мазут
28
29
30
31
Витрати на охорону праці,
дотримання вимог техніки 32
безпеки і охорону довкілля:
33
34
35
36
37
Витрати на охорону довкілля: 38
39
40
Витрати на охорону об’єктів
виробничого та загальнови- 41
робничого призначення:
пожежна охорона
42
сторожова охорона
43
утримання санітарних зон
44
45
46
Витрати на оплату послуг
спеціалізованих
підпри- 47
ємств:
проведення планових переві48
рок стану обладнання

виконання
регламентних
робіт
13.3 освоєння нових потужностей
13.4
13.5
Витрати на сплату податків,
14
зборів:
14.1
14.2
Інші витрати загальновиробничого призначення з
15
централізованого водопостачання та централізованого
водовідведення:
15.1
15.2
13.2

9

10

11
12
13
14
15
16
17
18
19

Витрати на обслуговування
20
виробничого процесу:

Вартість електроенергії на
електро- Витрати реактивної елек- Тариф за 1 кВАр·год реактивної Вартість реактивної електротехнологічні потреби, без
троенергії
електроенергії, без ПДВ
енергії, без ПДВ
ПДВ

тис. грн

13
8

_________________________________
(ініціали, прізвище)

5

12
6

0,00

коп.

висума
витрати ціна, сума зокрема роззокрема
Код
трати ціна, виподілені
Складові загальновиробниресурсу
виряд- ресуртрат,
чих витрат
в натрат,
ка су в наусьо- водо- водотуральусього, водо- водо- усьотураль- грн
го,
поста- відвегрн
ному
тис. поста- відве- го
ному
тис.
чання дення вимірі
чання дення
грн
вимірі
грн
Б
В
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Загальновиробничі витрати,
пов’язані з наданням послуг
з централізованого водопостачання та централізованого
водовідведення, усього
Витрати на оплату праці
загальновиробничого пер- 2
соналу:
витрати на оплату праці
3
єдиний
внесок
на
загальнообов’язкове
дер4
жавне соціальне страхування працівників
витрати на оплату службо5
вих відряджень
Амортизація основних засобів загальновиробничого
(цехового, дільничного, лінійного) призначення
Витрати на утримання та
експлуатацію основних засобів та необоротних активів
загальновиробничого призначення
Витрати на ремонт основних
засобів та необоротних активів загальновиробничого
призначення
Витрати на страхування
основних засобів та необоротних активів загальновиробничого призначення
Витрати
на
операційну
оренду основних засобів та
необоротних активів загальновиробничого призначення
Витрати на вдосконалення
технології та організації виробництва
Витрати на утримання виробничих приміщень:
опалення
освітлення
дезінфекція
дератизація
вивезення сміття

3

усього,
грн/куб.
г р н /
т и с .
м
куб. м
грн
4
5
6

4

9.1

А

тис. грн

31

А
Б
1
2
3
Електроенергія на технологічні потреби для надання послуги з централізованого водопостачання
Підрозділ 1
1
Підрозділ 2
2
...
Усього на послугу з централізованого 3
водопостачання
Електроенергія на технологічні потреби для надання послуги з централізованого водовідведення
Підрозділ 1
4
Підрозділ 2
5
…
Усього на послугу з централізованого 6
водовідведення
__________
* За наявності в підрозділі електроенергії I і II класів відповідний рядок розділяється на два рядки.
_______________________________
__________
(керівник)
(підпис)

№
з/п

2

усього,

9

ПРИМІРНА ФОРМА
розрахунку вартості електричної енергії на технологічні потреби для надання послуг з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення на
плановий період

Структурний підрозділ підприємства

1

Розрахунок тари- Розрахунок сефу для інших спо- редньозважеживачів
ного тарифу

49
50
51
52
53
54
55

56

57
58

_______________________________

___________________

___________________________
______

(керівник)

(підпис)

(ініціали, прізвище)
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ОГЛЯД ТИЖНЯ

Вишгород
Субота, 24 серпня 2019 року

Ірпінська битва — перший
камінь у підмурівок держави
ІСТОРІЯ І СЬОГОДЕННЯ
Нещодавно відбувся спортивнопатріотичний похід до місця, де 21
травня 1323 р. відбулась вікопомна
Ірпінська битва Литовського князя Гедиміна (литовські, білоруські війська,
а також війська практично зі всієї
України-Руси) проти татарських окупантів (20000 воїнів).
Учасники походу — самодіяльні
члени ФСТ «Україна», ансамблю «Вівтар Вітчизни» та представники КП
«УФКС» Вишгородської міськради.
Місцем битви визначено район після
мосту через ріку Ірпінь у селі Демидові.
Доказом цього є виявлена свого часу велика кількість людських скелетів у братській могилі на острові Ірпеня.
Учасники походу оглянули річку, її бе-

реги, степові краєвиди навколо. Відтоді
відбулося багато змін. Збудовано захисну дамбу (греблю) від весняних повеней
над могилою полеглих воїнів, сучасний
міст, автодорогу та інше.
Із древніх артефактів тут знайдено
бойову сокиру (зберігається у того, хто
її знайшов), а в місцевому шкільному музеї демонструється тогочасний бойовий
бердиш.
Ніяких видимих ознак про битву немає. За часів радянської влади про це
і говорити було небезпечно. А тепер у
державі такий клопіт і плутанина, що не
до того.
З погляду через минулі віки, ця битва
поклала початок реального звільнення
України від поневолювачів: її значення
непересічне, беззаперечне — перший
камінь у підмурівок держави. (Вишгородець Володимир Саюк
події Ірпінської битви 1323
року відтворив у однойменній книзі).
У 2023 р. виповнюється
700 років Ірпінської битви.
До цього часу українські
патріоти-державники мають спорудити пам’ятник.
24 вересня 1362 р. відбулась уже вирішальна
перемога над загарбниками — Сниводська битва на
Поділлі — перемога литовсько-руського (українського) війська князя Ольгерда
над татарськими ордами.
…Людські істоти не
знають спокою. Навала
Батия у 1240 році привела
до створення Московії, де
стали господарювати вихрещені ординські татари.
А тепер нащадки тих вихрестів знову напали на
Україну. І ми мусимо знову
боротися з ними за свою
державу.
Анатолій МИСЬКО,
організатор походу

Той, хто робить добро сьогодні,
— дбає про майбутнє!

Формуємо людину майбутнього
21 серпня 2019 р. у м. Буча відбулася серпнева педагогічна рада освітян
Київщини «Формування Людини Майбутнього — основний ціннісний орієнтир
сучасної освіти». Участь у ній взяла делегація педагогічних працівникив Вишгородщини, у складі якої були й молоді вчителі НВК «ВРГ «Інтелект» — ЗОШ І
ступеня». Захід відбувся у новому, сучасному, креативному форматі.
Перед початком зібрання учасники оглянули виставково-презентаційну локацію
та інтерактивні тематичні локації у форматі ОpenSpace (відкритий простір), виставку — презентацію «Успішні освітні практики», на якій було розміщено матеріали з
досвіду роботи педагогів нашого НВК.
Далі пройшов меседж — трек «Учитель МАЙБУТНЬОГО», а у відкритій освітянській студії (у літньому театрі Бучанського міського парку) відбувся прес-брифінг
«Реформуємо систему освіти: точка зору влади». Із освітянами спілкувалися голова
Київської обласної державної адміністрації Михайло Бно-Айріян, голова Київської
обласної ради Микола Стариченко, директор департаменту освіти та науки КОДА
Віра Рогова.
Головні меседжі педагогічної ради, яка об’єднала більше тисячі педагогічних
працівників Київщини: розвивати у дітей цінності, а не лише знання; головна цінність — це любов (любов до людей); переконати дітей у тому, що саме знання є запорукою їхнього успіху; прищеплювати любов до своєї країни (ми можемо виховувати мільйони розумних учнів, які потім виїжджатимуть в інші країни і працюватимуть
на них); життя вчителя не має зосереджуватися лише на школі (вони — живі люди,
які повинні бути щасливими). Чим вчителі будуть успішнішими та більш різносторонніми, тим більше щастя і радості вони принесуть дітям.
До речі, на Київщині першого вересня двері для навчання відкриють 1062 заклади. І що важливо, разом із першачками вперше переступлять поріг навчальних
закладів та увіллються у педагогічну родину Київщини 54 молодих учителів — випускників вузів. Навчальний рік у нашому закладі розпочнуть майже 1500 учнів,
серед яких 200 — першокласники
Інна ШУБКО, директор НВК «ВРГ «Інтелект» — ЗОШ І ступеня»

ОСВІТА

РЕДАКЦІЙНА ПОШТА

Око милує краса

Щиро дякуємо Олександру Баланюку, нашому уважному і небайдужому депутату, й усім, хто брав участь у ремонті нашого під’їзду. Зичимо цим людям успіхів у
добрих справах для блага громади, благополуччя їхнім родинам.
Стіни нашого під’їзду не лише приведено у належний стан і пофарбовано. Тепер
вони мають незвично гарний вигляд завдяки художниці Наталії Анохіній, яка розмалювала їх пейзажами.
Щоразу, піднімаючись сходами, ми – у гарному настрої. Адже око милує чистота
і краса.
Мешканці 4-го під’їзду будинку по вул. Набережній, 4-а

Благодійний фонд «Святої Ольги» та релігійна організація «Благодійне Місійне Товариство «Слово Життя», яку очолює доктор богословія, пастор Володимир Кунець, за підтримки міського
голови Олексія Момота провели благодійну акцію для малозабезпечених категорій
жителів міста. Потребуючим було передано одяг від вірян із США та Німеччини. Це
вже не перший захід, який проводиться Фондом, релігійною організацією та міською
організацією ветеранів. Щиро дякуємо всім, хто взяв участь у цій справі.
Міська рада ветеранів

БЛАГОДІЙНІСТЬ

Спасибі за добру справу
Ми, мешканці житлового будинку за адресою: м. Вишгород, вул. Симоненка, 10, дякуємо, бажаємо здоров’я, успіхів і чистого неба членам виконавчого комітету Вишгородської міської ради, міському голові Олексію Момоту, заступнику
міського голови Ігорю Свистуну, секретарю міської ради Тетяні Бражніковій, членам
бюджетної комісії і депутату міської ради Дмитру Корнійчуку за сприяння у проведенні комплексних ремонтних робіт на прибудинковій території.
Також щиро вдячні за якість виконаної роботи керівнику ТОВ «Житлошляхбуд»
Володимиру Сущенку, виконробу Віктору Сущенку і бригаді робітників.
Активну участь у підготовці комплексу ремонтних робіт брали мешканці житлового будинку Марія Хоменко, Юрій Артьомов, Марина Самбур, Олена Мошковська,
Григорій Мельничук, Борис Боклан, Олег Хоменко, Олена Шерстюк, Сергій Рудик,
Богдан Дорош, Ігор Каплунов, Вітор Щетінін, Володимир Моторний.

ДРАЙВ

Вишгород
Субота, 24 серпня 2019 року

Вишгородську святиню
побачить світ

ПОДІЯ
У день Успіння Пресвятої Богородиці, у середу
28 серпня 2019 року Божого о 10:30, після закінчення урочистої Літургії в Соборі Вишгородської Богородиці відбудеться неординарна подія — урочисте
спецпогашення поштової марки «Вишгородська
ікона Божої Матері».
Радіємо, що зображення нашої святині займе
гідне місце у філателії України та світу.
Запрошуємо 28 серпня усіх охочих, адже Вишгородська ікона є славою нашого міста. Її списки
знаходяться в усіх трьох храмах східної традиції у
Вишгороді, тому через представлення цієї марки
хочемо розповісти світові і про нашу святиню, і про
наше місто!
Тарас ВАЛАХ,
протоієрей Собору Вишгородської Богородиці
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На футбольному полі — «Типовий Димер»
7 серпня ц. р. на центральному стадіоні
Димера відбувся турнір з футболу — «Кубок «Типового Димера». Було досить прохолодно, але завдяки вболівальникам, запеклій боротьбі команд та гарному настрою
наш захід можна вважати крутим!
Переможцем «Кубку «Типового Димера»
2019», володарем призового фонду та сертифікатів на відвідування спортклубу «Spacex»
стала команда «Сокіл», друге місце виборола»
команда «Легіон», бронзові нагороди — «Торпедо» (усі — місцеві). Четверту сходинку зайняла команда «Імпульс» (також смт Димер),
яка для заохочення отримала щоденники тренувань від спортклубу «Spacex».
У турнірі взяли участь чотири команди
(близько 30 чоловік), вручено 25 медалей.
Кращий бомбардир турніру — Дмитро Солонуха, кращий гравець — Євген Смоловик,
кращий голкіпер — Ярослав Напісочний.
Дякуємо всім, хто протягом року замовляв
оплачувану рекламу в групі «Типовий Димер»
у FB — завдяки цьому ми взяли всі «медальні»
та «кубкові» витрати на себе.
Вдячні за допомогу та співпрацю Богдану
Батеху, Дмитру Мельниченку, Димерській селищній раді, Димерському будинку культури
та Димерському ККП, Катерині Давидовій,
спортклубу «Spacex», Дмитру Побідашу, Володимиру Коробкову, Миколі Кожедубу, Ангеліні Дмитриченко, Віталію Провотарю, НВК
«Димерська гімназія — ЗОШ 1 ступеня» та
всім, хто долучився!
ГО «Типовий Димер»

СПОРТИВНА
АРЕНА

Вишгородець Валентин Черненко прямує до Лісабону
ЩОДЕННИК ПОДОРОЖНЬОГО

На маршруті я зіткнувся з безліччю труднощів:
несподівано холодна погода, рясні дощі, а в південних регіонах — сильна спека, подолання гірських
перешкод. Однак, основна складність — у щоденному вирішенні побутових завдань при невеликому
бюджеті (пошуку води, харчування, ночівлі, санітарних вузлів) з урахуванням власних можливостей із
подолання відстаней.
Я пройшов по територіях десяти держав. Дві з них
— карликові — Ліхтенштейн і Монако. Там, безумовно,
є що подивитися, хоча обидві — шалено дорогі. Тому
краще не витрачати тут гроші зовсім, аби забезпечити
себе житлом і харчуванням за межами цих держав. Про
інші — розповім докладніше.
Про Україну: ціни значно дешевші, ніж у Європі,
особливо — на проживання та харчування в ресторані. Ціни у кафе і ресторанах на периферії — дуже низькі. Немає сенсу особливо запасатися цим, варто лише
мати трохи консервів на всякий випадок. Найбільшою
проблемою в Україні стала вкрай мала кількість готелів
у селах і невеликих містах — тут часто просто немає
місць для ночівлі. Це потрібно обов'язково враховувати
при плануванні маршруту. Проблему може вирішити намет і спальне приладдя. Але в моєму випадку спальник
був не по сезону, доводилося креативити, вишукувати
житло, проситися на нічліг до людей.
Польща — досить комфортна країна. Тут багато
українців, мова схожа і немає проблем порозумітися.
Ціни в магазинах нижчі, ніж в Україні, кафе і ресторани
— дорожчі, але не критично, тому раз на день я стабільно щось їв у кафе. Пропозицій дешевого житла досить
багато, проблеми можуть бути в сільській місцевості. Тут
дуже розвинена так звана агротуристика — господарі

недорого здають кімнати у своїх будинках, забронювати
їх можна через інтернет-сервіси або по телефону.
У Чехії — трохи складніше. Продукти в магазинах
також досить дешеві, кафе і ресторани навіть дешевші,
ніж у Польщі. А ось пропозицій доступного житла, кемпінгів тут набагато менше. Дешеве житло можна знайти
на чеських інтернет-ресурсах за запитом noclegi, але
бронювати слід заздалегідь, бо воно призначене переважно для робітників і часто все зайняте.
Австрія і Німеччина — країни дуже схожі, тому
опишу їх разом. Там усе дорого. У ресторанах ціни в
рази вищі за українські, я дозволяв собі лише іноді суп.
Дешевих пропозицій готелів немає, ціни — від 40 євро
за ніч. Проблему харчування вирішував покупкою їжі в
мережевих супермаркетах - lidl, aldi (в Австрії — hofer,
spar, penny). У цих магазинах є власні бренди, які переважно трохи дорожчі за українські. У мегаполісах часто
є дешеві хостели — від 10 до 20 євро. В інших випадках я використовував сервіс Couchsurfing або ночував
у кемпінгах. Кемпінги (їх краще вибирати невеликі) на
берегах озер можуть бути дуже недешеві в пік сезону.
Сервіс у готелях і кемпінгах — переважно на високому
рівні.
Швейцарія — дуже красива і дуже дорога країна.
Тут навіть хостел коштує дорого, не кажучи вже про готелі. Однак у містах перевірити ціни на готелі в інтернет-сервісах все ж варто. Мені вдалося зняти номер за
ціною, нижчою, ніж у Німеччині, хоча все одно він, за
українськими мірками, був дуже дорогий. Кращим рішенням тут можуть стати кемпінги — їх достатньо, ціни
лише трохи дорожчі порівняно із сусідніми країнами, до
того ж знаходяться вони зазвичай у дуже красивій місцевості. А ось продуктами — проблема. Про ресторани
я забув відразу. У більшості магазинів ціни удвічі вищі,
ніж у Німеччині. Скуповувався у магазині Aldi (думаю,
Lidl теж має бути приємний за цінами, але мені він не
зустрівся). Деякі товари бувають по акційній ціні. Харчувався в Швейцарії тим, що дешеве, інакше витрати на
їжу були б дуже істотні.
Італія — тут я відчув деяке фінансове полегшення.
Але мав попередження: варто бути уважним, оскільки
має місце злодійство. Житло тут досить дороге, хоча
знайти доступні і гідні варіанти цілком можливо.
Варто звернути увагу на проживання у bed and
breakfast (B & B). Зазвичай ви отримуєте кімнату і сніданок, при цьому більш дешеві місця розташовані за межами міст. Також в Італії багато кемпінгів із прийнятними
розцінками, стандарти їхні трохи нижчі, ніж у німецькомовних країнах. Їжу краще купувати в супермаркетах
великих міст — чималий вибір, якісна продукція, помірні ціни. У магазинах маленьких міст зазвичай дорого і

невеликий асортимент. В Італії можна перекусити у невеликих кафе, піцеріях і т. п. Порадувала ціна на каву
еспресо — майже всюди ціна 1 євро, що дешево для
Європи.
І нарешті Франція. Мій шлях цією країною частково
пройшов по горах, але здебільшого я рухався уздовж
моря по Рив'єрі. Узбережжя має свої особливості в сезон, тому розповім лише про ті місця, де побував. Отже,
проживання. Готелі у Франції дуже дорогі, хостели є у
великих містах і стандарти їх невисокі. Найкращим рішенням було зупинятися в хостелах мережі hosteling
International (вони розташовані в багатьох містах) — в
ціну входить сніданок. З кемпінгами на узбережжі в сезон були дуже великі труднощі — відсутність вільних
місць, кемпінги тільки для автобудинків і з наметом
туди не пускають, ціни просто зашкалюють: за ночівлю
у власному наметі у мене часом просили 40-50 євро.
Досить часто доводилося ночувати у наметі поза кемпінгом, що офіційно заборонено. Якщо у Вас виникне
необхідність такої ночівлі — вибирайте місця, приховані
від людей, ставте намет у сутінках і збирайте табір на
світанку. Тоді проблем не виникне.
Мені залишилося дізнатися особливості ще двох
країн Європи — Іспанії та Португалії, а поки сподіваюся,
що мій досвід буде Вам корисний. Бажаю всім яскравих
подорожей!

Сердечно вітаємо з 70-річним ювілеєм
єм
Діну Анатоліївну ВИСОЦЬКУ!
70 – не привід для печалі,
70 – це зрілість золота,
Хай до ста, а може, ще і далі,
Йдуть, не оглядаючись, літа!
и,
Нехай Вам Бог дає здоров’я й сили,
Весна дарує молодості цвіт,
и
Щоб Ви добро на цій землі творили
З любов’ю в серці ще багато літ!
Вишгородська міська організація ветеранів

ОФІЦІЙНО

Вишгород

Примірна форма
розрахунку адміністративних витрат, пов’язаних з наданням послуг
з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення
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№
з/п

А

1

2

3
4
5
6
7

8

9

9.1
9.2
9.3

Код
рядка

Складові адміністративних
витрат

Б
Адміністративні
витрати,
пов’язані з наданням послуг з централізованого
водопостачання та централізованого водовідведення,
усього
Витрати на оплату праці
апарату управління підприємством та іншого адміністративного персоналу
Єдиний
внесок
на
загальнообов’язкове державне соціальне страхування працівників
Витрати на службові відрядження
Витрати на підготовку і перепідготовку кадрів
Витрати на малоцінні та
швидкозношувані предмети
Витрати на придбання канцелярських товарів
Витрати
на
придбання
періодичних
професійних
видань
Амортизація основних засобів, інших необоротних
матеріальних і нематеріальних активів загальногосподарського
використання,
визначена відповідно до
вимог Податкового кодексу
України
Витрати на утримання основних засобів, необоротних
матеріальних і нематеріальних активів адміністративного використання:
витрати на ремонт
витрати на оренду
витрати на страхування
майна

В

Фактично, базовий період _____ рік
витрати
зокрема:
сума
ресурсу ціна,
витрат,
в нагрн
водоусього,
водотураль(без
постис.
відвеному
ПДВ)
тагрн
дення
вимірі
чання
1
2
3
4
5

Плановий період _____ рік
витрати
сума зокрема рознерозподілені
поділені
ресурсу ціна,
вив нагрн
трат, водокоефі- водоводотураль- (без усього, посусьо- цієнт посвідвеному
ПДВ) тис.
таго розпо- тадення
вимірі
грн чання
ділу чання
6
7
8
9
10
11
12
13

1

2

3
4

2

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

10
10.1
10.2
10.3
10.4
10.5

12
3

12.1

4

12.2
12.3

5

13

14
8
15
15.1
15.2
15.3
15.4
15.5
15.6

9

16

10

29
30
31
32
33

Витрати на оплату послуг
34
банків:
розрахунково-касове
об35
слуговування
36
37
Витрати, пов’язані зі сплатою податків, зборів, крім
38
тих, що вносяться до вироб-

13

зокрема:
витрати
сума
Код
ресурсу
витрат,
рядціна,
водов
натуусього,
водока
грн
посральному
т и с .
відвет а вимірі
грн
дення
чання
В

1

2

3

4

5

Додаток 8
до рішення виконавчого комітету
Вишгородської міської ради
№______ від ___ 2019р.

Плановий період _____ рік
с у м а зокрема розвитрати
в и - поділені
ресурсу
трат,
в нату- ціна,
водоусьоводорально- грн
посг о ,
відвему
вит а т и с .
дення
мірі
чання
грн
6
7
8
9
10

нерозподілені
коефіусьо- ц і є н т
го
розподілу

водопост а чання

водовідв е дення

11

13

14

12

1

2

3

4
5

витрати
Код
Складові інших операційних
ресурсу
рядвитрат
в
натука
ральному
вимірі
Б
В
Інші
операційні
витрати,
пов’язані з наданням послуг
з централізованого водопос- 1
тачання та централізованого
водовідведення, усього
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

39
40
Витрати на вирішення спорів у судах
Витрати на придбання паливно-мастильних
матеріалів для потреб апарату
управління підприємством:
бензин
дизельне паливо
мазут

Інші адміністративні
трати:

ви-

16.1
16.2

11
12

Б
Витрати на збут, пов’язані з
наданням послуг з централізованого водопостачання та
централізованого водовідведення, усього
Витрати на оплату праці
персоналу, що безпосередньо здійснює збут послуг з
централізованого
водопостачання та централізованого
водовідведення споживачам
Єдиний
внесок
на
загальнообов’язкове
державне соціальне страхування
працівників
Витрати на оплату службових
відряджень
Витрати на підготовку та перепідготовку персоналу

поштовий
телеграфний
телефонний

13.1
13.2

7

Складові витрат на збут

витрати на утримання осно14
вних засобів, інші:
опалення
15
освітлення
16
сторожова охорона
17
пожежна охорона
18
дератизація
19
20
21
Витрати на оплату профе22
сійних послуг:
юридичні
23
аудиторські
24
з оцінювання майна
25
26
27
Витрати на оплату послуг
28
зв’язку:

ничої собівартості:

6

Фактично, базовий період _____ рік

А

9.4.1
9.4.2
9.4.3
9.4.4
9.4.5
9.4.6
9.4.7

11.5
11.6
11.7
11.8
11.9

Примірна форма
розрахунку інших операційних витрат, пов’язаних з наданням послуг
з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення

№
з/п

9.4

11

Фактично, базовий період _____ рік

А

водовідведення
14

1

Примірна форма
розрахунку витрат на збут, пов’язаних з наданням послуг
з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення

№
з/п

Субота, 24 серпня 2019 року

1

ціна,
г р н
(без
ПДВ)

сума
в и трат,
усьог о ,
т и с .
грн

2

3

_________________________________
(керівник)

зокрема:
водопост а чання

водовідв е дення

4

5

___________________
(підпис)

Додаток 9
до рішення виконавчого комітету
Вишгородської міської ради
№______ від ___ 2019р.

Плановий період _____ рік
зокрема:
нерозподілені
сума
розподілені
в и ціна,
кое- в о трат,
г р н
водофіці- д о усьоводоводо(без
посусьо- є н т п о с г о ,
відвевідвеПДВ)
т а роз- т а го
т и с .
дення
дення
чання
поді- чангрн
лу
ня
6
7
8
9
10
11
12
13
14

витрати
ресурсу
в
натуральн о м у
вимірі

_________________________________
(ініціали, прізвище)

41

42
43
44
45
46
47
48
49
50
51

_______________________________

___________________

(керівник)

(підпис)

Амортизація основних засобів, інших необоротних матеріальних і нематеріальних
активів, що безпосередньо
5
6
задіяні у збуті послуг з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення
Витрати на утримання основних засобів, інших необоротних матеріальних активів,
безпосередньо пов’язаних із 7
6
збутом послуг з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення
Витрати на оплату інформаційних послуг, безпосередньо
пов’язаних із збутом послуг
7
8
з централізованого водопостачання та централізованого
водовідведення
Витрати на оплату послуг
банків та інших установ з
приймання і перерахунку ко8
штів споживачів за послуги 9
з централізованого водопостачання та централізованого
водовідведення
Витрати на канцелярські товари і виготовлення розрахункових документів про оплату
9
10
послуг з централізованого
водопостачання та централізованого водовідведення
10
Інші витрати збуту
11
_______________________________
(керівник)

___________________
(підпис)

А

1
2
2.1
2.2
2.3
2.4

Складові прибутку
Б
Планований прибуток від надання послуг
з централізованого водопостачання та
централізованого водовідведення, усього
Податок на прибуток
Чистий прибуток, зокрема:
дивіденди
резервний фонд
на розвиток виробництва
інше використання прибутку

_________________________________
(керівник)

Код рядка
В

Фактично, базовий період _____ рік
ставка,
сума, усього,
зокрема:
тис. грн (без
%
водопостачання
ПДВ)
1
2
3

№ з/
Складові фінансових витрат
п2

А

Фактично, базовий період _____ рік
ставс у м а зокрема:
ка,
розмір
в и Код
невиплатрат,
рядводочених зау с ь о - водока
відпозичень, %
г о , постав е тис. грн
т и с . чання
дення
грн

Б
В
Фінансові витрати, пов’язані
з наданням послуг з централізованого водопостачання 1
та централізованого водовідведення, усього
1
2
2
3
3
4
4
5
5
6
6
7
7
8
8
9
9
10
10
11
11
12
_________________________________
(керівник)

Плановий період _____ рік
ставка,
водовідведення

%

4

5

1

2

3

4

Додаток 10
до рішення виконавчого комітету
Вишгородської міської ради
№______ від ___ 2019р.

5

Плановий період _____ рік
ставзокрема:
нерозподілені
р о з м і р ка,
с у м а розподілені
невив и п л а в о т р а т , водокоефіводочених
водод о усьо- посусьо- ц і є н т
відзапо- %
відвепосго, тис. т а го
розв е зичень,
дення
т а грн
чання
поділу
дення
тис. грн
чання
6

7

___________________
(підпис)

8

9

10

11

12

13

14

_________________________________
(ініціали, прізвище)

Додаток 11
до рішення виконавчого комітету Вишгородської міської
ради №______ від ___ 2019р.

сума, усього,
зокрема розподілені
тис. грн (без
водопостачання
водовідведення
ПДВ)
6
7
8

нерозподілені
усього

коефіцієнт розподілу

водопостачання

водовідведення

9

10

11

12

1
2
3
4
5
6
7
___________________
(підпис)

____________________________
(ініціали, прізвище)

Примірна форма
розрахунку фінансових витрат, пов’язаних з наданням послуг
з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення

Примірна форма
розрахунку прибутку від надання послуг
з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення

№ з/п

___________________________
______
(ініціали, прізвище)

_________________________________
(ініціали, прізвище)

Вишгород
Субота, 24 серпня 2019 року

ОФІЦІЙНО

Додаток 12
до рішення виконавчого комітету Вишгородської міської ради
№______ від ___ 2019р.

ПРИМІРНА ФОРМА розрахунку втрат суб’єктів господарювання у сфері водопостачання та водовідведення, які виникли протягом періоду розгляду
розрахунків тарифів на послуги з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення для відповідної категорії споживачів, встановлення
та їх оприлюднення органом місцевого самоврядування*
№
з/п

Складові тарифу, вартість яких зміню- Втрати всього,
ється на загальнодержавному рівні
грн

1

2

3

зокрема:
послуга з централізованого во- послуга з централізовадопостачання
ного водовідведення
4
5

9

2. Обсяги надання послуг з централізованого водопостачання, централізованого водовідведення
Тривалість періоду розгляду розрахунків тари- Обсяги надання послуг за відповідний період:
фів, встановлення та їх оприлюднення (днів)
послуг з централізованого водо- послуг з централізованого водовідведення (м 3)
постачання (м 3)
1
2
3

РАЗОМ
_____________________
(керівник)

ДОВІДКОВА ІНФОРМАЦІЯ:
1. Зміна вартості складових тарифу:
Складова тарифу
1

Вартість складової у відповідному тарифі на дату подання
суб'єктом господарювання розрахунків до органу місцевого самоврядування (грн)
2

Вартість складової у відповідному Різниця (п.3 - п.2)
тарифі на дату введення в дію тарифу (грн)
3
4

ПРИМІРНА ФОРМА РІЧНОГО ПЛАНУ
надання послуг з централізованого водопостачання
та централізованого водовідведення ________________________________
на 12 місяців з __________

№ з/п Показники
А
1
1.1
1.2
1.3
1.4
2
3
4
5
5.1

Значення, тис. куб. м
Код
фактично
передбачеряд_____ _____
попередній до базовий пе- но чинним
ка
_____ рік
рік
рік
базового ___ рік ріод ___ рік тарифом
В
1
2
3
4
5
6
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Б
Обсяг I підйому води, усього, зокрема:
поверхневий водозабір
підземний водозабір
покупна вода
покупна вода в природному стані
Витрати води технологічні до II підйому
Втрати води технологічні до II підйому
Обсяг реалізації води до II підйому
Подано води в мережу (II підйом), усього
зокрема: покупна питна вода
Витрати питної води після II підйому, усього, зокре6
11
ма: на потреби:
6.1
водопровідного господарства
12
6.2
каналізаційного господарства
13
Втрати та необліковані витрати питної води після II
7
14
підйому
Обсяг реалізації послуг централізованого водопоста8
15
чання, зокрема:
8.1
населенню
16
8.2
іншим ВКГ
17
8.3
іншим споживачам
18
Обсяг пропуску стічних вод через очисні споруди,
9
19
усього
9.1
зокрема: біологічна очистка стоків
20
Обсяг реалізації послуг з централізованого водовід10
21
ведення, усього, зокрема:
10.1
населенню
22
10.2
іншим ВКГ
23
10.3
іншим споживачам
24
_________________________________
___________________
(керівник)
(підпис)

ІНФОРМАЦІЯ
про суб’єкта господарювання, що здійснює надання послуги
з централізованого водопостачання
(загальна характеристика виконавця послуги
з централізованого водопостачання)

№ з/п Показники
1
1
1.1
1.2
1.3
2
3
4
5
6
7
8

Додаток 13
до рішення виконавчого комітету
Вишгородської міської ради
№______ від ___ 2019р.
плановий
період ___
рік
7

_________________________________
(ініціали, прізвище)

Додаток 14
до рішення виконавчого комітету
Вишгородської міської ради
№______ від ___ 2019р.

Попередній
до базового рік
(факт.)
3

БазоПередПлавий
бачено
новий
період чинними пері(факт.) тарифами
од
4
5
6

2
Загальна довжина водопровідних мереж*, км:
з них водоводів
вуличної водопровідної мережі
внутрішньоквартальної та внутрішньодворової мережі
Піднято води насосними станціями (I підйом), тис. куб. м
Відпущено води стороннім підприємствам, тис. куб. м
Поставлено води сторонніми підприємствами, тис. куб. м
Витрати води на технологічні потреби, тис. куб. м
Втрати води на технологічні потреби, тис. куб. м
Подано води в мережу (II підйом), тис. куб. м
Втрати та необліковані витрати води під час транспортування, тис. куб. м
Витрати води на технологічні та господарські потреби після II підйому, тис.
9
куб. м, зокрема:
9.1
на потреби водопровідного господарства, тис. куб. м
9.2
на потреби каналізаційного господарства, тис. куб. м
Обсяги надання послуги з централізованого водопостачання споживачам,
10
тис. куб. м, зокрема для:
суб'єктів господарювання у сфері централізованого водопостачання та цен10.1
тралізованого водовідведення, тис. куб. м
інших споживачів, які не є суб'єктами господарювання у сфері централізо10.2
ваного водопостачання та централізованого водовідведення, тис. куб. м,
зокрема:
10.2.1 для населення, тис. куб. м
10.2.2 бюджетних установ та організацій, тис. куб. м
10.2.3 інших споживачів, тис. куб. м
Вартість реалізації послуги з централізованого водопостачання (без ПДВ) за
11
відповідними тарифами, тис. грн
12
Повна собівартість послуги з централізованого водопостачання**, тис. грн
13
Розрахунковий прибуток**, тис. грн
Середньозважений тариф (без ПДВ) на послугу з централізованого водо14
постачання, грн/куб. м
15
Фактичні втрати та необліковані витрати води, %
16
Нормативні втрати та необліковані витрати води, %
Середньооблікова чисельність персоналу, задіяного у процесі надання по17
слуги з централізованого водопостачання, осіб
Середньомісячна заробітна плата працівників, задіяних у процесі надання
18
послуги з централізованого водопостачання, грн
Витрати на оплату праці в повній собівартості, усього, тис. грн, зокрема від19
несені до:
19.1
загальновиробничих витрат, тис. грн
19.2
адміністративних витрат, тис. грн
19.3
витрат на збут, тис. грн
Витрати на ремонт та інше поліпшення основних засобів у повній собівар20
тості, усього, тис. грн
20.1
зокрема без заробітної плати з нарахуваннями, тис. грн
21
Амортизаційні відрахування в повній собівартості, усього, тис. грн
22
Витрати на електроенергію в повній собівартості, усього, тис. грн
23
Кількість споживачів, усього, зокрема:
суб'єктів господарювання у сфері централізованого водопостачання та цен23.1
тралізованого водовідведення
інших споживачів, які не є суб'єктами господарювання у сфері централізо23.2
ваного водопостачання та централізованого водовідведення (абонентських
рахунків), зокрема:
23.2.1 населення - фізичні особи
23.2.2 бюджетні установи та організації
23.2.3 інші споживачі
* Без довжини вводів в індивідуальні житлові будинки та довжини внутрішньобудинкових мереж.
** Без урахування списання безнадійної дебіторської заборгованості та нарахування резерву сумнівних боргів.
____________________________
__________
______________
(ініціали, прізви(керівник)
(підпис)
ще)

___________
(підпис)

___________________
(ініціали, прізвище)

* Розрахунок втрат для подальшого внесення їх до складу тарифів здійснюється суб'єктом господарювання у випадку
невідшкодування таких втрат органом місцевого самоврядування за рахунок коштів відповідного місцевого бюджету.
Розрахунок втрат здійснюється окремо для кожної категорії споживачів.
Вимоги щодо визначення тривалості періоду розгляду розрахунків тарифів, встановлення та їх оприлюднення органом
місцевого самоврядування, а також вимоги щодо здійснення розрахунку втрат суб'єктом господарювання передбачено чинними нормативно-правовими актами з питань формування тарифів.
ІНФОРМАЦІЯ
про суб’єкта господарювання, що здійснює надання послуги
з централізованого водовідведення (загальна характеристика виконавця
послуги з централізованого водовідведення)

№ з/п

Додаток 15
до рішення виконавчого комітету
Вишгородської міської ради
№______ від ___ 2019р.
Попередній
до
базового
рік (факт.)
3

Показники

1
1
1.1
1.2
1.3
2
3

Базов и й
період
(факт.)
4

2
Загальна довжина каналізаційних мереж*, км:
з них головних колекторів
вуличної каналізаційної мережі
внутрішньоквартальної та внутрішньодворової мережі
Витрати води на власні потреби каналізаційного господарства, тис. куб. м
Обсяги надання послуги з централізованого водовідведення споживачам, тис. куб. м, зокрема:
суб'єктів господарювання у сфері централізованого водопостачання та централізованого водовід3.1
ведення, тис. куб. м
інших споживачів, які не є суб'єктами господарювання у сфері централізованого водопостачання та
3.2
централізованого водовідведення, тис. куб. м, зокрема:
3.2.1
для населення, тис. куб. м
3.2.2
бюджетних установ та організацій, тис. куб. м
3.2.3
інших споживачів, тис. куб. м
Вартість реалізації послуги з централізованого водовідведення (без ПДВ) за відповідними тари4
фами, тис. грн
5
Повна собівартість послуги з централізованого водовідведення**, тис. грн
6
Розрахунковий прибуток**, тис. грн.
7
Середньозважений тариф (без ПДВ) на послугу з централізованого водовідведення, грн/м 3
Середньооблікова чисельність персоналу, задіяного у процесі надання послуги з централізованого
8
водовідведення, осіб
Середньомісячна заробітна плата працівників, задіяних у процесі надання послуги з централізова9
ного водовідведення, грн
10
Витрати на оплату праці в повній собівартості, усього, тис. грн, зокрема віднесені до:
10.1
загальновиробничих витрат, тис. грн
10.2
адміністративних витрат, тис. грн
10.3
витрат на збут, тис. грн
11
Витрати на ремонт та інше поліпшення основних засобів у повній собівартості, усього, тис. грн
11.1
зокрема без заробітної плати з нарахуваннями, тис. грн
12
Амортизаційні відрахування в повній собівартості, усього, тис. грн
13
Витрати на електроенергію в повній собівартості, усього, тис. грн
14
Кількість споживачів, усього, зокрема:
14.1
суб'єктів господарювання у сфері централізованого водопостачання та централізованого водовідведення
інших споживачів, які не є суб'єктами господарювання у сфері централізованого водопостачання та
14.2
централізованого водовідведення (абонентських рахунків), зокрема:
14.2.1 населення - фізичні особи
14.2.2 бюджетні установи та організації
14.2.3 інші споживачі
* Без довжини вводів в індивідуальні житлові будинки та довжини внутрішньобудинкових мереж.
** Без урахування списання безнадійної дебіторської заборгованості та нарахування резерву сумнівних боргів.
____________________________
__________
(керівник)
(підпис)

ПРИМІРНА ФОРМА
інформації щодо надання послуг з централізованого
водопостачання та централізованого водовідведення виконавцем
відповідних послуг (у натуральних показниках)
I
1

№
з/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

14
15
16
17
18
19
20
21

П л а новий
період
6

_______________
(ініціали, прізвище)

Додаток 16
до рішення виконавчого комітету
Вишгородської міської ради
№______ від ___ 2019р.

Послуга з централізованого водопостачання
Кількість абонентів (особових рахунків), які отримують послугу з централізованого водопостачання, усього, зокрема:
управителі багатоквартирних будинків (підприємства та організації, що забезпечують утримання будинків, споруд та
1.1
прибудинкових територій)
1.1.1
зокрема з приладами обліку
1.1.2
зокрема без приладів обліку
1.2
населення
1.2.1
зокрема з приладами обліку
1.2.2
зокрема без приладів обліку
1.3
бюджетні установи та організації
1.3.1
зокрема з приладами обліку
1.3.2
зокрема без приладів обліку
1.4
інші споживачі
1.4.1
зокрема з приладами обліку
1.4.2
зокрема без приладів обліку
Кількість вводів (приєднань до внутрішньобудинкових мереж) абонентів, які отримують послугу з централізованого
2
водопостачання, усього, зокрема:
управителі багатоквартирних будинків (підприємства та організації, що забезпечують утримання будинків, споруд та
2.1
прибудинкових територій)
2.1.1
зокрема з приладами обліку
2.1.2
зокрема без приладів обліку
2.2
населення
2.2.1
зокрема з приладами обліку
2.2.2
зокрема без приладів обліку
2.3
бюджетні установи та організації
2.3.1
зокрема з приладами обліку
2.3.2
зокрема без приладів обліку
2.4
інші споживачі
2.4.1
зокрема з приладами обліку
2.4.2
зокрема без приладів обліку
Послуга з централізованого водовідведення
II
1
Кількість абонентів (особових рахунків), які отримують послугу з централізованого водовідведення, усього, зокрема:
управителі багатоквартирних будинків (підприємства та організації, що забезпечують утримання будинків, споруд та
1.2
прибудинкових територій)
1.3
населення
1.4
бюджетні установи та організації
1.5
інші споживачі
____________________________
__________
(керівник)
(підпис)

ПЕРЕЛІК документів, що подаються для встановлення
тарифів на послуги з централізованого водопостачання,
централізованого водовідведення на _________ рік

Передбачено
чинними
тарифами
5

абонентів

кількість

абонентів
абонентів
абонентів
абонентів
абонентів
абонентів
абонентів
абонентів
абонентів
абонентів
абонентів
абонентів
вводів
вводів
вводів
вводів
вводів
вводів
вводів
вводів
вводів
вводів
вводів
вводів
вводів
абонентів
абонентів
абонентів
абонентів
абонентів
_______________
(ініціали, прізвище)

Додаток 17
до рішення виконавчого комітету Вишгородської
міської ради №______ від ___ 2019р.

Зміст
Заява за встановленою формою
Пояснювальна записка (обґрунтування потреби встановлення тарифів)
Інформація про суб'єкта господарювання (заявника)
Інформація про середньооблікову чисельність персоналу суб'єкта господарювання (заявника)
Копія штатного розпису суб'єкта господарювання
Копія колективного договору суб'єкта господарювання (за наявності)
Інвестиційна програма суб'єкта господарювання (за наявності)
Копії установчих документів (статуту, витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та
громадських формувань тощо)
Копії розпорядчих документів про облікову політику підприємства з визначенням бази розподілу понесених витрат
Копії договорів, укладених з організаціями, підприємствами та суб'єктами господарювання для забезпечення надання комунальних послуг
Інформація щодо балансової вартості основних засобів, інших необоротних матеріальних і нематеріальних активів
Розрахунки тарифів та їх складових
Розрахунок втрат суб'єкта господарювання, які зазнано протягом періоду розгляду розрахунків тарифів на послуги з централізованого
водопостачання, централізованого водовідведення для відповідної категорії споживачів, встановлення та їх оприлюднення органом
місцевого самоврядування, або копія рішення органу місцевого самоврядування про відшкодування таких втрат із місцевого бюджету
Річний план надання послуг з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення
Схеми та розрахунки балансів водоспоживання, передбачені підпунктом 5 пункту 7 розділу II Порядку
Копія рішення органу місцевого самоврядування про встановлення поточних індивідуальних технологічних нормативів використання питної води
Інформація про суб'єкта господарювання, що здійснює надання послуги з централізованого водопостачання/централізованого водовідведення (загальна характеристика виконавця послуги з централізованого водопостачання/централізованого водовідведення)
Загальновиробничі норми питомих витрат паливно-енергетичних ресурсів
Інформація щодо надання послуг з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення виконавцем відповідних послуг
Копія дозволу на спеціальне водокористування або дозволу на користування надрами (у разі використання підземних вод)
Звітність, передбачена підпунктом 12 пункту 7 розділу II Порядку

Посилання на
документ
(стор. __ - __)
(стор. __ - __)
(стор. __ - __)
(стор. __ - __)
(стор. __ - __)
(стор. __ - __)
(стор. __ - __)
(стор. __ - __)
(стор. __ - __)
(стор. __ - __)
(стор. __ - __)
(стор. __ - __)
(стор. __ - __)

(стор. __ - __)
(стор. __ - __)
(стор. __ - __)
(стор. __ - __)
(стор. __ - __)
(стор. __ - __)
(стор. __ - __)
(стор. __ - __)

10

Програма ТБ

Вишгород
Субота, 24 серпня 2019 року

ПОНЕДІЛОК, 26 СЕРПНЯ 2019 РОКУ
КАНАЛ 1+1
6:40 Мелодрама «Iнша
жiнка»
10:30 Мелодрама
«Завтра буде завтра»
19:30 ТСН
20:15, 21:20 Т/с «Свати»
22:20 Трилер «Президент
Лiнкольн: Мисливець на
вампiрiв»
00:15 «Танцi з зiрками
2019»
2+2
6:00 Мультфiльми
08:00, 19:25, 20:30
Т/с «Ментiвськi вiйни.
Харкiв-2»
11:50 «Загублений свiт»
14:40 Х/ф «Той, що бiжить
лабiринтом»

16:45 Х/ф «Той, що бiжить
лабiринтом: Лiки вiд
смертi»
21:35 Т/с «Касл-5»
23:10 Х/ф «Свiнгери»
UA:ПЕРШИЙ
6:30, 07:10, 08:10, 09:05
Доброго ранку, Країно!
07:00, 08:00, 09:00, 21:00,
23:35 Новини
09:25, 11:15 Т/с «Галерея
Вельвет»
10:55, 14:45 Телепродаж
12:45 Д/ц «Аромати
Колумбiї»
13:40 Бюджетники
14:15 #ВУКРАЇНI
15:05 Х/ф «Поряд з
Iсусом: Юда»
16:50 Перша шпальта

17:20 Схеми. Корупцiя в
деталях
17:55 «Мирний птах»
18:55 Суспiльнополiтичне ток-шоу
«Зворотний вiдлiк»
21:20 Чемпiонат Європи з
волейболу серед жiночих
команд 2019 року.
Польща - Україна
00:00 Телепродаж Тюсо
ТРК «УКРАїНА»
6:30 Сьогоднi. Пiдсумки з
О. Панютою
07:30 Зiрковий шлях
11:25, 15:20 Т/с «Поверни
моє життя»
15:00, 19:00 Сьогоднi
16:00, 20:00 Т/с «Рiдна
кров»

21:00 Т/с «Капiтанша»
23:00 Т/с «Все ще буде»
ТЕТ
6:00 ТЕТ Мультиранок
09:45 Х/ф «11 дiтей з
Моршина»
11:15 Т/с «Рання пташка»
13:00 Вечiрка 2
14:00, 19:00 СуперЖiнка
15:00 4 весiлля
17:00, 02:00 Панянкаселянка
20:00 Одного разу пiд
Полтавою
21:00 Танька i Володька
23:00 ЛавЛавCar 3
00:00 Країна У
СТБ
6:35 Т/с «Коли ми вдома»

09:20, 18:00, 19:00
Ток-шоу «Стосується
кожного»
11:15, 12:25 Х/ф «Велике
весiлля»
12:00 «Новини»
13:30 Х/ф «Нареченавтiкачка»
15:50 «Чекай на мене.
Україна»
20:00 «Подробицi»
21:00 Т/с «Слiдчий
Горчакова»
22:00 Д/п «Програма, яка
мiняє життя»

11:55, 13:00 Х/ф «Золоте
дитя»
12:45 Факти. День
13:55 Х/ф «Полiцейська
академiя-7»
15:20 Х/ф «Полiцейська
академiя-5»
17:05 Х/ф «Полiцейська
академiя-6»
18:45 Факти. Вечiр
19:10 Х/ф «Роман з
каменем»
21:10 Х/ф «Перлина Нiлу»
23:20 Х/ф «Шляхетнi
волоцюги»

ICTV
6:20 Факти тижня
08:15 Я зняв!
10:00 Х/ф «Деннiс мучитель»

5 КАНАЛ
6:00, 09:45, 21:40 ЧасTime
06:20, 15:15 Невигаданi
iсторiї

НОВИЙ КАНАЛ
07:05 Т/с «Друзi»
08:20 Т/с «Бiблiотекарi»
10:20 Т/с «Абсолютно
секретно»
13:00 Х/ф «Секс i нiчого
особистого»
15:00 Хто зверху?
21:00 Вар’яти
22:00 Т/с «Медфак»
23:40 Х/ф «Самотнiй за
контрактом»

з Iнтером»
10:15 Т/с «Не жiноча
робота»
11:15, 12:25 Х/ф «007:
Квант Милосердя»
12:00 «Новини»
14:00 Т/с «Вiрний засiб»
15:50, 16:45, 23:50
«Речдок»
18:00, 19:00 Ток-шоу
«Стосується кожного»
20:00 «Подробицi»
21:00 Т/с «Слiдчий
Горчакова»
22:00 «Слiдство вели... з
Леонiдом Каневським»
00:45 Д/п «Пiдроблена
iсторiя»

09:15, 19:20 Надзвичайнi
новини
10:10 Не дай себе
обдурити
11:10, 13:20 Х/ф
«Патрiот»
12:45, 15:45 Факти. День
14:50, 16:20 Х/ф
«Хоробре серце»
18:45, 21:00 Факти. Вечiр
20:15 Громадянська
оборона
21:25 Т/с «Папаньки»
23:25 Скетч-шоу «На
трьох»

ІНТЕР
07:10, 08:10, 09:20 «Ранок

ICTV
08:45 Факти. Ранок

22:45 Т/с «Майор i магiя»
00:45 Детектор брехнi

10:50, 12:25 Х/ф «007:
Координати «Скайфолл»
12:00 «Новини»
14:00 Т/с «Вiрний засiб»
15:50, 16:45, 23:50
«Речдок»
18:00, 19:00 Ток-шоу
«Стосується кожного»
20:00 «Подробицi»
21:00 Т/с «Слiдчий
Горчакова»
22:00 «Слiдство вели... з
Леонiдом Каневським»
00:45 Д/п «Пiдроблена
iсторiя»

09:50 Х/ф «Весiлля в
Малинiвцi»
11:35 МайстерШеф
14:30, 19:00 Хата на тата
17:30, 22:00 ВiкнаНовини
18:00 Слiдство ведуть
екстрасенси
21:00 Т/с «Крiпосна»
22:45 Т/с «Майор i магiя»
23:45 Т/с «Навчаю грi на
гiтарi»

застава»
13:10 Х/ф «Лара Крофт розкрадачка гробниць»
15:10 Х/ф «Лара Крофт
- розкрадачка гробниць:
Колиска життя»
17:40 Х/ф «Встигнути за
Джонсами»
19:50 Х/ф «Ми - Мiллери»
22:00 Т/с «Медфак»
23:50 Х/ф «Давай,
танцюй!»

НОВИЙ КАНАЛ
6:35, 08:00 Kids Time
06:40 М/с «Том i Джеррi»
08:05 М/ф «Барток
Неперевершений»
09:10 М/ф «Викрадена
принцеса»
11:00 Х/ф «Сторожова

ІНТЕР
6:05, 23:00 «Слiдство
вели... з Леонiдом
Каневським»
07:00, 08:00, 09:00, 17:40
Новини
07:10, 08:10 «Ранок з
Iнтером»

09:45 М/ф «Врятувати
Землю»
11:15 Т/с «Рання пташка»
13:00 Вечiрка 2
14:00, 19:00 СуперЖiнка
15:00 4 весiлля
17:00 Панянка-селянка
20:00 Одного разу пiд
Полтавою
21:00 Танька i Володька
23:00 ЛавЛавCar 3
00:00 Країна У

19:00 Наречена для тата
21:00 Т/с «Крiпосна»
22:45 Т/с «Майор i магiя»
00:45 Х/ф «Вид зверху
кращий»

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, 23:00, 00:00
Час новин
07:15, 08:10, 21:25
Актуально: Економiка.
Полiтика. Соцiум
07:30 Кордон держави
08:25, 10:10 Полiгон
09:25, 17:40 Час громади
11:10, 12:25, 13:10, 17:10
Iнформацiйний день
12:30 Брифiнг речника
Мiнiстерства оборони
14:10 Медекспертиза.
Поради
16:10, 21:00 Машина часу
18:20, 19:30
Iнформацiйний вечiр
23:15 Док. проект

ВIВТОРОК, 27 СЕРПНЯ 2019 РОКУ
КАНАЛ 1+1
6:30, 07:10, 08:10, 09:10
«Снiданок з 1+1»
07:00, 08:00, 09:00, 12:00,
16:45, 19:30 ТСН
09:30 «Одруження
наослiп»
10:55, 12:20 «Мiняю
жiнку»
14:00 «Сiмейнi
мелодрами»
15:00 Т/с «Величне
столiття. Роксолана»
17:10 Т/с «Наречена зi
Стамбула»
20:45, 21:45 Т/с «Свати»
22:45 Мелодрама «Ледi
Яструб»
2+2
6:00 Мультфiльми

08:00 Т/с «Удар у
вiдповiдь»
09:40, 18:15 «Спецкор»
10:20, 18:50 «ДжеДАI»
11:00, 17:15 «Загублений
свiт»
12:00 «Помста природи»
12:20 Х/ф «Шанхайський
полудень»
14:25 Х/ф «Правдива
брехня»
19:25, 20:30 Т/с
«Ментiвськi вiйни.
Харкiв-2»
21:35, 23:10 Т/с «Касл-5»
UA:ПЕРШИЙ
6:30, 07:00, 08:00, 09:00,
09:25, 13:00, 15:00, 18:00,
21:00, 23:10 Новини
06:35, 07:05, 08:05, 09:05

Доброго ранку, Країно!
09:30, 11:10 Т/с «Галерея
Вельвет»
10:50, 14:15 Телепродаж
12:40 Д/ц «Аромати
Колумбiї»
13:10 Країна на смак
14:30 Д/ц «Аромати
Шотландiї»
15:15 Бюджетники
15:45, 19:30 #ВУКРАЇНI
16:15 Д/ц «Свiт дикої
природи»
17:15 Своя земля
17:30 Разом
18:25 Тема дня
19:55 Д/с «Шамварi:
територiя диких тварин»
21:45 Нашi грошi.
Дайджест
22:15 Д/с «Африка.

Небезпечна реальнiсть»
00:00 Телепродаж Тюсо
ТРК «УКРАїНА»
6:30, 07:10, 08:15 Ранок з
Україною
07:00, 08:00, 09:00, 15:00,
19:00, 23:00 Сьогоднi
09:30 Зiрковий шлях
11:30 Реальна мiстика
13:30, 15:30 Агенти
справедливостi
16:00, 00:00 Iсторiя
одного злочину
19:50 Ток-шоу «Говорить
Україна»
21:00 Т/с «Капiтанша»
23:20 Контролер
ТЕТ
6:00 ТЕТ Мультиранок

СТБ
6:50 Т/с «Коли ми вдома»
12:45 МайстерШеф
15:35 Хата на тата
17:30, 22:00 ВiкнаНовини
18:00 Слiдство ведуть
екстрасенси

5 КАНАЛ
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, 23:00, 00:00

Час новин
07:15, 08:10, 21:25
Актуально: Економiка.
Полiтика. Соцiум
07:45 Будiвельний
стандарт
08:20, 10:10 Полiгон
08:40 ID JOURNAL
09:20, 17:45 Час громади
11:10, 12:25, 13:10, 17:10
Iнформацiйний день
12:30 Брифiнг
речника Мiнiстерства
оборони
14:10 Медекспертиза.
Поради
15:15 Невигаданi iсторiї
16:10, 21:00 Машина часу
18:20, 19:30
Iнформацiйний вечiр
23:15 Док. проект

СЕРЕДА, 28 СЕРПНЯ 2019 РОКУ
КАНАЛ 1+1
6:30, 07:10, 08:10, 09:10
«Снiданок з 1+1»
07:00, 08:00, 09:00, 12:00,
16:45, 19:30 ТСН
09:30 «Одруження
наослiп»
10:55, 12:20 «Мiняю
жiнку»
14:00 «Сiмейнi
мелодрами»
15:00 Т/с «Величне
столiття. Роксолана»
17:10 Т/с «Наречена зi
Стамбула»
20:45, 21:45 Т/с «Свати»
22:45 Х/ф «Соломон
Кейн»
00:45 Комедiя «Великий»
2+2

6:00 Мультфiльми
08:00 Т/с «Удар у
вiдповiдь»
09:40, 18:15 «Спецкор»
10:20, 18:50 «ДжеДАI»
11:00, 17:20 «Загублений
свiт»
13:00 Х/ф «Некерований»
15:00 Х/ф «Сахара»
19:25, 20:30 Т/с
«Ментiвськi вiйни.
Харкiв-2»
21:35, 23:10 Т/с «Касл-5»
UA:ПЕРШИЙ
6:30, 07:00, 08:00, 09:00,
09:25, 13:00, 15:00, 18:00,
20:25, 23:30 Новини
06:35, 07:05, 08:05, 09:05
Доброго ранку, Країно!
09:30, 11:15 Т/с «Галерея

Вельвет»
10:55, 14:15 Телепродаж
12:35 Д/ц «Аромати
Колумбiї»
13:10 Енеїда
14:30 Д/ц «Аромати
Шотландiї»
15:15 Країна на смак
16:15 Д/ц «Свiт дикої
природи»
17:15 Своя земля
17:30 Нашi грошi
18:25 Тема дня
19:25 Спiльно
19:55 Д/с «Шамварi:
територiя диких тварин»
20:50 Чемпiонат Європи з
волейболу серед жiночих
команд 2019 року.
Україна - Словенiя
23:00 Бюджетники

00:00 Телепродаж Тюсо
ТРК «УКРАїНА»
6:30, 07:10, 08:15 Ранок з
Україною
07:00, 08:00, 09:00, 15:00,
19:00, 23:00 Сьогоднi
09:30 Зiрковий шлях
11:30 Реальна мiстика
13:30, 15:30 Агенти
справедливостi
16:00, 00:00 Iсторiя
одного злочину
19:50 Ток-шоу «Говорить
Україна»
21:00 Т/с «Капiтанша»
23:20 Гучна справа
ТЕТ
6:00 ТЕТ Мультиранок
10:05 Х/ф «Щасливий

Ганс»
11:15 Т/с «Рання пташка»
13:00 Вечiрка 2
14:00, 19:00 СуперЖiнка
15:00 4 весiлля
17:00 Панянка-селянка
20:00 Одного разу пiд
Полтавою
21:00 Танька i Володька
23:00 ЛавЛавCar 3
00:00 Країна У
СТБ
6:50 Т/с «Коли ми вдома»
12:15 МайстерШеф
15:30 Хата на тата
17:30, 22:00 ВiкнаНовини
18:00 Слiдство ведуть
екстрасенси
21:00 Т/с «Крiпосна»

НОВИЙ КАНАЛ
6:10 Т/с «Друзi»
07:40 Т/с «Бiблiотекарi»
09:40 Т/с «Абсолютно
секретно»
12:30 Х/ф «Шибайголова»
15:00 Хто зверху?
21:00 Improv Live Show
22:00 Т/с «Медфак»
23:50 Х/ф «Арахнофобiя»
ІНТЕР
7:00, 08:00, 09:00, 17:40
Новини
07:10, 08:10, 09:20 «Ранок
з Iнтером»
09:45 Т/с «Не жiноча
робота»

ICTV
6:30 Ранок у великому
мiстi
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:20 Надзвичайнi

новини
10:05 Громадянська
оборона
11:00, 23:25 Скетч-шоу
«На трьох»
12:00, 13:15, 21:20 Т/с
«Папаньки»
12:45, 15:45 Факти. День
14:20, 16:25 Х/ф «Деннiс мучитель»
16:45 Х/ф «Роман з
каменем»
18:45, 21:00 Факти. Вечiр
20:15 Секретний фронт
5 КАНАЛ
6:00, 09:45, 21:40 ЧасTime
06:20 Кордон держави
06:35, 08:20, 10:10
Полiгон

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, 23:00, 00:00
Час новин
07:10, 08:10, 21:25
Актуально: Економiка.
Полiтика. Соцiум
07:40 Драйв
09:25, 17:45 Час громади
11:10, 12:20, 13:10, 17:10
Iнформацiйний день
12:30 Брифiнг речника
Мiнiстерства оборони
14:10 Медекспертиза.
Поради
15:15 Невигаданi iсторiї
16:10, 21:00 Машина часу
18:20, 19:30
Iнформацiйний вечiр
23:15 Док. проект

ЧЕТВЕР, 29 СЕРПНЯ 2019 РОКУ
КАНАЛ 1+1
6:30, 07:10, 08:10, 09:10
«Снiданок з 1+1»
07:00, 08:00, 09:00, 12:00,
16:45, 19:30 ТСН
09:30 «Одруження
наослiп
11:00, 12:20 «Мiняю
жiнку»
14:00 «Сiмейнi
мелодрами»
15:00 Т/с «Величне
столiття. Роксолана»
17:10 Т/с «Наречена зi
Стамбула95+96»
20:45 Т/с «Свати»
21:45 Т/с «Свати»
22:30 «Право на владу
2019»
2+2

6:00 Мультфiльми
08:00 Т/с «Удар у
вiдповiдь»
09:40, 18:15 «Спецкор»
10:20, 18:50 «ДжеДАI»
11:00, 17:15 «Загублений
свiт»
13:55 Х/ф «Льодовиковий
перiод»
15:25 Х/ф «Робiнзон
Крузо»
19:25, 20:30 Т/с
«Ментiвськi вiйни.
Харкiв-2»
21:35, 23:10 Т/с «Касл-5»
UA:ПЕРШИЙ
6:30, 07:00, 08:00, 09:00,
09:25, 13:00, 15:00, 18:00,
21:00 Новини
06:35, 07:05, 08:05, 09:05

Доброго ранку, Країно!
09:30 #ВУКРАЇНI
10:00 Перше засiдання
Верховної Ради України
11:30 Своя земля
11:45, 14:15 Телепродаж
12:05 Д/ц «Аромати Чiлi»
13:10 UA:Фольк. Спогади
14:35 Д/ц «Аромати
Шотландiї»
15:15 Енеїда
16:15 Д/ц «Свiт дикої
природи»
17:25 «08.2014. Розповiдь
про подiї в Iловайську»
18:25 Тема дня
18:50 Чемпiонат Європи з
волейболу серед жiночих
команд 2019 року.
Португалiя - Україна
21:45 Схеми. Корупцiя в

деталях
22:05 Д/ф «Вiйна химер»
00:00 Телепродаж Тюсо
ТРК «УКРАїНА»
07:00, 08:00, 15:00, 19:00,
23:00 Сьогоднi
09:00 Сьогоднi.
Спецвипуск
10:45 Зiрковий шлях
11:30 Реальна мiстика
13:30, 15:30 Агенти
справедливостi
16:00, 00:00 Iсторiя
одного злочину
19:50 Ток-шоу «Говорить
Україна»
21:00 Т/с «Капiтанша»
23:20 По слiдах
ТЕТ

6:00 ТЕТ Мультиранок
10:05 Х/ф «Прекрасний
принц i фея Люпина»
11:15 Т/с «Рання пташка»
13:00 Вечiрка 2
14:00, 19:00 СуперЖiнка
15:00 4 весiлля
17:00 Панянка-селянка
20:00 Одного разу пiд
Полтавою
21:00 Танька i Володька
23:00 ЛавЛавCar 3
СТБ
6:50 Т/с «Коли ми вдома»
12:30 МайстерШеф
15:30 Хата на тата
17:30, 22:00 ВiкнаНовини
18:00 Слiдство ведуть
екстрасенси

19:00 Зваженi та щасливi
21:00 Т/с «Крiпосна»
22:45 Т/с «Майор i магiя»
НОВИЙ КАНАЛ
06:05 М/с «Том i Джеррi»
07:05 Т/с «Друзi»
08:20 Т/с «Бiблiотекарi»
10:20 Т/с «Абсолютно
секретно»
13:10 Х/ф «Електра»
15:00, 19:00 Хто зверху?
21:00 Божевiльна зiрка
22:00 Т/с «Медфак»
23:40 Х/ф «Здохни»

10:00 Т/с «Не жiноча
робота»
11:00, 12:25 Х/ф «007:
Дiаманти назавжди»
12:00 «Новини»
14:00 Т/с «Вiрний засiб»
15:50, 16:45, 23:50
«Речдок»
18:00, 19:00 Ток-шоу
«Стосується кожного»
20:00 «Подробицi»
21:00 Т/с «Слiдчий
Горчакова»
22:00 «Слiдство вели... з
Леонiдом Каневським»

ІНТЕР
7:00, 08:00, 09:00, 17:40
Новини
07:10, 08:10, 09:20 «Ранок
з Iнтером»

ICTV
6:30 Ранок у великому
мiстi
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:20 Надзвичайнi

07:50 Х/ф «Вiлла
розбрату, або Танець
сонячного затемнення»
09:25 Т/с «Майор i магiя»
17:30, 22:00 ВiкнаНовини
18:00 Слiдство ведуть
екстрасенси
19:00, 22:45
МайстерШеф
23:00 Хата на тата

Прада»
23:50 Х/ф «Нова ера Z»

новини
10:05 Секретний фронт
10:55, 23:20 Скетч-шоу
«На трьох»
11:55, 13:15, 21:25 Т/с
«Папаньки»
12:45, 15:45 Факти. День
14:25, 16:25 Х/ф «Золоте
дитя»
16:45 Х/ф «Перлина Нiлу»
18:45, 21:00 Факти. Вечiр
20:15 Антизомбi.
Дайджест
5 КАНАЛ
6:00, 09:45, 21:40 ЧасTime
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, 23:00, 00:00

Час новин
07:10, 08:10, 21:25
Актуально: Економiка.
Полiтика. Соцiум
07:25 MEDекспертиза
08:25 Свiтла енергiя
09:25, 17:45 Час громади
10:10 Полiгон
11:10, 12:25, 13:10, 17:10
Iнформацiйний день
12:30 Брифiнг речника
Мiнiстерства оборони
14:10 Медекспертиза.
Поради
15:15 Невигаданi
iсторiї
18:15 Євроiнтеграцiя сила можливостей
19:30 Iнформацiйний
вечiр
23:15 Док. проект

П ’ Я ТН ИЦ Я, 30 СЕРПНЯ 2019 Р ОК У
КАНАЛ 1+1
6:30, 07:10, 08:10, 09:10
«Снiданок з 1+1»
07:00, 08:00, 09:00, 12:00,
16:45, 19:30 ТСН
09:30 «Одруження
наослiп»
11:00, 12:20 «Мiняю
жiнку»
14:00 «Сiмейнi
мелодрами»
15:00 Т/с «Величне
столiття. Роксолана»
17:10 Т/с «Наречена зi
Стамбула97+98»
20:25, 22:30 «Лiга смiху»
2+2
6:00 Мультфiльми
08:00 Т/с «Удар у

вiдповiдь-2»
09:40, 18:15 «Спецкор»
10:20, 18:50 «ДжеДАI»
11:00, 17:15 «Загублений
свiт»
12:00 «Помста природи»
12:30 Х/ф «Спис долi»
15:20 Х/ф «Некерований»
19:25 Х/ф «Битва
проклятих»
21:15 Х/ф «Напролом»
23:10 Х/ф «Унiверсальний
солдат-3: Новий початок»
UA:ПЕРШИЙ
6:30, 07:00, 08:00, 09:00,
09:25, 13:00, 15:00, 18:00,
21:00 Новини
06:35, 07:05, 08:05, 09:05
Доброго ранку, Країно!

09:30, 11:10 Т/с «Галерея
Вельвет»
10:50, 14:15 Телепродаж
12:35 Д/ц «Аромати Чiлi»
13:10 Д/ц «Браво, шеф!»
14:35 Д/ц «Аромати
Шотландiї»
15:15 UA:Фольк. Спогади
16:15 Д/ц «Свiт дикої
природи»
17:20 Своя земля
17:35 Схеми. Корупцiя в
деталях
17:55 VoxCheck
18:25 Тема дня
19:30 Розсекречена
iсторiя
20:30 Д/с «Шамварi:
територiя диких тварин»
21:55 Перша шпальта

22:30 Як дивитися кiно
22:55 Х/ф «Чоловiк, який
вбив Дон Кiхота»
ТРК «УКРАїНА»
6:30, 07:10, 08:15 Ранок з
Україною
07:00, 08:00, 09:00, 15:00,
19:00, 23:00 Сьогоднi
09:30 Зiрковий шлях
11:30 Реальна мiстика
13:30, 15:30 Агенти
справедливостi
16:00 Iсторiя одного
злочину
19:50 Ток-шоу «Говорить
Україна»
22:00, 23:30 Т/с «Дiм
Надiї»

ТЕТ
6:00 ТЕТ Мультиранок
10:05 Х/ф «Рiздво К - 9»
11:40 Т/с «Рання пташка»
13:15 Вечiрка 2
14:15, 19:00 СуперЖiнка
15:10 4 весiлля
16:20 М/ф
«Льодовиковий перiод 4:
Континентальний дрейф»
18:00 Панянка-селянка
20:00 Одного разу пiд
Полтавою
21:00 М/ф
«Льодовиковий перiод 5:
Курс на зiткнення»
22:45 Х/ф «Вiк Аделайн»
СТБ
6:50 Т/с «Коли ми вдома»

НОВИЙ КАНАЛ
8:30 Т/с «Медфак»
14:40 Х/ф «Встигнути за
Джонсами»
16:50 Х/ф «Ми - Мiллери»
19:00 Топ-модель поукраїнському
21:40 Х/ф «Диявол носить

ІНТЕР
07:10, 08:10, 09:20 «Ранок
з Iнтером»
10:00 Т/с «Не жiноча
робота»
11:00, 12:25 Х/ф «007:
Живи та дай померти
iншим»
12:00 «Новини»
14:00 Т/с «Вiрний засiб»
15:50, 16:45, 23:40
«Речдок»
18:00 Ток-шоу
«Стосується кожного»
20:00 «Подробицi»
21:00 Х/ф «Дванадцятий»

ICTV
6:30 Ранок у великому
мiстi
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:25 Надзвичайнi
новини
10:10 Антизомбi.
Дайджест
11:05, 23:00 Скетч-шоу
«На трьох»
11:50, 13:20, 16:20 Т/с
«Папаньки»
12:45, 15:45 Факти. День
16:45 Х/ф «Хронiки
Рiддiка»
18:45 Факти. Вечiр
20:10 Дизель шоу
5 КАНАЛ
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
новин
07:10, 08:15, 21:25
Актуально: Економiка.
Полiтика. Соцiум
08:30 Чому НАТО
09:25, 16:45 Час громади
10:10 Полiгон
11:10, 12:25, 13:10, 17:10
Iнформацiйний день
12:30 Брифiнг речника
Мiнiстерства оборони
14:10 Медекспертиза.
Поради
15:15 Невигаданi iсторiї
18:15, 19:30, 02:15
Iнформацiйний вечiр
22:45 Док. проект

С У Б ОТ А , 31 СЕРПНЯ 2 019 Р ОК У
КАНАЛ 1+1
6:00, 23:30 «Свiтське
життя: 2019 дайджест»
06:50 «Грошi 2019»
08:00 «Снiданок.
Вихiдний»
10:00, 11:00, 12:00,
13:30, 14:30, 15:30 «Свiт
навиворiт - 4»
16:30 Прем’єра «Вечiрнiй
квартал 2019»
18:30 «Розсмiши комiка»
19:30 ТСН
20:15 «100 ДНIВ
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ В.
ЗЕЛЕНСЬКОГО»
21:30 Прем’єра «Жiночий
квартал 2019»
2+2

6:00 Мультфiльми
08:10 «ДжеДАI. Дайджест
2018»
09:10 «Загублений свiт»
11:10 Х/ф «Той, що бiжить
лабiринтом»
13:20 Х/ф «Той, що бiжить
лабiринтом: Лiки вiд
смертi»
16:10 Х/ф «Правдива
брехня»
19:00 Х/ф «Кодекс
злодiя»
21:00 Х/ф
«Страхувальник»
23:05 Х/ф «Кiборги»
UA:ПЕРШИЙ
6:30, 07:10, 08:10, 09:05
Доброго ранку, Країно!

07:00, 08:00, 09:00, 21:00,
23:40 Новини
09:25 Країна на смак
10:40 Енеїда
11:40, 15:25 Телепродаж
11:55 М/с «Марин та його
друзi. Пiдводнi iсторiї»
13:10 Х/ф «Про принцесу
Ясочку i крилатого
шевця»
14:55 Д/ц «Мальовничi
села»
15:40 Д/ц «Браво, шеф!»
16:40 Разом
17:10 Спiльно
17:40 Д/ф «Пiвденнi
моря. Маршалловi
острови»
18:25 #ВУКРАЇНI
18:50 Д/ц «Супер-Чуття»

19:50 Д/ф «Останнiй
шанс побачити»
21:25 Д/ц «Свiт дикої
природи»
21:55 Т/с «Монро»
00:05 Розсекречена
iсторiя
ТРК «УКРАїНА»
7:00, 15:00, 19:00
Сьогоднi
07:30 Зiрковий шлях
08:10, 15:20 Т/с
«Капiтанша»
17:00, 21:00 Т/с «Нiколи
не буває пiзно»
20:00 Головна тема
23:00 Шоу Братiв
Шумахерiв

ТЕТ
6:00 ТЕТ Мультиранок
11:05 М/ф «Супергерой»
12:35 Х/ф «Рiздво К - 9»
14:15, 23:30 Панянкаселянка
17:15 М/ф
«Льодовиковий перiод 5:
Курс на зiткнення»
19:00, 20:00, 21:00
Одного разу пiд
Полтавою
19:30, 20:30, 21:30 Танька
i Володька
22:00 Сiмейка У
СТБ
6:25 Хата на тата
08:10 Т/с «Джованнi»
10:05 Наречена для тата

12:05 Зваженi та щасливi
15:05 Т/с «Крiпосна»
19:00 Т/с «Час любити»
22:50 МайстерШеф
НОВИЙ КАНАЛ
7:10 Подiум
09:10 Т/с «Бiблiотекарi»
15:00 Хто зверху?
17:00 М/ф «Крижане
серце»
19:00 Х/ф «Фантастична
четвiрка»
21:00 Х/ф «Фантастична
четвiрка 2: Вторгнення
срібного серфера»
22:50 Х/ф «Морган»

Предстоятеля»
07:25 Х/ф «Ласкаво
просимо, або Стороннiм
вхiд заборонений»
09:00 «Шiсть соток»
10:00 «Готуємо разом.
Випiчка»
11:00 Х/ф «Пригоди
Електронiка»
15:10 Х/ф «Вам i не
снилося»
17:00, 20:30 Т/с «Слiдчий
Горчакова»
20:00 «Подробицi»
22:00 «Великий бокс.
Василь Ломаченко - Люк
Кемпбел»

ІНТЕР
7:15 «Слово

ICTV
7:40 Я зняв!

09:25 Скетч-шоу «На
трьох»
11:50 Особливостi
нацiональної роботи
12:45 Факти. День
13:00 Дизель шоу
16:10 Х/ф «Штурм Бiлого
дому»
18:45 Факти. Вечiр
19:10 Х/ф «Хронiки
Рiддiка»
21:25 Х/ф «Рiддiк 3D»
23:30 Х/ф «РобоКоп»
5 КАНАЛ
6:20, 10:25, 13:30, 14:15,
15:20, 23:15 Машина часу
07:00, 08:00, 09:00, 10:00,
11:00, 12:00, 13:00, 14:00,
15:00, 16:00, 17:00, 18:00,

19:00, 21:00, 23:00, 00:00
Час новин
07:20, 11:10 Феєрiя
мандрiв
07:45, 08:50, 21:55
Актуально: Економiка.
Полiтика. Соцiум
10:10 Iсторiя успiху
12:10 Олiмпiйськi iсторiї
12:30 Брифiнг речника
Мiнiстерства оборони
13:45 Навчайся з нами
16:10, 20:00 Рандеву
17:15 Стоп корупцiї!
18:15 Док. проект
18:25 Полiгон
19:25 Особливий погляд
21:30 Вiкно в Америку
22:05 Лiнiйка
документальних проектiв

РІЗНЕ

Вишгород
Субота, 24 серпня 2019 року
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Вчасно сплачуйте за послуги!

ВМКП «ВОДОКАНАЛ» ЗАКЛИКАЄ
Вишгородське МКП «Водоканал» вдячне споживачам міста, які вчасно сплачують за спожиті
послуги та не мають заборгованості за попередні
періоди. Адже це допомагає не тільки забезпечувати безперебійне постачання послуг, а й оперативно
проводити ремонтні роботи. Однак, не всі споживачі свідомо ставляться до свого обов’язку вчасно
сплачувати за звичні зручності.
Споживачі, які не сплачували за спожиті послуги
понад три місяці, автоматично потрапляють до переліку боржників, з якими підприємство працюватиме у
судовому порядку, а стягнення боргів у судовому порядку додає на боржника додаткових грошових навантажень.
Якщо абоненти продовжуватимуть накопичувати борги – Вишгородське МКП «Водоканал» і надалі

буде вимушене застосовувати радикальні заходи та
обмежувати послугу водопостачання/водовідведення,
і жителям міста доведеться попрощатися зі звичним
комфортом.
Крім того, нагадуємо споживачам, що відповідно до
рішення Кабінету Міністрів України від 6 лютого 2019 р.
№ 62, змінилася система отримання субсидій на оплату житлово-комунальних послуг, у т. ч. — і на послуги
централізованого водопостачання та водовідведення.
Так, з березня 2019 р. видають субсидії на оплату комунальних послуг готівкою. Нарахована у грошовому
вигляді субсидія має бути використана, в першу чергу, для оплати комунальних послуг.
Вишгородське МКП «Водоканал» закликає споживачів бути уважними, аби сплатити саме ту суму, яка
зазначена у платіжках, не меншу! І не затримуйте у

себе кошти, які Ви отримуєте як компенсацію для сплати комунальних послуг!
Нагадуємо, що однією з підстав, коли субсидія не
призначається, є задавнена понад два місяці заборгованість із оплати житлово-комунальних послуг, загальна сума якої перевищує 20 неоподаткованих мінімумів
доходів громадян (340 гривень). У такому випадку надання субсидії призупиняється або ж взагалі вона не
надається.
Вишгородське МПК «Водоканал» закликає своїх споживачів бути відповідальними та сплачувати за
отримані послуги, оскільки це впливає на своєчасний
розрахунок з підприємствами, від яких залежить цілодобове, безперебійне їх надання.
Адміністрація Вишгородського
МКП «Водоканал»

Про затвердження форм розрахунку тарифів на централізоване водопостачання
та/або централізоване водовідведення
Рішення № 257 від 15 серпня
2019 року, м. Вишгород
Розглянувши звернення Вишгородського міського комунального підприємства «Водоканал», на підставі положень
Постанови Кабінету Міністрів України від
01.06.2011р. № 869 «Про забезпечення
єдиного підходу до формування тарифів
на комунальні послуги», наказу Міністер-

ства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 12 вересня 2018 року №
239 «Про затвердження Порядку розгляду органами місцевого самоврядування
розрахунків тарифів на теплову енергію,
її виробництво, транспортування та постачання, а також розрахунків тарифів
на комунальні послуги, поданих для їх

встановлення», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 18.10.2018р. за №
1172/32624, керуючись ст. 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет Вишгородської
міської ради ВИРІШИВ:
1. Затвердити форми розрахунку тарифів на централізоване водопостачання та/
або централізоване водовідведення згідно

з додатками.
2. Офіційно оприлюднити це рішення в
газеті «Вишгород».
3. Контроль за виконанням рішення
покласти на заступника Вишгородського міського голови з питань діяльності
виконавчих органів ради за розподілом
обов’язків.
Міський голова О. МОМОТ

Порівняльний аналіз структури коригування тарифів на послугу з централізованого опалення, що надається
населенню Вишгородським районним комунальним підприємством «Вишгородтепломережа»
(Початок на стор. 3)

№
з/п

1
1.
2.
2.1.
2.2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
9.1.
9.2.
10.
11.
12.
13.
14.

Назва показника

2
Собівартість власної теплової енергії, врахована у встановлених тарифах на теплову енергію для потреб населення
Витрати на утримання абонентської служби, усього, у тому числі:
витрати на оплату праці з відрахуваннями на соціальні заходи
інші витрати абонентської служби
Витрати з проведення періодичної повірки, обслуговування і ремонту квартирних засобів обліку, у тому числі їх демонтажу, транспортування та монтажу після повірки
Витрати на придбання води на послугу з централізованого постачання гарячої води
Решта витрат, крім послуг банку
Собівартість послуг без урахування послуг банку
Послуги банку
Повна планова собівартість з урахуванням послуг банку
Розрахунковий прибуток, усього, у тому числі:
чистий прибуток
податок на прибуток
Планові тарифи на послуги
Податок на додану вартість
Планові тарифи на послугу з ПДВ
Плановий тариф на послугу з централізованого опалення, грн/м2 за місяць протягом опалювального періоду, з ПДВ
Планова тривалість опалювального періоду, діб

Продам гараж у Вишгороді.
Тел: (067) 791-44-36
Запрошується на роботу СТОРОЖ-ОХОРОНЕЦЬ
(помічник по господарству) на базу відпочинку
в Ясногородку. Тел: (067) 798-43-43

ТУТ МОЖЕ БУТИ ВАША РЕКЛАМА
(063) 26-23-255

Послуга з централізованого
опалення у діючому тарифі
для абонентів
для абонентів
житлових будинжитлових будинків з будинковиків без будинкоми та квартирвих та квартирних
ними приладами
приладів обліку
обліку теплової
теплової енергії
енергії
грн/Гкал
грн/м2 на рік
3
4
1314,86
240,48
5,27
0,96
5,27
0,96
0,00
0,00

Послуга з централізованого опалення
у проекті тарифу
для абонентів
для абонентів
житлових будинків житлових будинків
з будинковими
без будинкових
та квартирними
та квартирних
приладами обліку
приладів обліку
теплової енергії
теплової енергії
грн/Гкал
5
1443,87
5,27
5,27
0,00

грн/м2 на рік
6
264,08
0,96
0,96
0,00

0,00

Х

0,00

Х

Х
0,00
1320,13
10,96
1331,09
0,00
0,00
0,00
1331,09
266,22
1597,31
Х
178

Х
0,00
241,44
2,00
243,44
0,00
0,00
0,00
243,44
48,69
292,13
49,71
178

Х
0,00
1449,14
10,96
1460,10
0,00
0,00
0,00
1460,10
292,02
1752,12
Х
178

Х
0,00
265,04
2,00
267,04
0,00
0,00
0,00
267,04
53,41
320,45
54,53
178

Здам сучасний житловий будинок — 150 м кв.,
у с. Нові Петрівці, утеплений, опалення газове.
Ціна — за домовленістю. Тел: (067) 992-87-42
Вважати недійсним втрачений Державний акт на право власності на земельну ділянку, серія ЯЙ № 912913,
виданий на підставі рішення 13 сесії 05 скликання №
195 Лебедівської сільської ради від 06.03.2008 р. на
ім’я Валентини Іванівни ШАТІЛОВОЇ (ділянка 0,1497
га), с. Лебедівка, вул. Дніпровська, 15, для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд

Здам два приміщення по 152 м2
з прилеглою територією, близько 15 сот.,
під центр розвитку дитини, садочок,
школу, 4 км від Вишгорода.
Ціна — за домовленістю.
Тел: (099) 640-29-24, (067) 507-24-94

Продам погріб у кооперативі «Весна»,
м. Вишгород, вул. Київська.
Тел: (067) 505-86-34

НЕД IЛЯ , 1 ВЕРЕСНЯ 2 019 Р ОК У
КАНАЛ 1+1
6:00 ТСН
06:35 Дитячий кiнозал.
М/ф
06:45 «Українськi сенсацiї
2019»
08:00 «Снiданок.
Вихiдний»
09:00 Лотерея «Лотозабава»
09:45 Мелодрама «Ледi
Яструб»
12:00 Драма «Хоробре
серце»
15:35 Х/ф «Соломон
Кейн»
17:35 Х/ф «Геракл»
19:30 «ТСН-Тиждень»
21:00 «Танцi з зiрками

2019»
23:55 Трилер «Президент
Лiнкольн: Мисливець на
вампiрiв»
2+2
6:00 Мультфiльми
08:15 «ДжеДАI. Дайджест
2018»
09:15 Т/с «Опер за
викликом-4»
12:00 Х/ф «Машина»
13:45 Х/ф «Мiсiя на Марс»
15:50 Х/ф «Мiчений»
17:45 Х/ф
«Самоволка-72»
19:25 6 тур ЧУ з футболу
«Зоря»- «Динамо»
21:25 Х/ф «Бунт»

23:10 «ПРОФУТБОЛ»

00:00 Телепродаж Тюсо

UA:ПЕРШИЙ
07:00, 08:00, 09:00, 21:00,
23:25 Новини
09:30, 17:20, 22:30
Розсекречена iсторiя
10:20, 12:01 Докум.
драма «Мисливцi на
нацистiв»
12:00 Хвилина мовчання.
80-тi роковини початку
Другої свiтової вiйни
16:50 Перший на селi
18:15 #ВУКРАЇНI
18:45 Х/ф «Вбити
Гiтлера»
21:25 Д/ц «Свiт дикої
природи»

ТРК «УКРАїНА»
07:30 Зiрковий шлях
11:00 Т/с «Нiколи не
буває пiзно»
15:00 Т/с «Дiм Надiї»
19:00 Сьогоднi. Пiдсумки
з Олегом Панютою
20:00 Концерт Олега
Вiнника
22:10 Т/с «Рiдна кров»
ТЕТ
6:00 ТЕТ Мультиранок
10:30 Х/ф «Бiла змiя»
12:15 Панянка-селянка
17:15 Х/ф «Вiк Аделайн»
19:15 Х/ф «Прогулянки з

динозаврами»
20:45 Х/ф «Час»
22:45 Х/ф «Загублене та
знайдене»
00:30 Сiмейка У
СТБ
7:15 Х/ф «П’ять рокiв i
один день»
09:10 Х/ф «Знахар»
11:55, 17:55 Слiдство
ведуть екстрасенси
20:00 Один за всiх
21:00 Я соромлюсь свого
тiла
НОВИЙ КАНАЛ
6:00, 07:05 Kids Time
06:05 М/с «Лунтик»

07:10 М/ф «Барток
Неперевершений»
08:30 М/ф «Крижане
серце»
10:20 Х/ф «Шибайголова»
13:10 Х/ф «Електра»
15:10, 19:00 Х/ф
«Фантастична четвiрка»
17:10 Х/ф «Фантастична
четвiрка 2: Вторгнення
срібного серфера»
21:00 Х/ф «Зелений
лiхтар»
23:10 Х/ф «Зло»

08:00 «уДачний проект»
09:00 «Готуємо разом»
10:00 «Орел i решка.
Дива свiту»
11:00 «Орел i решка.
Морський сезон 3»
12:00 Т/с «Тягар iстини 2»
13:50 Т/с «Не жiноча
робота»
17:50 Х/ф «Сутичка»
20:00 «Подробицi»
20:30 Х/ф «007: Золоте
око»
23:10 Х/ф «Платон Янгол»

ІНТЕР
6:45 «Великий бокс.
Василь Ломаченко - Люк
Кемпбел»

ICTV
6:10 Громадянська
оборона
07:05 Антизомбi.

Дайджест
08:00 Т/с
«Володимирська, 15»
11:45, 13:00 Х/ф «Штурм
Бiлого дому»
12:45 Факти. День
14:35 Х/ф «РобоКоп»
16:40 Х/ф «Рiддiк 3D»
18:45 Факти тижня
20:35 Х/ф «Валерiан та
Мiсто тисячi планет»
23:10 Х/ф «Макс Стiл»
5 КАНАЛ
06:25, 10:05, 13:30, 14:10,
20:00 Машина часу
07:00, 08:00, 09:00, 10:00,
11:00, 12:00, 13:00, 14:00,
15:00, 16:00, 17:00, 18:00,

19:00, 21:00, 23:00, 00:00
Час новин
07:15 Феєрiя мандрiв
07:45, 08:50, 22:00
Актуально: Економiка.
Полiтика. Соцiум
08:20 Клуб LIFE
08:40 Натхнення
10:30 Кiно з Я. Соколовою
12:10 Невигаданi iсторiї
15:20 Свiтла енергiя
15:35 Паспортний сервiс
16:10 Рандеву
17:10 Особливий погляд
18:15, 22:05 Лiнiйка
документальних проектiв
19:25 Стоп корупцiї!
21:40 Час-Time
23:15 Полiгон
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ПАНОРАМА

(Початок на стор. 1)

Вишгород
Субота, 24 серпня 2019 року

Що для вас означає незалежність?

Ольга Дяченко,
почесний
громадянин міста
— Я із покоління, яке стало свідком
епохальних
перетворень
на
теренах
багатостраждальної рідної України-неньки.
Коріння мого роду навічно вросло у дніпровські схили незрадливою
любов’ю до знедоленої землі, потом і
кров’ю вирощувало сади нездійснених
мрій і сподівань під радянською зорею.
Епохальні плани короткозорих тодішніх керівників чорноземну багату
Україну, коли спаплюжили мільйони
гектарів землі гнилими морями, перетворили із житниці Європи у недолугий
сировинний додаток.
За роки незалежності продовжується шлях пошуку для здійснення одвічної мрії українців — миру і добробуту.
Багато імен сподвижників із забутої
історії України можна пригадати. Вони
вписали славні сторінки на скрижалях
історії, щоб було високим небо над
Україною і колосилося поле золотими
пшеницями.
Якби ж ми вчились так, як треба!..
Наші керманичі чомусь про Україну
дбали із вікон власних палаців, експериментуючи над гнаними і голодними.
Отож маємо те, що маємо. Наступаємо на рідні граблі, набиваємо гулі, чубимося, не навчилися цінувати рідну
мову, звичаї, традиції, що споконвіку
тримали на цій землі.

І як молитву, заклик до єднання повторю слова Володимира Сосюри: —
Любіть Україну, всім серцем любіть!
Щоб мир і злагода панували, і був син,
і була мати на цій оновленій землі!
Юлія Мельничук, економіст:
— Незалежність держави — політична, економічна самостійність,
суверенітет. Проте, це визначення не
є всеохоплюючим, оскільки, окрім зовнішньої незалежності країни, є ще й
внутрішня — у кожному з нас. Вона
починається зі свободи думки і незалежності у прийнятті рішень, з відповідальності за себе, своє життя, життя
наступних поколінь, з уміння «фільтрувати» те, що ми, як користувачі, споживаємо на ринку інформації. Отже,
окрім зовнішніх ознак незалежності, є
ще й внутрішні, що несуть у собі культуру та духовну єдність нації, свободу
кожного з нас, нашу самосвідомість та
самоповагу.
Анна, вишгородчанка, 38 років:
— Незалежність — це можливість
приймати рішення і самостійно розвиватися Україні поряд з іншими державами.
День Незалежності України для
мене — важливе свято, адже 24 серпня
1991 року воскресла моя Батьківщина.
Я ціную те, що зробили для мого покоління сотні і тисячі героїв, наші діди,
прадіди і хлопці сьогодні на Сході…
Свято Незалежності має об’єднати,
згуртувати всіх громадян нашої держави для подальшої спільної роботи
на її благо, а значить — і на благо кож-

Сердечно вітаємо зі славним ювілеєм кохану дружину,
люблячу і турботливу маму, бабусю, прабабусю
Василину Василівну ГРИНЕНКО!
Наша рідненька, тебе ми вітаємо!
Усього найкращого в світі бажаємо!
Була щоб здорова, завжди посміхалась,
Щоб сонечко зранку з тобою віталось.
Бажаємо безліч посмішок щирих,
Вечорів романтичних, світанків щасливих.
Бажаєм натхнення, в усьому наснаги,
Від близьких і друзів побільше уваги.
Рідні руки, рідний погляд — ти така у нас одна!
З днем народження вітаєм, наша люба й чарівна!
Чоловік, діти, зяті, онуки, правнуки
Шановна Василино Василівно Гриненко!
Прийміть найщиріші вітання з 80-річним ЮВІЛЕЄМ!
Від усієї душі бажаю Вам міцного здоров'я, миру, добра, злагоди, родинного затишку та гармонії. Нехай всі Ваші дні будуть
наповнені любов’ю рідних, приємними турботами, прекрасним
самопочуттям і оптимістичним настроєм!
З повагою
Тетяна БРАЖНІКОВА
З ювілеєм щиро вітаємо Василину Василівну ГРИНЕНКО
— мудру, добру, чуйну, красиву людину.
Ваші роки — то Ваш скарб,
Їм ціни немає,
Кожен рік багато варт,
Всі про це ми знаєм.
Вашу мудрість знаєм ми,
Цінимо Ваш досвід,
Шана в Вас поміж людьми
І поваги досить...
Тож прийміть уклін від нас,
Щирі слова шани,
Всякий день й усякий час
Пишаємося Вами!
Миру, злагоди, щастя, любові
Та достатку у Вашому домі!
З повагою та шаною,
колектив районної бібліотеки для дітей

e-mail: ngvyshgorod@gmail.com

Максим Антонов, пенсіонер:
— На мою думку, незалежність особистісна — це вільне висловлювання
думок, але ні в якому разі не дії. Маю
на увазі, дії, які можуть комусь причинити зло, що нині часто зустрічається у
нашому житті
А незалежність держави — це перш
за все її економічна міць і високі соціальні стандарти, авторитет на міжнародній арені, розвинуті духовність і
культура.
У святковий день хочу побажати
всім українцям добробуту, стабільності, спокою і більше душевного тепла
один до одного.
Галина Солонник, підприємець:
— Незалежність нашої держави
— подія, омріяна віками українським
народом. У боротьбі за її становлення полягло чимало його синів і дочок.
Сьогодні, розбудовуючи вільну Україну, ми маємо добре про це пам’ятати і
працювати для економічного і духовного розвитку держави.
Важливим є питання мовної політики. А єдиною державною мовою, при
сприятливому використанні інших мов,
має залишатися українська.
— Що для мене Україна? Це, як
рідний дім, де затишно, панують мир
і злагода. Звичайно, для цього треба
докласти зусиль.
Коли в сім’ї всі працюють, то в ній і
живеться добре. А чи можуть наші сім’ї
жити добре, коли в країні безробіття,
спад економіки, згортання демокра-

Триває набір до гуртка народного танцю
«Джерельце» міського Центру творчості «Джерело» — дипломанта Всеукраїнських фестивалів та конкурсів.
Дівчатка
від 10-ти років
навчаться танцям
народів світу;
виразності, чіткості,
ритмічності рухів,
граційності;
вмінню передавати
характер музичного
твору через його
образний зміст
та пластику рухів.
У танцях діти задовольняють
природну потребу в русі,
розкривають почуття,
настрій, проявляють
характер. Рухи під
музику привчають їх до колективних дій, сприяють
вихованню товариськості та взаємної поваги, зміцнюють дитячий організм.
Танці додають енергії. Покращується постава,
дихання і кровообіг, з’являються легкість, пружність, спритність.
Приходьте до «Джерельця» — по мистецтво
танцю, здоров’я, гарний настрій і красу!
Тел: (098) 310 12 84,
керівник колективу Світлана Стащук.

ЗНІМУ/КУПЛЮ ЖИТЛО У ГОСПОДАРЯ. Тел: (073) 505-80-80

Âèøãîðîä

ного з нас.

ПОСТЕЛЬКА
Реставрація подушок, ковдр.
Тел: (050) 823-34-58, (097) 614-56-47. Ринок «Набережний».

тії, свободи слова, заборона мирних
зібрань. Поступово країна перетворюється на поліцейську. Невже за 28
років незалежності ми не змогли досягнути кращого?
Бажаю нашій Батьківщині світлого
майбутнього. Адже більшість людей,
патріотів України надіються на чесні
вибори, на позитивні зміни.
Хотілося б, щоб кожен пишався
своєю державою, яка багата на родючі землі, корисні копалини, на народні
звичаї, чудові українські пісні.
Роман Сергієнко, громадський діяч,
с. Демидів:
— Для мене «незалежність» означає, в першу чергу,
мир. Адже тільки
країна, яка не залежить ні від яких
блоків, сусідів та
фінансових структур, може бути дійсно незалежною! Незалежною буде тільки та країна, громадяни якої не залишатимуть свої сім'ї
заради того, щоб їх прогодувати! Незалежною буде країна, політики якої не ділитимуть населення по будь-яких критеріях, поглядах, мовах, національностях.
Незалежна країна — заможна, політика
якої спрямована на підвищення рівня
життя людей. Для цього потрібні мудрі
політики…
Дмитро Окуненко, студент:
— Незалежність України для мене
означає можливість вибору способу
життя, дому, роботи, право реалізувати
знання, які я отримав у цій країні, право
на спокійне життя на власний розсуд, не
хвилюючись за безпеку близьких.
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