Офіційний сайт міськради:
vyshgorod-mrada.gov.ua

Офіційний сайт газети: www.vyshgorod.in.ua

Поштова скринька: ngvyshgorod@gmail.com

Субота, 1 лютого 2020 року, № 5 (49)
ВІДМІННИКИ ТА ПРОГУЛЬНИКИ

Як вишгородські депутати
відвідують сесії

НОВІТНІ ТЕХНОЛОГІЇ

Перспективне партнерство
Радянські часи, коли у місті під час опалювального сезону обігрівали будинки і водночас
вулицю, — безповоротно минули. Але спадок у
вигляді неутеплених хрущовок, панельних будинків — залишився. Досить навести тепловізор на хрущовку і на екрані постане червоний
будинок від випромінення тепла. Допомогти у
вирішенні проблеми теплозбереження декілька років тому погодилися наші німецькі друзі
з міста-побратима Айхенау. Нещодавно на їх
запрошення Айхенау відвідала вишгородська
делегація, до якої увійшли міський голова
Олексій Момот, його перший заступник Марина
Мельник, директор КП «Управляюча компанія»
Віталій Сардак. Сторони обговорили подальші
напрямки роботи по впровадженню у Вишгороді теплозберігаючих технологій. З кількома
запитаннями ми звернулися до міського голови
Олексія Момота.
– Ваше коротке відрядження до Айхенау
було плідним?
– Дводенний візит до міста-партнера виявився продуктивним у плані подальшої співпраці. У
рамках фонду NAKOPA, з допомогою організації
ENGAGEMENT GLOBAL, яка є куратором співпраці
міст України-Німеччини, нам врешті вдалося дійти
конкретики в реалізації енергоефективних програм
у нашому місті. Минулого року, в рамках цієї програми, у Вишгороді працювали спеціалісти з інженерної компанії EZA. Вона здійснює моніторинг та
санацію будівель щодо їх енергоефективності і є лідером у рейтингу німецьких компаній з виконання
таких робіт.
Спеціалісти EZA провели у нас низку експертиз
та обстежень об’єктів — музичної школи, будівлі
РАЦСУ, адміністративної будівлі, де розміщені КП
«Управляюча компанія» і «Благоустрій Вишгород».
Ряд показників визначили, на жаль, високу
енергонеефективність цих будівель. Найбільше
втрати теплової енергії має приміщення «Управляючої компанії». Тому було прийнято спільне рішення, що воно буде першим об’єктом пілотного
проекту, який ми спробуємо реалізувати. Якщо все
вдасться, то і надалі будемо отримувати гранти.
На сьогодні можемо констатувати, що фондом
NAKOPA нам виділено грант у розмірі близько 230
тисяч євро. Ми також братимемо участь у співфінансуванні. Цього цілком достатньо, щоб зробити
показову будівлю. Повернувшись із Айхенау, ми
одразу розпочали моніторинг ринку, пошук компаній, що можуть зробити проект згідно з вимогами,
які перед нами ставлять ENGAGEMENT GLOBAL та
фонд NAKOPA.
Ми обрали компанію «Проектна майстерня»,
яка має добре резюме у роботі з проектами енергоефективності.
— Що саме буде входити у даний проект?
Утеплення фасаду, заміна віконних блоків, повна заміна системи опалення приміщення, вста-

новлення індивідуального ІТП (теплового пункту)
і утеплення даху будівлі «Управляючої компанії».
Тобто, цілий комплекс робіт. Тому на найближчій
сесії, яка відбудеться 7 лютого, ставитиму перед
депутатами питання про виділення коштів на розробку проектної документації.
Під час спілкування з представниками фонду,
мерії Айхенау, з бургомістром почули меседж про
те, що ми маємо поставитися до цього проекту
дуже відповідально, аби не лише залишатися учасниками програми, а й реалізовувати інші проекти.
– Спілкування відбулося лише в рамках заходів енергоефективності?
– Зазвичай, наші візити до міст-побратимів —
широкоформатні. Ми спілкуємося і щодо спорту,
культури, щодо впровадження грантових програм.
Але ця зустріч була повністю присвячена програмам з енергоефективності.
Два дні поспіль ми брали участь у нарадах,
круглих столах, воркшопах і воркгрупах. Все було
зосереджено на конкретній темі — реалізація
програми енергозбереження обговорювалась до
дрібниць. Завдяки цьому, я сподіваюся, Вишгород стане показовим прикладом із впровадження
програми енергоефективності. Але відповідні висновки все ж зробимо, коли проект буде повністю
завершено.
Говорячи про конкретний приклад «Управляючої компанії», ми суттєво знизимо рахунки за
теплову енергію та забезпечимо працівників адміністративної будівлі підприємства комфортними
робочими умовами.
Влас. інф.
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На думку значної частини виборців, усі депутати отримують
зарплати з кишень платників податків, а тому повинні щодня ходити
на роботу до міськради чи до своєї приймальні і вирішувати проблеми виборців.
Насправді, це не зовсім так. Зі всіх українських депутатів заробітну
плату отримують лише парламентарі у Верховній Раді.
У місцевих радах депутати, хоч теоретично і можуть прийняти рішення платити собі з бюджету, ніде такого не практикують, бо, по-перше,
бояться громадського осуду, а, по-друге, не в тому полягає їх головна
мотивація до відвідування сесій. Тому працюють на громадських засадах, а отже – не завжди регулярно. Депутати, що перебувають у правлячій більшості, мають більше мотивації відвідувати засідання сесій, аніж
їх колеги з опозиції.
«Відмінниками» у відвідуванні сесій Вишгородської міської ради VII
скликання стали депутати Олег Кучмій, Віталій Сардак, Валерій Костюченко, Борис Матко, Тетяна Бражнікова, Олександр Клавдієнко та Валентин Нижник. Серед прогульників — Ганна Булгакова, Тамара Войтович, Олексій Поліщук, Людмила Кулініч та Інна Шубко.
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КУРСОР
НАША АРМІЯ

Нещодавно Президент України досить чітко окреслив свою
об’єднавчу ідею: «Є свої сучасні
герої — люди, які творили історію,
вчені, які освоювали космос, великі спортсмени, письменники». На
жаль, у цьому переліку не знайшлося місця нашим військовим, наприклад, «кіборгам», яких нещодавно
вшановувала вся країна. Невже ці
герої, живі і полеглі, роз’єднують
Україну?..
Через зону АТО з 2014 року пройшло майже 800 вишгородців і жителів району. Це цілий батальйон! Для
нас вони — взірець патріотизму. За
мужність і звитягу багатьох з них нагороджено орденами і медалями. Багато
повернулися з фронту скаліченими,
інвалідами, психологічно зламаними.
Якби не ці хлопці, де були б зараз диванні патріоти і чи була б така держава як Україна. Тепер, виявляється, за
нової ідеологічної доктрини вони не є
об’єднавчою силою. Як кажуть, приїхали.
Але хто б що не думав, а про нашу
відроджену армію треба говорити
вголос і відверто. Скажімо, про поповнення ЗСУ новобранцями з Вишго-

Максим хоче жити!

Врятувати і зберегти
родщини. Ось що розповів заступник
районного військового комісара, начальник відділення комплектування
майор Сергій Тригуб:
«Призов на дійсну військову службу триває відповідно до затвердженого плану. Наші хлопці поповнюють військові частини, проходять підготовку в
учбових центрах, освоюють різні військові спеціальності. Наші призовники
не ганьблять честь Вишгорода і добросовісно виконують свій обов’язок.
Хоча все ж трапляються поодинокі випадки, коли молоді люди ухиляються
від призову. У таких випадках ми передаємо справу до поліції.
Особливості нинішнього призову
полягають у тому, що згідно з указом
Президента, юнаки, які мають бажання вступити до лав ЗСУ з 18 років,
отримали таку можливість.
Паралельно ми набираємо людей
на контрактну службу. Бажаючих —
вистачає. Багато хто з них уже служив
у ЗСУ, тому намагаються потрапити до своїх рідних бригад. Зараз на
Донбасі знаходиться не менше 50-ти
наших контрактників. Зарплата пристойна, а за перебування на першій
лінії вона зростає удвічі. Сьогодні немає проблем з обмундируванням, харчуванням, словом, служити можна».
За роки війни Україна вирішила
багато тактичних завдань — завдяки
волонтерам, мобілізації державних
ресурсів і допомозі іноземних партнерів ми подолали дефіцит аптечок,
підготували достатню кількість санінструкторів, налагодили систему евакуації поранених і започаткували систему реабілітації військових. У цьому
напрямку роботи — непочатий край.
Відбиток війни залишається на довгі
роки, а то й на ціле життя. Непросто
здійснити перехід у мирний світ від вибухів, стрільби, несподіваних смертей.
Звідси — посттравматичний стресовий синдром. Ми бачимо, що допо-

СЛУЖБА ЗАЙНЯТОСТІ КОМЕНТУЄ
Ситуація на ринку праці характеризується позитивною динамікою. Зокрема, за останніми оприлюдненими
даними Державної служби статистики
України, кількість зайнятого населення у віці 15-70 років за 9 місяців 2019
року, у порівнянні відповідним періодом 2018 року, зросла на 219 тис. осіб
та становила 16,6 млн осіб. Рівень зайнятості зріс з 57,2 % до 58,3 %.
Кількість безробітного населення (за
методологією МОП) у віці 15-70 років за
9 місяців 2019 року, у порівнянні з відповідним періодом 2018 року, скоротилася на 88 тис. осіб та становила 1,5 млн
осіб. Рівень безробіття (за методологією
МОП) знизився з 8,6 % до 8,1 % робочої
сили.
Поліпшенню ситуації на ринку
праці сприяла діяльність державної
служби зайнятості.
Так, у 2019 році кількість роботодавців, які співпрацювали з центрами за-
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моги потребують не лише військові,
але і їх сім’ї. Їм теж треба радити, як
зустрічати батька чи сина з фронту,
як реагувати на його збуджений стан,
пояснювати, як діяти, якщо він погано
спить чи лається без причини тощо.
Ми мусимо навчитися адаптувати наших близьких до мирного життя.
У свій час Міністерство у справах
ветеранів США оприлюднило шокуючу інформацію: після війни у В’єтнамі
кількість самогубств серед ветеранів
перевищила бойові втрати під час війни. І тоді американці радикально реформували систему реабілітації. Усі,
хто перебував у Афганістані, Іраку та в
інших зонах бойових дій, обов’язково
проходять поглиблене тестування.
І чим більше позитивних відповідей
буде, тим довше триматимуть цього
бійця. Тому вояки США дуже відверті — і це їм допомагає. Більше того,
до початку бойової операції вони теж
проходять курси стійкості. Таким чином вояки добре усвідомлюють, що їх
очікує у зоні боїв. Цей би досвід та на
українську армію перенести. Скільки б
ми могли уникнути трагедій!
Але що я читаю в пресі? Те, що
Державна служба у справах ветеранів
і учасників АТО поцупила у минулому
році більше 22 мільйонів гривень, виділених для реабілітації військових.
При цих словах рука мимоволі шукає
«калаша». На кому ж ви, мерзота, наживаєтеся?
Радує те, що психологи вже є майже на тому рівні, що і бійці, — в тому
болоті знаходяться, разом їдять і
сплять. І це дуже важливо!
Наскільки швидко державні найвищі мужі усвідомлять, що врятувати
життя бійця — це півсправи, бо ще
треба його зберегти від стресових
синдромів, — настільки сильною буде
армія і здоровою нація.

Моєму синові Максимові конче потрібна допомога. У 2008 році в Університетській
клініці м. Франкфурт-на-Майні (Німеччина)
йому зробили операцію з пересадки кісткового мозку (фінансувало Міністерство охорони
здоров’я України). Але у зв’язку з довготривалим зниженням імунітету, на що впливають
і умови проживання (ми з сином мешкаємо в
гуртожитку), у нього виникли бактеріальні та
вірусні рецидивні інфекції. Лікарі неодноразово наголошували, що по життєвих показниках він потребує покращення житлових умов.
Але сьогодні про це говорити запізно.
Максим тане на очах. У результаті інфекції, що прогресує, йому терміново необхідне
розширене обстеження та лікування в Університетській клініці Німеччини, де свого часу
йому була проведена алогенна трансплантація кісткового мозку.
Для цього потрібні кошти у сумі 10 000
євро. Такої суми я не маю, адже сина-інваліда
виховую сама.
Прошу допомоги у кожного, хто має добре
серце і може відгукнутися на нашу біду. Адже
Максим хоче жити!
Номер моєї зарплатної картки
у ПриватБанку
516 87 57 34 986 09 59
Антоненко Єлизавета
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Володимир ТКАЧ

Зростання безробіття чи сезонні коливання?
йнятості, збільшилася на 4 тис. та становила 206 тисяч. Клієнтами служби є
представники як малого, так і великого
бізнесу, які представляють різні галузі
економіки. Кількість вакансій у базі даних державної служби зайнятості, у порівнянні з 2018 роком, збільшилася на
39 тис. та становила 1,2 млн одиниць.
Безпосередньо в центрах зайнятості
в 2019 році послуги отримали 2,1 млн
громадян, які шукали роботу, з них 1
млн мали статус безробітного.
У 2019 році кількість унікальних користувачів сайту державної служби зайнятості (www.dcz.gov.ua) становила 1,9
млн осіб. На початок 2020 року створено
197 тис. електронних кабінетів роботодавців та 248 тис. електронних кабінетів
шукачів роботи.
Кількість осіб, працевлаштованих
за сприяння державної служби зайнятості, становила 826 тис. осіб. Більше
половини з них були працевлаштовані

протягом семи днів з дати звернення
до служби зайнятості. Зокрема, на нові
робочі місця з компенсацією роботодавцю витрат у розмірі єдиного внеску на
загальнообов’язкове державне соціальне страхування працевлаштовано 11,4
тис. осіб, отримали одноразову виплату
допомоги по безробіттю та започаткували власну справу 2,4 тис. осіб. До громадських та інших робіт тимчасового
характеру залучено 200 тис. осіб.
У 2019 році за сприяння державної
служби зайнятості 139 тис. безробітних
проходили професійне навчання. Зокрема, кількість безробітних, які навчалися
у центрах професійно-технічної освіти
державної служби зайнятості, зросла
на 14 % та становила 54 тис. осіб. Після
закінчення професійного навчання 96 %
безробітних працевлаштовано.
Станом на 1 січня 2020 року кількість
безробітних, зареєстрованих у державній службі зайнятості, становила 338

тис. осіб та, у порівнянні з відповідною
датою 2019 року, зменшилася на 4 тис.
осіб.
Інформація, поширена у ЗМІ щодо
різкого зростання обсягів безробіття
у грудні 2019 року, є некоректною,
оскільки ринку праці притаманні сезонні
коливання. Щорічно влітку потреба роботодавців на працівників, у порівнянні
із зимовим періодом, суттєво зростає
(у сільському господарстві, переробній
промисловості, транспорті, готельному
та ресторанному бізнесі тощо) та, відповідно, скорочується кількість безробітних. Тому порівняння коректно проводити до показників відповідного періоду
минулого року.
Детальна інформація — на офіційному вебсайті державної служби зайнятості у рубриці «Аналітична та статистична
інформація»
(https://www.dcz.gov.ua/
analitics/67).
Державний центр зайнятості

Юлія Тимошенко пропонує обмежити виплати чиновників, прив’язавши їх до зарплат людей
Вище керівництво країни, керівники державних
корпорацій, урядовці та чиновники прийшли на посади не для того, щоб налагодити життя людей, а
з метою набити власні кишені, призначаючи собі
надзарплати та витягуючи останнє з українського бюджету. На цьому наголосила Голова партії
«Батьківщина» Юлія Тимошенко під час пресконференції у Києві.
«Генеральний директор Укрпошти сьогодні отримує
1 мільйон 900 тисяч гривень на місяць — це не тільки
заробітна плата, це всі виплати. Член наглядової ради

Укрзалізниці — 588 тисяч гривень на місяць з усіма виплатами. Державний секретар міністерства культури —
497 тисяч 700 гривень. Це лише найяскравіші приклади,
але всі вони свідчать про те, що високопосадовці почали жити щасливо і закінчили епоху бідності для себе,
але не для людей», — обурилася лідер «Батьківщини».
Юлія Тимошенко зауважила, що чиновники на всіх
вертикалях влади сьогодні забезпечили собі окреме
щасливе життя, яке відірване від розвитку економіки
країни.
Тимошенко зазначила, що розриви у заробітних

платах між простими працівниками й керівниками галузей — катастрофічні. Також вона повідомила, що
«Батьківщина» ініціює створення у парламенті тимчасової слідчої комісії, яка б зайнялася ретельною перевіркою діяльності державних корпорацій за останні
шість років. «Мусимо перевірити кожну державну корпорацію та монополію і стати ініціатором притягнення
до кримінальної відповідальності всіх, хто був залучений і продовжує корупцію на державних фінансових
потоках», — резюмувала Юлія Тимошенко.
Пресслужба партії ВО «Батьківщина»
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Про скликання чергової LХ сесії Вишгородської міської ради VIІ скликання
ОФІЦІЙНО
Розпорядження
Вишгородської
міської ради № 6 від 24 січня 2020
року
Керуючись ч. 4, ч. 10 ст. 46, ст. 47
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», скликати LХ сесію
Вишгородської міської ради VІІ скликання:
1. Призначити пленарне засідання 7
лютого 2020 року о 10:00 у залі засідань адмінбудинку, пл. Шевченка, 1, з
наступним порядком денним:
1. Про звіт секретаря ради та затвердження плану роботи Вишгородської міської ради VІІ скликання на
2020 рік.
2. Про звільнення з посади та внесення змін до персонального складу
виконавчого комітету Вишгородської
міської ради VII скликання.
3. Про встановлення надбавок до
посадового окладу, преміювання та надання матеріальної допомоги міському
голові та заступникам міського голови
на 2020 рік.
4. Про прийняття на баланс матеріальних цінностей.
5. Про демонтаж пам’ятника у м.
Вишгороді.
6. Про внесення змін до рішення
від 24 грудня 2019 року № 59/8 «Про
затвердження нової редакції статуту
Вишгородського міського комунального підприємства «Водоканал».
7. Про визнання рішення від
04.04.2017 року № 22/36 «Про затвердження Порядку залучення, розрахунку розмірів і використання коштів пайової участі замовників у створенні і
розвитку соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури м. Вишгорода» таким, що втратило чинність.
8. Про затвердження змін до комплексної схеми розміщення тимчасових
споруд торгівельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення для провадження підприємницької діяльності у м. Вишгороді.
9. Про внесення змін до рішення
Вишгородської міської ради №33/14
від 22.12.2017 року (гр. Козаку О.В.).
10. Про внесення змін до договору
оренди земельної ділянки, укладеного
з ТОВ «УКРІНТЕРКОНТРАКТ».
11. Про укладення договору оренди
земельної ділянки з ТОВ «Виробниче
лікувально-оздоровче
підприємство
«Медиком».
12. Про передачу в оренду земельної ділянки ТОВ «Вишгородміськреконструкція-1».
13. Про затвердження проекту із

землеустрою товариству з обмеженою
відповідальністю МКП «ТВОРЧІСТЬ».
14. Про затвердження проекту із
землеустрою ТОВ «ВИШГОРОДСЬКЕ
ПІДПРИЄМСТВО МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ».
15. Про надання дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність
гр. Аврамчуку С.М.
16. Про надання дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність
гр. Богдановій С.Л.
17. Про надання дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність
гр. Ведринському П.С.
18. Про надання дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність
гр. Галичині Т.І.
19. Про надання дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність
гр. Глазкову І.О.
20. Про надання дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність
гр. Гончар Т.М.
21. Про надання дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність
гр. Гребеннікову С.І.
22. Про надання дозволу на розробкут проєкту землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність
громадянам (гр. Гуцан Л.А., гр. Кисілю
Л.Д., гр. Волошину М.В., гр. Сіренко
О.В., гр. Єремі А.В., гр. Оваденко С.І.,
гр. Новохацькій С. К., гр. Коченову
С.В., гр. Стрільчуку В.Т., гр. Торішіній
К.М., гр. Підлісному О. М., гр. Рогожинській Я.А., гр. Шкірі В.І., гр. Харченку
М.А., гр. Овакімян А.С.)
23. Про надання дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність
гр. Злобинцю В.П.
24. Про надання дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність
гр. Іванченку Н.С.
25. Про надання дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність
гр. Іващенку Г.Г.
26. Про надання дозволу на розробку роєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр.
Колганову Є.В.
27. Про надання дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність

Вишгород —
спортивне місто!
Шановна громадо! Від себе особисто
та від депутатів нашої фракції, нашої команди запрошую всіх охочих на йогу.
Заняття для дітей проходять щонеділі о 10:30 у спортзалі
Вишгородської ЗОШ № 1. Вони проводяться в ігровій формі,
цікаві як для дітей, так і для батьків. Приходьте родинами,
адже це корисне й цікаве спільне сімейне дозвілля.
Заняття для дорослих відбуваються за наступним графіком: БК «Енергетик», спортивна зала: понедiлок — з 11:00 до
12:30, середа — з 11:30 до 13:00, п’ятниця — з 11:30 до 13:00.
Спортивна зала ВЗОШ № 1: субота — з 8:30 до 10:00. Вхід
вільний.
Дякуємо нашому тренеру Ользі Думанській, директору
Територіального центру Наталії Рудько, директору ВЗОШ №
1 Олегу Тимченку та всім, хто допомагає в реалізації проекту. Приєднуйтесь!
Тетяна БРАЖНІКОВА, депутат

гр. Коломієць А.В.
28. Про надання дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність
гр. Кононенку Р.В.
29. Про надання дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність
гр. Лисенко А.К.
30. Про надання дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність
гр. Лозовій О.П.
31. Про надання дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність
гр. Нагородному В.Є.
32. Про надання дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність
гр. Негоденку І.В.
33. Про надання дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність
гр. Рябушенко Л.А
34. Про надання дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність
гр. Терещенку Р.В.
35. Про надання дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність
гр. Треусу А.О.
36. Про надання дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність
гр. Фадієнко Н.М.
37. Про надання дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність
гр. Шаліні А.Я.
38. Про надання дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність
гр. Шовкуну В.В.
39. Про надання дозволу на розробку технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки на місцевості
(в натурі) ГБК «Автомобіліст».
40. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки у власність гр. Артеменко О.О.
41. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки у власність гр. Білоусову О.В.
42. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки у власність гр. Велюжинець
Ю.О.
43. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки у власність гр. Волошину Г.В.
44. Про затвердження проєкту зем-

леустрою щодо відведення земельної
ділянки у власність гр. Єлістратовій
Т.В.
45. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки, цільове призначення якої змінюється, гр. Іващенку Д.В.
46. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельних
ділянок у власність громадянам (гр. Ліфінцевій Л.К., гр. Швець Л.О.)
47. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки у власність гр. Мартиненко
В.М.
48. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки у власність гр. Мурго Л.П.
49. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки у власність гр. Паламарчуку
Я.М.
50. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки у власність гр. Перехресту В.В.
51. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки у власність гр. Петрук Л.В.
52. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки у власність гр. Пишній Г.В.
53. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки у власність гр. Просуковій А.В.
54. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки у власність гр. Раскоші К.В.
55. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки, цільове призначення якої змінюється, гр. Товкача М.В.
56. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки у власність гр. Фучеджі Л.М.
57. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки у власність гр. Чуприні Н.М.
58. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки у власність гр. Шавші О.М.
59. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки, цільове призначення якої змінюється, гр. Шевченку Ю.А.
60. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки у власність гр. Щербаню Л.Є.
2. Рекомендувати головам постійних комісій Вишгородської міської ради
скликати засідання постійних комісій
для вивчення, попереднього розгляду
питань порядку денного та надання висновків по них.
Міський голова О. МОМОТ
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АКТУАЛЬНО

Пам’ятний знак «Комсомольцям
20-х років від будівельників Київської
комсомольської ГЕС», який знаходиться по вул. Набережній у районі
ресторану «Галс», має бути демонтований. Такий вирок виніс Український
інститут національної пам’яті у своєму листі до Вишгородської міської
ради. Інститутські функціонери ще й
пригрозили пальчиком, мовляв, пропаганда комуністичного режиму карається обмеженням волі на строк до
п’яти років з конфіскацією майна або
без такої. А повторні дії взагалі тягнуть строк до десяти років. Прямо як
сталінська 58 стаття про ворогів народу. Не вистачає лише фрази «без
права на листування», яка означала,
що в’язень вже отримав кулю в потилицю.
Після такого листа-страшилки міська
рада звісно підготувала проект рішення
про демонтаж комсомольця. Це питання буде розглядатися на найближчій
сесії. У проекті зазначено, що фінвідділ
має виділити кошти на його демонтаж,
а КП «Благоустрій-Вишгород» прийме
його на зберігання і зачистить територію
до належного стану. Тобто, бульдозер
«проутюжить» останки бетонного постаменту, і з комунізмом у Вишгороді буде
покінчено.
Так воно то так, але є низка слушних
запитань: пам’ятний знак знаходиться на
балансі міської ради? Ні, не знаходиться.
Тоді, яке право має міська рада зазіхати
на чуже майно? Взагалі, хто балансоутримувач комсомольця? Ніхто не знає.
Інше: яким чином можна демонтувати за-

Вишгород
Субота, 1 лютого 2020 року

лізобетонний пам’ятник, щоб він не розсипався? І навіщо його зберігати, якщо
він не становить художньої цінності?
Лист з інституту теж рясніє маніпулятивними абзацами. Для чого таврувати
пам’ятник, якщо він не присвячений подіям, пов’язаним з діяльністю партії? На

корисніше було б боротися з комунізмом
у мізках? А в нас виходить якась шаріковщина.
Один чолов’яга на ці перипетії сказав
просто, по-народному: «Є слово «будувати». «Комуняки» будували і все називали своїми іменами. Якщо сьогоднішня

Бульдозером
по комсомольцю?

ДЕКОМУНІЗАЦІЯ ПО-ВИШГОРОДСЬКИ
ньому написані загальні слова: «Комсомольцям 20-х років…». У листі йдеться
про якогось Павку Корчагіна. Так і хочеться крикнути: «Алло, гараж? Ви там
в адекваті?». Складається враження, що
інститут винятково працює на зовнішній
фактор — знесення пам’ятників. А чи не

влада хоче щось розбудувати, то нехай
спочатку побудує, а потім вже розбудовує».
Наскільки вплинув бетонний комсомолець на поширення комунізму у
Вишгороді — невідомо. Наскільки він
токсичний в ідеологічному сенсі для на-

вколишніх — збагнути важко. Язик не
повертається назвати комсомольця носієм вірусу більшовизму. Але за багато
десятиліть люди до нього звикли. Не
кожен за кущами і деревами його і побачить. А новосели-вишгородці взагалі
не знають, що є такий знак. Йому не покладають квіти до підніжжя, не фотографуються поруч молодята, і лише відвідувачі ресторану зрідка споглядають на
нього. Років з десять тому знак підшаманили: підштукатурили, пофарбували,
відновили пошкоджену кирку. Адже це
свідок історії будівництва Київської ГЕС,
яку, мабуть, теж треба декомунізувати і
демонтувати, бо це була комсомольська
ударна будова.
Мабуть, не варто поспішати завалити цей знак. Можливо, треба провести
громадські слухання, почути пропозиції
людей. Якщо цей скромний пам’ятник
вишгородцям дорогий, то, можливо,
провести його ребрендинг. Модне слівце ребрендинг означає зміну бренда,
осучаснення. Варіанти, звісно, є, головне — не наламати дров.
Пригадую, років зо два тому цей же
інститут наголошував на обов’язковому
демонтажу у м. Каховці знаменитої «Легендарної тачанки» і пам’ятника «Дівчина в шинелі». Жителі Каховки рішуче
стали на захист своєї візитівки, свого
туристичного бренду. І, врешті-решт,
вони перемогли. Отже, і депутатам міської ради, і пересічним вишгородцям найближчим часом належить правильно
поставити кому у наступному реченні:
«Знести не можна залишити».
Володимир ТКАЧ

КАРАНТИН

Через грип та ГРВІ
призупинено навчання

Деклараційну кампанію
2020 розпочато
22 січня 2020 року відбулася зустріч голови Вишгородської районної ради Ростислава Кириченка та
начальника Вишгородського управління Головного
управління державної податкової служби у Київській
області Олександра Назарчука.
У ході зустрічі обговорили деклараційну кампанію,
що розпочалася 01 січня 2020 року, відповідно до якої
окремі категорії фізичних осіб зобов’язані подати річну
податкову декларацію про майновий стан і доходи та
визначити податкові зобов’язання з податку на доходи
фізичних осіб і військового збору та/або мають право по-

дати декларації для отримання податкової знижки.
Олександр Назарчук наголосив, що деклараційна кампанія передбачає додаткові надходження до місцевих та
державного бюджетів.
Ростислав Кириченко зазначив, що вчасна сплата податку – запорука добробуту всіх громадян та держави в цілому.
Звертаємося до платників податків Вишгородського
району з проханням забезпечити своєчасну подачу річних податкових декларацій, не порушуючи встановлені
законодавством терміни.
Вишгородська ДПІ

Юлія Тимошенко: Президент хоче витягнути з кишень
українців 40 мільярдів гривень на гральних автоматах
Проштовхуючи закон про легалізацію грального бізнесу, влада прагне збагатитися на біді людей. Партія «Батьківщина» — категорично проти. Про це заявила
лідер «Батьківщини» Юлія Тимошенко під час брифінгу у Верховній Раді.
«Президент Володимир Зеленський наніс ще
один нищівний удар по Україні. Вся його фракція
в абсолютній більшості за його вказівкою проголосувала у першому читанні за закон про повномасштабне повернення грального бізнесу
в Україну. Влада не соромиться зізнатися, що
хоче отримати завдяки цьому закону 4 мільярди
гривень. Але щоб виконати цей «план», українці
повинні програти 40 мільярдів. І це в найбіднішій
країні Європи. В першому читанні даний старт,
по суті, зароблянню величезних грошей на біді
та бідності українців», — наголосила Юлія Тимошенко.
Лідер «Батьківщини» нагадала про свою принципову позицію щодо грального бізнесу, яку вона

відстоювала і тоді, коли була в опозиції, і тоді, коли
очолювала уряд.
«Я була першим і останнім прем’єр-міністром,
який заборонив гральний бізнес, що в той час був
у кожній підворотні. Заборонили, тому що тоді лудоманія практично заполонила Україну. Хвороба,
яка приводила людей до самогубства, божевілля,
до втрати останніх грошей та руйнації родин, до
втрати батьками своїх дітей, сягнула своєї критичної відмітки», — додала голова партії.
Юлія Тимошенко наголосила на загрозах та
наслідках, які принесе ухвалення законопроєкту,
який так наполегливо проштовхує керована президентом монобільшість.
Пресслужба партії ВО «Батьківщина»

У зв’язку із щоденним ростом рівня захворюваності учнів на
грип та гострі респіраторні вірусні інфекції, наказом № 40-3 від 29
січня ц. р. начальника відділу освіти ВРДА Тетяни Форощі з 30 січня
по 9 лютого 2020 р. включно призупинено навчання у Вишгородській СЗОШ «Сузір’я», Вишгородській ЗОШ № 1, Лютізькій ЗОШ,
Старопетрівській ЗОШ, Новопетрівській ЗОШ № 2 та № 3, Хотянівській ЗОШ, Вишгородській районній спеціальній ЗОШ «Надія».
Виконання навчальних планів та програм забезпечать за рахунок ущільнення навчального матеріалу.
Влас. інф.

БУДЬТЕ
ЗДОРОВІ

Апокаліпсису
не передбачається

Чи можна розкривати посилки з Китаю? Чи передаються
інфекції через привезені фрукти? Як «підняти» імунітет? У
медіа, соціальних мережах наростає нова хвиля паніки щодо
уханського вірусу. І на ній уже готові заробляти шахраї.
Передусім, варто зберігати спокій. Жодного апокаліпсису
не передбачається. Міжнародна спільнота робить усе можливе,
щоб протидіяти вірусу. Про нього вже відомо досить багато.
Уханський вірус передається від людини до людини.
Щоби захиститися, рекомендовано ретельно мити руки з
милом, не торкатися брудними руками очей, носа чи рота, уникати тісного контакту з хворими людьми.
За симптомами схожий на гостру респіраторну інфекцію
— гарячка, кашель, труднощі з диханням.
Якщо відчуваєте, що захворіли, залишайтеся вдома, прикривайте рот і ніс серветками при кашлі та чханні, провітрюйте
приміщення та дезінфікуйте поверхні. Повідомте про симптоми
вашого сімейного лікаря.
Поради щодо споживання вітамінів, БАДів чи «імуномодуляторів», щоби «підняти» імунітет, або ж виходити з дому лише
в захисній масці, — спроба нажитися на розгубленості людей.
Коронавірусом неможливо заразитися від поштових посилок (навіть із Китаю); від екзотичних фруктів (навіть із Китаю).
Повідомлення про вакцини, які начебто запобігають новому
коронавірусу, — маніпуляції. Поки такої вакцини не існує.
Щоби зробити себе менш вразливим до будь-яких хвороб,
завжди актуально дотримуватися загальних рекомендацій:
мийте руки, збалансовано харчуйтеся, пийте достатньо рідини,
провітрюйте та зволожуйте приміщення, займайтеся спортом,
будьте фізично активними, дотримуйтесь режиму сну.
Зберігайте спокій. Від цього теж залежить здоров’я, зокрема психічне.
За матеріалами інтернет-ЗМІ

Вишгород
Субота, 1 лютого 2020 року

Маскувальна сітка як оберіг для воїнів
З мирних регіонів не припиняється допомога на Схід України для бійців ООС.
Окрім іншого, надзвичайно важливим є
камуфляжне покриття — сітка для маскування озброєння, військової техніки та
інженерних споруд на фоні місцевості,
рослинного покриву від різних методів розвідки противника.
У багатьох куточках України до її виготовлення долучаються дорослі й діти. Так, учнівський та педагогічний колектив Херсонської
спеціалізованої школи № 27 з волонтерською
організацією «Маскувальна сотня» протягом
усіх років, що триває війна, беруть активну
участь у благодійних акціях, збирають продукти харчування, теплий одяг, трав’яні чаї,
пишуть листи, відвідують поранених у військовому шпиталі ще й плетуть маскувальні сітки.
«Маскувальна сітка – це своєрідний оберіг для
воїнів ООС, яка об’єднує людей, що допомагають армії. Так ми захищаємо наших солдатів
від того, що відбувається на фронті», — кажуть школярі.
Серед подарунків військовим до дня
Збройних Сил від луцьких школярів також
були маскувальні сітки. Акцію організували в
обласному центрі естетичного виховання, в

осередку «Маленькі патріоти».
У Вінниці 35 шкіл міста взяли участь у загальноміській благодійній акції на допомогу
військовим.
Це події різного часу. І таких акцій — безліч.
Нещодавно школярі Лебедівської ЗОШ,
що у Вишгородському районі, вже вкотре передали бійцям АТО продукти й різні смаколики. А учні 1-3 класів школи зібрали 10 кг пластикових кришечок. Кошти за них надійдуть на
рахунок фонду «Лелекера» — для допомоги в
лікуванні та іншій допомозі військовим та членам їх родин.
У Вишгороді стабільно, самовіддано й наполегливо працює група «СіткаБерегиня». З
2015 року до сьогоднішнього дня тут виготовили 205 сіток, площа яких — близько 7500
кв. м!
«Кожен вузлик на полотні — наша переможна молитва за українських вояків, — каже
Олена Роговенко. — Ми невтомні у своєму
бажанні допомагати власному війську, бо не
бажаємо годувати вороже.
Хочемо миру в Україні, але тільки на наших умовах: ми залишаємось незалежною
державою, з власною історією, мовою, Героя-

Не перерветься червона нитка
Якщо є нитка, що тримає людей у світі
різних поглядів, мов, релігій, різного кольору шкіри, шляхів та кордонів — то ця нитка
червоного кольору. Адже людина Червоного Хреста у своїх поглядах неупереджена
та нейтральна, вона працює задля гуманності в усьому світі, зберігає незалежність
від політичного та будь-якого іншого тиску.
Червонохресний рух — рух добровольців,
які єдині та універсальні у прагненні допомагати найбільш вразливим та страждаючим. Історія українського Червоного Хреста нараховує
більше 100 років. 15-18 квітня 1918 року у військово-революційному Києві відбувся І з’їзд Товариства Червоного Хреста України, а 18 квітня вважається датою початку його діяльності.
Основними завданнями, які визначив для
себе український Червоний Хрест в той важкий час, були допомога біженцям і військовополоненим, турбота про інвалідів і дітей-сиріт,
боротьба з голодом та епідеміями, організація лазаретів, госпіталів і пунктів харчування
для всіх, хто цього потребує.
Історія створення Червоного Хреста у Вишгороді нараховує не одне десятиріччя, а медико-соціальний центр ЧХ створений 10 червня
2011 року. Цей центр став рятівним куточком
для людей поважного віку. Кожного дня вони
приходять на фізичні процедури, масаж та у
денний стаціонар, за направленням лікаря.
Після подій 2014 року функції Червоного Хреста розширились. Працівники Товариства допомагали тимчасово переміщеним
родинам та демобілізованим воїнам АТО. Був
створений загін швидкого реагування на чолі
з командиром — тренером з надання першої
домедичної допомоги Андрієм Сологубом.
На 01.01.2020 року на обліку в районній
організації — понад тисяча одиноких непрацездатних осіб з інвалідністю, ветеранів війни
і праці, з них 244 — мешканці Вишгорода.

Додатково звертаються і отримують допомогу (продуктові, гігієнічні набори або психосоціальну підтримку) тимчасово переміщені
особи (ТПО), ветерани АТО, воїни-інтернаціоналісти, багатодітні та одинокі матері, діти-сироти, непрацездатні громадяни міста і району.
За 2019 рік у МСЦ надано 35 885 медичних і 9 457 соціальних послуг. Вишгородська
районна організація товариства Червоного
Хреста провела низку благодійних акцій, під
час яких малозабезпеченим категоріям населення надано допомогу одягом, взуттям
б/в на суму 231 тис. грн, продуктами харчування на суму 973 тис. грн — 3,6 тис. осіб.
Усього за 2019 рік зібрано допомоги на суму
1 201 тис. грн. На базі МСЦ Вишгородської
РОТЧХУ успішно працюють група скандинавської ходьби «Здорове довголіття» (для
25 людей похилого віку); програма «Гаряче
харчування» (охоплює 240 осіб похилого віку
та з інвалідністю); загін швидкого реагування; склад надзвичайних ситуацій; банк одягу;
пункт прокату медичного обладнання; школа
надання першої допомоги; програма психосоціальної підтримки дітей-сиріт, дітей із неповних та багатодітних сімей, дітей ТПО, жінок,
потерпілих від насилля, та жінок з післяпологовою депресією; перша студія анімації та
соціальних фільмів; курси англійської мови;
програма «Краса»; планується відкриття групи «Інтелект» для людей похилого віку, а також курси з анімації для дорослих.
ВРОТЧХУ бере участь у міжнародних
проектах «Програма підтримки хворих на
туберкульоз» (Альянс), «Сприяння захисту,
добробуту та соціальній згуртованості вразливих груп населення в Україні» (Данія) та
співпрацює з Червоним Хрестом міста-побратима Льорраха (Німеччина), у 2016 році
співпрацювала з урядом Японії.
Світлана РУЛЕВСЬКА

МИЛОСЕРДЯ

РАКУРС
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ХОЧЕМО МИРУ

ми, вірою і військом, яке боронить Батьківщину від зазіхань будь-яких ворогів, а, особливо,
— від московського агресора.
Ми вдячні всім благодійникам, які допомагають нам усі ці роки, за можливість придбати
полотно сітки і тканину.
Будемо раді будь-якій підтримці небайдужих вишгородців та мешканців району.
Для нас честь бути корисними нашим до-

рогим захисникам, яким ми вдячні за мирне
небо над головою».
Нагадаємо: група «СіткаБерегиня» працює на території внутрішнього подвір'я адмінбудинку, гараж 3, щодня, крім вихідних та
святкових днів, 15:00 – 19:00. Потреба в сітках,
а відтак — у матеріалах для їх виготовлення —
залишається актуальною.
Влас. інф.

У школах району — гаряче харчування
У школах району запровадили нову
систему харчування. З інспекційним візитом до Вишгородської ЗОШ № 1 завітало районне керівництво – в.о. голови РДА
Олексій Данчин, голова районної ради Ростислав Кириченко та начальник відділу
освіти Вишгородської РДА Тетяна Фороща.
«Ще торік ми спільно з районною радою,
спільно з депутатами прийняли рішення кардинально змінити систему організації харчування школярів. Тобто, відмовитися від послуг
сторонніх організацій, які закуповували продукти, готували, фактично самі господарювали на шкільних харчоблоках. Ми ж вирішили
відновити те, що було 10-15 років тому. Повернули до штату шкіл кухарів, здійснили прозору закупівлю продуктів, розробили меню і
самі почали харчувати дітей по всіх школах
району. І, звичайно, будемо самі контролювати стан харчування, якість продуктів. Прагнемо, щоб адміністрація школи, діти, батьки
впливали на якість харчування, на меню і щоб
усі ці процеси були керовані й осмислені.
Другий день у районі запроваджене таке
харчування. Ми хотіли переконатися, чи це
добре працює, чи дітям подобаються обіди,
і ми задоволені результатами», — зауважив
в.о. голови РДА Олексій Данчин.
Спільними зусиллями Вишгородської
районної державної адміністрації, районної
ради, відділу освіти, директорів шкіл проведено багато роботи, в т. ч. — відкриті тендерні процедури по закупівлі продуктів та фактично з нуля відновлено традиційну систему
шкільного харчування, яка була зруйнована в
районі десять років тому.
Станом на сьогодні вже є очевидний результат: для шкільних їдалень закуплено
нове технологічне обладнання, посуд, кухонний інвентар; адміністрація шкіл повністю
контролює якість завезених продуктів харчу-

ОЧЕВИДНИЙ РЕЗУЛЬТАТ

вання та процес приготування їжі; працівники
їдалень зараховані до штату шкіл; оновлено
шкільне меню, в якому закладено основні
принципи здорового і правильного харчування: максимально збалансовано консистенцію
жирів, білків, вуглеводів, вітамінів, враховано
достатню кількість овочів та фруктів, молочних продуктів, круп, риби та м’яса.
Також пріоритетним завданням для районної влади є проведення капітальних ремонтів харчоблоків усіх закладів загальної
середньої освіти. У районному бюджеті на
2020 рік вже заплановано фінансування розробки проектно-кошторисної документації на
капітальні ремонти харчоблоків, а з настанням літніх канікул будуть здійснені необхідні
ремонтні роботи, щоб наступний 2020/2021
навчальний рік розпочати в оновлених приміщеннях.
Крім того, районна влада, безумовно,
зацікавлена в ефективному «зворотному
зв’язку» та тісній співпраці з батьками, здійсненні громадського контролю за процесом
харчування дітей у школах, якістю продуктів,
подальшому оновленні меню та поліпшенні
організації шкільного харчування.
Нині у Вишгородській школі № 1 кухарі
готують для понад 560 дітей. Проте харчування за новою системою доступне не для всіх
школярів. Гарячими обідами забезпечують
усіх учнів 1-4 класів, а також дітей пільгових
категорій 5-11 класів. А решта? У них немає
можливості брати гарячі обіди навіть за гроші. Добре, що біля школи є кафе, куди діти
бігають за булочками-бутербродами на перервах. Але ж не біля кожної школи є така точка
харчування.
Втім, це питання районна влада також
обіцяє вирішити, зокрема, завдяки облаштуванню у школах буфетів.
Влас. інф.
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Програма ТБ

Вишгород
Субота, 1 лютого 2020 року

ПОНЕДІЛОК, 3 ЛЮТОГО 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 «Життя вiдомих
людей 2020»
10:20 «Життя вiдомих
людей»
11:15, 12:20 «Мiняю
жiнку»
13:20, 14:40 «Свiт
навиворiт - 8: Непал»
15:40 Т/с «Величне
столiття. Роксолана»
17:10 Т/с «Мама»
20:45, 21:45 Т/с
«Найгiрша подруга»

22:45 «Грошi 2020»
00:00 «Дубiнiзми»
2+2
06:00, 11:00 «Шаленi
перегони 2018»
08:00 «ДжеДАI. Дайджест
2018»
09:50, 18:15 «Спецкор»
10:25, 18:50 «ДжеДАI»
12:00 «Загублений свiт»
14:50 Х/ф «Снайпер»
16:20 Х/ф «Джон Вiк»
19:25 Т/с «Ментiвськi
вiйни. Харкiв-2»
21:30, 23:05 Т/с «CSI:
Мiсце злочину-5»

UA:ПЕРШИЙ
06:30, 07:00, 08:00, 09:00,
09:25, 13:00, 15:00, 18:00,
21:00, 23:10 Новини
06:35, 07:10, 08:10, 09:10
Доброго ранку, Країно!
09:30 Т/с «Домашнi
вогнища»
11:15 Д/ц «Аромати
Пiвденної Африки»
11:45, 14:10, 00:00
Телепродаж
12:00 Д/ц «Аромати
Шотландiї»
13:10 #ВУКРАЇНI
13:40 Бюджетники
14:25 Д/ц «Аромати Чилi»
15:10 UA:Фольк

16:15 Д/ц «Боротьба за
виживання»
17:25 Перша шпальта
18:20 Тема дня
19:55 Д/ц «Тваринна
зброя»
21:45 Розважальна
програма з Майклом
Щуром
22:15 Т/с «Епоха честi»

13:30, 15:30 Агенти
справедливостi
17:00 Iсторiя одного
злочину
19:50 Ток-шоу «Говорить
Україна»
21:00 Т/с «Жiночий
лiкар 4»
23:30 Т/с «Друге життя
Єви»

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
11:30 Реальна мiстика

ТЕТ
08:00, 09:00, 17:30, 20:00,
21:00 Одного разу пiд
Полтавою
08:30, 09:30, 17:00, 20:30,
21:30 Танька i Володька
10:00, 19:00 4 весiлля

деталях
18:20 Тема дня
19:55 Д/ц «Тваринна
зброя»
21:45 Нашi грошi
22:15 Т/с «Епоха честi»

Україна»
21:00 Т/с «Жiночий
лiкар 4»
23:20 Контролер

12:00, 18:00 Панянкаселянка
14:00 Х/ф «Пiслязавтра»
16:00, 22:00 Казки У Кiно
16:30 Одного разу в Одесi
23:00 Сiмейка У
СТБ
07:15 Ультиматум
09:05 Т/с «Коли ми
вдома. Нова iсторiя»
10:55 МастерШеф
17:25, 21:55 Вiдлiк часу
17:30, 22:00 ВiкнаНовини
20:10 Т/с «З вовками
жити»
23:50 Слiдство ведуть

екстрасенси
НОВИЙ КАНАЛ
07:10 Х/ф «Земне ядро»
09:50 Х/ф «Район 9»
12:10 Х/ф «Фантом»
13:50 Х/ф «Скарб нацiй»
16:20 Х/ф «Скарб нацiй:
Книга таємниць»
19:00 Х/ф «Тварина»
20:40 Х/ф «Знайомство з
батьками»
22:50 Х/ф «Знайомство з
Факерами»
ІНТЕР
07:10, 08:10 «Ранок з
Iнтером»

09:20, 18:00, 19:00
Ток-шоу «Стосується
кожного»
11:15, 12:25 Х/ф «Кохання
з перешкодами»
14:00 Х/ф «Прогулянка по
Банкоку»
15:50 «Чекай на мене.
Україна»
20:00 «Подробицi»
21:00 «Речдок.
Особливий випадок.
Відлуння вiйни»
22:05 «Слiдство вели... з
Леонiдом Каневським»
ICTV
08:45 Факти. Ранок

09:10, 19:20 Надзвичайнi
новини
10:05 Не дай себе
обдурити!
10:55 Секретний фронт.
Дайджест
11:55, 13:20 Х/ф
«Ультрафiолет»
12:45, 15:45 Факти. День
14:00, 16:20 Х/ф
«Зелений шершень»
16:45 Х/ф «Неймовiрний
Галк»
18:45, 21:10 Факти. Вечiр
20:15, 21:30 Х/ф «Турист»
22:20 Свобода слова
23:55 Х/ф «Народження
нацiї»

ВIВТОРОК, 4 ЛЮТОГО 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 «Життя вiдомих
людей 2020»
10:20 «Життя вiдомих
людей»
11:15, 12:20 «Мiняю
жiнку»
13:20, 14:25 «Свiт
навиворiт - 8: Непал»
15:30 Т/с «Величне
столiття. Роксолана»
17:10 Т/с «Мама»
20:45, 21:45 Т/с
«Найгiрша подруга»
22:45 «Одруження

наослiп»
2+2
08:00 Т/с «Удар у
вiдповiдь»
09:50, 18:15 «Спецкор»
10:25, 18:50 «ДжеДАI»
11:00, 17:20 «Загублений
свiт»
12:55 «Помста природи»
13:40 Х/ф «Наднова»
15:10 Х/ф «Чужий:
Заповiт»
19:25 Т/с «Ментiвськi
вiйни. Харкiв-2»
21:30, 23:05 Т/с «CSI:
Мiсце злочину-5»
UA:ПЕРШИЙ

06:30, 07:00, 08:00, 09:00,
09:25, 13:00, 15:00, 18:00,
21:00, 23:10 Новини
06:35, 07:10, 08:10, 09:10
Доброго ранку, Країно!
09:30 Т/с «Домашнi
вогнища»
11:15, 16:15 Тема дня.
Спецвипуск
12:10, 14:10, 00:00
Телепродаж
12:25 Д/ц «Аромати
Шотландiї»
13:10 Сильна доля
14:25 Д/ц «Аромати
Перу»
15:10 Бюджетники
15:45 #ВУКРАЇНI
17:25 Схеми. Корупцiя в

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
11:30 Реальна мiстика
13:30, 15:30 Агенти
справедливостi
17:00 Iсторiя одного
злочину
19:50 Ток-шоу «Говорить

ТЕТ
06:00 ТЕТ Мультиранок
08:00, 09:00, 17:30, 20:00,
21:00 Одного разу пiд
Полтавою
08:30, 09:30, 17:00, 20:30,
21:30 Танька i Володька
10:00, 19:00 4 весiлля
12:00, 18:00 Панянкаселянка
14:00 М/ф «Ранго»
16:00, 22:00 Казки У Кiно
16:30 Одного разу в Одесi
23:00 Сiмейка У

00:00 Т/с «Хамелеон»
СТБ
06:05, 18:00 Один за всiх
07:15 Ультиматум
09:05 Т/с «Коли ми
вдома. Нова iсторiя»
11:55 МастерШеф
17:25, 21:55 Вiдлiк часу
17:30, 22:00 ВiкнаНовини
20:05 Т/с «З вовками
жити»
22:40 Таємницi ДНК
НОВИЙ КАНАЛ
07:35, 09:00 Kids Time
07:40 М/с «Шоу Лунi
Тьюнз»

09:05 Х/ф «Знайомство з
батьками»
11:00 Т/с «Вiдчайдушнi
домогосподарки»
13:00 Хто зверху?
19:00 Хто проти
блондинок
21:00 Х/ф «Знайомство з
Факерами 2»
23:00 Х/ф «Вiн, я i його
друзi»
ІНТЕР
07:10, 08:10, 09:20 «Ранок
з Iнтером»
10:00 «Корисна
програма»
11:05 Т/с «Мене звати
Мелек»

12:25 Х/ф «Наречений
напрокат»
14:45, 15:40 «Речдок»
16:30 «Речдок.
Особливий випадок»
18:00, 19:00 Ток-шоу
«Стосується кожного»
20:00 «Подробицi»
21:00 «Речдок.
Особливий випадок. Луна
вiйни»
22:05 «Слiдство вели... з
Леонiдом Каневським»
23:50 Т/с «Спокуса»
ICTV
06:30 Ранок у великому
мiстi
08:45 Факти. Ранок

09:15, 19:20 Надзвичайнi
новини
10:05 Бiльше нiж правда
11:00 Антизомбi.
Дайджест
11:45, 13:20 Х/ф «300
спартанцев»
12:45, 15:45 Факти. День
14:20, 16:20 Х/ф «300
спартанцев: Вiдродження
iмперiї»
16:50 Х/ф «Турист»
18:45, 21:00 Факти. Вечiр
20:15 Громадянська
оборона
21:20 Т/с «Дiльничний з
ДВРЗ»
23:05 Х/ф «Форрест
Гамп»

10:00 «Корисна
програма»
11:05 Т/с «Мене звати
Мелек»
12:25 Х/ф «Римськi
пригоди»
14:45, 15:40 «Речдок»
16:35 «Речдок.
Особливий випадок»
18:00, 19:00 Ток-шоу
«Стосується кожного»
20:00 «Подробицi»
21:00 «Речдок.
Особливий випадок. Луна
вiйни»
22:00 «Слiдство вели... з
Леонiдом Каневським»
23:45 Т/с «Спокуса»

ICTV
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:25 Надзвичайнi
новини
10:05 Громадянська
оборона
11:15, 13:20, 01:55 Х/ф
«Справжня мужнiсть»
12:45, 15:45 Факти. День
13:55, 16:20 Х/ф
«Форрест Гамп»
17:00, 21:20 Т/с
«Дiльничний з ДВРЗ»
18:45, 21:00 Факти. Вечiр
20:10 Секретний
фронт
23:10 Х/ф «Вiдступники»

СЕРЕДА, 5 ЛЮТОГО 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 «Життя вiдомих
людей 2020»
10:20 «Життя вiдомих
людей»
11:15, 12:20 «Мiняю
жiнку»
13:20, 14:25 «Свiт
навиворiт - 8: Непал»
15:30 Т/с «Величне
столiття. Роксолана»
17:10 Т/с «Мама»
20:45, 21:45 Т/с
«Найгiрша подруга»

22:45, 23:45 «Свiт
навиворiт 11: Китай»
2+2
06:00, 07:50 Т/с «Удар у
вiдповiдь»
09:30, 18:15 «Спецкор»
10:10, 18:50 «ДжеДАI»
10:50, 17:20 «Загублений
свiт»
13:45 Х/ф «Помпеї:
Апокалiпсис»
15:15 Х/ф «Стукач»
19:25 Т/с «Ментiвськi
вiйни. Харкiв-2»
21:30, 23:05 Т/с «CSI:
Мiсце злочину-5»

UA:ПЕРШИЙ
06:30, 07:00, 08:00, 09:00,
09:25, 13:00, 15:00, 18:00,
21:00, 23:10 Новини
06:35, 07:10, 08:10, 09:10
Доброго ранку, Країно!
09:30 Т/с «Домашнi
вогнища»
11:15 Д/ц «Аромати
Пiвденної Африки»
11:45, 14:10, 00:00
Телепродаж
12:00 Д/ц «Аромати
Шотландiї»
13:10 Енеїда
14:25 Д/ц «Аромати
Перу»
15:10 Сильна доля

16:15 Д/ц «Боротьба за
виживання»
17:25 Нашi грошi
18:20 Тема дня
19:20 Д/ц «Дикi тварини»
21:45 Бюджетники
22:15 Т/с «Епоха честi»

злочину
19:50 Ток-шоу «Говорить
Україна»
21:00 Т/с «Жiночий
лiкар 4»
23:20 Гучна справа
00:00 Т/с «Друге життя
Єви»

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
11:30 Реальна мiстика
13:30, 15:30 Агенти
справедливостi
17:00 Iсторiя одного

ТЕТ
06:00 ТЕТ Мультиранок
08:00, 09:00, 17:30, 20:00,
21:00 Одного разу пiд
Полтавою
08:30, 09:30, 17:00, 20:30,
21:30 Танька i Володька
10:00, 19:00 4 весiлля
12:00, 18:00 Панянка-

16:15 Д/ц «Боротьба за
виживання»
17:25 #ВУКРАЇНI
18:25 «Зворотний вiдлiк»
21:45 Схеми. Корупцiя в
деталях
22:15 Т/с «Епоха честi»

Україна»
21:00 Т/с «Жiночий
лiкар 4»
23:20 Слiдами Андрiя
Геруса
00:00 Т/с «Друге життя
Єви»

ТРК «УКРАїНА»
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
17:00 Iсторiя одного
злочину
19:50 Ток-шоу «Говорить

ТЕТ
08:00, 09:00, 17:30, 20:00,
21:00 Одного разу пiд
Полтавою
08:30, 09:30, 17:00, 20:30,
21:30 Танька i Володька
10:00, 19:00 4 весiлля
12:00, 18:00 Панянкаселянка
14:00 Х/ф «Залiзний

17:25 Схеми. Корупцiя в
деталях
18:20 Тема дня
19:15 Щоденник
Нацiонального вiдбору
учасника вiд України
на Мiжнародний
пiсенний конкурс
«Євробачення-2020»
21:45 Перша шпальта
22:15 Т/с «Епоха честi»

злочину
19:50 Ток-шоу «Говорить
Україна»
21:00 Свобода слова
Савiка Шустера
00:00 Т/с «Лiнiї життя»

селянка
14:00 Х/ф «Мармадюк»
15:30, 22:00 Казки У Кiно
16:30 Одного разу в Одесi
23:00 Сiмейка У
СТБ
07:40 Ультиматум
09:10 Т/с «Коли ми
вдома. Нова iсторiя»
12:05 МастерШеф
17:25, 21:55 Вiдлiк часу
17:30, 22:00 ВiкнаНовини
20:05 Т/с «З вовками
жити»
22:40 Давай поговоримо
про секс

НОВИЙ КАНАЛ
07:10 М/с «Шоу Лунi
Тьюнз»
08:40 Х/ф «Знайомство з
Факерами»
11:00 Т/с «Вiдчайдушнi
домогосподарки»
13:00 Хто зверху?
19:00 Суперiнтуїцiя
20:50 Х/ф «Друзi по
сексу»
23:00 Х/ф
«Американський пирiг»
ІНТЕР
07:10, 08:10, 09:20 «Ранок
з Iнтером»

ЧЕТВЕР, 6 ЛЮТОГО 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 «Життя вiдомих
людей 2020»
10:20 «Життя вiдомих
людей»
11:15, 12:20 «Мiняю
жiнку»
13:25, 14:25 «Свiт
навиворiт - 8: Непал»
15:30 Т/с «Величне
столiття. Роксолана»
17:10 Т/с «Мама»
20:45, 21:40 Т/с
«Найгiрша подруга»

22:30 «Право на владу
2020»
2+2
06:00, 07:50 Т/с «Удар у
вiдповiдь»
09:30, 18:15 «Спецкор»
10:10, 18:50 «ДжеДАI»
10:50, 17:15 «Загублений
свiт»
12:45 «Помста природи»
13:25 Х/ф «Мiсто
Юрського перiоду»
15:05 Х/ф «Гелiос»
19:25 Т/с «Ментiвськi
вiйни. Харкiв-2»
21:30, 23:05 Т/с «CSI:
Мiсце злочину-5»

UA:ПЕРШИЙ
06:30, 07:00, 08:00, 09:00,
09:25, 13:00, 15:00, 18:00,
21:00, 23:10 Новини
06:35, 07:10, 08:10, 09:10
Доброго ранку, Країно!
09:30 Т/с «Домашнi
вогнища»
11:15 Д/ц «Аромати
Пiвденної Африки»
11:45, 14:10, 00:00
Телепродаж
12:00 Д/ц «Аромати
Шотландiї»
12:30 Д/ц «Аромати
Iспанiї»
13:10 UA:Фольк. Спогади
15:10 Енеїда

Ганс»
15:30, 22:00 Казки У Кiно
16:30 Одного разу в Одесi
23:00 Сiмейка У
СТБ
06:15, 18:00 Один за всiх
07:25 Ультиматум
09:05 Т/с «Коли ми
вдома. Нова iсторiя»
12:05 МастерШеф
17:25, 21:55 Вiдлiк часу
17:30, 22:00 ВiкнаНовини
20:05 Т/с «З вовками
жити»
22:40 Я соромлюсь свого
тiла

НОВИЙ КАНАЛ
07:40 М/с «Шоу Лунi
Тьюнз»
09:05 Х/ф «Знайомство з
Факерами 2»
11:00 Т/с «Вiдчайдушнi
домогосподарки»
13:10, 19:00 Хто зверху?
21:00 Х/ф «Полювання на
колишню»
23:10 Х/ф
«Американський пирiг:
Знову разом»
ІНТЕР
07:10, 08:10, 09:20 «Ранок
з Iнтером»

10:00 «Корисна
програма»
11:05, 12:25 Т/с «Мене
звати Мелек»
12:55 Х/ф «Прикинься
моїм хлопцем»
14:45, 15:40 «Речдок»
16:35 «Речдок.
Особливий випадок»
18:00, 19:00 Ток-шоу
«Стосується кожного»
20:00 «Подробицi»
21:00 «Речдок.
Особливий випадок. Луна
вiйни»
22:05 «Слiдство вели... з
Леонiдом Каневським»
23:50 Т/с «Спокуса».

Заключна серiя

23:10 Х/ф «Хай щастить,
Чаку!»

22:00 Д/п «Олег Антонов людина неба»
23:00 «Слiдство вели... з
Леонiдом Каневським»

ICTV
09:15, 19:20 Надзвичайнi
новини
10:05 Секретний фронт
11:00, 13:20 Х/ф
«Народження нацiї»
12:45, 15:45 Факти. День
13:45, 16:20 Х/ф
«Вiдступники»
17:00, 21:20 Т/с
«Дiльничний з ДВРЗ»
18:45, 21:00 Факти. Вечiр
20:15 Антизомбi.
Дайджест
23:05 Х/ф «Мерзенна
вiсiмка»

П’ЯТНИЦЯ, 7 ЛЮТОГО 2020 РОКУ
1+1
07:00, 08:00, 09:00, 12:00,
16:45, 19:30 ТСН
09:25 «Життя вiдомих
людей 2020»
10:20 «Життя вiдомих
людей»
11:15, 12:20 «Мiняю
жiнку»
13:25, 14:30 «Свiт
навиворiт - 8: Непал»
15:35 Т/с «Величне
столiття. Роксолана»
17:10 Т/с «Мама»
20:25, 22:20 «Жiночий
квартал 2019»
00:05 Х/ф «Хiтмен: Агент
47»

2+2
06:00, 07:50 Т/с «Удар у
вiдповiдь»
09:30, 18:15 «Спецкор»
10:10, 18:50 «ДжеДАI»
10:50, 17:20 «Загублений
свiт»
12:45 «Цiлком
таємно-2017»
13:15 «Помста природи»
13:40 Х/ф «Чужий:
Заповiт»
15:50 Х/ф «Числова
радiостанцiя»
19:25 Х/ф «В iм’я короля»
21:50 Х/ф «В iм’я
короля-2»
23:40 Х/ф «В iм’я
короля-3»

UA:ПЕРШИЙ
06:30, 07:00, 08:00, 09:00,
09:25, 13:00, 15:00, 18:00,
21:00, 23:10 Новини
06:35, 07:10, 08:10, 09:10
Доброго ранку, Країно!
09:30 Т/с «Домашнi
вогнища»
11:15 Д/ц «Аромати
Пiвденної Африки»
11:45, 14:10, 00:00
Телепродаж
12:00 Д/ц «Аромати
Iспанiї»
13:10 Д/ц «Браво, шеф!»
15:10 UA:Фольк. Спогади
16:15 Д/ц «Боротьба за
виживання»

ТРК «УКРАїНА»
09:30 Зiрковий шлях
11:30 Реальна мiстика
12:30, 15:30 Т/с
«Встигнути все
виправити»
17:00 Iсторiя одного

ТЕТ
08:00, 09:00, 20:00
Одного разу пiд
Полтавою
08:30, 09:30, 20:30 Танька
i Володька
10:00, 19:00 4 весiлля
12:00 Панянка-селянка
14:00 Х/ф
«Золотоволоска»
15:30 Казки У Кiно
16:30 Одного разу в Одесi

17:00 Х/ф «Персi
Джексон. Море
чудовиськ»
21:00 Х/ф «Хронiки
Нарнiї. Пiдкорювач
Свiтанку»
23:00 Х/ф «Весiльний
Марш 4. Щось старе,
щось нове»

14:55 Х/ф «Неприборкана
Анжелiка»
16:35, 18:00 Х/ф
«Анжелiка та султан»
17:25, 21:55 Вiдлiк часу
17:30, 22:00 ВiкнаНовини
19:00, 22:40 Хата на тата

СТБ
07:45 Т/с «Коли ми
вдома. Нова iсторiя»
08:45 Х/ф «Анжелiка,
маркiза янголiв»
10:55 Х/ф «Прекрасна
Анжелiка»
12:55 Х/ф «Анжелiка i
король»

НОВИЙ КАНАЛ
07:35, 08:50 Kids Time
07:40 М/с «Шоу Лунi
Тьюнз»
09:00 Х/ф «Гола правда»
11:00 Т/с «Вiдчайдушнi
домогосподарки»
13:00, 19:00 Хто зверху?
21:00 Х/ф «Мисливцi на
привидiв»

23:00 Т/с «Зовсiм iнше
життя»

22:00 Iгри Приколiв
23:00 Одного разу в Одесi

23:55 «Операцiя И:
невiдома версiя»

ТЕТ
06:00 ТЕТ Мультиранок
11:00 М/ф «Перната
банда»
12:35 Х/ф «Мармадюк»
14:15, 19:30, 20:30, 21:30
Танька i Володька
15:10, 00:00 Сiмейка У
17:00 Х/ф «Вийти замiж у
високосний рiк»
19:00, 20:00, 21:00
Одного разу пiд
Полтавою

СТБ
05:30 МастерШеф.
Професiонали
09:50 Т/с «З вовками
жити»
17:05 Хата на тата
19:00 Євробачення 2020.
Нацiональний вiдбiр
21:25 Євробачення 2020.
Нацiональний вiдбiр.
Пiдсумки голосування
22:20 Х/ф «Операцiя «И»
та iншi пригоди Шурика»

НОВИЙ КАНАЛ
05:50 М/с «Шоу Лунi
Тьюнз»
10:05 Kids Time
10:10 Варьяти
12:10 Хто зверху?
16:10 М/ф «Гладiатори
Рима»
18:00 М/ф «Коко»
20:00 Х/ф «Пiкселi»
22:00 Х/ф «Сусiди»
00:00 Х/ф «Брати з
Гримсбi»

«Золотоволоска»
14:10, 19:30, 20:30, 21:30
Танька i Володька
15:05 Сiмейка У
17:00 Х/ф «Хронiки
Нарнiї. Пiдкорювач
Свiтанку»
19:00, 20:00, 21:00
Одного разу пiд
Полтавою
22:00 Iгри Приколiв
23:00 Одного разу в
Одесi
00:00 Х/ф «Весiльний
Марш 4. Щось старе,
щось нове»

СТБ
07:00 Хата на тата
19:00 Слiдство ведуть
екстрасенси
19:55 Один за всiх
22:15 Детектор брехнi

14:10 Х/ф «Тварина»
15:50 М/ф «Коко»
17:50 Х/ф «Пiкселi»
19:50 Х/ф «Ми - Мiллери»
22:00 Х/ф «Сусiди 2»
23:50 Х/ф «Сусiди»

НОВИЙ КАНАЛ
06:00 Таємний агент.
Пост-шоу
08:00, 10:00 Kids Time
08:05 М/ф «Гладiатори
Рима»
10:05 Х/ф «Мисливцi на
привидiв»
12:00 Х/ф «Мисливцi на
привидiв» (2016)

ІНТЕР
06:10 Х/ф «Iноземка»
07:45 Х/ф «Як посварився
Iван Iванович з Iваном
Никифоровичем»
09:00 «Готуємо разом»
10:00 «Орел i решка.
Дива свiту»
11:00 «Орел i Решка.
Iвлєєва vs. Бєдняков»

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»
11:00, 12:25 Х/ф «З
речами на вилiт!»
13:10 Х/ф «Бандити»
15:40, 23:50 «Речдок»
16:35 «Речдок.
Особливий випадок»
18:00 Ток-шоу
«Стосується кожного»
20:00 «Подробицi тижня»

ICTV
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:20 Надзвичайнi
новини
10:05 Антизомбi.
Дайджест
11:10, 13:20 Х/ф «Грандреванш»
12:45, 15:45 Факти. День
13:50, 16:20, 22:45 Скетчшоу «На трьох»
18:45 Факти.
Вечiр
20:05 Дизель шоу

СУБОТА, 8 ЛЮТОГО 2020 РОКУ
1+1
06:05, 07:00 «Життя
вiдомих людей»
08:00 «Снiданок.
Вихiдний»
10:00 Х/ф «Бумеранг»
12:15 Х/ф «Сорок вiсiм
годин»
14:15 Х/ф «Iншi сорок
вiсiм годин»
16:15, 21:30 «Вечiрнiй
квартал»
18:30 «Розсмiши комiка»
19:30 ТСН
20:15 «Українськi сенсацiї
2020»

23:30, 00:30 «Свiтське
життя. 2020»
2+2
07:55 «ДжеДАI. Дайджест
2018»
13:35 Х/ф «Рейд у
пустелю»
18:10 Х/ф «Три днi на
втечу»
20:30 Х/ф «Ефект колiбрi»
22:20 Х/ф «Чужi проти
Хижака-2»
UA:ПЕРШИЙ
07:00, 08:00, 09:00, 22:40

Новини
09:30 «Зворотний вiдлiк»
12:00, 18:50 Щоденник
Нацiонального вiдбору
учасника вiд України
на Мiжнародний
пiсенний конкурс
«Євробачення-2020»
12:05 Д/ц «Королiвський
тур»
13:10, 14:35, 00:00
Телепродаж
13:30 Д/ц «Мегаполiси»
14:50 #ВУКРАЇНI
15:55 Д/ф «Одесити на
Донбасi»

17:00 Т/с «Епоха честi»
19:00 Нацiональний
вiдбiр учасника вiд
України на Мiжнародний
пiсенний конкурс
«Євробачення-2020»
23:00 Д/ц «Боротьба за
виживання»
ТРК «УКРАїНА»
07:30 Зiрковий шлях
08:40, 15:20 Т/с «Мiж
коханням та ненавистю»
17:00, 21:00 Т/с «Без
вагань»
20:00 Головна тема

запис»
ІНТЕР
07:10 Х/ф «Баламут»
09:00 «Готуємо разом.
Домашня кухня»
10:00 «Корисна
програма»
11:00 Х/ф «Молода
дружина»
13:00 Х/ф «Єдина»
15:00 Х/ф «Солодка
жiнка»
17:00, 20:30 Т/с «Не
жiноча робота»
20:00 «Подробицi»
23:15 Х/ф «Випадковий

ICTV
07:55 Х/ф «Грандреванш»
09:50 Скетч-шоу «На
трьох»
12:45 Факти. День
13:00 Дизель шоу
14:25 Т/с «Дiльничний з
ДВРЗ»
18:45 Факти. Вечiр
19:10 Х/ф «Форма води»
21:20 Х/ф «Прибуття»
23:30 Х/ф «Лабiринт
Фавна»

НЕДIЛЯ, 9 ЛЮТОГО 2020 РОКУ
1+1
8:00 «Снiданок. Вихiдний»
09:00 «Лото-Забава»
09:45, 11:00 «Свiт
навиворiт 11: Китай»
12:00 Т/с «Найгiрша
подруга»
19:30 «ТСН-Тиждень»
21:00 «Голос країни 10»
23:30 Х/ф «Бумеранг»

11:15 «Вiн, вона та
телевiзор»
13:30 Х/ф «Рейд у
пустелю-2»
18:00 Х/ф «Збройний
барон»
20:10 Х/ф «Вiйна»
22:05 Х/ф «У полонi
страху»
23:50 Т/с «Команда»

2+2
06:00 «Загублений свiт»
07:55 «ДжеДАI. Дайджест
2018»
08:50 «Шаленi перегони
2018»

UA:ПЕРШИЙ
07:00, 08:00, 09:00, 21:00
Новини
09:30 Щоденник
Нацiонального вiдбору
учасника вiд України

на Мiжнародний
пiсенний конкурс
«Євробачення-2020»
09:35 Нацiональний
вiдбiр учасника вiд
України на Мiжнародний
пiсенний конкурс
«Євробачення-2020»
12:45, 15:05, 00:00
Телепродаж
13:00 Х/ф «Святий Пилип.
Я вибираю рай»
15:25 #ВУКРАЇНI
15:55 «На схiд»
17:00 Т/с «Епоха честi»
22:00 Х/ф «Солдат
Джанет»

23:30 Д/ц «Мегаполiси»
ТРК «УКРАїНА»
07:30 Зiрковий шлях
09:25 Т/с «Без вагань»
13:25 Т/с «Лiнiї життя»
17:20, 21:00 Т/с «Довга
дорога до щастя»
19:00 Сьогоднi. Пiдсумки
з Олегом Панютою
23:30 Х/ф «Її серце»
ТЕТ
06:00 ТЕТ Мультиранок
11:00 М/ф «Гномео та
Джульєтта»
12:30 Х/ф

12:00 «Орел i решка.
Перезавантаження»
13:00 Х/ф «Чого хоче
Жульетт»
15:00 Т/с «Мене звати
Мелек»
18:00 Х/ф «Останнiй
дiамант»
20:00 «Подробицi»
20:30 Х/ф «Таємниця в
їхнiх очах»
22:35 Х/ф «Найкраща
пропозицiя»
ICTV
06:15 Громадянська
оборона

07:05 Антизомбi.
Дайджест
08:00 Секретний фронт.
Дайджест
08:55 Т/с «Вiддiл 44»
12:25, 13:00 Х/ф
«Прибуття»
12:45 Факти. День
14:45 Х/ф «Форма
води»
16:55 Х/ф «Земля пiсля
нашої ери»
18:45 Факти тижня
20:30 Х/ф «Зелена
книга»
22:55 Х/ф «Три бiллборди
у Еббiнгу, Мiссурi»

Вишгород
Субота, 1 лютого 2020 року
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ПОВІДОМЛЕННЯ про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НП-ІНВЕСТ-2», код ЄДРПОУ
42484881 _________________________________
(повне найменування юридичної особи, код
згідно з ЄДРПОУ або прізвище, ім’я та по батькові
фізичної особи-підприємця, ідентифікаційний код
або серія та номер паспорта (для фізичних осіб,
які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової
картки платника податків та офіційно повідомили
про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку у паспорті) інформує про намір провадити плановану діяльність та оцінку її впливу на
довкілля.
1. Інформація про суб’єкта господарювання
02121, м. Київ, вул. Світла, 1, +380672451880,
v.konsalt@ukr.net_____________________
(місцезнаходження юридичної особи або місце
провадження діяльності фізичної особи-підприємця
(поштовий індекс, адреса), контактний номер телефона).
2. Планована діяльність, її характеристика,
технічні альтернативи.
Планована діяльність, її характеристика.
Будівництво АЗК у с. Нові Петрівці Вишгородського району Київської області.
У результаті планованої діяльності буде побудовано автозаправну станцію (АЗС) — комплекс
будинків, споруд, технологічного обладнання, призначений для приймання, зберігання моторного
палива та заправлення ним автомобільного транспорту.
На території планованої діяльності буде розташовано наступні будівлі, споруди та елементи
території:
— будівля сервісного обслуговування водіїв та
пасажирів (операторна);
— резервуарний парк (70 м3) зберігання рідкого палива;
— газовий підземний резервуар (20,0 м3);
— острівці з паливо-роздавальними колонками
кількістю 4 шт.;
— резервуар протипожежного запасу води;
— дощова та господарчо-побутова каналізація;
— автостоянка.
Технічна альтернатива 1.
Розглядається встановлення на АЗК обладнання для заправлення автомобілів зрідженим вуглеводним газом ЗВГ (пропан-бутан).
Технічна альтернатива 2.
Розглядається встановлення на АЗК обладнання для заправлення автомобілів стиснутим природним газом (СПГ).
3. Місце провадження планованої діяльності,
територіальні альтернативи.
Місце провадження планованої діяльності: територіальна альтернатива 1.
ТОВ «НП-ІНВЕСТ-2» планує здійснювати плановану діяльність за адресою: Київська область,
Вишгородський район, село Нові Петрівці, вул.
Свято-Покровська, 326.
Місце провадження планованої діяльності: територіальна альтернатива 2.
Альтернатива не розглядалась, оскільки ТОВ
«НП-ІНВЕСТ-2» не має вільних від забудови земельних ділянок, які б підходили для реалізації планової діяльності.
4. Соціально-економічний вплив планованої діяльності.
Позитивний соціально-економічний вплив планованої діяльності обумовлений наданням послуг
по заправці автомобілів якісним пальним, створенням додаткових робочих місць, збільшенням надходжень у місцевий та державний бюджет.
5. Загальні технічні характеристики, у тому
числі параметри планованої діяльності (потужність,
довжина, площа, обсяг виробництва тощо).
При будівництві автозаправного комплексу передбачено встановлення сучасного обладнання та
створення комфортних умов для персоналу комплексу та клієнтів.
Проектований комплекс передбачений для
сервісного обслуговування автомобілів — заправки рідким та газоподібним паливом різних марок та
надання супутніх послуг автовласникам — продажу супутніх товарів, швидкого харчування.
Потужність комплексу складає 200 авто/добу,
з них 100 авто/добу — рідким паливом (бензин,
дизельне пальне) та 100 авто/добу — зрідженим
вуглеводневим газом.
Річний об’єм видачі нафтопродуктів складає:
— бензину — 0,686 тис. т/рік;
— дизельне паливо — 1,2348 тис. т/рік;
— зріджені вуглеводневі гази — 1,73 тис. т/рік.
Прийом палива з автоцистерн передбачається за допомогою зливного пристрою, обладнаного
швидкороз’ємними герметичними муфтами, сітчастими фільтрами та сталевою арматурою. Злив
палива передбачено самопливом.
Відпуск нафтопродуктів у паливні баки автотранспортних засобів передбачається чотирма паливо-роздавальними колонками з всмоктуючими
насосами. В колонках передбачена рекуперація
випарів з паливо-роздавальних колонок та з резервуарів пального в автоцистерну, при зливі нафтопродуктів.
До установки прийняті чотири паливо-роздавальні колонки Adast (відпуск дизельного палива,
бензину та зрідженого вуглеводневого газу). Одна
колонка обслуговує водночас двох клієнтів, продуктивність заправки — 40л/хв рідкого палива та 50 л/
хв зрідженого вуглеводневого газу.
Резервуарний парк для зберігання рідкого палива буде представлено наступними ємностями:

— підземний резервуар для зберігання дизельного палива об’ємом 20 м3 — 1 одиниця;
— підземний резервуар для зберігання дизельного палива об’ємом 10 м3 — 1 одиниця;
— підземний резервуар для зберігання бензину об’ємом 10 м3 — 4 одиниці.
Також передбачається одна ємність об’ємом 10
м3 для аварійного скидання нафтопродуктів. Усі резервуари обладнано дихальними трубопроводами
(деаерація резервуарів).
АЗК передбачає заправку автомобілів зрідженим вуглеводневим газом (пропан-бутан). АЗК
буде укомплектований: підземним резервуаром
ємністю 20 м3, заправними колонками для ЗВГ, суміщеними з рідкими нафтопродуктами.
Режим роботи на АЗК:
— кількість робочих днів — 365;
— кількість робочих змін — 3;
— кількість робочих годин у зміну — 8.
Кількість створених робочих місць на об’єкті
— 10.
Водопостачання комплексу забезпечується водопровідною місцевою мережею.
Випуск стічних господарсько побутових вод
буде здійснюватися у вигріб з подальшим вивезенням спеціалізованими підприємствами в місця,
встановлені відповідними комунальними службами.
На прилеглій території до АЗС мережі дощової
каналізації відсутні. Збір дощової води здійснюється поверхневими дощовими лотками і дощоприймачами. Поверхневі води пропускаються через
локальні очисні споруди.
6. Екологічні та інші обмеження планованої діяльності за альтернативами:
щодо технічної альтернативи 1
Підприємство відноситься до об’єктів, для яких
екологічні, санітарно-епідеміологічні, протипожежні
та інші обмеження приведені в діючих державних
екологічних нормативних документах, будівельних,
санітарних і протипожежних нормах.
Екологічні обмеження:
— при експлуатації об’єкта дотримуватись
нормативів чинного природо-охоронного законодавства;
— викиди від стаціонарних джерел викидів повинні здійснюватися при наявності Дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря
(у відповідності з його умовами) та не перевищувати гранично допустимих нормативів;
— забір води для потреб виробництва та скиди
стічних вод повинні здійснюватися при наявності
Дозволу на спеціальне водокористування (у відповідності з його умовами);
— відходи, що утворюються на підприємстві в
процесі виробничої діяльності, повинні передаватись іншим організаціям, згідно з попередньо укладеними договорами, для подальшого зберігання,
оброблення, утилізації, знешкодження, захоронення, видалення;
— виконання вимог щодо раціонального використання природних ресурсів.
Санітарно-гігієнічні обмеження:
— експлуатацію об’єкта здійснювати згідно з
чинними нормативними санітарно-гігієнічними нормами та правилами;
— дотримання вимог до організації санітарнозахисної зони відповідно до Державних санітарних
правил планування та забудови населених пунктів
(ДСП 173-96);
— рівень акустичного забруднення не повинен
перевищувати нормативів шумового забруднення
та вібрації на межі встановленої СЗЗ.
Інші обмеження:
— дотримання правил пожежної безпеки.
Замовник бере на себе зобов’язання виконувати всі умови щодо експлуатації об’єкту діяльності,
а також ресурсозберігаючі, охоронні, захисні та
інші заходи щодо умов безпечної експлуатації обладнання, дотримання вимог природоохоронного
та санітарного законодавства. При цьому вплив на
навколишнє середовище мінімальний і не потребує
додаткових екологічних обмежень.
Щодо технічної альтернативи 2
Аналогічні технічній альтернативі 1.
Щодо територіальної альтернативи 1
Відстань до найближчої житлової забудови повинна відповідати ДСП 173-96 «Про затвердження
Державних санітарних правил планування та забудови населених пунктів». Згідно з п. 5.32 ДСП 17396, санітарно-захисна зона для АЗС приймається
за розрахунком забруднення атмосферного повітря, але не менше 50 м.
Щодо територіальної альтернативи 2
Не розглядається.
7. Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист території за альтернативами:
Щодо технічної альтернативи 1
Інженерна підготовка території включає планування майданчиків. Під’їзні дороги та шляхи до
об’єкту будівництва існуючі.
Проектні рішення в період будівництва та експлуатації будуть забезпечувати раціональне використання ґрунту та водних ресурсів, а також будуть
передбачені захисні та компенсаційні заходи.
Щодо технічної альтернативи 2
Аналогічні технічній альтернативі 1
Щодо територіальної альтернативи 1
Підприємство проводитиме геологічні дослідження в межах розташування ділянки, буде розроблено ПЛАС.
Щодо територіальної альтернативи 2
Не розглядається.
8. Сфера, джерела та види можливого впливу
на довкілля:

щодо технічної альтернативи 1
Водне середовище — утворення господарських, побутових та зливових стоків, стічні госппобутові води відводяться на локальні очисні споруди
побутової каналізаціїї з подальшим вивезенням
спеціалізованими организаціями. Поверхневі (дощові) води збираються з території АЗК мережею
приймальних лотків і направлятимуться на локальні очисні споруди з нафто-сепаратором, нафтошлам вивозиться спеціалізованими організаціями за
договором.
Геологічне середовище — негативний вплив
не передбачається.
Клімат і мікроклімат — негативний вплив на
клімат і мікроклімат незначний.
Атмосферне повітря — джерелами утворення забруднюючих речовин на період експлуатації
об’єкта будуть: дихальні клапани резервуарів зберігання палива, запобіжний клапан ємності зберігання СВГ, паливороздавальне обладнання, транспорт та аварійне джерело електропостачання.
При планованій діяльності будуть викидатися такі
речовини у межах гранично-допустимих концентрацій: Ангідрид сірчистий, сажа, вуглецю оксид,
азоту діоксид, вуглецю діоксид, оксид діазоту, бензин, вуглеводні, пропан, бутан.
Утворення відходів — у результаті виробничої діяльності утворюються відпрацьовані лампи,
залишки очищення резервуарів для зберігання,
що містять нафтопродукти, матеріали обтиральні
зіпсовані, відпрацьовані чи забруднені, абсорбенти
зіпсовані, відпрацьовані чи забруднені, суміш речовин мастильних та масел нафтових, одержана від
вилучення масел із вод стічних, залишки, одержані у процесі вилучення піску, спецодяг зношений,
спецвзуття зношене, тверді побутові відходи.
Всі категорії відходів тимчасово зберігаються у
закритих контейнерах на окремому майданчику видалення відходів та передаються на утилізацію та
захоронення відповідним комунальним установам
згідно з договорами.
Рослинний і тваринний світ та об’єкти природно-заповідного фонду — об’єкти природного
заповідного фонду в районі розташування відсутні.
Вирубка зелених насаджень не передбачається.
Соціальне середовище — створення інфраструктури для автовласників. Негативний вплив не
передбачається.
Техногенне середовище — негативний вплив
на техногенне середовище відсутній.
Ґрунт — незначним джерелом забруднення
може стати будівельне сміття та паливно-мастильні матеріали від роботи будівельних механізмів. З
метою запобігання негативного впливу на ґрунт
проектом передбачається оснащення площадки
контейнерами для побутових і будівельних відходів
і вивезення їх на полігон побутових відходів. При
експлуатації об’єкту вплив можливий у випадку
аварії.
Щодо технічної альтернативи 2
Джерела утворення забруднюючих речовин
згідно альтернативи 2: дихальні клапани резервуарів зберігання палива, запобіжний клапан ємності
зберігання СПГ, паливороздавальне обладнання,
транспорт та аварійне джерело електропостачання. При здійсненні технічної альтернативи 2 будуть
викидатися такі речовини у межах гранично-допустимих концентрацій: ангідрид сірчистий, сажа, вуглецю оксид, азоту діоксид, вуглецю діоксид, оксид
діазоту, бензин, вуглеводні, метан.
Щодо територіальної альтернативи 1
Здійснення запланованої діяльності ТОВ «НПІНВЕСТ-2» у межах існуючої земельної ділянки не
спричинить значного негативного впливу на оточуюче середовище та здоров’я населення.
Щодо територіальної альтернативи 2
Не розглядається.
9. Належність планованої діяльності до першої
чи другої категорії видів діяльності та об’єктів, які
можуть мати значний вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля (зазначити відповідний пункт і частину статті 3 Закону України «Про
оцінку впливу на довкілля»).
Планова діяльність належить до другої категорії видів планованої діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля згідно із ст. 3 Закону
України «Про оцінку впливу на довкілля» ч. 3 п. 4
(зберігання та переробка вуглеводневої сировини
(газу природного, газу сланцевих товщ, газу, розчиненого у нафті, газу центрально-басейнового
типу, газу (метану) вугільних родовищ, конденсату,
нафти, бітуму нафтового, скрапленого газу).
10. Наявність підстав для здійснення оцінки
транскордонного впливу на довкілля (в тому числі
наявність значного негативного транскордонного
впливу на довкілля та перелік держав, довкілля
яких може зазнати значного негативного транскордонного впливу (зачеплених держав).
Підстави для здійснення оцінки транскордонного впливу на довкілля відсутні.
11. Планований обсяг досліджень та рівень
деталізації інформації, що підлягає включенню до
звіту з оцінки впливу на довкілля.
Планований обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту
з оцінки впливу на довкілля відповідно до ст. 6 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» №
2059 VII від 23 травня 2017 року.
12. Процедура оцінки впливу на довкілля та
можливості для участі в ній громадськості.
Планована суб’єктом господарювання діяльність може мати значний вплив на довкілля і, отже,
підлягає оцінці впливу на довкілля відповідно до

Закону України «Про оцінку впливу на довкілля».
Оцінка впливу на довкілля — це процедура, що передбачає:
підготовку суб’єктом господарювання звіту з
оцінки впливу на довкілля;
проведення громадського обговорення планованої діяльності;
аналіз уповноваженим органом звіту з оцінки
впливу на довкілля, будь-якої додаткової інформації, яку надає суб’єкт господарювання, а також
інформації, отриманої від громадськості під час
громадського обговорення, під час здійснення
процедури оцінки транскордонного впливу, іншої
інформації;
надання уповноваженим органом мотивованого висновку з оцінки впливу на довкілля, що враховує результати аналізу, передбаченого абзацом
п’ятим цього пункту;
врахування висновку з оцінки впливу на довкілля у рішенні про провадження планованої діяльності, зазначеного у пункті 14 цього повідомлення.
У висновку з оцінки впливу на довкілля уповноважений орган, виходячи з оцінки впливу на
довкілля планованої діяльності, визначає допустимість чи обґрунтовує недопустимість провадження
планованої діяльності та визначає екологічні умови
її провадження.
Забороняється розпочинати провадження планованої діяльності без оцінки впливу на довкілля та
отримання рішення про провадження планованої
діяльності.
Процедура оцінки впливу на довкілля передбачає право і можливості громадськості для участі у
такій процедурі, зокрема на стадії обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що
підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, а також на стадії розгляду уповноваженим
органом поданого суб’єктом господарювання звіту
з оцінки впливу на довкілля.
На стадії громадського обговорення звіту з
оцінки впливу на довкілля протягом щонайменше
25 робочих днів громадськості надається можливість надавати будь-які зауваження і пропозиції до
звіту з оцінки впливу на довкілля та планованої діяльності, а також взяти участь у громадських слуханнях. Детальніше про процедуру громадського
обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля буде
повідомлено в оголошенні про початок громадського обговорення.
13. Громадське обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає
включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля.
Протягом 20 робочих днів з дня оприлюднення
цього повідомлення на офіційному веб-сайті уповноваженого органу громадськість має право надати уповноваженому органу, зазначеному у пункті
15 цього повідомлення, зауваження і пропозиції до
планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня
деталізації інформації, що підлягає включенню до
звіту з оцінки впливу на довкілля.
Надаючи такі зауваженні і пропозиції, вкажіть
реєстраційний номер справи про оцінку впливу на
довкілля планованої діяльності в Єдиному реєстрі
з оцінки впливу на довкілля (зазначений на першій
сторінці цього повідомлення). Це значно спростить
процес реєстрації та розгляду Ваших зауважень і
пропозицій.
У разі отримання таких зауважень і пропозицій громадськості вони будуть розміщені в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля та передані
суб’єкту господарювання (протягом трьох робочих
днів з дня їх отримання). Особи, що надають зауваження і пропозиції, своїм підписом засвідчують
свою згоду на обробку їх персональних даних.
Суб’єкт господарювання під час підготовки звіту з
оцінки впливу на довкілля зобов’язаний врахувати
повністю, врахувати частково або обґрунтовано
відхилити зауваження і пропозиції громадськості,
надані у процесі громадського обговорення обсягу
досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля. Детальна інформація про це включається
до звіту з оцінки впливу на довкілля.
14. Рішення про провадження планованої діяльності.
Відповідно до законодавства, рішенням про
провадження даної планованої діяльності буде:
Дозвіл на виконання будівельних робіт, що видається Державною архітектурно-будівельною інспекцією України;
інші документи дозвільного характеру, передбачені законодавством, за умови що вони не передбачають встановлення (затвердження) змін у
діяльності, затвердженій (схваленій) рішенням про
провадження планованої діяльності або подовження строків її провадження (згідно з пунктом 9 статті
9 ЗУ «Про оцінку впливу на довкілля»)
(вид рішення відповідно до частини першої
статті 11 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля»)
(орган, до повноважень якого належить прийняття такого рішення)
15. Усі зауваження і пропозиції громадськості
до планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню
до звіту з оцінки впливу на довкілля, необхідно надсилати до
Департаменту екології та природних ресурсів Київської обласної державної адміністрації за
адресою: 01004 м. Київ, вул. Басейна, 1/2А;
eko.koda@ukr.net, ____тел.: (044) 279-01-58, Киреєва Вікторія Станіславівна___________________
(найменування уповноваженого органу, поштова адреса, електронна адреса, номер телефону та контактна особа)
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ПАНОРАМА

БЕЗПЕКА РУХУ

Під кіль – сім футів і вітрів попутних,
Багато щастя й курс тримать!
Для перемог в регатах незабутніх
Здоров’я й щастя хочем побажать!
Люблячі тато і мама
Щиро вітаємо з 80-річним ювілеєм доброго чоловіка,
турботливого батька, дідуся, прадідуся
Володимира Юхимовича ВОЛОХАТЮКА.
Здоров’я, щастя зичим не на рік,
На все життя бажаєм щиро,
Щоб радісним і довгим був твій вік,
З добром, любов’ю, спокоєм і миром.
Щоб літ було — не менше ста,
Життя світилось сонцем,
А щастя й промені добра
Дивились у віконце.
Любляча родина

Щиро вітаємо з 80-річним ювілеєм
Миколу Федоровича КРАВЧЕНКА!
Сто літ живіть! І не старійте!
Душею й серцем молодійте!
Бажаєм злагоди й достатку,
У всьому — успіху й порядку.
Не ховайте почуття
І кайфуйте від життя!
Рідні та близькі
1 лютого відзначає свій 80-річний ЮВІЛЕЙ наша рідна мама,
мудра жінка, друг і порадник
Валентина Макарівна РИМАРЕНКО!
Вітаємо з днем народження і бажаємо
міцного здоров’я, оптимізму, бадьорості, довгих і сонячних років життя, радості від спілкування з друзями, любові і поваги від рідних,
родинного тепла і затишку.
Нехай здоров’я не підводить,
Дощ щастя ллється, мов з відра,
І Ваша нива щедро радить
Буянням радості й добра.
З любов’ю, дочка, зять, онуки, правнуки, сваха
Виконавчий комітет Вишгородської міської ради оголошує конкурс на
заміщення вакантних посад:
спеціаліста ІІ категорії виконавчого комітету Вишгородської
міської ради (архівна справа):
вимоги:
— освіта вища (документознавство, діловодство, архівна справа);
— вільне володіння українською мовою;
— знання ПК (Word, Exel);
— досвід роботи за фахом на державній службі на посаді спеціаліста
— не менше одного року або стаж роботи в інших сферах управління —
не менше трьох років;
спеціаліста І категорії виконавчого комітету Вишгородської міської ради:
вимоги:
— освіта вища (спеціаліст, магістр за спеціальністю «діловодство»);
— вільне володіння українською мовою;
— знання ПК (Word, Exel), системи електронного документообігу
«АСКОД»;
— досвід роботи за фахом на державній службі на посаді спеціаліста
— не менше одного року або стаж роботи в інших сферах управління —
не менше трьох років.
Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, подають до конкурсної
комісії наступні документи: заяву встановленого зразка; заповнену особову картку (форма П2-ДС) з відповідними додатками (трудова діяльність, автобіографія); дві фотокартки розміром 3х4 см; копії документів
про освіту, підвищення кваліфікації тощо; копію військового квитка (для
військовослужбовців або військовозобов’язаних); копію документа, який
посвідчує особу (паспорт); декларацію, яка заповнюється та подається
особисто суб’єктом декларування на веб-сайті Національного агентства
з питань запобігання корупції через власний персональний електронний
кабінет суб’єкта декларування у системі Єдиного державного реєстру
декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, шляхом заповнення електронної форми, передбаченої Законом України «Про засади запобігання і протидії корупції».
Під час проведення конкурсу кандидати складають письмовий іспит.
Документи від бажаючих взяти участь у конкурсі приймаються протягом 30 календарних днів з дня оприлюднення повідомлення за адресою:
м. Вишгород, пл. Шевченка, 1, І поверх (канцелярія), тел: (04596) 54-554.

Âèøãîðîä
e-mail: ngvyshgorod@gmail.com

Субота, 1 лютого 2020 року

Таксі і автокрісла:
як у місті дотримуються Закону

Андрій Олександрович БАТИШКІН
відзначає славний 50-річний ювілей!
Вітаємо синочка і яхтсмена
Із півстолітнім ювілейним днем!
Щоб підкорив моря і океани,
А ми з любов’ю в Вишгороді ждем!

Дорогий наш ювіляре!
У Вишгороді всі добрі люди
Хотіли б Вас за вуха взяти,
До Сонця, до зірок підняти,
Щоб Ви росли без злих каприз
Все вгору, вгору, а не вниз!

Вишгород

В Україні наприкінці листопада вступили в дію
штрафи за перевезення дитини до 12 років без автокрісла. Що мають знати батьки-водії та чи готові і
за які кошти вишгородські служби таксі возити маленьких пасажирів?
За перевезення дитини до 12 років без автокрісла
українці зобов’язані платити штраф у розмірі від 510
гривень, а за повторне порушення – 850. Мета закону, який прийняли парламентарі і підписав президент,
– зменшити дитячий травматизм під час руху автотранспорту. Закон поширюється і на таксі, але не стосується
транспорту громадського. Мова йде про Закон №1150
«Про внесення змін до Кодексу
України про адміністративні правопорушення щодо встановлення
відповідальності за порушення
правил перевезення дітей».
До слова, українці використовують спеціальні автомобільні крісла лише для 12 % дітей віком до
6 років, однак майже ніколи — для
старших дітей. Хоча спеціальними
засобами, які роблять проїзд дитини в авто безпечними, потрібно
користуватися, поки вона не доросте до паскa безпеки. Тобто до
12 років або 145 см зросту.
Далеко не всі українці позитивно сприйняли нововведення,
а деякі громадяни навіть обурюються, мовляв, автокрісло – це
дорого і незручно. Серед них — і
таксисти, адже тепер служби таксі мають надавати клієнтам автомобілі, обладнані автокріслами, а
отже, придбати їх. Деякі водії вже
починають шукати «дірки» у законодавстві і думати, як
уникнути штрафу, але й перевозити дітей не за правилами…
На жаль, в Україні нечасто побачиш дитину від шести років у автокріслі, натомість у Німеччині рівень користування дитячими кріслами в автомобілі становить
99 %, Чехії – 96 %, в Естонії – 96 %, Польщі – 93 %. Це
можна пояснити різними чинниками, зокрема, високими штрафами за перевезення дитини без автокрісла.
У Німеччині штраф за це порушення — 60 євро, Чехії
– 78 євро, у Польщі – 35 євро, Естонії – до 400 євро!
Та навіть попри приклад європейських сусідів, українці
вважають, що штрафи в Україні є надто високими.
Що думають вишгородці про новий закон?
Те, чи убезпечена дитина під час поїздки в автомобілі, залежить лише від рівня свідомості батьків.
Не штраф має спонукати людей перевозити своїх
дітей безпечно, а й розуміння того, що може трапитися
з дитиною, яка не пристебнута на задньому, чи ще гірше – на передньому сидінні чи на руках у батьків.
Коли від автокрісла залежить життя дитини, то
сума на його придбання здається не такою вже й великою. До того ж, правильна поведінка батьків навчатиме
дітей дотримуватися правил безпеки в автомобілі.
Приємно констатувати, що тих, хто підтримує закон, значно більше, аніж тих, хто вважає його безглуздим. Та і аргументи останніх досить слабкі і їх можна
спростувати.
Прихильники введення штрафів за небезпечне перевезення дітей переконані, що безпека дітей має бути
на першому місці.

Патрульні теж впевнені, що придбання дитячого
крісла — в інтересах батьків, адже можна довіряти
водієві як собі, але не можна бути впевненим в інших
учасниках дорожнього руху.
Чи готові таксі Вишгорода безпечно возити маленьких пасажирів?
Новий закон поширюється на перевезення дітей у
всіх легкових автомобілях, а отже й на таксі. Через нечітко прописані правила батьки і таксисти не знають,
як діяти. Хто повинен мати з собою крісло для перевезення дитини – водій чи пасажир? Як знайти таксі з автокріслом і наскільки дорожчим від цього буде тариф?
А якщо пасажир їхатиме з двома чи трьома дітьми, як
діяти в такому випадку?

На жаль, не на всі з цих питань є відповіді. Далеко
не в кожній службі таксі є автокрісла та ще й кількох
категорій, для різного віку дітей.
Наші журналісти дізналися, чи таксослужби можуть
запропонувати машину з дитячим кріслом. Так, із п’яти
опитаних усі диспетчери зазначили, що водії не особливо хочуть заморочуватись із автокріслами. Зокрема,
лише одиниці погоджуються установлювати крісло на
дальні відстані.
У одній із служб повідомили, що за безпечне перевезення дитини доведеться доплачувати від 30 до 50
грн, а в інших двох — тариф за цієї умови не змінюється.
Також ми поспілкувалися з таксистами. Так, водій
таксі Сергій розповів, що у службі, де він працює, певна
кількість водіїв мають із собою автокрісла. Проте далеко
не кожен готовий надавати цю послугу за звичайним тарифом. А все тому, що встановлення і зняття автокрісла
начебто займає багато часу, за який таксист може виконати більше замовлень і відповідно заробити більше
грошей. У ліпшому випадку водій, який має автокрісло,
надаватиме послуги за вищим тарифом. Таксисти вважають, що така послуга має додавати близько ста гривень до звичайного тарифу. Але, зізнаються, що навіть
за ці гроші не візьмуть такого замовлення. По-перше,
тому, що не мають крісел, а по-друге, бо це невигідно.
Інший водій зазначив, що пасажири часто їдуть з
двома дітьми різного віку. Якщо навіть батьки будуть зі
своїм кріслом, то може не підійти його кріплення, бо їх є
декілька видів. До того ж, у законі немає жодних критеріїв щодо дитячих крісел.
Вікторія ШМИГОРА

КУПЛЮ одно-, двокімнатну квартиру у Вишгороді,
у господаря по вул. Б. Хмельницького,
Тел: (067) 509-30-52
Дніпровській, Симоненка, пр. Мазепи.
Вважати недійсним диплом магістра психології РВ № 41395174, виданий Національним університетом «Острозька академія» 25 червня 2011 р. на ім’я Мар’яни Василівни ВАКУЛИ

КУПЛЮ будинок, ділянку у с. Хотянівці, Осещині,
Садах Дніпра, Новосілках у господаря.
Тел: (093) 117-78-99
Проводиться набір на вакансію
ОХОРОННИКА у м. Вишгороді.
Інформація за тел: (098) 939-35-81

П О С Т Е Л Ь К А
Реставрація подушок, ковдр.
Тел: (050) 823-34-58, (097) 614-56-47. Ринок «Набережний».

ПРОПОНУЄМО РОБОТУ У ВИШГОРОДІ. На неповний робочий день (пн-пт) ПОТРІБНІ
РОЗКЛЕЮВАЛЬНИКИ ОГОЛОШЕНЬ! Заробітна плата договірна. Тел: (050) 980-48-65

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.
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