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COVID-19 не відступає

!

У Вишгороді з кожним днем збільшується кількість підтверджених випадків захворювань на коронавірусну інфекцію
COVID-19. Тільки 19.08.2020 р. зареєстровано 9 випадків, що свідчить про передачу захворювання контактно-побутовим шляхом
та недотримання населенням санітарно-протиепідемічних заходів (дезінфекції в будинках, носіння медичних масок, дотримання
соціальної дистанції, самоізоляції захворілих та контактних осіб).
З метою недопущення подальшого поширення коронавірусної
інфекції COVID-19 серед мешканців багатоповерхових будинків м.
Вишгорода просимо організувати проведення дезінфекції в будинках
постійно та не менше двох разів на день, проводити постійно санітарно-освітні роз’яснення серед населення про профілактику коронавірусної інфекції; посилити контроль щодо організації протиепідемічних
заходів при наданні послуг із перевезення пасажирів міським, приміським, міжміським транспортом відповідно до Тимчасових рекомендацій щодо
організації протиепідемічних заходів при наданні послуг із перевезення пасажирів,
затверджених постановою головного державного санітарного лікаря України.
Вишгородський міжрайонний відділ лабораторних досліджень
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Лісоповалу біля бювету не спостерігалося
ЩЕ ОДНЕ СКАНДАЛЬНЕ БУДІВНИЦТВО!
«РЕКОНСТРУКЦІЯ»
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З ТУАЛЕТУ —
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Щиро вітаю вас
з нашим головним
державним святом –
>7
Днем Незалежності Зміна тарифів на послуги з
України!
> 3 централізованого водопостачання
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Шановні мешканці міста Вишгорода
та Вишгородського району!
Від щирого серця вітаю вас з Днем Незалежності України! З днем ідентифікації нашої
неньки в світовій спільноті як незалежної і самодостатньої держави!
Нелегким був шлях самоствердження, нелегким є і шлях розвитку, але я переконаний,
що спільними зусиллями ми вирішимо всі нагальні проблеми — як на загальнодержавному
рівні, так і насамперед тут у нас, на рівні міста
та району.
Бажаю всім душевної гармонії, здоров’я,
мирного неба, добробуту, успіхів та щастя!
З повагою
Олексій ДАНЧИН,
виконуючий обов’язки голови
Вишгородської районної державної адміністрації

Брати та сестри, українці!
24 серпня, в День Незалежності України вийдемо на центральні площі усіх українських міст
з непохитною гордістю за свій народ і свою Націю! Українці — єдина, велична Нація! Віримо,
що кожен з Вас усвідомлює свою важливість
у цей надзвичайно складний для України час.
Історія ніколи не закінчується, вона твориться
нами щодня. Закликаємо всіх українців усвідомити, що кожен наш вчинок, кожен жест, подих
може змінити майбутнє Української держави.
Не будьте байдужими до того, що робиться довкола! З гарячим серцем, холодним розумом та
чистою совістю будуймо наше українське майбутнє. І тільки, якщо при владі
буде українець, майбутнє нашої держави буде українським.
Це величне свято нації – День Незалежності – уже сьомий рік зустрічаємо в надважкий та тривожний час. На Сході України — виснажлива війна,
а так зване перемир’я щодня забирає життя вояків – наших безстрашних
українських хлопців.
Але заради майбутнього Нації! Не маємо права на зневіру, адже героїчні
прадіди зоставили нам приклад самовідданого служіння людям, відважної боротьби та перемог.
Єдине, чого нині варто побажати Україні, — якнайшвидшої остаточної
перемоги! Аби вже наступний День Незалежності ми пишно й весело святкували під мирним українським небом. Аби українці на той час уже й забули
про окупантів, терористів і будь-яку п'яту колону. Та й про саме існування
Московської орди щоби забули на віки-вічні.
Україна буде вільною – не маймо ані крихти сумніву у цьому!
Українці переможуть, як перемагали в українській історії вже не раз!
Бо за нами Правда і Віра!
Тож зичу миру і щастя на СВОїй, БОгом ДАній землі!
Слава Україні!
Валентина ПАРЧУК, депутат Вишгородської міської ради

РЕЗОНАНС

Вишгородська громадо!
Сердечно вітаю з Днем Державного Прапора України та
з Днем Незалежності України!
Державний прапор України став символом нашої державності, під яким ми відстоюємо свободу і який піднімаємо на
честь перемог. Саме під полум’яним синьо-жовтим знаменом
ми виборювали і сьогодні відстоюємо свою незалежність, доводячи усьому світові, що українці — великий народ!
Вітаю усіх щиросердно з нашими національними святами!
Хай кожен українець плекає у своєму серці гордість за незалежну державу, хай наш прапор буде ознакою миру, добра, благополуччя та процвітання! Злагоди та добробуту в кожну родину!
Ростислав КИРИЧЕНКО,
голова Вишгородської районної ради

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 долучитись до спільної справи. Потрібно лише любити свою землю,
свій народ і відповідально ставитись 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 міста,
Вишгородщини згуртовують нас для здійснення високої мети — процвітання соборної, вільної, неподільної і могутньої України!
З повагою
Тетяна БРАЖНІКОВА,
секретар ради

Шановні вишгородці! Дорогі друзі!
Щиросердечно вітаю вас із найдорожчим, найціннішим для
нас, українців, святом — Днем Незалежності. Особливі поздоровлення адресую моїм вельмишановним виборцям з вул.
Гріненко, Лугової, Симоненка, Шевченка та провулку Дніпровського — порядним і національно свідомим людям. Ви завжди
стверджували нашу державність, цілісність, свободу на майданах, у зоні бойових дій, ніколи не були байдужими до справ
у рідному місті — і я вельми пишаюся вами. Ми всі поєднані
головною ціллю — якомога швидше побудувати цивілізовану
правову Україну з рівнем життя не гіршим від громадян Європейського Союзу. У нас є
таке бажання, і ми його здійснимо.
Зичу вам, дорогі друзі, здоров’я, добра і радості, сили духу і творчої енергії, ніколи не
впадати у відчай і безнадію, міцно триматися одне одного. Разом ми — сила.
Слава Україні!
Анатолій ШОКА,
депутат міської ради

Лісоповалу біля бювету не спостерігалося

Нещодавно у соціальних мережах поширювалася інформація, а
якщо точніше — претензії кількох
громадян до облаштування бювету
питної води та спорудження дитячого майданчика у ЖК «Ярославичі».
Власне, йшлося про зелені насадження, які буцімто вирубують. Редакція газети запросила до розмови заступника міського голови Ігоря
Свистуна з тим, щоб прояснити дійсну ситуацію навколо цих об’єктів.
— Ігоре Івановичу, будівництво бювету і дитячого майданчика, наскільки ми розуміємо,
виникло не стихійно, а відповідно
до певних міських програм, чи не
так?
— Дійсно, це не чиїсь особисті
примхи, авантюри, а планомірна
робота. Будівництво цих важливих
соціальних об’єктів на новому житловому масиві передбачає міська
програма розвитку житлово-комунального господарства на 2020 рік.
На спорудження майданчика було
замовлено і виконано проект, який
пройшов експертизу кошторисної
частини. Те, що є декілька незадоволених громадян, які, за словами

підрядників, проживають по вул.
Кургузова, 3-а, 3-б, то це звична
для них справа, бо саме вони із початку сусідства ЖК «Ярославичі»
вважають, що їм стало некомфортно проживати.
При будівництві і першої, і другої черги комплексу, спорудженні
футбольного поля і бювету групка
людей постійно приходила і висловлювала своє незадоволення. Їм все
заважає: ЖК «Ярославичі», шум дітей на майданчику та інше. Днями
вони знову намагалися перешкодити будівництву. При всьому тому ці
люди йшли з великими бутлями в
парк набрати води з бювету, який
їм ненависний. Мені здається, що
нам все ж вдалося переконати їх,
що новий парк їм не заважатиме
спокійно проживати.
— Щодо нового бювету. Пишуть, мовляв, вода з якимось
присмаком, неякісна. Як Ви це
прокоментуєте?
— Вважаю, що ці претензії необгрунтовані. По-перше, бювет побудований теж згідно з проектом. Витримано всі норми і правила. Воду
зі свердловини ми тричі здавали на

аналізи і кожного разу отримували
висновки, що вода якісна. Єдине,
що треба ще зробити, — це прокачати цю свердловину. Зараз це
робиться цілодобово, вода зливається у мережу дощової каналізації.
Тобто, ніяких підстав для побоювання щодо неякісної води немає.
— Там ще щось писали про
вирубку дерев.
— На місці нинішнього бювета
не було знищено жодного дерева.
Ми пересадили на нове місце декілька кущів. У навколишніх дерев
були вилучені деякі гілки, але під
корінь ніхто їх не рубав.
Дві молоденькі липи, які росли між бюветом і тротуаром, ми
акуратно пересадили в бік. Таким
чином були збережені липи, а на
їхньому попередньому місці розширили заїзд для зручності відвідувачів бювету. Тому подібна
інформація про якийсь лісоповал
біля бювету — не що інше, як фейк.
Боюся, що чим ближче до виборів,
тим більше з’являтиметься різних
нісенітниць, чуток і перекручень.
Що вдієш, такі вже в нас виборчі
перегони.

Вишгород
Четвер, 20 серпня 2020 року

Дорогі жителі Київщини!
В України —
героїчне минуле і
щасливе майбутнє.
Але я знаю, що багато хто розчарований теперішнім. Після президентських
та парламентських
виборів були великі
очікування, і далеко
не всі вони справдилися. Якщо в Києві ще помітні якісь
зміни, то на місцях
практично все залишилося як і раніше.
Люди, які десятиліттями руйнували нашу державу,
продовжують бути владою в багатьох селах, містах,
районах.
Але, запевняю вас, це ненадовго. Процеси, що почалися в минулому році, вже не зупинити. Зміни бу-

Нещодавно на туалеті, що розташований по вулиці Грушевського у м. Вишгороді, навпроти скверу пам’ятника воїнам-афганцям,
з’явився інформаційний банер. Згідно з інформацією, розміщеною на
цьому банері, буде проведено «реконструкцію нежитлової будівлі під
центр дозвілля з закладами громадського харчування».
Відповідно до публічної кадастрової
карти, земельна ділянка з кадастровим номером 3221810100:01:193:0100
площею 0,1906 гектара має цільове
призначення «ДЛЯ ІНШОЇ ЖИТЛОВОЇ
ЗАБУДОВИ» (див. скріншот), а не для
заявленої «реконструкції» туалету.
А тому вважаю, що інформація про
«реконструкцію нежитлової будівлі
(туалету) під центр дозвілля із закладами громадського харчування» — це
інформація для замилювання людям
очей, щоб приспати їх пильність з метою уникнення справедливого масового обурення мешканців міста. Адже
останнім часом у м. Вишгороді, де ще є
клаптик вільної землі, там з’являється
забудовник, який отримує прибуток, а
мешканцям залишає лише незручності
та проблеми.
Зведена будівля буде приватною
власністю, і власник розмістить там,
що захоче.
Нежитлова будівля — це туалет.
Тобто, в результаті «реконструкції»
по-вишгородськи З ТУАЛЕТУ, площа
забудови якого становить біля 145 м²,
з’явиться чотириповерхова будівля,
площа забудови якої буде вже 1000 м².
Тобто, площа забудови збільшиться
майже у 7 разів, а отже, це не реконструкція, а будівництво нової будівлі.
На цій земельній ділянці площею
0,1906 гектара розміщені різні комунікації, доказом чого є чотири люки.
Тобто ця земельна ділянка не вільна,
на ній розташоване комунальне май-

дуть, і кожен зможе особисто відчути їхні результати.
Ми обов’язково переможемо!
Закликаю вас не опускати руки, вірити в нашу країну. Адже саме ми сьогодні несемо відповідальність
за її майбутнє. Саме в наших силах зробити Україну
такою, якою ми хочемо її бачити.
Дякую всім, хто своєю відданою працею, талантом, відповідальним ставленням до справи попри всі
негаразди робить свій внесок у розвиток Київщини та
всієї держави.
Бажаю всім вам міцного здоров’я і благополуччя,
взаєморозуміння і затишку в родинах, підкорення професійних вершин на благо нашої Батьківщини.
Нехай День Незалежності завжди буде для вас
днем гордості за рідну країну!
Зі святом, з Днем Незалежності України!
З повагою
Олександр ДУБІНСЬКИЙ,
народний депутат України, голова Київської
обласної організації політичної партії
«Слуга Народу»
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Шановна Вишгородська громадо!
24 серпня Україна відзначає
29-ту річницю Незалежності. Ця
дата втілила в собі давнє прагнення нашого народу до свободи
і самовизначення. Незалежність
стала новою точкою відліку в
житті кожного українця. Найважливішим і найпотрібнішим для
нас сьогодні є побажання миру.
Нехай на нашій землі засяє сонце
злагоди, достатку і процвітання,
а небо над Україною завжди буде
яскраво блакитним і безхмарним!
Щиро зичу вам родинного
щастя, міцного здоров’я, звершення усіх життєвих задумів,
невичерпної енергії та творчої
наснаги для подальшої плідної праці на благо українського суспільства.
З Днем Незалежності, Україно!
Андрій АНІСІМОВ

ЩЕ ОДНЕ СКАНДАЛЬНЕ БУДІВНИЦТВО!
«РЕКОНСТРУКЦІЯ» ПО-ВИШГОРОДСЬКИ:
З ТУАЛЕТУ — В ЧОТИРИПОВЕРХОВУ БУДІВЛЮ

но. Як же її можна було передавати під
таку «реконструкцію»?
Якщо вона здійсниться, то будуть
знищені всі зелені насадження та дерева, яких багато росте на цій земельній
ділянці. Також буде знищений тротуар,
а на його місці з’явиться стоянка для

десяти автомобілів, що змусить пішоходів пересуватися по проїзній частині.
Поруч розташована арочна бетонна спортивна зала БК «Енергетик»,
заглиблена в землю, а спорудження
нової будівлі в кількох метрах може
призвести до пошкодження зали.

Вважаю, що реконструкція нежитлової будівлі (туалету) має проводитися лише в межах площі забудови
туалету, а вся зелена зона має бути
збережена.
Станіслав РУДИЧ

Редакція газети «Вишгород» теж не залишилася байдужою до цієї
теми. За коментарем ми звернулись до заступника міського голови Вадима Карпова, який повідомив наступне:
Користувач Фейсбуку Станіслав
Рудич дійсно порушив тему, яка заслуговує на увагу. Зазначу, що історія цього питання налічує шість років. Так, 16
травня 2014 року відбулася XXXIII сесія
Вишгородської міської ради VI скликання, яка прийняла рішення № 33/21
«Про затвердження документації із
землеустрою товариству з обмеженою
відповідальністю «Статус Кепітал». У
цьому документі йшлося про відведення земельної ділянки в оренду площею
0,1906 га для житлової та громадської
забудови (для багатоповерхового житлового будівництва з об’єктами громад-

ського призначення) на просп. І. Мазепи,
9-в саме вищезгаданому товариству.
«Статус Кепітал» отримав у оренду цю
земельну ділянку строком на 10 років.
Це товариство зобов’язали укласти у
місячний термін договір оренди та встановили йому орендну ставку в розмірі
4 % від нормативної грошової оцінки
землі відповідно до рішення Вишгородської міської ради від 29.10.2013 р. №
26/13 «Про орендну плату за землю у
м. Вишгороді». Орендатор мав забезпечити вільний доступ для прокладання
нових, ремонту та експлуатації існуючих
інженерних мереж та споруд, що знахо-

дяться в межах земельної ділянки, та
виконати висновок Управління Держземагентства у Вишгородському районі № 126 від 17.02.2014 р., висновок
відділу містобудування та архітектури
Вишгородської районної державної адміністрації № 114 від 26.02.2014 р. Відповідно орендарю було доручено здійснити благоустрій території, попереджено
про недопустимість використовувати
землю за нецільовим призначенням, а
також доручено відповідним службам
оформити право комунальної власності
на цю землю. Як бачимо, рішення було
прийнято ще у 2014 році.
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Селян хочуть змусити віддати свою землю
У Верховній Раді очікує
розгляду проект закону №
3131, за яким власники земельних паїв, які не здали
їх в оренду, а обробляють
самі, щорічно платитимуть
податок з кожного гектара
незалежно від того, скільки
заробив фермер. Підготували проект ще у лютому група
депутатів від «Слуги народу»
(плюс кілька депутатів з парламентської групи «Довіра»).
У червні податковий комітет парламенту рекомендував ухвалити його за основу. Пропонуємо вам думки
експертів аграрної галузі щодо цієї пропозиції, озвучені
в інтерв’ю українським та зарубіжним ЗМІ.
Ось як характеризує суть законопроекту експерт Олексій Кущ (з коментаря «Газеті по-українськи»):
«Законопроект вводить мінімальний податок на кожен
гектар землі сільськогосподарського призначення. Суть законопроекту — всі власники паїв, які не здають їх в оренду, мають заплатити податок у розмірі 5 % від нормативногрошової оцінки землі. Сьогодні гектар оцінюють у 30 тисяч
гривень. Отже, з кожного потрібно буде заплатити 1,5 тисячі
гривень податку. І навіть за умови, якщо втратили урожай
чи земля стояла незасіяна. Якщо ж пай перебуває в оренді, то податок платитиме орендар… Депутати вважають, що
кожен фермер щороку отримує фіксовані гроші. Це повна
маячня! В Україні сільське господарство має високий ступінь
ризику: неврожай, засуха, пожежі, шкідники, врожай застряг
на елеваторі чи відібрали рейдери. Різке падіння цін на внутрішньому чи зовнішньому ринку. Або сімейне господарство
використовує частину землі під сінокіс, випас худоби чи ділянка знаходиться «під парою». Фактично такий же податок
можна брати з власників авто. Припустимо, що кожен, хто
має автомобіль, може заробляти у службі таксі. Або до власників житла: всі, хто має другу квартиру, фактично на ній
мають заробіток… Профільні аграрні асоціації кажуть, що
ініціатива не торкнеться ділянок до 1 гектару. Але в Україні
середній розмір земельного паю набагато більший. Ділянок
в обробці до гектару невелика кількість». За даними Держгеокадастру, близько 7 мільйонів українців мають земельні
паї — у середньому близько чотирьох гектарів кожен. 4,7
мільйона власників паїв є одноосібниками — тобто обробляють свої паї самостійно. Решта паїв здаються в оренду
великим агрофірмам чи холдингам. Отже, виходить, що в
середньому український одноосібник має заплатити податок
у 6 тисяч гривень (з чотирьох гектарів). Олексій Кущ вважає,
що запропонований законопроект фактично стимулюватиме

АРХАЇЧНА ТРАДИЦІЯ

продавати землю або здавати її в оренду. Німецьке видання DW, яке написало про цей законопроект, наводить думку
кількох експертів. Зокрема, голови Комітету підприємців
агропромислового комплексу при Торговельно-промисловій палаті (ТПП) України Олега Юхновського:
«Протягом останніх років українці дедалі частіше відмовляються здавати землю в оренду і вирішують обробляти її
самостійно. Після 2014 року тенденція до розірвання договорів оренди пришвидшилася. Відтоді на селі зростає підприємницький дух, дрібний бізнес непогано розвивається.
Це створило проблеми для великих компаній. Конкуренція
за землю зростає… Законопроект № 3131 може зупинити
відродження дрібного фермерства».
Інтереси цих самих великих компаній висловив DW
Алекс Ліссітса, виконавчий директор «ІМК» — одного з
найбільших агрохолдингів України:
«Всі мають платити податки. А у нас 30 відсотків землі
обробляється «по-чорному», неофіційно… Одна з основних
форм наповнення бюджету ОТГ — земля сільськогосподарського призначення. Тому потрібно запроваджувати спеціальний податок на землю для того, щоб цей податок залишався у сільській місцевості й знову ж таки працював на
місцеву громаду».
Економіст Київської школи економіки Олег Нів'євський
вважає законопроект № 3131 вкрай небезпечним:
«Це силове витіснення дрібних фермерів з їхньої землі
великими агрокомпаніями. Таким чином будуть просто «віджимати» землю в одноосібників… Селян змусять позбуватися землі, утримувати яку багатьом стане невигідно. А щодо
звинувачень одноосібників у нечесній конкуренції, то і великі
підприємства платять мінімум податків завдяки спрощеній
четвертій групі оподаткування. Вони платять близько 300
гривень з гектара єдиного податку, який замінює собою два
податки: земельний і податок на прибуток… Щодо решти
податків, таких як ПДВ на паливо, насіння або добрива, то
юридичні особи не є кінцевими платниками і тому можуть їх
нейтралізувати при продажі своєї продукції, переклавши на
кінцевого споживача. Натомість одноосібники не є юридичними особами і не мають такої можливості. Якщо одноосібник дуже чесний і вирішить задекларувати весь дохід з проданої кукурудзи, йому доведеться заплатити 18 % податку з
доходу як фізичній особі. У перерахунку на чистий прибуток
податкове навантаження в такому разі буде приблизно 50
%. І це при тому, що великі агрохолдинги платять близько 5
% від прибутку».
В ефірі телеканалу «Еспресо» голова громадської спілки «Союз українського селянства» Іван Томич висловився так:
«До 300 тисяч особистих селянських господарств приєднали земельні паї до своїх особистих господарств, і на площі

3 - 4 гектари вони ведуть вже більш товарне виробництво.
Запровадження 6 тисяч гривень податку на 4 гектари — це
кінець їхньої діяльності… Запровадження такого податку
призведе до зменшення кількості працюючих людей у селах,
а також до збіднення і так бідного сільського населення. Ще
одним наслідком такого рішення може стати здорожчання
фруктів, овочів і ягід, які вирощують в українських селах…
Це удар по українському селянству. А ширше — це зачистка
з української землі українських селян».
Як би не бідкалися великі компанії, мовляв, одноосібники ведуть проти них нечесну конкуренцію, кожній нормальній людині ясно, що готується нищівний удар по селянах в
інтересах аграрних монополій. (До речі, сукупні податки, які
платять юридичні особи, включно з ПДВ, зазвичай складають понад 1500 гривень в перерахунку з гектара і, згідно
із законопроектом №3131, їм нічого додатково платити не
доведеться). Очевидно, що селяни це прекрасно розуміють.
Недарма 8 липня голова українського уряду Денис Шмигаль заявив на засіданні уряду:
«Хотів повідомити нашу позицію з приводу законопроекту № 3131 про збільшення податків на гектар землі. Ця
ідея на сьогоднішній день, я вважаю, передчасна — в умовах
кризи, в умовах, коли фермери просять підтримки від держави збільшувати орендну плату не зовсім коректно. Ми через
профільне міністерство і профільний комітет будемо просити
донести цю думку до парламентарів, щоб вони таке рішення
під час кризи та під час складнощів з роботою в агросфері
передчасно не приймали».
Отже, ухвалювати такий закон напередодні виборів до
місцевих рад владі боязно. Прем’єр не каже, що ідея законопроекту погана, а лише передчасна. До речі, є інформація, що намір Шмигаля відкласти ухвалення нового податку
може й не справдитися: агромонополії тиснуть, їм хочеться
прибрати землю селян-одноосібників якнайшвидше і передвиборчі проблеми влади їх мало хвилюють. Тож не дивуйтеся, якщо законопроект ухвалять (чи спробують ухвалити) у
парламенті ще до виборів 25 жовтня.
Перший заступник голови Київської облради, член
фракції «Європейської Солідарності» Тетяна Семенова:
«Очевидно, що таким законом людей змушують продавати землю. Навіть теза про те, що у випадку оренди паю податок платитиме тільки орендар – є обманом. Просто орендар, сплативши новий податок, зменшить як мінімум на таку
ж суму плату власнику землі. «Європейська Солідарність»,
безумовно, всіляко протидіятиме ухваленню законопроекту
№ 3131. Зокрема, наша фракція у Київській обласній раді на
найближчій сесії ініціюватиме вимогу нашої ради до народних депутатів не ухвалювати цей проект».
Андрій ПЕЩЕРІН,
депутат Київської обласної ради

Смак первозданності — дикий мед

Дикий мед… Від цих слів віє якоюсь
давністю, первозданністю, таємничістю,
дивним смаком, який так хочеться спробувати. Відразу уявляється ліс, борть на
старому дубі, бджоли, що невтомно носять
свій взяток, бортник, що, мов альпініст,
вилазить по мотузці-лєзиві на дерево, зачерпує соти, доки влазить рука у борть, і
бере собі частку добутку, а решту залишає
бджолам…
Яким він був колись на смак — дикий мед,
і яким є сьогодні? Ті бортники, які залишились

в них не відокремлюють від пергових і мед
зберігає властивості майже всіх продуктів
бджільництва. Саме з такого меду варили раніше міцні меди для свят і медовий квас, ситу
для повсякденного вжитку. Продукти бортництва широко використовувалися у народній
медицині і мають великі перспективи у сучасній фармакології», — розповідає науковий
керівник Національного проєкту «Бортництво
Полісся: архаїчна традиція у сучасному вимірі», провідний науковий співробітник Інституту мистецтвознавства, фольклористики та

вірними традиціям предків-медоборів і пронесли справу дідів-батьків донині, розповідають,
що цей мед терпкіший і насиченіший, ніж із
вулика, духмяніший, адже настояний на дикорослих квітах лісів і лугів.
«Вміння добування меду від лісових бджіл
— бортництво — один із найдавніших промислів в Україні, що зберігся і донині. Дикий
мед істотно відрізняється за смаком від меду
бджіл із присадибних пасік. І не лише за рахунок рослин-медоносів, з яких бджоли беруть
взяток, але й через те, що медові стільники

етнології ім. М.Т. Рильського НАНУ, кандидат
історичних наук Галина Бондаренко.
Давні медоборні традиції нині досліджуються у межах Національного проєкту «Бортництво Полісся: архаїчна традиція у сучасному вимірі», ініційованого Вишгородським
історико-культурним заповідником, що охоплює Київщину, Житомирщину й Рівненщину
і реалізується за підтримки Українського культурного фонду.
У 2018 р. бортництво занесене до Національного реєстру об’єктів нематеріаль-

ної культурної спадщини, де зафіксовано ареали його побутування на теренах
Житомирської та Рівненської областей.
«Значним центром бортництва раніше була
і Київщина. Історичні джерела свідчать, що
Київ був оточений непролазними лісами, зі
старими деревами, придатними для проживання бджіл. Борті розміщувались і на околицях міста. Попри занепад промислу, починаючи з XVII ст., населення Київського Полісся
практикувало заняття ним ще у XX ст. Ця
традиція не зникла остаточно сьогодні, хоч з
огляду на утаємниченість професії, тутешні
бджолярі неохоче діляться своїми секретами», — зауважує Галина Бондаренко.
Нещодавно наукова експедиція Національного проєкту «Бортництво Полісся: архаїчна традиція у сучасному вимірі» здійснила справжнє відкриття у царині побутування
бортництва на Київщині, зафіксувавши його
осередки у селах Шпилі та Рудня-Шпильова
Іванківського району.
«Ми не лише знайшли осередки бортництва на Київщині, а й дізналися немало про
традиції, звичаї й характер діяльності бортників Київського Полісся. Інформація, яку ми
отримали безпосередньо від представників
бортницького фаху, — безцінна, адже вона
дає уявлення про сучасне побутування ремесла і дозволяє простежити його розвиток до нинішнього часу. Результати експедиції дадуть
можливість поповнити список ареалів побутування давнього промислу в Національному

переліку елементів нематеріальної культурної
спадщини України (елемент «Бортництво»)»,
— зауважує куратор Національного проєкту «Бортництво Полісся: архаїчна традиція у
сучасному вимірі», директор Вишгородського
історико-культурного заповідника, кандидат
історичних наук Влада Литовченко.
Бортний мед є дорогим і дефіцитним не
лише через свої смакові якості, а й тому, що
його мало: якщо з вулика пасічник може взяти
до 35 кілограмів меду за сезон, то з борті —
всього 5-7 кг, зрідка — до 10. Тому дикий мед
постійно користується попитом.
Поціновувачі цього продукту зазвичай
дружать із бортниками, аби не пропустити
можливості придбати такий мед. Однак Галина Бондаренко дає підказку — де кожен
може спробувати солодкий продукт з лісових
квітів. «Сучасна експозиція історико-етнографічного регіону «Полісся» в музеї містить
вулики-дуплянки з Коростенського району
Житомирської області, посуд для зберігання
меду з Київського Полісся, у колибі можна
скуштувати традиційні страви з медом, а у
сувенірній крамничці придбати вироби з «дикого» воску», розповідає науковець. Вона додає, що проєктом передбачається заохочення
до співпраці фахівців з меду та медоваріння,
професійних спільнот, зацікавлених у використанні продуктів бортництва та промоції
цієї традиції як культурного та туристичного
ресурсу.
Інна КОСЯНЧУК, журналіст

ДОВІДКА.
Ініціатор Національного проєкту «Бортництво Полісся: архаїчна традиція у сучасному
вимірі» — Вишгородський історико-культурний заповідник. Співорганізатори проєкту: Вишгородська міська рада, Управління культури і туризму Рівненської обласної державної адміністрації, Сарненський історико-етнографічний музей за підтримки Житомирської обласної
державної адміністрації, Київської обласної державної адміністрації, Рівненської обласної
державної адміністрації.
Проєкт реалізується за підтримки Українського культурного фонду.
Науково-етнографічна експедиція в Іванківський район щодо виявлення осередків бортництва на Київщині відбулась за особистої підтримки голови Київської обласної державної
адміністрації Василя Володіна та заступника голови КОДА Дмитра Назаренка.
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Будівництво гальмується…

Застосування реєстраторів розрахункових
операцій (РРО) підприємцями
Зміни від 20.09.2019 р. та
від 17.03.2020 р. до Закону
України «Про застосування
реєстраторів розрахункових
операцій у сфері торгівлі,
громадського
харчування
та послуг» від 6 липня 1995
року № 265/95-ВР (надалі
— Закон) внесли багато новацій та розширили сферу
застосування РРО підприємцями.
Розглянемо основні нововведення та перелік видів
діяльності, а також груп ФОПів, для яких
обов’язкове застосування РРО при здійсненні розрахункових операцій із покупцями.
Чи не найголовніше нововведення для
підприємців – це запровадження програмного РРО, тобто програмного комплексу у
вигляді технічного або програмного рішення
на будь-якому пристрої, в т. ч. смартфоні,
планшеті, ноутбуці та ін. Передбачається, що
програмні РРО зможуть працювати в режимі
офлайн до 36 годин.
Підприємець зможе використовувати фіскальні номери, які бронюються заздалегідь.
У режимі офлайн дозволяється здійснювати розрахункові операції не більше, ніж 168
годин на місяць.
Також, слід сказати про можливість реєстрації програмного РРО в органах ДПС через приватну частину електронного кабінету
платника.
Тепер розглянемо дедлайни застосування РРО підприємцями.
Обов’язково повинні застосовувати
РРО наступні категорії ФОПів:
ФОП-платники єдиного податку II-IV груп,
які здійснюють розрахункові операції в готівковій або в безготівковій формі, при продажу
товарів (наданні послуг) зобов'язані проводити розрахункові операції на повну суму покупки через РРО та/або ПРРО з роздрукуванням
відповідних розрахункових документів
до 1 січня 2021 року у разі:
перевищення в календарному році незалежно від обраного виду діяльності обсягу
доходу понад 1 млн грн;
здійснення реалізації технічно складних
побутових товарів, що підлягають гарантійно-

МІСТО

му ремонту, а також лікарських
засобів та виробів медичного
призначення;
з 1 січня 2021 року до 1
квітня 2021 року у разі:
перевищення в календарному році незалежно від обраного
виду діяльності обсягу доходу
понад 1 млн грн;
реалізації товарів (надання
послуг) через мережу Інтернет;
реалізації технічно складних
побутових товарів, що підлягають гарантійному ремонту;
реалізації лікарських засобів, виробів медичного призначення та надання платних послуг у сфері охорони здоров'я;
реалізації ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного
утворення та напівдорогоцінного каміння;
роздрібної торгівлі вживаними товарами
в магазинах (група 47.79 КВЕД);
діяльності ресторанів, кафе, ресторанів
швидкого обслуговування, якщо така діяльність є іншою, ніж визначена п. 11 ст. 9 Закону;
діяльності туристичних агентств, туристичних операторів;
діяльності готелів і подібних засобів тимчасового розміщення (група 55.10 КВЕД);
реалізації текстилю (крім реалізації за готівкові кошти на ринках), деталей та приладдя для автотранспортних засобів відповідно
до переліку, що затверджується Кабінетом
Міністрів України.
З 1 квітня 2021 року: обов’язково РРО
застосовуватимуть всі ФОПи незалежно
від видів діяльності, окрім:
тих ФОПів, що здійснюють діяльність на I
групі єдиного податку;
ФОПів, які проводять розрахунки з покупцями виключно в безготівковій формі;
тих, хто здійснює торгівлю товарами за
готівку на ринках, окрім товарів, що підлягають гарантійному обслуговуванню;
тих, хто здійснює торгівлю на ринках продуктами власного підсобного господарства.
Олександр ОЛЕКСІЙ,
юрист

Кілька місяців тому будівництво дитячого садочка по вул. Шкільній у Вишгороді включено в програму «Фонду регіонального розвитку» за президентською програмою «Капітальне будівництво». Ми
подавали заявку на 26 мільйонів гривень. По факту
отримали 13 мільйонів. Також ми передбачили таку
ж суму на будівництво із міського бюджету.
Не дивлячись на те, що є стовідсоткове фінансування, підрядник не вкладається в терміни, і ми
вже сьогодні бачимо, що ні 1 вересня, як було попередньо обумовлено, садок не буде здано в експлуатацію, ні, навіть, у грудні.
Із незрозумілих для нас причин у підрядника
відбулася зміна керівництва — змінилися директор і засновник фірми. А люди, які працювали, залишилися. Складається враження, що підрядник
затягує процес.
Трохим ІВАНОВ, заступник міського голови

УКРАЇНСТВО

Прапор батьків, прапор пам’яті поколінь
Не прапор-раб, не прапор-порохня
Нам обпожежив душу, товариство.
Не встанемо, братове, із коня,
Доки не стане в полі нашім чисто.
Микола Вінграновський
Відновлення, становлення Українських державних символів (Герб,
Прапор, Гімн-славень) на терені
міста і району (1989-1990-1991 рр.)
відбувалося не без суперечностей
і протистоянь. Ініціаторами заходів
відродження були Народний Рух,
Українська республіканська партія,
Товариство української мови ім. Т.
Шевченка. Пропоную дві свої поезії, де відбито критичні моменти
17.02.1990 р., коли вперше на терені району замайоріло тоді ще тільки
кілька синьо-жовтих національних
прапорів на мітингу у Нових Петрівцях.
Петлюрівщина
Мітинг. Вирує натовп…
Хтось навіть прибув екскаватором.
…Гострі слова. Плакати
Гелікоптерами пробують заглушати.
Хлопці з «Карата»
Вперше із нашим прапором.
…Раптом. Начміл верещить:

— Петлюрівщину заберіть!! —
Натовп реве у захваті!
— Що заберіть?!
Сонце? Блакить?
Присутніх усіх?! —
І над усім — звільнення сміх.
Хвилина мовчанки
Наш прапор горить — як зоря,
Як пам’ять про Батька в серці.
Наш прапор горить — не згоря! —
Зі злом усесвітнім у герці.
Це небо і сонце на нім.
Це Божа воля яріє,
І мрія найкращих синів
Тризубом полум’яніє.
Вірші, як документи, як пам’ять і
вітання всім добродійним і безкорисним учасникам тих небуденних поривань зі святом Незалежності.
Олександр ДРОБАХА,
голова ради Вишгородської
районної організації НРУ
(вересень 1989-31.12.1990 рр.),
голова ради Вишгородської
районної організації УРП (19902000 р. р.), почесний голова
Вишгородської крайової філії
Всеукраїнського об’єднання
ветеранів, учасників боротьби за
Незалежність України

Зобов’язання перед виборцями виконано

Вулиця Дніпровська за своїм статусом належить до однієї
із
напружених
автомагістралей
міста. По-перше,
це
короткий
шлях з пр-кту
Мазепи до набережної, а, подруге, наявність
великої кількості
крупних торгівельних точок. А звідси
— десятки вантажівок з товарами, їх
маневри на прибудинкових територіях, словом, потреба у ремонті дорожнього полотна, заїздів, тротуарів біля
навколишніх будинків визрівала давно. І ось нарешті крига скресла.
Проект передбачив проведення
низки наступних робіт: відновлення мощення вздовж фундаменту будинку №
1, реконструкцію клумб біля під’їздів та
магазину «Varus», мощення асфальтобетонного покриття на тротуарах, проїжджій частині та парковках, розширення
в’їзду до двору.
Як депутат міської ради, я мав змогу
ознайомитися з проектом реконструкції,

виготовленим київськими спеціалістами
ТОВ ПБК «Дортранс». У цілому він задовольнив усі наші вимоги, і тепер залишалося проконтролювати якість виконання
цих робіт.
Я неодноразово спілкувався з дорожниками під час укладки асфальтобетону і зазначу, що відхилень від проекту практично не було: товщина шару
відповідала стандартам, бортові камені
встановлено рівно, асфальт укатано без
жодної складки, здійснено благоустрій
прилеглої території. А ще дуже суттєво
ремонтники змінили нахили площин, де
в результаті попередніх помилок збиралася вода. Втім, задоволеними виявилися і виборці з будинку № 1, з якими
я спілкувався. Гадаю, що за належного
догляду новий асфальтобетон радуватиме навколишніх мешканців не один рік.
Також новий тротуар, а головне,
нові паркомісця з’явилися біля старого
«ЕКОмаркету». Слід ще зазначити, що
змінилася на краще територія по вул.
Дніпровській між будинками №№ 1, 3:
нові лавочки, тротуари, місця для паркування автомобілів.
На початку моєї депутатської каденції ми домовлялися з виборцями реконструювати найпроблемніші прибудин-

кові території по округу за адресами:
вул. Набережна, 2, вул. Шолуденка, 3,
вул. Старосільська та вул. Дніпровська,
1. Все це успішно виконано. Вперше за
всю історію існування вул. Старосільської по ній було укладено асфальт. Я

сподіваюся, що за цими адресами наші
жінки вже ніколи не ламатимуть підбори,
а в дощових сутінках ніхто не вступить у
ковдобину з водою.
Артем ТЮТЮННИК,
депутат міської ради
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ПОНЕДІЛОК, 24 СЕРПНЯ 2020 РОКУ
1+1
06:30 Спецвипуск
«Снiданку з «1+1» та
ТСН з нагоди Дня
Незалежностi України
11:30 Х/ф «Проблемна
дитина»
13:15 Х/ф «Проблемна
дитина 2»
15:10, 16:20, 17:20, 18:25
Т/с «Свати»
20:30 Концерт «Свiтське
життя.15 рокiв»
23:10 Х/ф «Вiддана»
2+2
06:00, 19:20 Т/с «Опер за
викликом-4»
09:40 Х/ф «Ронiн»

12:00 «Загублений свiт»
17:00 Х/ф «В пошуках
скарбiв нiбелунгiв»
20:20, 21:30 Т/с
«Звонар-2»
22:35 Т/с «Кiстки»
UA:ПЕРШИЙ
07:15 М/с «Листи вiд
Фелiкса»
08:00 Мiжконфесiйна
молитва за Україну в
Святiй Софiї Київськiй
09:05 «Мирний птах»
10:00 Суспiльна студiя.
Марафон
13:00 Д/ц «Подорож
вiдкритим космосом»
13:30 Секрети Сонячної

системи
15:00 UA Фольк. Спогади
16:00 Спецпроєкт «Мiй
прапор»
17:00, 22:20 Д/ц
«Боротьба за виживання»
18:00 Д/ц «Iсторiї
вулканiв»
18:30 Д/ц «Всi на море.
Окiнава»
19:30 Д/ц «Дикi тварини»
20:00 «Концтабiр
Iзоляцiя»
21:20 Святi та грiшнi
23:00 Х/ф «Дике поле»
ТРК «УКРАїНА»
07:00 Ранок з
Незалежною Україною

09:00, 12:00, 15:00, 19:00
Сьогоднi
09:45, 12:15 Т/с «Родина
на рiк»
14:10, 15:30 Т/c
«Незабута»
20:00 Концерт. З днем
народження, Україно!
22:00 Музична
платформа. Українська
пiсня. Львiв 2020
23:00 День Незалежностi
з «Океаном Ельзи»
ТЕТ
06:00 ТЕТ Мультиранок
08:15, 14:15, 20:15
Одного разу пiд
Полтавою

08:45, 14:45, 18:15 Танька
i Володька
09:15, 15:15, 23:45
Країна У
09:45, 15:45, 22:45
Сiмейка У
10:15, 17:15 Богиня
шопiнгу. Екстремальний
сезон
11:15, 16:15 4 весiлля
12:15 Панянка-селянка
13:15, 19:15 Т/с
«Євродиректор»
21:15 М/ф
«Льодовиковий перiод»
СТБ
07:00, 23:05 Т/с «Доктор
Хаус»

11:50, 14:50 «МастерШеф
- 8»
14:30, 17:30, 22:00
«Вiкна-Новини»
15:20 Т/с «Швидка
допомога»
18:15 «Один за всiх»
20:15, 22:45 Т/с «У
кожного свiй обман»
НОВИЙ КАНАЛ
07:20, 11:00 Варьяти
09:00 Improv Live Show
13:00 Х/ф «Люди в
чорному 3»
15:00 Х/ф «Люди в
чорному: Iнтернешнл»
17:10 М/ф «Викрадена
принцеса»

19:00 Т/с «Сторожова
застава»
22:30 Х/ф «Самотнiй за
контрактом»

Злочинець мимоволi»
22:05 Концерт «Таїсiя
Повалiй. Україна. Голос.
Душа»

ІНТЕР
07:10, 08:10 «Ранок з
Iнтером»
09:20, 18:00, 19:00
Ток-шоу «Стосується
кожного»
11:15, 12:25 Х/ф «Шеф»
13:30 Концерт «З
Україною в серці»
15:50 Х/ф «Джентльмени
удачi»
20:00 «Подробицi»
21:00 «Речдок.
Особливий випадок.

ICTV
07:25 Х/ф «Шляхетнi
волоцюги»
09:40 Скетч-шоу «На
трьох»
11:40, 13:00 Дизель-шоу:
День Незалежностi
12:45 Факти. День
14:30 Х/ф «Турист»
16:25 Х/ф «Мiстер і мiсiс
Смiт»
18:45 Факти. Вечiр
19:10 Х/ф «День
Незалежностi»

ІНТЕР
07:10, 08:10, 09:20 «Ранок
з Iнтером»
10:00 «Корисна
програма»
11:05, 12:25 Т/с «Панi
Фазiлет i її доньки»
13:20 «Гарне здоров’я»
14:25, 15:20 «Речдок»
16:20 «Речдок.
Особливий випадок. Луна
вiйни»
18:00, 19:00 Ток-шоу
«Стосується кожного»
20:00 «Подробицi»
21:00 «Речдок.
Особливий випадок.
Злочинець мимоволi»
22:10 «Слiдство вели... з
Леонiдом Каневським»

ICTV
06:30 Ранок у великому
мiстi
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:25 Надзвичайнi
новини
10:10 Секретний фронт
11:00, 13:20, 22:40 Т/с
«Таємнi дверi»
12:45, 15:45 Факти. День
13:40, 16:15, 21:30 Т/с
«Пес»
16:20 Х/ф «Орлиний зiр»
18:45, 21:05 Факти. Вечiр
20:20 Громадянська
оборона
23:40 Х/ф «Рахунок»

14:25, 15:20 «Речдок»
16:20 «Речдок.
Особливий випадок. Луна
вiйни»
18:00, 19:00 Ток-шоу
«Стосується кожного»
20:00 «Подробицi»
21:00 «Речдок.
Особливий випадок.
Злочинець мимоволi»
22:05 «Слiдство вели... з
Леонiдом Каневським»
23:55 Т/с «Спокуса 2»

11:35, 13:20, 22:35 Т/с
«Таємнi дверi»
12:45, 15:45 Факти. День
14:20, 16:20, 21:25 Т/с
«Пес»
16:50 Х/ф «Потрiйна
загроза»
18:45, 21:05 Факти. Вечiр
20:20 Секретний фронт
23:40 Х/ф
«Пiслявесiльний розгром»

22:00 Х/ф «День
Незалежностi:
Вiдродження»
5 КАНАЛ
07:15 Д/с «Бойовий
вiдлiк»
08:15 Д/с «Неймовiрнi
винаходи»
09:35, 10:10, 11:10, 12:20,
13:10, 14:10, 15:30,
16:10, 17:10, 18:10,
19:25 Телемарафон
«Незалежнiсть. Боротьба
триває»
22:00 Д/ф «Рутенiя.
Повернення Коду Нацiї»
23:10 Д/с «Любов,
ненависть i пропаганда»

ВIВТОРОК, 25 СЕРПНЯ 2020 РОКУ
1+1
06:30, 07:10, 08:10, 09:10
«Снiданок з 1+1»
07:00, 08:00, 09:00, 12:00,
16:45, 19:30 ТСН
09:25, 10:25 «Життя
вiдомих людей»
11:25, 12:20, 13:05, 14:55
«Мiняю жiнку»
17:10 Т/с «Жiнка»
20:30, 21:35 Т/с «Свати»
22:35 Т/с «Принцип
насолоди»
23:40 Х/ф «Непристойна
пропозицiя»
2+2
06:00, 19:20 Т/с «Опер за
викликом-4»
06:50 Т/с «Ласко»
08:45 «Помста природи»

09:00, 17:15 «Загублений
свiт»
12:50 Х/ф «Багрянi рiки»
14:50 Х/ф «Iмперiя вовкiв»
18:15 «Спецкор»
18:50 «Джедаi»
20:15, 21:25 Т/с
«Звонар-2»
22:35, 00:10 Т/с «Кiстки»
UA:ПЕРШИЙ
06:00 ГIМН УКРАЇНИ
06:10 Шо? Як?
06:35 М/с «Книга
джунглiв»
07:00, 08:00, 09:00, 13:00,
15:00, 18:00, 21:00, 23:15
Новини
07:05, 08:05, 09:05, 12:00,
13:10, 18:20 Суспiльна
студiя. Марафон

09:30 Т/с «Жiночий рай»
10:30 Смаки Європи
11:00 Дивовижнi сади.
Фрейр - Бельгiя
15:20 Д/ц «Експедицiя зi
Стiвом Бекшеллем»
16:30 Т/с «Мiстер
Селфрiдж»
17:30 Схеми. Корупцiя в
деталях
18:55 Д/ц «Супер-Чуття»
19:35 Д/ц «Боротьба за
виживання»
20:25 Д/ц «Дикi тварини»
21:40 Нашi грошi
22:15 Д/ц «Вижити в дикiй
природi»
ТРК «УКРАїНА»
06:30, 07:10, 08:15 Ранок
з Україною

07:00, 08:00, 09:00, 15:00,
19:00, 23:20 Сьогоднi
09:30 Зiрковий шлях
10:20 Реальна мiстика
13:30, 15:30 Т/с
«Виходьте без дзвiнка 2»
17:00 Iсторiя одного
злочину
20:10 Ток-шоу «Говорить
Україна»
20:50 Футбол.
Суперкубок України
«Шахтар» - «Динамо»
23:40 Т/с «З минулого з
любов’ю»

08:45, 14:45, 18:15 Танька
i Володька
09:15, 15:15, 00:00
Країна У
09:45, 15:45, 23:00
Сiмейка У
10:15, 17:15 Богиня
шопiнгу. Екстремальний
сезон
11:15, 16:15 4 весiлля
12:15 Панянка-селянка
13:15, 19:15 Т/с
«Євродиректор»
21:15 М/ф
«Льодовиковий перiод 2:
Глобальне потеплiння»

ТЕТ
06:00 ТЕТ Мультиранок
08:15, 14:15, 20:15
Одного разу пiд
Полтавою

СТБ
08:40 Т/с «Комiсар Рекс»
11:40, 14:50 «МастерШеф
- 8»

Україна»
21:00 Т/с «На твоєму
боцi»
23:20 Т/с «Утiкачка»

«Євродиректор»
21:15 М/ф
«Льодовиковий перiод 3:
Ера динозаврiв»

ТЕТ
06:00 ТЕТ Мультиранок
08:15, 14:15, 20:15
Одного разу пiд
Полтавою
08:45, 14:45, 18:15 Танька
i Володька
09:15, 15:15, 00:00
Країна У
09:45, 15:45, 23:00
Сiмейка У
10:15, 17:15 Богиня
шопiнгу. Екстремальний
сезон
11:15, 16:15 4 весiлля
12:15 Панянка-селянка
13:15, 19:15 Т/с

СТБ
06:05 Т/с «Коли ми
вдома»
07:20, 23:00 Т/с «Доктор
Хаус»
09:10 Т/с «Комiсар Рекс»
12:15, 14:50 «МастерШеф
- 8»
14:30, 17:30, 22:00
«Вiкна-Новини»
15:25 Т/с «Швидка
допомога»
18:15 «Один за всiх»
20:15, 22:45 Т/с «У
кожного свiй обман»

злочину
20:10 Ток-шоу «Говорить
Україна»
21:00 Т/с «На твоєму
боцi»
23:20 Слiдами
00:00 Т/с «Солона
карамель»

шопiнгу. Екстремальний
сезон
11:15, 16:15 4 весiлля
12:15 Панянка-селянка
13:15, 19:15 Т/с
«Євродиректор»
21:15 М/ф
«Льодовиковий перiод 4:
Континентальний дрейф»

14:30, 17:30, 22:00
«Вiкна-Новини»
15:20 Т/с «Швидка
допомога»
18:15 «Один за всiх»
20:15, 22:45 Т/с «У
кожного свiй обман»
НОВИЙ КАНАЛ
07:20 Варьяти
09:00 Т/с «Шлях
чарiвника»
10:30 Х/ф «Шопоголiк»
12:40 Суперiнтуїцiя
14:50, 19:00 Хто зверху?
21:00 Х/ф «Щоденники
принцеси»
23:10 Х/ф «Щоденники
принцеси 2: Королiвськi
заручини»

5 КАНАЛ
07:10, 08:10, 21:25
Актуально: Економiка.

Полiтика. Соцiум
07:15, 16:10, 17:10 Д/с
«Бойовий вiдлiк»
08:15 Д/с «Неймовiрнi
винаходи»
09:35 Машина часу
10:10, 11:10
Д/с «Найбiльш
екстремальний»
12:30 Є сенс
13:10, 14:10 Д/с «Крила
вiйни»
15:30 Час Ч
18:10, 23:00 Д/с «Любов,
ненависть i пропаганда»
19:25 Д/c «Таємнича
свiтова вiйна»
20:10 Iнформацiйний
вечiр
22:00 Д/с «Щоденники
Другої свiтової вiйни»

СЕРЕДА, 26 СЕРПНЯ 2020 РОКУ
1+1
07:00, 08:00, 09:00, 12:00,
16:45, 19:30 ТСН
09:25, 10:25 «Життя
вiдомих людей»
11:25, 12:20, 13:25, 15:30
«Мiняю жiнку»
17:10 Т/с «Жiнка»
20:30, 21:30 Т/с «Свати»
22:35 Т/с «Принцип
насолоди»
23:40 Х/ф «Фiрма»
2+2
07:10 Т/с «Ласко»
08:55 Х/ф «Лiтак проти
вулкана»
10:30 «Помста природи»
10:40, 17:15 «Загублений
свiт»
13:15 Х/ф «Робокоп»
15:10 Х/ф «Робокоп-2»

19:20 Т/с «Опер за
викликом-4»
20:15, 21:20 Т/с
«Звонар-2»
22:25, 00:00 Т/с «Кiстки»
UA:ПЕРШИЙ
07:00, 08:00, 09:00, 13:00,
15:00, 18:00, 21:00, 23:15
Новини
07:05, 08:05, 09:05, 12:00,
13:10, 18:20 Суспiльна
студiя. Марафон
09:30 Т/с «Жiночий рай»
10:30 Смаки Європи
11:00 Дивовижнi сади.
Реоль - Францiя
11:25 Телепродаж
15:20 Д/ц «Експедицiя зi
Стiвом Бекшеллем»
16:30 Т/с «Мiстер
Селфрiдж»

17:30 Нашi грошi
18:55 Д/ц «Супер-Чуття»
19:35 Д/ц «Боротьба за
виживання»
20:25 Д/ц «Дикi тварини»
21:40 Бюджетники
22:15 Д/ц «Вижити в дикiй
природi»
00:00 Спiльно
ТРК «УКРАїНА»
06:30, 07:10, 08:15 Ранок
з Україною
07:00, 08:00, 09:00, 15:00,
19:00, 23:00 Сьогоднi
09:30 Зiрковий шлях
10:20 Реальна мiстика
13:30, 15:30 Т/с
«Виходьте без дзвiнка 2»
17:00 Iсторiя одного
злочину
20:10 Ток-шоу «Говорить

НОВИЙ КАНАЛ

06:05 Мультфiльми
07:20 Варьяти
09:00 Т/с «Шлях
чарiвника»
10:50 Х/ф «Щоденники
принцеси»
13:00 Хто проти
блондинок?
15:00, 19:00 Хто зверху?
21:00 Х/ф «Зачарована»
23:10 Х/ф «Шопоголiк»
ІНТЕР
07:00, 08:00, 09:00, 12:00,
17:40 Новини
07:10, 08:10, 09:20 «Ранок
з Iнтером»
10:00 «Корисна
програма»
11:05, 12:25 Т/с «Панi
Фазiлет i її доньки»
13:20 «Гарне здоров’я»

ICTV
06:30 Ранок у великому
мiстi
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:25 Надзвичайнi
новини
10:10 Громадянська
оборона

5 КАНАЛ
06:00, 21:40 Час-Time
06:30, 15:30 Час Ч
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, 00:00 Час
новин
07:10, 08:10, 21:25
Актуально: Економiка.

Полiтика. Соцiум
07:15, 16:10, 17:10 Д/с
«Бойовий вiдлiк»
08:15 Д/с «Неймовiрнi
винаходи»
09:35 Машина часу
10:10, 11:10
Д/с «Найбiльш
екстремальний»
12:20 Гончаренко рулить
12:50 Vоїн - це я!
13:10, 14:10 Д/с «Крила
вiйни»
18:10, 23:00 Д/с «Любов,
ненависть i пропаганда»
19:25 Д/c «Таємнича
свiтова вiйна»
20:10 Iнформацiйний
вечiр
22:00 Д/с «Щоденники
Другої свiтової
вiйни»

ЧЕТВЕР, 27 СЕРПНЯ 2020 РОКУ
1+1
07:00, 08:00, 09:00, 12:00,
16:45, 19:30 ТСН
09:25, 10:25 «Життя
вiдомих людей»
11:20, 12:20, 13:15, 15:05
«Одруження наослiп»
17:10 Т/с «Жiнка»
20:30 Т/с «Свати»
21:30 «Право на владу
2020»
00:45 Х/ф «Параноя»
2+2
07:10 Т/с «Ласко»
09:00 «Помста природи»
10:55, 17:20 «Загублений
свiт»
13:50 Х/ф «Робокоп-3»
15:45 Х/ф «За межею
порожнечi»

19:20 Т/с «Опер за
викликом-4»
20:15, 21:20 Т/с
«Звонар-2»
22:25, 00:00 Т/с «Кiстки»
UA:ПЕРШИЙ
07:00, 08:00, 09:00, 13:00,
15:00, 18:00, 21:00, 23:15
Новини
07:05, 08:05, 09:05, 12:00,
13:10, 18:20 Суспiльна
студiя. Марафон
09:30 Т/с «Жiночий рай»
10:30 Смаки Європи
11:00 Дивовижнi сади.
Тет д’Ор - Францiя
15:20 Д/ц «Експедицiя зi
Стiвом Бекшеллем»
16:30 Т/с «Мiстер
Селфрiдж»

17:30 Бюджетники
18:55 Д/ц «Супер-Чуття»
19:35 Д/ц «Боротьба за
виживання»
20:25 Д/ц «Дикi тварини»
21:40 Схеми. Корупцiя в
деталях
22:15 Д/ц «Вижити в дикiй
природi»
00:00 #ВУКРАЇНI
ТРК «УКРАїНА»
06:30, 07:10, 08:15 Ранок
з Україною
07:00, 08:00, 09:00, 15:00,
19:00, 23:00 Сьогоднi
09:30 Зiрковий шлях
10:20 Реальна мiстика
13:30, 15:30 Т/с
«Виходьте без дзвiнка 2»
17:00 Iсторiя одного

ТЕТ
06:00 ТЕТ Мультиранок
08:15, 14:15, 20:15
Одного разу пiд
Полтавою
08:45, 14:45, 18:15 Танька
i Володька
09:15, 15:15, 00:00
Країна У
09:45, 15:45, 23:00
Сiмейка У
10:15, 17:15 Богиня

СТБ
06:05 Т/с «Коли ми
вдома»
07:10, 23:00 Т/с «Доктор
Хаус»
09:00 Т/с «Комiсар Рекс»
12:00, 14:50 «МастерШеф
- 8»
14:30, 17:30, 22:00
«Вiкна-Новини»
15:20 Т/с «Швидка

допомога»
18:15 «Один за всiх»
20:15, 22:45 Т/с «У
кожного свiй обман»
НОВИЙ КАНАЛ
06:05 Мультфiльми
07:20, 13:00 Варьяти
09:00 Т/с «Шлях
чарiвника»
10:40 Х/ф «Щоденники
принцеси 2: Королiвськi
заручини»
15:00, 19:00 Хто зверху?
21:00 Х/ф «Освiдчення»
23:10 Х/ф «Дiвчина моїх
кошмарiв»
ІНТЕР
07:00, 08:00, 09:00, 12:00,
17:40 Новини

10:00 «Корисна
програма»
11:05, 12:25 Т/с «Панi
Фазiлет i її доньки»
13:20 «Гарне здоров’я»
14:25, 15:25 «Речдок»
16:20 «Речдок.
Особливий випадок. Луна
вiйни»
18:00, 19:00 Ток-шоу
«Стосується кожного»
20:00 «Подробицi»
21:00 «Речдок.
Особливий випадок.
Злочинець мимоволi»
22:10 «Слiдство вели... з
Леонiдом Каневським»
00:00 Т/с «Спокуса 2»
ICTV
08:45 Факти. Ранок

09:15, 19:25 Надзвичайнi
новини
10:10 Секретний фронт
11:10, 13:20 Т/с «Рiшає
Онiстрат»
12:45, 15:45 Факти. День
13:50 Х/ф «Потрiйна
загроза»
16:15 Х/ф «Робот на iм’я
Чаппi»
18:45, 21:05 Факти. Вечiр
20:20 Анти-зомбi
21:30 Т/с «Пес»
22:35 Т/с «Таємнi дверi»
23:40 Х/ф
«Законослухняний
громадянин»
5 КАНАЛ
07:10, 08:10, 21:25
Актуально: Економiка.

Полiтика. Соцiум
07:15, 16:10 Д/с
«Бойовий вiдлiк»
08:15 Д/с «Неймовiрнi
винаходи»
09:35 Машина часу
10:10, 11:10
Д/с «Найбiльш
екстремальний»
12:30 Невигаданi iсторiї
13:10, 14:10 Д/с «Крила
вiйни»
17:10 Таємницi вiйни
18:10, 23:00 Д/с «Любов,
ненависть i пропаганда»
19:25 Д/c «Таємнича
свiтова вiйна»
20:10 Iнформацiйний
вечiр
22:00 Д/с «Щоденники
Другої свiтової вiйни»

П’Я Т Н ИЦ Я, 2 8 СЕРПНЯ 2020 Р О КУ
1+1
06:30, 07:10, 08:10, 09:10
«Снiданок з 1+1»
07:00, 08:00, 09:00, 12:00,
16:45, 19:30 ТСН
09:25, 10:20 «Життя
вiдомих людей»
11:15, 12:20, 13:10, 15:00
«Одруження наослiп»
17:10 Т/с «Жiнка»
20:30 «Лiга смiху»
22:40 «Вечiрнiй квартал
2020»
00:40 Х/ф «Шафт»
2+2
06:00, 18:15 «Спецкор»
06:35, 18:50 «Джедаi»
07:10 Т/с «Ласко»
09:00 «Помста природи»
09:20, 17:20 «Загублений

свiт»
13:10 Х/ф «Небезпечний
елемент»
15:05 Х/ф «В пошуках
скарбiв нiбелунгiв»
19:20 Х/ф «Гнiв»
21:10 Х/ф «Знамення»
23:25 Х/ф «Дефектнi»
UA:ПЕРШИЙ
06:00 ГIМН УКРАЇНИ
06:10 Шо? Як?
06:35 М/с «Книга
джунглiв»
07:00, 08:00, 08:55, 13:00,
15:00, 18:00, 21:00, 23:15
Новини
07:05, 08:05, 12:00, 13:10,
18:20 Суспiльна студiя.
Марафон
09:00 Божественна

Лiтургiя Православної
Церкви України з нагоди
свята Успiння Пресвятої
Богородицi
15:20 Д/ц «Експедицiя зi
Стiвом Бекшеллем»
16:30 Т/с «Мiстер
Селфрiдж»
17:30 Перша шпальта
18:55 Д/ц «Супер-Чуття»
19:35, 21:40 Д/ц
«Боротьба за виживання»
20:25 Д/ц «Дикi тварини»
22:15 Секрети Сонячної
системи
00:00 Схеми. Корупцiя в
деталях
ТРК «УКРАїНА»
06:30, 07:10, 08:15 Ранок
з Україною

07:00, 08:00, 09:00, 15:00,
19:00, 23:00 Сьогоднi
09:30 Зiрковий шлях
10:20 Реальна мiстика
13:30, 15:30 Т/с
«Виходьте без дзвiнка 2»
17:00 Iсторiя одного
злочину
20:10 Ток-шоу «Говорить
Україна»
21:00, 23:20 Т/с «На
твоєму боцi»

09:45, 15:45, 23:00
Сiмейка У
10:15, 17:15 Богиня
шопiнгу. Екстремальний
сезон
11:15, 16:15 4 весiлля
12:15, 00:00 Панянкаселянка
13:15, 19:15 Т/с
«Євродиректор»
21:15 М/ф
«Льодовиковий перiод:
Курс на зiткнення»

ТЕТ
06:00 ТЕТ Мультиранок
08:15, 14:15, 20:15
Одного разу пiд
Полтавою
08:45, 14:45, 18:15 Танька
i Володька
09:15, 15:15 Країна У

СТБ
07:05, 19:00 «Наречена
для тата 3»
09:05 «Врятуйте нашу
родину - 5»
11:00, 14:50, 18:15 Т/с
«Слiпа»

17:00, 21:00 Т/с
«Встигнути все
виправити»
20:00 Головна тема
23:00 Т/c «Незабута»

шаленої юрми»
20:45 Х/ф «Стiвен Хокiнг:
теорiя всього»
22:50 Х/ф «Земля в
облозi»

ТЕТ
08:45 Х/ф «Iграшки з
майбутнього»
10:15 Х/ф «Творець iгор»
12:15 Х/ф «Проти
природи: Велика
подорож слонiв»
13:45 Х/ф «Проти
природи 2: Вижити в
Серенгет»
15:25 Х/ф «Спайдервiк:
хронiки»
17:10 Х/ф «Прогулянки з
динозаврами»
18:40 Х/ф «Подалi вiд

СТБ
09:30 «Неймовiрна
правда про зiрки»
10:50 Т/с «У кожного свiй
обман»
17:00, 22:35 «Звана
вечеря»
19:00 «МастерШеф - 10»
00:30 Х/ф «Недiлi у
Тiффанi»

14:30, 17:30, 22:00
«Вiкна-Новини»
20:55, 22:45 Т/с «У
кожного свiй обман»
НОВИЙ КАНАЛ
06:05 Мультфiльми
07:20 Варьяти
09:00 Т/с «Шлях
чарiвника»
10:40 Х/ф «Зачарована»
12:50 Аферисти в
мережах
14:50 Хто зверху?
16:50 Х/ф «Освiдчення»
19:00 Х/ф «Краля»
21:40 Х/ф «Чого хочуть
жiнки»
23:55 Х/ф «Живий товар»

07:00, 08:00, 09:00, 12:00,
17:40 Новини
07:10, 08:10, 09:20 «Ранок
з Iнтером»
10:00 «Корисна
програма»
11:05, 12:25 Т/с «Панi
Фазiлет i її доньки»
13:20 «Гарне здоров’я»
14:25, 15:20 «Речдок»
16:20 «Речдок.
Особливий випадок. Луна
вiйни»
18:00 Ток-шоу
«Стосується кожного»
20:00 «Подробицi»
21:00 Х/ф «Ти не ти»
23:00 «Слiдство вели... з
Леонiдом Каневським»

ІНТЕР

ICTV

Некромант»
11:00 Х/ф «Мiфiка:
Залiзна корона»
13:00 Х/ф «Мiфiка:
Вбивця богiв»
15:10 Т/с «Сторожова
застава»
18:40 Х/ф «Персi Джексон
та викрадач блискавок»
21:00 Х/ф «Персi Джексон
i Море чудовиськ»

13:05 Х/ф «Справа була у
Пеньковi»
15:05 Х/ф «Весна на
Зарiчнiй вулицi»
17:05, 20:30 Т/с «Таїсiя»
20:00 «Подробицi»
22:25 «Ювiлейний вечiр
В. Леонтьєва «Кращий
назавжди»

06:30 Ранок у великому
мiстi
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:25 Надзвичайнi
новини
10:10 Анти-зомбi
11:10, 13:15 Х/ф
«Божевiльня»
12:45, 15:45 Факти. День
13:30, 16:25 Т/с «Вижити
за будь-яку цiну-2»
16:45, 22:55 Скетч-шоу
«На трьох»
17:00, 20:10 Дизель-шоу
18:45 Факти. Вечiр
23:25 Факти
00:00 Х/ф «Жанна д’Арк»
5 КАНАЛ
07:10, 08:10, 21:25
Актуально: Економiка.

Полiтика. Соцiум
07:15, 16:10 Д/с
«Бойовий вiдлiк»
08:15 Д/с «Неймовiрнi
винаходи»
09:35 Машина часу
10:10, 11:10
Д/с «Найбiльш
екстремальний»
12:30 На власнi очi
13:10, 14:10 Д/с «Крила
вiйни»
17:20 Кендзьор
18:10, 23:00 Д/с «Любов,
ненависть i пропаганда»
19:25 Д/c «Таємнича
свiтова вiйна»
20:10 Iнформацiйний
вечiр
22:00 Д/с «Щоденники
Другої свiтової вiйни»
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1+1
06:55, 19:30 ТСН
08:00 «Снiданок.
Вихiдний»
10:00, 14:40 «Свiт
навиворiт»
11:05 «Любий, ми
переїжджаємо»
16:40 Х/ф «Водний свiт»
20:15 Х/ф «Гладiатор»
23:25 Х/ф «Iловайськ
2014. Батальйон
«Донбас»
2+2
06:00 «Помста природи»
08:30 «Загублений свiт»
14:25 Х/ф «I гримнув
грiм»
16:15 Х/ф
«Трансформери»

19:00 Х/ф
«Трансформери-3»
21:50 Х/ф «За межею
порожнечi»
23:40 Х/ф «Проект
Е.1337: Альфа»
UA:ПЕРШИЙ
06:25 Хто в домi хазяїн
07:00, 08:00, 08:55, 21:00
Новини
07:15 М/с «Листи вiд
Фелiкса»
09:00 Д/ф «93: Бiй за
Україну»
10:00 Хвилина мовчання:
День пам’ятi захисникiв
України, якi загинули в
боротьбi за незалежнiсть,
суверенiтет i
територiальну цiлiснiсть

України
12:00 Поминальна
панахида за загиблими
13:30, 20:30, 23:45
Спецпроект «Iловайськ
08.2014»
14:40 «Мирний птах»
15:45 «Синдром вiйни. Я
повернувся»
16:45 Всенiчне бдiння
(ПЦУ)
19:30 Велика вечiрня
(УГКЦ)
00:40 Святi та грiшнi
ТРК «УКРАїНА»
07:00, 15:00, 19:00
Сьогоднi
07:30 Реальна мiстика
09:00, 15:20 Т/с «На
твоєму боцi»

НОВИЙ КАНАЛ
06:50 Х/ф «Мiфiка:
Темносил»
09:00 Х/ф «Мiфiка:

ІНТЕР
06:35 Х/ф «Благi намiри»
08:00 «Шiсть соток»
09:00 «Готуємо разом.
Домашня кухня»
10:00 «Корисна
програма»
11:10 Х/ф «Полин - трава
гiрка»

ICTV
06:25, 08:20
Громадянська оборона
07:20 Секретний фронт
09:20, 13:00 Т/с «Таємнi
дверi»
12:45 Факти. День
13:40 Х/ф «День
Незалежностi»
16:30 Х/ф «День
Незалежностi:

Вiдродження»
18:45 Факти. Вечiр
19:10 Х/ф «Цар
скорпiонiв-2: Сходження
воїна»
21:15 Х/ф «Цар
скорпiонiв-3: Книга
мертвих»
23:30 Х/ф «Цар
скорпiонiв-4: У пошуках
влади»
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, 20:00, 21:00, 22:45,
00:00 Час новин
07:20, 16:10, 17:10 Д/с
«Бойовий вiдлiк»
07:50, 08:50, 21:25

Актуально: Економiка.
Полiтика. Соцiум
08:15 Д/с «Неймовiрнi
винаходи»
09:50 Драйв
10:30 Майстри ремонту
12:35 Невигаданi iсторiї
13:15, 14:15 Д/с «Крила
вiйни»
15:15 Гончаренко рулить
15:35 На власнi очi
18:10 Про вiйсько
18:40 Є сенс
19:15 Особливий погляд
20:10 Рандеву
21:20 Вечiрнiй преЗЕдент
21:35 Вiкно в Америку
22:00 Д/с «Щоденники
Другої свiтової вiйни»
23:00 Д/с «Любов,
ненависть i пропаганда»

Вишгород
Четвер, 20 серпня 2020 року

РІЗНЕ

7

ПОВІДОМЛЕННЯ про намір Вишгородського МКП «Водоканал» здійснити зміну тарифів на послуги
з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення на 2021 рік
На виконання вимог наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України № 130 від 05.06.2018 р. Про затвердження Порядку
інформування споживачів про намір зміни цін/тарифів на комунальні послуги з обґрунтуванням такої необхідності та відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 01.06.2011р.
№869 «Про затвердження порядку формування тарифів на централізоване водопостачання
та водовідведення» (із змінами), яким 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».
З метою приведення тарифів до економічно обґрунтованого рівня, відповідно до Порядку формування тарифів на централізоване водопостачання та централізоване водовідведення, затвердженого постановою КМУ від 01.06.2011р. № 869 (зі змінами), Вишгородським
МКП «Водоканал» проведені планові розрахунки тарифів на централізоване водопостачання
та централізоване водовідведення на 2021 рік у наступних розмірах:
централізоване водопостачання — 15.56 грн (з ПДВ) / за 1 м. куб = 1000 л.
централізоване водовідведення — 18,49 грн (з ПДВ) / за 1 м. куб = 1000 л.
Структура витрат у тарифі централізованого водопостачання, централізованого водовідведення Вишгородського МКП «Водоканал» на 2021 р.
грн/ 1м3
Централізоване
водопостачання
10,90
3,41

Централізоване водовідведення
12,95
5,15

0,54
0,07
2,80
0,00
2,95
3,65

0,57
0,12
0,69
3,77
3,74
2,99

0,61
1,16
1,88
0,92
0,90
1,71
0,06

0,81
1,96
0,22
0,00
1,07
2,04
0,07

4. Інші витрати операційної діяльності

0,00

0,00

5. Всього витрати операційної діяльності

12,67

15,06

6. Плановий прибуток 2 %

0,25

0,30

7. Податок на прибуток

0,05

0,05

8. Тариф без ПДВ

12,97

15,41

9. ПДВ 20 %

2,59

3,08

10. Тариф з ПДВ

15,56

18,49

Планові витрати за елементами
1. Виробнича собівартість усього, в тому числі:
1.1. Прямі матеріальні витрати, у тому числі:
1.1.1. Матеріали, запасні частини та інші матеріальні ресурси
1.1.2. Паливо та паливно-мастильні матеріали
1.1.3. Електроенергія
1.1.4. Київводоканал, очистка стоків
1.2. Прямі витрати на оплату праці
1.3. Інші прямі витрати, з них
1.3.1. єдиний внесок на загальнообов’язкове соціальне страхування працівників
1.3.2. амортизаційні відрахування
1.3.3. інші прямі витрати:
в т.ч. податки
1.4. Загальновиробничі витрати
2. Адміністративні витрати
3. Витрати на збут

Планові тарифи розраховані для юридичних та фізичних споживачів.
Обґрунтування причин необхідності встановлення тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення на 2021 рік
Відповідно до ч. 4 ст. 23 та ч. 3 ст. 24 Закону України «Про житлово-комунальні послуги»,
послуги з централізованого водопостачання та з централізованого водовідведення надаються згідно з умовами договору, що укладається з урахуванням особливостей, визначених цим
Законом, та вимогами правил надання послуг з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення, що затверджуються Кабінетом Міністрів України, якщо інше не
передбачено законом. Законом України «Про житлово-комунальні послуги» передбачені нові
договірні відносини між виконавцем послуг та споживачами.
Ціна послуги є однією із істотних умов договору про надання житлово-комунальної послуги
(ч. 3 ст. 12 Закону).
Тарифи формуються та встановлюються на планований період — період тривалістю 12
Вартість передвиборчої реклами в передачах Вишгородського
районного радіомовлення для розміщення матеріалів передвиборчої
агітації за рахунок коштів виборчих фондів кандидатів у депутати до
обласної, районної, місцевих рад, на посади голів ОТГ, що відбудуться
25 жовтня 2020 року:
за одну хвилину — радіоролик — 200 грн,
за одну хвилину запису у студії редакції — 250 грн,
озвучення тексту диктором редакції за одну хвилину — 250 грн.
Розцінки вартості не будуть змінюватися протягом виборчого процесу.

місяців (з 1 січня до 31 грудня).
Наразі на підприємстві діють тарифи 2019 р. та 2020 р., затверджені рішеннями Виконавчого комітету Вишгородської міської ради № 2 від 10.01.2019 р. та № 321 від 17 жовтня 2019
року.
№

Найменування

З а т в е р д ж е - % збільні тарифи на шення
2019 р. грн/м3
(з ПДВ) населення
1
Централізоване водо- 29,68
+14,7%
постачання та централізоване водовідведення, у тому числі:
1.1 - централізоване водо- 14,68
+6,0%
постачання
1.2 - централізоване водо- 15,00
+23,3%
відведення

Затверджені тарифи на 2020
р. грн/м3 (з
ПДВ)
31,78

Планові
тарифи на
2021
рік,
грн/м3
(з
ПДВ)
34,05

% збільшення/
з м е н шення

15,94

15,56

-2,4%

15,84

18,49

+16,7%

+7,1%

Планування витрат на 2021 рік проведене з урахуванням фактичних витрат підприємства
за 2019 рік та чинних договорів 2020 року, норм чинних Галузевої угоди тв. Колективного договору, інших положень законодавства.
Порівняння загальних витрат з плановими витратами 2021 року наведені у таблиці:
Фактичні витрати
2019 р. (тис.
грн)
Централізоване водопоста- 17 783,3
чання

Витрати
в
тарифі
на 2020 р.
(тис. грн)
21893,2

Планові витрати
на
2021 р.
(тис. грн)
22 068.7

Порівняння планових
витрати з витратами в
2019 році, (+/- ) ріст %
24,1

26,3
Централізоване водовідве- 18 898,3
20062,8
23 873.3
дення
25,2
Всього
36 681,6
41956,0
45 942.0
Загальне збільшення/зменшення запланованих на 2021 рік витрат ліцензованих видів діяльності з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення по відношенню до витрат у діючих в 2020 році тарифах:
зменшення планових витрат на -56,3 % на оплату електричної енергії, за рахунок зменшення норм питомих витрат паливно-енергетичних ресурсів та вартості за 1 кВат /год. Планові
тарифи на електричну енергію, що буде використовуватися в 2021 році, розраховані на базі
тарифів серпня 2020 року та індексу цін виробників промислової продукції;
збільшення планових на 8,2 % витрат на оплату податку за користування надрами,
пов’язане із зростанням обсягів піднятої води;
збільшення витрат на оплату податку спеціального користування надрами у 2,3 рази,
пов’язане зі зміною в Податковому Кодексі;
зменшення витрат на оплату послуг ПАТ АК «Київводоканал» за очистку стоків на 1,0 %,
пов’язане із зміною вартості послуг;
збільшення на 92,8 % витрат на оплату послуг охорони ВНС, у зв’язку із зміною вартості
послуг;
зменшення на 42,4 % витрат на оплату за дослідження води: фізико-хімічні, мікробіологічні, органолептичні;
зменшення витрат на закупівлю паливно-мастильних матеріалів у середньому на 24,0 %;
збільшення на 80,5 % планових амортизаційних відрахувань, за рахунок введення в експлуатацію нових основних засобів;
збільшення планових витрат на оплату праці на 6,2 %, пов’язане з підвищенням прожиткового мінімуму в грудні 2020 року та інших гарантій з оплати праці, передбачених законодавством, з урахуванням положень Генеральної та Галузевої угод, Колективного договору підприємства;
витрати на єдиний соціальний внесок збільшилися у зв’язку з підвищенням витрат на оплату праці.
Відповідно до пункту 8 Порядку, у планових тарифах на 2021 рік враховані обігові кошти за
рахунок планового прибутку (чистий прибуток) у розмірі 2 % від планової собівартості ліцензованих видів діяльності та кошти на сплату податку на прибуток.
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, за послуги відведення стічних вод,
придбання паливно-мастильних матеріалів, оплати податків, оплати праці працівників, забезпечення споживачів якісними послугами з водопостачання та водовідведення.
Зауваження та пропозиції з обґрунтуваннями приймаються до 01 вересня 2020 року за
адресою: м. Вишгород, вул. Набережна, 8-а, 07301 (у письмовому вигляді).
Адміністрація Вишгородського МКП «Водоканал»

Відповіді на
кросворд,
надрукований
у № 33’2020

По горизонталі:
7. Веранда.
9. Сателіт.
10. Чумак.
11. Турне.
12. Батат.
13. Кадастр.
16. Замша.
18. Просо.
20. Юнга.

21. Дріт.
22. Кроль.
24. Офсет.
27. Ноктюрн.
32. Кулан.
33. Бізон.
34. Калам.
35. Солянка.
36. Петунія.

По вертикалі:
1. Секунда.
2. Майна.
3. Пачка.
4. Аскет.
5. СЕКАМ.
6. Фізаліс.
8. Імла.
14. Базальт.
15. Іподром.

17. Манто.
19. Онікс.
23. Рахунок.
25. Ейфорія.
26. Заряд.
28. "Оскар".
29. Тюль.
30. Рампа.
31. Бітум.

НЕДIЛЯ , 30 СЕРПНЯ 2020 Р ОК У
1+1
07:00 «Життя вiдомих
людей»
08:00 «Снiданок.
Вихiдний»
09:00 «Лото-Забава»
09:25 «Свiт навиворiт»
14:00 Х/ф «Гладiатор»
17:10 Х/ф «Леон-кiлер»
19:30 ТСН: «ТСНТиждень»
21:00 «Танцi з зiрками
2020»
00:00 Концерт «Свiтське
життя. 15 рокiв»
2+2
06:00 «Джедаi 2019»
08:55 «Джедаi 2020»
09:55, 23:50 «Загублений
свiт»
13:50 Х/ф «Герой»

15:45 Х/ф «Хоробре
серце»
19:00 Х/ф «Аватар»
22:00 Х/ф «Остаточний
вирок»
UA:ПЕРШИЙ
06:00 ГIМН УКРАЇНИ
06:25 Хто в домi хазяїн
07:00, 08:00, 08:55, 21:00
Новини
07:15 М/с «Листи вiд
Фелiкса»
08:15 Веселi саморобки
09:00 Божественна
Лiтургiя Православної
Церкви України
11:00 Недiльна Лiтургiя
Української ГрекоКатолицької Церкви
12:30 Недiльна Свята
Меса Римсько-

Католицької Церкви в
Українi
13:30 На вартi
15:00 UA Фольк. Спогади
16:00 Т/с «Мiстер
Селфрiдж»
18:00 Д/ц «Iсторiї
вулканiв»
18:30 Д/ц «Всi на море.
Гаваї»
19:30, 21:20 Д/ц «Дикi
тварини»
19:55 Д/ф «Острови.
Карибськi острови:
Занурення з акулами»
22:00 Х/ф «Мої думки
тихi»
ТРК «УКРАїНА»
06:50 Реальна мiстика
08:35 Х/ф «Мiс
Конгенiальнiсть»

10:45 Х/ф «Мiс
Конгенiальнiсть 2:
Чарiвна та небезпечна»
13:00 Т/с «Родина на рiк»
17:00, 21:00 Т/с «Ти
тiльки мiй»
19:00 Сьогоднi. Пiдсумки
з Олегом Панютою
23:00 Т/с «Горобини
грона червонi»
ТЕТ
06:00 ТЕТ Мультиранок
09:15 М/ф «Риф 3D:
Приплив»
10:30 М/ф
«Льодовиковий перiод»
12:00 М/ф
«Льодовиковий перiод 2:
Глобальне потеплiння»
13:45 М/ф
«Льодовиковий перiод 3:

Ера динозаврiв»
15:30 М/ф
«Льодовиковий перiод 4:
Континентальний дрейф»
17:15 М/ф
«Льодовиковий перiод:
Курс на зiткнення»
19:00, 20:00, 21:00,
22:00 Одного разу пiд
Полтавою
19:30, 20:30, 21:30, 22:30
Танька i Володька
23:00 Країна У
23:30 Сiмейка У
СТБ
06:45 «Стережись
автомобiля: невiдома
версiя»
07:40 «Дiамантова рука:
невiдома версiя»
08:35 «Iван Васильович

змiнює професiю:»
невiдома версiя
09:25 «МастерШеф - 10»
12:55 «Хата на тата»
19:00 «Слiдство ведуть
екстрасенси»
20:00 «Один за всiх»
21:55 «Я соромлюсь
свого тiла»
НОВИЙ КАНАЛ
06:05 Мультфiльми
07:20 Варьяти
10:40 Х/ф «Дракон Пiта»
12:40 М/ф «Викрадена
принцеса»
14:30 Х/ф «Персi Джексон
та викрадач блискавок»
17:00 Х/ф «Персi Джексон
i Море чудовиськ»
19:00 Х/ф «Учень
чаклуна»

21:00 Х/ф «Валерiан i
мiсто тисячi планет»
23:50 Х/ф «Євротур»
ІНТЕР
06:50 «Гарне здоров’я»
08:00 «Удачний проект»
09:00 «Готуємо разом»
10:00 «Iнше життя»
12:00 Х/ф «Кохання з
першого погляду в Iндiї»
14:00 Х/ф «Кохання з
першого погляду на
Бора-Бора»
16:00 Х/ф «Кохання в
Лапландiї»
18:00 Х/ф «Безсмертя»
20:00 «Подробицi»
20:30 Х/ф «Фабрика мрiй»
23:10 Х/ф «Весна на
Зарiчнiй вулицi»

ICTV
07:30, 10:25
Громадянська оборона
09:30 Секретний фронт
11:20, 13:00 Т/с «Вiддiл
44»
12:45 Факти. День
14:30 Х/ф «Цар
скорпiонiв-2: Сходження
воїна»
16:35 Х/ф «Цар
скорпiонiв-3: Книга
мертвих»
18:45 Факти. Вечiр
20:55 Х/ф «Пробудження»
23:05 Х/ф «Мiсiя
«Серенiтi»
5 КАНАЛ
07:00, 08:00, 09:00, 10:00,
11:00, 12:00, 15:00, 16:00,
17:00, 18:00, 20:00, 21:00,

22:45, 00:00 Час новин
07:20, 16:10, 17:10 Д/с
«Бойовий вiдлiк»
07:50, 21:30 Актуально:
Економiка. Полiтика.
Соцiум
08:15, 15:45 Vоїн - це я!
08:25, 15:25 Невигаданi
iсторiї
10:10, 11:10
Д/с «Найбiльш
екстремальний»
12:25 Iндiйський фiльм
«Злий намiр»
18:10, 23:00 Д/с «Любов,
ненависть i пропаганда»
19:15 Спостерiгач
19:35 Особливий погляд
21:25 Вечiрнiй преЗЕдент
21:40 Час-Time
22:00 Д/с «Щоденники
Другої свiтової вiйни»

Вишгород

ПАНОРАМА

8
АКЦІЯ

Чотирилапі хочуть їсти щодня

Напередодні Всесвітнього дня безпритульних
тварин (15 серпня) біля міських супермаркетів маленькі волонтери Вишгорода з багатодітних родин
разом із очільницею районного Товариства Червоного Хреста Світланою Рулевською (організатор
акції) збирали корм для тварин притулку «Сіріус».
Наступного дня зібране відвезли в притулок, що знаходиться у с. Федорівка Вишгородського району.
«Сіріус» — найбільший притулок для бездомних тварин в Україні. Існує на кошти благодійників та небайдужих людей. З 2000 року тут стерилізують собак і котів,
знаходять для них постійний дім, допомагаючи гуманно
вирішувати проблему бездомних тварин. Наразі тут проживає понад 3000 тварин, для яких волонтери прагнуть

ЛІТО 2020...

Четвер, 20 серпня 2020 року

створити комфортні умови.
На сторінці у Фейсбук @Shelter.SIRIUS вони просять
про допомогу в утриманні підопічних, догляді за ними, у
фінансуванні подальшого будівництва притулку. Наразі
«Сіріус» (сайт: www.dogcat.com.ua) потребує корму для
тварин; ветеринарних препаратів; будівельних матеріалів для спорудження нових та ремонту старих вольєрів;
коштів для оплати боргів притулку.
Тож корм, який зібрали маленькі вишгородські волонтери завдяки небайдужим містянам, був для тварин
притулку не лише доречним, а вкрай необхідним.
Не будьмо байдужими до «братів наших менших»,
які потребують допомоги!
Влас. інф.

… на фото, на воді й на Галявині казок

Незабутню яскраву прогулянку
Київським морем на теплоході «Резон» подарував учасникам фотовиставки «Літо 2020», що була організована РОТЧХУ (див. «Вишгород» №
32 від 6.08. 2020 р.), Вишгородський
міський голова Олексій Момот.
Над водами моря розносився, пере-

плітаючись із вітром, чудовий голос керівника вокальної студії «До-мі-соль-ка»
Вишгородського міського центру творчості «Джерело», волонтерки Червоного
Хреста Ганни Покровської, яка дарувала дітям, їхнім братикам та сестричкам,
батькам запальні життєстверджуючі
пісні. І, як сказала Світлана Рулевська,

Звертаюся до небайдужих!
Я, Попова Надія Олександрівна, працюю вчителем
іноземної мови у Вишгородській спеціалізованій школі
«Сузір’я». Прошу всіх небайдужих людей допомогти коштами на лікування моєї мами Світлани Володимирівни Шульги.
Вже рік ми усіма силами намагаємося допомогти їй
подолати рак кишківника, який після складної операції та шести курсів хіміотерапії, на жаль, дав метастази.
19.06.2020 р. робили повторне обстеження КТ, колоноскопію та аналіз крові на РЕА, які показали, що хвороба прогресує. Але, за прогнозами лікарів, шанси на одужання є.
Усіх небайдужих благаю про допомогу!
Дорога кожна гривня і кожна хвилина!
Хай Господь береже Вас і Ваших рідних.
Номер картки «Приват Банк»
5168 7450 1911 3312
Попова Надія Олександрівна.
Мешканці міста, району, області, м. Києва, підприємства
та організації можуть передплатити газету «Вишгород»
у будь-якому відділенні поштового зв’язку.
Індекс газети ТОВ «Газета «Вишгород»
у Каталозі місцевих періодичних видань 76063.

ПРОДАЄТЬСЯ
Ділянка 6 соток,
вода, газ,
літній будиночок.
Полісся
— Вища Дубечня.
Тел: (098) 801-09-19,
(099) 433-62-48

Âèøãîðîä
e-mail: ngvyshgorod@gmail.com

розкрила красу Вишгорода ще у більш
прекрасних гранях!
А продовжилась ця подорож на Галявині казок, де відбулося родинне
свято, приурочене до відкриття фотовиставки «Літо 2020». Тут роздивлялися дитячі фото, зворушливо танцювали
тата з доньками, мами з синами, брати

з сестричками, а також учасники студії
спортивного бального танцю «Твіст»,
ласували морозивом від Тетяни Бражнікової і дякували очільниці РОТЧХ Світлані Рулевській за організацію цікавих
заходів, чуйне серце і щире бажання допомагати людям.
Влас. інф.

Допоможіть врятувати чоловіка

SOS

Моєму чоловікові Олегу Дмитрієву 1971 року народження у
грудні 2019 року зробили операцію на серці — встановили клапан. Але операція пройшла невдало — через десять днів сталася зупинка серця, і лише дивом Олег залишився живим…
Після цього він ще кілька разів лежав у лікарні. У нього знизився гемоглобін, а лікарі виявили ще й цероз печінки у початковій стадії.
Аби врятувати Олегові життя, маємо підняти показники гемоглобіну, а далі — робити повторну операцію на серці. Її вартість
— близько 200 тисяч гривень. Після всього пережитого коштів у
нашої сім’ї не лишилося. Тому дуже прошу кожного небайдужого допомогти хоча б якимось грішми.
Щиро вірю у людську доброту й милосердя. Вірю в те, що за підтримки щирих людей
мій чоловік буде жити, що разом з ним зустрінемо ще багато світанків, порадіємо майбутнім онукам.
Номер моєї картки у Приватбанку: 4149499341023644, Світлана Дмитрієва

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.

Робота у Київській обл., с. Демидів
- ТОКАР т. (044) 586-26-33
- КОНТРОЛЕР ВТК т. 093-381-36-59
- ЕЛЕКТРОГАЗОЗВАРНИК
- ВОДІЙ-ЕКСПЕДИТОР кат С. Е. т. 093-106-45-76
Підприємство знаходиться в с. Демидові Вишгородського району.
Доставка від ст. метро «Почайна». Роб. день з 08.00 до
17.00 год.
ОФІЦІЙНЕ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ, СОЦПАКЕТ,
СПЕЦОДЯГ. З/П ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ СПІВБЕСІДИ

Фермерське господарство «Апіс Україна», яке
займається переробкою продукції бджільництва та
виробництвом пасічного обладнання, закуповує у
населення мед, віск, прополіс та реалізує вощину «Рута», «Дадан».
Адреса: Обухівський р-н, с. Халеп’я, вул. Лісова, 76 (8 км від Трипільської ТЕС)
Контакти: тел.: +38-044-339-99-82
моб.: +38-097-941-38-07
e-mail: apisua@ukr.net

ТОВ «КВОТ»
Запрошує ЧОЛОВІКІВ
на ПОСТІЙНУ та ТИМЧАСОВУ роботу
на станках у м.Вишгороді
ЛИВАРНИКІВ ПЛАСТМАС!
ВИДУВЩИКІВ ПЕТ-ТАРИ
(пластикових пляшок)!
Навчаємо!
Офіційне працевлаштування.
З/п чесна – від 7 500 грн на місяць на
руки (розраховується від виробітку)
Преміювання!
Чекаємо на вас!
Звертатися за адресою: м.Вишгород,
вул.Київська, 10.
Тел. (067) 760-54-82

Директор, відповідальний за друк Телефон для довідок та замовлення реклами: (063) 26-23-255
Не всі думки авторів можуть збігатися з позицією редакції. Листування з читачами лише на стоТОВ «Газета «Вишгород»
рінках газети. Матеріали без зазначення автора, адреси і контактних даних не розглядаються. За
— Вікторія Шмигора
точність та правдивість фактів відповідальність несе автор.

Свідоцтво про реєстрацію КІ № 1746
від 23.01.2019 року Адреса: 07301,
м. Вишгород, просп. І. Мазепи, 8, офіс 308
Надруковано у «МЕГА-ПОЛІГРАФ»
Київ, вул. Марка Вовчка, 12/14.
Наклад 10 000 примірників

