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Т орішнього лідера рейтингу — Ірпінь — змістив з першого рядка Вишгород. Пор-
тал Domik.ua з 2014 року проводить голосування за краще передмістя Києва. 
Кожен форумчанин може вибрати не більше п’яти приміських районів. 

В результаті опитування у 2018 році перший рядок топа передмість Київської області 
зайняв Вишгород, який набрав 20% голосів. У порівнянні з торішнім рейтингом мі-
сто-супутник піднявся вгору на три позиції. Друге місце зайняв Ірпінь з 19% голосів, 
опустившись на один щабель вниз у порівнянні з 2017-м. На третьому і четвертому 
місцях знаходяться Бровари та Буча з невеликою різницею голосів — 12 і 11% від-
повідно. Далі слідують Софіївська Борщагівка, Вишневе, Крюківщина, Пуща-Водиця 
і Конча-Заспа.

У список районів Київської області, які взагалі не набрали голосів в опитуванні, 
увійшли: Тарасівка, Петрівське, Чубинське, Глеваха.
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«НЕЗАДЕКЛАРОВАНІ» 
ПАЦІЄНТИ

ВИШГОРОДЕЦЬ ЗДОБУВ 
ДВІ ЗОЛОТІ МЕДАЛІ 
НА МІЖНАРОДНИХ 
ЗМАГАННЯХ

 ДЕНЬ            НІЧ
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ПЕРЕПОВНЕНА ШКОЛА

Із 1-А по 1-Е клас. У Вишгородській школі «Сузір’я» останніх два роки 
набирають по шість перших класів. Раніше такої перевантаженості не було. 
А кількість дітей у місті і далі збільшується. Вчителька початкової ланки 
Світлана Кухарчук розповідає, що за стандартами в класі має бути 25 учнів, 
зараз — 33. Приділити увагу кожному стає щораз складніше.

стор. 2
ВИШГОРОД НАЗВАНО НАЙКРАЩИМ ПЕРЕДМІСТЯМ КИЄВА

стор. 2
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стор. 6

ВАЛЮТНА СВОБОДА   
Із 7 лютого Нацбанк 
лібералізував валютний 
ринок, дозволяючи все, 
що не заборонено. Однак 
чи зможуть українці 
скористатись цією опцією?  
Центр громадського 
моніторингу та контролю, 
з’ясував, що зміниться для 
громадян

СУБСИДІЇ У ...ГОТІВЦІ   
Уже в березні цього року 
стартує ще одна модель 
монетизації субсидій 
— «живі» гроші для 
розрахунків за комунальні 
послуги вплачуватимуться 
безпосередньо одержувачам 
субсидії. Відповідне рішення 
було прийнято Кабінетом 
Міністрів України.
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ПЕРЕПОВНЕНА ШКОЛА

 НА ЧАСІ  ОТАКОЇ!

«НЕЗАДЕКЛАРОВАНІ» ПАЦІЄНТИ:
У МІСТІ НЕМАЄ ВІЛЬНИХ ПЕДІАТРІВ І ТЕРАПЕВТІВ

В одній із вишгородських груп у  соцме-
режі відбулося жваве обговорення ме-
дичної реформи, а  саме  — відсутності 

вільних педіатрів та терапевтів для підпи-
сання з ними договору. Отже, бажаючі ще є, 
а лікарів не вистачає.

Місцева жителька Світлана Дундал напи-
сала у  соцмережі: «Ми ще не  вибрали для 
себе сімейного лікаря, у Вишгороді ні до кого 
не зверталися. Підкажіть будь ласка, з яким 
лікарем ще можна підписати угоду».

На що отримала чимало коментарів, один з 
яких: «Вже усі педіатри зайняті. Сказали піс-
ля Нового року має прийти новий лікар, тоді 
будуть місця».

Стосовно терапевтів — така ж ситуація, віль-
них немає.

Деякі радять не чекати з моря погоди і під-
писувати декларації у  приватних медичних 
клініках.

Одна з причин відсутності необхідної кіль-
кості лікарів  — місто росте, розвиток інфра-
структури, особливо медичної, не відповідає 
потребам.

Минулого року головний лікар медичного 
закладу Вишгородського району поясню-
вав — поліклініка та лікарня не розраховані 
на  таку чисельність населення. Для того, 
щоб забезпечити кваліфіковану медичну 
допомогу необхідна будівля удвічі більша. 
«Лікарня побудована в  1982 році і була роз-
рахована на 71 тисячу населення району та 
20 тисяч — у Вишгороді. Але за останні де-

сять років дуже розрісся район і саме місто. 
Житлові масиви, які будуються, розраховані 
на  проживання 4–5  тис. осіб. А  таких ма-
сивів у нас більше десятка. Уявіть, наскільки 
збільшився по  кількості населення тільки 
Вишгород. І в  таких умовах, в  яких лікарня 
працює, дуже тісно», — пояснив головний 
лікар Вишгородської центральної районної 
лікарні Іван Клюзко.

Отже, лікарів не вистачає, приміщення теж. 
Місцеві жителі змушені отримувати медичні 
послуги в таких умовах. 

 Закінчення. Початок на стор. 1

«35 хвилин урок, 33 учні — це одна хвилина. Це 
потрібно все — і пояснити новий матеріал, і 
закріпити, і зробити підсумок. Необхідно кох-
ній дитині приділити увагу. Переповнені кла-
си. Ми не можемо через це провести групову 
роботу, тому що це парти треба розсунути. 
Одразу після п’ятого уроку приходить друга 
зміна, тому ми повинні за  перерву встигну-
ти клас прибрати, віддати дітей батькам 
у  руки і одразу повертатися назад»,  — бід-
кається вчителька Вишгородської спеціалізо-
ваної школи «Сузір’я» Світлана Кухарчук.

До того  ж, через нестачу місця в  навчаль-
ному закладі дотримуватись усіх вимог нової 

української школи не вдається. Щоб якось за-
радити ситуації, у  школі вже давно організу-
вали навчання у дві зміни для учнів третіх та 
четвертих класів. Виконуюча обов’язки дирек-
тора Вишгородської спеціалізованої школи 
«Сузір’я» Людмила Федоряченко зізнається — 
навіть це не допомагає. Планують з наступно-
го року навіть переводити на другу зміну і п’яті 
класи.

«При потужності 1500  дітей у  нас уже 
1800  дітей. Тобто школа переповнена. Вчи-
телі працюють і у  першу, і у  другу зміну. Їм 
дуже важко», — зазначає в. о. директора Виш-
городської спеціалізованої школи «Сузір’я» 
Людмила Федоряченко.

Полегшити навантаження на  школу вже 
цього року планують добудовою ново-
го корпусу на  території. Про це зокрема 
нещодавно заявляв голова Вишгородської 

районної адміністрації Вячеслав Савенок. 
Проект добудови вже розроблений, він 
пройшов експертизу та проведені тендерні 
процедури.

«Це чотирьохповерховий корпус. Він може 
діяти як автономна початкова школа з 
їдальнями, кабінетами, найсучасніший кор-
пус, який тільки може бути»,  — пояснює 
голова Вишгородської районної державної 
адміністрації В’ячеслав Савенок.

Новий корпус розрахований ще на 480 уч-
нів. Розташують його у парку поруч зі шко-
лою. Вже незабаром почнуть будівництво. 
Втім і це глобально проблеми не вирішить. 
Кардинально змінити ситуацію допомо-
же лише будівництво нової школи. Адже 
на наступний рік до першого класу у школу 
«Сузір’я» вже записались понад 200 бажа-
ючих. 

В оприлюдненому списку 100  найвпливовіших 
людей Київщини одне з чільних місць продовжує 
займати екс-регіонал, народний депутат Ярослав 
Москаленко, який 16 січня 2014-го «двома руками» 
проголосував за диктаторські закони.

Навіть втративши свою креатуру на чолі Київ-
ської обласної держадміністрації в  особі Олек-
сандра Горгана, Москаленко залишається впли-
вовим політиком області. І насамперед тому, що 
має близькі зв’язки з Адміністрацією Президен-
та. Його вплив можна відслідкувати у  багатьох 

сферах, навіть у футболі: Москаленко — голова 
обласної федерації і близький друг президента 
Федерації футболу та нардепа від БПП Андрія 
Павелка, якого НАЗК підозрює в  корупційних 
діяннях. Днями антикорупційне агентство спря-
мувало 13  відповідних протоколів до  суду для 
притягнення футбольного чиновника до відпо-
відальності.

Варто додати, що наближене до  нардепа Мо-
скаленка ТОВ «Спец Комплект Постач» виграло 
тендер на утримання 6 375,5 км доріг місцевого 
значення у всіх районах Київщини, за що отри-
має цього року 806 млн грн.

ТОЙ,  ЯКИЙ  НЕ ТОНЕ
  Борислав БЕРИНДА 

ПОГЛЯД

Д епутат Бучан-
ської міської 
ради Олександр 

Таможній напередодні 
новорічних свят при-
дбав Lexus LS 460. Це 
вказано у його пові-
домленні про суттєві 
зміни у майновому 
стані, яке опублікова-
не у Єдиному державному реєстрі декларацій 
осіб, уповноважених на виконання функцій 
держави або місцевого самоврядування.

У повідомленні вказано, що ціна авто — 210 тис. 
грн, що в доларовому еквіваленті становить 7,5 
тис. доларів. Але ринкова ціна такого автомобі-
ля стартує від 13 тис. доларів, що може свідчити 
про ухилення депутатом від сплати податків. На 
сьогодні за фактом несвоєчасного повідомлен-
ня про суттєві зміни в майновому стані Тамож-
нього НАЗК розпочало перевірку.

Варто зазначити, що згідно з даними власної 
декларації Таможній не має особливих доходів 
за останні півроку.

Примітно, що «вдала» покупка співпала в 
часі з тим, що депутат Таможній, очевидно, у 
змові з «ОЗУ Карплюка» в зухвалий спосіб 
проводив псевдогромадські акції під Бучан-
ською міською радою та під будинком громад-
ського діяча і власника Інтернет-провайдера 
Компанії «Бест» Олексія Зіневича.

Так, у день прийняття генплану в Ірпені з ме-
тою відволікання уваги від громадського про-
тесту в місті саме Таможній організував пова-
лення паркану біля будинку Олексія Зіневича 
та пікетування Бучанської міської ради. За сло-
вами Зіневича, саме Таможній зібрав та привіз 
тітушок, які влаштували «концерт» під міською 
радою та попсували паркан біля  його будинку.

Таможній за матеріальну винагороду збирав 
малозабезпечених громадан, один з яких, Во-
лодимир Зубейко, про це розповів на камеру. 
Зубейко зазначив, що ганебні і принизливі ма-
ніпуляції за участю «атошників» — звичні мето-
ди голови фракції «Партії захисників Вітчизни».

Показово, що Таможнього активно підтримують ін-
формаційні ресурси, що знаходяться під контролем 
лідера партії «Нові обличчя» Володимира Карплю-
ка, підозрюваного у низці кримінальних злочинів.

Нагадаємо, що у 2018 році депутат відзначився в 
низці корупційних скандалів. Так, у червні Олексан-
дра Таможнього звинуватили в отриманні хабара 
за позитивне голосування, яке стосувалось про-
довження договору оренди одному із забудовників.

Наприкінці року безробітий депутат влаш-
тував «показовий» банкет, зібравши для май-
бутнього проморолику до виборів «щирі» по-
дяки від електорату. 

До речі, з урахуванням мінімальної вартості 
страв, продемонстрованих у відеоролику Тамож-
нього, подібна «піар-акція» у бучанському кафе 
у новорічний «сезон» обійшлася у суму близько 
77 тис. грн.

БЕЗРОБІТНИЙ ДЕПУТАТ ТАМОЖ-
НІЙ, ЯКИЙ У ГРУДНІ ВЛАШТОВУ-
ВАВ ПРОВОКАЦІЇ У БУЧІ, НЕСПО-
ДІВАНО КУПИВ LEXUS

ІГОР ОВЕРКО НЕ 
ЗАДЕКЛАРУВАВ МАЙНО ТА 
КОШТИ НА СУМУ БЛИЗЬКО 
3 МЛН ГРН

Н а ц і о н а л ь н е 
агентство з пи-
тань запобіган-

ня корупції виявило 
ознаки кримінально-
го правопорушення, 
пов’язаного з коруп-
цією, у декларації за-
будовника, депутата 
Ірпінської міської 
ради Ігоря Оверка.

А саме — умисного декларування недостовір-
ної інформації на суму понад 250 прожиткових 
мінімумів для працездатних осіб.

Так, встановлено, що Ігор Оверко у звітному 
2016 році відчужив 412 об’єктів нерухомості, 
однак недостовірно вказав дохід, отриманий 
від таких правочинів.

Депутат також не задекларував 3 власні зе-
мельні ділянки в місті Ірпінь та недостовірно 
вказав дохід дружини.

Загалом встановлено відображення у декла-
рації посадовця недостовірних відомостей на 
суму понад 2,9 млн грн.

Нагадаємо, наразі Ігор Оверко будує багатоповер-
хівку під виглядом школи на заплаві річки Ірпінь.

Крім того, у 2017 році Ігор Оверко мав у влас-
ності 186 квартир загальною площею більше, 
ніж футбольне поле стадіону «Олімпійський».

  Наталія ПРОЦЕНКО 
ПОГЛЯД

  Галина КАМІНСЬКА 
ПОГЛЯД
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МАСКУВАЛЬНІ СІТКИ РУКАМИ ВОЛОНТЕРІВ

 ПЕРСПЕКТИВИ

ЯКЕ МАЙБУТНЄ ЧЕКАЄ ВИШГОРОДЩИНУ: 
ОСНОВНІ НАПРЯМКИ ВИЗНАЧИЛИ НА 
ЗАСІДАННІ РАДИ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ

ВИШГОРОДСЬКУ НАБЕРЕЖНУ 
ОЧІКУЮТЬ КАРДИНАЛЬНІ ЗМІНИ: 
З’ЯВЛЯТЬСЯ СПОРТКОМПЛЕКСИ, 
МОЛОДІЖНИЙ ЦЕНТР  
І СТАЦІОНАРНА СЦЕНА

У Вишгороді відбулось засідання Ради регіо-
нального розвитку, присвячене обговоренню 
основних напрямків Вишгородського району 

на 2019–2021 роки.
«До  цієї ради увійшли структурні розділи рай-

держадміністрації, депутати районної ради, го-
лови місцевих рад району, громадські активісти, 
громадські організації — кому не байдужий розви-
ток Вишгородщини», — зазначив голова Вишго-

родської районної державної адміністрації В’яче-
слав Савенок.

На засіданні підбивали підсумки і минулих років. 
На  Вишгородщині вдалося зробити кілька важ-
ливих кроків для населен-
ня. Зокрема, в  селі Боденьки 
у  2018  році було відкрито ам-
булаторію сімейної медицини. 
Зараз на  території Київської 
області будується 19  лікарень, 
дві з них на території Вишгород-
ського району. На думку заступ-
ника голови Київської обласної 
державної адміністрації, кошти 
дуже ефективно використову-
ються на місцях.

«У  цьому році ми плануємо роз-
робляти програму соціально-еко-
номічного розвитку, яка вже на за-
вершальному етапі — соціальному 
захисту буде приділена значна 
увага», — запевнив заступник го-
лови Київської обласної державної 
адміністрації В’ячеслав Кучер.

Говорили про те, що слід приділити увагу інве-
стиційній діяльності району, а також підсумовували 
етапи реформи децентралізації. Приділили увагу і 
питанням медицини. Останнім часом кількість меш-
канців Вишгородського району значно зросла, тож 
і вишгородські лікарні потребують більшого забез-
печення.

«Усього 75  тисяч жителів перебувають на  тери-
торії Вишгородського району. 35 тисяч — міські, 39 — 
сільські жителі. На  жаль, є інша статистика, яка 
свідчить про те, що кількість людей на території 
Вишгородського району майже в 2,5 рази більша», — 

розповів головний лікар Вишго-
родської центральної районної 
лікарні Іван Клюзко.

Значну увагу приділили і питан-
ням освіти. Зокрема, у Вишгороді 
проблема з наповненістю шкіл 
надзвичайно гостра. Адже деякі 
навчальні заклади переповнені 
в  півтора рази. Вирішувати це 
питання планують вже цьогоріч — 
добудовою нового корпусу 
у школі «Сузір’я».

«Вишгородською районною ад-
міністрацією розроблено місто-
будівний розрахунок — але тіль-
ки ДБНи в  «Сузір’ї» дозволяють 
добудувати ще один корпус, інші 
школи на  будівництва не  роз-
раховані», — запевнив голова 
Вишгородської РДА В’ячеслав Са-
венок.

Наразі проект добудови розроблений, він прой-
шов експертизу та проведені тендерні процедури. 
Розпочати будівництво нового корпусу планують 
вже навесні. 

  Олександр МЕРЕЩЕНКО 
ПОГЛЯД

Перспективи розвитку. Перше засідання регіональної 
ради Вишгородського району.

У народі кажуть — гуртом і батька легше бити. У нашому випадку — ворога здолати. У Вишгороді вже четвертий рік поспіль волонтери трудяться над виготов-
ленням маскувальних сіток для оборонців країни, адже ж їм не байдужа доля наших бійців.

П ройшов перший етап слухань стосовно забудови набережної Київсько-
го моря. Обговорювалися громадські інтереси у  проекті містобудівної 
документації щодо розробки детального плану території для забудови 

набережної.
Згідно проекту планують збудувати просвітницько-туристичний комплекс, освіт-

ній заклад, також облаштують причали, спортивні майданчики, зведуть стаціо-
нарну сцену. Розробку детального плану території довірили Науково-дослідному 
і проектному інституту містобудування.

«Детальний план має на меті розвиток цієї території як туристичної, ре-
креаційної, культурної і спортивної. Заплановано розміщення Національно-
го центру «Дім української молоді», глобальна реконструкція співочого поля. 
Вирішили побудувати велику стаціонарну фестивальну сцену, на якій можна 
буде збирати колективи будь-якого масштабу. Також співоче поле скоріше 
за  все буде вимощено бруківкою», — розповів Вишгородський міський голова 
Олексій Момот.

За словами мера міста, вже прибрали звідти більшість закладів харчування, за-
лишається лише два кафе. Заплановано чимало спортивних об’єктів  — це фут-
больні поля зі штучним покриттям, волейбольні майданчики, тенісний корт, місця 
для гри у баскетбол та сквош. Можливо, буде і каток. У такий спосіб хочуть зробити 
цю територію ще більш привабливою для вишгородців та гостей міста.

Також на  початку набереж-
ної планують розмістити на-
вчальний заклад для дітей з 
особливими потребами, а саме 
школу «Надія». Але поки це під 
питанням.

Водночас набережна міста є 
пам’яткою охорони та заповід-
ною зоною. На  її території, 
а саме навколо озера «Бегемо-
тики», ростуть унікальні черво-
нокнижні рослини.

На що місцева влада запев-
нила: зачіпати рослини не зби-
раються. Якщо буде необхідно, проведуть додаткові комісії для обстеження цієї 
місцевості. «Завжди там знаходилися стихійні футбольне і волейбольне поля, 
там лише пісок. Рослини є навколо озера «Бегемотик», але не між ними», — каже 
мер Вишгорода.

«У  нас залишилося досить мало аутентичних місць у  Вишгороді, куди мож-
на прийти і подивитися, що тут колись льодовик утворив такий історичний 
ландшафт… Не треба нічого там будувати. Залиште все як є. Не будуйте нічого 
капітального, адже це унікальний ландшафт. Якщо забудуємо, родзинки нашого 
міста не буде», — пояснює науковий співробітник Вишгородського історико-куль-
турного заповідника Алла Плотнікова.

Спортивні майданчики та стаціонарну сцену реалізують вже цього року. Інші 
об’єкти зведуть протягом 2–3 років.

Це був лише перший етап громадських слухань. До обговорень місцевих мешкан-
ців, підприємців та громадських діячів запрошуватимуть і надалі. 

«Ми тут плетемо і ріжемо, плетемо і ріжемо. І ро-
бимо перемогу нашу ближчою. Дуже приємно, коли є 
контакт зворотній. Ми відправляємо сітки і потім 
хлопці нам надають фотозвіти. У нас є гасло: «Хто 
не хоче підтримувати свою армію, той буде годува-
ти ворожу», — каже волонтер групи «Сітка-Берегиня» 
Олена Роговенко.

Для кожної пори року маскувальна сітка повинна 
бути іншою, та й зношується швидко. Тому волонтери 
ніколи не припиняють своєї діяльності.

«Ми дуже пишаємося тим, що хлопці нас мотиву-
ють не забувати, що ми громадяни своєї країни. Нам 
може вік не дозволяє, хочеться полежати на дивані, 
але ми розуміємо, що в цей час, коли ти лежиш на ди-
вані — десь в окопі сидить хлопець і захищає тебе. 
Звісно, встаєш і йдеш сюди», — пояснює Олена.

Небайдужі містяни, знайшовши вдома непотрібну 

тканину, приносять її волонтерам  — тут і старезний 
одяг з бабусиної шафи, і мішок з обрізками тканин 
з домашніх запасів, і тканини, що їх не використали 
у  пошивних цехах. Дехто приносить гроші. Волонте-
ри потребують у зимовий час білої тканини. Згодить-
ся стара постіль та будь-який легкий натуральний 
матеріал. «Зараз плетемо біле. Звертаємося через 
Фейсбук до всіх небайдужих — приносьте нам, будь 
ласка, тканину. Люди відгукуються», — каже Ольга.

Сюди приходять плести сітки люди різного віку та 
професій. Кажуть, справа згуртовує  — тут знайшли 
однодумців і навіть друзів. «Мені це подобається. 
Знайшла тут друзів багато. Подобається сюди хо-
дити. Я  сумую, якщо не  треба йти. Всі такі гарні, 
дружні, однодумці», — розповідає з посмішкою на ву-
стах Зінаїда Жемельцева.

Волонтери закликають вишгородців долучатися 
до плетіння, адже рук завжди не вистачає. Приходити 
можна щодня по будням з 5 до 7 вечора, знаходиться 
приміщення за адмінбудівлею. 

  Наталія ПРОЦЕНКО 
ПОГЛЯД

  Наталія ЄРОФЕЄВА 
ПОГЛЯД
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НЕ ВИСТАЧАЄ ТЕХНІКИ ТА ПРАЦІВНИКІВ 
ДЛЯ ОПЕРАТИВНОГО РОЗЧИЩЕННЯ 
ДОРІГ І ТРОТУАРІВ — КП «БЛАГОУСТРІЙ-
ВИШГОРОД»

ДОПОМОЖІТЬ ВИЖИТИ:  
ЯК ПЕРЕЗИМУВАТИ БЕЗПРИТУЛЬНИМ 
ТВАРИНАМ

У Вишгороді вже не перший день та ніч роз-
чищають місто від снігу. Водночас чимало 
доріжок та тротуарів досі залишаються 

засніженими. У  комунальному підприємстві 
«Благоустрій» запевняють: усе через нестачу 
спецтехніки та недостатньої кількості співробіт-
ників. Наразі над прибиранням працює 35 осіб.

«У нас працюють робітники з 5 години ран-
ку, прибирають проїзджу частину, пішохідні 
доріжки. Є і нічні зміни. Проблема в техніці — її 
нам не вистачає. Працює у нас лише два трак-
тори, одна піскорозкидувальна машина і одна 
вантажна машина. Також проблема в кадрах — 
люди не  йдуть працювати сюди, бо заробіт-
на плата не  дуже приваблива. Раніше нада-
вали житло працівникам, але зараз вже таке 
не  практикується», — розповідає майстер КП 
«Благоустрій-Вишгород» Євгенія Шаповал.

Найпроблемніші райони міста  — приватний 
сектор, кажуть у  комунальному підприємстві. 
«Люди не узгоджують свої городи — а вони ви-
ходять на проїзджу частину. Транспорт там 

не може проїхати, щоб прибрати тим же лю-
дям дорогу», — каже майстер.

Також чимало проблем з припаркованими 
автомобілями. «Люди ставлять де і як попа-
ло свої автівки. Тому чимало таких місць, де 
неможливо прибрати від снігу дороги та до-
ріжки», — розповідає Євгенія Шаповал.

Водночас вишгородці розділилися на два та-
бори: ті, хто задоволені розчищенням від снігу, 
і ті, хто обурені повільними темпами роботи.

«Ходила до  аптеки «Доброго дня». Там 
не те щоб нерозчищено, там такий шар льо-
ду, що можна вбитися», — бідкається вишго-
родчанка Ірина.

«Я  бачу, як у  місті активно прибирають 
сніг. Я з 6 ранку не сплю, виходив в магазин і 
бачив, як люди зі спецтехнікою прибирають. 
Я вважаю, що у Вишгороді благоустрій дуже 
добрий, на тому ж фоні Києва, наприклад», — 
розповідає місцевий житель Дмитро.

У комунальному підприємстві зазначають, що 
роботи з посипки пісчаною сумішшю, розчи-
щення від снігу тротуарів, пішохідних доріжок 
та зупиночних комплексів може затягнутися 
на тиждень. 

З има, на жаль, самостійно займається 
регулюванням кількості безпритульних 
тварин. До весни багато з них не дожи-

вуть за  відсутності спального місця, їжі та 
води. Холод змушує тварин постійно пере-
суватися з місця на  місце, аби не  померти. 
Вони втомлюються, майже не  сплять, втра-
чають енергію, та й їжу дістати не  завжди 
вдається. Такий цикл приводить до  нещас-
ливого кінця.

«Доросла собака за своєю природою спить 
по 12–14 годин на добу. Цуценя — 14–16 годин. 
Якщо у тварини немає можливості у безпеці 
та теплі виспатися у сухому місці — то вона 
може не вижити, не відновлює сили», — пояс-
нює інспектор з правил утримання та пово-
дження з тваринами КП «Благоустрій-ВМР» м. 
Вишгород Ольга Кім.

Зрозуміло, що найліпша допомога  — це 
забрати безпритульну тварину до  себе. Так 
зробила 6-річна вишгородчанка Тамара 
Данилюк. Вона розповідає, що нещодавно 
на своєму вікні побачила кота.

«У нього вся голова була в ранках. Ми його 
впустили через віконце і почали лікувати. 
Тепер він красивий котик, хороший. Він, ви-
являється, любить спати догори ногами. Ми 
хочемо йому знайти хорошого господаря», — 
розповідає дівчинка.

Але не  кожен може дозволити собі трима-
ти тварину вдома. І навіть коли забирають 
безпритульну собаку чи кота, на вулицях за-
сніженого міста залишаються мерзнути де-
сятки-сотні інших. За словами інспектора, хо-
лод — не вирок. Врятувати від лютого морозу 
можуть будки.

«Будка, зроблена з матеріалу гарної якості, 
утеплена і вмощена сіном  — обов’язково сі-
ном, яке дає тепло і яке не мокне так сильно, 
як ганчір’я. Звичайно ж, це порятунок. І важ-

ливо, щоб люди годували собак», — запевняє 
інспектор.

По Вишгороду вже є місця, де розташовані 
будки для тварин. В  основному люди пози-
тивно ставляться до  такого сусідства. Але є і 
ті, кого це не влаштовує. Деякі жителі одного 
із житлових комплексів міста погрожують ро-
зібратися з тваринами.

«У мене з ними офіційні зустрічі проходили, 
на  яких я  розповідала, що жорстоке пово-
дження з тваринами тягне за собою відпові-
дальність: є адміністративна, є кримінальна. 
Тому що вони тут різні версії вигадували, як 
позбутися тварин. Я  їм пояснювала, що це 
собаки нашого міста. Вони стерилізовані, 
вакциновані від сказу саме містом. Тому вони 
перебувають під наглядом міста», — розпові-
дає Ольга Кім.

Вишгородців закликають бути милосердни-
ми. Адже якби у більшості дворів були такі буд-
ки  — безпритульним тваринам легше було  б 
переносити холоди. Затрат мінімум, а  комусь 
це врятує життя. 

ВОДА ДЛЯ ВИШГОРОДЦІВ СТАЛА ДОРОЖЧОЮ
У Вишгороді на послуги водопостачання та водовідведення змінилися тарифи.
Виконавчий комітет погодив та затвердив Вишгородському міському комунальному підприєм-

ству «Водоканал» тарифи на послуги з водопостачання та водовідведення.
Тарифи на централізоване водопостачання та водовідведення за 1 куб. м.

Водопостачання, грн Водовідведення, грн
без ПДВ з ПДВ без ПДВ з ПДВ

11,62 13,94 11,93 14,32
Тарифи на послуги з централізованого постачання холодної води та водовідведення (з вико-

ристанням внутрішньобудинкових систем) за 1 куб.м.
Водопостачання, грн Водовідведення, грн

без ПДВ з ПДВ без ПДВ з ПДВ
12,23 14,68 12,50 15,00

Вишгородське міське комунальне підприємство «Водоканал» ввело у дію тарифи з водопоста-
чання та водовідведення з 1 лютого 2019 року.

РИБАЛКАМ НА ЗАМІТКУ: ЗАПРАЦЮВАЛИ ОНЛАЙН 
КАРТИ ЗИМУВАЛЬНИХ ЯМ З ГЕОГРАФІЧНИМИ 
КООРДИНАТАМИ

Рибоохоронними патрулями Держрибагентства України в усіх 
регіонах створено інтерактивні онлайн карти з переліком зи-
мувальних ям та їх географічними координатами. На цих картах 
в режимі онлайн також можна ознайомитись із зонами, забо-
роненими для будь-якого рибальства протягом усього року.

Всі карти зимувальних ям можна переглянути за посиланням: 
http://bit.do/uazimyam2019.

«Дуже важливо було відобразити інформацію у максималь-
но зручному та зрозумілому форматі для рибалок. Щоб, пе-
ребуваючи безпосередньо на  водоймі, громадянин відкрив карту та зрозумів, в  забороненій 
чи дозволеній зоні для рибальства він знаходиться, де починаються та закінчуються межі 
заборонених ділянок», — зазначили у відомстві.

Інформація, нанесена на карти, регламентується наказами відповідних територіальних органів 
Держрибагентства, Правилами промислового рибальства та Правилами любительського і спор-
тивного рибальства.

Нагадуємо, з 1 листопада 2018 року до початку весняно-літньої заборони 2019 року в Україні 
заборонений будь-який вилов риби на  зимувальних ямах. За  порушення правил рибальства 
на  зимувальних ямах передбачено покарання від адміністративних штрафів до  кримінальної 
відповідальності.

Київський Рибоохоронний Патруль

Волонтери Благодійного фонду «Здорова нація» Олексій Коба та Святослав Куценко завітали 
до Вишгородської центральної районної лікарні та передали медичному закладу безкоштовну 
благодійну допомогу у  вигляді життєво необхідних медичних препаратів, які застосовуються 
в реанімації та хірургії.

Ці ліки будуть безкоштовно надаватися соціально незахищеним громадянам, інвалідам, пенсі-
онерам за рекомендацією лікарів у разі потреби.

 ФОТОФАКТ

 РЕГІОН

  Наталія ПРОЦЕНКО 
ПОГЛЯД  Наталія ЄРОФЕЄВА 

ПОГЛЯД
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 — Доброго дня, пане Міністре! Скажіть, 
чи це правда, що з 1 січня розмір алімен-
тів збільшився?

Соня Гук

■ Хочу поінформувати шановну читачку, 
що на початку липня ми домоглися при-
йняття другого пакету законів у рамках 
проекту Уряду та Мін’юсту #ЧужихДітей-
НеБуває. Новації цих законів покликані 
захистити економічні права найменших 
українців та убезпечити їх від можливого 
економічного насильства з боку дорослих.
Серед іншого ми прописали й норму, яка 
стосується підвищення мінімального роз-
міру аліментів на одну дитину. Ця норма, 
як й інші положення пакету законів, поча-
ла діяти 28 серпня 2018 року.

Який розмір аліментів запроваджуєть-
ся цим Законом?

Відповідно до прийнятих змін, мінімаль-
ний гарантований розмір аліментів на 
одну дитину не може бути меншим, ніж 
50% прожиткового мінімуму для дитини 
відповідного віку. Однак ця сума може 
бути присуджена лише в тому випадку, 
коли у батька чи матері, які прожива-
ють окремо, не вистачає коштів для того, 
щоб платити більші аліменти. 

Натомість, мінімальний рекомендований 
розмір аліментів на одну дитину прирів-
нюється до прожиткового мінімуму для 
дитини відповідного віку.

З 28 серпня це стало:
1. 1559 грн для дитини до 6 років,
2. 1944 грн для дітей від 6 до 18 років.
З 1 січня підняли відповідні суми до:
1. 1626 грн для дітей менше 6 років,
2. 2027 грн для дітей 6 років і старших.

Яким чином здійснюватиметься кон-
троль за цільовим витрачанням алімен-
тів?

Одне з важливих питань, які нам за-
давали як представники громадськості, 
так і депутати перед прийняттям другого 
пакету законів, стосувалося посилен-
ня контролю за використанням коштів. 
Адже багато хто побоювався, що сплачені 
аліменти можуть використовуватися не на 
потреби дитини.

Хочу наголосити, що орган опіки та 
піклування проводитиме регулярні ін-
спекції батьків, з якими живуть діти і які, 
відповідно, отримують аліменти. Порядок 
та періодичність таких інспекцій визнача-
тиметься Мінсоцполітики.

Окрім того, за заявою платника алімен-
тів, який не має заборгованості зі сплати 
аліментів, інспекції можуть проводитися 
позапланово, але не більше за один раз 
на три місяці.

Також у законі ми передбачили санк-
ції до того з батьків, котрий витрачає 
отримані кошти не на потреби дитини, 
зокрема, ухилення батьків або осіб, які їх 
замінюють, від виконання передбачених 
законодавством обов’язків щодо забезпе-
чення необхідних умов життя, навчання 
та виховання неповнолітніх дітей тягне 
за собою попередження або накладен-
ня штрафу від п’ятдесяти до ста неоподат-
ковуваних мінімумів доходів громадян.

Де можна отримати детальнішу 
консультацію по кожному конкретному 
випадку?

Для того, щоб отримати більш деталь-
ні консультації чи роз’яснення, слід 
звер нутися до одного з наших цен-
трів чи бюро безоплатної правової 
до по моги. Дізнатися, де розташова-
ний найближчий з них можна на сайті 
http://legalaid.gov.ua/ua/ або за теле-
фоном гарячої лінії: 0(800)213-103.

ІЗ 1 СІЧНЯ 2019-го РОЗМІР 
АЛІМЕНТІВ ПІДВИЩИВСЯ  
КОНСУЛЬТУЄ МІНІСТР ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

 ДОВКІЛЛЯ

 ЮРИСКОНСУЛЬТ

ВИШГОРОД СТАВ ПЕРШИМ: ДЛЯ ШКОЛЯРІВ МІСТА 
ВПРОВАДЖУЮТЬ ОСОБЛИВІ ЗАНЯТТЯ З ЕКОЛОГІЇ

К оаліція УКРПЕК разом з ЧИСТО. Вишго-
род розпочинає практичне впрова-
дження в Україні міжнародної освітньої 

екологічної програми в рамках «Зеленого па-
кету» для учнів середньої — 5–8 класи, та стар-
шої школи — 9–11 класи. Програма, яка орієн-
тована на  розширення екологічних знань та 
відповідального поводження з відходами, ви-
кладається у школах 14 країн світу, що входять 

до  Організації безпеки та співробітництва 
в Європі — ОБСЄ.

Сьогодні, 9  січня, ми розпочали програ-
му підготовки учителів шкіл міста Вишгород 
до  викладання шкільного курсу «Зеленого 
пакету» за  новітніми методологічними мате-
ріалами, підготовленими за  участі партнерів 
УКРПЕК. Учителям та учням Вишгорода стануть 
доступними передові навчальні інноваційні 

методики та новітні 
матеріали, які рані-
ше охопили майже 
2,5 мільйони школя-
рів у  різних країнах 
світу.

Завдяки спільним 
зусиллям УКРПЕК 
та її партнерів ми 
адаптували матеріа-
ли освітньої програ-
ми та підготували 
методичні рекомен-
дації з викладання 
шкільного курсу 
«Зеленого пакету», 
який включає 17  го-
дин теоретичних та 
практичних інтерак-
тивних занять. Чоти-

ри базових блоки курсу розкривають головні 
правила відповідального поводження з від-
ходами та сприяють підвищенню екологічної 
обізнаності та відповідальності школярів.

Ми розпочинаємо цей шкільний освітній 
проект з Вишгорода, адже саме це місто стало 
першим в  Україні пілотним майданчиком, де 
було впроваджене роздільне збирання сміт-
тя. І, як показав досвід, найбільше значення 
у цьому процесі має освітня та просвітницька 
діяльність серед дітей та мешканців громади.

Українська Пакувально-Екологічна Коаліція

«КОСМІЧНІ» РАХУНКИ ЗА ТЕПЛО ТА ЙМОВІРНІ  
ПРОБЛЕМИ З ВОДОПОСТАЧАННЯМ — СЕСІЯ 
ВИШГОРОДСЬКОЇ МІСЬКРАДИ 
Деякі жителі міста Вишгород отримали рахунки за опалення з величезними сумами. Астрономічні 
платіжки здивували мешканціув будинку по Дніпровській, 9. В середньому за місяць їм нарахували 
по 4 тисячі грн за опалення двокімнатних квартир.

У чому  проблема, пояснили під час сесії 
Вишгородської міської ради, що відбу-
лася 7 лютого 2019 року.

«Яка основна причина некоректної ро-
боти лічильника? Лічильник працює пра-
вильно, але була програмна помилка. Чому 
саме? Я  думаю, що ні для кого не  секрет, 
як у  старий спосіб скручують електролі-
чильники. Саме такий випадок по  будинку 
на  Дніпровській. Тобто там була помил-
ка. Напруга пройшла по  системі опалення, 
а так як лічильник підключений до системи 
опалення, у нього з’явилася помилка. І так 
за  допомогою комп’ютера визначили», — 
пояснив депутат Вишгородської міської ради 
Олег Кучмій.

На жаль, контролювати доступ до  те-
плопунктів у  кожному будинку неможливо. 
Насамперед через те, що вони  — власність 
місцевих жителів. Чимало таких випадків бу-
ває, коли зловмисники приходять у  підвал, 
збивають замок і отримують доступ до  лі-
чильників. Така  ж ситуація і з горищами. 
У  міській раді зазначили: щомісяця заміню-
ють близько 70-ти замків.

Водночас потерпають не  тільки 
мешканці будинку № 9 по вулиці 
Дніпровській. Вцілому суми платі-
жок, які отримали за січень деякі 
мешканці Вишгорода, завищені.

«І вони складають близько 
1600  грн за  1  Гкал. Вивчаючи це 
питання, ми побачили, що ці 
тарифи були прийняті на  позачерговій се-
сії Вишгородської районної ради «з руки», 
без обговорення на  профільних комісіях. Це 
є прямим порушенням регламенту. Тому ми 
звертаємося до  прокуратури Київської об-
ласті з приводу вивчення законності цього 

підняття цін», — заявив депутат Вишгород-
ської міської ради Артем Тютюнник.

Також під час засідання обговорили пи-
тання водопостачання. Кількість будинків 
у  місті невпинно збільшується, а  забудов-
ники не дотримуються всіх технічних умов. 

Наразі забудовники верх-
ньої частини Вишгорода 
по проекту мають зроби-
ти колектори до  каналі-
заційно-насосної станції 
по  вулиці Шолуденка. 

Однак ні ЖК «Велесгард», ні ЖК «4 Карата» 
цього не зробили.

«Скоро може бути так, що на цих мережах 
заводу «Карат», який побудував їх у  1982–
84  роках, будуть проблеми. Мережа може 
не  витримати. І верхня зона міста зали-
шиться без води», — зауважив заступник ди-
ректора Вишгородського комунального під-
приємства «Водоканал» Олександр Сорокін.

Необхідно не тільки надавати місця забудов-
никам, а й контролювати виконання технічних 
умов. Олександр Сорокін зазначив, що «Водо-
канал» не спроможний з ними боротися.

Також здорожчало харчування у дитячих са-
дочках міста. З 1 січня воно становить 40 гри-
вень на день для однієї дитини, але зростання 
вартості очікується і надалі.

  Наталія ПРОЦЕНКО 
ПОГЛЯД

 АКТУАЛЬНО!
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 КУЛЬТУРА І ЖИТТЯ

ШКОЛЯРІ СКЛАЛИ 
ПАЗЛ-КАРТУ УКРАЇНИ 
ДО ДНЯ СОБОРНОСТІ

 СПОРТ

ВИШГОРОДЕЦЬ ЗДОБУВ 
ДВІ ЗОЛОТІ МЕДАЛІ 
НА МІЖНАРОДНИХ 
ЗМАГАННЯХ

Пишаємося чемпіоном з Вишгорода. 25-27 
січня в Люксембурзі відбулися міжнародні 
змагання Evromeet 2019. Збірну команду 
України представляв вихованець Вишго-
родської районної комплексної дитя-
чо-юнацької спортивної школи Ростислав 
Крижанівський, який виборов дві золоті 
медалі на дистанціях 100 і 200 м брасом. 

Ростислав Крижанівський став кращим 
плавцем за балами Fina серед юнаків 2003-
2004 року народження.

Вітаємо чемпіона!

22  січня 1919  року  навічно вкарбувалося 
в  історію величним національним святом  — 
Днем Соборності України. З нагоди цієї дати 
Вишгородська районна державна адміністра-
ція, Вишгородська районна рада Київської 
області, Вишгородська міська рада та жителі 
району зібралися, щоб вшанувати пам’ять 
борців за  свободу, незалежність та собор-
ність України.

Участь у  заході також взяли представники 
Вишгородської районної ради учнівського са-
моврядування ВРРУС «Up Town». Учні склали 
пазл карти України та нагадали всім про єд-
ність українських земель, про те, що окуповані 
Крим, Донеччина та Луганщина — це Україна.

Квіти були покладені до  інформаційного 
стенду подій Революції гідності, вшанування 
пам’яті Героїв Небесної сотні та до  підніжжя 
пам’ятника видатного сина українського наро-
ду — Тараса Григоровича Шевченка.

Вишгородська районна державна 
адміністрація

ДІТИ В ЗАХВАТІ ВІД «КАЗОК НА ПЕЧІ» : 
ВИШГОРОДСЬКИЙ МУЗЕЙ ЗАПРОВАДИВ НОВИЙ ПРОЕКТ

ФЕСТИВАЛЬ КОЛЯДИ: КОЛЕКТИВИ РАЙОНУ 
БОРОЛИСЯ ЗА ЗВАННЯ НАЙКРАЩИХ

Н ещодавно у  Вишгородському істори-
ко-культурному заповіднику презенту-
вали новий проект — «Казки на печі від 

Вадима Перегуди». Ініціатор проекту — дирек-
тор ВІКЗ, кандидат історичних наук Влада Ли-
товченко.

«Усі казки, які ми розповідаємо під час 
таких заходів, а також казкові персонажі, 
стосуються історичної Вишгородщини, 
та ґрунтуються на  історичних фактах і 
місцевих легендах. Це вели-
кий етнографічний пласт, 
який потрібно не  тільки 
піднімати, вивчати, а  й 
популяризувати», — розпо-
відає провідний науковий 
співробітник ВІКЗ Вадим 
Перегуда.

Назва проекту не  випад-
кова  — дійство розпочина-
ється в  затишному куточку 
музею біля справжньої печі 
з українським розписом, яка 
чудово доповнює казкову 
атмосферу.

Під час заходу розповіда-
ли казки, історії про древній 
Вишгород, також відвідувачі 
власноруч зро били та роз-
фарбували міні-човен-дов-
банку.

«Люди не лише слухали цікаві розповіді, а й 
творили власний казковий світ»,  — поділи-
лась враженнями молода мама, яка завітала 
із сином до  Музею давньоруського гончар-
ства на «Казки на печі від Вадима Перегуди».

Прес-служба Вишгородського історико-
культурного заповідника

На Вишгородщині відбувся районний фестиваль різдвяної коляди «Ой радуйся, земле».

В ишгородський районний будинок куль-
тури «Енергетик» гостинно зустрів ама-
торів народного мистецтва, прихиль-

ників українських традицій, шанувальників 
хорового, фольклорного, ансамблевого мис-
тецтва та сольного співу.

У цьому році у традиційному конкурсі-фести-
валі взяли участь дитячі та дорослі колекти-
ви, майстерність яких оцінювало професійне 
журі: директор Київського обласного центру 
народної творчості та культурно-освітньої 
роботи Тамара Негода, солістка Національної 
філармонії України Тетяна Школьна, керівник 
вокальної студії «Астерія» ВРБК «Енергетик» 
Юлія Каталагіна, директор Вишгородської ди-
тячої музичної школи Анжеліка Барнич, керів-
ник вокальної студії «Бі Брайт» ВРБК «Енерге-
тик» Ірина Беза, заслужений артист естрадного 
мистецтва України Анатолій Лавренчук.

У дитячій конкурсній програмі взяли участь 
вокальний ансамбль «Кришталева мить» Ди-
мерської дитячої музичної школи, вокальний 
ансамбль «Співаночка», Вишгородського місь-
кого центру художньо-естетичної творчості 
учнівської молоді «Джерело», хор «Світанок» 
Димерської дитячої музичної школи, театраль-
на студія «Браво» Новопетрівського будинку 
культури.

З дорослих колективів виступили народний 
хор «Вишгород» ВРБК «Енергетик», народний 
аматорський ансамбль української народ-
ної пісні «Веснянка» села Гута Межигірська, 
народний аматорський колектив «Червона 
калина» Катюжанського будинку культури, 
народний аматорський ансамбль «Новопе-
трівчанка» села Нові Петрівці, аматорський 
колектив «Бабине літо» села Гута Межигір-
ська, аматорський колектив «Журавлині клю-
чі» села Козаровичі, аматорський театр пісні 
і танцю «Серпанок» села Гута Межигірська, 
Демидівський аматорський хор «Любисток», 

етно-гурт «Дивина» села Лютіж, 
народний аматорський хор Ви-
щедубечанського будинку куль-
тури «Деснянські зорі».

За оцінками почесного журі 
перше місце серед дитячих ко-
лективів посів хор «Світанок» 
Димерської дитячої музичної 
школи. Диплом за  перше місце 
серед дорослих колективів от-
римав народний аматорський 
хор Вищедубечанського будин-
ку культури «Деснянські зорі».

Вишгородська районна 
державна адміністрація

ТЕАТР-ШКОЛА ПОДАРУВАЛА СВЯТО ОДИНОКИМ ВИШГОРОДЦЯМ
Нещодавно театр-школа «МоноФон» (режисер – Уляна Штурба), що працює при Вишгородському районному будинку 
культури «Енергетик», побувала у стаціонарному відділенні для постійного та тимчасового перебування Вишгородського 
територіального центру.

С таціонарне відділення дуже часто на-
зивають в народі «Будинком престарі-
лих», бо тут живуть літні люди — хворі, 

одинокі, котрі не можуть собою опікуватись і 
у котрих немає рідних, які б за ними догляда-
ли. Саме сюди, до своїх земляків, у день Різдва 
Христового повезли частинку свого таланту, 
свого бадьорого настрою, вклавши їх у теа-
тралізовану різдвяну постановку, учасники 
театру-школи.

Активістка Ольга Ким, уточнивши, що потріб-
но нашим підопічним, запропонувала меш-
канцям Вишгорода долучитись до привітань 

одиноких земляків: «Давайте разом докладе-
мо зусиль, щоб подарувати тепло і турботу 
тим, кому вони необхідні, хто немічний, як 
діти чи тваринки. Треба підтримувати одне 
одного. Не буває чужих одиноких людей, чужих 
дітей і чужих тварин».

Отож, приїхали у гості і з цікавою концерт-
ною програмою, і з подарунками — гігієніч-
ними та медичними засобами, фруктами, со-
лодощами.

Наші підопічні були раді зустрічі з юними 
талантами, щиро дякували за їх співпережи-
вання, подаровані хвилини тепла і радості, що 

створили неповторну атмосферу родинного 
єднання під Різдвяною Зіркою.

Приєднуючись до слів вдячності, висловле-
них нашими підопічними, хочеться подяку-
вати нашій небайдужій молоді за їх чудовий 
виступ, за колядки у такий світлий святковий 
день, за подарунки, тепле і щире спілкуван-
ня з нашими «дідусями» і «бабусями» — як 
з рідними. Хай вертаються до вас добром усі 
ваші добрі справи і примножуються у ваших 
талантах!

Вишгородський районний територіальний 
центр соціального обслуговування 
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В очікуванні дозволів
Просуваючи закон «Про валюту», керів-

ники Нацбанку наголошували, що він доз-
волить захистити національну економіку та 
фінансову систему від криз, а також забез-
печить свободу валютних операцій за  єв-
ропейським зразком. Більшість змін, які 
він запроваджує, спрямовані на юридичних 
осіб, тобто бізнес. Утім, деякі пункти торка-
ються і фізичних осіб. Зокрема, це можли-
вість купувати валюту онлайн та вкладати 
гроші за кордон без ліцензії.

Також 2019  року почала діяти постанова 
НБУ, що надає право фінустановам обміню-
вати валюту через банкомати. «Меню пла-
тіжного пристрою повинно містити інфор-
мацію про курс купівлі-продажу готівкових 
іноземних валют та повідомлення для фі-
зичної особи-нерезидента про можливість 
здійснення зворотного обміну невико-
ристаних коштів у  гривнях у  касі того бан-
ку, тієї фінансової установи, яким належить 
платіжний пристрій, за  умови наявності 
квитанції/чека банкомата», — йдеться у по-
станові.

Досі українські банки такої послуги не на-
давали і поки не  збираються змінювати 
свою політику. Винятком хіба є RwS банк, 
який минулого року встановив банкомати із 
продажу валюти в  міжнародному аеропор-
ту «Бориспіль». Утім, обмінний курс у  них 
значно відрізняється від середньоринково-
го, тож для споживачів користуватись таким 
сервісом невигідно.

Щодо обміну валюти онлайн, то  раніше 
така опція була доступна в інтернет-банкін-
гу Приватбанку. Після націоналізації уста-
нови послугу закрили. Інші ж банки не по-
спішали запроваджувати онлайн-обмінник, 
з одного боку, через відсутність державно-
го регулювання, з іншого  — через потребу 
розробки технічного забезпечення для та-
ких операцій.

Обмінник онлайн
Відповідно до  закону, банки та інші фі-

нансові компанії зможуть продавати валю-

ту онлайн фізичним особам. Але не  більше 
суми, що еквівалентна 150  тисяч гривень, 
на день.

«Онлайн-купівля  — це те, чого ми чекали 
більше ніж 10 років. Це не тільки просто для 
клієнтів, це зручно: один клік  — і ти купив 
валюту, тобі не потрібно виходити з дому, 
шукати по  відділеннях валюту. Ти усува-
єш операційний ризик: не несеш цю валюту 
в руках. Водночас це дуже зручно для банку, 
тому що знижуються витрати на інкасацію 
відділень і знижуються ризики», — зазначила 
начальник управління казначейства «Банку 
Форвард» Наталя Шишацька.

Тим часом у  Приватбанку вже оголосили 
про запуск оновленої послуги. У мобільному 
додатку «Приват24» клієнти зможуть миттє-
во купувати і продавати долари та євро. При 
цьому валюта конвертуватиметься безго-
тівково: клієнт зможе отримати гроші лише 
на  свій рахунок. Миттєвої видачі готівки 
не буде.

«У  терміналі самообслуговування мож-

на буде вставити валютну купюру і після 
конвертації в  гривню отримати зараху-
вання на  свій гривневий рахунок. А  можна 
не  вставляти купюру, можна вибрати 
в  терміналі два свої рахунки  — валютний і 
гривневий, і за допомогою терміналу прове-
сти покупку або продаж валюти», — уточнив 
член правління Приватбанку Олексій Шабан і 
додав, що перераховувати валюту третім осо-
бам не дозволять.

У банку обіцяють, що «Приват24» стане від-
критою платформою, доступною для клієнтів 
всіх українських банків. Щоб здійснювати 
платежі, у додатку можна буде зареєструвати 
інші картки. У  Приватбанку прогнозують, що 
клієнти купуватимуть не  більше 1  тисячі до-
ларів на добу.

Скептики зауважують, що онлайн-об-
мін валют буде не  дуже популярним через 
те, що українці віддають перевагу готівці і 
не схильні зберігати заощадження в банках. 
Прихильники цифрової економіки більш 
оптимістичні у своїх прогнозах. Але всі схо-

дяться на  думці, що нововведення загалом 
не збільшить попит на валютні операції се-
ред населення.

«Послуга буде затребувана клієнтами, 
які надають перевагу дистанційному бан-
ківському обслуговуванню і безготівковим 
розрахункам. Проте загальний рівень по-
питу на валюту з боку населення визнача-
ється не стільки каналами її купівлі, скільки 
інфляційними і девальваційними настроями 
та очікуваннями», — переконаний директор 
казначейства «Банку Кредит Дніпро» Олег 
Курінний.

Інвестиції без довідок
З 7 лютого держава також спростить про-

цедуру іноземних інвестицій для українців. 
Раніше, щоб купити нерухомість за  кордо-
ном, потрібно було отримувати індивіду-
альну ліцензію НБУ. Закон «Про валюту» 
таку вимогу скасовує. Натомість він вима-
гає лише повідомити Нацбанк про опера-
цію, а  також запроваджує інвестиційний 
ліміт у  50  тисяч євро, який згодом може 
зрости.

«Якщо ми будемо бачити, що у нас ситуа-
ція поліпшується, і такі операції не призво-
дять до відтоку капіталу, то, дійсно, ми бу-
демо і надалі піднімати ліміт», — пообіцяв 
заступник голови НБУ Олег Чурій.

Крім того, закон збільшує обсяги закор-
донних грошових переказів з 15  до  150  ти-
сяч гривень на  рік. Також ліміт зросте для 
поштових грошових відправлень. Його пла-
нують збільшити з 300  до  10  тисяч євро. Ці 
зміни важливі для тих, хто не  має рахунку 
в банку і здійснює разову транзакцію.

Таким чином, без індивідуальної ліцензії 
НБУ українці зможуть інвестувати в цінні па-
пери на глобальних ринках, вкладати гроші 
в  бізнес за  кордоном, відкривати рахунки 
в  іноземних банках тощо. За  словами пред-
ставників Нацбанку, у майбутньому держава 
планує зняти всі обмеження з валютних опе-
рацій. 

Центр громадського моніторингу 
та контролю

ІЗ 7 ЛЮТОГО УКРАЇНЦІ ЗМОЖУТЬ СКОРИСТАТИСЯ 
«ВАЛЮТНОЮ СВОБОДОЮ»

Дата 
перерахунку Вид перерахунку Підстава для перерахунку

Перерахунок військових пенсій Постанова КМУ від 21.02.2018 №103

Збільшення мінімальної пенсії для осіб, старших за 
65 років при стажі від 35 років

Частина 2 статті 28 Закону «Про загальнообов'язкове державне пенсійне 
страхування», Закон «Про державний бюджет України на 2019 рік»

Індексація Частина 2 статті 42 Закону «Про загальнообов'язкове державне пенсійне 
страхування»

Перерахунок пенсій за стажем працюючим 
громадянам

Частина 4 статті 42 Закону «Про загальнообов'язкове державне пенсійне 
страхування»

Перерахунок пенсій у зв'язку із збільшенням 
прожиткового мінімуму

Частина 3 статті 42 Закону «Про загальнообов'язкове державне пенсійне 
страхування» і Закон «Про Державний бюджет України на 2019 рік»

Перерахунок пенсій у зв'язку із збільшенням 
прожиткового мінімуму

Частина 3 статті 42 Закону «Про загальнообов'язкове державне пенсійне 
страхування» і Закон «Про Державний бюджет України на 2019 рік»

ЩЕ РАЗ ПРО ПЕРЕРАХУНОК ПЕНСІЙ У 2019-МУ...
Цього року український Уряд запла-

нував 6  етапів перерахунку пенсій. Два 
види перерахунку вже актуальні з 1 січня. 
Перший — стосується виключно військо-
вих пенсіонерів. Пенсії військовослуж-
бовцям почали перераховувати ще ми-
нулого року через збільшенням розміру 
грошового забезпечення. Черговий етап 
підвищення припав саме на 1 січня.

Окрім цього, з 1  січня 2019-го перераху-
вали звичайні пенсії тим громадянам, які 
досягли 65 років і мають не менше 35 років 
стажу. Це перерахування стало можли-
вим через зростання розміру мінімальної 
заробітної платні. Усім пенсіонерам, що 
підпадають під цей вид перерахунку га-
рантована мінімальна пенсія у розмірі 40% 
мінімальної заробітної плати в  Україні. З 
1  січня 2019  року розмір мінімальної за-
робітної плати збільшився з 3723  гривень 

до 4173, отже, розмір мінімальної пенсії для 
таких людей становить тепер 1669,20  гри-
вень (4173 грн х 40%). Для решти громадян 
мінімальна пенсія становить 1497 гривень, 
що дорівнює розміру прожиткового міні-
муму, встановленому для осіб, які втратили 
працездатність.

У липні та грудні поточного року розмір 
такого прожиткового мінімуму буде збіль-
шений вдвічі: з 1  липня він становитиме 
1564  гривень, а  з 1  грудня  — 1638. Таким 
самим буде і розмір мінімальної пенсії. То-
бто, влітку вона зросте на 67 гривень, а з 
наступної зими ще на 74 гривні.

Ще два види перерахунку держава здій-
снить з 1 березня і з 1 квітня. Це — обіцяна 
індексація, пов’язана із зростанням цін. 
Щорічний перерахунок пенсій з 1 берез-
ня прописаний на  законодавчому рівні 
ще з 2004 року, однак в останні роки про 

цю норму чомусь забули. Тепер цей вид 
перерахунку пообіцяли відновити, трохи 
змінивши його алгоритм. Згідно з онов-
леною статтєю 42  Закону України «Про 
загальнообов’язкове державне пенсійне 
страхування» пенсію повинні щорічно 
перераховувати шляхом збільшення по-
казника середньої заробітної плати, яка 
враховується при її розрахунку.

Стосовно  ж квітневого перерахунку, 
то  він торкнеться тільки тих громадян, 
у яких є неврахований стаж.

І останнє. Попри велику кількість пе-
рерахунків, пенсія в  2019  році зросте 
не  в  кожного пенсіонера. І навіть у  тих, 
кому її збільшать, розмір підвищення 
традиційно буде різний. Комусь умовно 
додадуть п’ять гривень, а комусь — кілька 
сотень. У кожному випадку потрібно роз-
биратися суто індивідуально.

*Акція діє з 01.11..2018 до 01.03.2019.  
Деталі акції на сайті: www.best.net.ua

 РЕФОРМИ

 ГРОШІ

Новий закон «Про валюту», ухвалений депутатами у червні минулого року, нарешті почне діяти. Із 7 лютого Нацбанк 
лібералізує валютний ринок, дозволяючи все, що не заборонено. Однак чи зможуть українці скористатись «валютною 
свободою»? Центр громадського моніторингу та контролю, з’ясував, що зміниться для громадян.
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 ГІМНАСТИКА ДЛЯ РОЗУМУ

 ГОРОСКОП  РЕЦЕПТИ

Овен. Лютий для вас буде 
цілком вдалим, ви будете 
відчувати себе в оточен-

ні однодумців, що додасть упев-
неності та рішучості. Не тільки 
ви, але і ваші друзі будуть точ-
но знати, що і як вам слід роби-
ти — можете сміливо розрахову-
вати на їхню підтримку.

Телець. Лютий для Тель-
ця — цілком гармоній-
ний період, пов’язаний з 

професійною діяльністю і мож-
ливістю збільшити свої дохо-
ди. Правда, в цей час, вам дове-
деться долати себе і виходити за 
звичні рамки.

Близнюки. Лютий для 
Близнюків — вдалий пе-
ріод для навчання, роз-

ширення своїх зв’язків, подоро-
жей і нових знайомств. Поява в 
житті нових людей може вияви-
тися знаковою і привести до 
розвитку дуже перспективних 
партнерських взаємин.

Рак. Лютий — не най-
сприятливіший місяць 
для вашого здоров’я, 

проте його гармонійна енергія 
допоможе вам вести активний 
спосіб життя, багато спілкувати-
ся, плідно працювати. Від вашо-
го вміння швидко адаптуватися 
до мінливих умов може залежа-
ти успіх в кар’єрі.

Лев. Лютий буде цілком 
сприятливим для здо-
ров’я Левів, що дозво-

лить вам бути енергійними та 
веселими. Крім того, ви зможе-
те перевести дух і зібратися з 
думками, відчуваючи підтримку 
з боку партнерів, які будуть при-
кривати вашу спину.

Діва. У цьому місяці у вас 
буде багато справ, зу-
стрічей, підвищеної від-

повідальності. При цьому ваша 
позиція не завжди буде пра-
вильно оцінена оточуючими — 
можливі протистояння і кон-
флікти. Однак серйозних на-
слідків навряд чи варто очіку-
вати.

Терези. Для Терезів лю-
тий — сприятливий мі-
сяць як у плані здоров’я, 

так і для прояву своїх здібнос-
тей, творчості та кохання. Спіл-
кування і поїздки можуть дати 
Терезам корисну «їжу» для роз-
витку.

Скорпіон. Лютий для 
Скорпіонів може вияви-
тися досить динамічним 

і непередбачуваним. Це сприят-
ливий час для зміцнення сімей-
ного бюджету та великих поку-
пок. Багато чого буде залежа-
ти не стільки від вас, скільки від 
ваших близьких, які будуть охо-
че долучати вас до своїх планів.

Стрілець. Лютий для 
Стрільця може вияви-
тися одним з найбільш 

вдалих місяців, тому важливо 
проявляти ініціативу, стукати в 
усі двері, заводити нові знайом-
ства, щоб домогтися своїх цілей. 
Ви будете готові ризикувати, 
пробувати свої сили на новому 
поприщі, винаходити і починати 
нові проекти.

Козеріг. У лютому Козеріг 
буде діяльний, рішучий, 
не боятиметься трудно-

щів і перешкод, які будуть тіль-
ки стимулювати вашу готовність 
до рішучих дій. Саме завдяки 
вольовим зусиллям в цей час 
Козерогу буде багато вдаватися.

Водолій. Водолій стабіль-
но і послідовно рухається 
до наміченої мети, а лю-

тий дасть змогу вам зробити ще 
один крок вперед. Активне спіл-
кування та нові знайомі можуть 
стати для вас стимулом для по-
дальшого особистого розвитку 
або вдалої співпраці.

Риби. Лютий — це остан-
ній місяць вашого черго-
вого річного циклу, тому 

ви можете відчувати себе не 
дуже комфортно. Проте це не-
поганий період для кар’єри, для 
завершення минулих проектів 
та початку нової і більш пер-
спективної діяльності. 

 ВЕСЕЛА СВІЖИНА

ІДЕЇ СТРАВ У ФОРМІ СЕРЦЯ ДО ДНЯ СВЯТОГО ВАЛЕНТИНА
14 лютого ми будемо відзначати свято всіх закоханих. Щоб 

привітати свою половинку з самого ранку, приготуйте їй кра-
сивий і смачний сніданок у вигляді сердечка.

Кава з малюнком. Для того щоб малюнок у вигляді сердечка 
вийшов, важливо приготувати густу пінку. Намалювати сердечко 
можна з какао або кориці, використовуючи вирізаний з картону 
трафарет.

Яєчня або ролли. Незвичайне оформлення яєчні у формі сердечка 
прикрасить страву і донесе теплоту почуттів. А якщо ви вмієте готува-
ти ролли — їх також можна зробити у вигляді сердечок.

Млинці, сирники, торт або салат. Всі ці страви також можна готу-
вати у вигляді сердець.

Вареники. Їх можна зробити з солоною, солодкою (фруктовою) 
начинкою, або приготувати ліниві вареники. Доповнити їх можна 
будь-яким соусом.

Піца, бутерброд або печиво. Піцу можна зробити солоною або 
солодкою, а печиво прикрасити глазур’ю і присипками.

СВЯТКОВИЙ
КАЛЕНДАР

 9 лютого — Міжнародний день 
стоматолога.
 13 лютого — Всесвітній день 
радіо.
 14 лютого — День Святого Ва-
лентина; День комп’ютерника; 
Міжнародний день дарування 
книг.
 15 лютого — Стрітення Господ-
нє; День пам’яті воїнів-інтерна-
ціоналістів.
 17 лютого — День кота в Єв-
ропі; День спонтанного прояву 
доброти.
 19 лютого — День затверджен-
ня Державного герба України.
 20 лютого — День Героїв 
Небесної Сотні; День соціальної 
справедливості.
 21 лютого — Міжнародний 
день рідної мови.
 28 лютого — День працівників 
патрульно-постової служби 
України.

 УСМІШКА ХУДОЖНИКА

***
— Пане Президенте, чому у пенсіонерів такі маленькі пенсії?
— Криза в країні.
— Тоді чому в нашій країні кількість мільярдерів зросла вдвічі?
— Інфляція.

***
Начальник сварить нового працівника:
— Що ти мені голову морочиш, ти думаєш, що я ідіот?
— А звідки мені знати — я  недавно тут працюю!

***
Дві подруги:
— Що ти подарувала чоловікові на день Валентина?
— Норкову шубу.
— А він тобі?
— Рибальські снасті. 
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ЗА ЛЮТИЙ СУБСИДІАНТИ ОТРИМАЮТЬ ВІД УРЯДУ ГОТІВКУ 
ДЛЯ ОПЛАТИ КОМУНАЛЬНИХ ПЛАТЕЖІВ

Уже в березні цього року стартує ще 
одна модель монетизації субсидій — 
«живі» гроші для розрахунків за ко-
мунальні послуги вплачуватимуться 
безпосередньо одержувачам субсидії. 
Відповідне рішення було прийнято Ка-
бінетом Міністрів України. 

Паралельно діятиме запущена з січня 
2019 року монетизація, яка передбачає 
розрахунки за спожиті послуги субси-
діантами через Ощадбанк, і за резуль-
татами вже цього опалювального се-
зону виплату невикористаних субсидій 
одержувачам готівкою.

Отже, всі, кому призначено субсидію 
з 2018 року, отримають у березні готів-
ку для оплати комунальних платіжок 
за лютий 2019 року. Відповідно, у квіт-
ні прийдуть кошти для розрахунку за 
спожиті у березні послуги, у травні — за 
квітневу комуналку. 

Вся субсидія «старим» субсидіантам 
буде перерахована грошовим перека-
зом через державний Ощадбанк, а пен-
сіонерам виплатить Пенсійний фонд 
одночасно з пенсією.

Для отримання грошового перека-
зу необхідно буде звернутися до най-
ближчого відділення Ощадбанку і 
надати паспорт та ідентифікаційний 
код. Одночасно з виплатою грошо-
вого переказу кожному одержувачу 
субсидії буде відкрито персональний 
банківський рахунок, на який перера-

ховуватиметься сума субсидії у квітні та 
травні. 

Пенсіонери, які отримають пенсійні 
виплати через інші банки, відповідно 
зможуть зняти свою субсидію безпосе-
редньо у банкоматі цього банку. Тим, у 
кого немає пенсійної картки, субсидію 
разом з пенсією доставить Укрпошта. 

Для прикладу. Якщо сім’я отримує що-
місяця від держави субсидію у розмірі 
1600 гривень, а платіжка за газ у люто-
му прийде на 1100 гривень, 500 гривень  
залишиться їй на власні потреби або 

для оплати рахунку, скажімо, за воду 
чи електроенергію. Тобто, суть нового 
механізму полягає у тому, що домогос-
подарство отримуватиме підтримку від 
держави у вигляді субсидії готівкою і 
далі зможе самостійно розраховувати-
ся за спожиті послуги, а зекономлені 
кошти використати на свій розсуд. Та-
ким чином, таке поняття як обов’язко-
вий платіж скасовується. 

Всі, хто звернувся вперше за субси-
дією у 2019 році, беруть участь у діючій 
моделі монетизації. Тобто розрахунки 
за спожиті послуги за цих осіб з підпри-
ємствами здійснюватиме Ощадбанк, а 
субсидіанти отримають за результатами 
вже цього опалюваного сезону зали-
шок невикористаної субсидії готівкою 
через Ощадбанк. 

Кожному одержувачу субсидії, якому 
допомогу призначено з 2018 року, у бе-
резні Укрпошта доставить повідомлен-
ня про те, скільки і яким чином надійде 
коштів субсидії від Уряду для оплати 
комуналки. 

Таким чином, Урядом буде здійснено 
пілотування паралельно двох моделей 
монетизації та за результатами аналізу 
їх ефективності прийматиметься рішен-
ня щодо впровадження однієї з них з 
травня 2019 року. 

Департамент інформації та 
комунікацій з громадськістю 

Секретаріату Кабінету Міністрів України

АКТУАЛЬНО!


