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Робота депутата
полягає не лише
у відвідуванні сесій
У попередньому номері газети «Вишгород»
прочитав інформацію про відвідування депутатами сесій. Серед самих депутатів вона викликала
неоднозначну реакцію. Нагадаю, що справжня робота депутата — не лише відвідування сесії міської
ради чи комісій, а й робота з виборцями безпосередньо на своєму виборчому окрузі.

І знову про «Вишгородпастранс»
Дійсно, проблема пасажирських
перевезень до Києва останнім часом
загострилася. Особливо гостро стоїть питання щодо діяльності міського
комунального підприємства «Вишгородпастранс». Свою позицію депутати, які входять до складу транспортної комісії, висловили у спецвипуску
нашої газети.
Як заявили депутати, вони будуть
шукати шляхи виходу з цієї кризи. На
нашу суб’єктивну думку, депутатам
найкраще розпочати із зустрічей зі
своїми виборцями, заради яких вони
і працюють. І в першу чергу — з пільговою категорією людей. Нехай пере-

січні вишгородці висловлять своє бачення, внесуть пропозиції, порадять,
як бути далі. І лише тоді, на підставі
громадської думки, комісійно виносити свої рекомендації.
Не зайве буде провести і громадські слухання. За відсутності закону
про місцеві референдуми — це дієвий
громадський важіль. Громада і лише
громада має винести вердикт: розвивати і далі комунальні пасажирські
перевезення чи повернутися назад до
приватних перевізників.
Влас. інф.
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Запрошуємо на відкриття фотовиставки
Олени Білоус

«Самота»
Проект про людей поважного віку,
які живуть у Вишгороді.
18 лютого о 12:00
1 поверх адмінбудівлі (пл. Т. Шевченка, 1)

Є депутати, які займають дуже відповідальні посади. Хтось працює у міністерстві, хтось – керівник навчального
закладу чи лікар. У силу певних причин
вони можуть не мати можливості взяти
участь у роботі сесії. Проте, багато з них
ефективно працюють в округах, про них
дуже хорошої думки виборці.
На жаль, особливо з наближенням
чергових виборів до міської ради, кілька
депутатів діють за принципом: щонайгірше для міського голови і для міської
ради йдуть справи, тим для них краще.
Це, вважаю, непродуктивно і не на користь місту. Але виборці все це бачать
і, переконаний, зроблять правильні висновки.
І все ж, повертаючись до відвідування сесій, розумію, що не в кожного за-

вжди виходить бути на засіданні, але
дякую депутатам, зокрема Інні Василівні Шубко, Тамарі Олександрівні Войтович, Ганні Булгаковій і багатьом іншим
за роботу. Зокрема, Ганна Булгакова,
яка працює в Мінюсті, постійно вивчає
всі нормативні акти, дає фахові коментарі, поради, які ми враховуємо. Тому
не варто робити висновки про депутатську роботу, лише беручи до уваги відвідування сесій.
Закінчується наша каденція. Я вдячний всім, хто дійсно виконував свої депутатські обов’язки в повному обсязі,
з повагою і любов’ю до міста і до своїх
виборців.
Вишгородський міський голова
Олексій МОМОТ

ФОТОФАКТ

Два золота Ростислава Крижанівського
З 24 по 26 січня 2020 року світ плавання завітав до Люксембурга.
Сімсот вісімдесят п'ять спортсменів
— олімпійських чемпіонів, чемпіонів світу та світових рекордсменів із двадцяти
дев'яти країн зареєструвалися на 22-гу

Єврозустріч.
У змаганнях серед юніорів учень
Вишгородської школи № 1 Ростислав
Крижанівський виборов дві золоті медалі на дистанції 100 і 200 метрів брасом!
Влас. інф.
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ОФІЦІЙНО

Вишгород
Субота, 8 лютого 2020 року

П’ЯТДЕСЯТ ДЕВ’ЯТА СЕСІЯ VІІ СКЛИКАННЯ

Про міський бюджет Вишгородської міської ради на 2020 рік 10308301000 код бюджету
Рішення № 59/3
від 24 грудня 2019 року
Керуючись Бюджетним кодексом України, Законом України «Про місцеве самоврядування», Вишгородська міська рада В И Р І ШИЛА:
1. Визначити на 2020 рік:
доходи міського бюджету у сумі 204 113
700,00 гривень, у тому числі доходи загального фонду міського бюджету – 193 798 700,00
гривень та доходи спеціального фонду міського бюджету – 10 315 000,00 гривень згідно
з додатком 1 до цього рішення;
видатки міського бюджету у сумі
204 113 700,00 гривень, у тому числі видатки загального фонду міського бюджету –
131 206 700,00 гривень та видатки спеціального фонду міського бюджету – 72 907 000,00
гривень;
повернення кредитів до міського бюджету у сумі 0,00 гривень, у тому числі повернення кредитів до загального фонду міського
бюджету – 0,00 гривень та повернення кредитів до спеціального фонду міського бюджету
– 0,00 гривень;
надання кредитів з міського бюджету у
сумі 0,00 гривень, у тому числі надання кредитів із загального фонду міського бюджету
– 0,00 гривень та надання кредитів із спеціального фонду міського бюджету — 0,00 гривень;
профіцит за загальним фондом міського
бюджету у сумі 62 592 000,00 гривень згідно
з додатком 2 до цього рішення;
дефіцит за спеціальним фондом міського
бюджету у сумі 62 592 000,00 гривень згідно
з додатком 2 до цього рішення;
оборотний залишок бюджетних коштів міського бюджету у розмірі 150 000,00
гривень, що становить 0,11 відсотка видатків
загального фонду міського бюджету, визначених цим пунктом;
резервний фонд міського бюджету у
розмірі 200 000,00 гривень, що становить
0,15 відсотка видатків загального фонду
міського бюджету, визначених цим пунктом.
2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів міського бюджету на 2020 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами згідно
з додатками 3, 4 до цього рішення.
3. Затвердити на 2020 рік міжбюджетні
трансферти згідно з додатком 5 до цього рішення.
4. Затвердити на 2020 рік розподіл коштів бюджету розвитку на здійснення заходів на будівництво, реконструкцію і реставрацію об’єктів виробничої, комунікаційної та
соціальної інфраструктури за об’єктами згідно з додатком 6 до цього рішення.
5. Затвердити розподіл витрат міського бюджету на реалізацію місцевих/регіональних програм у сумі 181 085 300,00 гривень згідно з додатком 7 до цього рішення.
6. Затвердити перелік кредитів (позик),
Рішення № 59/2 від 24 грудня 2019 р.
З огляду на необхідність планомірного
соціального розвитку м. Вишгорода, запровадження прогресивних методів управління
міським господарством, з метою використання бюджетних коштів для першочергових потреб територіальної громади міста, керуючись
ст. 143 Конституції України, ст.ст. 11, 18 Закону України «Про державне прогнозування та
розроблення програм економічного і соціального розвитку України», ст. 91 Бюджетного
Кодексу України, п. 22, ст. 26 Закону України
«Про місцеве самоврядування в Україні», п.
20 ст. 63 Закону України «Про внесення змін
до Бюджетного кодексу України щодо реформи міжбюджетних відносин» від 28.12.2014 р.
№ 79-19, міська рада ВИРІШИЛА:
1. Затвердити Програму розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою міста на 2020 рік (Додаток 1).
2. Затвердити Програму розвитку Вишгородського МКП «Водоканал» на 2020 рік (Додаток 2).
3. Затвердити Програму соціального захисту малозабезпечених верств населення м.
Вишгорода у 2020 році (Додаток 3).
4. Затвердити міську програму розвитку
фізичної культури і спорту у м. Вишгороді на
2020 рік (Додаток 4).
5. Затвердити міську програму розвитку
Вишгородського міського центру художньоестетичної творчості учнівської молоді «Джерело» на 2020 рік (Додаток 5).

що залучаються місцевою радою до спеціального фонду міського бюджету у 2020 році
від міжнародних фінансових організацій
для реалізації інвестиційних проектів згідно
з додатком 8 до цього рішення.
7. Установити, що у загальному фонді
Вишгородського міського бюджету на 2020
рік:
1) до доходів загального фонду Вишгородського міського бюджету належать доходи, визначені статтею 69 Бюджетного кодексу України, та трансферти, визначені статтею
101 Бюджетного кодексу України (крім субвенцій, визначених статтею 69-1 та частиною
першою статті 71 Бюджетного кодексу України);
2) джерелами формування у частині фінансування є вільний залишок бюджетних
коштів, визначений підпунктом 4 частини 1
статті 15 Бюджетного кодексу України з дотриманням умов, визначених частиною 1
статті 72 Бюджетного кодексу України.
8. Установити, що джерелами формування спеціального фонду міського бюджету на
2020 рік:
1) у частині доходів є надходження, визначені статтями 13, 69-1, 71 Бюджетного кодексу
України;
2) у частині фінансування є залишок
бюджетних коштів, визначений підпунктом
4 частини 1 статті 15 Бюджетного кодексу
України, а також кошти, що передаються із
загального фонду міського бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду), відповідно до пункту 10 частини першої статті 71
Бюджетного кодексу України з дотриманням
умов, визначених частиною першою статті 72
Бюджетного кодексу України.
9. Установити, що у 2020 році кошти,
отримані до спеціального фонду міського бюджету:
1) згідно з пунктом 1 частини першої
статті 691 Бюджетного кодексу України та відповідні залишки коштів спеціального фонду
спрямовуються на реалізацію заходів, визначених частиною другою статті 71 Бюджетного
кодексу України;
2) згідно з пунктом 2 частини першої
статті 691 Бюджетного кодексу України та відповідні залишки коштів спеціального фонду
спрямовуються на видатки, визначені статтею 209 Земельного кодексу України;
3) згідно з пунктами 4 та 41 частини першої статті 691 Бюджетного кодексу України
та відповідні залишки коштів спеціального
фонду спрямовуються на реалізацію програм
природоохоронних заходів місцевого значення відповідно до переліку видів діяльності, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів
України від 17 вересня 1996 року № 1147 (із
змінами);
4) згідно з пунктом 6 частини першої
статті 691 Бюджетного кодексу України та відповідні залишки коштів спеціального фонду
спрямовуються на реалізацію заходів, визначених частиною четвертою статті 13 Бюджет-

ного кодексу України;
5) згідно з пунктом 8 частини першої
статті 691 Бюджетного кодексу України та відповідні залишки коштів спеціального фонду
спрямовуються на видатки цільового фонду.
10. Визначити на 2020 рік відповідно
до статті 55 Бюджетного кодексу України захищеними видатками міського бюджету видатки загального фонду на:
- оплату праці працівників бюджетних
установ;
- нарахування на заробітну плату;
- придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів;
- забезпечення продуктами харчування;
- оплату комунальних послуг та енергоносіїв;
- соціальне забезпечення.
11. Відповідно до пункту 8 статті 16 Бюджетного кодексу України, надати право
Вишгородській міській раді в особі голови
Вишгородської міської ради здійснювати в
межах поточного бюджетного періоду на конкурсних засадах розміщення тимчасово вільних коштів Вишгородського міського бюджету на депозитах з подальшим поверненням
таких коштів до кінця поточного бюджетного
періоду, у порядку, визначеному Кабінетом
Міністрів України.
12. Надати право Вишгородській міській раді в особі голови Вишгородської міської ради отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, відповідно
до статей 43, 73 Бюджетного кодексу України, позики на покриття тимчасових касових
розривів Вишгородського міського бюджету,
пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного
бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних
умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов’язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного
періоду.
13. Головному розпоряднику коштів Вишгородського міського бюджету, на виконання
норм Бюджетного кодексу України:
1) затвердити паспорти бюджетних програм протягом 45 днів з дня набрання чинності цим рішенням;
2) здійснювати управління бюджетними
коштами у межах встановлених їм бюджетних повноважень та оцінки ефективності
бюджетних програм, забезпечуючи ефективне, результативне і цільове використання
бюджетних коштів, організацію та координацію роботи розпорядників бюджетних коштів
нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів у бюджетному процесі;
3) забезпечити доступність інформації
про бюджет відповідно до законодавства, а
саме:
здійснити публічне представлення та публікацію інформації про бюджет за бюджетними програмами та показниками, бюджетні
призначення щодо яких визначені цим рішен-

ням, відповідно до вимог та за формою, встановленими Міністерством фінансів України,
до 15 березня 2020 року;
оприлюднити паспорти бюджетних програм у триденний строк з дня затвердження
таких документів;
4) забезпечити у повному обсязі проведення розрахунків за електричну та теплову
енергію, водопостачання, водовідведення,
природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами, та
укладання договорів за кожним видом енергоносіїв у межах встановлених головним розпорядником бюджетних коштів обґрунтованих лімітів споживання тощо.
14. У межах загального обсягу бюджетних призначень головного розпорядника
бюджетних коштів, перерозподіл бюджетних
призначень за бюджетними програмами при
зміні розмірів, мети (між об’єктами та/або видами робіт) та обмеження в часі бюджетних
призначень здійснюється за рішенням виконавчого органу Вишгородської міської ради
відповідно до статті 23 Бюджетного кодексу
України, погодженим постійною комісією з
питань планування та формування бюджету
міста.
15. Це рішення набирає чинності з 1 січня
2020 року.
16. Додатки 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 до цього
рішення є його невід’ємною частиною.
17. Організаційному відділу Вишгородської міської ради забезпечити оприлюднення цього рішення в друкованих засобах масової інформації та на офіційному сайті міської
ради в десятиденний строк з дня його прийняття відповідно до частини четвертої статті
28 Бюджетного кодексу України.
18. Розпорядникам коштів міського бюджету забезпечити в першочерговому порядку:
- потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до
встановлених законодавством України умов
оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати;
- потребу в коштах на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію,
водопостачання, водовідведення, природний
газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами;
- забезпечити утримання чисельності працівників та здійснення фактичних видатків на
заробітну плату, включаючи видатки на премії та інші види заохочень та винагород, матеріальну допомогу, лише в межах фонду заробітної плати, затвердженого у кошторисах
або планах використання бюджетних коштів;
- затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної
бюджетної установи, виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань.
19. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань планування та формування бюджету міста.
Міський голова О. МОМОТ

Про затвердження міських програм розвитку на 2020 рік
6. Затвердити Програму культурно-масових заходів, здійснення представницьких та
інших заходів у м. Вишгороді на 2020 рік (Додаток 6).
7. Затвердити Програму здійснення фінансування компенсацій витрат автомобільному перевізнику за перевезення пільгових
категорій населення на 2020 рік (Додаток 7).
8. Затвердити Програму утримання доріг
загального користування м. Вишгорода на
2020 рік (Додаток 8).
9. Затвердити Програму економічної підтримки засобів масової інформації місцевого
значення на 2020 рік (Додаток 9).
10. Затвердити Програму природоохоронних заходів місцевого значення для використання екологічного збору у м. Вишгороді на
2020 рік (Додаток 10).
11. Затвердити Програму зовнішніх соціально-культурних та економічних зв’язків на
2020 рік (Додаток 11).
12. Затвердити Програму з охорони, раціонального використання земель та покращення угідь на території Вишгородської міської
ради на 2020 рік (Додаток 12).
13. Затвердити Програму розвитку Комунального підприємства «Координаційний
центр з будівництва та земельних питань
Вишгородської міської ради» на 2020 рік (Додаток 13).

14. Затвердити Програму розвитку Вишгородського міського дитячо-юнацького духового оркестру-студії «Водограй» на 2020 рік
(Додаток 14).
15. Затвердити Програму розвитку Комунального закладу культури Вишгородський
танцювальний колектив «Клерико» на 2020
рік (Додаток 15).
16. Затвердити Програму підтримки талановитих та обдарованих дітей м. Вишгорода
на 2020 рік (Додаток 16).
17. Затвердити Програму підтримки організацій інвалідів, ветеранів війни і праці м.
Вишгорода на 2020 рік (Додаток 17).
18. Затвердити Програму розвитку Вишгородської районної організації Товариства
Червоного Хреста України на 2020 рік (Додаток 18).
19. Затвердити Програму впровадження в
місті Вишгороді системи відеоспостереження
на 2020 рік (Додаток 19).
20. Затвердити Програму відпочинку та
оздоровлення дітей м. Вишгорода на 2020 рік
(Додаток 20).
21. Затвердити Програму підтримки інтелектуально-творчого розвитку дітей на 2020
рік (Додаток 21).
22. Затвердити Програму облаштування
та розвитку велосипедної інфраструктури
Вишгородської міської ради на 2020-2027

роки (Додаток 22).
23. Затвердити Програму «Теплий під’їзд»
на 2020 рік (Додаток 23).
24. Затвердити міську програму розвитку
туризму та рекреації м. Вишгорода на 2020
рік (Додаток 24).
25. Затвердити міську програму розвитку
міського пасажирського транспорту в м. Вишгороді на 2020-2021 роки (Додаток 25).
26. Затвердити Програму підтримки та стимулювання створення ефективних об’єднань
співвласників багатоквартирних будинків у м.
Вишгороді на 2020 рік (Додаток 26).
27. Затвердити Програму економічного
та соціального розвитку міста Вишгорода на
2020 рік (Додаток 27).
28. Затвердити міську програму «Новий
під’їзд» на 2020-2024 роки (Додаток 28).
29. Програма з підтримки та розвитку надання стоматологічної допомоги на території
Вишгородської міської ради на 2020 – 2021
роки (Додаток 29).
30. Програма «Контактний центр «Телефонна служба міста» м. Вишгорода (Додаток
30).
Контроль за виконанням даного рішення
покласти на постійні комісії міської ради.
Це рішення набуває чинності з 01 січня
2020 року.
Міський голова О. МОМОТ

Вишгород
Субота, 8 лютого 2020 року
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Потрібно розвивати муніципальний транспорт

Кілька тижнів
поспіль у засобах
масової
інформації, соціальних
мережах одна з
найбільш
обговорюваних
тем
– питання комунального підприємства «Вишгородпастранс» і його функціонування.
Ми були змушені звертатися до експертів, проводити експертизу щодо технічного стану автобусів підприємства,
аби розвіяти міфи про те, що вони були
у вжитку, що переварені якісь агрегатні номери. Експерти дорожньої поліції
дали свої висновки, що все це неправда.
Люди, які зайняли позиції проти цього підприємства та його фінансування,
стверджують, що для міста дорого утримувати соціальні автобуси. Я це розцінюю, як передвиборчу активність. Лише
дехто з членів комісії дійсно хоче в усьому розібратися.
Зазначу, що ми створили підприєм-

Приїхали!
У нашому молодому і древньому
Вишгороді нині мешкає майже дванадцять тисяч людей поважного віку. Саме
їхніми руками і невтомною працею
зведено місто. Тож ця категорія мешканців заслуговує на повагу і уважне
ставлення до своїх потреб у державних
установах, є взірцем для підростаючого покоління як патріоти і небайдужі
творці історії не тільки рідного міста, а
й країни.
Проте, часто-густо саме пенсіонери,
ветерани залишаються наодинці зі своїми проблемами. Зокрема, тривалий час
дискутується питання про пільгове перевезення вишгородців саме цієї категорії.
Обмежені фінансові можливості людей, які віддали своє здоров’я і сили на
облаштування тепер квітучого міста, спонукають їх вимагати від міської влади
забезпечити пільгове користування транспортом сполученням Вишгород-Київ.
Про приниження і зневагу від водіїв
до людей поважного віку доводилося
неодноразово чути і читати у місцевій
пресі. Тож пенсіонери зраділи появі підприємства «Вишгородпастранс» і пільговому маршруту, який чітко, за гра-

ство з метою його подальшого розвитку, розмірковуючи, що коли закінчимо
будівництво соціальних об’єктів, вивільняться кошти, які зможемо вкладати в
транспорт. Адже це теж дуже важливий
стратегічний напрямок, який в місті треба розвивати.
В усіх містах, усіх країнах Європи
– транспорт муніципальний. У столиці
України – також.
Наш соціальний автобус безкоштовно перевозить багато людей, скарг на
послуги перевізників немає. Власне,
саме через те, що перші півтора-два
роки мого перебування на посаді міського голови була просто неймовірна
кількість скарг на перевізника, хамське
ставлення водіїв до пенсіонерів, жахливий технічний стан автобусів, і виникла
ідея створення комунального підприємства.
Чомусь тоді сьогоднішніх активістів
не бентежили скарги, не бентежив стан
автобусів, у яких на маршруті відпадали
колеса, провалювалися днища. Хоча ми
також із бюджету компенсували переве-

зення і таке інше.
Чомусь збентежились тоді, коли у
місті з’явилося своє підприємство, свої
автобуси, які нормально перевозять людей.
Чи дорого це? Безумовно, нічого
безкоштовного не буває. Автобуси треба заправляти, водіям – платити зарплату. Будівництво дитячих садочків – теж
дорого. Так що, їх не будувати? Ремонт
прибудинкових територій, дахів і вікон,
облаштування дитячих майданчиків, на
що йдуть мільйони гривень, – теж не робити?
Тому «дорого» – не аргумент. Безкоштовно цього робити ніхто не буде.
Тож, звертаюся, в першу чергу, до
депутатського корпусу з проханням не
маніпулювати навколо цього підприємства. Не перетворювати питання соціальних перевезень на інструмент політичного піару чи антипіару. Лише рік
пройшов, як ми створили підприємство,
і не варто очікувати, що воно відразу
стане гіперактивним. Його треба розвивати.

Депутатський корпус відмовився одразу купувати необхідну кількість автобусів, щоб вийшли на маршрут, аби він
став комерційним і заробляв. Сьогодні є
лише два автобуси для суто соціального проекту. Для цього потрібно виділяти кошти, як і для всіх інших напрямків
життєдіяльності міста. Замість того, щоб
вигадувати, як знищити підприємство,
краще розробити програми з його розвитку.
Я вдячний депутатам і всім, хто підтримує ідею створення і розвитку «Вишгородпастрансу». Шкода, що через
політичний тиск, створений на нього,
звідти змушені звільнятися керівники.
Звільнилися вже два директори, посилаючись на те, що до них ледь не щодня
прибігають з фотокамерами, ображають
нецензурною лексикою, висувають безпідставні звинувачення. Сподіваюся, ця
хвиля негативу пройде, підприємство
процвітатиме, розвиватиметься і все у
нього і у кожного з нас буде добре.
Вишгородський міський голова
Олексій МОМОТ

шого мера.
Отож і про «Вишгородпастранс» неодноразово йшлося на різних засіданнях
депутатів міської ради. Оскільки ветеранам не байдуже питання пільгового
обслуговування, вони активно беруть

участь у обговоренні. І на засіданні транспортної комісії міської ради 23 січня ц.р.
люди мудрого віку також були присутні.
Глибоко обурила поведінка деяких
«активістів». Чому ніхто не зупинить потік бруду, який спрямовують «правдолюби» проти ветеранів, обзивають їх продажними, підкупними мером?! Невже
будівничі Вишгорода не мають права
бути гідно пошанованими тими, для кого
працювали все життя?!
Що вже говорити про Фейсбук, де
так звані активісти виливають стільки
бруду на міського голову, дозволяють
поширювати лексику озлоблених обивателів і «народних месників»!
Дивує позиція членів транспортної
комісії, які вочевидь ігнорували думку
присутніх ветеранів, а важливе питання
про пільгове перевезення пенсіонерів та
долю «Вишгородпастрансу» вирішили
розглядати в окремій кімнаті, де б ніхто
не заважав приймати будь-яке рішення.
Оце такі «слуги народу», яких люди
делегували у міську раду вирішувати
їхні проблеми!
Ветерани Катерина ЗАГОРУЙКО,
Галина МАЛЮК,
Валентина БЕВЗЮК,
Валентина ФІЛЬЧАКОВА
та інші

СПРАВИ ВЕТЕРАНСЬКІ

фіком обслуговує ветеранів та інших
пасажирів.
Ми щиро вдячні голові міської ради
Олексію Момоту, що завжди дослухається до наших потреб. Проте, не всім
подобається господарська діяльність на-

Безпідставні звинувачення
шкодять спільній справі
У попередньому номері газети у статті «Кому
це вигідно» депутати міської ради Артем Тютюнник і Сергій Жадан безапеляційно заявили,
що, мовляв, заступник міського голови Трохим
Іванов «не з’явився на засідання транспортної
комісії, хоча його неодноразово запрошували».
Інформація, м’яко кажучи, далеко не відповідає
дійсності.
Добродії-дописувачі навіть не спромоглися поцікавитися, чому я відсутній на комісії і, врешті-решт,
на роботі. Тому хочу через газету поінформувати їх
про наступне. Я офіційно перебував у відпустці, бо
також паралельно навчаюся, здобуваючи другу освіту в галузі державного
управління, бо переконаний, що придбані знання знадобляться у моїй нинішній роботі. Тож, подібні безпідставні звинувачення в ігноруванні роботи комісії
є не що інше, як наклеп.
Читачам хочу нагадати, що питаннями роботи пасажирського автотранспорту я займаюся регулярно згідно з розподілом обов’язків заступника
міського голови. Не періодично, як це робить депутатська комісія, а щодня.
Це й зв’язок із відповідним департаментом Київської ОДА, контроль за роботою КП «Вишгородпастранс», моніторинг дотримання графіку руху автобусів внутрішньоміських маршрутів, прийом скарг і пропозицій від наших
громадян і т. п.
Хочеться порадити вищезгаданим депутатам керуватися не емоціями, а
перевіреними фактами. Такий підхід буде на користь усім.
Трохим ІВАНОВ,
заступник міського голови

Нехай монополісти сплачують громаді
Нещодавно всі українці отримали дві платіжки
за газ: за кубометри і…
за доставку — по трубах,
які прокладалися всім миром за державний бюджет
(наші спільні гроші) та по
державній землі (яка тепер комунальна). «Газову абонплату» відтепер
зобов’язані
сплачувати
абсолютно всі абоненти: зокрема, садові товариства, де люди живуть
кілька місяців на рік, мешканці кооперативних та
приватних будинків, котрі за власні кошти купили лічильники та газові труби, заплатили за їхнє
прокладання та встановлення.
Юристи вважають дії Облгазів зі стягнення з
абонентів оплати розподілу та транспортування газу
незаконними. Та насамперед вони несправедливі до
найсумліннішої частини платників — пенсіонерів, які
сплачують комуналку і залишаються без коштів на
існування.
Одне із завдань місцевої влади — обстоювати соціальну справедливість. Упевнений, що міські депутати зобов’язані перейти на ринкові відносини з монополістами та вирішити, як повернути кошти людям,
які вже оплатили «газову абонплату». На найближчій
сесії міської ради ініціюватиму створення депутат-

ської робочої групи з цього питання, адже, на мій погляд, саме депутати повинні стати на захист своїх виборців з наступним переліком невідкладних дій.
Слід провести інвентаризацію земельних ділянок,
які використовуються комерційними структурами
для постачання газу і т. інш. для населення. Визначитися з базовою оцінкою землі для розрахунку вартості оренди. Внести відповідні зміни до міського бюджету та спрямувати додатковий фінансовий ресурс,
який надходитиме від оренди, на потреби соціально
незахищених верств населення, котрі не мають можливості оплачувати необґрунтовано високі тарифи, у
тому числі на транспортування енергоносіїв.
Водночас треба скасувати всі чинні попередні рішення щодо передачі комунальних земельних ділянок
в безоплатне користування монополістам-постачальникам, які використовують обладнання на цих ділянках як джерело власних додаткових надходжень. А
також розпочати роботу із встановлення визначених
законом обмежень (земельного сервітуту) на право
прокладання та експлуатації газових комунікацій.
Звісно, для всіх засобів транспортування ресурсів встановлено чіткі санітарно-захисні норми, куди
місцева громада втручатися не може. Але ж поза
цими зонами кілометри комунікацій проходять по комунальній землі. Тож нехай монополісти-постачальники сплачують за використання земель громади.
Артем ТЮТЮННИК,
депутат Вишгородської міської ради

4

КУРСОР
МОКРА ТЕМА

Черговий тарифний стрибок: Нацкомісія з регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП)
благословила рішення про підвищення тарифів на водопостачання та водовідведення по
всій Україні. НКРЕКП обгрунтовує це тим, що зарплати у цій
сфері виросли удвічі, а тариф
зросте лише на 15-20 відсотків,
залежно від регіону. І це, мовляв, несуттєве подорожчання.
Інформують, що у складовій нового тарифу майже
третина — то зарплатня працівників із податками підприємств, ще стільки ж — електрика. Плюс видатки на
амортизацію. Найдорожча вода на Східній Україні, трохи
нижча — на Західній. На Київщині в середньому планується підвищити тариф холодної води та каналізації трохи більше ніж на 10 %.
Неозброєним оком видно, що розбіжності в тарифах
охоплять не лише регіони, а й окремі населені пункти,
можливо, навіть цілі квартали, а то й окремі будинки.
Зрозуміло, що таким чином вода у багатоповерхівках, де
більше мешканців і нові труби (місцями й власні свердловини), обійдеться кожній квартирі дешевше, аніж у
«хрущовці» із старими будинковими мережами. Та й за
придбання та повірку квартирних лічильників води доведеться платити кожному споживачеві окремо.
За заявою Прем’єра, видатки на комуналку не мають
перевищувати 15 % сімейного бюджету. На жаль, далеко
не всі родини можуть оформити субсидію — з різних причин. Та й оформлення субсидії для багатьох недостатньо.
За даними Держстату, на кінець 2019 року комуналка
за місяць у середньому подорожчала на 8 відсотків (до
2212 грн). Так, в однокімнатній «хрущовці» чи бетонній
п’ятиповерхівці у Вишгороді тільки за опалення доводиться викласти до 1000 грн. І це в зиму теплу, без морозів.
Старі люди і так на всьому економлять. Із підвищенням тарифів на водопостачання і водовідведення їм доведеться обмежувати себе й у чистоті тіла. Молодь може
відвідати басейн, тренажерний зал із душем, «моржі»
— поплавати у річці. А що робити людям поважного віку
із невеликою пенсією? Чекати літа? Мовляв, скільки там
тої зими…
Закликаю колег по депутатському корпусу продовжити програми із енергозбереження та всім разом
віднайти кошти на повірку квартирних лічильників води
— насамперед у старих будинках, де переважно живуть
пенсіонери, люди, які розбудовували місто Вишгород. У
свою чергу, триматиму це питання на контролі.
Сергій ЖАДАН,
депутат Вишгородської міської ради

З метою соціального
захисту
багатодітних сімей
Вишгородського
району інформуємо, що відповідно
до Закону України
«Про охорону дитинства», багатодітна сім’я — сім’я,
в якій подружжя
(чоловік та жінка) перебуває у зареєстрованому шлюбі, разом проживає та
виховує трьох і більше дітей, у тому числі кожного з подружжя, або один батько
(одна мати), який (яка) проживає разом
з трьома і більше дітьми та самостійно
їх виховує. До складу багатодітної сім’ї
належать також діти, які навчаються за
денною формою навчання у загальноосвітніх, професійно-технічних та вищих
навчальних закладах, до закінчення навчальних закладів, але не довше ніж до
досягнення ними 23 років.
Відповідно до постанов Кабінету Міністрів України від 2 березня 2010 року
№ 209 «Порядок виготовлення і видачі
посвідчень батьків багатодітної сім’ї та
дитини з багатодітної сім’ї» та від 23
грудня 2015 року № 1099 «Деякі питання
виготовлення і видачі посвідчень батьків
багатодітної сім’ї та дитини з багатодітної сім’ї», посвідчення видаються одному з батьків відповідно до місця реєстрації, протягом десяти робочих днів після
подання до служби у справах дітей та
сім’ї Вишгородської районної державної
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СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ

Скільки тої зими…

СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ

Вишгород

Програма підтримки

Кілька років поспіль у місті Вишгороді діє програма
соціального захисту малозабезпечених верств населення. Чимало жителів міста потребують соціального захисту та підтримки з боку органів місцевого самоврядування.
Вишгородська міська рада безпосередньо займається
розв’язанням соціальних проблем, які належать до її компетенції. Можливість підтримати найбільш вразливі верстви
населення і зумовила потребу ухвалення цієї Програми.
Вона, зокрема, передбачає виділення матеріальної допомоги у вигляді надання грошових коштів. Для їх отримання потрібно подати до виконавчого комітету наступні документи:
— заяву про надання матеріальної допомоги із обґрунтуванням підстав;
— копію паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного номера;
— акт депутата про обстеження матеріальнопобутових

умов проживання з обґрунтуванням підстав надання матеріальної допомоги;
— копію документа (посвідчення)
про підтвердження соціального статусу
(за наявності).
Хочеться зауважити, що, складаючи акт про матеріально-побутові умови,
депутат виконує покладені на нього повноваження та дійсно перевіряє, чи потребує людина матеріальної допомоги.
Адже фінансування Програми відбувається за рахунок бюджетних коштів.
У разі перевищення депутатом повноважень, прохання
звертатися до Вишгородської міської ради.
Трохим ІВАНОВ,
заступник міського голови

До уваги багатодітних сімей
адміністрації:
— заяви одного з батьків про видачу
посвідчень;
— копій свідоцтв про народження дітей;
— копії свідоцтва про шлюб (крім
батьків, які не перебувають у шлюбі);
— копій сторінок паспорта громадянина України батьків з даними про прізвище, ім’я, по батькові, дату видачі паспорта та місце реєстрації;
— копії посвідки на постійне проживання батьків, якщо вони є іноземцями
або особами без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах;
— довідки про склад сім’ї;
— фотокарток (батьків та дітей віком
від 6 років) розміром 30 х 40 міліметрів,
фотокартка повинна мати однотонний
одноколірний світлий фон, без дефектів
(подряпин, вм’ятин, плям, слідів від фарби тощо);
— довідки із загальноосвітнього,
професійно-технічного,
вищого
навчального закладу (для осіб від 18 до
23 років, які навчаються за денною формою навчання);
— довідки про реєстрацію місця проживання або перебування особи під час
навчання (для осіб від 18 до 23 років, які
навчаються за денною формою навчання);
— довідки структурного підрозділу
районної, районної в містах Києві та Севастополі держадміністрації, виконавчого органу міської, районної у місті (у разі
її утворення) ради про те, що батькам за

місцем реєстрації посвідчення не видавалися (у разі, коли зареєстроване місце
проживання батьків різне);
— у разі народження або навчання
дитини за межами України — копій свідоцтва про народження дитини та довідки з навчального закладу з перекладом
на українську мову, вірність якого засвідчена нотаріусом. У разі, коли нотаріус не володіє відповідною мовою, переклад документів може бути зроблено
перекладачем, справжність підпису якого засвідчує нотаріус.
У разі переміщення багатодітної сім’ї
із тимчасово окупованої території України або району проведення антитерористичної операції чи населеного пункту, розташованого на лінії зіткнення, до
іншої
адміністративно-територіальної
одиниці, посвідчення видаються одному
з батьків за місцем реєстрації після подання:
— заяви одного з батьків про видачу
посвідчень;
— копій свідоцтв про народження дітей;
— копії свідоцтва про шлюб (крім
батьків, які не перебувають у шлюбі);
— копій сторінок паспорта громадянина України батьків з даними про прізвище, ім’я, по батькові, дату видачі та
місце реєстрації;
— фотокарток (батьків і дітей) розміром 30 х 40 міліметрів;
— довідки із загальноосвітнього,
професійно-технічного,
вищого
навчального закладу (для осіб від 18 до

23 років, які навчаються за денною формою навчання);
— довідки про реєстрацію місця проживання або перебування особи під час
навчання (для осіб від 18 до 23 років, які
навчаються за денною формою навчання);
— копії довідки про взяття на облік
внутрішньо переміщених осіб з відміткою територіального підрозділу ДМС
про реєстрацію їх місця проживання.
Для продовження строку дії посвідчень подається:
— довідка про склад сім’ї;
— довідка із загальноосвітнього, професійно-технічного, вищого навчального закладу (для осіб від 18 до 23 років
у разі, коли вони навчаються за денною
формою навчання). У разі навчання дитини за межами України — копії довідки
з навчального закладу з перекладом на
українську мову, вірність якого засвідчена нотаріусом. У разі, коли нотаріус не
володіє відповідною мовою, переклад
документа може бути зроблено перекладачем, справжність підпису якого засвідчує нотаріус.
Для виготовлення і видачі посвідчень
батьків багатодітної сім’ї та дитини з багатодітної сім’ї громадянам необхідно
звертатись до служби у справах дітей та
сім’ї Вишгородської районної державної
адміністрації за адресою: м. Вишгород,
пл. Шевченка, 1, каб. 74, тел: (04596) 26
227.
Голова Опікунської ради
Тетяна БРАЖНІКОВА

Вишгород
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Вишгород
культурномистецький
У січні відбулось урочисте оголошення
результатів конкурсу/Проєкту «Стипендія
(премія) міського голови для обдарованих
та талановитих дітей, успішної молоді міста», за який минулого року проголосували
та по якому передбачили фінансування депутати Вишгородської міської ради.
Вкотре дякуємо всім сумлінним платникам податків, завдяки яким наповнюється міський бюджет та втілюються в життя
всі Програми Вишгородської міської ради
і, зокрема, зазначений Проєкт.
Як і обіцяли, започатковуємо рубрику,
під якою будемо розповідати громаді про
кожного стипендіата та його досягнення.
Розпочнемо з номінації «Культурно-мистецька діяльність». Тож, знайомтесь!
Мазурець Влада-Вероніка Олександрівна (стипендія/премія у розмірі 5 тис.
грн). Переможець онлайн-голосування.
Влада-Вероніка має амбітну мрію стати
всесвітньо відомим дизайнером одягу та
підкорити Париж! У свої 10 років вже має
власний бренд одягу для дівчаток «MISS
NAFY». Першу колекцію «Black and white»
вона презентувала на Lviv Fashion day
2019, mini miss West 2019, міні міс Суми
2019 та Ukrainian fashion kids 2019, де стала призером та отримала кубок і диплом.
Вже за тиждень Влада вирушить до
Мілану, де презентує свою другу колекцію
«Colorful day» на міжнародному конкурсі
«Vip fashion week Milano». Влада також є
професійною моделлю: закінчила модельні школи MBQ – Львів, та КМodels Али Костї. Бере участь в UFW, друкується в журналах, знімається для Lookbook українських
та зарубіжних дизайнерів, запрошена на
проект Інтер каналу «Крутіше всіх».
Багато здобутків у Влади і в конкурсах
краси. Має 7 титулів mini miss в Україні. А
також виборола почесну місію представляти Україну на «Mini Miss World 2019» у далекій Домініканській Республіці, де отримала титул «Princess World 2019» і вже
готується до наступного конкурсу «Golden
star kids 2020» у Туреччині.
Це далеко не всі її досягнення. Влада
пробує себе у кіно, займається в художній студії «Ра», у колективі українського

народного танцю «Вишеград» Вишгородського міського центру творчості «Джерело». Бере активну участь у житті класу,
в олімпіадах, навчається на «відмінно». І,
головне, як старша у багатодітній родині,
допомагає батькам у вихованні молодших
братиків.
Тереннікова Ангеліна Максимівна
(стипендія/премія в розмірі 5 тис. грн).
Ангеліна – фіналіст Дитячого Євробачення 2019, учасниця телевізійного конкурсу «Голос Діти 2019» (команда Джамали),
володарка Гран-Прі міжнародних фестивалів «Paradize Holiday 2019» (Греція), «Gold
Star Fest 2019», переможниця фестивалю
«Сонце за нас 2019». Виборола 2-ге місце у конкурсі «Яскраві діти України 2019»,
стала півфіналістом «Чорноморських ігор
2018». Ангеліна – дворазовий переможець
Всеукраїнської музичної олімпіади «Голос
Країни». І це її досягнення лише за останній рік.
Поза конкурсом Ангеліну Тереннікову
відзначив «Благодійний фонд Романа Буковського», який привітав учасницю додатковою премією.
Єгорушкіна Катерина Владиславівна – молода досвідчена письменниця,
казкотерапевт, у доробку якої – дванадцять книг та низка видань у співпраці з
іншими авторами. Її твори вивчають у
школах всієї країни. Творчість Катерини
вирізняється високим літературним рівнем, глибоким знанням дитячої психології
та екологічною спрямованістю. За освітою
– літературознавець і психолог, закінчила
аспірантуру. Член Національної Спілки
письменників України та Всеукраїнської
арт-терапевтичної асоціації. Переможниця
багатьох літературних конкурсів.
Особливі творчі досягнення за 2018-

2019 роки:
1. Написала та видала першу українську книжку для дітей про сортування сміття – екоказку «Арчі» (1-ше видання – 2018
р., 2-ге – 2019 р.). Окрім казки, книжка містить запитання і завдання, які спонукають
дитину до розвитку екологічної свідомості.
2. У 2018 році стала спікеркою TEDxKyiv
з доповіддю «Казки та цінності майбутнього» – глибоко проаналізувала та донесла
до аудиторії важливість ціннісного наповнення літератури для дітей.
3. Стала співавторкою видання «Це теж
зробила вона» (2018 р., видавництво «Видавництво»), присвяченого видатним досягненням українок. Видання спрямоване
на розвиток рівності в Україні, патріотизму
та популяризацію серед школярів знань про
видатних діячок у різних царинах: науки,
спорту, політики, мистецтва тощо. Видання
стало переможцем у номінації «Соціальний
проект року» («Топ БараБуки», 2018 р.).
4. У вересні 2018 року отримала Подяку за підтримку дітей-авторів та передання
досвіду майбутньому України на І-му Міжнародному дитячому літературному фестивалі «LITERATURE FUTURE».
5. Навесні 2019 року вийшли друком
дві її книжки для дітей – «Тінь моєї киці» та
«Чубчик у лісі» (видавництво «Classica»).
6. Влітку 2019 року Катерина стала авторкою першого в Україні видання для дітей
з дислексією (у співпраці з канадським видавцем та дизайнером Алексом Мінтцем).
7. Твори Катерини увійшли до трьох
шкільних підручників: «Хрестоматія 1,
2 кл.» («Видавництво Старого Лева»);
«Українська мова та читання 2 кл.» (видавництво «Ранок»); «Українська мова та
читання 2 кл.» (видавництво «Талант»).
8. Розробила та випробувала свою про-

НА СПОМИН

граму з розвитку емоційного інтелекту для
дітей на основі свого оповідання із сучасної шкільної «Хрестоматії» для 1, 2 класів
(«Видавництво Старого Лева»). Свій досвід
представила на Всеукраїнській учительській конференції «EdLab: платформа інноваційної освіти» в Академії наук України.
9. Катерина багато працює з дітьми. За
рік провела близько двадцяти зустрічей із
вихованцями шкіл та садочків Вишгорода і
району, спрямованих на популяризацію читання серед дітей та молоді, а також розвитку екосвідомості.
10. Катерина бере активну участь у
культурному житті Вишгорода: долучилася
до проекту «Книжкобус»; написала слова
пісень до вистави «Колискова для дракона» вишгородського інклюзивного театру
«Perfeco in Kilaba»; проводила безкоштовні
заняття для дітей соціального ХАБу «Крила» (на базі Собору Вишгородської Богородиці).
Катерина Єгорушкіна є засновницею
літературних та волонтерських проектів:
«Майстерня Доброї Казки», який діє вже
понад десять років і покликаний об’єднати
всіх залюблених у дитячу книжку та розвивати творчий потенціал дітей; «Посилки
Доброти» – волонтерський проект, який
активно функціонує понад п’ять років. За
цей час зібрано та передано дітям загиблих українських військових кілька тонн
допомоги: одягу, взуття, шкільного приладдя та добрих українських книжок.
Вишгород – безумовно, місто талантів!
Ми пишаємось кожним учасником Проєкту і бажаємо міцного здоров’я, натхнення,
віри в себе та у свої сили, нових здобутків
та перемог!
Тетяна БРАЖНІКОВА,
секретар ради

Пам’ятаємо Героя
2 лютого 2015 року, захищаючи суверенітет і незалежність України, виконуючи свій громадянський і чоловічий обов'язок, оберігаючи свою родину і нашу спільну домівку, загинув наш побратим,
Захисник Вітчизни — Непоп Костянтин Іванович…
Костя був депутатом Вишгородської районної ради з 2010 року. Був
активним учасником громадянського спротиву під час Революції Гідності. З початком російської агресії брав участь у формуванні батальйону
міліції особливого призначення «Київщина». Мобілізований один із перших, допоки багато хто був ще вдома і ще не вірив, що буде велика
війна. Був сержантом — командиром відділення у 95-ій аеромобільній
бригаді (м. Житомир). Відбувши на передовій декілька ротацій, тричі
отримав поранення під Пісками, але щоразу повертався до своїх побратимів. Завжди казав: «Я своїх не покину, як вони будуть без мене ...»
Брав участь у найзапекліших боях після відходу наших сил з Донецького аеропорту, за утримання Водяного.
О п’ятій ранку 2 лютого 2015-го авто з українськими військовиками, де був і Костянтин, підірвалося на керованому фугасі поблизу села
Спартак (Ясинуватський район) у районі Донецького аеропорту.
Костянтин Непоп похований на своїй батьківщині, в с. Хотянівка
Вишгородського району Київської області.
Указом Президента України № 213/2015 від 9 квітня 2015 року «за
особисту мужність і високий професіоналізм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій
присязі» нагороджений орденом «За мужність» III ступеня (посмертно).
Нагороджений нагрудним знаком «За оборону Донецького аеропорту».
Пам’ятаємо Воїна, Героя, Захисника!
Подякуємо його родині, мамі, дружині, доньці.
Іван ТАТАУРОВ та інші побратими

6

Програма ТБ

Вишгород
Субота, 8 лютого 2020 року

ПОНЕДІЛОК, 10 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, 10:20 «Життя
вiдомих людей 2020»
11:15, 12:20 «Мiняю
жiнку»
13:40, 14:45 «Свiт
навиворiт - 8: Непал»
15:45 Т/с «Величне
столiття. Роксолана»
17:10 Т/с «Мама»
19:20 «Секретнi
матерiали 2020»
20:45, 21:45 Т/с «Не
вiдпускай»
22:45 «Грошi 2020»
00:00 «Дубiнiзми 2020

2+2
06:00 «Шаленi перегони
2018»
08:00 «ДжеДАI. Дайджест
2018»
09:50, 18:15 «Спецкор»
10:25, 18:50 «ДжеДАI»
11:00 «Загублений свiт»
13:45 «Помста природи»
14:10 Х/ф «Збройний
барон»
16:20 Х/ф «Ефект колiбрi»
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»
10:35 Т/с «Жiночий рай»
11:45, 14:10, 00:00
Телепродаж
12:00 Д/ц «Аромати
Iспанiї»
13:10 #ВУКРАЇНI
13:40 Бюджетники
14:25 Д/ц «Аромати
Перу»
15:10 UA:Фольк
16:15, 19:20 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»
ТРК «УКРАїНА»
07:00, 08:00, 09:00, 15:00,
19:00, 23:00 Сьогоднi
07:10, 08:15 Ранок з
Україною
09:30, 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 «Мiж коханням
та ненавистю»
ТЕТ

06:00 ТЕТ Мультиранок
08:00, 09:00, 17:30,
21:00 Одного разу пiд
Полтавою
08:30, 09:30, 17:00 Танька
i Володька
10:00, 18:00 4 весiлля
12:00, 19:00 Панянкаселянка
14:00 М/ф «Гномео та
Джульєтта»
15:30, 22:00 Країна У
16:30 Казки У Кiно
20:00 Т/с «Кухня»
23:00 Сiмейка У
00:00 Т/с «Хамелеон»
СТБ
06:30, 18:00, 22:40 Один
за всiх
07:50 Ультиматум

09:25 Т/с «Коли ми
вдома. Нова iсторiя»
12:15 МастерШеф
17:25, 21:55 Вiдлiк часу
17:30, 22:00 ВiкнаНовини
19:55 «Та, що бачить
завтра»
23:50 Слiдство ведуть
екстрасенси
НОВИЙ КАНАЛ
06:40 М/с «Шоу Лунi
Тьюнз»
08:05 Х/ф «Вiн я та його
друзi»
10:20 Х/ф «Мисливцi на
привидiв»
12:20 Х/ф «Мисливцi на
привидiв 2»
14:40 Х/ф «Пустун»

16:40 Х/ф «Ми - Мiллери»
18:50 Х/ф «Шпигун, який
мене кинув»
21:00 Х/ф «Дiм великої
матусi»
23:00 Х/ф «Крок вперед»

20:00 «Подробицi»
21:00 «Речдок.
Особливий випадок.
Злочинець мимоволi»
23:45 Т/с «Спокуса 2»

ІНТЕР
07:00, 08:00, 09:00, 12:00,
17:40 Новини
07:10, 08:10, 09:20 «Ранок
з Iнтером»
09:45, 18:00, 19:00
Ток-шоу «Стосується
кожного»
11:40, 12:25 Х/ф «Чого
хоче Жюльєтт»
13:50 Х/ф «Останнiй
дiамант»
15:50 «Чекай на мене.
Україна»

ICTV
08:45 Факти. Ранок
09:10, 19:20 Надзвичайнi
новини
10:05, 13:20 Т/с «Нiконов
i Ко»
12:45, 15:45 Факти. День
13:40, 16:20 Х/ф
«Безодня»
16:55 Х/ф «Земля пiсля
нашої ери»
18:45, 21:10 Факти. Вечiр
20:15, 21:30 Х/ф
«Центурiон»
22:20 Свобода слова

матусi 2»
23:00 Х/ф «Крок вперед
2: Вулицi»

22:00 «Слiдство вели... з
Леонiдом Каневським»
23:45 Т/с «Спокуса 2»

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 «Слiд Сокола»
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.
Злочинець мимоволi»

ICTV
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:20 Надзвичайнi
новини
10:05 Секретний фронт.
Дайджест
11:05, 13:20 Х/ф
«Беовульф»
12:45, 15:45 Факти. День
13:45 Х/ф «Центурiон»
15:35, 16:20, 21:20 Т/с
«Дiльничний з ДВРЗ»
18:45, 21:00 Факти. Вечiр
20:15 Громадянська
оборона
23:05 Х/ф «12 рокiв
рабства»

такий син»
23:00 Х/ф «Крок вперед
3»

Злочинець мимоволi»
22:00 «Слiдство вели... з
Леонiдом Каневським»
23:45 Т/с «Спокуса 2»

23:55 Х/ф «Фаворитка»
5 КАНАЛ
07:00, 08:00, 21:25
Актуально: Економiка.
Полiтика. Соцiум
07:10, 08:15 Хронiка дня
09:00, 10:00, 11:00, 12:00,
13:00, 14:00, 15:00, 16:00,
17:00, 18:00, 19:00, 21:00,
22:00, 23:00, 00:00 Час
новин
09:25, 17:40 Час громади
09:40, 10:10, 11:10, 12:25,
13:10, 16:10, 17:10, 18:10,
19:50 Iнформацiйний
день
12:30 Брифiнг речника
Мiнiстерства оборони
14:10 Машина часу
22:10 Спостерiгач

ВIВТОРОК, 11 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, 10:20 «Життя
вiдомих людей 2020»
11:15, 12:20 «Мiняю
жiнку»
13:40, 14:45 «Свiт
навиворiт - 8: Непал»
15:45 Т/с «Величне
столiття. Роксолана»
17:10 Т/с «Мама»
19:20 «Секретнi
матерiали 2020»
20:45, 21:45 Т/с «Не
вiдпускай»
22:45 «Одруження
наослiп»

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»
13:35 «Помста природи»
13:45 Х/ф «Легенда про
маску»
15:25 Х/ф «Вiйна»
19:25 Т/с «Ментiвськi
вiйни. Харкiв-2»
21:30, 23:05 Т/с «CSI:
Мiсце злочину-5»
22:10 Т/с «CSI: Мiсце
злочину-6»
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 «Жiночий рай»
11:45, 14:10, 00:00
Телепродаж
12:00 Д/ц «Аромати
Iспанiї»
12:30 Д/ц «Аромати
Грецiї»
13:10 Сильна доля
14:25 Д/ц «Аромати
Перу»
15:10 Бюджетники
15:45 #ВУКРАЇНI
16:15, 19:20 Д/ц
«Боротьба за виживання»
17:25 Схеми. Корупцiя в
деталях
18:20 Тема дня
19:55 Д/ц «Свiт дикої

природи»
21:45 Нашi грошi
22:15 Т/с «Епоха честi»
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
Україна»
21:00 Т/с «Жiночий
лiкар 4»
23:20 Контролер
00:00 Т/с «Мiж коханням

та ненавистю»
ТЕТ
06:00 ТЕТ Мультиранок
08:00, 09:00, 17:30,
21:00 Одного разу пiд
Полтавою
08:30, 09:30, 17:00 Танька
i Володька
10:00, 18:00 4 весiлля
12:00, 19:00 Панянкаселянка
14:00 М/ф «Монстр у
Парижi»
15:30, 22:00 Країна У
16:30 Казки У Кiно
20:00 Т/с «Кухня»
23:00 Сiмейка У
00:00 Т/с «Хамелеон»
СТБ

06:00, 18:00 Один за всiх
07:10 Ультиматум
09:05 Т/с «Коли ми
вдома. Нова iсторiя»
11:55 МастерШеф
17:25, 21:55 Вiдлiк часу
17:30, 22:00 ВiкнаНовини
19:55 Т/с «Та, що бачить
завтра»
22:40 Таємницi ДНК
НОВИЙ КАНАЛ
07:25 Варьяти
09:00 Х/ф «Дiм великої
матусi»
11:00 Т/с «Вiдчайдушнi
домогосподарки»
13:00, 19:00 Хто проти
блондинок?
21:00 Х/ф «Дiм великої

5 КАНАЛ
07:10, 08:15 Хронiка дня
07:45 Будiвельний
стандарт
09:00, 10:00, 11:00, 12:00,
13:00, 14:00, 15:00, 16:00,
17:00, 18:00, 19:00, 21:00,
22:00, 23:00, 00:00 Час
новин
09:25, 17:40 Час громади
09:40, 10:10, 11:10, 12:25,
13:10, 16:10, 17:10, 18:10,
19:50 Iнформацiйний
день
12:30 Брифiнг речника
Мiнiстерства оборони
14:10 Машина часу
15:30 Спостерiгач
22:10 Група
продовженого дна

СЕРЕДА, 12 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, 10:20 «Життя
вiдомих людей 2020»
11:15, 12:20 «Мiняю
жiнку»
13:35 «Свiт навиворiт - 8:
Непал»
14:55 «Свiт навиворiт -10.
Бразилiя»
16:00 Т/с «Величне
столiття. Роксолана»
17:10 Т/с «Мама»
19:20 «Секретнi
матерiали 2020»
20:45, 21:45 Т/с «Не
вiдпускай»
22:45, 23:55 «Свiт

навиворiт 11: Китай»
2+2
06:00 Т/с «Удар у
вiдповiдь»
07:50 Т/с «Удар у
вiдповiдь-2»
09:30, 18:15 «Спецкор»
10:10, 18:50 «ДжеДАI»
10:50, 17:15 «Загублений
свiт»
12:45 «Помста природи»
13:15 Х/ф «В iм’я БенГура»
15:00 Х/ф «В iм’я короля»
19:25 Т/с «Ментiвськi
вiйни. Харкiв-2»
21:25, 23:50 Т/с «CSI:
Мiсце злочину-6»
23:00 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 «Жiночий рай»
11:45, 14:10, 00:00
Телепродаж
12:00 Д/ц «Аромати
Грецiї»
13:10 Енеїда
14:25 Д/ц «Аромати
Перу»
15:10 Сильна доля
16:15, 19:20 Д/ц
«Боротьба за виживання»
17:25 Нашi грошi
18:20 Тема дня
19:55 Д/ц «Свiт дикої

природи»
21:45 Бюджетники
22:15 Т/с «Епоха честi»
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
Україна»
21:00 Т/с «Жiночий
лiкар 4»
23:20 Гучна справа
00:00 Т/с «Мiж коханням

та ненавистю»
ТЕТ
06:00 ТЕТ Мультиранок
08:00, 09:00, 17:30,
21:00 Одного разу пiд
Полтавою
08:30, 09:30, 17:00 Танька
i Володька
10:00, 18:00 4 весiлля
12:00, 19:00 Панянкаселянка
14:00 Х/ф «Регентруда»
15:10, 22:00 Країна У
16:30 Казки У Кiно
20:00 Т/с «Кухня»
23:00 Сiмейка У
00:00 Т/с «Хамелеон»
СТБ
07:00 Ультиматум

08:55 Т/с «Коли ми
вдома. Нова iсторiя»
11:50 МастерШеф
17:25, 21:55 Вiдлiк часу
17:30, 22:00 ВiкнаНовини
18:00 Один за всiх
19:55 Т/с «Та, що бачить
завтра»
22:40 Давай поговоримо
про секс
НОВИЙ КАНАЛ
07:25 Варьяти
09:00 Х/ф «Дiм великої
матусi 2»
11:00 Т/с «Вiдчайдушнi
домогосподарки»
13:10, 19:00 Суперiнтуїцiя
21:00 Х/ф «Дiм великої
матусi 3: Який батько,

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 «Оцеола: Права
рука розплати»
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.

ICTV
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:20 Надзвичайнi
новини
10:05 Громадянська
оборона
12:30, 13:20 Х/ф «Мiст
шпигунiв»
12:45, 15:45 Факти. День
15:35, 16:20, 21:20 Т/с
«Дiльничний з ДВРЗ»
18:45, 21:00 Факти. Вечiр
20:15 Секретний фронт
23:10 Х/ф «Три бiллборди
у Еббiнгу, Мiссурi»

5 КАНАЛ
07:15, 07:30, 08:15
Хронiка дня
07:45 Драйв
09:00, 10:00, 11:00, 12:00,
13:00, 14:00, 15:00, 16:00,
17:00, 18:00, 19:00, 21:00,
22:00, 23:00, 00:00 Час
новин
09:25, 17:40 Час громади
09:40, 10:10, 11:10, 12:25,
13:10, 16:10, 17:10, 18:10,
19:50 Iнформацiйний
день
12:30 Брифiнг речника
Мiнiстерства оборони
14:10, 23:15 Машина часу
15:30 Невигаданi iсторiї
22:10 Лiнiйка
документальних
проєктiв

ЧЕТВЕР, 13 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, 10:20 «Життя
вiдомих людей 2020»
11:15, 12:20 «Мiняю
жiнку»
13:45, 14:50 «Свiт
навиворiт -10. Бразилiя»
15:45 Т/с «Величне
столiття. Роксолана»
17:10 Т/с «Мама»
19:20 «Секретнi
матерiали 2020»
20:45, 21:45 Т/с «Не
вiдпускай»
22:30 «Право на владу
2020»

2+2
06:00, 07:50 Т/с «Удар у
вiдповiдь-2»
09:30, 18:15 «Спецкор»
10:10, 18:50 «ДжеДАI»
10:50, 17:20 «Загублений
свiт»
12:50 «Помста природи»
13:20 Х/ф «Винна вiйна»
15:00 Х/ф «Три днi на
втечу»
19:25 Т/с «Ментiвськi
вiйни. Харкiв-2»
21:25, 23:00 Т/с «CSI:
Мiсце злочину-6»
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 «Жiночий рай»
11:45, 14:10, 00:00
Телепродаж
12:00 Д/ц «Аромати
Грецiї»
13:10 UA:Фольк. Спогади
14:25 Д/ц «Аромати
Мексики»
15:10 Д/ц «Боротьба за
виживання»
15:40 Бiатлон. Чемпiонат
свiту. Змiшана естафета
17:15 Плiч-о-плiч
17:25 #ВУКРАЇНI
18:25 Суспiльнополiтичне ток-шоу
«Зворотний вiдлiк»
21:45 Схеми. Корупцiя в
деталях
22:15 Т/с «Епоха честi»

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
Україна»
21:00 Т/с «Жiночий
лiкар 4»
23:20 Слiдами Андрiя
Геруса. Частина друга
00:00 Т/с «Мiж коханням
та ненавистю»

ТЕТ
06:00 ТЕТ Мультиранок
08:00, 09:00, 17:30,
21:00 Одного разу пiд
Полтавою
08:30, 09:30, 17:05 Танька
i Володька
10:00, 18:00 4 весiлля
12:00, 19:00 Панянкаселянка
14:00 Х/ф «Обдарована»
15:40, 22:00 Країна У
16:35 Казки У Кiно
20:00 Т/с «Кухня»
23:00 Сiмейка У
00:00 Т/с «Хамелеон»
СТБ
06:25, 18:00 Один за всiх
07:40 Ультиматум
09:30 Т/с «Коли ми

вдома. Нова iсторiя»
12:20 МастерШеф
17:25, 21:55 Вiдлiк часу
17:30, 22:00 ВiкнаНовини
19:55 Т/с «Та, що бачить
завтра»
22:40 Я соромлюсь свого
тiла
НОВИЙ КАНАЛ
06:05 М/с «Шоу Лунi
Тьюнз»
07:25 Варьяти
09:00 Х/ф «Дiм великої
матусi 3: Який батько,
такий син»
11:00 Т/с «Вiдчайдушнi
домогосподарки»
13:10, 19:00 Хто зверху?
21:00 Х/ф «Бiлi цiпоньки»

23:00 Х/ф «Крок вперед:
Революцiя»
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 «Мене
звати Мелек»
12:50 Х/ф «Вождь Бiле
Перо»
14:50, 15:40 «Речдок»
16:35 «Речдок.
Особливий випадок»
18:00, 19:00 Ток-шоу
«Стосується кожного»
20:00 «Подробицi»
21:00 «Речдок.

Особливий випадок.
Злочинець мимоволi»
22:00 «Слiдство вели... з
Леонiдом Каневським»
23:45 Т/с «Спокуса 2»
ICTV
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:20 Надзвичайнi
новини
10:05 Секретний фронт
12:35, 13:20 Х/ф «Зелена
книга»
12:45, 15:45 Факти. День
15:30, 16:20, 21:20 Т/с
«Дiльничний з ДВРЗ»
18:45, 21:00 Факти. Вечiр
20:15 Антизомбi.
Дайджест
23:10 Х/ф «Безодня»

5 КАНАЛ
06:20, 14:10, 23:15
Машина часу
07:00, 08:00, 21:25
Актуально: Економiка.
Полiтика. Соцiум
07:15, 08:15 Хронiка дня
09:00, 10:00, 11:00, 12:00,
13:00, 14:00, 15:00, 16:00,
17:00, 18:00, 19:00, 21:00,
22:00, 23:00, 00:00 Час
новин
09:25, 17:40 Час громади
09:40, 10:10, 11:10, 12:25,
13:10, 16:10, 17:10, 18:10,
19:50 Iнформацiйний
день
12:30 Брифiнг речника
Мiнiстерства оборони
15:30 Невигаданi iсторiї
22:10 Спостерiгач

П’ЯТ Н ИЦ Я, 1 4 ЛЮТОГО 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 2020»
11:15, 12:20 «Мiняю
жiнку»
13:35, 14:40 «Свiт
навиворiт -10. Бразилiя»
15:45 Т/с «Величне
столiття. Роксолана»
17:10 Т/с «Мама»
19:20 «Секретнi
матерiали 2020»
20:25, 22:15 «Жiночий
квартал»
00:10 Х/ф «Секс-мiсiя»
2+2

06:00, 07:50 Т/с «Удар у
вiдповiдь-2»
09:30, 18:15 «Спецкор»
10:10, 18:50 «ДжеДАI»
10:50, 17:20 «Загублений
свiт»
13:40 Х/ф «Онг Бак»
15:40 Х/ф «База Клейтон»
19:25 Т/с «Перевiзник»
23:05 Х/ф «Мега-пiтон
проти Гатороїда»
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 «Жiночий рай»
11:45, 14:10, 00:00
Телепродаж

12:00 Д/ц «Аромати
Грецiї»
12:30 Д/ц «Аромати
Пiвденної Африки»
13:10 Д/ц «Браво, шеф!»
14:25 Д/ц «Аромати
Мексики»
15:10, 19:20 Д/ц
«Боротьба за виживання»
15:40 Бiатлон. Чемпiонат
свiту. Спринт 7,5 км.
Жiнки
17:15 Плiч-о-плiч
17:25 Схеми. Корупцiя в
деталях
17:55 VoxCheck
18:20 Тема дня
19:15 Щоденник
Нацiонального вiдбору
учасника вiд України
на Мiжнародний

пiсенний конкурс
«Євробачення-2020»
19:55 Д/ц «Свiт дикої
природи»
21:45 Перша шпальта
22:15 Т/с «Епоха честi»
ТРК «УКРАїНА»
07:00, 08:00, 09:00, 15:00,
19:00 Сьогоднi
09:30 Зiрковий шлях
11:30 Реальна мiстика
12:30, 15:30 Т/с «Довга
дорога до щастя»
17:00 Iсторiя одного
злочину
19:50 Ток-шоу «Говорить
Україна»
21:00 Свобода слова
Савiка Шустера
00:00 Т/с «Назавжди»

ТЕТ
08:30, 09:30 Танька i
Володька
10:00 4 весiлля
12:00, 19:00 Панянкаселянка
14:00 Х/ф «Вийти замiж у
високосний рiк»
15:45 Країна У
16:35 Казки У Кiно
17:00 Х/ф «Хронiки
Нарнiї. Пiдкорювач
Свiтанку»
20:00 Т/с «Кухня»
21:00 Х/ф «Титанiк»
СТБ
06:30, 18:00 Один за всiх
07:45 Ультиматум
09:30 Т/с «Коли ми

вдома. Нова iсторiя»
12:15 МастерШеф
17:25, 21:55 Вiдлiк часу
17:30, 22:00 ВiкнаНовини
19:10, 22:40 Хата на тата
23:35 Х/ф «Операцiя «И»
та iншi пригоди Шурика»
НОВИЙ КАНАЛ
07:25 Варьяти
09:00, 23:20 Х/ф «Нерви
на межi»
10:50 Х/ф «Крок вперед»
13:00 Х/ф «Крок вперед
2»
15:00 Х/ф «Крок вперед
3»
17:00 Х/ф «Крок вперед:
Революцiя»
19:00 Х/ф «Крок вперед:

Все або нiчого»
21:10 Х/ф «Давай,
танцюй»
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 Х/ф
«Ульзана»
13:25 Х/ф «Бiлi вовки»
15:40, 23:45 «Речдок»
16:35 «Речдок.
Особливий випадок»
18:00 Ток-шоу
«Стосується кожного»
20:00 «Подробицi тижня»
22:00 «Слiдство вели... з

Леонiдом Каневським»
ICTV
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:20 Надзвичайнi
новини
10:05 Антизомбi.
Дайджест
11:00, 13:20 Х/ф «Життя
гiрше звичайного»
12:45, 15:45 Факти. День
13:30, 16:20, 22:40 Скетчшоу «На трьох»
18:45 Факти. Вечiр
20:05 Дизель шоу
23:35 Х/ф «Ейс Вентура:
Детектив з розшуку
тварин»
5 КАНАЛ
07:00, 08:00, 21:25

Актуально: Економiка.
Полiтика. Соцiум
07:10, 07:30, 08:15
Хронiка дня
07:25 Драйв
09:00, 10:00, 11:00, 12:00,
13:00, 14:00, 15:00, 16:00,
17:00, 18:00, 19:00, 21:00,
22:00, 23:00, 00:00 Час
новин
09:25, 17:40 Час громади
09:40, 10:10, 11:10, 12:25,
13:10, 16:10, 18:10, 19:50
Iнформацiйний день
12:30 Брифiнг речника
Мiнiстерства оборони
15:30 Невигаданi iсторiї
17:10 Кендзьор
22:10 Лiнiйка
документальних проєктiв
00:50 ID JOURNAL

СУБОТ А , 15 ЛЮТОГО 2020 Р ОК У
1+1
06:05, 07:00 «Життя
вiдомих людей»
08:00 «Снiданок.
Вихiдний»
10:00 Х/ф «Сорок вiсiм
годин»
12:05 Х/ф «Iншi сорок
вiсiм годин»
14:10 Х/ф «Некерований»
16:25, 21:30 «Вечiрнiй
квартал»
18:30 «Розсмiши комiка»
19:30 ТСН
20:15 «Українськi сенсацiї
2020»
23:25 «Свiтське життя.
2020»
2+2

06:00 Х/ф «Столик №19»
07:40 «Шаленi перегони
2018»
08:10 «ДжеДАI. Дайджест
2018»
09:10 «Загублений свiт»
14:00 Х/ф «Експедицiя
«Ноїв ковчег»
16:30 Х/ф «У пошуках
скарбiв нiбелунгiв»
18:55 Х/ф «Серед бiлого
дня»
20:30 Х/ф «Перше
вбивство»
22:20 Х/ф «Нiндзя»
00:00 Х/ф «Виворiт мiста»
UA:ПЕРШИЙ
07:00, 08:00, 09:00, 22:40
Новини

09:30 Суспiльнополiтичне ток-шоу
«Зворотний вiдлiк»
12:00 Скелетон. Кубок
свiту. Сiгулда. Заїзд 1
13:00, 18:50 Щоденник
Нацiонального вiдбору
учасника вiд України на
«Євробачення-2020»
13:30 Скелетон. Кубок
свiту. Сiгулда. Заїзд 2
14:30 #ВУКРАЇНI
15:00 Плiч-о-плiч
15:40 Бiатлон. Чемпiонат
свiту. Спринт 10 км.
Чоловiки
17:00 Т/с «Епоха честi»
19:00 Нацiональний вiдбiр
учасника вiд України на
«Євробачення-2020».

Другий тур
23:00 Д/ц «Боротьба за
виживання»
ТРК «УКРАїНА»
07:30 Зiрковий шлях
08:45, 15:20 Т/с «Дорога
додому»
16:50, 21:00 Т/с «День
Святого Валентина»
20:00 Головна тема
23:10 Х/ф «Служниця
трьох панiв»
ТЕТ
06:00 ТЕТ Мультиранок
10:30 М/ф «Астерiкс i
Земля Богiв»
12:00 Х/ф «Казкова
країна достатку»

13:10, 19:30, 20:30, 21:30
Танька i Володька
14:35 Сiмейка У
17:00 Х/ф «Гора мiж
нами»
19:00, 20:00, 21:00
Одного разу пiд
Полтавою
22:00 Iгри Приколiв
23:00 Казки У Кiно
00:00 Країна У
СТБ
09:55 Т/с «Та, що бачить
завтра»
17:05 Хата на тата
19:00 Євробачення 2020.
Нацiональний вiдбiр
21:25 Євробачення 2020.
Нацiональний вiдбiр.

Пiдсумки голосування
22:15 Х/ф «Дiвчата»
23:55 Дiвчата: невiдома
версiя
НОВИЙ КАНАЛ
07:35 Варьяти
13:00 Хто зверху?
15:00 Х/ф «Казки на нiч»
17:00 Х/ф «Дракон Пiта»
19:00 М/ф «Ваяна»
21:00 Х/ф «Вартовi
Галактики»
23:40 Х/ф «Воїни свiтла»
ІНТЕР
07:10 Х/ф «Дiвчина без
адреси»
09:00 «Готуємо разом.
Домашня кухня»

10:00 «Корисна
програма»
11:00 Х/ф «Приходьте
завтра»
13:00 Х/ф «Весна на
Зарiчнiй вулицi»
14:45 Х/ф «Три тополi на
Плющисi»
16:10, 20:30 Т/с «Не
жiноча робота»
20:00 «Подробицi»
22:15 Х/ф «Принцеса на
бобах»
00:20 Х/ф «Сiм днiв до
весiлля»
ICTV
07:35 Я зняв!
09:20 Х/ф «Ейс Вентура:
Детектив з розшуку

тварин»
10:55 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 «Смертельна
зброя»
21:10 Х/ф «Смертельна
зброя-2»
23:10 Х/ф «Святi з
Бундока»
5 КАНАЛ
07:00, 08:00, 09:00, 10:00,
11:00, 12:00, 13:00, 14:00,
15:00, 16:00, 17:00, 19:00,
21:00, 23:00, 00:00 Час

новин
07:20, 11:10 Феєрiя
мандрiв
07:45, 08:50, 21:55
Актуально: Економiка.
Полiтика. Соцiум
08:15, 15:40, 17:15
Хронiка тижня
12:10 Олiмпiйськi iсторiї
12:30 Брифiнг речника
Мiнiстерства оборони
12:35 Медекспертиза
13:10 Невигаданi iсторiї
18:30, 23:15 Про вiйсько
19:25 Особливий погляд
20:00 Рандеву
21:30 Вiкно в Америку
22:05 Лiнiйка
документальних
проєктiв

Вишгород
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Головне — щирість почуттів

Оформити ID-карту стало ще зручніше!

14 лютого, напередодні весни – пори року, коли почуття стають ще сильнішими, закохані у всьому світі відзначають День святого Валентина. Він сповнений приємних сюрпризів, цікавих подарунків, неочікуваних миттєвостей.
Для кожного закоханого цей день – особливий. Головне, щоб він був пронизаний щирістю почуттів і теплом люблячого серця.
Італійці у День Святого Валентина вважають своїм обов'язком дарувати коханим
солодощі. В Італії цей день так і називають — «солодкий».
Поляки цього дня відвідують Познань. Там, за повір'ям, лежать мощі Святого Валентина, а над головним престолом висить його чудодійна ікона. Поляки вірять, що
проща до неї допомагає в любовних справах.
Німці вважають Валентина покровителем психічно хворих, прикрашають цього дня
всі лікарні червоними стрічками, а в каплицях проводять спеціальне Богослужіння.
В Японії на День св. Валентина жінки і дівчата дарують чоловікам і хлопцям солодощі, переважно шоколад. Японці вважають, що тільки солодкий шоколад здатний передати силу кохання. Кожна дівчина сама повинна приготувати для коханого
шоколадні цукерки і подарувати їх. Навіть при бажанні подарувати коханому в цей
день інший подарунок, вона зобов'язана поєднатиі його з чорним шоколадом або
цукерками.
За матеріалами інтернет-ЗМІ

Відтепер мешканці, зареєстровані у місті Вишгороді та Вишгородському районі,
мають змогу оформити паспорт громадянина України у вигляді ID-карти, звернувшись до Державного підприємства «Документ» Паспортний сервіс, що знаходиться
за адресою: м. Київ, проспект Степана Бандери, 23, Торговий центр «Городок-Геллері», 2-й поверх, метро Почайна (Петрівка).
Оформлення відбувається без черг, комфортно та швидко. З приводу оформлення необхідних документів, оплати — ознайомтесь на офіційному сайті:
https://gorodok.pasport.org.ua/contact
Тел: (095) 287 39 32; (050) 335 34 74.

ДЕНЬ ЗАКОХАНИХ

РОЗ’ЯСНЕННЯ
про унікальний номер запису в Єдиному
державному демографічному реєстрі та порядок його відображення в декларації особи,
уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування
З 1 січня 2020 року суб’єктам декларування
при заповненні декларації необхідно зазначати
відомості про свій унікальний номер запису в
Єдиному державному демографічному реєстрі
(УНЗР) та вказувати відповідні номери членів
сім’ї. Такі зміни до статті 46 Закону України «Про
запобігання корупції» набули чинності 18 жовтня
2019 року.
Форма декларації осіб, уповноважених на
виконання функцій держави або місцевого самоврядування, містить окреме поле для зазначення УНЗР суб’єкта декларування (розділ 2.1
«ІНФОРМАЦІЯ ПРО СУБ’ЄКТА ДЕКЛАРУВАННЯ» декларації) та членів його сім’ї (розділ 2.2
«ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЧЛЕНІВ СІМ’Ї СУБ’ЄКТА ДЕКЛАРУВАННЯ» декларації).
У разі відсутності у суб’єкта декларування або членів його сім’ї УНЗР передбачається

Виконавчий комітет Вишгородської міської ради оголошує конкурс на
заміщення вакантної посади:
спеціаліста І категорії юридичного відділу виконавчого комітету
Вишгородської міської ради.
Вимоги:
— освіта вища (юридична);
— вільне володіння українською мовою;
— знання ПК (Word, Exel);
— досвід роботи за фахом на державній службі на посаді спеціаліста
— не менше 1-го року або стаж роботи в інших сферах управління — не
менше 3-х 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 3 х 4 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.

можливість обрання суб’єктом декларування
відповідного значення цього поля – «∅ не застосовується».
УНЗР – це цифровий, незмінний ідентифікатор людини, який допомагає швидко та достовірно встановити особу, представлений двома
послідовностями з восьми та п’яти цифр, розділених текстовим символом «-».
УНЗР присвоюється при оформленні одного із біометричних документів, чи то IDкартка, чи то паспорт громадянина України
для виїзду за кордон.
УНЗР є незмінним протягом усього життя громадянина (не змінюється у разі зміни прізвища,
імені або будь-яких інших відомостей).
УНЗР прописаний на вашому документі, як
вказано на малюнку.
УВАГА! Якщо ви раптом втратили біометричний документ, то відомості щодо вашого УНЗР
ви можете отримати у формі Довідки за заявою,
особисто або законним представником, у будьякому підрозділі Міграційної служби. Дана послуга надається до 3-х робочих днів.

НЕДIЛЯ , 16 ЛЮТОГО 2 020 Р ОК У
1+1
06:25, 07:10 «Життя
вiдомих людей»
08:00 «Снiданок.
Вихiдний»
09:00 Лотерея «Лотозабава»
09:45 «Свiт навиворiт 11:
Китай»
10:55 «Свiт навиворiт»
11:45 Т/с «Не вiдпускай»
19:30 «ТСН-Тиждень»
21:00 «Голос країни 10»
23:30 Х/ф «Некерований»
2+2
06:00, 09:10 «Загублений
свiт»
07:50 «ДжеДАI. Дайджест
2018»
08:50 «Шаленi перегони
2018»

13:05 Х/ф «Орден
дракона»
14:50 Х/ф «Король Артур i
лицарi круглого столу»
16:20 Х/ф «Свiт предкiв»
17:55 Х/ф «Останнiй
легiон»
19:45 Х/ф «Мiф»
22:00 Х/ф «Вiдмороженi»
23:40 Т/с «Команда»
UA:ПЕРШИЙ
06:30, 07:15, 08:10, 09:10
Доброго ранку, Країно!
07:00, 08:00, 09:00, 21:00,
23:35 Новини
09:30 Щоденник
Нацiонального вiдбору
учасника вiд України на
«Євробачення-2020»
09:35 Нацiональний вiдбiр
учасника вiд України на

«Євробачення-2020».
Другий тур
12:50, 15:45, 00:00
Телепродаж
13:05 Д/ц «Мегаполiси»
13:40, 15:30 Плiч-о-плiч
13:55 Бiатлон.
Чемпiонат свiту. Гонка
переслiдування 10 км.
Жiнки
15:00 #ВУКРАЇНI
16:10 Бiатлон.
Чемпiонат свiту. Гонка
переслiдування 12,5 км.
Чоловiки
17:00 UA:Бiатлон. Студiя
17:20 Т/с «Епоха честi»
19:55 Д/ц «Свiт дикої
природи»
21:25 Розважальна
програма з Майклом
Щуром

22:00 Х/ф «Чудернацькi
фантазiї Чарлi Свона III»
ТРК «УКРАїНА»
06:30 Сьогоднi
07:30 Зiрковий шлях
09:00 Т/с «День Святого
Валентина»
13:10 Т/с «Назавжди»
17:00, 21:00 Т/с «На самiй
межi»
19:00 Сьогоднi. Пiдсумки
з Олегом Панютою
23:00 Т/с «Я чекатиму
тебе завжди»
ТЕТ
06:00 ТЕТ Мультиранок
10:30 М/ф «МаркоМакако»
11:50 Х/ф «Прекрасний
принц i фея Люпина»

13:00, 19:30, 20:30, 21:30
Танька i Володька
14:00 Сiмейка У
15:30 Х/ф «Титанiк»
19:00, 20:00, 21:00
Одного разу пiд
Полтавою
22:00 Iгри Приколiв
23:00 Казки У Кiно
00:00 Країна У
СТБ
06:45 Хата на тата
19:00 Слiдство ведуть
екстрасенси
20:00 Один за всiх
22:05 Детектор брехнi
НОВИЙ КАНАЛ
06:00 Таємний агент
07:20 Таємний агент.
Пост-шоу

09:00, 11:20 Kids Time
09:05 М/с «Шоу Лунi
Тьюнз»
09:30 М/ф «Ману»
11:25 М/ф «Королiвський
коргi»
13:00 Х/ф «Казки на нiч»
15:00 Х/ф «Дракон Пiта»
17:00 М/ф «Ваяна»
19:00 Х/ф «Вiдьмина
гора»
21:00 Х/ф «Вартовi
Галактики 2»
23:50 Х/ф «Орбiта 9»

Дива свiту»
11:00 «Орел i Решка.
Iвлєєва vs. Бєдняков»
12:00 «Орел i решка.
Перезавантаження»
13:00 Х/ф «Замiж на 2
дні»
14:50 Т/с «Мене звати
Мелек»
18:10 Х/ф «Патрик»
20:00 «Подробицi»
20:30 Х/ф «Гра Моллi»
23:10 Х/ф «Афера поанглiйськи»

ІНТЕР
06:10 Х/ф «Веселi
Жабокричи»
07:30 Х/ф «Артист iз
Коханiвки»
09:00 «Готуємо разом»
10:00 «Орел i решка.

ICTV
06:35 Громадянська
оборона
07:20, 13:00 Т/с «Вiддiл
44»
12:45 Факти. День
14:45 Х/ф «Смертельна

зброя»
16:40 Х/ф «Смертельна
зброя-2»
18:45 Факти тижня
20:30 Х/ф «Смертельна
зброя-3»
22:45 Х/ф «Смертельна
зброя-4»
5 КАНАЛ
06:00, 09:30 Вiкно в
Америку
06:25, 13:30, 14:10, 20:00
Машина часу
07:00, 08:00, 09:00, 10:00,
11:00, 12:00, 13:00, 14:00,
15:00, 16:00, 17:00, 19:00,
21:00, 23:00, 00:00 Час
новин
07:15 Феєрiя мандрiв
07:45, 08:50, 22:00
Актуально: Економiка.

Полiтика. Соцiум
08:15, 19:25 Хронiка
тижня
10:10 Кiно з Я. Соколовою
10:50 Афiша
11:15 Vоїн - це я!
12:10, 23:15 Невигаданi
iсторiї
12:30 Континент
13:10 Медекспертиза
15:10 Про вiйсько
15:30 Паспортний сервiс
16:10 Рандеву
17:10 Особливий
погляд
18:00 Час. Пiдсумки
тижня з Анною
Мiрошниченко
21:40 Час-Time
22:05 Лiнiйка
документальних
проєктiв
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Від щирого серця вітаємо з 60-річним ювілеєм
Олександра Олексійовича ПРИХОДЬКА
— депутата Вишгородської районної ради, почесного громадянина
Вишгородського району, громадського діяча і волонтера, людину, яка
своїми досягненнями та працелюбністю надихає інших.
Бажаємо шановному ювіляру
міцного здоров’я, життєвої наснаги,
невичерпної енергії та незмінно позитивного настрою.
Нехай здійсняться всі Ваші мрії, а
кожен день буде щедрим на успіхи та
перемоги, багатим на радісні новини,
приємні події і благородні справи!
З повагою,
голова, депутатський корпус та виконавчий апарат
Вишгородської районної ради

Максим хоче жити!
Моєму синові Максимові конче потрібна допомога.
У 2008 році в Університетській клініці м. Франкфуртна-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

SOS

НОВІТНІ
ТЕХНОЛОГІЇ

В перспективі, цей сервіс має об'єднати всі державні послуги на одній платформі. Сервіс працює у вигляді мобільного
додатку та сайту.
Додаток офіційно презентували 6 лютого президент України Володимир Зеленський, прем'єр-міністр Олексій Гончарук

В Україні запустили мобільний додаток Дія
та міністр внутрішніх справ Арсен Аваков. Під час презентації
президент наголосив, що держава має бути для людей простим сервісом, і додаток Дія є першим кроком до цієї мети.
Його можна безкоштовно завантажити у магазинах додатків для Android та Apple вже зараз. Кожного тижня планується надавати нові цифрові рішення для громадян.
Для ідентифікації та авторизації застосовується система
Bank ID або ж додатки від monobank та "Приватбанку".
За допомогою цифрового документа українці зможуть: здійснювати подорожі країною залізничним та повітряним транспортом; отримувати медичне обслуговування;
здійснювати банківські операції; отримувати адміністративні
та інші державні послуги; підтверджувати особу на запит правоохоронців.
У 2020 році заплановано оцифрувати до 50 найпоширеніших державних послуг.
Він також додав, що функціонал документів згодом буде
розширений. Наприклад, за допомогою водійського посвідчення можна буде засвідчувати особу, тобто воно дозволить

Вишгородське МКП «Водоканал»
запрошує на роботу працівників за спеціальностями:
— слюсар аварійно-відновлювальних робіт;
— машиніст екскаватора;
— водій категорії В, С.
Довідки за тел: (04596) 23-354

Âèøãîðîä
e-mail: ngvyshgorod@gmail.com

16.02.2020 о 12:00 відбудуться збори
співвласників будинку по вул. Набережній, 2
з приводу здачі в оренду нежитлового приміщення у 1-му під’їзді

купувати, до прикладу, квитки на літак чи залізничний транспорт.
Наразі додаток надає громадянам України доступ до кількох оцифрованих документів та сервісів.
ЯК ДІЮТЬ ЦИФРОВІ ДОКУМЕНТИ
Цифрове водійське посвідчення та техпаспорт діють замість оригіналів.
Цифрові документи дійсні лише у застосунку Дія.
Поки цифровим техпаспортом можуть користуватися
лише власники авто.
Поліція перевіряє документ за його QR-кодом або номером в базі.
Не всі отримають доступ до водійських посвідчень
Наразі оцифровано 6 мільйонів з 9,5 мільйона посвідчень.
Не потрапила частина документів, виданих до 2013 року.
Чому так? Новий реєстр водійських посвідчень був створений
у 2013 році. З 9,5 мільйона власників водійських посвідчень
фото відображалися лише у 2,5 мільйона осіб.
За матеріалами Інтернет-ЗМІ

Підприємству в місті Вишгороді потрібні:
ВАНТАЖНИК-КОМПЛЕКТУВАЛЬНИК,
ПОКЛЕЙЩИЦЯ НА СКЛАД.
Робочий день з 08:00 до 17:00. Тел: (095) 281-14-51

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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