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Читай і пиши про СВОЄ місто
Виходить з 4 листопада 1995 року
Про об’єднання громад > 3

Марина КОЧЕЛІСОВА

Інтерв’ю з директором КПЖ і КГ > 3, 8

Василь КАРПЕНКО, спеціально для «Вишгорода»

> 5, 8

Трагічний літопис України
Вихованці театральної студії РБК «Енергетик» підготували пронизливу виставу — розповіді дітей, які вмирали від Голоду у 19321933 рр. Постановник на добровільних засадах Артем Буренок та
його колега з ЦТ «Дивосвіт» Олена Титаренко відзначили: юні актори не грають, а живуть почуттями своїх героїв; костюми й оформлення сцени — стримане, нічого зайвого — підкреслюють кожне
вимовлене слово.
Олексій МОМОТ, міський голова:
«Безумовно, це були найтрагічніші сторінки в історії нашої держави. Але наша країна витримала випробування.
Це знакове місце біля пам’ятника нашим святим покровителям.
Воно вже традиційно стало місцем вшанування пам’яті. Важливо,
що тут багато молоді. Це означає, що ми не забуваємо сторінки
нашої історії.
Я прошу запалити свічку і помолитися за загиблих людей і за
те, аби у нас більше не було таких трагічних дат».

Прийміть щирі і сердечні вітання з нагоди державного свята –
Вітання
Дня місцевого самоврядування!
Самоврядні органи в демократичному суспільстві є важливим інститутом реального народовладдя та засобом реалізації інтересів територіальної громади. Тож нехай День місцевого
самоврядування об’єднає нас у спільному прагненні зробити наш неповторний і благословенний Вишгород – містом зручним для проживання
і відпочинку, містом високих соціальних європейських стандартів.

ФОТОмить

Наші нагороди

Панахида за загиблими

ФОТО — Андрій МАКСІМОВ, Валентина ЧИСТЯК, «Вишгород»,

Дзвенить кадило, пливе ладан, хрест у
руці священика відбиває світло безлічі свічок у широкому колі громади біля пам’ятника
святим покровителям міста Борису і Глібу. На
граніті постаменту — велика свіча у колосках
жита й пшениці і кетягах калини (символ життя, що обірвалось від голоду). Червоні гвоздики, наче краплі крові, полум’яніють на зеленому листі корзини, огорнутої синьо-жовтою
стрічкою. Вишгород вшановує пам’ять жертв
Голодоморів.
Ведучі заходу — пластуни Станиці Вишгород
оголошують Всеукраїнську хвилину мовчання.
Заупокійну панахиду супроводжують і закінчують
велелюдне зібрання «Молитвою до України» дівчата з хору «Коралі».
«Сьогодні жоден патріот не має ставити під
сумнів дії влади з декомунізації, — каже голова
Вишгородської РДА Олександр Горган… — Під
п’ятикутною зіркою несли до ями, змушували
їсти своїх дітей. Приблизно одна десята українців
того часу пішла з життя». Отець Богдан Ніколин
(церква св. Володимира УПЦ КП) та о. Тарас Валах (собор Вишгородської Богородиці УГКЦ), до
яких пізніше приєднується о. Діонісій Денисенко
(УКП МП), нагадують вірянам, що починається
Великий піст, і закликають найперше згадати
про тих, хто постив не з власної волі, а головне
— замислитися, як нам надалі жити, щоби не повторити помилок минулого, коли одні надавали
злочинні накази, а інші — свято їх виконували.
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Усім, хто представляє багаточисельний загін народних обранців, бажаємо наполегливості,
мужності і нових здобутків у нелегкій і відповідальній праці, міцного здоров’я, щастя, родинного благополуччя та здійснення всіх ваших життєвих планів і сподівань.
З повагою
міський голова Олексій МОМОТ
секретар ради Тетяна БРАЖНІКОВА
ФОТО — Андрій МАКСІМОВ, «Вишгород»

Міжнародний день інваліда —
у Вишгородській спеціальній школі «Надія»
Офіційний сайт міськради: www.вишгород.com.ua

Про скликання ІІ сесії
Вишгородської міської ради VIІ скликання
Офіційно

Розпорядження від 03 грудня 2015 року
Керуючись ч. 4, ч. 9 ст. 46, ст. 47 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», скликати ІІ сесію Вишгородської міської ради VІІ скликання:
1. Призначити пленарне засідання
14 грудня 2015 року о 10:00 у залі засідань адмінбудинку (м. Вишгород, пл. Т.
Шевченка, 1) з таким порядком денним:
1) Про затвердження плану діяльності ради з підготовки проектів регуляторних актів на 2016-й рік.
2) Про затвердження Положення про
постійні комісії Вишгородської міської
ради VIІ скликання.
3) Про затвердження Положення про
помічника-консультанта депутата Вишгородської міської ради та опису посвідчення помічника-консультанта депутата
Вишгородської міської ради.
4) Про затвердження регламенту
Вишгородської міської ради VIІ скликання.
5) Про затвердження структури
виконавчих органів ради, загальної
чисельності апарату виконавчого комітету Вишгородської міської ради VІІ
скликання.
6) Про затвердження на посаду заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради.
7) Про затвердження на посаду заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради.
8) Про затвердження на посаду заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради.
9) Про затвердження на посаду керуючого справами виконавчого комітету
Вишгородської міської ради VІІ скликання.

10) Про утворення виконавчого комітету Вишгородської міської ради VІІ
скликання, визначення його чисельності
та затвердження персонального складу.
11) Про затвердження Положення
«Про порядок публічного звітування
щодо видатків бюджетних коштів у вигляді відкритих даних».
12) Про звільнення від сплати земельного податку.
13) Про передачу ВМКП «Водоканал» бювету на вул. Н. Шолуденка у м.
Вишгороді.
14) Про передачу на баланс та для
експлуатації КПЖ і КГ Вишгородської
міської ради транспортного засобу.
15) Про утворення Відділу з питань
державного архітектурно-будівельного
контролю Вишгородської міської ради.
16) Про затвердження звіту про виконання Вишгородського міського бюджету за 9 місяців 2015 року.
17) Про внесення змін до рішення Вишгородської міської ради від
15.01.2015 р. № 42/9 «Про Вишгородський міський бюджет на 2015 рік».
18) Про затвердження рішень виконавчого комітету Вишгородської міської
ради та розпоряджень міського голови.
19) Про скасування окремих пунктів рішення Вишгородської міської ради
від 27 грудня 2013 року № 28/52 «Про
затвердження документації із землеустрою».
2. Рекомендувати головам постійних комісій Вишгородської міської ради
скликати засідання постійних комісій
для вивчення, попереднього розгляду
питань порядку денного та надання висновків по них.
Міський голова
О. МОМОТ

Електронна адреса газети «Вишгород»: ngvyshgorod@ukr.net
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Марія РЕШЕТНІКОВА
Нещодавно
відбулось
чергове засідання «Клубу
мерів» Київщини. Це унікальне зібрання, єдиний в
Україні клуб, де можуть зібратися діючі міські голови,
ті, що працювали на цих посадах, та найактивніші посадовці, які мають
неабиякий досвід у місцевому самоврядуванні. Має за честь перебувати в цьому клубі
і ваша покірна слуга.
Зазвичай на його засіданнях обговорюються актуальні поточні проблеми, звіряються
думки щодо перспектив, і — найголовніше —
відбувається неформальний обмін думками з
колегами, експертами.
Не стало винятком і останнє засідання.
Центральною темою був обмін думками щодо
питань децентралізації та об’єднання громад.
У своєму вступному слові міський голова м.
Славутича багатьох попередніх скликань, нині
директор Офісу реформ Київської області Володимир Удовиченко підкреслив важливість
та незворотність шляху об’єднання громад як
основного етапу реформування територіального устрою держави.
Станом на сьогодні в Україні об’єднаними
вважаються 159 громад. У 152 з них під час

Вимушеним переселенцям

останніх місцевих виборів обрані голови цих
громад та наразі йде формування органів ради
та виконкому на новій основі.
На Київщині повну процедуру об’єднання
пройшла Калинівська громада. Там також обрано голову. На заключному етапі об’єднання знаходяться Бучанська та Гостомельська громади.
Вже з 1 січня 2016 року громади, що йдуть
попереду в цих процесах, можуть розраховувати на нову фінансову базу і отримання додаткових важелів управління на рівні міст обласного
значення.
В Україні знайдеться небагато міст районного значення, які б мали таке історичне значення та економічний і соціальний потенціал,
як Вишгород. Тому природно, що ще задовго
до процесів децентралізації в країні посадові
особи, депутати різних скликань, громада міста
шукали шляхи, які б якісно міняли статус Вишгорода. Серед них були і авантюрні (приєднання
до Києва), і неспроможні з точки зору законодавства шляхи, а скоріше — інтереси окремих
політиків місцевого та й державного рівня (надання місту статусу обласного значення).
Тому появу Закону України «Про об’єднання
громад» ми сприйняли як свій шанс. Наше місто розпочало процедуру об’єднання ще в травні
цього року. Це була ініціатива Віктора Решетняка, яку одностайно підтримали депутати міської
ради шостого скликання. Пропозицію Вишгоро-

Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів
України від 26 серпня 2015 р. № 636 «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів
України», щомісячна адресна грошова допомога
внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг надається внутрішньо
переміщеним особам, які стоять на обліку в структурних підрозділах з питань соціального захисту

населення районних, районних у м. Києві держадміністрацій, виконавчих органах з питань соціального захисту населення міських, районних у рад, з
дня звернення за її призначенням і виплачується
по місяць зняття з такого обліку включно, але не
більше ніж шість місяців. Тобто грошова допомога призначається та виплачується, в тому числі на
наступний шестимісячний строк, з дня звернення
по її призначення та до закінчення терміну дії довідки внутрішньо переміщеної особи.
Адреса: м. Вишгород, вул. Набережна, 6-а.
Тел: (04596) 52-634.

Невиплакані сльози України…
ФОТО — автор, «Вишгород»

да про об’єднання отримали громади сіл Хотянівка, Осещина, Лебедівка, Новосілки (до затвердження Перспективного плану об’єднання
громад в Київській області). Проте сільські
громади не виявили готовності до об’єднання.
Пізніше прийнятий обласною радою Перспективний план окреслив Вишгородську міську
громаду у складі Вишгородської міської ради
(м. Вишгород) та Хотянівської сільської ради (с.
Хотянівка та с.Осещина).
Наразі це реалістичний шлях здобути додаткові кошти та управлінські важелі для міста.
Вважаю за доцільне заново розпочати процес
об’єднання. Це стане імпульсом для розвитку
потужної та спроможної вишгородської громади. Оскільки процедура за вимогою законодавства розтягнута у часі, важливо приступити до
цього негайно. Дуже сподіваюсь, що новообрані
міський голова та депутати усвідомлюють, наскільки Вишгород потребує якісно вищого статусу, а на даному етапі це можливо в рамках
процесу децентралізації.
Звичайно, наше місто самодостатнє, і я особисто схиляюсь до думки, що для Вишгорода
найкраще залишатися містом у його історичних
межах. У такому випадку саме тут залишатимуться всі зароблені податки, а подвоєння та
навіть потроєння доходів міського бюджету
дозволить реалізувати найамбітніші соціальні
проекти. Це потребує законодавчого врегулю-

Адресна грошова допомога

Управління соціального захисту населення
Вишгородської райдержадміністрації

Вишгород

Обговорювали об’єднання громад

Неформальний обмін думками

Олександр КОНОНЕНКО

Споживач

2015 року

Трагічний літопис

Чорним знаком Голодомору відмічені багато сіл України
і нашого району. Мало лишилось свідків тих подій, і добре,
що вдалося зібрати свідчення очевидців, витягнути з небуття прізвища тих, хто пішов з життя у страшних голодних
муках.
Працівники Вишгородської центральної районної бібліотеки
для дорослих спільно з Вишгородським територіальним центром соціального обслуговування (надання соціальних послуг)
провели у приміщенні бібліотеки вечір пам’яті «Невиплакані
сльози України: Голодомор 1932-1933 роки».
Відкриваючи захід, ведучі Галина Дмитренко та Ольга Бутко
зауважили, що навіть сьогодні ми відчуваємо його втрати – вісім мільйонів життів вирвані з історії нашої країни. У пам’ять про
них ведучі запалили на столі з тематичною книжковою виставкою поминальну свічку.
Київська область була найбільшою на той час за територією
в Україні. У ході створення розділу «Національної книги пам’яті
жертв Голодомору 1932-33 років в Україні» по Київській області
в книгу вписано імена 166 тисяч померлих від голоду жителів
усіх районів і міст нинішньої Київщини.
Людмила Батишкіна переповіла свої дитячі спогади про
голодомор у селах Полтавської області: «Один із сусідів ловив
горобців і варив з них юшку. На ту «трапезу» збігались діти з
усього кутка. У інших областях, як от у Київській, – ліс поряд,
можна було знайти якогось гриба чи ягід. А у нас...»
Поетеса Ольга Дяченко, згадавши рідні Зарубенці, прочитала свої вірші, присвячені тим страшним подіям. «Подібне ніколи
не повинно повторитися в Україні, – зауважив депутат міської
ради Валерій Виговський. – Отож, бажаю владі – історичної
пам’яті».

Автотранспорт

Внесено зміни

Споживач
Управління соціального захисту
населення Вишгородської РДА
Постановою Кабінету Міністрів України від 28.10.2015 № 842 внесено зміни
до Постанови Кабінету Міністрів України
від 06.08.2014 № 409 «Про встановлення
державних стандартів у сфері житловокомунального обслуговування», згідно з
якими встановлено диференційовані за
періодом часу обсяги електричної енергії у разі використання її для індивідуального опалення, соціальний норматив

3245 — м. Вишгород, майданчик ГАЕС.
3246 — Києво-Святошинський р-н, с. С. Борщагівка,
вул. Льва Толстого, 2.
3247 — смт Макарів, вул. Дорожна, 13-а.
3248 — Переяслав-Хмельницький р-н, с. Гайшин, вул.
Жовтнева, 10.
3249 — Ставищенський р-н, с. Винарівка.
Також доводимо до громадян Київщини, що станом на
сьогодні кожен сервісний центр, незалежно від його розміщення і в інших областях, котрі межують з Київською,
зобов’язаний виконувати всі необхідні дії щодо надання послуг реєстрації та виданні посвідчень водія. Тому прохання
до громадян — економити свій час та звертатися до найближчого територіального центру.

Місцеві депутати
голосуватимуть відкрито

Депутати Верховної Ради прийняли законопроект, який
зобов’язує місцеві ради приймати рішення поіменним голосуванням.
Згідно із законом, у протоколах сесій повинно значиться — як безпосередньо голосував кожен місцевий депутат по кожному питанню порядку денного.
Результати голосувань депутатів на сесійних засіданнях підлягатимуть оприлюдненню в день голосування і безстроково зберігатимуться
у відкритому доступі. Це, на думку авторів закону, дасть можливість посилити контроль виборців за діями депутатів, яких вони обирали.

Гаряча
лінія

на теплову енергію у разі використання
її для централізованого опалення (теплопостачання) для абонентів, житлові
будинки яких обладнані будинковими
та/або квартирними приладами обліку,
коригуючи коефіцієнти для розрахунку витрат теплової енергії, електричної
енергії, природного газу та інших видів
палива на потреби опалення для 1-2-поверхових, 3-4-поверхових будівель та
будівель на 5 і більше поверхів, соціальні нормативи користування послугами з
вивезення рідких побутових відходів.

Територіальні сервісні центри: адреси

Вишгородський відділ поліції
Керівництво регіонального центру
Шановні жителі Київської області! Нагадуємо, що в
зв’язку з реформуванням структури МВС станом на сьогоднішній день на території Київщини кількість центрів надання
послуг, пов’язаних із реєстрацією, перереєстрацією, продажем автотранспортних засобів та отриманням посвідчень
водія, скорочено з 17 до 9 та перейменовано їх у Територіальні сервісні центри регіонального сервісного центру МВС
у Київській області, розташовані за адресами:
3241 — смт Баришівка, вул. Польова, 5.
3242 — м. Біла Церква, вул. Сухоярська, 18-а.
3243 — м. Бровари, вул. Чкалова, 4.
3244 — м. Васильків, вул. Чехова, 3.

ВРУ дбає

вання.
І тут, користуючись нагодою, я через газету
звертаюсь до народного депутата України від
нашого виборчого округу Ярослава Москаленка вивчити питання і вийти із законодавчою ініціативою щодо відміни старої радянської норми
ранжування міст за статусом, ввести систему
однакової фінансової основи для всіх міст в
Україні. Це можна зробити через зміни до Бюджетного кодексу на період до об’єднання громад — з метою недопущення залежності міст,
що за Законом є центрами об’єднання громад,
від нерозуміння чи спротиву сільських громад
процесам децентралізації.
По суті, в плані фінансів це і буде те, що
ми зараз називаємо містом обласного значення. (Ще одним варіантом можуть бути зміни до
Закону «Про об’єднання громад», за якими та
громада, яка в рамках Перспективного плану
прийняла рішення про об’єднання громад, але
не отримала схвалення від сусідів, через відведений законодавством період набуває всіх важелів об’єднаної). Це буде справедливим щодо
таких міст, як наш Вишгород.
Отже, кожен із нас має відчувати відповідальність за долю свого міста і робити все
необхідне для його розвитку. Саме цього напередодні Дня місцевого самоврядування я бажаю посадовим особам, депутатам усіх рівнів і
скликань та всій громаді міста.

Людина у складних
життєвих обставинах

На замітку заробітчанам та усім, хто має до них відношення: поки що телефон гарячої лінії, куди ви можете звернутися, — 067-603-54-81 (Степанія Григорівна Сідляр).
***
Якщо у вас чи у ваших знайомих забрали документи і примушують «відробляти борги», можна і треба звернутися по
допомогу до державних установ чи служб місцевого самоврядування, які нададуть фахову допомогу (медичну, юридичну,
соціальну) тим, хто цього справді потребує.
Гаряча лінія Мінсоцполітики:
080050739.
Служба у справах дітей Вишгородської райдержадміністрації: (04596-54-640) пн.-чт.: 8:00-13:00, 14:00-17:15, пт:
8:00-13:00, 14:00-16:00 (м. Вишгород, пл. Т. Шевченка, 1, 4-й
поверх, к. 99).
ГО «Фундація «Гармонізоване суспільство»: 044-383-5071 (юрист Ірина Бойко: 097-44-33-692).

Старопетрівська сільська рада оголошує
конкурс з відбору суб’єкта оціночної діяльності, що буде залучений для проведення незалежної оцінки нерухомого майна:
нежитлове приміщення в адмінбудинку
Старопетрівської сільської ради за адресою: с.
Старі Петрівці, вул. Князя Святослава,13.
Документи подаються в запечатаному конверті з описом підтвердних документів до 14
грудня 2015 року включно.
Конкурс відбудеться 15 грудня 2015 року о
10.00 за адресою: с. Старі Петрівці, вул. Князя
Святослава,13.
Телефон для довідок: 8(296)44-255.

Збережи життя

Донору при собі обов’язково
мати паспорт
та ідентифікаційний код!
У вівторок, 08.12.2015 р., з 9:00 до 12:00 біля приймального відділення комунального закладу «Вишгородська ЦРЛ» — черговий платний День донора. Оплата за
одну кроводачу — 115 грн.
Адміністрація КЗ «Вишгородська центральна
районна лікарня»

Читайте на сайті vyshgorod.in.ua

На сесії районної ради
вирішено організаційні питання

Наше місто

Вишгород

5 грудня

ФОТОмить

2015 року

3

Депутатські будні

Обіцянки виконуємо

Людям з особливими потребами

Валерій ВИГОВСЬКИЙ, депутат Вишгородської міської ради

Влас. інф.

ФОТО — архів автора

ФОТО — архів Терцентру, спеціально для «Вишгорода»

На вул. Ю. Кургузова, 4-б поклали асфальт. Ділянку біля першого
під’їзду заасфальтовано за спонсорської підтримки Олександра Гуденка,
який балотувався на 26-му окрузі. Кандидата у депутати міськради про
це попросили жителі будинку перед виборами, під час зустрічі. Олександр
Гуденко поступився місцем іншому кандидату, але свого слова дотримав
— як людина честі.

З нагоди Міжнародного дня інвалідів Ірина Войтенко, завідуюча відділенням соціально-побутової адаптації Вишгородського районного територіального центру
соціального обслуговування (надання соціальних по-

слуг) разом із депутатами міськради Анатолієм Шокою
та Анатолієм Костюченком відвідали підопічних Терцентру. Вони вручили вишгородцям-інвалідам продуктові
набори та подарунки від Вадима Геращенка («Альянс
краси»). Дуже приємно, що в нас час є добрі, чуйні і щиросердечні люди, які уміють розділити чужий біль, підтримати у важку хвилину, розрадити в горі й біді.

НА ФОТО
(зліва направо):
Організатор робіт
Валерій
Виговський,
голова ОСББ
«Промінь-2007»
Володимир
Білобрицький,
Олександр
Гуденко

Офіційно

Міські програми — в дії

Повідомлення про оприлюднення проекту регуляторного акта
(проект рішення Вишгородської міської ради «Про методику розрахунку і порядок використання плати за користування
майном, що перебуває у спільній сумісній власності власників квартир в багатоквартирних житлових будинках та
житлових приміщень у гуртожитках, балансоутримувачем яких виступає КПЖ і КГ Вишгородської міської ради»)
Відповідно до Закону України «Про засади державної регуляторної політики в сфері
господарської діяльності», з метою отримання пропозицій, зауважень громадян, суб’єктів
господарювання, їх об’єднань, наукових установ та консультативно-дорадчих органів у
здійсненні державної регуляторної політики,
Вишгородська міська рада 12 грудня 2015
року опублікує у газеті «Вишгород» аналіз
регуляторного акта та розмістить на офіційній сторінці міської ради у мережі Інтернет
— http://vyshgorod-rada.gov.ua/ проект регуляторного акта — рішення Вишгородської місь-

кої ради про методику розрахунку і порядок
використання плати за користування майном,
що перебуває у спільній сумісній власності
власників квартир у багатоквартирних житлових будинках, та житлових приміщень у
гуртожитках, балансоутримувачем яких виступає КПЖ і КГ Вишгородської міської ради.
Проект рішення має на меті впорядкування та приведення до норм чинного законодавства орендних відносин, підвищення ефективності використання майна, що перебуває у
спільній сумісній власності власників квартир
у багатоквартирних житлових будинках, жит-

лових приміщеннях гуртожитків, балансоутримувачем яких виступає КПЖ і КГ Вишгородської міської ради.
Зауваження та пропозиції до проекту регуляторного акта від громадян, суб’єктів господарювання, їх об’єднань, наукових установ
та консультативно-дорадчих органів прийматимуться у письмовому вигляді у приміщенні
Вишгородської міської ради протягом одного
місяця (до 12.01.2016 року) за адресою: м.
Вишгород, пл. Т. Шевченка, 1, к. 63, а також
на електронну адресу Вишгородської міської
ради (VMR_sekretar@ukr.net).

Про скасування окремих пунктів рішення Вишгородської
міської ради «Про затвердження документації із
землеустрою» від 27 грудня 2013 року № 28/52
Проект рішення підготовлено депутатом Юрієм Городиським
Рішення ІІ сесії VІІ скликання (__ пленарне
засідання) від __ грудня 2015 року № _/_
Зважаючи на порушення вимог чинного
законодавства України та попередніх рішень
Вишгородської міської ради, а саме: ст. 10
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», п. 2, ст. 1 Закону України «Про
регулювання містобудівної діяльності», ч. 3
ст. 15 ЗУ «Про доступ до публічної інформації», рішення Вишгородської міської ради від
16.02.2011 р. № 3/1 «Про затвердження Генерального плану міста Вишгорода», ст. 16
Регламенту Вишгородської міської ради, затвердженого рішенням Вишгородської міської
ради від 26.01.2011 р. № 2/5 «Про затвердження Регламенту Вишгородської міської ради VI
скликання», а також неврахування інтересів
громади міста Вишгорода при прийнятті рішення Вишгородської міської ради від 27 грудня
2013 року № 28/52 «Про затвердження документації із землеустрою», керуючись ст. ст. 19,
147, 150 Конституції України, ст. ст.10, 25, п. 34
ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішенням Конституційного
суду України від 16.04.2009 р. № 1-9/2009 у
справі за конституційним поданням Харківської
міської ради щодо офіційного тлумачення положень ч. 2 ст. 19, ст. 144 Конституції України,
ст. 25, ч. 14 ст. 46, ч. 1, 10 ст. 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»

(справа про скасування актів органів місцевого
самоврядування),
Вишгородська міська рада ВИРІШИЛА:
1. Скасувати п. 52 рішення Вишгородської
міської ради від 27 грудня 2013 року № 28/52
«Про затвердження документації із землеустрою» щодо затвердження проекту землеустрою щодо відведення гр. Дорошенко Людмилі Геннадіївні земельної ділянки площею
0,0813 га для будівництва та обслуговування
житлового будинку, господарських будівель і
споруд (присадибна ділянка), яка розташована
у м. Вишгороді, та передачі Дорошенко Людмилі Геннадіївні у власність земельної ділянки (кадастровий номер — 3221810100:01:151:0099
площею 0,0813 га у м. Вишгороді для будівництва і обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд (присадибна
ділянка) за умови дотримання земельного,
містобудівного законодавства та виконання
вимог, викладених у пунктах 70.1-70.6 даного
рішення.
2. Скасувати п. 53 рішення Вишгородської
міської ради від 27 грудня 2013 р. № 28/52 «Про
затвердження документації із землеустрою»,
щодо затвердження проекту землеустрою
щодо відведення гр. Зенікову Василю Васильовичу земельної ділянки площею 0,0813 га для
будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), яка розташована у м. Вишгоро-

ді, та передачі Зенікову Василю Васильовичу у
власність земельної ділянки (кадастровий номер — 3221810100:01:151:0100 площею 0,0813
га у м. Вишгороді для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) за умови
дотримання земельного, містобудівного законодавства та виконання вимог, викладених у
пунктах 70.1-70.6 даного рішення.
3. Скасувати п. 54 рішення Вишгородської
міської ради від 27 грудня 2013 р. № 28/52
«Про затвердження документації із землеустрою» щодо затвердження проекту землеустрою щодо відведення гр. Камельчук Анастасії Василівні земельної ділянки площею 0,0900
га для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд
(присадибна ділянка), яка розташована у м.
Вишгороді, та передачі Камельчук Анастасії
Василівні у власність земельної ділянки (кадастровий номер — 3221810100:01:151:0098 площею 0,0900 га у м. Вишгороді для Будівництва
і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) за
умови дотримання земельного, містобудівного
законодавства та виконання вимог, вкладених
у пунктах 70.1-70.6 даного рішення;
4. Оприлюднити дане рішення відповідно
до вимог Регламенту Вишгородської міської
ради.
Міський голова О. МОМОТ

Лічильники за
місяць себе
окупили
Володимир
ЛІСОГОР,
депутат
Вишгородської
міської ради
Сьогодні існують як державна,
так і міська програми, які допомагають ОСББ і ЖБК втілити енергоефективні заходи. Мені добре відомі всі
ті труднощі й потреби, які виникають
при утриманні будинків та створенні в
них комфортних умов.
Попереднім скликанням депутатів
була прийнята програма «Теплий під’їзд»,
розрахована на два роки. Зокрема, уже
встановлено загальнобудинкові лічильники тепла у 18-ти будинках, на черзі
— передача приладів обліку тепла на баланс ВРКП «Вишгородтепломережа».
Після встановлення лічильників вишгородці платять близько 10 грн у середньому за квадратний метр тепла. Без
лічильників, за тарифом, платили більше
22 грн.
На моєму виборчому окрузі — хрущівки. Раніше при опалювальній площі
50 кв. м треба було викласти понад 1100
грн у місяць. Зараз — 500 грн. Умовно
різницю в 600 гривень помножимо на 64
квартири (середня кількість на будинок).
Результат — 38 400 грн. Вартість встановлення лічильника в будинку складала
в середньому 25 тис. грн. Вигода — очевидна.
Приємно, що деякі кандидати перед
виборами полегшили навантаження на
бюджет, встановивши у під’їздах склопакети. Спасибі їм за це. Але розпочату
справу не довели до кінця. Бо через відсутність відкосів під’їзди позаливало дощовими потоками, і мешканці стурбовані
цим.
Звісно, до вирішення питання енергозбереження треба підходити комплексно: утеплювати фасади, ремонтувати
дахи, підвали, замінювати вікна в під’їздах
і двері та ін. Ми рухаємося у правильному
напрямку. Питання енергозбереження
актуальне. Початок є. Важливо не прогавити момент формування бюджету-2016 і
виділити кошти на подальшу реалізацію
міської програми «Теплий під’їзд» — на
заміну вікон.
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Уроки патріотизму

Запали свічку

Хай в серці кожної дитини живе
любов до України
Ірина ВОЙТЕНКО, завідуюча відділенням соціально-побутової
адаптації Вишгородського районного територіального центру
соціального обслуговування (надання соціальних послуг)
ФОТО — автор, спеціально для «Вишгорода»

Свято з такою назвою нещодавно відбулося у Вишгородській спеціалізованій школі «Сузір’я». Учні 4-го класу, під керівництвом вчительки Людмили Корнієнко, порадували присутніх чудовими танцями,
віршами та піснями про Україну.
У кожну хвилину відчувався патріотизм та піднесена любов до рідного
краю. Глядачами цього заходу були дошкільнята і старшокласники, батьки
і представники влади міста й району.
А перлиною концерту став виступ наших артистів — фольклорного колективу «Золотий вік» Вишгородського районного територіального центру
соціального обслуговування.
На закінчення концерту діти вийшли на сцену і заспівали разом із «Золотим віком»… Зал аплодував стоячи.

Вишгород

Щоби палав вогник пам’яті…

Оксана МАРТИНКОВА, Лютізька ЗОШ, Школа
журналістики ЦТ «Дивосвіт», сайт ЦТ «Дивосвіт»
ФОТО — автор, спеціально для «Вишгорода»

Це було в минулому столітті, в 1933 році. Цілими родинами і селами вмирали українці страшною,
лютою і повільною смертю – від голоду. І ніякої більше не могло бути думки, окрім як про хліб. Це була
людська трагедія. Її назвали — Голодомор. Цей біль
народ добре запам’ятав і береже у своїй пам’яті.
Лютізька громада не залишилась осторонь сумної
дати. За участі місцевого театрального гуртка та Лютізької сільської ради на березі Київського моря, біля
пам’ятника жертвам Голодомору відбувся мітинг.
Після короткого екскурсу в історію до слова запросили сільського голову Тамару Савенок та настоятелів
місцевих храмів. Завершилося дійство покладанням
квітів та хвилиною мовчання.
Всіх присутніх пригостили шматочками паляниці,
щоб вони ніколи не втратили смаку хліба.
Свічки в дитячих руках палали тридцять хвилин, не
більше. Але головне, що вогник вічної пам’яті запалився
в щирих серцях...
Запалився він і у вікнах «Дивосвіту» ввечері напередодні Дня пам’яті жертв Голодомору. Вихованці гуртків
та студій Центру творчості разом зі своїми педагогами
запалювали свічки пам’яті про мільйони невинних жертв
геноциду 1932-33 років.
Акція «Запали свічку» стала неформальним відзначенням сумної дати в історії України. Це було родинне

спілкування — діти ділилися спогадами своїх прабабусь, розповідями про ті страшні роки, які почули у родинах. Їх дуже вразила величезна кількість втрачених
Україною людських життів унаслідок Голодомору, реальні історії людей, які в дитинстві пережили ці жахливі
події.
І кожна дитина, яка запалила свічку на знак пам’яті
про чотири мільйони, які загинули від голоду, про закатованих, убитих, ненароджених десять мільйонів українців, ставлячи свій вогник у горщик з пшеницею, робила
це щиро і від серця.
Ніхто не забутий. Ніщо не забуте…

Подаруй дитині радість читання
Шановні вишгородці! Керівники та власники підприємств!
Українське державне підприємство поштового
зв’язку «Укрпошта» запрошує вас долучитися до акції
з доброчинної передплати «Подаруй дитині радість читання!», яка оголошена й триватиме з 1 грудня 2015
року до 01 березня 2016 р.
Передплачені вами газета чи журнал для цих діток
– реальна допомога, що забезпечить їм можливість пізнавати світ з друкованими виданнями!
Взяти участь у доброчинній передплаті ви зможете,
завітавши в найближче поштове відділення. Вам нада-

Парад годівничок
Катерина ГОРБИТЕНКО,
восьмикласниця Вишгородської
ЗОШ № 1, Школа журналістики ЦТ
«Дивосвіт»
ФОТО — Владислав ВДОВИЧЕНКО, спеціально для
«Вишгорода»

Ось ми і дочекалися зими, перший
день якої порадував дітей лапатим
пухнастим сніжком. Дітлахам, звісно,
радісно, бо хто ж із нас не любить снігу? А у птахів починаються суворі дні
виживання. Сніг укриє землю і не буде
їм чим поживитися.
Ознайомлення школярів із природою
— це засіб розвитку свідомості, реалістичних знань про навколишній світ. Відсутність таких знань є причиною недоброзичливого ставлення до рослин, тварин і
птахів. Ось чому дуже важливо отримати

дуть інформацію про дитячі соціальні заклади та запропонують перелік видань для дітей різних вікових груп.
Ви зможете на власний розсуд передплатити на 2016
рік (на 6 або 12 місяців) будь-яку кількість видань для
одного чи кількох закладів. Детальна інформація про
акцію – на порталі УДППЗ «Укрпошта» (www.ukrposhta.
com) в розділі «Акції та конкурси».
Щиро сподіваємось на вашу участь і дякуємо за
плідну співпрацю.
Пам’ятайте, своєю небайдужістю ви зможете подарувати радість читання тисячам дітей!

Дітям — залік, а синичкам та горобцям — радість
ці знання. Наявність у школі рослин, тварин і птахів, за якими діти доглядають,
читання художніх творів про фауну, бесіди про необхідні умови життя птахів у зимовий час допомагають виховати у дітей
дбайливе ставлення до природи, любов і
звичку до праці, відповідальність.
У Вишгородській ЗОШ № 1 пішли ще
далі — запропонували батькам разом із
дітьми виготовити годівнички. Потім обрали кращу з них і влаштували свято для
птахів: розвісили годівнички по всій території шкільного саду, насипали частування — насіння соняшника, крихти хліба
тощо. Тепер діти можуть спостерігати за
поведінкою птахів у різний час дня та підгодовувати їх. Наші часті гості — синички
та горобці. (Школярі вивчають поведінку
пташок узимку, знають, хто з них залишається, а хто відлітає у вирій.)

До речі, парад годівничок став традиційним. Проходить він на четвертому тижні листопада. У цей день діти шикуються
перед ганком школи, з годівничками проходять по колу, а журі визначає найкращий виріб. Є кілька умов щодо його виготовлення. Наприклад, не фарбувати та
не лакувати, наявність даху і бар’єрчиків,
розмір — такий, щоб могли розміститися
до п’ятьох пташок.
Старшокласники допомогли малечі розвішати годівнички на деревах у
шкільному саду, насипали зерно і почали
спостерігати, до якої ж прилетить перша
пташка.
Тепер за піклування про годівлю
пернатих несуть відповідальність учні
старших класів. Який клас чергує, той і
підсипає зерно та крихти. Тож у шкільній
їдальні хліб на столах не залишається.
Валентина ЯКОВЕНКО,
методист ЦТ «Джерело»
ФОТО — автор, спеціально для «Вишгорода»

Виставки

РАдісна творчість

Такою розкішною і різноплановою ми
побачили виставку робіт студії творчості
«Ра» Вишгородського міського ЦТ «Джерело», що не можна було не порадіти
щиро за керівників студії Ольгу та Олену
Ралко і їхніх вихованців. Розмаїття чудових барв, форм, технік виконання виробів
— усі вони не вмістилися в одній залі.
Яскравий просторовий малюнок «Злітна
смуга» Олени Ралко ніби символізував політ
фантазії, безмежні можливості, простір без
кордонів, який чекає на кожного, хто зануриться у світ образотворчого мистецтва.
А таких щасливців у студії «Ра» – близько ста. Хтось робить свої перші крочки. А
хтось уже не перший рік поспішає на заняття, де кожного разу відбувається щось
нове і незвичайне. Серед таких: Аня Степанова – переможець міського етапу конкурсу
«Український сувенір», Ксенія Толстих – переможець міського етапу конкурсу «Новорічна композиція» (керівник – Ольга Ралко), а також Софія Пироженко та Катерина
Горшкова, роботи яких визнані кращими у

міському етапі конкурсів «Космічні фантазії» та «Арт-фантазія», у номінації «Дизайн
меблів» (керівник – Олена Ралко). Під час
виставки дівчатка отримали грамоти, подарунки і схвальні оплески.
У виставці робіт, які з початку навчального року створили діти від 5-ти до 15-ти років, були представлені техніки ліплення, конструювання з паперу, моделювання з дроту,
декоративний розпис, пастель, олійний живопис. Це чудові колективні роботи («Кленове листя» – молодша група) та індивідуальні
(Маргарита Демська – малюнок «Я літаю»;
Ксенія Толстих – «Різдвяні свічки», рельєф/
пластилін/акрил; Тетяна Іванова – «Галерея
«Хвилька», Катерина Горшкова – «Katy’s
сhocolate», об’ємне моделювання/дріт/пластилін) та багато інших.
На учасників виставки чекали й веселі
розваги та конкурси від культорганізатора
Центру творчості Анни Франко, яка вміє
зацікавити, розвеселити, привернути увагу дітей до головного, і солодкий стіл, що
організували батьки. А, підсумовуючи дійство, директор «Джерела» Наталія Кисіль
побажала студійцям та їхнім керівникам
креативності й невичерпної фантазії у їхній
творчості.

ФізкультУРА
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Бої на татамі

Із 14 нагород — наших три
Збірна команда Вишгорода з кіокушинкай карате
ФОТО — архів спортклубу «Комета»

14 листопада у м. Софія (Болгарія) відбувся відкритий
Кубок ханши Стіва Арнейла з кіокушинкай карате — Відкритий міжнародний турнір за «Кубок хансі» за версією
IFK, серед дітей, юнаків, юніорів, чоловіків і жінок (в розділі «Куміте»). Поїздку збірної України організував Національний представник ІFК в Україні — шихан Олег Середа

(5 дан, м. Київ) і Віктор Баленко (2 дан, м. Київ), який також
виступив у ролі рефері від України.
Вишгород представляв спортивний клуб «Комета»: Дмитро Виниченко, Тетяна Якубовська, Богдан Ялагузян (керівник клубу і президент Київської обласної федерації — Олександр Чертков (2 дан). Загалом, у Кубку ханши взяли участь
197 спортсменів із 12 країн.
Ханши Стів Арнейл, володар 10-го дана — Президент міжнародної федерації IFK, особисто вручав нагороди всім при-
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зерам змагань, а наступного дня провів традиційне тренування для старших поясів та інструкторів.
Збірна України за результатами змагань поклала в свою
скарбничку 14 нагород різного ґатунку. Хлопці, які вибороли
перші місця, окрім кубків і медалей, отримали від організаторів по комплекту кімоно, а Анна Іздебська, ставши чемпіонкою, виграла також грошовий призовий фонд, який розігрувався між усіма дорослими учасниками 18 років+.
Вишгородці з СК «Комета» також стали володарями Кубка ханши Стіва Арнейла. Перші місця посіли: Богдан Ялагузян
(юніори 16-17 років, 75 кг + абсолютка; тренери — Олександр
Чертков і Юрій Соколовський); Тетяна Якубовська (юніорки
14-15 років, 55 кг + абсолютка; тренер — Юрій Соколовський).
Бронзову нагороду завоював Дмитро Виниченко (12-13
років, до 40 кг; тренери — Олександр Чертков і Юрій Соколовський).
Вітання нашим бійцям, керівникам клубів, тренерам із гідним представленням України на міжнародній арені. Щира подяка батькам спортсменів, національному представнику ІFК
в Україні шихану Олегу Середі і спонсору — Міжнародному
взаємному фонду «Меркурій» за надану форму із символікою
(футболки і шапки) для всієї команди.
Попри на високу конкуренцію, Україна показала один із
найвищих результатів, а також високий потенціал вишгородських спортсменів.
Осу!

Шах
і мат
ДЖЕРЕЛО:
соцмережі

М’яч у ворота

Осінньо-зимній футбол

Микола КОРОЛЬ, голова Вишгородської районної
федерації футболу
ФОТО — Олександр КОВАЛЕНКО, «Слово»,
спеціально для «Виишгорода»

29 листопада матчем за супер-кубок завершився
футбольний сезон у нашому районі.
Перед грою за супер-кубок відбулася урочиста церемонія нагородження лауреатів футбольного сезону 2015 року.
Серед почесних гостей були заступник голови Вишгородської районної ради Анатолій Потапенко, член виконкому
КОФФ Микола Горовий та ветерани вишгородського футболу.
Кращими в сезоні стали
Перша ліга:
1 місце — «Кристал», м. Іванків, 2 місце — «Межигір’я»,
с. Нові Петрівці, 3 місце — «Полісся», с. Лютіж-Демидів.
Кращі: воротар — Богдан Батеха, «Темп», захисник —
Олексій Гуртовой, «Полісся», півзахисник — Сергій Каймачников, «Межигір’я», нападник — Вадим Прокопенко,
«Кристал», гравець — Вадим Олійник, «Кристал», тренер
— Андрій Олексієнко, «Кристал».
Вища ліга:
1 місце — «Інделек», м. Вишгород, 2 місце — «Енергетик», м. Вишгород, 3 місце — ФК «Лісовичі», с. Лісовичі.
Кращі: воротар — Юрій Яковчук, ФК «Лісовичі», захисник — Олександр Пустовіт, ФК «Лісовичі», півзахисник
— Олексій Чернишов, «Інделек», нападник — Юрій Козін,
«Енергетик», гравець — Сергій Пономаренко, «Інделек»,
тренер — Микола Слободянюк, «Інделек», меценат —
Володимир Стецюк, «Нептун-СКАЙД», арбітр — Сергій
Школьний, м. Вишгород.
Чемпіон району — вишгородський «Інделек» та володар кубка — ФК «Лісовичі» змагалися за останній трофей
сезону. Команди грали четверту зустріч за сезон, тож до-

бре вивчили одна одну. Матч розпочався на зустрічних
курсах із перших хвилин. Свої корективи внесла погода
— матч розпочався під акомпанемент дощу, а завершився,
коли поле вкрилося сніговим килимом.
Незважаючи на це, на стадіоні «Енергетик» зібралася
досить численна аудиторія — справжні фанати та прихильники гри мільйонів. Футболісти обох команд продемонстрували найкращі якості — несамовите бажання до перемоги,
майстерність, високу індивідуальну готовність, адже це був
останній матч сезону — гра за звання найсильнішої команди району!
Першими рахунок відкрили вишгородські футболісти.
Кращий гравець матчу — правий півзахисник команди
«Інделек» Володимир Бондаренко — на високій швидкості
прорвався по флангу, по ходу обігравши декількох суперників, і з гострого кута невідпорним ударом поцілив у нижній
кут воріт суперника — 1:0.
Таку кількість гольових моментів, яку створили футболісти ФК «Лісовичі», можна побачити далеко не в кожному
матчі. Справжні чудеса творив у воротах Євген Стриж та
ще й футбольна фортуна була на боці вишгородців. Але в
одній з численних атак футболісти з Лісовичів таки взяли
реванш. Бажаний та вистражданий гол забив Євген Шупик
за десять хвилин до закінчення матчу, в підсумку 1:1.
Все вирішила футбольна лотерея — післяматчеві одинадцятиметрові удари. І знову фортуна була на стороні «Інделека». Всі вони були результативні, і лише герой матчу
Євген Шупик свій шанс змарнував.
Радості футболістам Вишгорода та їх численним прихильникам не було меж. Це дійсно найкраща та найсильніша команда цього сезону. Футболісти ФК «Інделек» не
тільки повернули собі звання чемпіону району, а й поклали
чемпіонські медалі до супер-кубку! Так тримати!!!
Підсумкову таблицю —
див. на сайті газети «Вишгород»

Наприкінці
листопада відділ у спраМистецтво, наука і спорт
вах молоді та спорту
Вишгородської РДА
проводилися в 4-х категоріпровів шаховий турнір серед учнів шкіл Вишго- ях (дівчатка — старша група,
хлопчики — старша група, діродського району.
вчатка — середня група, хлопУ змаганнях за перші місчики — середня група).
ця боролися 24 юних учасники.
Всі учасники показали висоВишгород представляли Олена Бондарук (ВРГ «Інтелект»), кий рівень гри. У трьох номінаціОлександр Шостак, Олександр ях кращими виявилися хлопці з
Яцун (спеціалізована школа Вишгорода. Переможці нагоро«Сузір’я»),
Катерина
Міта- джені кубками та цінними присова (ЗОШ № 1). Змагання зами.

ФутГОЛ

Кращий нападаючий – Юрій Козін
Тренер і президент ФК «Вишгород» Юрій Козін був визнаний
кращим нападаючим Вищої ліги Вишгородського району з футболу сезону-2015.
В активі Юрія — 27 голів у 14 іграх цього чемпіонату! ФК
«Енергетик» (Вишгород), за яку він виступає, завоювала срібні
медалі в цьому сезоні.

... Європейський рекорд
Іван КАРПИНА, заст. директора
Вишгородської районної КДЮСШ
Із 30.11 по 02.12.2015 у м. Харкові проходив
чемпіонат України з плавання серед юніорів.
До складу збірної команди Київської області
увійшло два представники Вишгородської районної КДЮСШ — Микита Ткаченко та Ростислав
Крижановський. Наші юні плавці знову продемонстрували високий рівень майстерності.
Незважаючи на велике представництво, а в
змаганнях взяло участь близько 600 учасників із
різних куточків України, наші спортсмени не залишилися без медалей. Так, збірна Київської області

Харківський заплив

виборола три медалі, дві з яких їдуть до Вишгорода.
Микита Ткаченко став срібним призером на дистанції 50 м брасом із результатом 31,1 сек. та бронзовим призером на дистанції 100 м із результатом
60,1 сек.
Справжній фурор у Харківському басейні створив наш юний талановитий спортсмен Ростислав
Крижановський: незважаючи на те, що він молодший від своїх суперників на чотири роки, на дистанції 100 м брасом хлопець показав результат 60,187
сек., що є найкращим серед цієї вікової категорії не
тільки в Україні, а й у Європі.
Вітаємо наших юних спортсменів та їхнього досвідченого тренера — Геннадія Жданова.
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Високошвидкісний Інтернет МТМ. Тел.: (093) 366-16-66; (095) 545-15-33; (098) 201-22-66
П О Н Е ДІ ЛО К , 7 ГР У Д НЯ
КАНАЛ 1+1
06:45, 07:10, 07:45, 08:10,
09:10 «Снiданок з 1+1»
07:00, 08:00, 09:00, 12:00,
16:45, 19:30, 23:15 ТСН
07:35 «Маша i ведмiдь»
09:30, 10:50, 12:30
«Мiняю жiнку - 2»
12:20 «10 хвилин з
прем’єр-мiнiстром»
15:45 «Сiмейнi
мелодрами -6»
17:15 Т/с «Заборонене
кохання»
20:30 «Чистоnews»
21:00 Т/с «Слуга народу»
22:00 «Грошi»
УТ-1
06:00, 07:00, 08:00, 13:00,
18:30, 21:00 Новини
09:55 Д/с «Мiй новий дiм
- Корея»
10:30 Богатирськi iгри
12:30, 20:30 Зроблено в
Європi
14:05 Школа Мерi
Поппiнс
14:20 Мультфiльми
15:10 Х/ф «Нiмеччина 09»
17:35 Книга ua
18:05 Час-Ч
18:15 Новини. Свiт

19:30 Реформуючи
Україну
20:00 Перша шпальта
21:30 Новини. Спорт
21:50 Подорожнi
23:00, 00:00 Пiдсумки
ТРК «УКРАїНА»
06:00 Подiї тижня з
Олегом Панютою
06:50, 07:15, 08:15 Ранок
з Україною
07:00, 08:00, 09:00, 15:00,
19:00 Подiї
09:15 Зiрковий шлях
11:00, 19:45 «Говорить
Україна»
12:15 Реальна мiстика
13:15, 15:30 Т/с «Мiй
коханий генiй»
18:00 Т/с «Клан ювелiрiв.
Вiдплата»
21:00 Х/ф «Мiй бiлий i
пухнастий»
23:00 Подiї дня
23:30 Х/ф «Форсаж»
ТОНіС
07:30 «Таке
спортивне життя. Жан
Беленюк»
10:00, 16:50 «Алло,

лiкарю!»
12:15 Перехрестя живої
природи
15:00, 18:30, 21:00
«Соцiальний пульс»
15:40, 23:35 Дивовижний
свiт
17:45 Незвичайнi
культури
18:15 «Цивiлiзацiя
Incognita»
19:00 В гостях у Д.
Гордона. I. Яремчук
21:30 Надзвичайнi
здiбностi тварин
22:30 DW- новини
22:40 Тисяча днiв планети
ТЕТ
06:45 М/с «Пiдлiтки
мутанти черепашки
нiндзя»
10:00 М/с «Клуб Вiнкс:
Школа чарiвниць»
11:00 Х/ф «Принцеса на
горошинi»
12:10 Повне
перевтiлення. Дiм за
тиждень
13:50, 19:00 Панянкаселянка
14:50 У ТЕТа тато!
17:00, 22:00 Країна У

18:00, 20:00 Т/с «Кухня»
18:30, 20:30 Т/с
«Свiтлофор»
23:00 Дайош молодьож!
23:55 Т/с «Молодий вовк»
СТБ
08:25 «Все буде смачно!»
09:20 «Зiркове життя. У
полонi прокляття»
10:15 «Битва
екстрасенсiв 15»
12:25 «Танцюють всi!-5»
18:00, 22:00 «ВiкнаНовини»
18:30 Т/с «Коли ми
вдома»
20:00 «Хата на тата»
22:35 «Детектор брехнi 7»
00:05 «Один за всiх»
НТН
07:00 «Народний кухар»
07:55 «Переломнi 80-тi»
08:50 Т/с «Ледi-детектив
мiс Фрайнi Фiшер»
11:00 Х/ф «Iншi 48 годин»
12:50, 14:15 Х/ф «Ларго
Вiнч - 2: змова в Бiрмi»
14:00, 19:00, 23:15
«Свiдок»
15:20 Т/с «Нiмець»
19:30 Т/с «Кулагiн та

партнери»
21:30 Т/с «Елементарно
- 3»
23:45 Т/с «Менталiст - 5»

звалища
18:30 Далеко i ще далi
22:30 Маленькi монстри
00:20 СБУ. Спецоперацiя

НОВИЙ КАНАЛ
07:22 Т/с «Друзi»
12:00 Х/ф «Крок вперед
4»
14:00 Х/ф «Крок вперед
5: Все або нiчого»
16:10 Т/с «Не родись
вродлива»
18:00 Абзац!
19:00 Ревiзор
21:45 Страстi за
ревiзором
23:55 Х/ф «Дикi штучки»

ТРК «КИїВ»
07:00 «Ранок по-київськи»
09:30 «Київ музика»
13:00, 15:00, 17:00, 19:00,
21:00, 23:00 «СТН»
13:10, 15:10, 23:50
«Громадська
приймальня»
14:55, 16:00, 16:55, 20:55
«Вiдкритий мiкрофон»
16:20, 17:10 «У центрi
уваги»
18:50 «Паспортний стiл»
19:20, 21:25 «Столиця»
22:30 «Служба порятунку»
22:55 «Українська
Нацiональна Лотерея»
23:20 «Якiсне життя»

МЕГА
06:50 Україна: забута
iсторiя
07:40, 16:30 Правила
життя
08:30, 15:40 У пошуках
iстини
09:20 Пiдроблена iсторiя
10:10 Мiстична Україна
11:50, 17:30 Секретнi
iсторiї
12:40, 20:30 Фатальний
сценарiй
13:40, 21:30 Скарби зi

K1
06:30 «TOP SHOP»
07:40 «Чи знаєте ви,
що...»
08:10 «Мультфiльми»
08:45, 19:00 «Розсмiши
комiка»
09:40, 16:10 «Файна
Юкрайна»

10:45 Т/с «Всi жiнки вiдьми»
14:10, 20:00 «Орел
i Решка. Незвiдана
Європа»
15:10, 21:00 «Орел i
Решка. Ювiлейний сезон»
18:00 Т/с «90210: Нове
поколiння»
22:00 Х/ф «Випадковий
шпигун»
ІНТЕР
07:00, 07:30, 08:00, 08:30,
09:00, 12:00, 14:00, 16:00,
17:40 Новини
07:15, 07:35, 08:10, 08:35
«Ранок з IНТЕРом»
09:20 Х/ф «Вокзал для
двох»
12:25 Д/с «Слiдство
вели... з Л. Каневським»
13:45, 14:20 «Судовi
справи»
15:00, 16:15 «Чекай на
мене»
18:05, 19:05 «Стосується
кожного»
20:00 «Подробицi»
21:00 Т/с «Заради
кохання я все зможу!»
22:55 Т/с «Я повернуся»

ICTV
06:45 Факти тижня
08:45 Факти. Ранок
09:15 Надзвичайнi
новини. Пiдсумки
10:15 Т/с «Путьова
країна»
11:30 Дивитись усiм!
11:40, 13:20 Х/ф
«Подорож до центру
Землi»
12:45, 15:45 Факти. День
13:55 Х/ф «Пiсля заходу
сонця»
16:20 Х/ф «Людина
листопада»
18:45, 21:05 Факти. Вечiр
19:20 Надзвичайнi
новини
20:20 Дiстало!
21:25 Свобода слова
5 КАНАЛ
06:15, 18:10 Мiсцевий час
07:00, 08:00, 09:00, 10:00,
11:00, 12:00, 13:00, 14:00,
15:00, 16:00, 17:00, 18:00,
19:00, 21:00, 22:00, 23:00,
00:00 Час новин
07:10, 07:32, 08:10,
08:25, 08:32, 09:15, 09:32
Iнформацiйний ранок на
5 каналi

07:30, 08:30, 09:30, 10:30,
11:30, 12:30, 13:30, 14:30,
15:30, 16:30, 17:30, 23:30
Час: Важливо
10:10, 10:32, 11:10,
11:32, 12:32, 13:32,
14:32 Наживо: пресконференцiя щодо
ситуацiї у зонi АТО
15:15, 15:32, 16:10,
16:32, 17:12, 17:32
Україна - понад усе!
(телемарафон)
18:20 «Дзеркало iсторiї»
22:15 Стоп корупцiї!
23:15 Територiя закону
2+2
08:35 «Помста природи»
10:30 Т/с «Мушкетери»
12:30 Х/ф «Остiн
Пауерс: Людина-загадка
мiжнародного масштабу»
15:20 «Легенди
кiкбоксiнгу»
17:30, 19:00, 00:00
«ДжеДАI»
18:30, 23:30 «Спецкор»
19:20 «Секретнi
матерiали»
20:20 Х/ф «Шанхайський
полудень»
22:35 Т/с «Легенди»

В I В ТО Р О К , 8 ГР У Д НЯ
КАНАЛ 1+1
06:00, 07:00, 08:00, 09:00,
12:00, 16:45, 19:30, 23:15
ТСН
06:45, 07:10, 07:45, 08:10,
09:10 «Снiданок з 1+1»
09:30, 10:50, 12:20
«Мiняю жiнку - 2»
14:00 Т/с «Сценарiй долi»
15:05 «Клiнiка»
15:45 «Сiмейнi
мелодрами -6»
17:15 Т/с «Заборонене
кохання»
20:30 «Чистоnews»
21:00 Т/с «Слуга народу»
22:00 «Новий iнспектор
Фреймут -3»
00:00 Х/ф «За межею»
УТ-1
06:00, 07:00, 08:00, 13:00,
18:30, 21:00 Новини
09:25, 18:55 Про головне
10:30 Богатирськi iгри
12:30 «Prime-time» з М.
Гонгадзе
13:15, 18:05 Час-Ч
14:15 Мультфiльми
16:05 Подорожнi
18:15 Новини. Свiт
19:30 ДебатиPRO

21:30 Новини. Спорт
21:50 Вiйна i мир
23:00, 00:00 Пiдсумки
ТРК «УКРАїНА»
06:00, 12:15 Реальна
мiстика
07:00, 08:00, 09:00, 15:00,
19:00 Подiї
07:15, 08:15 Ранок з
Україною
09:15 Зiрковий шлях
11:00, 19:45 «Говорить
Україна»
13:15, 15:30 Х/ф «Мiй
бiлий i пухнастий»
16:00 Глядач як свiдок
18:00 Т/с «Клан ювелiрiв.
Вiдплата»
21:30 Футбол. Лiга
Чемпiонiв УЄФА «ПСЖ» «Шахтар»
23:50 Подiї дня
ТОНіС
07:30, 15:00, 18:30, 21:00
«Соцiальний пульс»
10:00, 16:50 «Алло,
лiкарю!»
11:00 Володарi морiв
14:00, 22:40 Тисяча днiв

планети
16:00, 23:35 Дивовижний
свiт
17:45 «Соцiальний статус:
ваша пенсiя»
18:20 «Мистецтво i час»
19:00 В гостях у Д.
Гордона. I. Яремчук
20:00 Вирiшальнi битви
Другої свiтової вiйни
00:00 «Латинський
коханець»
ТЕТ
06:00 Малята-твiйнята
07:35 М/с «Чагiнгтон»
08:00 Мультик з Лунтиком
11:00 Х/ф «Кiт у чоботях»
12:10 Повне
перевтiлення. Дiм за
тиждень
14:50 У ТЕТа тато!
17:00, 22:00 Країна У
18:00, 20:00 Т/с «Кухня»
18:30, 20:30 Т/с
«Свiтлофор»
23:00 Дайош молодьож!
23:55 Т/с «Молодий вовк»
СТБ
06:05, 16:00 «Все буде
добре!»

08:00 «Все буде смачно!»
08:55 Х/ф «Любов i
голуби»
10:55 «Битва
екстрасенсiв»
12:20 «Танцюють всi!-5»
18:00, 22:00 «ВiкнаНовини»
18:30 Т/с «Коли ми
вдома»
20:00 «Кохана, ми
вбиваємо дiтей»
22:45 «Кохана, ми
вбиваємо дiтей. Постшоу»
00:00 «Один за всiх»
НТН
08:30 Ранковий «Свiдок»
09:00 «Кримiнальнi
справи»
09:50 Т/с «Ледi-детектив
мiс Фрайнi Фiшер»
12:00, 21:30 Т/с
«Елементарно - 3»
13:40, 14:15 Т/с «Полiцiя
Маямi»
14:00, 19:00, 23:15
«Свiдок»
17:00, 19:30 Т/с «Кулагiн
та партнери»
18:00 Т/с «Детективи»

23:45 Т/с «Менталiст - 5»
ТРК «КИїВ»
НОВИЙ КАНАЛ
06:00, 07:15 Kids Time
06:02 М/с «Губка Боб Прямокутнi Штани»
07:20 Т/с «Друзi»
10:50 Т/с «Не родись
вродлива»
18:00 Абзац!
19:00 Х/ф «Сутiнки»
21:15 Х/ф «Присвячений»
23:10 Х/ф «Академiя
вампiрiв»
МЕГА
06:50 Україна: забута
iсторiя
07:40, 16:30 Правила
життя
08:30, 15:40 У пошуках
iстини
09:20 Пiдроблена iсторiя
10:10 Мiстична Україна
11:50, 17:30 Секретнi
iсторiї
12:40, 20:30 Фатальний
сценарiй
13:40, 21:30 Скарби зi
звалища
18:30 Далеко i ще далi
22:30 Сонячнi створiння

07:00 «Ранок по-київськи»
13:00, 15:00, 17:00, 19:00,
21:00, 23:00 «СТН»
13:10, 15:10, 23:50
«Громадська
приймальня»
14:55, 16:00, 16:55,
18:55, 20:55 «Вiдкритий
мiкрофон»
16:20, 17:10 «У центрi
уваги»
19:20, 21:25 «Столиця»
22:30 «Київськi iсторiї»
22:55 «Українська
Нацiональна Лотерея»
23:20 «Життєвi iсторiї»
K1
06:30 «TOP SHOP»
07:40 «Чи знаєте ви,
що...»
08:45, 19:00 «Розсмiши
комiка»
09:40, 16:10 «Файна
Юкрайна»
10:45 Т/с «Всi жiнки вiдьми»
14:10, 20:00 «Орел
i Решка. Незвiдана

Європа»
15:10, 21:00 «Орел i
Решка. Ювiлейний сезон»
18:00 Т/с «90210: Нове
поколiння»
22:00 «КВН на БIС»
23:00 Т/с «Доктор Хаус»
ІНТЕР
06:35 Мультфiльм
07:00, 07:30, 08:00, 08:30,
09:00, 12:00, 14:00, 16:00,
17:40 Новини
07:15, 07:35, 08:10, 08:35
«Ранок з IНТЕРом»
09:20, 21:00 Т/с «Заради
кохання я все зможу!»
11:15, 12:25 Д/с
«Слiдство вели... з Л.
Каневським»
13:40, 14:20 «Судовi
справи»
15:45, 16:15 «Сiмейний
суд»
18:05, 19:05 «Стосується
кожного»
20:00 «Подробицi»
22:55 Т/с «Я повернуся»
ICTV
08:45 Факти. Ранок
11:00 Т/с

«Далекобiйники»
11:55, 13:20 Х/ф
«Забiйний футбол»
12:45, 15:45 Факти. День
14:25 Т/с «Код
Костянтина»
15:25, 16:20 Патруль.
Самооборона
16:50 Т/с «Прокурори»
17:45 Т/с «Путьова
країна»
18:45, 21:05 Факти. Вечiр
21:25 Т/с
«Володимирська, 15»
22:15 Т/с «На трьох»
23:10 Х/ф «Обитель зла»
5 КАНАЛ
06:00, 21:40 Час-Time
07:00, 08:00, 09:00, 10:00,
11:00, 12:00, 13:00, 14:00,
15:00, 16:00, 17:00, 18:00,
19:00, 21:00, 22:00, 23:00
Час новин
07:30, 08:30, 09:30, 10:30,
11:30, 12:30, 13:30, 14:30,
15:30, 16:30, 17:30, 23:30,
00:00 Час: Важливо
10:10, 10:32, 11:10,
11:32, 12:32 Наживо:
прес-конференцiя щодо
ситуацiї у зонi АТО

15:15, 15:32, 16:10,
16:32, 17:19, 17:32
Україна - понад усе!
(телемарафон)
18:25 «Дзеркало iсторiї»
19:50 Час. Пiдсумки дня
22:15 Стоп корупцiї!
23:32 Агрокраїна
2+2
06:35, 16:00 «Нове
Шалене вiдео поукраїнськи»
08:10, 19:00, 00:00
«ДжеДАI»
08:30, 18:30, 23:30
«Спецкор»
09:00, 19:20 «Люстратор
7.62»
09:10 «Секретнi
матерiали»
10:20 Д/п «Загубленi
свiти»
11:15 Д/п «Сувора
природа»
12:10 Х/ф «Вторгнення
живої сталi»
14:10 Т/с «Зоряна брама»
16:25, 17:55 «Вiдеобiмба»
20:20 Х/ф «Знак»
22:35 Премьера Т/с
«Легенди»

СЕ Р Е ДА, 9 Г Р У Д НЯ
КАНАЛ 1+1
06:00, 07:00, 08:00, 09:00,
12:00, 16:45, 19:30, 23:15
ТСН
06:45, 07:10, 07:45, 08:10,
09:10 «Снiданок з 1+1»
09:30, 10:50, 12:20
«Мiняю жiнку - 2»
14:00 Т/с «Сценарiй долi»
15:45 «Сiмейнi
мелодрами -6»
17:15 Т/с «Заборонене
кохання»
20:30 «Чистоnews»
21:00 Т/с «Слуга народу»
22:00 «Одруження
наослiп»
00:00 Х/ф «Небезпечний
квартал»
УТ-1
06:00, 07:00, 08:00, 13:00,
18:30, 21:00 Новини
11:35 Реформуючи
Україну
12:00 Засiдання КМУ
13:15, 18:05 Час-Ч
15:05 Музичне турне
16:30 Д/ф «Днi страху»
18:15 Новини. Свiт

19:40 Т/с «Бiлявка»
20:30 Вересень
21:30 Новини. Спорт
21:50 Слiдство. Iнфо
22:35 З перших вуст
23:00, 00:00 Пiдсумки
ТРК «УКРАїНА»
07:15, 08:15 Ранок з
Україною
09:15 Зiрковий шлях
11:00, 19:45 «Говорить
Україна»
12:15 Реальна мiстика
13:15, 15:20 Т/с «Квиток
на двох»
16:00 Глядач як свiдок
18:00 Т/с «Клан ювелiрiв.
Вiдплата»
21:30 Футбол. Лiга
Чемпiонiв УЄФА
«Динамо» - «Маккабi»
23:50 Подiї дня
ТОНіС
05:55, 07:30, 15:00, 18:30,
21:00 «Соцiальний пульс»
07:25, 09:50, 13:55, 19:55
Мiс «Iнтернет-TV»
10:00, 16:50 «Алло,

лiкарю!»
11:00, 20:00 Вирiшальнi
битви Другої свiтової
вiйни
13:00 «Соцiальний статус:
ваша пенсiя»
19:00 В гостях у Д.
Гордона. В. Плотнiков
21:30 «Глобал - 3000»
22:00 Rock Time з Петром
Полтарєвим
23:55 «Натхнення»
00:05 «Латинський
коханець»
ТЕТ
06:45 М/с «Пiдлiтки
мутанти черепашки
нiндзя»
08:00 Мультик з Лунтиком
10:00 М/с «Клуб Вiнкс:
Школа чарiвниць»
11:00 Х/ф «Спляча
красуня»
12:10 Повне
перевтiлення. Дiм за
тиждень
14:50 У ТЕТа тато!
17:00, 22:00 Країна У
18:00, 20:00 Т/с «Кухня»

18:30, 20:30 Т/с
«Свiтлофор»
23:55 Т/с «Молодий вовк»
СТБ
08:15 «Все буде смачно!»
09:10 «Зiркове
життя. Вiдчайдушнi
домогосподарки»
10:05 «Зiркове життя.
Розплата за гордiсть»
11:00 «Битва
екстрасенсiв»
12:35 «Танцюють всi!-5»
18:00, 22:00 «ВiкнаНовини»
18:30 Т/с «Коли ми
вдома»
20:00, 22:45 «МастерШеф
- 5»

Маямi»
14:00, 19:00, 23:15
«Свiдок»
17:00, 19:30 Т/с «Кулагiн
та партнери»
18:00 Т/с «Детективи»
23:45 Т/с «Менталiст - 5»

13:40, 21:30 Скарби зi
звалища
14:40, 23:30 Iгри розуму
18:30 Далеко i ще далi
22:30 Дика Флорида

НОВИЙ КАНАЛ
07:17 Т/с «Друзi»
11:15 Т/с «Щасливi
разом»
16:10 Т/с «Не родись
вродлива»
18:00 Абзац!
19:00 Х/ф «Сутiнки. Сага.
Молодик»
21:20 Х/ф «Якщо твоя
дiвчина - зомбi»
23:10 Х/ф «Катакомби»

07:00 «Ранок по-київськи»
13:00, 15:00, 17:00, 19:00,
21:00, 23:00 «СТН»
13:10, 15:10, 23:50
«Громадська
приймальня»
14:55, 16:00, 16:55,
18:55, 20:55 «Вiдкритий
мiкрофон»
16:20, 17:10 «У центрi
уваги»
19:20, 21:25 «Столиця»
22:30 «Мiсто добра»
22:55 «Українська
Нацiональна Лотерея»
23:20 «Служба порятунку»

НТН
08:30 Ранковий «Свiдок»
09:00 «Кримiнальнi
справи»
09:50 Т/с «Ледi-детектив
мiс Фрайнi Фiшер»
12:00, 21:30 Т/с
«Елементарно - 3»
13:40, 14:15 Т/с «Полiцiя

МЕГА
07:40, 16:30 Правила
життя
08:30, 15:40 У пошуках
iстини
09:20 Пiдроблена iсторiя
10:10 Мiстична Україна
11:50, 17:30 Секретнi
iсторiї

добре!»
08:10 «Все буде смачно!»
10:00 «Зiркове життя.
Сльози клоуна»
10:55 «Битва
екстрасенсiв»
12:30 «Танцюють всi!-6»
18:00, 22:00 «ВiкнаНовини»
18:30 Т/с «Коли ми
вдома»
20:00, 22:45 «Зваженi та
щасливi - 5»
23:15 «Один за всiх»

23:45 Т/с «Менталiст - 5»

ТРК «КИїВ»

K1
07:40 «Чи знаєте ви,
що...»
08:10 «Мультфiльми»
08:45, 19:00 «Розсмiши

комiка»
09:40, 16:10 «Файна
Юкрайна»
10:45 Т/с «Всi жiнки вiдьми»
14:10, 20:00 «Орел
i Решка. Незвiдана
Європа»
15:10, 21:00 «Орел i
Решка. Ювiлейний сезон»
18:00 Т/с «90210: Нове
поколiння»
22:00 «КВН на БIС»
23:00 Т/с «Доктор Хаус»
ІНТЕР
07:15, 07:35, 08:10, 08:35
«Ранок з IНТЕРом»
09:20, 21:00 Т/с «Заради
кохання я все зможу!»
11:15, 12:25 Д/с
«Слiдство вели... з Л.
Каневським»
13:40, 14:20 «Судовi
справи»
18:05, 19:05 «Стосується
кожного»
20:00 «Подробицi»
22:55 Т/с «Я повернуся»

ICTV
08:45 Факти. Ранок
10:55 Т/с
«Далекобiйники»
12:45, 15:45 Факти. День
13:05 Х/ф «Перегони
«Гарматне ядро»-2»
16:45 Т/с «Прокурори»
17:45, 22:25 Т/с «На
трьох»
18:45, 21:05 Факти. Вечiр
21:25 Т/с
«Володимирська, 15»
23:25 Х/ф «Обитель зла2. Апокалiпсис»
5 КАНАЛ
06:20, 18:10 Мiсцевий час
07:00, 08:00, 09:00, 10:00,
11:00, 12:00, 13:00, 14:00,
15:00, 16:00, 17:00, 18:00,
19:00, 21:00, 22:00 Час
новин
07:10, 07:32, 08:10, 08:25,
08:35, 09:15, 09:35 Iнф.
ранок на 5 каналi
07:30, 08:30, 09:30, 10:30,
11:30, 12:30, 13:30, 14:30,
15:30, 16:30, 17:30, 00:00
Час: Важливо

10:10, 10:32, 11:10,
11:32, 12:32 Наживо:
прес-конференцiя щодо
ситуацiї у зонi АТО
15:15, 15:32, 16:10,
16:32, 17:20, 17:32
Україна - понад усе!
(телемарафон)
18:25 Цикл «Дзеркало
iсторiї»
22:10 Клуб Реформ
23:20 Лiсова варта
2+2
08:10, 19:00, 00:00
«ДжеДАI»
08:30, 18:30, 23:30
«Спецкор»
09:00 «Люстратор 7.62»
09:10 «Секретнi
матерiали»
10:20 Д/п «Загубленi
свiти»
11:15 Д/п «Прихованi
мiста»
12:15 Х/ф «Знак»
14:10 Т/с «Зоряна брама»
16:25, 17:55 «Вiдеобiмба»
19:20 «Цiлком таємно»
22:35 Т/с «Легенди»

Ч Е ТВ Е Р , 1 0 ГР У Д НЯ
КАНАЛ 1+1
06:45, 07:10, 07:45, 08:10,
09:10 «Снiданок з 1+1»
09:30, 10:50, 12:20
«Мiняю жiнку - 2»
14:00 Т/с «Сценарiй долi»
15:45 «Сiмейнi
мелодрами -6»
17:15 Т/с «Заборонене
кохання»
20:30 «Чистоnews»
21:00 Т/с «Слуга народу»
22:00 «Право на владу»
23:30 «Право на владу»
УТ-1
06:00, 07:00, 08:00, 13:00,
18:30, 21:00 Новини
10:30 Чоловiчий клуб
11:00 Вiкно в Америку
12:25 Слiдство. Iнфо
13:15, 18:05 Час-Ч
15:20 Надвечiр’я. Долi
17:00 Церемонiя
нагородження
переможцiв «ADAMI
MEDIA ПРИЗ-2015»
18:15 Новини. Свiт
19:40 Т/с «Бiлявка»
21:30 Новини. Спорт

23:00, 00:00 Пiдсумки
ТРК «УКРАїНА»
07:00, 08:00, 09:00, 15:00,
19:00 Подiї
11:00, 19:45 «Говорить
Україна»
12:15 Реальна мiстика
13:15, 15:30 Т/с «Квиток
на двох»
16:00 Глядач як свiдок
18:00 Т/с «Клан ювелiрiв.
Вiдплата»
21:00 Х/ф «Танго
метелика»
23:00 Подiї дня
23:30 Т/с «C.S.I.: Мiсце
злочину Маямi»
ТОНіС
05:55, 07:30, 15:00, 18:30,
21:00 «Соцiальний пульс»
11:00, 20:00 Вирiшальнi
битви Другої свiтової
вiйни
13:05 Незвичайнi
культури
16:00, 23:35 Дивовижний
свiт
17:45 «Соцiальний

статус»
18:20 «Цивiлiзацiя
Incognita»
19:00 В гостях у Д.
Гордона. В. Плотнiков
21:30 Вiдлуння
22:00 Надзвичайнi
здiбностi тварин
00:00 «Латинський
коханець»
ТЕТ
07:35 М/с «Чагiнгтон»
10:00 М/с «Клуб Вiнкс:
Школа чарiвниць»
11:00 Х/ф «Панi
Метелиця»
12:10 Повне
перевтiлення. Дiм за
тиждень
14:50 У ТЕТа тато!
17:00, 22:00 Країна У
18:00, 20:00 Т/с «Кухня»
18:30, 20:30 Т/с
«Свiтлофор»
23:00 Дайош молодьож!
23:55 Т/с «Молодий вовк»
СТБ
06:15, 16:00 «Все буде

НТН
06:00 Х/ф «Екстрасенс»
08:30 Ранковий «Свiдок»
09:50 Т/с «Ледi-детектив
мiс Фрайнi Фiшер»
12:00, 21:30 Т/с
«Елементарно - 3»
13:40, 14:15 Т/с «Полiцiя
Маямi»
14:00, 19:00, 23:15
«Свiдок»
15:40 «Речовий доказ»
17:00, 19:30 Т/с «Кулагiн
та партнери»
17:55 Т/с «Детективи»

НОВИЙ КАНАЛ
06:02 М/с «Губка Боб Прямокутнi Штани»
07:17 Т/с «Друзi»
11:05 Т/с «Моя прекрасна
нянька»
16:10 Т/с «Не родись
вродлива»
18:00 Абзац!
19:00 Х/ф «Сутiнки. Сага.
Затьмарення»
21:15 Х/ф «Таймлесс:
Рубiнова книга»
23:30 Х/ф «Таймлесс 2:
Сапфiрова книга»
МЕГА
06:50 Україна: забута
iсторiя
07:40, 16:30 Правила
життя
09:20 Пiдроблена iсторiя
10:10 Мiстична Україна
11:50, 17:30 Секретнi
iсторiї
12:40, 20:30 Фатальний
сценарiй
13:40, 21:30 Скарби зi

звалища
14:40, 23:30 Iгри розуму
22:30 Дика Флорида
00:20 СБУ. Спецоперацiя
ТРК «КИїВ»
07:00 «Ранок по-київськи»
09:30 «Київ музика»
13:00, 15:00, 17:00, 19:00,
21:00, 23:00 «СТН»
13:10, 15:10, 23:50
«Громадська
приймальня»
16:20, 17:10 «У центрi
уваги»
19:20, 21:25 «Столиця»
22:30 «Прогулянки
мiстом»
22:55 «Українська
Нацiональна Лотерея»
23:20 «Київськi iсторiї»
K1
07:40 «Чи знаєте ви,
що...»
08:10 «Мультфiльми»
08:45, 19:00 «Розсмiши
комiка»
09:40, 16:10 «Файна
Юкрайна»

10:45 Т/с «Всi жiнки вiдьми»
14:10, 20:00 «Орел
i Решка. Незвiдана
Європа»
15:10, 21:00 «Орел i
Решка. Ювiлейний сезон»
18:00, 00:50 Т/с «90210:
Нове поколiння»
22:00 «КВН на БIС»
23:00 Т/с «Доктор Хаус»
ІНТЕР
06:35 Мультфiльм
07:00, 07:30, 08:00, 08:35,
09:00, 12:00, 14:00, 16:00,
17:40 Новини
07:15, 07:35, 08:10, 08:40
«Ранок з IНТЕРом»
09:20, 21:00 Т/с «Заради
кохання я все зможу!»
11:15, 12:25 Д/с
«Слiдство вели... з Л.
Каневським»
13:40, 14:20 «Судовi
справи»
15:45, 16:15 «Сiмейний
суд»
18:05, 19:05 «Стосується
кожного»

20:00 «Подробицi»
22:55 Т/с «Я повернуся»
ICTV
09:15, 19:20 Надзвичайнi
новини
10:50 Т/с
«Далекобiйники»
12:45, 15:45 Факти. День
13:05 Х/ф «Громобiй»
15:25, 16:20 Патруль.
Самооборона
16:45 Т/с «Прокурори»
17:45, 22:25 Т/с «На
трьох»
18:45, 21:05 Факти. Вечiр
21:25 Т/с
«Володимирська, 15»
23:25 Х/ф «Обитель зла3. Вимирання»
5 КАНАЛ
07:00, 08:00, 09:00, 10:00,
11:00, 12:00, 13:00, 14:00,
15:00, 16:00, 17:00, 18:00,
19:00, 21:00, 22:00, 23:00
Час новин
07:10, 07:32, 08:10, 08:25,
08:35, 09:15, 09:35 Iнф.
ранок на 5 каналi

07:30, 08:30, 09:30, 10:30,
11:30, 12:30, 13:30, 14:30,
15:30, 16:30, 17:30, 23:30,
00:00 Час: Важливо
10:10, 10:32, 11:10,
11:32, 12:32 Наживо:
прес-конференцiя щодо
ситуацiї у зонi АТО
15:15, 15:32, 16:10,
16:32, 17:19, 17:32
Україна - понад усе!
(телемарафон)
22:15 «Дзеркало iсторiї»
23:32 Будемо жити
2+2
08:30, 18:30, 23:30
«Спецкор»
09:00, 19:20 «Люстратор
7.62»
09:10 «Секретнi
матерiали»
09:55 «Помста природи»
12:15 Х/ф «Знак 2»
14:10 Т/с «Зоряна брама.
Всесвiт. Сезон 2»
16:25, 17:55 «Вiдеобiмба»
20:20 «Хоробрi
серця»
21:20 Х/ф «Кiкбоксер»

ТЕЛЕпрограма

Вишгород

5 грудня

2015 року

7

Високошвидкісний Інтернет МТМ. Тел.: (093) 366-16-66; (095) 545-15-33; (098) 201-22-66
П’ЯТ Н ИЦ Я, 1 1 ГР У Д НЯ
КАНАЛ 1+1
06:00, 07:00, 08:00, 09:00,
12:00, 16:45, 19:30 ТСН
06:45, 07:10, 07:45, 08:10,
09:10 «Снiданок з 1+1»
09:30, 11:00, 12:20
«Мiняю жiнку - 2»
14:00 Т/с «Сценарiй долi»
15:45 «Сiмейнi
мелодрами -6»
17:15 Т/с «Заборонене
кохання»
20:20 «Вечiрнiй Київ
2015»
22:40 «Свiтське життя»
23:40 Х/ф «Приниження»
УТ-1
06:00, 07:00, 08:00, 12:10,
18:30, 21:00 Новини
10:30 Вересень
12:25, 01:45 Бiатлон.
Кубок свiту. Спринт
7,5км. Жiнки
14:10 Вiра. Надiя. Любов
15:25 Бiатлон. Кубок
свiту. Спринт 10км.
Чоловiки
18:15 Новини. Свiт
19:40 Т/с «Бiлявка»

21:30 Новини. Спорт
21:50 Перша студiя
22:45 З перших вуст
23:00, 00:00 Пiдсумки
23:20 Вертикаль влади
ТРК «УКРАїНА»
07:00, 08:00, 09:00, 15:00,
19:00 Подiї
07:15, 08:15 Ранок з
Україною
11:00, 19:45 «Говорить
Україна»
13:15, 15:30 Х/ф «Танго
метелика»
18:00 Т/с «Клан ювелiрiв.
Вiдплата»
21:00 Х/ф «Шлях до
серця чоловiка»
23:00 Подiї дня
23:30 Т/с «C.S.I.: Мiсце
злочину Маямi»
ТОНіС
05:55, 07:30, 15:00, 18:30,
21:00 «Соцiальний пульс»
06:45, 21:30 Надзвичайнi
здiбностi тварин
10:00, 16:50 «Алло,

лiкарю!»
11:00, 20:00 Вирiшальнi
битви Другої свiтової
вiйни
12:10 «Свiтськi хронiки»
13:00 «Соцiальний
статус»
16:00, 23:40 Дивовижний
свiт
17:45 Незвичайнi
культури
19:00 В гостях у Д.
Гордона. В. Плотнiков
00:00 «Латинський
коханець»
ТЕТ
07:35 М/с «Чагiнгтон»
08:00 Мультик з Лунтиком
10:00 М/с «Клуб Вiнкс:
Школа чарiвниць»
11:00 Х/ф «Осляча
шкура»
12:10 Повне
перевтiлення. Дiм за
тиждень
18:25 М/ф «Дiномама»
20:00 М/ф «Мiстер Пiбодi
та Шерман»
21:45 Х/ф «Некерований»

23:10 Х/ф «Планета
страху»
СТБ
06:40 Х/ф «Невловимi
месники»
08:05 «Зiркове життя.
Вiйна за спадщину 2»
09:00 «Зiркове життя.
Зацькованi батьками»
09:55 Х/ф «Я не
повернуся»
18:00, 22:00 «ВiкнаНовини»
18:30, 23:15 Т/с «Коли ми
вдома»
20:00, 22:45 «Танцюють
всi!-8»
НТН
08:30 Ранковий «Свiдок»
09:50 Т/с «Ледi-детектив
мiс Фрайнi Фiшер»
12:00, 21:30 Т/с
«Елементарно - 3»
13:40, 14:15 Т/с «Полiцiя
Маямi»
14:00, 19:00, 23:15
«Свiдок»
17:00, 19:30 Т/с «Кулагiн

та партнери»
18:00 Т/с «Детективи»
23:45 Т/с «Декстер - 4»
НОВИЙ КАНАЛ
06:15, 07:30 Kids Time
06:17 М/с «Губка Боб Прямокутнi Штани»
07:32 Т/с «Друзi»
11:20 Т/с «Щасливi
разом»
16:10 Супермодель поукраїнськи
18:00 Абзац!
19:00 Х/ф «Сутiнки. Сага.
Свiтанок ч.1»
21:05 Х/ф «Сутiнки. Сага.
Свiтанок ч.2»
23:15 Х/ф «Гостя»
МЕГА
06:50 Україна: забута
iсторiя
08:30, 15:40 У пошуках
iстини
09:20 Пiдроблена iсторiя
10:10 Мiстична Україна
11:50, 17:30 Секретнi
iсторiї
14:40 Динамо: як стати

магом
19:30 Навколо свiту.
Мiсця сили
22:30 Основний iнстинкт
23:30 Iгри розуму
ТРК «КИїВ»
07:00 «Ранок по-київськи»
09:30 «Київ музика»
13:00, 15:00, 17:00, 19:00,
21:00, 23:00 «СТН»
13:10, 15:10, 23:50
«Громадська
приймальня»
14:55, 16:00, 16:55,
18:55, 20:55 «Вiдкритий
мiкрофон»
16:20, 17:10 «У центрi
уваги»
22:55 «Українська
Нацiональна Лотерея»
23:20 «Прогулянки
мiстом»
K1
08:10 «Мультфiльми»
08:45, 19:00 «Розсмiши
комiка»
09:40, 16:10 «Файна

Юкрайна»
10:45 Т/с «Всi жiнки вiдьми»
14:10, 20:00 «Орел
i Решка. Незвiдана
Європа»
15:10, 21:00 «Орел i
Решка. Ювiлейний сезон»
18:00 Т/с «90210: Нове
поколiння»
22:00 «КВН-2015»
00:10 «КВН на БIС»
ІНТЕР
06:35 Мультфiльм
07:00, 07:30, 08:00, 08:30,
09:00, 12:00, 14:00, 16:00,
17:40 Новини
07:15, 07:35, 08:10, 08:35
«Ранок з IНТЕРом»
09:20 Т/с «Заради
кохання я все зможу!»
13:40, 14:20 «Судовi
справи»
15:45, 16:15 «Сiмейний
суд»
18:05 «Стосується
кожного»
20:00 «Подробицi»
21:00 «Чорне дзеркало»

23:30 Х/ф «База»

Час: Важливо
10:10, 10:32, 11:10,
11:32, 12:32 Наживо:
прес-конференцiя щодо
ситуацiї у зонi АТО
15:15, 15:32, 16:10,
16:32, 17:12, 17:32
Україна - понад усе!
(телемарафон)
18:32 «Дзеркало iсторiї»
19:50, 00:32 Час.
Пiдсумки дня
22:15 «Досвiд»

ICTV
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:20 Надзвичайнi
новини
11:05 Х/ф «Розбiрки у
Бронксi»
12:45, 15:45 Факти. День
13:30, 16:20 Т/с «Три днi
лейтенанта Кравцова»
17:45 Т/с «На трьох»
18:45, 21:05 Факти. Вечiр
21:25 Т/с
«Володимирська, 15»
23:35 Х/ф «Обитель зла4. Життя пiсля смертi»
5 КАНАЛ
07:00, 08:00, 09:00, 10:00,
11:00, 12:00, 13:00, 14:00,
15:00, 16:00, 17:00, 18:00,
19:00, 21:00, 22:00 Час
новин
07:10, 07:32, 08:10, 08:25,
08:32, 09:15, 09:32 Iнф.
ранок на 5 каналi
07:30, 08:30, 09:30, 10:30,
11:30, 12:30, 13:30, 14:30,
15:30, 16:30, 17:30, 00:00

2+2
08:10, 19:00 «ДжеДАI»
09:00 «Люстратор 7.62»
09:10 «Секретнi
матерiали»
11:15 Д/п «Прихованi
мiста»
12:15 Х/ф «Льодовi
дрижаки»
14:10 Т/с «Зоряна брама.
Всесвiт. Сезон 2»
19:20 Х/ф «Кiкбоксер»
21:15 Х/ф «Конан
Варвар»
23:20 Х/ф «Бiжи не
озираючись»

СУБОТ А , 12 ГР У Д НЯ
КАНАЛ 1+1
06:45 «Грошi»
08:00, 19:30 ТСН
09:00 «Свiтське життя»
10:00 Х/ф «Все одно ти
будеш мiй»
14:00 «Вечiрнiй Київ
2015»
16:35 «Вечiрнiй квартал»
18:30 «Розсмiши комiка»
20:15 «Українськi
сенсацiї»
21:15 «Вечiрнiй квартал»
23:15 «Що? Де? Коли?
2015»
УТ-1
08:40 Вперед на Олiмп!
10:30 Музична зима на
Першому
11:35, 21:30 Полiцiя
12:25 Бiатлон.
Кубок свiту. Гонка
переслiдування 10 км.
Жiнки
13:35 Богатирськi iгри
14:35 Чоловiчий клуб
15:250 Бiатлон.

Кубок свiту. Гонка
переслiдування 12,5 км.
Чоловiки
16:25 Баскетбол.
Чемпiонат України. БК
«Хiмiк» - БК «Черкаськi
мавпи»
18:40 Х/ф «Снiговики»
21:00 Новини
23:00 День Янгола
ТРК «УКРАїНА»
06:45, 07:10, 21:40 Х/ф
«Шукаю попутника»
08:50 Вiдверто з М.
Єфросiнiною
10:00, 00:10 Зiрковий
шлях. Субота
11:00 Х/ф «Шлях до серця
чоловiка»
13:00, 15:20 Т/с «Не
вiдпускай мене»
17:10, 19:30 Т/с
«Мезальянс»
23:40 Жеребкування
фiнальної частини ЄВРО2016

ТОНіС
06:00 Х/ф «Спiвачка»
10:00 Вирiшальнi битви
Другої свiтової вiйни
11:10 Х/ф «Сто тисяч
доларiв на сонцi»
14:10 Сiм чудес України.
Ужгород
17:30 7-ий Мiжнародний
благодiйний дитячий
фестиваль «Мистецький
храм»
19:10 Дивовижний свiт
20:30 НЛО: секретнi
архiви
21:30 Х/ф «Париж»
00:00 «Вихiдний, пiсля
опiвночi»
ТЕТ
06:00 Х/ф «Вусатий нянь»
09:00 Мультик з Лунтиком
09:40 М/с «Дорадослiдниця»
10:35 М/с «Стiч!»
13:10 Т/с «Зачароване
королiвство»

18:00 М/ф «Мiстер Пiбодi
та Шерман»
21:25 Країна У
23:15 Дайош молодьож!
00:10 Х/ф «Некерований»
СТБ
08:00 «Караоке на
Майданi»
09:00 «Все буде смачно!»
09:55 «Зваженi та
щасливi - 5»
11:55, 22:05 Т/с «Коли ми
вдома»
15:20 Х/ф «За двома
зайцями»
17:00 «Хата на тата»
19:00 «Х-Фактор - 6»
23:00 «Х-Фактор - 6
Пiдсумки голосування»
00:05 «Танцюють всi!-8»
НТН
07:25 Х/ф «Капiтан Немо»
11:30 «Речовий доказ»
14:25 «Легенди карного
розшуку»
16:55 Т/с «Детективи»

19:00 «Свiдок»
19:30 Т/с «Демони Да
Вiнчi»
23:30 Х/ф «Кiлер Джо»

з нас
00:00 Борджiа: iсторiя
клану

НОВИЙ КАНАЛ
06:37, 08:45 Ревiзор
11:35 Страстi за
ревiзором
13:40 Х/ф «Таймлесс:
Рубiнова книга»
15:55 Х/ф «Таймлесс 2:
Сапфiрова книга»
18:20 Х/ф «Дивергент»
21:00 Х/ф «Дивергент 2:
Iнсургент»
23:15 Х/ф «Присвячений»
МЕГА
06:50 Мiстична Україна
07:40, 20:10 Нечисть.
Енциклопедiя мiфiв
09:20 Вiдьми в кожному
з нас
11:00 Поплiчники Гiтлера
13:00 Дика Флорида
16:00 Далеко i ще далi
22:00 Хеллоуїн в кожному

ТРК «КИїВ»
08:00 «Ранок по-київськи»
13:00 «Українська пiсня
року»
14:40 «Твiй дiм»
15:00, 17:00, 19:00, 21:00,
23:00 «СТН»
15:10, 16:10, 17:10, 18:10,
23:50 «У центрi уваги»
16:00, 16:55, 18:00,
18:55, 20:55 «Вiдкритий
мiкрофон»
19:20, 21:25 «Столиця»
22:30 «Життєвi iсторiї»
23:20 «Прогулянки
мiстом»
K1
08:10 «Мультфiльми»
10:30 М/ф «Ледi та
волоцюга»
12:00 М/ф «Ледi та
волоцюга 2: Пригоди
бешкетника»

13:10 Х/ф «Рiздвяна
п’ятiрка»
15:00 «КВН-2015»
17:10 «Розсмiши комiка»
18:10, 22:00 «Орел i
Решка»
21:00 «Орел i Решка.
Шопiнг 2015»
00:00 Х/ф «Пробач за
кохання»
ІНТЕР
09:30 Х/ф «Дiвчата»
12:00 «Любов з першого
погляду»
13:00 Т/с «Щасливчик
Пашка»
18:05 Х/ф «Будинок для
двох»
20:00 «Подробицi»
20:30 Великий бокс на
IНТЕРе. Олександр Усик Педро Родрiгес
00:30 Х/ф «Гаджьо»
ICTV
06:10 М/с «Том i Джерi у
дитинствi»

06:55 Х/ф «Розбiрки у
Бронксi»
12:45 Факти. День
14:45 Т/с
«Володимирська, 15»
18:45 Факти. Вечiр
19:10 Надзвичайнi
новини. Пiдсумки
20:10 Х/ф «Обитель зла5. Вiдплата»
22:00 Х/ф «Обитель зла4. Життя пiсля смертi»
23:55 Х/ф «Обитель зла3. Вимирання»

20:00 Стоп корупцiї!
20:25 Геополiтика
21:00, 00:25 Велика
полiтика
22:20 Документальний
проект «Окупацiя»
23:32 Мiграцiйний вектор

5 КАНАЛ
07:00, 08:00, 09:00, 10:00,
11:00, 12:00, 13:00, 14:00,
15:00, 16:00, 17:00, 18:00,
19:00, 22:00, 00:00 Час
новин
08:30, 09:30, 10:30, 11:30,
12:30, 13:30, 14:30, 15:30,
16:30, 17:30, 18:30, 21:30,
23:30 Час: Важливо
12:32 Наживо: пресконференцiя щодо
ситуацiї у зонi АТО

2+2
07:50 «Нове Шалене
вiдео по-українськи»
13:00 «ДжеДАI»
14:50 Т/с «Мушкетери»
17:10 Х/ф «Останнiй
легiон»
19:05 Х/ф «Конан руйнiвник»
21:05 Х/ф «Шостий день»
23:30 Бокс. Чемпiонський
бiй у суперважкiй вазi:
Ентонi Джошуа (Велика
Британiя) - Дiллiан Вайт
(Велика Британiя); Крiс
Юбенк (Велика Британiя)
- Гаррi О’Саллiван
(Велика Британiя).
Трансляцiя з
Лондона

НЕДIЛЯ, 13 ГР У Д НЯ
КАНАЛ 1+1
10:05 ТСН
11:00, 12:10, 13:25 «Свiт
навиворiт - 3: Танзанiя,
Ефiопiя»
14:35 «Новий iнспектор
Фреймут -3»
15:45 «Одруження
наослiп»
17:00 «Розсмiши комiка»
18:00 «Сказочная Русь»
19:20 «10 хвилин з
прем’єр-мiнiстром»
19:30 «ТСН-Тиждень»
21:00 Х/ф «Iнша жiнка»
00:35 Українська нова
хвиля «Мандрагора» , «В
деревах» , «Листопад» ,
«Алкоголiчка»
УТ-1
10:20 Твiй дiм
12:10 Бiатлон. Кубок
свiту. Естафета 4 х 6 км.
Жiнки
14:05 Чоловiчий клуб.
Спорт
15:25 Бiатлон. Кубок
свiту. Естафета 4 х 7,5 км.

Чоловiки
16:55 Д/ф «Мiй
Афганiстан: повсякденнi
iсторiї про бомби та кулi»
17:50 Театральнi сезони
18:25 Т/с «Бiлявка»
21:00 Новини
21:40 Перша шпальта
00:05 На слуху. Пiдсумки
ТРК «УКРАїНА»
06:50 Подiї
07:20 Реальна мiстика
09:20 Т/с «Не вiдпускай
мене»
13:15 Т/с «Мезальянс»
17:10, 20:00 Т/с «Сила
Вiри»
19:00 Подiї тижня з О.
Панютою
19:40 10 хвилин з
прем’єр-мiнiстром
22:20 Т/с «Квиток на
двох»
ТОНіС
07:50 «Натхнення»
11:15 Х/ф «Спiвачка»

13:40 Сiм чудес України.
Меджибiж
17:30 7-ий Мiжнародний
благодiйний дитячий
фестиваль «Мистецький
храм»
20:00 «Цивiлiзацiя
Incognita»
20:35 «Свiтськi хронiки»
21:35 «Таке спортивне
життя. Павло Тимощенко»
22:00 Х/ф «Ангел - А»
00:00 «Вихiдний, пiсля
опiвночi»
ТЕТ
08:40 М/с «Лалалупси»
09:00 Мультик з Лунтиком
09:40 М/с «Дорадослiдниця»
12:35 Х/ф «Блакитна
свiчка»
13:45 Х/ф «Бiлоснiжка»
14:55 Т/с «Зачароване
королiвство»
21:25 Країна У
23:15 Дайош молодьож!
00:10 Х/ф «Планета
страху»

СТБ
07:45, 10:50 «Х-Фактор
- 6»
09:00 «Все буде смачно!»
09:55 «Караоке на
Майданi»
14:15 «МастерШеф - 5»
19:00 «Битва
екстрасенсiв 15»
21:15 «Один за всiх»
22:20 «Телетріумф»
НТН
06:30 Т/с «Брати»
10:30 «Народний кухар»
11:20 «уДачний проект»
12:00 «Переломнi 80-тi»
12:50 Х/ф «Бумеранг»
15:00 «Розсмiши комiка»
19:00 Т/с «Лiнiя захисту»
23:00 Х/ф «Ф6: твiстер»
НОВИЙ КАНАЛ
07:15 Х/ф «Сутiнки»
09:45 Х/ф «Сутiнки. Сага.
Молодик»
12:05 Х/ф «Сутiнки. Сага.
Затьмарення»

ТАЛОН БЕЗПЛАТНОГО ОГОЛОШЕННЯ
05.12.2015 року
ТЕКСТ ОГОЛОШЕННЯ
(в газеті друкується не
більше 7 слів)
№ рубрики___________
на «__»_________2015 р.

Ваші дані
(в газеті не друкуються)

Прізвище __________
Ім’я _______________
Адреса ____________
Телефон___________

14:20 Х/ф «Сутiнки. Сага.
Свiтанок ч.1»
16:40 Х/ф «Сутiнки. Сага.
Свiтанок ч.2»
18:45 Х/ф «Гра Ендера»
21:00 Х/ф «Знаряддя
смертi: Мiсто костей»
22:55 Х/ф «Дуже страшне
кiно 5»
00:40 Х/ф «Останнiй, що
залишився живим»
МЕГА
06:00, 18:30 Паралельний
свiт
09:20 Хеллоуїн в кожному
з нас
11:00 Поплiчники Гiтлера
14:00 Основний iнстинкт
15:00 Таємницi Мiссiсiпi
16:00 Навколо свiту.
Мiсця сили
16:50 Далеко i ще далi
22:00 Вiдьми в кожному
з нас
00:00 Борджiа: iсторiя
клану
ТРК «КИїВ»

писати
друкованими літерами

Наші рубрики
1. ПРОДАМ
2. КУПЛЮ
3. ОБМІНЯЮ
4. ПОДАРУЮ
5. НАЙМУ
6. ЗДАМ
7. ЗНАЙОМСТВО
8. ІНШЕ

Оголошення приймаються тільки від приватних осіб. Текст, написаний
друкованими літерами, має вміщувати до 7 слів і відноситися до рубрик: «Продам» (1), «Куплю» (2), «Обміняю» (3), «Подарую» (4), «Найму» (5), «Здам» (6),
«Знайомство» (7), “Інше” (8). На одному талоні писати одне найменування. Все,
що понад 7 слів, — оплачується за існуючими розцінками. Термінові, виділені
рамкою оголошення, — платні.
Останній термін подання безкоштовних оголошень - вівторок до 12.00

Директор КП «Редакція газети «Вишгород» —
Віталій Кутаф’єв
Головний редактор — Марина Кочелісова
Погляди редакції не завжди збігаються
з думкою авторів публікацій.
Редакція залишає за собою право скорочувати
надані матеріали,
які не рецензують і не повертають.
Відповідальність за достовірність даних несуть
автори публікацій
(рекламодавці).
Матеріали, опубліковані під знаком ,
друкуються на платній основі.
Останній термін надання матеріалів — середа, 13-00

P. S.

Засновник — Вишгородська міська рада
Передплатний індекс газети у Каталозі місцевих періодичних
видань 40007
Газета виходить щосуботи. Ціна договірна
Свідоцтво про реєстрацію
КВ № 957 від 20.09.1994 року
Адреса редакції: 07300, м. Вишгород,
вул. Б. Хмельницького, 2;
Тел/факс: (04596) 5-27-25
Надруковано у ЗАТ “Сьогодні Мультимедіа”,
м. Київ, вул. Борщагівська, 152-б.
Наклад 3000 примірників

Хочеться чогось незвичайного у грудні: хоча б снігу

08:00 «Ранок по-київськи»
13:30 «Київськi iсторiї»
14:00 «Служба порятунку»
14:35 «Гаряча лiнiя «102»
15:00, 16:00, 17:00, 18:00,
19:00, 20:55 «Вiдкритий
мiкрофон»
15:10, 16:10, 17:10, 18:10,
00:00 «У центрi уваги»
19:20, 21:30 «Столиця»
21:00, 23:00 «СТНтижневик»
22:30 «СТН-спорттижневик»
22:55 «Українська
Нацiональна Лотерея»
23:30 «Прогулянки
мiстом»
K1
06:30 «TOP SHOP»
07:40 «Чи знаєте ви,
що...»
08:10 М/ф «Ледi та
волоцюга»
09:50 М/ф «Ледi та
волоцюга 2: Пригоди
бешкетника»
11:10 Х/ф «Рiздвяна

п’ятiрка»
13:00 «Орел i Решка»
18:00 «Орел i Решка.
Шопiнг 2015»
19:00 «Вечiрнiй квартал»
21:00 Х/ф «Повелитель
стихiй»
23:00 «КВН-2015»
ІНТЕР
10:00 «Орел i Решка.
Ювiлейний 2»
11:00 «Орел i Решка.
Незвiдана Європа»
12:00 Х/ф «Будинок для
двох»
13:35 Т/с «Сiльський
романс»
17:05 Х/ф «Ромашка,
кактус, маргаритка»
19:00 «Любов з першого
погляду»
20:00 «Подробицi тижня»
21:30 «10 хвилин з
Прем’єр-мiнiстром»
21:40 Т/с «Спроба Вiри»
ICTV
07:55 Зiрка YouTube

09:40 Т/с «Путьова
країна»
13:00 Х/ф «Червоний
Капелюшок»
15:00 Х/ф «Володар
персня. Хранителi
персня»
18:45 Факти тижня
20:25 10 хвилин з
Прем’єр-мiнiстром
України
20:35 Х/ф «Джек Рiчер»
23:25 Х/ф «Темний лицар.
Вiдродження легенди»
5 КАНАЛ
07:00, 08:00, 09:00, 10:00,
11:00, 12:00, 13:00, 14:00,
15:00, 16:00, 17:00, 18:00,
19:00, 22:00, 00:00 Час
новин
08:30, 09:30, 10:30, 12:30,
13:30, 14:30, 15:30,
16:30, 17:30, 00:30 Час:
Важливо
12:32 Наживо: пресконференцiя щодо
ситуацiї у зонi АТО
20:00 Документальний

проект «1941»
20:45 10 хвилин iз
Прем’єром
21:00 Час: пiдсумки
тижня з В. Гайдукевичем
21:40 Час-Time
22:15 Цикл «Окупацiя»
2+2
09:00 Бокс. Чемпiонський
бiй у суперважкiй вазi:
Ентонi Джошуа (Велика
Британiя) - Дiллiан Вайт
(Велика Британiя); Крiс
Юбенк (Велика Британiя)
- Гаррi О’Саллiван
(Велика Британiя)
11:00 «Люстратор 7.62»
12:00 «Цiлком таємно»
13:00 «Секретнi
матерiали»
15:25 Х/ф «Льодовi
дрижаки»
17:10 Х/ф «Конан руйнiвник»
19:10 Х/ф «Конан Варвар»
21:30 «Профутбол»
23:00 Х/ф «Бiжи не
озираючись»

Передплачуйте газету «Вишгород». Наш індекс у Каталозі місцевих періодичних видань 40007

Кваліфіковані юридичні послуги
«Ми знаємо, як Вам допомогти»

А ти вже ПЕРЕДПЛАТИВ
« Âèøãîðîä
Âèøãîðîä»» на 2016 рік?

Тел: (073) 101-55-25 (Лайф), (097) 01-91-052

У Вишгороді відділ передплати Центру
поштового зв’язку №10 (пл. Т. Шевченка, 2)

Оголошено конкурс
З відбору суб’єктів оціночної діяльності, які
будуть залучені до проведення незалежної оцінки об’єкту нерухомого майна для передачі його
в оренду
Об’єкти — нежитлове приміщення площею
87,20 кв. м за адресою: просп. І. Мазепи, буд. 3 (цокольний поверх), балансоутримувач — КПЖ і КГ;
нежитлове приміщення (цокольний поверх) площею
50,10 кв. м за адресою: вул. Б. Хмельницького, буд.
2, балансоутримувач – КПЖ і КГ.
Конкурс відбудеться 21 грудня 2015 року о 10:00
за адресою: м. Вишгород, пл. Т. Шевченка, 1, к. 67.
Телефон для довідок: (04596) 26-589.
До 16 грудня 2015 року включно подаються (у
запечатаному конверті): конкурсна пропозиція претендента щодо вартості виконання робіт, калькуляції витрат, термін виконання робіт (не більше 15
календарних днів), копія статуту та документів, що
підтверджують кваліфікацію.

Індекс газети «Âèøãîðîä» у Каталозі
місцевих періодичних видань 40007

Безкоштовні
оголошення

ІНШЕ
Домашній майстер. Тел: (063) 100-90-08
Ремонт квартир, сантехнічні/зварювальні
роботи, електрика, вагонка. Тел: (067) 945-06-40

ПРОДАМ
Гараж №48 (євроремонт),
кооператив «Екран». Тел: (096) 271-70-92
Погріб, вул. Шолуденка, 6 у м. Вишгороді.
Тел: (066) 629-43-51, (093) 484-48-47, Євген
Земельну ділянку 5 соток, приватизована,
м. Вишгород. Тел: (063) 855-26-22
Земельна ділянка під ОСГ (с. Жукин).
Тел: (093) 613-42-72
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Вишгород

«Вибір у нас невеликий: чекати, поки руїни будинку накриють
нас у квартирах, або братися до справи самим»
Пряма мова

Програма співфінансування: місто і мешканці

Єдиний центр обслуговування клієнтів
Розпитували
Марина КОЧЕЛІСОВА та Лілія ЯНЧУК
Держава, що давним-давно не виконує своїх гарантій щодо власних громадян, «спустила» на місця і розв’язання
проблем, які накопичувалися десятками
років. Першого липня ц. р. вступив у силу
Закон України № 417/1 «Про особливості
здійснення права власності у багатоквартирному будинку» — та лише 5 % українців
знають про те, що саме він регламентує.
Між тим, ще з моменту приватизаціїї першої квартири в будинку мешканці багатоквартирних будинків фактично вже є співвласниками свої будинків, а з із 1.07.2015
і несуть відповідальність за свій будинок і
за все, що в ньому є. Зокрема — відповідають за обрання того, хто буде обслуговувати будинок, за стан помешкань, комунікацій тощо.
Чого нам очікувати, що зрозуміти і з чого
почати? Газета «Вишгород» і районне радіо
звернулися по роз’яснення до фахівця. У рубриці «Хто до нас прийшов?» запитання на
житлово-комунальну тему газета «Вишгород» і районне радіо озвучили Аллі Радівіловській, що віднедавна очолює міський ЖЕК.
— Алло Олександрівно, Вас призначено в. о. директора комунального підприємства житлово-комунального господарства
(КПЖ і КГ) Вишгородської міськради. Людям цікаво знати, хто очолює таку важливу для міста ланку. Розкажіть, будь ласка,
про себе: родина, освіта, досвід роботи,
навіть характер — бо від нього теж чимало
залежить у стилі керування.
— Я народилася в місті Києві. Навчалася спочатку в будівельному технікумі. Потім
працювала, заміж вийшла, і, ставши матір’ю
двох дітей, вступила до вищого навчального
закладу, де отримала вищу юридичну освіту.
Пройшла досить таки великий трудовий
шлях — від робітника до керівника структурного відділу комерційної структури, потім
була комерційним директором. У 2008-му
році, коли Україну накрила криза, довелося
переглядати підходи до роботи — і я звер-

Благодійність
Маргарита ОЛАБІНА
ФОТО – Іван МОЛДАВЧУК, спеціально для
«Вишгорода»

Напередодні Міжнародного
дня інвалідів у Благодійному
фонді святої Ольги відбулася
зустріч ветеранів війни та праці,
інвалідів із членами правління
фонду та благодійним представником компанії СК «Джонсон» (м. Київ) Валентиною Марченко.
У ході дружньої розмови президент фонду Володимир Малишев привітав присутніх, розповів
про роботу фонду в 2015 році. А
Валентина Марченко за дорученням Генерального директора

нула увагу на комунальну сферу. Тоді було
значне підвищення комунальних тарифів. Я
отримала у 2009 році платіжку за комунальні
послуги — і почала розбиратися в законах і
підзаконних актах. Допомогла вища юридична освіта, виявилося чимало цікавого, і я
почала консультувати в громадських організаціях: допомагала людям відшуковувати інформацію, складати листи, співпрацювати і з
державними органами.
Врешті мені запропонували посаду керуючого справами в одному з київських ОСББ
(об’єднанні співвласників багатоквартирного
будинку), що існувало вже 12 років (із 1998го). Це був безцінний досвід: за два з половиною роки я дізналася зсередини про все.
В будинку було повне самообслуговування,
наймали працівників для виконання певних
робіт, але більшість мешканців не усвідомлювала себе справжніми господарями. Зрозуміло, що з людей десятиліттями вибивали
самопочуття власника, яке передається з покоління у покоління. На жаль, це актуально і
на сьогодні.
Власність — це насамперед відповідальність за те, чим ти володієш: за його технічний стан, за його аварійну небезпеку, за
все... Особливо відчутна проблема, коли це
спільна сумісна власність і відсутні навички
домовлятись та шукати компроміси.
Але люди, які приходили до управляючого
ОСББ, — цього не розуміли: кожен вважав,
що власність — це його квартира, а от будинок хтось має ремонтувати і виділяти на це
кошти. Приходили із заявами: «Прошу зробити перерахунок», «Прошу відремонтувати
дах» — і у них був шок, коли я відповідала:
«Сформулюйте свою пропозицію і на загальних зборах запропонуйте сусідам скинутися
на ремонт даху саме над вашою квартирою».
Через два з половиною роки на зборах
ОСББ люди вже навіть по-іншому висловлювалися («Наш будинок») — і стало зрозуміло,
що відтепер вони вже зможуть відповідально
управляти своєю спільною власністю.
Наступним етапом моєї трудової біографії була робота у приватній управляючій компанії. Засновники поділяли мої думки, що на

ринку послуг мають бути покупець
і продавець. Покупцем послуг з утримання будинку та
прибудинкових територій мають виступати споживачі
послуг з утримання
будинків – ОСББ, а
продавцями — надавачі цих послуг
Об’єднання співвласників багатоквартирних будинків, це, перш за все, — механізм
прийняття колективних рішень. Якщо люди
усвідомлюють цю просту річ, то, незалежно
від того, будуть вони самі утримувати свій
будинок або наймуть когось обслуговувати
їхню спільну власність, це робити потрібно.
(управляючі компанії).
Звісно, у приватному будинку на два
власники всі питання вирішити легше. У будинку ж на 100-200-300 квартир — це велика
проблема, поки люди не знають, ЯК це робити правильно. Законодавча база на сьогоднішній день — дуже дірява, багато неврегульованих питань. Але маємо те, що маємо,
— і треба починати, чекати часу вже немає.
— Чи виправдовують себе такі об’єднання
в будинках старого житлового фонду, де потрібні більші капітальні вкладення на ремонти, ніж у нових будинках?
— Звісно, це найвигідніше, коли у будинку
понад двісті квартир. Але і у п’ятиповерхівках«хрущовках» люди не залишаються на самоті. По-перше, вони усвідомлюють, що будинок
— їхній, а по-друге — що вони тепер можуть
брати кредити, просити гроші на якісь ремонти і так далі. Чимало будинків у Києві створили ОСББ ще 5-8-10 років тому — і це старий
житловий фонд! — і мешканці дуже швидко
приводять свої будинки до ладу, тому що, розумно і по-хазяйськи витрачають зібрані кошти, зокрема, на ремонтні роботи, на заміну
інженерних систем, ремонт даху.
Більш охоче місцеві ради виділяють кошти на ремонтні роботи саме в ОСББ, тому
що, розуміють, що власник відповідальний,
що люди вкладають туди ще й свої кошти і
по-інакшому ставляться до того, що вже відремонтовано. Світовий досвід, зокрема, у
Польщі, показує, що люди, які створюють

Робімо добро І радісно, і сумно водночас
компанії СК «Джонсон» Світлани
Малік передала подарунки від колективу компанії з побажаннями
здоров’я, добра та благополуччя.
З теплими словами до присутніх звернулись голова районного
Товариства Червоного Хреста Ірина Правдива та заступник голови
районної організації ветеранів Леонід Шморгун.
Ветерани були розчулені увагою, душевним прийомом із солодким пригощанням (надав підприємець-благодійник,
давній
друг фонду Микола Коваль).
Того ж дня інвалідам, які не
змогли прийти на зустріч через
хворобу, подарунки додому доставили волонтери фонду.

Валентина ЧИСТЯК
ФОТО – автор, «Вишгород»

Днями мешканець Вишгорода, учасник бойових
дій Олександр Пилипович Кравченко отримав почесну відзнаку Президента України – медаль «70 років визволення України від німецько-фашистських
загарбників». Її вручила голова первинної ветеранської організації № 9 «Гора», ветеран праці Маргарита Олабіна.
У 1943-му, під час кровопролитних боїв за Вишгород, Олександру Кравченку було 17. Тоді ще німці були
тут, але вже наступали наші війська, тож мешканці
Гори переховувалися в окопах. Жінки, намагаючись
уберегти підлітка, спробували, було, перевдягти його
в жіноче. Та, поки він пручався, німці якраз і застали
хлопця. Забрали в свій окоп.
«А тут раптом Чернігівський полк, – розповідає
його дружина Неля Никонорівна. – Баби до них із криком: «Нашого синочка повели на розстріл!»
З іншої сторони, з Валків – теж підтягнулися наші.
Словом, визволили Сашка. Але всіх попередили: «Тікайте, бо буде наступ…»
«Німці безжально розстрілювали полонених. І вже
тільки, як наші пішли в наступ, вони осіли. Відчуваючи
великий напір військ, дехто з німців кричав: «Гітлер капут! У мєня дома кіндер!..»
Наші наступали дикою ордою, з криками і лайкою.
Тоді – у битві за Дніпро, і отут, де тепер стела, – загинуло багато солдат…», – згадує Олександр Пилипович.
Тоді він допомагав пораненим, по-пластунськи перетягував їх ближче до польового госпіталю, що був у
Валках. Хтось стогнав, хтось кричав: «Добийте!..»
Ці спогади проніс через усі роки свого життя. Хоча
про себе ветеран розповідає неохоче – більше про глобальні військові операції, про відомих маршалів і рядових солдатів Перемоги, розвідників, відомих йому з
публіцистики й художньої літератури. Він і сьогодні, у
свої 88, має унікальну пам’ять і читає дуже багато, причому – без окулярів. Сьогодні в нього на столі – книга
Володимира Карпова «Полководці».
Із 1943-го по 1952-й Олександр Кравченко перебу-

об’єднання співвласників, потім, уже як свідомі власники, отримують допомогу від держави вже безпосередньо на свій будинок,
бережуть відремонтоване і дітей своїх цьому
навчають.
Що сьогодні відбувається на місцях (у
Вишгороді — зокрема)? Фактично (за законом) будинки вже знаходяться у спільній
сумісній власності, але міська рада, котра не
може відремонтувати все одразу, приймає рішення — відремонтувати: там — під’їзд, там
— дах, там — труби. Складається парадоксальна ситуація: коли окремі будинки (спільна сумісна власність мешканців, а це вже не
власність ради, зауважте!) ремонтуються за
спільні сумісні кошти усіх городян. Що вже
само по собі — не ефективно і є лише тимчасовим вирішенням питання для деяких будинків.
Але якщо поділити виділені з міського бюджету на вісім десятків будинків міського житлового фонду кошти, вийде, умовно кажучи,
по одній гривні на одного жителя. Можна робити ремонти сегментами — і тоді одні отримають необхідне раніше, а іншим доведеться
чекати роками. А можна виділити, скажімо,
по 200 тис. грн на кожен із будинків, мешканці
докладуть свої кошти — і зроблять все необхідне для користування впродовж тривалого
періоду, при цьому необхідно запровадити
контроль з боку обох інвесторів — і співвласників, і місцевої ради.
— Ви є Президентом Асоціації управляючих компаній (АУК). Коли вона була створена і для чого, виходячи з яких проблем і
потреб?
— 10 квітня 2014 року був прийнятий закон 1198-VII «Про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення розрахунків за енергоносії». Раніше в багатьох містах
України, і в Києві зокрема, ЖЕКи, управляючі
компанії, ОСББ купували тепло і воду як товарну продукцію, а потім розподіляли загальний об’єм між мешканцями — і до квартир це
вже доходило як послуга з опалення та послуга з холодного та гарячого водопостачання і
водовідведення. Вищезазначеним законом
було проголошено, що з 01.07.2014 року постачальник ставав надавачем послуги — і запустився процес укладання прямих договорів
безпосередньо з мешканцями — власниками
квартир.
Далі — у наступному номері

Відзнака Президента

вав на армійській службі у Польщі та Німеччині й вважає, що то була добра школа. Згадує своїх побратимів,
а разом із тим – маршала, двічі Героя Радянського Союзу Костянтина Рокосовського, з яким довелося зустрічатися, людину, як він каже, великої культури…
Трагічні, але героїчні і тому незабутні воєнні і повоєнні роки закарбувалися й піснями, що неабияк піднімали бойовий дух, гуртували у нещадній боротьбі
проти ворога. О. Кравченко і зараз твердо карбує:
«Вставай, страна огромная!..», а 9 Травня із гостями
обов’язково співає. Цього дня традиційний гість родини
Віктор Ліщук – колишній директор шкіряного підприємства «Чинбар» (що на Куренівці у Києві), якому Олександр Пилипович віддав багато років праці. Разом із
колективом він постійно вдосконалював роботу на виробництві, прагнучи досягти найкращих результатів.
До нього як до сумлінного, відповідального й авторитетного працівника прислухалися і рядові, і начальники.
Тож у будинку Кравченків не раз бували високі чини.
Подружжя прожило разом 55 славних літ. Виховали
хорошу доньку (Валентина Калінкевич працює медсестрою Вишгородської стоматологічної лікарні), мають
люблячого онука Сергія.
… А відзнаку Президента Олександр Пилипович
Кравченко сприйняв із радістю та сумом водночас.
Адже війна – біда, яка, здавалося б, ніколи не мала повторитись, знову терзає Україну…

