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У Вишгороді вшанували Героїв

Наші земляки — у Небесній Сотні...
Пехенько Ігор Олександрович

Кіщук Володимир Юрійович

Платіжний зашквар

ФОТОФАКТ

>2

Ситуація з теплопостачанням у
Вишгороді — типова для всіх міст
України. Населення робить вигляд, що
проплачує послуги, а Вишгородське
районне підприємство «Вишгородтепломережа» у відповідь оригінальничає з платіжками. Довіри між сторонами — ніякої. І чим далі, тим більший
розсинхрон.
Про яку довіру теплопостачальникам
може йти мова, коли у платіжках такий
треш, що адекватна людина може впас-

ти в ступор. За прикладами далеко ходити не треба.
Нещодавно до міського голови за допомогою звернувся один з мешканців будинку № 4-В по вул. Симоненка. Показав
платіжку: за січень за теплопостачання
йому нарахували 27 тисяч гривень. В
акурат 1 104 доларів і 77 центів США або
1 021 євро і 95 центів. Це ніякі не борги,
не пеня, а лише черговий платіж за минулий місяць.
Далі — на стор. 2

На підтримку Червоного Хреста
АКТУАЛЬНИЙ
ФОТОПРОЕКТ
Як часто ми зустрічаємо в магазині бабусю,
яка за останні копійки
купує собі найдешевші
продукти, або дідуся,
котрий грає на гармошці в переході, щоб хоч
якось заробити на окраєць хліба. Більшість
людей
просто відводять очі, а хтось справді
хоче допомогти. Серед
останніх – Товариство
Червоного Хреста. Один
із основних напрямків
його роботи – допомога самотнім людям
похилого віку в складних життєвих обставинах. Проте уряд нашої
держави, на противагу
близько двохстам країнам у світі, чомусь не
зацікавлений у підтримці цієї організації...
Далі — на стор. 8
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Платіжний зашквар
(Початок на стор. 1)
Людина в шоці. Це три середні місячні
зарплати. За які послуги така сума? І це
не були жарти, розіграші тепломережі.
Пішов у контору, і йому цілком серйозно пояснили, що їх загальнобудинковий
лічильник не пройшов перевірку, тому
провели перерахунок спожитого тепла
по «своїй методиці». Так, за наявності
загального будинкового лічильника, але
за відсутності квартирного лічильника
таким абонентам нараховується різниця між загальним і всіма квартирними
лічильниками з урахуванням витрат на
опалення місць загального користування. Але прикол полягав у тому, що в цього абонента був квартирний лічильник!
Та це не збентежило теплових функціонерів — іди, дядьку, і не просто іди, а
плати.
Припустимо, що у його квартирі стояла температура як сьогодні у Таїланді
+34о, жінка ходила по ній у бікіні, прокинулися мухи і комарі, але і за цих умов
тисяча баксів — це просто зашквар. Як
їх оплатити, якщо середня зарплата в
Україні у 2019 р. становила 9 204 грн?
Тут або іди і бери кредит, або віджимай
їх у тещі, або продавай собаку, як радить
нардеп.
Масовики-вигадники з тепломережі
не обмежилися розвагами із платіжками. Мало їм було цієї потіхи, і вони вкинули абонентам ще один інформаційний
шлак. Мовляв, якщо у вас немає грошей
придбати квартирний лічильник тепла,
то звертайтеся до КП «Управляюча компанія» або до міського голови, до свого
депутата за допомогою.
Ось так красиво і перевели стрілки.
Хайпують по-повній. Так і хочеться спитати: спину варенням вам не треба помазати? Писав би це якийсь неук, то півбіди,
але ж у ВРКП «Вишгородтепломережа»
вже бронзою покриті чиновники, і вони
добре знають, що законодавство забороняє з міського бюджету купувати і
встановлювати індивідуальні лічильники

ГЕРОЇ НЕ ВМИРАЮТЬ
Офіційно День Героїв Небесної Сотні (20 лютого) встановлено указом
президента Петра Порошенка від 11
лютого 2015 року з метою увічнення великої людської, громадянської та національної відваги і самовідданості, сили
духу та стійкості громадян, які віддали
свої життя під час Революції Гідності.
Цього року по всій Україні пам'ятні
заходи з нагоди цієї дати проходять з
18 по 25 лютого. Крім офіційних заходів
за участю перших осіб держави заплановано низку громадських ініціатив.
18 лютого, в день роковин смерті
українських Героїв у Києві відбулася Хода
пам'яті — від Михайлівської площі до алеї
Героїв Небесної Сотні, а також панахида
за Небесною Сотнею у Михайлівському
соборі. У 2013–2014 роках він став прихистком для мітингуючих, а в найгарячіші
дні Революції Гідності перетворився на
польовий шпиталь і нині є знаковим місцем національного спротиву.
Сотні киян і гостей столиці долучилися до вшанування подвигу Героїв Небесної Сотні й усіх борців, які віддали своє
життя за незалежність України.
19 лютого «Центр Громадянських
Свобод» показав фільм Євгена Афінеєвского «Зима у вогні», присвячений подіям Євромайдану. Лектором виступила
правозахисниця, адвокат сімей Небесної Сотні Марина Лиличенко.
20 лютого відбулася шоста всесвітня
акція «Ангели пам'яті» (її учасники розвішують білих паперових ангелів на де-

по квартирах. А дехто з людей повірив у
цю дурницю і пішов вибивати кошти.
Методика і формули розрахунку, за
якими наші фантазери з вул. Кургузова
нараховують суми до оплати, — на рівні
державної таємниці. Скільки разів депутати міської ради зверталися надати їм
дані, стільки разів вони й отримували
облизня. Повний ігнор. Підприємство
просто залипає від своєї безкарності. У
деякі квартири на ЖК «Ярославичі» поприходили платіжки за січень на 15-77
тис. грн. Іншому абоненту, який мешкає
у квартирі площею 43 кв. м, виставили
25 тис. грн. На вулиці майже весна, а у
платіжках — мінус 40. Не Вишгород, а
Колима!
Але що я бачу в обласній пресі? Читаю: Вже цього місяця жителі Київщини,
а це 200 тис. абонентів населення, заплатять менше за тепло та комунальні
послуги. При цьому, сам обсяг послуг та
їхня якість не знизяться.
Позитивні зміни відчули 54 тис. мешканців м. Білої Церкви та ще 104 тисячі
абонентів з міст Бровари, Бориспіль, Вишневе, Васильків, Буча, Обухів, Славутич та Ірпінь.
І ще 14,5 тис. абонентів — з інших населених пунктів області.
Розмір знижки коливається від 113 до
395 грн за 1 Гкал. Багато у чому фінальна цифра залежить від місцевих рад.
Сьогодні рішення про перерахунок
за теплову енергію та комунальні послуги не прийняте лише у Вишгородському
районі.
Тепер процитуємо очільника нашої
області:
«Січневе зменшення тарифів на тепло та комунальні послуги — це яскравий приклад того, що, коли дійсно дбати про людей, а не про власну кишеню,
правильні рішення знаходяться швидко
та спрацьовують ефективно, — вважає
голова Київської обласної адміністрації Олексій Чернишов. — Ми з вами є
свідками та учасниками процесу кар-

динальної зміни якості влади на місцях.
Управлінці, що наразі стають до керма,
дійсно розуміють що потрібно полегшувати життя всіх людей без винятку. І полегшують його».
Зменшення сум платіжок стало можливим у результаті виконання доручень
Президента України В. Зеленського,
Прем’єр-міністра О. Гончарука та постанови Кабінету Міністрів України № 1082.
Але у вишгородському випадку, як
у прислів’ї: «А мурий їсть собі та їсть».
Платіжний «Канкан» хлеще Мулен Руж.
Які там ще можуть бути доручення Президента і Прем’єр-міністра?
Я не полінувався і зателефонував
увечері до зятя у Німеччину (федеральна земля Пфальц-Рейланд) і запитав про
платіжки за тепло. Кевін з ходу пояснив,
що у них за попередні три роки встановлюється середньорічний показник
місячного споживання і на його підставі
встановлюється щомісячна абонплата.
Наприкінці року, за підсумками сезону,
якщо витрати були меншими — або повертають гроші, або зараховують на наступний рік. У середньому за тепло взимку виходить 70 євро за місяць. Квартира
90 кв. м.
— А в нас у Вишгороді — 1 021 євро

ФОТОФАКТ

15 лютого у Вишгороді біля пам’ятника воїнам-інтернаціоналістам відбувся захід з нагоди Дня вшанування учасників бойових дій на території інших держав та
31-ї річниці виведення військ колишнього СРСР з Республіки Афганістан.

Життя — на вівтар Вітчизни
ревах) — у низці міст України, а також за
її межами: в Брюсселі, Афінах, Варшаві,
Ніцці, Стамбулі.
У столичному клубі «Наш Формат»
відбулося відкрите обговорення «Згадай
Майдан» за участі безпосередніх учасників трагічних подій 2014 року.

18 лютого.
Загострення
війни на Донбасі
Ранок 18 лютого у зоні Операції
об'єднаних сил почався з масованої
атаки бойовиків у Луганській області. Загострення війни на Донбасі називають одним із найсерйозніших
за останні роки.
Бойовики розпочали атаку в районі населених пунктів Новотошківське,
Оріхове, Кримське, Хутір Вольний (Луганська область). Усі вони знаходяться
поблизу Золотого, де восени 2019-го
в рамках домовленостей про підготовку нормандського саміту в Парижі було
розведено війська.
Під вогневим прикриттям російські
окупанти перейшли до активних наступальних дій та здійснили спробу просування через лінію розмежування.
Бойовики близько п’яти годин атакували українські позиції із забороненого
озброєння, гранатометів різних систем і
великокаліберних кулеметів. При цьому
намагалися прорвати позиції ЗСУ, вступивши в ближній бій.

за місяць, — кажу я.
— О-о-о!!! Дасіше фантастіше, —
лише спромігся відповісти вражений
зять.
Увійшовши у раж, я ще зателефонував приятелю у Москву, а як там? Так за
січень він вже заплатив 920 гривень на
наші гроші. Це за квартиру — двушку.
Це при тому, що середня зарплата у Москві — 25 тис. грн (у Києві — 9 тис. грн).
Ех, туди б запустити наших системників
з тепломережі, вони б навели шурхоту.
Я неодмінно зателефоную ще знайомій до Нью-Йорка і теж запитаю за
тепло. Не вірю, що у Брукліні ломлять тарифи як у Вишгороді. І на Манхетені таке
— малоймовірне. Американці вже давно
б перекусили чинуш з тепломережі.
Безкарність, некерованість і цинізм
— візитівка ВРКП «Вишгородтепломережа». А чи підраховував хто-небудь
моральні збитки людям за зіпсований
платіжками настрій, підвищений тиск,
серцеві напади? Врешті-решт, чи буде
коли-небудь межа цій сваволі?
Володимир ТКАЧ
P. S. Якщо ви отримали захмарні
платіжки, приходьте з ними до редакції.
Поплачемо і посміємося разом.
Далі буде

Як уточнив глава Генштабу ЗСУ
Руслан Хомчак, атака почалася з артилерійського обстрілу «з усіх систем»
по позиціях 72-ї та 93-ї окремих механізованих бригад ЗСУ. Після цього штурмові групи бойовиків на трьох напрямках атакували спостережні пости цих
бригад. Найжорсткіший бій зав’язався
біля спостережного пункту «Баня» 72-ї
бригади. Українські військові відповіли
противнику з усього озброєння.
Після десятої ранку українським військам вдалося відбити атаку.
Один український військовий загинув, трьох поранено, двох контужено.
Бойовики також зазнали втрат: 4 загиблих і 6 поранених.
Серед цивільного населення, за попередніми даними Генштабу України,
жертв і постраждалих немає.
Президент
Володимир
Зеленський вранці 18 лютого оприлюднив
заяву, у якій назвав атаку бойовиків «цинічною провокацією» і нагадав,
що здійснили її в день п’ятої річниці Дебальцевської трагедії.
Він також заявив, що курс України «на завершення війни і відданість
міжнародним домовленостям» залишається незмінним — «так само, як і наша
рішучість дати відсіч будь-яким проявам
збройної агресії проти України».
Цього ж дня відбулося засідання
РНБО України, на якому першим питанням обговорили загострення на Донбасі.
За інф. Інтернет-ЗМІ

Пам’яті Небесної Сотні
Євромайдан — спротив народний.
Втомилась Вкраїна — дістали вже нас.
Це прагнення вільних людей до свободи.
Підвелись смиренні з колін — настав час.
Наскільки терплячі ж бо наші мужі.
Подібних знущань ще ніхто не терпів.
Довели великий народ до межі.
Нескорений дух до свободи летів.
І з Божим знаменням на кулі пішли.
Бо мужні, безстрашні сини України.
А скільки на площі свій спокій знайшли
З свинцем в голові, та не на колінах.
І постріли стихли, вороги відступили.
Безутішний народ заливався сльозами.
На рідній землі зачорніли могили.
Та крик матерів за своїми синами.
І сотню найкращих відважних бійців
Покликав Господь — щоб йому послужили.
Ми втратили друзів, синів і батьків,
А деякі з них лиш 17 прожили…
Сотня Небесних лихих вояків
Тілом закрила своїм Україну.
Пам’ять не згасне у тлінні віків.
Ви неньку свою рятували єдину.
І сотня янголів Господніх
На службі в Нашого Отця.
Не згасне слава у народі
Про ваші пламенні серця!..
Григорій ШКАНАРДІН,
військовий у відставці

Вишгород
Субота, 22 лютого 2020 року

Призначення
Розпорядженням № 32 (по особовому складу) від
07 лютого 2020 р.,
рішенням № 60/3
шістдесятої
сесії
VІІ скликання Вишгородської міської
ради від 07.02.2020 р. КАРПОВА Вадима Аліковича затверджено на посаду заступника
міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради з присвоєнням йому 11
рангу посадової особи місцевого самоврядування, в межах п’ятої категорії посад.
Вадим Алікович КАРПОВ 1982 р. н. —
спеціаліст І категорії виконавчого комітету
Вишгородської міської ради. Освіта вища.
Закінчив Державний вищий навчальний заклад «Київський університет управління та
підприємництва, спеціальність «Менеджмент
організацій і адміністрування», кваліфікація
— магістр (2012 рік), Київський національний

університет імені Тараса Шевченка, спеціаліст за спеціальністю «Правознавство», кваліфікація — юрист (2015 рік);
— магістр (2020 рік), Національна академія державного управління при Президентові
України, магістр за спеціальністю «Публічне
управління та адміністрування».
Загальний стаж роботи:
17 років 8 місяців.
Стаж державної служби:
3 роки 11 місяців.
Трудова діяльність:
04.1999-03.2002 — Вишгородський районний
відділ земельних ресурсів. Госпрозрахункове
виробниче бюро — робітник.
03.2005-08.2007 — ТОВ «Будексім» — менеджер.
09.2007-02.2016 ТОВ «Будексім 2007» — менеджер, заступник директора.
03.2016 по 02.2020 — Вишгородська міська
рада — спеціаліст І категорії виконавчого комітету.

До забудовників
Вишгород
—
місто із вдалим розташування поблизу
столиці, з чудовою
природою та краєвидами, оточене
лісами, водоймами
та лісосмугами, з
давньою самобутньою історією і при цьому
постійно розвивається. Через це Вишгород
є привабливим для нових жителів, особливо
для молодих родин із дітьми.
Сучасні реалії диктують необхідність розширення та розвитку міста, але здійснюватися це має не за рахунок хаотичної забудови.
Адже деякі новобудови вписуються в ланд-

шафт міста, а деякі, на жаль, ні.
Вважаю, що Вишгород повинен іти європейським шляхом розвитку. А саме —
розбудовуватися за рахунок кварталів та
мікрокварталів, які мають будуватися з урахуванням всієї необхідної для комфортних умов
проживання вишгородців інфраструктури —
дитячих садочків, спортивних майданчиків,
шкіл. А також зможуть взяти на себе часткове
навантаження на інфраструктуру, яке є сьогодні в місті.
У разі реалізації подібного бачення місто
буде гарним, сучасним та європейським і стане ще більш комфортним для його жителів.
Трохим ІВАНОВ,
заступник міського голови

АКТУАЛЬНО

МІСТО

Зворотній бік
медичної реформи

З 1 квітня 2020 року розпочинається
наступний етап медичної реформи, згідно
з яким фінансування всіх медустанов буде
проводитися за принципом «гроші йдуть
за пацієнтом». На відміну від першого етапу, який стосувався терапевтів, третій етап
стосується більше вузьких спеціалістів.
Згідно з новаціями, держава бере на
себе оплату медичної послуги, яку отримує
хворий. Медичні заклади перейдуть на нову
модель фінансування та переважно фінансуватимуться не за рахунок медичної субвенції, яку адмініструвало Міністерство охорони
здоров’я, а в рамках програми фінансових
гарантій, яку адмініструє Національна служба здоров’я.
Цей етап тривожний як для лікарів, так
і для пацієнтів. Адже під загрозою закриття

ПОСЛУГА
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опинилися сотні лікарень по всій країні. Законодавець просто не передбачає кошти на
утримання закладу.
Щодня з’являються новини про те, як громади по всіх куточках країни виходять боронити від закриття лікарні. Зокрема, нещодавно у
місті Бучі закрили станцію «швидкої допомоги», якої дуже потребують жителі міста.
Під загрозою закриття опинилися й протитуберкульозні заклади. Скорочення кількості медичних закладів в умовах, коли їх і
так бракує, а більшість з них не забезпечено
необхідними спеціалістами, — неприпустимо.
На мою думку, суть цього етапу реформи
коротко можна охарактеризувати переходом
на комерційну основу медичної галузі, яка
може обернутися справжнім колапсом.
Роман БУКОВСЬКИЙ

На ID-картку можна записати
кваліфікований електронний підпис

Відтепер громадяни України, які є
власниками ID-карток, можуть отримати
послугу із внесення кваліфікованого електронного підпису (КЕП) на безконтактний
електронний носій (чіп) ID-картки.
Запровадження цієї послуги надасть громадянам можливість користуватися різноманітними електронними сервісами державних
органів, отримувати адміністративні і банківські послуги, відкривати та вести бізнес тощо,
не виходячи з дому.
Послуга — безкоштовна. Буде доступна
для громадян України, які досягли 18-річного
віку. Термін дії сертифікатів ключів КЕП —

два роки.
Послугу можна отримати двома способами:
— одразу після отримання нової IDкартки — у територіальному підрозділі ДМС
за місцем реєстрації особи;
— записати на раніше видану ID-картку
— у будь-якому територіальному підрозділі
ДМС, незалежно від місця реєстрації.
Для запису КЕП на чіп ID-картки знадобиться PIN-код (PIN 2), який особисто вказується власником ID-картки під час її отримання.
Вишгородський РВ ЦМУ ДМС
у м. Києві та Київській області

Звіт секретаря Вишгородської міської ради VII скликання
Бражнікової Т.О. про виконання плану роботи
Вишгородської міської ради VII скликання за 2019 рік
МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ
Дякую колегам
за високу оцінку роботи та одноголосну
підтримку мого звіту.
З 2015 року я виконую повноваження секретаря Вишгородської
міської
ради. За посадовими
обов’язками очолюю
конкурсну комісію на
заміщення вакантних посад державних службовців, опікунську
раду органу опіки та піклування Вишгородської міської ради, є головою Номінаційного
комітету з питань громадського бюджету, в
звітному році була координатором Проекту
підтримки талановитих та обдарованих дітей, успішної молоді.
Як голова опікунської ради організовую
та головую на засіданнях опікунської ради,
які проводяться раз на місяць напередодні
засідання виконавчого комітету Вишгородської міської ради.
Впродовж 2019 року опікунською радою
розглядались, зокрема, звернення щодо надання дозволів на укладення договорів дарування, правочинів щодо нерухомого майна,
яке належить на праві власності дитині або
знаходиться в її користуванні, погодження
дозволів на розробку проекту землеустрою
та відведення земельної ділянки у власність
неповнолітніх, призначення помічників/опікунів/піклувальників, питання позбавлення
батьківських прав, визначення місця проживання дитини, встановлення годин зустрічей
із дитиною, позитивно вирішувались питання
захисту житлових прав дітей, як у судовому
порядку, так і на засіданнях органу опіки
та піклування Вишгородської міської ради
тощо.
Опікунська рада працює у тісній співпраці
із службою у справах дітей та сім’ї Вишгородської районної державної адміністрації. Про-

тягом року члени опікунської ради з метою
контролю за умовами утримання і виховання
дітей, які проживають у складних життєвих
обставинах, робили систематичні спільні виїзди до таких сімей, складали відповідні акти
та вживали передбачені законом заходи з метою захисту прав та законних інтересів дітей.
Головний принцип, яким особисто я керуюсь у цій роботі, – це захист прав та інтересів дітей, а також допомога, а не покарання
сімей, які дійсно потребують психологічної та
матеріальної підтримки у зв’язку з тим, що
опинились у складних життєвих обставинах.
Іноді необхідно всього кілька місяців супроводу таких сімей, їх підтримки, щоб ситуація
стабілізувалась, а всі спори вирішились за
спільною згодою та в досудовому порядку. І
це найвища винагорода для нас, членів опікунської ради.
Щиро дякую всім членам опікунської
ради, членам виконавчого комітету та працівникам служби у справах дітей та сім’ї
Вишгородської районної державної адміністрації за плідну співпрацю. Окремо дякую
секретарю опікунської ради Олені Василівні Солов’єнко та юристу, члену опікунської
ради Світлані Миколаївні Черепан за високий професіоналізм, зразкову дисципліну та
відданість справі.
Важливий напрямок моєї роботи — прийом громадян з різних питань, який я веду
постійно, надаючи консультативну та практичну допомогу.
Особливу увагу також приділяю тісній
співпраці з міськими громадськими організаціями, молодіжною радою при Вишгородській районній державній адміністрації,
учнівським самоврядуванням, завдяки якій
відбувається реалізація спільних проектів на
благо нашого міста.
У звітному році мною, як головою Номінаційного комітету, було організовано проведення чергового конкурсу пропозицій жителів міста в рамках Проекту «Громадський
бюджет», який було ініційовано очолюваною
мною фракцією депутатів у Вишгородській

міській раді як інструмент, що надає можливість кожному мешканцю брати участь у розподілі коштів місцевого бюджету через створення проектів для покращення міста та/або
голосування за них.
Щодо виконання плану роботи Вишгородської міської ради за 2019 рік.
Робота ради у минулому році здійснювалась відповідно до Плану роботи міської
ради, затвердженого рішенням Вишгородської міської ради від 07 лютого 2019 р. №
49/1, та була спрямована, зокрема, на вирішення соціально-економічних проблем міста,
задоволення звернень громадян, уточнення
показників бюджету міста та звітування про
його виконання.
Протягом 2019 року було організовано
та підготовлено 11 сесій. За звітний період
Вишгородською міською радою було прийнято 442 рішення, зокрема, з бюджетних
питань, стосовно регулювання земельних
відносин, містобудівної документації, стосовно комунальної власності та з інших питань
діяльності Вишгородської міської ради.
Питання, які розглядались на сесіях, попередньо вивчались на засіданнях постійних
депутатських комісій міської ради. Одним із
основних завдань секретаря ради є сприяння
депутатам у здійсненні їх повноважень. Тож,
для забезпечення ефективної роботи комісій
депутатам завчасно надсилаються порядок
денний сесій, проекти рішень з пояснювальними записками до них та графічними матеріалами. Завчасно бронюються зали для
проведення засідань комісій. Депутати мають змогу в зручний для них час ознайомитись як з проектами рішень з усіма додатками до них, так і з уже прийнятими рішеннями.
Окремо дякую за допомогу у вказаній роботі
працівнику організаційного відділу Юлії Василівні Гребень.
Хочу зазначити, що пленарні засідання
ради, засідання постійних комісій є відкритими і гласними. З метою забезпечення можливості громади бути присутніми на засіданнях
ради та комісій і брати участь в обговоренні

питань, що розглядаються, інформація про
час та місце їх проведення, а також проекти рішень доводились до відома громади
завчасно — шляхом їхнього розміщення
на офіційному сайті Вишгородської міської
ради.
Проекти рішень, графічні матеріали до
них, прийняті на пленарних засіданнях ради
рішення розміщуються на офіційному сайті ради, а деякі, зокрема регуляторні акти,
оприлюднюються в друкованих засобах масової інформації.
За звітний період було затверджено Положення про порядок звільнення членів сімей
загиблих під час участі в Операції Об’єднаних
сил, які зареєстровані у м. Вишгороді, від
сплати за комунальні послуги, затверджено
зміни до Програми підтримки талановитих
та обдарованих дітей, успішної молоді, які
дозволили відзначити дітей грошовими преміями за їх досягнення, затверджено Положення про цільовий фонд Вишгородської
міської ради, заслухано звіти про роботу
комунальних підприємств, у передбачені законом терміни були прийняті рішення щодо
встановлення місцевих податків і зборів на
2020 рік, затверджено план діяльності ради
з підготовки проектів регуляторних актів на
2020 рік, затверджено Бюджет міста та Програми розвитку на 2020 рік тощо.
Культурно-масові заходи були організовані та проведені в місті згідно із планом на
2019 рік, затвердженим відповідним рішенням Вишгородської міської ради.
Вкотре хочу подякувати всім за плідну
співпрацю — міському голові, депутатам
Вишгородської міської ради, членам виконавчого комітету, працівникам апарату
виконавчого комітету ради, колективам комунальних підприємств та представникам
громадськості — за підтримку, розуміння та
активну і дієву позицію.
Попереду багато роботи і планів, і я переконана, що ми й надалі будемо спільно їх
втілювати у життя на благо міста та нашої
Вишгородської громади.
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Вишгород
Субота, 22 лютого 2020 року

Чию пам’ять ми шануємо?

Восвояси уходит бронзовый,
Но лежат, притаившись, гипсовые.
Пусть до времени покалечены,
Но и в прахе хранят обличие.
Им бы, гипсовым, человечины —
Они вновь обретут величие!
Олександр Галич
Мова йде про пам’ятник напроти ресторану
«Галс». Монумент виготовлено не з гіпсу, а з бетону. Його червоний колір не від людської крові, а від
звичайної фарби. На постаменті молода людина в
старомодному армійському френчі та в будьонівці,
в руці тримає кирку. Напис під пам’ятником повідомляє «Комсомольцам 1920-х годов от строителей
Киевской комсомольской ГЕС». Інститут національної пам’яті визнав це пропагандою комуністичного режиму.
У вишгородській групі Фейсбуку проведено опитування — ви «за» чи «проти» демонтажу пам’ятника. Відносна більшість учасників опитування проти демонтажу.
Чесно сказати — «я проти демонтажу пам’ятника, бо
я прихильник комунізму», сьогодні трохи соромно. Доводиться маскуватися купою аргументів. Перший — що
депутати міської ради під маркою декомунізації розчищають місце для 20 додаткових кіосків, які вони поставлять на місці знесеного пам’ятника. Для цього буцімто
фальсифікували лист Інституту національної пам’яті.
Ясність у цій справі внесло б голосування не про демонтаж, а про заміну. Тобто пам’ятник умовному Корчагіну замінити на пам’ятник умовному Чорноволу. Місце
залишиться зайнятим. Громадяни, які щиро переймаються долею 20 додаткових кіосків, будуть задоволені.
Ще аргумент — мені все одно, які пам’ятники стоятимуть, головне, щоб асфальт був рівний і вулиці освітлені. Оскільки в міському бюджеті грошей завжди не
вистачає, то я проти демонтажу.
Всі меркантильні аргументи відкидаються за умови громадського фінансування демонтажу чи заміни.
Міська рада приймає політичне рішення. Громадяни за

власні кошти орендують кран.
А ще пам’ятник не можна демонтувати, бо він зображає будівельника Київської ГЕС. Звісно, пам’ять
про будівельників — це святе. От тільки напис на постаменті твердить дещо цілком протилежне. Але головне свідчення дає сам пам’ятник.
Наприклад, знаменита будьонівка. Після 1945 року
в СССР носили різні головні убори — шапки-ушанки,
картузи, пілотки — тільки не будьонівки. ГЕС будували
в 1960-х роках, отже на пам’ятнику не може бути зображений будівельник ГЕС.
Будьонівки могли носити до 1941 року, але хто? Всі будови соціалізму — від Біломорканалу до Магнітки й Кузнєцка — створено руками розкуркулених та інших «ворогів народу». Хтось утік на будівництво добровільно, не
чекаючи розкуркулення, хтось потрапив у ГУЛАГ. Звісно,
вони не були комсомольцями й не носили будьонівки. Будьонівки носили вертухаї-комсомольці, які їх охороняли.
Уявлення про комсомольців 1920-х навіяне автобіографічною книгою Миколи Островського про подвиги
комсомольця Корчагіна. Одним із центральних епізодів є будівництво вузькоколійки в Боярці для вивезення дров до Києва. Від кінця 1940-х років комсомольці,
краєзнавці, партійна й адміністративна влада Боярки
шукали сліди вузькоколійки, учасників та очевидців її
будівництва. За півстоліття пошуків нічого не знайдено. Сумніви відкинула автобіографія Островського, написана в 1924 році для вступу до партії. Жодної згадки
про будівництво одноколійки там нема.
До періоду будівництва Київської ГЕС розкуркулених було знищено, тому робочою силою на новітніх
новобудовах стали вчорашні колгоспники. Оскільки
за працю в колгоспі не платили ні зарплати, ні пенсії,
люди намагалися вирватись із радянського кріпацтва,
особливо молодь, не обтяжена сім’єю. Для цього вербувалися на так звані комсомольські будівництва по
комсомольській путівці. Звісно, що для комсомольської
путівки потрібно бути комсомольцем. Так у комсомол і
вступали, добровільно-вимушено.
Ностальгуючі за соціалізмом твердять, ніби демонтувавши пам’ятник комсомольцю 1920-х років, потрібно демонтувати й Київську ГЕС, бо її будували комсомольці. Але гордитись втікачами з села? Мало тут честі
для комсомолу. І навіть, якби будівельники були щирими фанатиками комунізму, то що це змінює? Можна
користуватися водогоном, збудованим рабами Риму і
ненавидіти рабство. Можна їздити по німецьких автострадах, збудованих прихильниками нацизму, і демонтувати пам’ятники гітлерюгенду (це націонал-соціалістичний аналог комсомолу).
Комуністи використовували «гітлерівську» ракетну
техніку та «гітлерівські» трофейні заводи. Ціла Східна
Німеччина, де радянські комуністи змусили німців змінити ідеологію, нічого не демонтувала, крім репарацій до
СССР. З якого дива демонтувати Київську ГЕС?
Після того, як у 1920 році комуністи окупували Україну, вільно висловити думку стало неможливо. Народне
волевиявлення імітував активіст, який на зборах озвучував заздалегідь підготовлену пропозицію. Ідея будівельників — втекти з колгоспу, але говорити про неї не
можна. Нас запевняють, що Корчагін — це пам’ять про

Деякі зауваги до публікацій В. Ткача та В. Климика
у газеті «Вишгород» за 1.02, 15.02.2020 р.
Скажемо наперед — дискутувати із В. Ткачем і
В. Климиком, якого густо цитує журналіст, у нас немає наміру. Звертаємо лише увагу читача на факти, які мають трохи охолодити палкі випади обох на
адресу «доморощених демократів» (з цитати Климика) «…і на гвалт наших окремих націонал-патріотів» (з цитати Ткача) та ще на дещо.
По-перше, глумливі випади обох проти Українського інституту національної пам’яті не роблять честі ні
одному, ні другому, ні газеті, бо у діях Інститут дотримується Закону про декомунізацію.
У м. Вишгороді декомунізацію у значній мірі здійснено на 20-25 років раніше ніж у Києві. І це «зриває
дах», особливо у п. Климика, і він у захваті журби за
каторжним минулим, в екстазі суму за ним закидає голослівно, що націонал-патріотичні сили «все, що побудоване до проголошення незалежності…», трактують
як символи «…тоталітарного режиму…». Про це ж гомонить і журналіст: їм, демократам «…легше зруйнувати все до основи…».
Ці випади нагадують дії рекетирів, які створюють
проблеми, а потім із пафосом правдолюбів допомага-

ють їх вирішувати. Ясно, на свою користь. Як?! В. Климика обурює надання проспекту імені гетьмана Івана
Мазепи. За Климиком, «…історичної особистості, яка
до Вишгорода не має ніякого відношення». Має Великий Гетьман стосунок до Вишгородщини, бо видав аж
5 універсалів! Про Межигірський Спас. Саме націоналдемократи у 1996 прибили таблички з іменем Івана Мазепи та поета Василя Симоненка (зведеного зарана в
могилу (1963 р.) за своє українство) за свій кошт і своїми руками (це, пане Ткач, щодо «базікання»). І не такі
ми вже завзяті руйнівники, як Ви «печете» у своїх «пирогах». Доведеться надрукувати газеті факт — Рішення
Вишгородської м/р за 20.04 і 04.05.1995 року «Про перейменування вулиць м. Вишгорода», де один із авторів
цих рядків поряд з іншими пропозиціями пропонує перейменувати зупинку «Комсомольська» на «Будівельників
Київської ГЕС», бо, як не крути, пане Ткаче, а «камсамол — вєрний помощнік партії — «совєсті», «разуму»
і «чєсті» нашей епохі». І коли Ви так вболіваєте за В.
Чорновола, то говоріть точніше: коли і яким чином була
«загублена» вулиця з іменем Чорновола. Адже вона фігурувала на одній із сесій міської ради за Віктора Ре-

будівельників. Невже пам’ять про мігрантів із села символізує гордовитий амбал у френчі й будьонівці з киркою
в руці? Насправді Корчагін — пам’ять про мрії їхнього
парторга. Але багатьох приваблюють часи всезагального «одобрямсу».
Люди з ностальгією за соціалізмом мріють повернути
Україну в часи своєї молодості. На жаль, двічі в ту саму
річку зайти неможливо. Поки що для бажаючих зберігається унікальна нагода — переїхати на Кубу або в Північну Корею, де за командою можна скандувати «Ленин!
Партия! Ком-со-мол!» з бурхливими, довго не стихаючими
аплодисментами. А прихильники Павки Корчагіна можуть
підтримати венесуельських комсомольців. Їх називають
«колектівос». Вони разом із армією й поліцією тероризують прихильників ринкового розвитку Венесуели.
Спекулюють міфом «все пропало!». Буцімто Україна нічого не досягла, тому Корчагіна, як символ досягнень комунізму, демонтувати не можна. Але досягнення з побудови піраміди Хеопса — ще не підстава
полюбити рабовласницький лад. Та й в Україні дещо
змінилось. Подивіться на висотки, які нема вже куди
ставити. Це квартири, яких за соціалізму чекали півжиття. Раніше пусті й розбиті вишгородські дороги заполонили незчисленні автомобілі, куди кращі за мрію
совка — «Жигулі». Не вистачає літаків, щоб вивезти
з єгипетських і турецьких курортів мільйони українців.
Слід віддати належне комуністам, які спорудили соціалістичну піраміду Хеопса — «розвинутий» соціалізм. На
кістках і крові. Грандіозна споруда під вагою своїх недоліків і злочинів завалилася. Завалилася сама, без війни,
на відміну від гітлерівського національного соціалізму.
Нормальні люди після цього мали би вибачитись,
мовляв, помилочка вийшла, не туди вас завели. Не відали, що творили. Але ностальгуючі навпаки, гордяться —
нехай ми були бідні, зате нас всі боялися! Виявляється,
вони все відали й відають. Хочуть, щоб ми рівнялися на
Корчагіна та інших комсомольців 1920-х і 1930-х років,
які провели розкуркулення, колективізацію, Голодомор.
Ностальгія за соціалізмом притаманна типу homo
sovieticus. Їх ще називають «совки», «ватники», «сепари»,
любителі СССР, прихильники Путіна та подібні. Всі вони
захищають пам’ятник «Комсомольцам 1920-х ...» І таких
серед вишгородців близько половини. Пропорційно відсотку захисників Корчагіна у вишгородському Фейсбуці.
Маю знайому родом із Дніпропетровської (Дніпровської?) області. Вона молиться на Павла Лазаренка. У
тяжкі 1990-і Павло Іванович роздавав добавку до пенсії пенсіонерам Дніпровської області. Буцімто із власних мільярдів, зароблених «чесним» бізнесом. Можна
уявити пам’ятник на площі якого-небудь Дніпродзержинська (Кам’янська). На постаменті Павло Іванович
тицяє пачку купюр старенькій бабусі. Під пам’ятником
напис «Благодійнику від пенсіонерів Дніпровської області». Роздача грошей ще свіжа в пам’яті, то ж не
лише пенсіонери, але й їхні діти та внуки стали б горою
на захист пам’ятника своєму кумиру.
Уявний пам’ятник Лазаренку був би таким самим
глумлінням над справедливістю, правдою й історією,
яким є пам’ятник «Комсомольцам 1920-х годов от строителей Киевской комсомольской ГЕС».
Василь КАРПЕНКО
шетняка, а Ви були тоді впливовою людиною.
Прикрі, ніби механічні помилки, у друкові прізвища і
по батькові В. Чорновола. Та й не був він, цитую — «засновником Народного Руху». В Чорновіл був обраний
одним із провідників Руху на ІІ з’їзді НРУ 1990 року, а
вже на ІІІ з’їзді 1991 обраний головою Ради Руху.
І на завершення ще про трансформацію. Відомо —
твори соціалістичного реалізму, соціалістичної скульптури, соціалістичного кіно і т. д. напівправдиві відсотків на
95 %. Це розуміють уже гарні школярі. Так пропонуємо
п. Климику для надання «Стелі визволителям» глибшого художнього змісту спорудити уздовж ще одну стінку із
зображенням спецпідрозділу СМЄРШУ, із кулеметами і
автоматами. Цей заградотряд жене на забій тисячі оперативно мобілізованих, майже беззбройних українців (серед
них — тисячі зовсім молодих хлопців Харківщини, Чернігівщини, Сумщини, Київщини) на укріплений німцями правий берег Дніпра. Треба за сатанинським наказом Сталіна взяти Київ до 7.11.1943! Відомо — що за форсування
Дніпра тоді загинуло до 600 000 тисяч бійців і «сіросвитників» Червоної армії (із них до 300 000 — безіменних).
За цю «героїчну» операцію біля 60 генералів отримали
звання героїв Совєтського Союзу. А сотні тисяч молодих,
прирівняних до штрафників і злочинців, — полягли тільки
за те, що були українцями з окупованої території…
Олександр ДРОБАХА, Валерій СИДОРЧУК,
Микола ЮРЕЧКО, Іван ФЕДОСЕНКО,
Василь КОТУЗЯК та інші

Вишгород
Субота, 22 лютого 2020 року
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Барський гуманітарнопедагогічний коледж —
інноваційний заклад вищої освіти
Із багатьох куточків Вінниччини,
Хмельниччини та інших областей
ведуть дороги до невеликого затишного містечка Бара, бо саме тут
функціонує навчальний заклад, у
якому успішно здобувають професію
майбутні вчителі, вихователі, юристи, журналісти. Комунальний заклад
вищої освіти «Барський гуманітарнопедагогічний коледж імені Михайла
Грушевського», де навчається талановита й обдарована молодь нашого
краю, справедливо називають скарбницею талантів Подільської землі.
Міцна матеріально-технічна база, тісна співпраця з багатьма університетами,
згуртований колектив творчо налаштованих викладачів, які розробили якісну
систему навчально-виховної діяльності,
навчають за сучасними програмами,
новими вимогами, на основі традицій
співтворчості викладачів і студентів, —
усе це зробило навчальний заклад відомим не тільки на теренах Вінниччини,
але й далеко за її межами.
Популярність йому принесли насамперед випускники, які продемонстрували високий професійний рівень на ниві
шкільної і дошкільної освіти, юриспруденції, образотворчого та музичного
мистецтва, журналістики. Випускники
ліцею, що діє на базі коледжу, підтвер-

дили якість отриманих знань, ставши
студентами найбільш рейтингових університетів України.
Барський
гуманітарно-педагогічний коледж — це інноваційний заклад
освіти, пріоритетним завданням якого є
зміцнення кадрового потенціалу, поповнення викладацького складу науковцями. На сьогодні в навчальному закладі
працюють 14 науковців і 16 аспірантів.
Значна частина з них — колишні випускники коледжу. Це переконливий приклад гарної професійної перспективи
для нинішніх студентів.
Основне завдання закладу — забезпечити дітям із сільської місцевості
можливість здобути висококваліфіковану освіту. Так вважає директор коледжу
Савчук Петро Несторович. Протягом
тривалого часу він спрямовує свої зусилля на те, щоб допомогти випускникам знайти своє місце в житті, соціально
адаптуватися, успішно влитися в цивілізоване суспільство. Коледж відкриває вихованцям сільських шкіл дорогу
в майбутнє, сприяє розкриттю талантів, здійсненню мрій. Задля цього в навчальному закладі створено такі умови,
за яких кожен студент відчуває себе частинкою великого дружного колективу.
Сьогодні випускники всіх спеціальностей (крім спеціальності «Журналіс-

тика») мають можливість здобути в коледжі ступінь бакалавра, обравши для
цього денну або заочну форму навчання. Заклад радо приймає випускників
дев’ятих та одинадцятих класів і забезпечує навчання на безоплатній основі, крім
спеціальності «Право» на базі дев’яти
класів. Охочим обрати цю спеціальність
пропонується декілька альтернативних
варіантів, які дають можливість здобути
омріяну спеціальність безкоштовно.
Підвищенню якості навчання сприяє
обладнання аудиторій сучасною технікою, мультимедійними дошками. У читальній залі бібліотеки студенти можуть
скористатися необхідною літературою
та отримати потрібну інформацію з мережі Інтернет.
Розкрити свій творчий потенціал вихованці коледжу можуть у дванадцяти
народних творчих колективах, що діють

у закладі, виставках мистецьких робіт,
друкованих виданнях.
У гуртожитках навчального закладу
створено гарні умови для проживання студентів. Затишні кімнати з меблевими гарнітурами і холодильниками, душові кімнати, пральні, кухні, обладнані сучасною
побутовою технікою, наповнюють життя
мешканців комфортом, сприяють успішному навчанню, змістовному дозвіллю.
Цьогоріч випускники дев’ятих та
одинадцятих класів шкіл Вінниччини мають можливість 22 лютого і 21 березня
побувати на Днях відкритих дверей у
Барському гуманітарно-педагогічному
коледжі імені Михайла Грушевського і
більше дізнатися про один із кращих навчальних закладів області, щоб у майбутньому зробити правильний вибір.
І. БОБИР, Т. ЛЕБЕДИНСЬКА,
викладачі коледжу

ПРИЇХАЛИ

УСПІШНА МОЛОДЬ

Дика ментальність

Талановиті та обдаровані

На жаль, мені довелося побувати у столиці провінції Хубей —
місті Ухань лише проїздом із Шанхаю до Чунцина. З вікна експресу
виднівся красивий 12-мільйонний мегаполіс на річці Янцзи. Тоді навіть і подумати не міг, що через два роки Ухань стане синонімом
знаку біди — коронавірусу.
Уханський синдром в Україні яскраво продемонстрував нашу дикість, нетерпимість і зневагу до земляків, яким випало нещастя евакуюватися з Уханя. В одних областях осатанілі місцеві жителі перекривали
дороги до санаторіїв, де мали проходити карантин ці нещасні люди, в
інших містах місцеві ради приймали теж відповідне безглузде і антигуманне рішення, оздоровчі заклади під різними причинами відмовлялися
приймати пасажирів спецавіарейсу. Були б в Україні безлюдні острови
— загнали б на них цих бідолаг.
Спалах коронавірусу ще раз засвідчив, що
сучасна людина ніяк не
змінилася з часів середньовіччя, коли цькували
хворих на проказу, чуму,
холеру. Не лікували, а
саме цькували.
Я пригадую 1986 рік.
Аварія на ЧАЕС, евакуюють людей. І знову серед
людності
прокидається тваринячий інстинкт
самозбереження.
Від
мешканців Прип’яті і Чорнобиля жахаюся, як від
скажених собак, мовляв,
заразні на радіацію. Сьогодні ті ж чорнобильці вже кричать уханським українцям — «не пущать!»
Пригадаємо спалах СНІДУ. Якщо у колективі дізнавалися, що колега
віч-інфікований, він ставав ізгоєм, його виживали мало не прямим текстом. Колективне помутніння розуму — що може бути страшніше?
Час від часу на людство накочуються якісь віруси, скажімо, африканська лихоманка Ебола. Релігійні фанати заходилися в екстазі, що це —
кара Божа, бо вірус — невиліковний. Та за півроку медицина створила
надійні ліки і вірус локалізували. Те саме буде і з коронавірусом. Хвороба пішла на спад. Китайці, американці вже практично створили надійну
вакцину і спалах, не епідемія, коронавірусу зійде нанівець у найближчі
місяці. От тільки наша дикість не зникне. Вона притаїться до наступного
слушного моменту і як завжди вибухне в осатанілій і напівбожевільній
формі. Наша дикість на відміну від коронавірусу — невиліковна.
Володимир ТКАЧ

Нагадаємо, що в 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.
Дякую Молодіжній раді при ВРДА 2019-2021, її голові Микиті
Геращенку за співпрацю та спільну розробку Положення про стипендію (премію) для талановитих та обдарованих дітей та успішної
молоді. Особлива подяка Ірині Карепіній, яка працювала в рамках
Проєкту на волонтерських засадах, проте по зусиллях — як штатний працівник міської ради.
Вкотре дякую всім сумлінним платникам податків, завдяки
яким наповнюється міський бюджет та втілюються в життя всі Програми Вишгородської міської ради, і зокрема вказаний Проєкт.
Тож, продовжуємо рубрику, в якій будемо розповідати громаді
про кожного стипендіата та його досягнення.
Номінація «Культурно-мистецька діяльність».
Єршова Анна Михайлівна, Корнієнко Марія Олександрівна,
Калюжна Варвара Сергіївна та Бойко Дарія Олегівна (стипендіати /премія в розмірі 2 тис. грн).
Учениці займають активну громадянську позицію.
Наразі беруть участь у якості письменників та ілюстраторів у
проекті дитячої книги «Мій Вишгород».
Книга — це збірка дитячих оповідань про життя у Вишгороді від
юних письменників. Особливість книги — в тому, що вона повністю
— від ідеї до друку та розповсюдження — створена дітьми.
Книга — це повноцінне видання на 140 сторінках, високоякісному папері, у твердій палітурці, готове до розповсюдження у Вишгороді та школах Києва.
Мета проекту — популяризація активної життєвої позиції, навчання основам проектного менеджменту та створення іміджу
Вишгорода, як прогресивного міста, серед населення.
Видання побачить світ тиражем 300 примірників уже у квітні
2020 року.
Поза конкурсом юних письменниць відзначив Благодійний
фонд «ГІППОКРАТ», Ольга Решетняк та Максим Кацуба. Дівчата
отримали у подарунок книгу «Вишгород — європейське місто» та
можливість безкоштовної діагностики та у разі потреби лікування
у H-Clinic.
Дякую батькам та вчителям за виховання і навчання таких чудових дітей, які зміцнюють віру в світле майбутнє України!
Вишгород, безумовно, місто талантів! Ми пишаємось кожним
учасником і бажаємо всім міцного здоров’я, натхнення, віри в себе
та у свої сили, нових здобутків та перемог!
Тетяна БРАЖНІКОВА, секретар ради
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Програма ТБ

Вишгород
Субота, 22 лютого 2020 року

ПОНЕДІЛОК, 24 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, 18:00 «Життя
вiдомих людей 2020»
10:20 «Життя вiдомих
людей»
11:20, 12:20 «Мiняю
жiнку»
13:00, 14:00 «Свiт
навиворiт 10. Бразилiя»
15:00 Т/с «Величне
столiття. Роксолана»
17:00 «Щоденник
медiума»
19:00 «Секретнi
матерiали 2020»
20:45, 21:45 Т/с «Родиннi
зв’язки 2»
22:45 «Грошi 2020»

00:00 «Дубiнiзми 2020»
2+2
06:00 «Шаленi перегони
2018»
08:00 «ДжеДАI. Дайджест
2018»
10:00, 18:15 «Спецкор»
10:35, 18:50 «ДжеДАI»
11:15 «Загублений свiт»
14:00 «Помста природи»
14:15 Х/ф «Найманець»
16:00 Х/ф «Ронiн»
19:25 Т/с «Ментiвськi
вiйни. Харкiв-2»
20:30 Т/с «Карпатський
рейнджер»
21:10, 22:50 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, 23:30 Новини
06:35, 07:10, 08:10, 09:10
Доброго ранку, Країно!
09:30 Т/с «Жiночий рай»
12:00 Д/ц «Ремесло за
призначенням»
13:10 #ВУКРАЇНI
13:40 Бюджетники
14:25 Д/ц «Аромати
Мексики»
15:10 UA:Фольк
16:15 Д/ц «Дикi тварини»
17:25 Перша шпальта
18:20 Тема дня
19:20 Д/ц «Свiт дикої
природи»
19:55 Д/ц «Боротьба за
виживання»
21:35 Суспiльнополiтичне ток-шоу
«Зворотний вiдлiк» (iз

сурдоперекладом)
00:00 Схеми. Корупцiя в
деталях
ТРК «УКРАїНА»
06:30, 07:10, 08:15 Ранок
з Україною
07:00, 08:00, 09:00, 15:00,
19:00, 23:00 Сьогоднi
09:30 Зiрковий шлях
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 «Зникаючi
слiди»
23:30 Т/с «Заповiт
принцеси»

ТЕТ
06:00 ТЕТ Мультиранок
08:00, 09:00, 16:30, 17:30,
20:00 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 «Шестеро весь
свiт обiйдуть»
15:10 Країна У
22:00 Т/с «Кухня»
23:00 Зiрконавти
00:00 Т/с «Хамелеон»
СТБ
05:20 «Ультиматум»
09:05 Т/с «Коли ми
вдома»
10:05 Т/с «Коли ми

вдома. Нова iсторiя»
11:00 «МастерШеф»
17:25, 21:55 «Вiдлiк часу»
17:30, 22:00 «ВiкнаНовини»
18:00 Т/с «Слiпа»
18:50, 22:40 «Один за
всiх»
20:00 Т/с «Вир»
23:40 «Слiдство ведуть
екстрасенси»
НОВИЙ КАНАЛ
06:00, 08:00 Kids Time
06:05 М/ф «Балерина»
08:05 Варьяти
10:00 Дiти проти зiрок
12:00 Х/ф
«Однокласники»
14:00 Х/ф «Однокласники
2»
16:00, 19:00 Вiд пацанки

до панянки
21:10 Х/ф «Змiшанi»
23:30 Х/ф «Бiлявка в
законi»
ІНТЕР
07:00, 08:00, 09:00, 12:00,
17:40 Новини
07:10, 08:10 «Ранок з
Iнтером»
09:20 Ранок з Iнтером
09:30, 18:00, 19:00
Ток-шоу «Стосується
кожного»
11:20, 12:25 Х/ф
«Дилема»
14:00 Х/ф «Нестерпна
жорстокiсть»
15:50 «Чекай на мене.
Україна»
20:00 «Подробицi»
21:00 «Речдок.

Особливий випадок.
Злочинець мимоволi»
23:45 Т/с «Спокуса 2»
ICTV
06:45 Факти тижня
08:45 Факти. Ранок
09:10, 19:20 Надзвичайнi
новини
10:00 Громадянська
оборона
10:55, 13:20 Х/ф «Чорний
дощ»
12:45, 15:45 Факти. День
13:50, 16:20 Х/ф «Найманi
убивцi»
16:45 Х/ф «Спецiалiст»
18:45, 21:10 Факти. Вечiр
20:05, 21:30 Х/ф
«Рембо-4»
22:00 Свобода слова
23:40 Т/с «Обмани себе»

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
23:15 Є сенс

ВIВТОРОК, 25 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, 18:00 «Життя
вiдомих людей 2020»
10:20 «Життя вiдомих
людей»
11:20, 12:20 «Мiняю
жiнку»
13:00, 14:00 «Свiт
навиворiт 10. Бразилiя»
15:10 Т/с «Величне
столiття. Роксолана»
17:00 «Щоденник
медiума»
19:00 «Секретнi
матерiали 2020»
20:45, 21:45 Т/с «Родиннi
зв’язки 2»

22:45 «Одруження
наослiп»
2+2
06:00, 07:50 Т/с «Удар у
вiдповiдь-3»
09:30, 18:15 «Спецкор»
10:10, 18:50 «ДжеДАI»
10:50, 17:15 «Загублений
свiт»
12:55 Х/ф «Прометей»
15:10 Х/ф «Заручник»
19:25, 20:25 Т/с
«Карпатський рейнджер»
21:20, 22:50 Т/с «CSI:
Мiсце злочину-6»
00:40 «Облом.UA.»
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»
12:00 Д/ц «Ремесло за
призначенням»
13:10 Сильна доля
14:25 Д/ц «Аромати
Колумбiї»
15:10 Бюджетники
15:45 #ВУКРАЇНI
16:15 Д/ц «Дикi тварини»
17:25 Розважальна
програма з Майклом
Щуром
18:20 Тема дня
19:20 Д/ц «Свiт дикої
природи»
19:55 Д/ц «Боротьба за
виживання»
21:40 Нашi грошi

22:15 Т/с «Епоха честi»
00:00 Суспiльнополiтичне ток-шоу
«Зворотний вiдлiк» (iз
сурдоперекладом)
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 «Зникаючi
слiди»

23:20 Контролер
00:00 Т/с «Заповiт
принцеси»
ТЕТ
06:00 ТЕТ Мультиранок
08:00, 09:00, 16:30, 17:30,
20:00 Одного разу пiд
Полтавою
08:30, 09:30, 23:00
Зiрконавти
10:00, 18:00 4 весiлля
12:00, 19:00 Панянкаселянка
14:00 Х/ф «Геркулес»
15:30 Країна У
17:00 Танька i Володька
22:00 Т/с «Кухня»
00:00 Т/с «Хамелеон»
СТБ

09:05 «МастерШеф»
16:25, 18:00 Т/с «Слiпа»
17:25, 21:55 «Вiдлiк часу»
17:30, 22:00 «ВiкнаНовини»
18:50 «Один за всiх»
20:00 Т/с «Вир»
22:40 «Таємницi ДНК»
НОВИЙ КАНАЛ
06:05 М/с «Шоу Лунi
Тьюнз»
07:20 Варьяти
09:10 Х/ф «Бiлявка в
законi»
11:00 Т/с «Завзятi
домогосподарки»
13:00, 19:00 Хто проти
блондинок?
21:00 Х/ф «Безсоромна
мандрiвка»

23:00 Х/ф «Бiлявка в
законi 2: Червоне, бiле i
бiлявка»
ІНТЕР
07:10, 08:10, 09:20 «Ранок
з Iнтером»
10:00 «Корисна
програма»
11:10 Т/с «Мене звати
Мелек»
12:25 Х/ф «Справа
хоробрих»
14:50, 15:45 «Речдок»
16:40 «Речдок.
Особливий випадок.
Фатальна пристрасть»
18:00, 19:000 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
10:30 Х/ф «Втеча з ЛосАнджелесу»
12:25, 13:20 Х/ф
«Рембо-4»
12:45, 15:45 Факти. День
14:25, 16:20 Т/с «Пес»
17:00, 21:20 Т/с
«Дiльничний з ДВРЗ»
18:45, 21:00 Факти. Вечiр
20:15 Громадянська
оборона

22:15 Х/ф «Падiння
Олiмпу»
5 КАНАЛ
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
15:30 Спостерiгач
22:10 Група
продовженого дна

СЕРЕДА, 26 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, 18:00 «Життя
вiдомих людей 2020»
10:20 «Життя вiдомих
людей»
11:20, 12:20 «Мiняю
жiнку»
13:00, 14:10 «Свiт
навиворiт 10. Бразилiя»
15:20 Т/с «Величне
столiття. Роксолана»
17:00 «Щоденник
медiума»
19:00 «Секретнi
матерiали 2020»
20:45, 21:45 Т/с «Родиннi
зв’язки 2»

22:45, 23:45 «Свiт
навиворiт 11: Китай»
2+2
06:00, 07:50 Т/с «Удар у
вiдповiдь-3»
09:30, 18:15 «Спецкор»
10:10, 18:50 «ДжеДАI»
10:50, 17:15 «Загублений
свiт»
13:40 Т/с «Перевiзник»
19:25, 20:25 Т/с
«Карпатський рейнджер»
21:20, 22:55 Т/с «CSI:
Мiсце злочину-6»
00:40 «Облом.UA.»
UA:ПЕРШИЙ
06:30, 07:00, 08:00, 09:00,
09:25, 13:00, 15:00, 18:30,
21:00, 23:10 Новини

06:35, 07:10, 08:10, 09:10
Доброго ранку, Країно!
09:30 Т/с «Жiночий рай»
12:00 Д/ц «Ремесло за
призначенням»
13:10 Енеїда
14:25 Д/ц «Аромати
Колумбiї»
15:10 Сильна доля
16:30, 00:00 Бiатлон.
Чемпiонат Європи.
Iндивiдуальна гонка,
20км. Чоловiки
19:05 Бiатлон. Чемпiонат
Європи. Iндивiдуальна
гонка, 15 км. Жiнки
21:40 Король
контрабанди
22:50 Своя земля
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 «Зникаючi
слiди»
23:20 Гучна справа
00:00 Т/с «Заповiт
принцеси»
ТЕТ
06:00 ТЕТ Мультиранок
08:00, 09:00, 16:30, 17:30,

20:00 Одного разу пiд
Полтавою
08:30, 09:30, 23:00
Зiрконавти
10:00, 18:00 4 весiлля
12:00, 19:00 Панянкаселянка
14:00 Х/ф «Маленька
чорна книжка»
16:00 Країна У
17:00 Танька i Володька
22:00 Т/с «Кухня»
00:00 Одного разу в Одесi
СТБ
05:50 «Ультиматум»
09:30 Т/с «Коли ми
вдома. Нова iсторiя»
10:30 «МастерШеф»
16:25, 18:00 Т/с «Слiпа»
17:25, 21:55 «Вiдлiк часу»

17:30, 22:00 «ВiкнаНовини»
18:50 «Один за всiх»
20:00 Т/с «Вир»
22:40 «Давай поговоримо
про секс»
НОВИЙ КАНАЛ
07:40 Варьяти
09:20 Х/ф «Бiлявка в
законi 2: Червоне, бiле i
бiлявка»
11:00 Т/с «Завзятi
домогосподарки»
13:00, 19:00 Суперiнтуїцiя
21:00 Х/ф «50 перших
поцiлункiв»
23:00 Х/ф «Як позбутися
хлопця за 10 днiв»

07:10, 08:10, 09:20 «Ранок
з Iнтером»
10:00 «Корисна
програма»
11:05 Т/с «Мене звати
Мелек»
12:25 Х/ф «Вiй»
14:50, 15:45 «Речдок»
16:40 «Речдок.
Особливий випадок.
Фатальна пристрасть»
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 Громадянська
оборона
11:45, 13:20 Х/ф
«Пiдривники»
12:45, 15:45 Факти. День
14:25, 16:20 Т/с «Пес»
16:55, 21:20 Т/с
«Дiльничний з ДВРЗ»
18:45, 21:00 Факти. Вечiр
20:15 Секретний фронт
22:15 Х/ф «Падiння
Лондона»
00:00 Х/ф «Межа»

21:00 Х/ф «Сахара»
23:20 Х/ф «Колiр ночi»

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

ІНТЕР

5 КАНАЛ
07:00, 08:00, 21:25
Актуально: Економiка.

Полiтика. Соцiум
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, 27 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, 18:00 «Життя
вiдомих людей 2020»
10:20 «Життя вiдомих
людей»
11:20, 12:20 «Мiняю
жiнку 13»
13:00, 14:00 «Свiт
навиворiт 10. Бразилiя»
15:15 Т/с «Величне
столiття. Роксолана»
17:00 «Щоденник
медiума»
19:00 «Секретнi
матерiали 2020»
20:45, 21:45 Т/с «Родиннi
зв’язки 2»

22:30 «Право на владу
2020»
2+2
06:00, 07:50 Т/с «Удар у
вiдповiдь-3»
09:30, 18:15 «Спецкор»
10:10, 18:50 «ДжеДАI»
10:50, 17:15 «Загублений
свiт»
12:50 «Цiлком
таємно-2017»
13:20 «Помста природи»
13:30 Х/ф «Наутилус:
Повелитель океану»
15:05 Х/ф «Спис долi»
19:25, 20:25 Т/с
«Карпатський рейнджер»
21:20, 22:55 Т/с «CSI:
Мiсце злочину-6»

UA:ПЕРШИЙ
06:30, 07:00, 08:00, 09:00,
09:25, 12:30, 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»
11:00 Скелетон.
Чемпiонат Свiту.
Альтенберг. Заїзд 1
12:40 Плiч-о-плiч
13:00 Скелетон.
Чемпiонат Свiту.
Альтенберг. Заїзд 2
15:10, 17:25 #ВУКРАЇНI
15:55, 00:00 Бiатлон.
Чемпiонат Європи.
Одиночна змiшана
естафета
18:20 Тема дня
18:50 Бiатлон. Чемпiонат

Європи. Змiшана
естафета
20:25 Д/ц «Боротьба за
виживання»
21:40 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 «Зникаючi
слiди»
23:20 Слiдами
00:00 Т/с «Заповiт
принцеси»
ТЕТ
06:00 ТЕТ Мультиранок
08:00, 09:00, 16:30, 17:30,
20:00 Одного разу пiд
Полтавою
08:30, 09:30, 23:00
Зiрконавти
10:00, 18:00 4 весiлля
12:00, 19:00 Панянкаселянка
14:00 Х/ф «Так, можливо»
16:00 Країна У
17:00 Танька i Володька
22:00 Т/с «Кухня»
00:00 Одного разу в Одесi

СТБ
05:50 «Ультиматум»
09:35 «МастерШеф»
16:25, 18:00 Т/с «Слiпа»
17:25, 21:55 «Вiдлiк часу»
18:50 «Один за всiх»
20:00, 22:40 Т/с «Проти
плину»
22:00 «Вiкна-Новини»
НОВИЙ КАНАЛ
06:00, 07:05 Kids Time
06:05 М/с «Шоу Лунi
Тьюнз»
07:10 Варьяти
09:00 Х/ф «Як позбутися
хлопця за 10 днiв»
11:00 Т/с «Завзятi
домогосподарки»
13:00, 19:00 Хто зверху?

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 «Вижити серед
вовкiв»
14:50, 15:40 «Речдок»
16:35 «Речдок.
Особливий випадок.
Фатальна пристрасть»
18:00, 19:00 Ток-шоу
«Стосується кожного»
20:00 «Подробицi»
20:55 «Речдок.
Особливий випадок.

ICTV
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:20 Надзвичайнi
новини
10:05 Секретний фронт
12:00, 13:20 Х/ф
«Воскресiння»
12:45, 15:45 Факти. День
14:25, 16:20 Т/с «Пес»
17:00, 21:20 Т/с
«Дiльничний з ДВРЗ»
18:45, 21:00 Факти. Вечiр
20:15 Антизомбi.
Дайджест
22:10 Х/ф «Альфа»
00:00 Х/ф «Чорний дощ»

5 КАНАЛ
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, 2 8 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, 18:00 «Життя
вiдомих людей 2020»
10:20 «Життя вiдомих
людей»
11:20, 12:20 «Мiняю
жiнку 13»
13:00, 14:10 «Свiт
навиворiт 10. Бразилiя»
15:25 Т/с «Величне
столiття. Роксолана»
17:00 «Щоденник
медiума»
19:00 «Секретнi
матерiали 2020»
20:25 «Жiночий квартал»

22:15 «Лiга смiху»
00:20 Х/ф «Австралiя»
2+2
06:00, 07:50 Т/с «Удар у
вiдповiдь-3»
09:30, 18:15 «Спецкор»
10:10 «ДжеДАI»
10:50, 17:20 «Загублений
свiт»
13:50 «Помста природи»
14:10 Х/ф «Катастрофа на
авiалiнiї»
15:55 Х/ф
«Самоволка-72»
18:55 20 тур ЧУ з футболу
«Днiпро-1»- «Динамо»
21:00 Т/с «Перевiзник»
UA:ПЕРШИЙ

06:30, 07:00, 08:00, 09:00,
09:25, 13:00, 16:30, 18:00,
21:00, 23:10 Новини
06:35, 07:10, 08:10, 09:10
Доброго ранку, Країно!
09:30 Т/с «Жiночий рай»
12:00 Д/ц «Ремесло за
призначенням»
13:10 Д/ц «Мегаполiси»
14:00, 00:00 Скелетон.
Чемпiонат Свiту.
Альтенберг. Заїзд 3
15:30 Скелетон.
Чемпiонат Свiту.
Альтенберг. Заїзд 4
16:55 Д/ц «Дикi тварини»
17:25 Схеми. Корупцiя в
деталях
18:20 Тема дня
19:20 Д/ц «Свiт дикої

природи»
21:40 Перша шпальта
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 Сьогоднi
09:30 Зiрковий шлях
11:30 Реальна мiстика
12:30, 15:30 Т/с
«Пробудження кохання»
17:00 Iсторiя одного
злочину
19:50 Ток-шоу «Говорить
Україна»
21:00 Свобода слова
Савiка Шустера
00:00 Т/с «Лист Надiї»

ТЕТ
06:00 ТЕТ Мультиранок
08:00, 09:00, 16:30,
20:00 Одного разу пiд
Полтавою
08:30, 09:30 Зiрконавти
10:00 4 весiлля
12:00, 19:00 Панянкаселянка
14:00 Х/ф «Три пера»
15:30 Країна У
17:00 Х/ф «Росомаха.
Безсмертний»
21:00 Х/ф «Люди Iкс. Днi
минулого майбутнього»
23:25 Х/ф «Дедпул 2»
СТБ
05:50 «Ультиматум»
09:25 Т/с «Коли ми

вдома. Нова iсторiя»
11:20 «МастерШеф»
17:25 «Вiдлiк часу»
17:30, 22:00 «ВiкнаНовини»
18:00, 22:40 «Хата на
тата»
НОВИЙ КАНАЛ
07:10 Варьяти
09:00 Дiти проти зiрок
11:00, 23:50 Х/ф
«Блакитна лагуна»
13:00 Х/ф «Повернення в
Блакитну лагуну»
15:00 Х/ф «Блакитна
лагуна: Пробудження»
17:00, 19:00 Хто зверху?
21:00 Х/ф «Пiрати
Карибського моря:

Прокляття чорної
перлини»
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 «Крейсер
«Iндiанополiс»: Iсторiя
мужностi»
14:50, 15:40, 23:45
«Речдок»
16:35 «Речдок.
Особливий випадок.
Фатальна пристрасть»
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
10:55 Х/ф «Бадьорiсть
духiв»
12:45, 15:45 Факти. День
13:20, 16:20, 22:40 Скетчшоу «На трьох»
18:45 Факти. Вечiр
20:05 Дизель шоу
5 КАНАЛ
07:00, 08:00, 21:30

Актуально: Економiка.
Полiтика. Соцiум
07:10, 07:30, 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, 18:10, 19:50
Iнформацiйний день
12:30 Брифiнг речника
Мiнiстерства оборони
15:30 Невигаданi iсторiї
17:10 Кендзьор
21:25 Вечiрнiй преЗЕдент
22:10 Лiнiйка
документальних проєктiв

СУБОТ А , 29 ЛЮТОГО 2020 Р ОК У
1+1
06:05, 07:00 «Життя
вiдомих людей 2020»
08:00 «Снiданок.
Вихiдний»
10:00 Х/ф «Шанхайський
полудень»
12:10 Х/ф «Отже, вiйна»
14:15 Х/ф «Команда А»
16:35, 21:30 «Вечiрнiй
квартал»
18:30 «Розсмiши комiка»
19:30 ТСН
20:15 «Українськi сенсацiї
2020»
23:30 «Свiтське життя.
2020»
2+2
06:00 Х/ф «Мiчений»
07:55 «ДжеДАI. Дайджест

2018»
09:55 «Загублений свiт»
14:45 Х/ф «У пошуках
бурштинової кiмнати»
16:55 Х/ф «Солдати
фортуни»
18:50 Х/ф «Хiтмен: Агент
47»
20:40 Х/ф «Королi
вулиць»
22:40 Х/ф «Королi
вулиць-2»
00:15 Х/ф «Вбивство - не
казка»
UA:ПЕРШИЙ
06:30, 07:15, 08:10, 09:10
Доброго ранку, Країно!
07:00, 08:00, 09:00, 21:00
Новини
09:30 Енеїда

10:45 Д/ц «Дикi тварини»
11:25 Бiатлон. Чемпiонат
Європи. Спринт, 10 км.
Чоловiки
13:00 Бюджетники
13:50 #ВУКРАЇНI
14:25, 04:00 Бiатлон.
Чемпiонат Європи.
Спринт, 7 км. Жiнки
16:00 Х/ф «Грозовий
перевал» 1с.
17:25 Т/с «Епоха честi»
19:20 Д/ц «Вижити в дикiй
природi»
20:25 Д/ц «Свiт дикої
природи»
21:20 Д/ц «Боротьба за
виживання»
22:00 Х/ф «Служниця»
ТРК «УКРАїНА»

07:00, 15:00, 19:00
Сьогоднi
07:30 Зiрковий шлях
09:00, 15:20 Т/с
«Зникаючi слiди»
17:00, 21:00 Т/с «Ласкаво
просимо на Канари»
20:00 Головна тема
23:00 Х/ф «Вальс бостон»
ТЕТ
06:00 ТЕТ Мультиранок
10:30 М/ф «Бi Мувi.
Медова змова»
12:05 М/ф «Тедмандрiвник i таємниця
царя Мiдаса»
13:35 Х/ф «Шестеро весь
свiт обiйдуть»
14:45 4 весiлля

17:30 Х/ф «Нянь»
19:00, 20:30 Одного разу
пiд Полтавою
20:00, 21:30 Країна У
22:00 Iгри Приколiв
23:00 Танька i Володька
СТБ
05:55 Т/с «Коли ми
вдома. Нова iсторiя»
07:50 Т/с «Вир»
17:05 «Хата на тата»
19:00 «МастерШеф.
Професiонали»
21:55 Х/ф «Дiамантова
рука»
23:45 «Дiамантова рука:
невiдома версiя»
НОВИЙ КАНАЛ
06:00, 08:20 Варьяти

07:00, 08:15 Kids Time
07:05 М/с «Шоу Лунi
Тьюнз»
10:20 Хто зверху?
14:10 Х/ф «Сахара»
16:50 Х/ф «Змiшанi»
19:00 Х/ф «Книга
джунглiв»
21:00 Х/ф «Пiрати
Карибського моря:
Скриня мерця»
00:05 Х/ф «Повернення в
Блакитну лагуну»
ІНТЕР
07:25 Х/ф «Ключi вiд
неба»
09:00 «Готуємо разом.
Домашня кухня»
10:00 «Корисна
програма»

11:10 Х/ф «Ласкаво
просимо, або Стороннiм
вхiд заборонений»
12:35 Х/ф «Сiм старих i
одна дiвчина»
14:10 Х/ф «В бiй iдуть однi
«старi»
16:00 Х/ф «Не можу
сказати «прощавай»
17:45, 20:30 Т/с «Голос
янгола»
20:00 «Подробицi»
22:30 Х/ф «Про нього»
00:00 Х/ф «Казка про
жiнку та чоловiка»
ICTV
07:30 Я зняв!
08:20 Х/ф «Бадьорiсть
духiв»
10:05 Х/ф «Альфа»

11:45 Скетч-шоу «На
трьох»
12:45 Факти. День
13:00 Дизель шоу
14:55 Х/ф «Падiння
Олiмпу»
17:00 Х/ф «Падiння
Лондона»
18:45 Факти. Вечiр
19:10 Х/ф «Джек Рiчер»
21:35 Х/ф «Джек Рiчер-2:
Не вiдступай»
23:40 Х/ф «Людина
людинi вовк»
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
18:00 Є сенс
18:30, 23:15 Про вiйсько
19:25 Особливий погляд
20:00 Рандеву
21:25 Вечiрнiй преЗЕдент
21:30 Вiкно в Америку
22:05 Лiнiйка
документальних
проєктiв

РІЗНЕ

Вишгород
Субота, 22 лютого 2020 року
16 лютого після тяжкої хвороби пішла з життя старша медична сестра гінекологічного відділення КНП
«Вишгородська ЦРЛ»
СТЕПАНЕНКО Тетяна Миколаївна.
І пацієнти, і співробітники знали Тетяну Миколаївну
як чуйну, доброзичливу і завжди оптимістичну людину.
Важко знайти слова, які б змогли зменшити біль,
коли зупиняється серце рідної людини, яка віддавала
всю свою любов, підтримувала та завжди знаходилась
поруч. Тетяна Миколаївна до останнього дня була віддана своїй професії, не скаржилась, а навпаки — завжди з посмішкою зустрічала пацієнтів і колег. Ми
втратили частину своєї лікарської родини.
Шановна наша колего, низько схиляємо голови у
скорботі.
Щирі співчуття родині.
Світла пам’ять про Вас, Тетяно Миколаївно, житиме в наших серцях.
Вічна пам'ять...
Адміністрація та колектив КНП «Вишгородська ЦРЛ»

Програма «Контактний центр
«Телефонна служба міста». м. Вишгород.
Мета
Метою програми є створення єдиного контактного центру міста, що виконує функцію інформаційно-довідкової служби та фіксації заявок від мешканців для більш швидкого реагування служб та
контролю за виконанням заявок.
Основні завдання програми
1) Формування позитивного та прозорого ставлення до керівництва міста та комунальних підприємств.
2) Впровадження «Єдиного вікна прийому звернень».
3) Формування бачення розвитку міста через
масові опитування громадян.
4) Налагодження прозорої реєстрації всіх звернень мешканців міста, їх ефективної обробки, запровадивши принципи планування вирішення проблем.
5) Формалізування бізнес-процесів між мешканцями та комунальними підприємствами для оптимізації вирішення типових запитів від населення.
6) Налагодження зворотнього зв’язку від населення після вирішення проблем.
7) Виконання контролю за вирішенням кожного
питання, дотримання строків обробки, оптимізація
строків виконання заявок.
8) Формування аналітичної бази історії взаємодії з кожним мешканцем, по кожному питанню
(збереження документів, запис телефонних розмов,
збереження рішень, наказів та доручень), їх швидкого пошуку та групування.
9) Формування мапи доручень з реєстрацією
відповідальних, строків та статусів при виконанні
кожного доручення.
10) Забезпечення екстреного оповіщення по
мобільному зв’язку певних груп населення.
11) Формування звітності по комунальних підприємствах, проектах, дорученнях, типах звернень.
Принципи реалізації Програми
Програма має проводитись з урахуванням таких принципів:
- використання єдиної програмно-апаратної
платформи та єдиного формату даних;
- акумуляція інформації, що знаходиться у розпорядженні комунальних підприємств, в одному
програмному продукті та/або пов’язаних базах даних;
- розвиток Служби з урахуванням міжнародних
і галузевих стандартів.
Реалізація
Реалізація цілей досягається через створення
підрозділу контакт-центру з власним матеріально
технічним забезпеченням та орендованим програмним комплексом, що дозволяє виконувати покладені на контакт-центр функції.
Задіяні підприємства (підпорядкування міста)
- КП «Управляюча компанія» ВМР
- КП «Благоустрій-Вишгород» ВМР
- Вишгородське МКП «Водоканал»
Додаткові підприємства, що можуть бути задіяні
- ВРКП «Вишгородтепломережа»
- Вишгородська філія ПАТ «Київоблгаз»
- Вишгородський районний підрозділ ПАТ
«А.Е.С. Київобленерго»
- Інші підприємства, що надають послуги насе-
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ленню
Опис програмного забезпечення, що використовується контакт-центром для досягнення цілей
Система телефонії - забезпечує телефонний
зв’язок з клієнтами та дозволяє:
- Приймати дзвінки від населення.
- Інтегруватися з CRM системою для ідентифікації клієнта та тематики розмови.
- Інтегруватися з CRM системою для фіксації
пропущених дзвінків.
- Інформувати клієнта через систему автоматичного додзвону, із застосуванням інтеграції
AmazoneVoice.
-Виконувати обдзвони клієнтів із застосуванням
предективних чи прогресивних методів обдзвонів
по попередньо завантажених базах.
-Забезпечує внутрішній телефонний зв’язок та
зв’язок між підприємствами.
Система фіксації і виконання тікетів
(ServiceDeck) дозволяє обробляти інформацію про
клієнта та його заявки в єдиному інформаційному
просторі. Система складається з наступних розділів:
- Контакти – розділ з мешканцями міста, що
зберігає інформацію про мешканців, їх контактні
дані, зв’язок з іншими розділами;
- Контрагенти – розділ з юридичними особами,
що надають послуги у місті;
- Об’єкти – багаторівневий список об’єктів, до
яких можуть бути прив’язані послуги (будинок, квартира, вулиця тощо);
- Єдине вікно для прийняття заявок – вікно системи ServiceDeck, що реагує на вхідний дзвінок від
клієнта оператору і відображає інформацію про клієнта, дозволяє швидко реєструвати звернення або
надавати клієнту інформацію;
- Заявки – розділ заявок від населення, що
відповідає ITIL (фіксація заявок, строки виконання,
призначення відповідального);
- Автоінформування – розділ, у якому можливо
планувати інформування мешканців міста шляхом
автоматичних каналів комунікації;
- Телефонні кампанії – розділ, що дозволяє планувати телефонні комунікації шляхом обдзвонів (анкетування, повідомлення про борги тощо);
- Новини – розділ, що дозволяє постити новини
міста у відповідних каналах;
- Довідник «Типи запитів» — налаштовуємий
довідник, що дозволяє створювати або редагувати
типи запитів від клієнтів з установкою рівня обслуговування (SLA) по кожному типу;
- База знань – розділ, що носить інформаційнодовідниковий характер і використовується операторами для пошуку відповідей на питання мешканців (розклади роботи підприємств, нормативні акти тощо);
- Звітність – розділ, що надає управлінську звітність по діях контакт-центру та заявках;
- Звіт мера – окреме вікно, що складається з
декількох представлень звітностей та надає інформацію про стан справ у місті;
- Уніфікована система інтеграції з іншими обліковими системами, з соцмережами, платіжними
системами.
Портал виконавця – Портал для підприємств,
що надають послуги. Основним функціоналом порталу є інформування виконавця про заявку, фік-

сація відповідальних за заявку та забезпечення
дотримання строків при виконанні заявки. Портал
складається з розділів:
- Налаштування виконавця.
- Заявки виконавця.
- Редактор новин виконавця.
- Рахунки виконавця.
Чатбот Телеграмм\вайбер – додатковий канал
комунікації з мешканцями, дозволяє інформувати
мешканця, отримувати зворотній зв’язок та фіксувати заявки.
Мобільний додаток «Вишгород Онлайн»\
Портал мешканця – окреме програмне забезпечення з персональною авторизацією, що дозволяє
мешканцям:
- Отримувати інформацію про місто у вигляді
новин;

Блок робіт

7

- Фіксувати заявки;
- Надавати зворотній зв’язок по заявках;
- Отримувати доступ до бази знань;
- Проходити опитування від підприємств чи від
міської ради;
- Формувати запити чи голосувати за них (петиції, громадський бюджет тощо).
Розрахунок фінансування програми
Фінансування програми здійснюватиметься за
рахунок коштів Вишгородського міського бюджету
у декілька етапів:
- витрати на забезпечення робочих місць та
адаптації програмного забезпечення під задачі програми;
- витрати на підтримку розробленої інфраструктури, що розраховуються від кількості особових рахунків мешканців

Капітальні витрати
Робота

Вартість, грн
без ПДВ
Капітальні витрати на Надання послуг зі створення технічного завдання на комплекс
20 000,00
Надання послуг з доопрацювання системи ServiceDesk
38 000,00
доопрацювання ПО
Надання послуг з доопрацювання кабінету користувача
32 000,00
Надання послуг з налаштування системи АТС для виконання дзвінків 25 000,00
Надання послуг з підключення зовнішніх каналів зв’язку та IVR
15 000,00
Надання послуг з налаштування системи автоматичних обдзвонів 26 000,00
Надання послуг з налаштування системи розсилки смс
32 000,00
Надання послуг з доопрацювання Єдиного вікна контакт-центру
48 000,00
Надання послуг з доопрацювання мобільного додатку користувача 45 000,00
Надання послуг з налаштування інтеграцій для контакт-центру
38 000,00
Надання послуг з налаштування управлінських звітів
25 000,00
Надання послуг з супроводу проектного впровадження
15 000,00
Надання послуг з супроводу тестової експлуатації програмного комплексу 35 000,00
Надання послуг з підготовки документації до комплексу
20 000,00
Надання послуг з підготовки інструкцій користувача
5 000,00
Надання послуг із запуску в промислову експлуатацію
25 000,00
Капітальні витрати на 3 робочих місця оператора
45 000,00
10 000,00
організацію робочого Придбання МФУ
Організація інтернет-мережі для потреб контакт-центру
1 350,00
місця
Загальна сума
500 350,00
ПДВ
100 070,00
Разом з ПДВ
600 420,00
Операційні щомісячні витрати (з розрахунку на 14000 особових
рахунків мешканців)
Блок витрат
Цільові витрати
Вартість, грн
без ПДВ
Щомісячні витрати на органі- Оплата послуг зв’язку
3500
Оренда виділеного інтернет-каналу
900
зацію контакт-центру
Оренда GSM-шлюзів (4 канали)
1200
Заробітна плата 5 операторів
72500
Щомісячні витрати на обслу- Послуга з розміщення бази даних у виділеному дата-центрі
11200
11200
говування програмного за- Послуга з хостингу програмного забезпечення на серверах
Послуга з технічного супроводу на базі рішення BASERP
11200
безпечення та ліцензії
Послуга з підключення до підсистеми бази даних BASERP у 8400
розрізі ведення бухгалтерського та податкового обліку
Послуга з підключення до підсистеми бази даних BASERP у 8400
розрізі ведення по-будинкового обліку витрат та доходів
Послуга з підключення до підсистеми бази даних BASERP у 5600
розрізі ведення кадрового обліку та нарахування заробітної
плати
Послуга User Portal - Доступ до онлайн-сервісу особистого ка- 18200
бінету системи ТОС з підтримкою мобільного додатку
Послуга з підключення до сервісів диспетчеризації
2800
Послуга з Підключення до білінгової системи та систем клієнт- 16800
банк
Послуга з підключення сервісу системного адміністрування 11200
системи та оновлення згідно чинного законодавства
Послуга з підключення та налаштування протоколів безпеки 11200
передачі даних
ServiceDesk Cloud - підключення до додатку Контакт-центр
14000
Загальна сума
208 300,00
ПДВ
41 660,00
Разом з ПДВ
249 960,00
Очікувані результати від впровадження Програми
Прийняття Програми дозволить організувати
процеси комунальних підприємств міста.
Розвиток інформаційної інфраструктури міста,
наявність оперативної і достовірної інформації, що
слугуватиме для:
- Підтримки прийняття обґрунтованих управлінських рішень та забезпечення підвищення ефективності діяльності комунальних підприємств міської
ради.
- Побудови інформаційного суспільства та створення умов для впровадження електронного урядування в місті, що відповідає планам дійсного уряду.
- Удосконалення систем забезпечення керівництва міста повною й достовірною інформацією для
прийняття управлінських рішень.
- Поліпшення рівня надання населенню адміністративних та комунальних послуг засобами авто-

матизації процесів, у тому числі обробки інформації
та виконанні заявок мешканців.
- Підвищення іміджу комунальних підприємств
та керівництва міста.
Перспективи розвитку
Проведення маркетингової взаємодії з мешканцями міста для популяризації системи та ознайомлення з порядком взаємодії.
Контакт-центр може бути масштабовано до районного чи обласного значення.
Контакт-центр може бути вбудовано в загальну
інформаційну систему країни.
Окремо можна розвивати мобільний додаток,
надаючи населенню інтегровані сервіси.
Організація контролю за виконанням Програми
Контроль за виконанням Програми здійснює постійна комісія з питань комунального господарства,
благоустрою міста Вишгородської міської ради.
Секретар ради Т. БРАЖНІКОВА

НЕДIЛЯ , 1 БЕРЕЗНЯ 2020 Р ОК У
1+1
06:25, 07:10 «Життя
вiдомих людей 2020»
08:00 «Снiданок.
Вихiдний»
09:00 «Лото-забава»
09:45, 10:45 «Свiт
навиворiт 11: Китай»
11:45 Т/с «Родиннi
зв’язки 2»
19:30 «ТСН-Тиждень»
21:00 «Голос країни 10»
23:20 Х/ф «Шанхайський
полудень»
2+2
06:00, 08:55 «Загублений
свiт»
07:55 «ДжеДАI. Дайджест
2018»
12:55 Х/ф «День, коли

Земля зупинилась»
14:35 Х/ф «100 000 000
до н.е.»
16:05 Х/ф «Земля, забута
часом»
17:45 Х/ф «Ера
динозаврiв»
19:20 Х/ф «Люта планета»
21:05 Х/ф
«Куленепробивний
чернець»
23:00 «ПРОФУТБОЛ»
00:20 Т/с «Команда»
UA:ПЕРШИЙ
06:30, 07:15, 08:10, 09:10
Доброго ранку, Країно!
07:00, 08:00, 09:00, 21:00,
23:40 Новини
09:30 Енеїда
10:45 Д/ц «Дикi тварини»

11:25 Бiатлон. Чемпiонат
Європи. Гонка
переслiдування, 12,5 км.
Чоловiки
13:25 Бiатлон. Чемпiонат
Європи. Гонка
переслiдування, 10 км.
Жiнки
15:00 UA:Бiатлон. Студiя
15:25 #ВУКРАЇНI
16:00 Х/ф «Грозовий
перевал» 2с.
17:25 Т/с «Епоха честi»
19:20 Д/ц «Вижити в дикiй
природi»
20:25 Д/ц «Свiт дикої
природи»
21:20 Д/ц «Боротьба за
виживання»
22:00 Х/ф «Тебе нiколи
тут не було»

00:00 Х/ф «Служниця»
ТРК «УКРАїНА»
06:30 Сьогоднi
07:30 Зiрковий шлях
09:00 Т/с «Ласкаво
просимо на Канари»
12:50 Т/с «Лист Надiї»
16:50, 21:00 Т/с
«Кришталева мрiя»
19:00 Сьогоднi. Пiдсумки
з Олегом Панютою
23:10 Т/с «Бiлi троянд
надiї»
ТЕТ
06:00 ТЕТ Мультиранок
11:00 М/ф «Дiномама»
12:30 Х/ф «Принцеса
Мален»
13:40 4 весiлля

16:40 Х/ф «Люди Iкс. Днi
минулого майбутнього»
19:00, 20:30 Одного разу
пiд Полтавою
20:00, 21:30, 00:10
Країна У
22:00 Х/ф «Дедпул 2»
СТБ
06:05 «Хата на тата»
19:00 «Слiдство ведуть
екстрасенси»
19:55 «Один за всiх»
22:00 «Детектор брехнi»
НОВИЙ КАНАЛ
07:50 Дiти проти зiрок
09:45, 11:35 Kids Time
09:50 М/ф «Прогулянки з
динозаврами 3D»
11:40 Х/ф «Пiрати

Карибського моря:
Прокляття чорної
перлини»
14:40 Х/ф «Пiрати
Карибського моря:
Скриня мерця»
17:40 Х/ф «Пiрати
Карибського моря. На
краю свiту»
21:00 Х/ф «Ласкаво
просимо в рай»
23:10 Х/ф «Блакитна
лагуна: Пробудження»
ІНТЕР
06:00 Х/ф «Ласкаво
просимо, або Стороннiм
вхiд заборонений»
07:25 Х/ф «Сiм старих i
одна дiвчина»
09:00 «Готуємо разом»

10:00 «Орел i решка.
Дива свiту 2»
11:00 «Орел i Решка.
Iвлєєва vs. Бєдняков»
12:00 Ток-шоу «Роман з
Ольгою»
14:15 Т/с «Мене звати
Мелек»
17:50 Х/ф «Слiди
апостолiв»
20:00 «Подробицi»
20:30 Х/ф «Код
Червоний»
22:25 Х/ф «Я, Тоня»
00:35 «Речдок»
ICTV
07:00, 08:50
Громадянська оборона
07:55 Антизомбi.
Дайджест

09:35, 13:00 Т/с «Вiддiл
44»
12:45 Факти. День
14:10 Х/ф «Джек Рiчер»
16:35 Х/ф «Джек Рiчер-2:
Не вiдступай»
18:45 Факти тижня
20:30 Х/ф «Викрадення»
22:15 Х/ф «Викрадена-2»
23:50 Х/ф «Прогулянка
висотою»
5 КАНАЛ
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
08:40 Натхнення
10:10 Кiно з Я. Соколовою
10:50 Афiша
11:15 Vоїн - це я!
12:10, 23:15 Невигаданi
iсторiї
15:10 Про вiйсько
16:10 Рандеву
17:10 Особливий погляд
18:00 Час. Пiдсумки
тижня з Анною
Мiрошниченко
21:25 Вечiрнiй преЗЕдент
21:40 Час-Time
22:05 Лiнiйка
документальних проєктiв
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АКТУАЛЬНИЙ ФОТОПРОЕКТ

Допоможемо
добрій людині
Важко захворіла Олена Іванівна Альохіна. Людина, яка довгий
час працювала в освіті, яка багато
добра зробила оточуючим.
Сьогодні їй терміново потрібна
дороговартісна операція. Без нашої допомоги вона не зможе віднайти необхідні кошти (початкова
сума 190 000 грн). Просимо всіх небайдужих подати руку допомоги, аби врятувати життя хорошій, порядній і дуже скромній людині.
Пам’ятаймо, що доброта і бажання допомогти — це те, що
може відчути глухий і побачити сліпий. Коли один допомагає, у інших теж з’являється таке бажання — виникає ланцюгова реакція, і
світ обов’язково стає добрішим!
Кошти можна надіслати на рахунок:
5168 7573 5738 9016
Необхідну суму треба зібрати до 1 березня 2020 року.
Сім'я Олени Іванівни буде щиро вдячна кожному за допомогу.
Щиро ВІТАЄМО з 80-річним ЮВІЛЕЄМ
Ларису Миколаївну ЗАГОРУЛЬКО!
Бажаємо міцного здоров’я, оптимізму,
бадьорості, довгих і сонячних років
життя, радості від спілкування з друзями, поваги від рідних, родинного затишку і тепла.
Вишгородська міська організація ветеранів
війни, праці, Збройних сил

ДО УВАГИ РОБОТОДАВЦІВ!

Оформлені трудові відносини —
запорука продуктивної праці
та вдалого бізнесу
З 10 лютого ц. р. розпочався наступний етап виконання
доручення Прем’єр-міністра — інспекційна кампанія, під час
якої планується охопити інспектуваннями роботодавців. Тож
їм необхідно оформити трудові відносини з працівниками.
З 2 лютого діють нові штрафи!
За кожного неоформленого працівника або за виплату зарплати у «конвертах» штраф становить 141690,0 грн, тобто 30 мінімальних зарплат на момент виявлення порушення за кожного неоформленого працівника.
Порушення встановлених строків виплати заробітної плати
працівникам, інших виплат, передбачених законодавством про
працю, більш як за один місяць або виплата їх не в повному обсязі
— у трикратному розмірі мінімальної заробітної плати, встановленої законодавством на момент виявлення порушення, — у 2020
році — 14169,0 грн.
Недотримання мінімальних державних гарантій в оплаті праці
— у десятикратному розмірі мінімальної заробітної плати, встановленої законом на момент виявлення порушення, за кожного
працівника, щодо якого скоєно порушення, — у 2020 році — 4723,0
тис. грн та ін.
Легалізація виплати заробітної плати, оформлення трудових
відносин між роботодавцями та найманими працівниками забезпечить соціальні гарантії громадян у майбутньому.
За додатковою інформацією звертайтесь до центру обслуговування платників Вишгородської ДПІ Вишгородського управління
ГУ ДПС у Київській області за адресою: м. Вишгород, пр-т Шевченка, 1-а або за тел: (04596) 5-42-67, 22-206.
Вишгородське управління ГУ ДПС у Київській області

МКМ СЕРВІС ЛТД
запрошує на роботу інженера-проектувальника.
Обов’язки: знання AutoCAD, ПК,
розробка проектної документації та робочих креслень.
Зарплата — за домовленістю після співбесіди.
Наша адреса: м. Вишгород, вул. Шолуденка, 19.
Тел: (044) 354-31-96 або (050) 353-93-89, Тетяна Юріївна
Підприємству в місті Вишгороді потрібні:
вантажник-комплектувальник; поклейщиця на склад.
Робочий день з 8:00 до 17:00. Тел: (095) 281-14-51

На підтримку Червоного Хреста
(Початок на стор.1)
18 лютого у холі адмінбудинку Вишгорода відкрилася фотовиставка «Самота». Це фотопроект
волонтерки Вишгородської районної організації
Червоного Хреста України Олени Білоус, яка у
світлинах показала життя людей похилого віку таким, як воно є: їх світ, замкнений у чотирьох стінах.
«Я назвала цей проект «Самота», тому що
сама пережила час, коли дзвеніло у вухах від самотності. Тоді я переїхала з Донецька і одна була
у квартирі.
Приємно констатувати, що є люди, яким не
байдужа доля стареньких.
Я вдячна за допомогу в реалізації фотовиставки Вишгородському міському голові Олексію
Момоту», – каже авторка проекту.
Окрім світлин, про кожного героя свого проекту Олена Білоус зняла коротенькі відеоролики.
Організатори прагнули привернути увагу до
актуальної нині проблеми щодо припинення роботи Вишгородської районної організації Червоного Хреста. За словами голови РОТЧХУ Світлани Рулевської, організація може залишитись без
фінансування та без приміщення. Струрбовані
цим не лише працівники Червоного Хреста, а й
їхні підопічні.
«Зміни до Бюджетного кодексу не дозволяють місцевій владі виділяти кошти місцевого
бюдету на оренду приміщення, комунальні платежі та зарплату працівникам Червоного Хреста.
Хоча у нас зарплата й так мінімальна.
Тим часом у нашому районі більше тисячі

самотніх людей, які потребують підтримки і допомоги. У Вишгороді 244 людини не виходять з
дому. І всі вони можуть залишитись один на один
із самотністю та своїми проблемами.
Закінчується термін оренди приміщення, де зараз знаходиться наша організація. Ми звертались
до різних інстанцій, міської та районної влади, міністерств. Добре, що знайшли розуміння і бажання допомогти у міського голови Олексія Момота».
«Міська рада не залишить без фінансування
організацію Червоного Хреста. Я впевнений, що
депутати мене підтримають. Адже працівники
Червоного Хреста роблять найголовніше – піклуються про тих, хто цього потребує. А це наша
спільна турбота», — підтвердив Вишгородський
міський голова Олексій Момот.
Голова районної ради ветеранів Таміла
Орел, яка свого часу очолювала Вишгородську
РОТЧХУ, також висловила занепокоєння проблемами Червоного Хреста: «Не думала, що колись виникне питання про закриття Організації.
Всесвітньому Червоному Хресту — 150 років, він
діє у 190 країнах, навіть у такій багатій країні, як
США, працює і розвивається. І скрізь йому допомагає держава.
Ми прагнемо у Європу, будуємо демократичну країну і водночас закриваємо Червоний
Хрест?!
Добре, що наша районна і міська влада розуміє необхідність існування Червоного Хреста.
Сподіваємося на їхню підтримку».
Влас. інф.

Підприємство запрошує на роботу:
— ПРИБИРАЛЬНИЦЮ —
3 рази на тиждень, неповний день, з/п 6500 грн;
— ПАКУВАЛЬНИКІВ —
графік позмінний, з/п від 6500 грн;
— КУХАРЯ —
5 днів на тиждень з 8:30 до 17:00 , з/п 8000 грн;
— ОПЕРАТОРА з експлуатації твердопаливної котельні —
графік позмінний, з/п від 8000 грн;
— ОПЕРАТОРА верстатів з ЧПК —
графік позмінний, з/п від 12000 грн.
Довідки за тел: (044)496-28-88

КУПЛЮ АНТИКВАРІАТ:
— фарфорові статуетки, картини,
ікони, бронзові, чугунні вироби, а також
вироби зі срібла і золота;
— годинники, ордени, медалі, нагрудні знаки, настольні медалі, портсигари, підстаканники;
— бурштинові, коралові, бакелітові прикраси, іграшки (в т.ч. ялинкові),
ляльки часів СРСР і т. д.
Тел: (063) 930-22-33

Вважати недійсним втрачений державний акт, серія ЯЕ, № 959959,
на право власності на земельну ділянку площею 0,1744 га, розташовану в с. Лютіж, новий масив Вишгородського р-ну Київської
обл., виданий на ім’я Валентини Дмитрівни ШКУРКІНОЇ 19 червня
2008 р. управлінням земельних ресурсів у Вишгородському районі

Продається! Ділянка 6 соток,
свердловина, будиночок, с. Дубечня.
Тел: (098) 259-82-72, (099) 433-62-48

Вважати недійсним втрачений
диплом ДЛ № 015286, виданий
ПТУ-28 м. Києва 23.04.1996 р.
на ім’я Миколи Вікторовича
ДОРОШЕНКА

Підприємство запрошує на роботу
комірника та оператора.
Тел: (067) 506-92-30

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

Âèøãîðîä
e-mail: ngvyshgorod@gmail.com

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

Свідоцтво про реєстрацію КІ № 1746
від 23.01.2019 року Адреса: 04073,
м. Київ, вул. Сирецька, буд. 38.
Надруковано у «МЕГА-ПОЛІГРАФ»
Київ, вул. Марка Вовчка, 12/14.
Наклад 10 000 примірників

