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Читай і пиши про СВОЄ місто
Виходить з 4 листопада 1995 року

«У нас сьогодні все кипить» > 3
Масляна-2016

Субота, 19 березня 2016 року, № 11 (1066)

«Водоканал» у трійці лідерів

>4

Перші кроки до ОСББ > 5

Відгуляли з душею

Від Дзвонкової до Межигір’я

Панахида за спочилими
20 березня — неділя Торжества
Православ’я, о 15:00 год. священики
Вишгородського благочиння УПЦ КП
здійснять чин панахиди за всіма спочилими на території Межигір’я.
Зібрання о 14:45 біля Дзвонкової
криниці. Вхід на територію Межигір’я —
безкоштовний.
Запрошуємо керівників, усіх мешканців і гостей міста Вишгорода і району взяти участь у цьому заході.
Церковний комітет церкви
Казанської ікони Божої Матері

>5
Ухвалено: «Стихійній торгівлі — зась!»
А розгляд схем прибирання і тарифів — перенесено

Пряма мова

Про вуличну торгівлю
Олексій МОМОТ,
міський голова
Дуже багато скарг, звернень, пропозицій щодо стихійної торгівлі на наших вулицях. Це досить активно відбувається у
вихідні дні: у порушення санітарних норм і вимог продають свіжу рибу, м’ясо, сало, фрукти
та овочі.
Зрозуміло, що з моменту забудови території,
прилеглої до ринку, торгівля закономірно почала
розповзатися звідти по місту. На сьогодні адмінкомісія разом із дільничними інспекторами поліції вручає підприємцям і громадянам міста, які виходять
торгувати на вулиці, такі листи-звернення від імені
міської ради:
Шановні громадяни! У нас є критий ринок і
територія навколо нього. Цьому підприємству ми
продовжили на два роки оренду, з умовою, що
всю вуличну торгівлю воно прийматиме на себе.
На території біля ринку є місце для спеціально
облаштованих лотків з навісами, де можна реалізовувати сільськогосподарську продукцію тощо.
Ми домовилися з керівництвом ринку про те, що
вартість одного дня складатиме символічно 5 грн.
Якщо торгувати цілий місяць, щодня, то це всьогонавсього 150 грн.
Через адміністративні штрафи, які виписують
дільничні інспектори, ви втрачаєте значно більше коштів. Тому просимо всіх припинити ці адміністративні
порушення, бо на найближчому виконкомі буде скасовано минулорічні рішення про тимчасові дозволи.
За грубе порушення правил благоустрою і
санітарних правил будуть застосовані санкції, які
передбачають, окрім штрафу, повну конфіскацію
товару.

Влас. інф.

мешканці багатоповерхівок на: просп. І. Мазепи,
2, 4-а, 5, 13/9 і Т. Шевченка, 7; вул. Б. Хмельницького, 1, 3, 7; М. Грушевського, 3, 5, 6; В. СимоЗасідання міськвиконкому 17 березня ц. ненка, 5, 7; Київській, 2, 5, 8, 12, 20; Ю. Кургузова,
р. відбувалося у великій залі адмінбудинку 4, 6, 11; Набережній, 4, 4-а, 12; Дніпровській, 4, 5,
і тривало майже чотири години. Із них перші 3-а, 7, 9, 11; Н. Шолуденка, 7, 6-б.
Брали участь в обговоренні, та не погодили
дві ішлося про схеми прибирання та тарифи на
послуги з утримання будинків та прибудинко- схеми прибирання й розрахунки тарифів мешвих територій. З гарячою участю вишгородців. канці будинків за адресами: просп. І. Мазепи, 1, 6 і
Літні люди криком кричали про невідповідність Т. Шевченка, 9; вул. М. Грушевського, 7, 9; Н. Шосвоїх пенсій і запропонованих тарифів — і не зва- луденка, 6-в, 6-г; В. Симоненка, 1, 3, 4-а; Шкільна,
жали на те, що підвищення цін на енергоносії та
7; Набережна, 2, 8; Дніпровська, 1.
нормативні розрахунки — прерогатива держави, а
Палка дискусія щодо тарифів, прибудинкових
не виконкому і тим більш не міського комунальнотериторій і площ прибирання в будинках завершиго підприємства, що надає відповідні послуги.
лася рішенням перенести розгляд цього питання
КП ЖКГ обслуговує 85 будинків міського жит- на два тижні та надати інформацію депутатам
лового фонду (із них два — на вул. Парусній, 2 вищезазначених будинків — для роботи з людьі 2-а, де за договором надає електропостачання ми, яким треба ще і ще раз пояснити, що найкрамісць загального користування). За інформацією щий результат буде, коли вони самі візьмуться за
директора КП ЖКГ Алли Радівіловської, щодо управління своїм майном.
складових тарифів і площ прибирання до ЖЕКу
Міський голова Олексій Момот наголосив на
звернулися 54 ініціативні групи, 20 дійшли повної прозорості роботи КП ЖКГ і закликав мешканців
згоди з фахівцями.
багатоповерхівок обрати, за що саме платити,
щоб потім не нарікати: у сусідів, мовляв, прибираНе брали участі в обговоренні тарифів
ють, а в нас — ні.
У міськвиконкомі
На засіданні міськвиконкому ретельно обговорили встановлення режимів роботи об’єктів торгівлі та сфери послуг. Врешті зійшлися на тому,
що торговельні точки не можуть працювати пізніше 23:00, а у найближчих
планах — реконструкція площі зліва
від адмінбудинку (там має бути сквер
з майданчиками) та розробка схеми,
щоб атракціони і торгівля вписувалися
у загальний вид набережної Київського «моря».
ФОТО — Андрій МАКСІМОВ, «Вишгород»

Про скликання чергової VIIІ сесії
Вишгородської міської ради VIІ скликання
Розпорядження від 15 березня 2016 року № 41
Керуючись ч. 4, ч. 5, ч. 10 ст. 46, ст. 47 Закону України «Про
місцеве самоврядування в Україні», скликати чергову VIІI сесію
Вишгородської міської ради VІІ скликання:
1. Призначити пленарне засідання 25 березня 2016 року о
10:00 у залі засідань адмінбудинку (пл. Шевченка, 1) з наступним
порядком денним:
1) Про перейменування комунального підприємства житлового і комунального господарства Вишгородської міської ради та

Офіційно

затвердження змін до статуту.
2) Про створення комунального підприємства «Благоустрій
– Вишгород» Вишгородської міської ради
3) Про здійснення повноважень щодо реєстрації/зняття з
реєстрації місця проживання, ведення реєстру територіальної
громади м. Вишгорода.
4) Про внесення змін до рішення № 2/5 від 14.12.2015 р.
«Про затвердження структури виконавчих органів ради, загальної чисельності апарату виконавчого комітету Вишгородської
міської ради VII скликання».
Далі — на стор. 2

А ти вже ПЕРЕДПЛАТИВ «Вишгород»?
Офіційний сайт міськради: vyshgorod-rada.gov.ua

аФішка

Покращення послуг
у спортивно-культурній сфері
24 березня об 11:00 год. в малому
залі засідань адмінбудинку — навчальноконсультаційний семінар про покращення
надання послуг у спортивно-культурній
сфері із залученням спеціалістів Податкової адміністрації, Фонду підтримки підприємництва, Державної реєстраційної
служби, відділу молоді і спорту РДА.
Запрошуються керівники гуртків,
спортивних секцій, клубів та всі бажаючі.
Довідки за тел: 067 908 08 37, Сергій
Школьний, голова соціального комітету Громадської ради при Вишгородській РДА.
Враховуючи чисельні звернення мешканців та суб’єктів підприємницької діяльності, занепокоєння реалізацією продуктів
харчування у невстановлених для торгівлі
місцях, як наслідок — можливої загрози
епідемічному добробуту населення, було
скасовано рішення виконавчого комітету
Вишгородської міської ради від 17 вересня
2015 року № 224 «Про заходи щодо організації та проведення щотижневого ярмарку-продажу вітчизняної продукції від виробника» — див. статтю Олексія Момота «Про
вуличну торгівлю» (рубрика «Пряма мова»)
на цій сторінці.
Члени міськвиконкому також встановили щоденний ліміт паливно-мастильних
матеріалів на транспортні засоби КП ЖКГ
та надали дозвіл ТОВ «Житлошляхбуд» на
встановлення «лежачого поліцейського» з
нанесенням дорожньої розмітки пішохідного переходу («зебри») на проїжджій частині
від сходів Алеї дружби до БК «Енергетик»
— для безпеки учнів ЗОШ № 1.
З усіх інших пунктів порядку денного
прийнято відповідні рішення.

Про проведення місячника
благоустрою у м. Вишгороді

Розпорядження від 16 березня 2016 року № 40
Відповідно до ст.ст. 30, 42 Закону України
«Про місцеве самоврядування в Україні», ст.
10 Закону України «Про благоустрій населених пунктів», розпорядження Кабінету Міністрів України від 04.11.2009 р. № 1320-р «Про
затвердження Національного плану дій щодо
підвищення рівня благоустрою населених
пунктів та прилеглих до них територій на 2010-

2016 роки», рішення Вишгородської міської
ради від 30.10.2006 р. № 1/23 «Про затвердження Правил благоустрою території, дотримання тиші в громадських місцях, торгівлі на
ринку у м. Вишгороді» та з метою поліпшення стану навколишнього природного середовища, благоустрою, озеленення, санітарного
стану міста, автомобільних доріг, прилеглих
до них територій та впорядкування цвинтарів:
Далі — на стор. 2

Індекс газети «Вишгород»
У Вишгороді відділ передплати
у Каталозі місцевих періодичних Центру поштового зв’язку №10
видань 40007.
(пл. Т. Шевченка, 2)

працює: понеділок — п’ятниця,
з 8:30 до12: 30 і з 13:30 до 17:30.
Тел: (04596) 54-349

Електронна адреса газети «Вишгород»: ngvyshgorod@ukr.net
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19 березня

Читайте на сайті газети
Пенсії тепер також нараховують поновому
24 березня – Всесвітній день боротьби з
туберкульозом
В Україні введуть сієсту і продовжать відпустку
Тренування для активістів «Азову»
Астрологічний прогноз
Звіряче вбивство на дачах
Про стан доріг в області

Флюорограф у Нових Петрівцях
Вишгородська РОТЧХ
24 березня з 10:00 у с. Нові Петрівці
біля Будинку культури працюватиме виїзний
флюорограф.

Конкурс оренди
КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО
ЖИТЛОВОГО І КОМУНАЛЬНОГО
ГОСПОДАРСТВА
ВИШГОРОДСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
згідно з рішенням Вишгородської міської
ради від 28.01.2016 р. № 5/5 «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 КП ЖКГ Вишгородської
міської ради»
оголошує конкурс, який відбудеться
19.04.2016 р. об 11:00 у приміщенні КП ЖКГ
Вишгородської міської ради, щодо надання в
оренду нежитлових приміщень за адресою:
м. Вишгород, вул. Б. Хмельницького, 2; вул. Б.
Хмельницького, 7.
Для участі в конкурсі необхідно надати заяву та копії таких документів:
статуту та установчого договору (у разі
звернення господарського товариства); оригінал
Витягу з ЄДР; копію довідки про включення до
Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України; паспорта (стор. 1, 2 та сторінка
з місцем реєстрації) та ідентифікаційного номеру
для фізичної особи, в тому числі фізичної особи – суб’єкта підприємницької діяльності; копію
довідки про взяття на облік платника податку; ліцензій, сертифікатів, патентів, свідоцтв тощо на
здійснення суб’єктом господарювання певного
виду діяльності; якщо цільове призначення потенційних об’єктів оренди – окремих приміщень,
іншого окремого індивідуально визначеного
майна не відповідає в цілому функціональному
призначенню об’єктів, у яких вони розташовані,
додатково додаються висновки органів пожежної безпеки та санітарно-епідеміологічних служб
про можливість використання об’єкта оренди
для визначеного в заяві напрямку.
Прийом заяв на участь у конкурсі припиняється за шість днів до його початку.
Звертатись за адресою: Комунальне підприємство житлового і комунального господарства Вишгородської міської ради, 07300,
Київська обл., м. Вишгород, вул. Ю. Кургузова, 9-а, тел: (04596) 54-885; ел. адреса: geo_
vishgorod@ukr.net.

Книжкова полиця

Подвигу ліквідаторів
присвячується
Книжка почесного
громадянина міста і району
Івана Бурдака вийшла у видавництві «Фенікс» до
80-річчя утворення
Київської області і
присвячена героїчному подвигу ліквідаторів.
Два
романи
«Сини і дочки Чорнобиля» (2012 р.) та
«Блуд» (2013 р.) знайомлять читачів із долею
учасників ліквідації аварії на Чорнобильській
атомній електростанції, чий життєвий шлях наповнений складними людськими випробуваннями та розповідають про період життя людей і
країни з 1985 до 2012 р. (27 літ і зим).
Автор понад 60 наукових праць та 40 художніх творів, інженер-технолог лісової промисловості за освітою, Іван Бурдак, який має
тривалий виробничий і творчий стаж, чималий
управлінський досвід, отримав державні й творчі нагороди, відзнаки Української православної
церкви та козацтва, висловлює щиру подяку
депутату Вишгородської районної ради Олександру Приходьку за сприяння у виданні книги.

Суспільство

2016 року

Вишгород

Про скликання чергової VIIІ сесії Вишгородської міської ради VIІ скликання
(Початок — див. на стор. 1)
5) Про розробку проекту берегоукріплення.
6) Про внесення змін до рішення
№ 7/17 від 26.02.2016 р. «Про надання
дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду ФОП Льовіній О.В.»
7) Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду ТОВ
«Формула-Дніпро».
8) Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність
гр. Клочаю В.Б.
9) Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність
гр. Мошковській Л.М.
10) Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність
гр. Свириденко С.О.
11) Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність
гр. Кравченко О.В.
12) Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність
гр. Кравченку В.А.
13) Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність
гр. Сьомці Т.Ю.
14) Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність
гр. Салатюку Д.В.
15) Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність
гр. Яременко Ю.Л.
16) Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність
гр. Білецькій В.І.
17) Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність
гр. Богданову О.А.
18) Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність
«ОСББ Вікторія-2010»
19) Про надання дозволу на роз-

Офіційно

робку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність
громадянам.
20) Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність
гр. Дем’яновській Н.Д.
21) Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність
громадянам (ГБК «Металевий»).
22) Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність
гр. Івановій В.С.
23) Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність
гр. Коломієць Г.І.
24) Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність
гр. Кулакову І.О.
25) Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність
гр. Лозовій О.П.
26) Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність
гр. Пироженку О.П.
27) Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність
гр. Підлісній Л.Д.
28) Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність
гр. Підлісному Ю.Б.
29) Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність
громадянам (ГЕК «Екран»).
30) Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність
громадянам (ГК «Чайка»).
31) Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність
гр. Савицькому С.Д.
32) Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність
гр. Сатирову М.В.
33) Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо від-

ведення земельної ділянки у власність
гр. Соколовій М.І.
34) Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність
гр. Стиранці Ю.О.
35) Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність
гр. Шкільному А.О.
36) Про затвердження проекту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Савчуку С.Г.
37) Про затвердження проекту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Підлісному
М.М.
38) Про затвердження проекту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Пушенко С.О.
39) Про затвердження технічної
документації із землеустрою щодо
встановлення меж земельної ділянки в
натурі (на місцевості) гр. Буренок М.М.
40) Про затвердження технічної
документації із землеустрою щодо
встановлення меж земельної ділянки в
натурі (на місцевості) гр. Дорогань О.І.
41) Про затвердження документації із землеустрою ТОВ «Валентин».
42) Про затвердження проекту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Антонюк С.Б.
43) Про затвердження проекту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Антонюк С.Б.
44) Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки у власність гр. Булгаковій В.М.
45) Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки у власність гр. Добрашу М.П.
46) Про затвердження проекту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Євтушенку
А.А. та гр. Євтушенко Н.В.
47) Про затвердження проекту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Коваль Н.В.
48) Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки у власність гр. Панченку В.Б.
49) Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки у власність гр. Панченку В.Б.
50) Про затвердження проекту
землеустрою щодо відведення земель-

ної ділянки у власність гр. Підгурській
В.І.
51) Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки у власність гр. Подобрію Г.П.
52) Про затвердження проекту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Пономаренку
С.В.
53) Про затвердження проекту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки, цільове призначення якої
змінюється, гр. Шарандіній Л.В.
54) Про затвердження технічної
документації із землеустрою щодо
встановлення меж земельної ділянки в
натурі (на місцевості) гр. Гриненку П.М.
55) Про затвердження проекту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Євтушенко
В.М.
56) Про затвердження проекту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Пономаренку
С.В.
57) Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність
гр. Горбуновій Н.І.
58) Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність
гр. Кардаковій В.В.
59) Про продовження (поновлення)
дії договору оренди з ФОП Головаченко
В.І.
60) Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду
ФОП Іванко В.О.
61) Про продовження (поновлення)
дії договору оренди з ФОП Савенок Т.М.
62) Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність
гр. Палатній О.В.
63) Про внесення змін до рішення Вишгородської міської ради від
25.12.2015 р. № 3/5 «Про Вишгородський міський бюджет на 2016 рік».
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

Про проведення місячника благоустрою у м. Вишгороді

(Початок — див. на стор. 1)
1. Для організації і проведення місячника благоустрою з 25 березня 2016 року по 29 квітня 2016 року
утворити міський штаб з питань організації проведення
місячника благоустрою — відповідно до додатку 1.
2. З метою забезпечення чистоти та порядку в галузі благоустрою території у місті організувати та провести
загальноміські суботники: 25 березня; 8 квітня; 29 квітня 2016 року.
2.1 Керівникам підприємств, установ, організацій,
загальноосвітніх навчальних закладів (шкіл) в м. Вишгороді, дошкільних навчальних закладів (садочків) комунальної та приватної власності в м. Вишгороді, головам
житлових кооперативів, ОСББ, старшим будинків сприяти в організації проведення місячника благоустрою.
3. Суб’єктам підприємницької діяльності, які здійснюють господарську діяльність на території міста, виконати роботи з благоустрою власних та прилеглих
територій, встановити урни для сміття, якщо такі не
установлені, біля об’єктів господарювання у термін до 8

квітня 2016 року.
3.1 Суб’єктам підприємницької діяльності забезпечити прибирання закріпленої території та вивіз сміття.
4. ВМКП «Водоканал» (Чебан Г.В.), ВРКП «Вишгородтепломережа» (Таран О.В.), Вишгородській дільниця ЗАТ «А.Е.С. Київобленерго» (Фороща С.М.), Цеху
телекомунікаційних послуг № 18 Київської обласної
філії ВАТ «Укртелеком» (Нагорський С.І.), Вишгородській філії експлуатації газового господарства (Нікулін
М.М.) — до 29 квітня 2016 р. провести відновлення
благоустрою та озеленення місць розриття при виконанні ремонтних робіт.
5. Мешканцям приватного сектору міста утримувати
в належному санітарному стані садиби та інші господарчі
споруди, прилеглі території до своїх земельних ділянок.
6. Головам гаражних кооперативів організувати до
29 квітня 2016 року прибирання власних та прилеглих
до ГБК територій.
7. Зобов’язати Комунальне підприємство житлового і комунального господарства Вишгородської міської

ради (Радівіловську А.О.) :
— виконати комплекс заходів, спрямованих на поліпшення стану озеленення та благоустрою міста в термін до 29 квітня 2016 року;
— додатково вивезти сміття з місць прибирання;
— забезпечити необхідними інструментами та матеріалами під час проведення суботників.
8. Усі керівники підприємств, організацій, установ
незалежно від форм власності і відомчого підпорядкування, несуть персональну відповідальність за виконання цього розпорядження. Про хід проведення суботників
інформувати міський штаб з питань організації проведення місячника благоустрою.
9. Контроль за виконанням цього розпорядження
покласти на заступника міського голови Свистуна І.І.
10. Дане розпорядження довести до відома підприємств, організацій, установ та опублікувати в газеті
«Вишгород».
Міський голова О. МОМОТ
(Додаток див. на сайті газети)

Напередодні 30-річчя Чорнобильської катастрофи

«Соромно дивитись Героям Чорнобиля у вічі»
Ярослав МОСКАЛЕНКО,
депутат 96 округу (виступ
на пленарному засіданні
Верховної Ради 15.03.2016 р.)
Дуже змістовною і корисною, й головне — дуже вчасною — була
поїздка частини народних депутатів до
Брюсселя. Але мені сумно від двох речей.
Перше, мені сумно від того, що європейські
парламентарі назвали український парламент
«фабрикою законотворчого сміття».
А друге — сумно від того, що з тих 52 рекомендацій, які нам дав шановний пан Кокс, ми
повинні були у першу чергу вже розпочати наші
реформи. Кожний, навіть молодий народний
депутат повинен це розуміти. Бо це, як Буквар
для дітей у школі.
На превеликий жаль, у цьому залі більшість
депутатів так і не зрозуміли своєї ролі у цьому
суспільстві. Давайте глянемо на нинішню ситуацію зі сторони.
Україна – це «Титанік», який сьогодні вже
наткнувшись на айсберг, йде на дно. І тоді, коли
український народ, знаходячись на борту цього
«лайнера», чайними ложками черпає воду, щоб
залишитись живими і допливти до берега, капітан і старпом цього корабля разом із усією ко-

мандою б’ються за теплі каюти на цьому лайнері.
Скажіть мені, яка різниця, в якій каюті потонути?
Я думав довго, про що я буду сьогодні виступати. Серед тисячі звернень за останній
місяць, які до мене прийшли від громадян, я
знайшов одне, яке хочу зачитати. Бо це дуже
шанована мною людина, яка 25 років працювала мером міста Славутича:
«Те, що відбувається зараз, просто не
вкладається в здоровий глузд. Під прикриттям
реформ іде практично відкритий грабіж українського народу. Величезна допомога наших
західних партнерів давала і дає можливість з
мінімальними втратами для кожної української
сім’ї провести реформи.
Замість цього — примітивне, абсолютно
необґрунтоване, антинародне підвищення тарифів, які автоматично ведуть до підвищення
цін на всі товари.
Ми є свідками критичного зниження реальної зарплати, втрати робочих місць і людського
відчаю.
Величезні протиріччя з’явились в українському суспільстві, яке розділяється вже не на
багатих, середній клас і бідних. А — на дуже
багатих, з критичним зменшенням середнього
класу, і дуже бідних.

Демократія сьогодення — це інструмент обдурювання, політичної брехні, вседозволеності,
духовного занепаду і можливостей маніпуляції
суспільством. Сам термін безжалісно експлуатується різними елітами під ширмою реформ.
Саме такий стан і створює умови для величезного обурення, протистояння, революційного,
радикального настрою народу.
Просимо Вас звернутись до усіх колег —
зупинити цей безлад, пустопорожню балаканину та злочинну бездіяльність. Схаменутись
і запропонувати суспільству, усім громадянам
України реальний вихід із цього становища.
Наостанок додам. Напередодні 30-річчя
Чорнобильської катастрофи мені соромно дивитись справжнім Героям Чорнобиля у вічі.
Держава не тільки забрала у них все, що могла,
а й практично довела до нуля святу медичну
допомогу. Тож герої АТО — народні депутати і
ті, які служать на фронті — можуть чітко усвідомити, що держава, яка так себе поводить з чорнобильцями (якщо ми її докорінно не змінимо),
буде ставитися так само і до них.
З повагою
Володимир Удовиченко».
Відео
див.
https://www.youtube.com/
watch?v=fD2DG1_KLjU&feature=youtu.
be&noredirect=1

Наше місто

Вишгород

Міське житлово-комунальне господарство

Благоустрій по місту

Марина КОЧЕЛІСОВА
Громадські слухання з питань транспортних перевезень
пасажирів по району, що відбулися 29 січня 2016 р., не завершилися самими ухвалами.
Телефони гарячої лінії КОДА
оприлюднювались газетами «Вишгород» і
«Слово», районним і обласним радіомовленням.
А міжвідомча комісія — голова Вишгородської РДА Олександр Горган, його перший заступник В’ячеслав Савенок, голова райради
Ростислав Кириченко, представники управління
інфраструктури Київської облдержадміністрації,
транспортної інспекції, поліції, СБУ — впродовж
останніх двох тижнів здійснила моніторинг відповідності умов договору про перевезення фактичному стану справ на всіх маршрутах Вишгородщини: зупиняли автобуси, приїздили на місця
відстою, кінцеві зупинки, розмовляли з водіями
та пасажирами.
У вівторок, 15 березня, за результатами перевірок відбулась спільна нарада керівництва
управління інфраструктури Київської ОДА, голів
Вишгородської РДА та районної ради з представниками підприємств, що забезпечують здійснення регулярних пасажирських перевезень на
території Вишгородського району. Цікаво, що деякі керівники автотранспортних підприємств прислали замість себе інших працівників, хоча були
попереджені про обов’язок прибути особисто, і це
відзначив голова Вишгородської РДА Олександр
Горган.
Начальник відділу пасажирського транспорту
управління інфраструктури Київської облдержадміністрації Андрій Прохоренко повідомив присутніх про те, що є значна кількість виявлених порушень, недоліків у роботі, та слід розрізняти окремі
факти і ті, що носять системний характер.
Так, коли стан транспортного засобу задовільний, у водія є всі необхідні документи, але
він не видає пасажирам квитки (а квиток — це
страховий документ на випадок, не дай Боже,
аварії) — то це порушення чинного законодавства. Якщо ж із чотирьох десятків рейсів до населеного пункту здійснюється вдесятеро менше,
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«У нас сьогодні все кипить»
А що у КП ЖКГ?

Ігор СВИСТУН,
заступник міського голови
Роботи, як завжди навесні,
непочатий край — поточна і та,
що виникає непередбачувано.
Системно, щодня, міські комунальники її виконують, попри
багаторічні проблеми, які є у
комунальному
господарстві
усієї держави. Беремося за все
одразу паралельно.
Так, із зливової каналізації вилізло декілька
досить неприємних сюрпризів. Забитий дощовий
колектор за ДНЗ «Сонечко» вже прочищено, з 16
березня розпочалась прочистка відкритого лотка
на вул. М. Гриненко, а з 21 березня — зливової каналізації на вул. В. Симоненка, 7.
Після завершення поточного ямкового ремонту
дорожнього покриття по всьому місту будемо наносити дорожні розмітки. Про планове кронування
газета «Вишгород» писала у попередньому номері. Воно вже здійснено на вул. Набережній, 8, 12,
просп. І. Мазепи, 3, вул. Б. Хмельницького, 2, В.
Симоненка, 10. Триває вирізка аварійних частин
дерев, насамперед — пірамідальних тополь, з яких
розлітається пух.
Упродовж останніх двох тижнів зібрано і вивезено все негабаритне сміття по місту. Звертаємось
до свідомості громадян: якщо ви почали ремонт
— не завалюйте контейнери горами будівельного
сміття, а замовляйте для його вивезення автівку
через міське комунальне підприємство житлового
і комунального господарства (за тел: (04596) 25049).
На Набережній, 6-а найнята бригада висотників видалила аварійні ділянки плиточного облицювання та закрила їх штукатуркою. За програмою
розвитку ЖКГ на 2016 рік, зокрема, до кінця березня ц. р. будуть замінені поштові скриньки там,
де це передбачено; також виготовляються проекти
з реконструкції прибудинкових територій. За кошти міського бюджету заплановано закупівлю у ц.
р. необхідної техніки для міського «Водоканалу» і
ЖЕКу. Заборгованість із заробітної платні працівникам міського ЖЕКу також буде погашено за рахунок бюджету.

Говорили Наради
про транспорт…

19 березня

Алла РАДІВІЛОВСЬКА,
директор КП ЖКГ Вишгородської міської ради
Сьогодні в нас усе кипить. Закуплено нові програми,
фахівці налаштовують і впроваджують програмне забезпечення: нову базу по абонентському відділу, паспортному столу (перенесені залишки, здійснено нарахування та
налаштування для друку нових квитанцій; раніше всі дані
вносилися вручну, і це було довго і незручно, а відтепер
спеціальний код (номер рахунку) дозволить зекономити
час на рознесення платежів).
У нову програму переносять залишки по бухгалтерії
— це потрібно, аби у подальшому здійснювати побудинковий облік. На часі —
зустріч із програмістами, які представлять новий сайт підприємства, що, зокрема, передбачає двосторонній зв’язок споживача з підприємством.
На сайті КП ЖКГ наочно буде видно і використання коштів, і надходження
від мешканців, від реклами на будинках, від оренди (що є у будинку) — і все
це буде показано по кожному будинку окремо. З нового: вже з квітня ц. р. ми
запропонуємо послуги по повному та частковому управлінню або обслуговуванню для вже створених ОСББ та ЖБК — і на сайті можна буде ознайомитись
з повним переліком.
Власники та орендарі помешкань зможуть: заходити в особисті електронні кабінети; подавати заявки, не виходячи з дому (чи з мобільного телефону); побачити всі новини по підприємству, розрахунки тарифів, прибудинкові
території, послуги, що надаються (та їх виконання), режим роботи міського комунального підприємства. Із травня ц. р. квитанції можна буде отримувати по
електронній пошті, яку споживач повідомить нашому абонвідділу.
Окрім інтернет-програмних клопотів, у процесі — підготовка до розгляду на
черговій сесії міськради питання про розділення підприємства на: управляючу
компанію (багатоповерхівки) та організацію, що здійснює, власне, благоустрій
міста (вулиці, площі, освітлення, зливова каналізація і т. інш.) На виконком 17
березня винесено питання про затвердження схем прибирання прибудинкових
територій та затвердження тарифів на утримання будинків та прибудинкових
територій.
За три місяці роботи на підприємстві нам стало зрозуміло, що необхідний
безпосередній зв’язок із мешканцями багатоповерхівок. Тож буде впроваджено посади майстрів будинків (8 осіб на 8 дільниць, які вже визначено): їхні робота й обов’язки — у відповідності до Правил утримання будинків та прибудинкових територій.
Тим, хто надає перевагу не електронному, а живому спілкуванню, нагадаю,
що:
— заявки можна надавати по телефону (04596) 25-049 (диспетчер працює
цілодобово), на електронну пошту КП ЖКГ geo_vishgorod@ukr.net;
— прийомні дні і години: пн, сер., з 9:00 до 13:00 за адресою: м. Вишгород,
вул. Ю. Кургузова, 9-а. Телефон приймальні: (04596) 54-885;
— відключення внутрішньобудинкових мереж для ремонтних робіт — по
четвергах, із 8-ої до 17-ої години.

то з’являються запитання до перевізника, що
виграв тендер: чи не відтіснив він таким чином
більш сумлінного конкурента.
Де ночують водії, в яких умовах, як проходять
медичний огляд і у якому стані здоров’я виходять
на маршрут? Наскільки ретельно здійснюється
технічний огляд автотранспортних засобів? Це
вже питання безпеки пасажирів, безпеки руху
і, насамперед, відповідальності. На цьому наголосив голова Вишгородської РДА Олександр
Горган і підкреслив, звертаючись до перевізників: «Або буде все по договору, або на маршруті
вас не буде. Якщо буде заактовано відсутність
медичного і технічного огляду, то відповідатимете за порушення основних вимог пасажирських
перевезень, які встановлені чинним законодавством, — і тоді відповідатимуть не лише водії, а
й люди, що поставили «липові» підписи (лікарі і
механіки)!»
У салоні кожного автобуса (маршрутки) мають бути розклад і схема руху, а також таблиця
вартості проїзду, інформація про перевізника та
страхову компанію, телефони диспетчера, «гарячої лінії», відеоспостереження. Це мали зробити — на наполягання начальника управління
інфраструктури КОДА Вадима Галицького — ще
до 8-го лютого ц. р., але виконали не всі перевізники.
Спільний головний біль — нелегали. Стихійні
(попутки, а то й знайомі, що підвозять з Києва до
Вишгорода), традиційні («грачі», що таким чином
заробляють не лише на бензин) і псевдо-експреси — з більшою ціною за поїздку без зупинок
(буває, що й з числа автопарку самих же перевізників, або під прикриттям «громадських» організацій). Про це говорила на нараді 15 березня
спеціальний кореспондент радіо «Голос Києва».
Валентина Мельник, до якої звернулися вишгородці, провела журналістське розслідування
та запитала перевізника: «Якщо «експреси» легальні, то чому вони не заїздять на зупинку, а зайняли місце, розчищене поліцією від нелегалів?»
Представники відділу пасажирського транспорту
управління інфраструктури КОДА запропонували звернутися до них із заявою, повідомляти про
псевдо-експреси за тел: 044-286-81-22 (у робочий час), а щодо обґрунтованості вартості квитків
вдатися до Антимонопольного комітету та Укртрансінспекції.
Під час наради було озвучено і правову колізію. Так, Андрій Прохоренко повідомив, що в
управлінні інфраструктури КОДА проект маршрутної мережі по області (зокрема по Вишгородському району) був готовий ще у грудні 2015 р.,

Плани і перспективи
Олексій МОМОТ,
Вишгородський міський голова
По-перше, хотів би нагадати,
що для пілотного проекту з енергоефективності ми вже близько
700 тисяч грн зарезервували з
міського бюджету для тих ОСББ,
які готові співпрацювати з енергосервісними компаніями (ЕСКО),
які беруть на себе ризики енергозберігаючих комплексних заходів.
По-друге, ще раз привертаю увагу вишгородців до того, що чекає влітку на тих, хто не створить
об’єднання співвласників багатоквартирних будинків
(ОСББ). За законом № 417, із 01.07.2016 р. на них чекають управляючі компанії — і визначатимуться вони
за конкурсом (немає заборгованості по зарплаті, є достатньо техніки, обладнання на складах).
Управляюча компанія має набагато більше прав і
механізмів, це не просто прибирання прибудинкової
території чи сходових клітин за вашу плату. Це управління майном — здача в оренду, встановлення тарифів
і т. інш. Виграє конкурс приватна управляюча компанія
— і важелі впливу у міськради відсутні. Ну, раз на рік
перезатверджувати тарифи тощо.
А ті вишгородці, що працюють нині у міському
ЖЕКу? Сьогодні він є комунальним підприємством
міської ради, хоч якимось чином кероване нами, підконтрольне. Завтра вашим будинком керуватиме або
ОСББ, або управляюча компанія — і міські комунальники залишаться без роботи.
Від того, чи сплачують вишгородці за комунальні
житлові послуги, залежить доля нашого комунального
підприємства. Прошу його підтримати.
На часі і реформа у міському ЖЕКу: ми розділимо його на два комунальних підприємства. Персонал, який займається благоустроєм міста (аварійна
служба; дорожні працівники, які прибирають сквери,
дороги; вивезення сміття з приватного сектору — за
договорами тощо), будемо фінансувати із міського
бюджету. Всі інші, включені у тариф, що займаються
обслуговуванням будинків (прибирання прибудинкової території та вивезення сміття з багатоповерхівок
тощо), — увійдуть до другого комунального підприємства, що існуватиме за рахунок тарифу, котрий сплачують мешканці.

але виявили іще маршрути і звернулися до перевізника — поновити документи, тому що останній має давно вже прострочений дозвіл і по суті
є нелегалом. Перевізник відповів, що на початку
кожного року потрібні документи надає. Запропонував: у випадку претензій до якості його роботи
— виставити цей маршрут на конкурс. Та поцікавився, чи виходити йому, «правовому нелегалу»,
завтра на маршрут.
«Ми своїм перевізником задоволені. Заберете його, а людям як їздити?» — схвилювалася
представниця Лівого берега. Риску дебатам підбив голова Вишгородської РДА: «Час для узаконення маршруту, аби не порушити права пасажирів на перевезення, — до кінця травня ц. р.
Підготуйте лист до ВРДА з поданням на тендерний конкурс до КОДА». Насамкінець Олександр
Горган іще раз нагадав перевізникам, що інспекторські виїзди триватимуть, і попередив, що не
треба робити цапів-відбувайлів із водіїв, які щиро
відповідають на запитання, а краще все привести
до ладу: тоді пасажири будуть задоволені та не
користуватимуться попутками і псевдо-експресами без документів і страхових гарантій.

… і про справи
ветеранські
Голова транспортної комісії міської ради ветеранів Анатолій Козак, що завітав до редакції
під час написання цієї статті, дуже здивувався,
чому його не запросили на нараду з перевізниками, а заодно поцікавився у журналістів, чи зможуть вони посприяти відновленню освітлення у
ветеранському приміщенні на вул. Б. Хмельницького, 7. Світла там немає вже другий тиждень, з
10 березня; відключено КП ЖКГ за несплату з
травня 2015 (!) р., хоча рада ветеранів стверджує,
що проводить свою роботу у вищезазначеному
приміщенні лише з листопада минулого року.
Електрику вже підключено — з 15 березня,
повідомили нам у КП ЖКГ. І нагадали, що міська рада ветеранів має оплачувати компенсацію
витрат на електроенергію (у приміщенні, де
вона здійснює свою діяльність, є прилад обліку), бо інакше все це падає на плечі мешканців
гуртожитку. Нагадуємо, на V сесії Вишгородської міської ради VІІ скликання (ІІ пленарне
засідання) обранці міської громади прийняли
рішення, за яким усі установи, організації, підприємства, розташовані у багатоповерхівках,
мають брати участь у загальнобудинкових витратах (Рішення від 28 січня 2016 р. № 5/5, див.
шп. 12 № 5’2016).

ФОТОмить

Прийом ведуть
юристи міськради

Влас. інф.
ФОТО — соцмережі

Працює безкоштовна юридична консультація, де вишгородці можуть отримати
правову допомогу — первинну (консультація
юриста) та вторинну (представництво в судах
пільгових та малозабезпечених груп населення). Юристи міськради — Святослав Олександрович ЧУПРИНА та Ольга Леонідівна МАКАРИЦЬКА — прийом ведуть в адмінбудинку: на
першому поверсі (праве крило, у приміщенні,
де раніше була дитяча бібліотека). Телефон
для довідок: (04596) 54-203.
За словами мера Вишгорода Олексія Момота, те, що різні політичні партії створюють
на час виборчої кампанії, нинішня міська рада
вирішила втілити у життя на постійній основі.
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Знай наших!

2016 року

Вже вдруге — у трійці лідерів
у загальнодержавному рейтингу
серед кращих підприємств
водопровідно-каналізаційного
господарства
Георгій ЧЕБАН,
директор
Вишгородського
МКП «Водоканал»
Вода — другий за
важливістю природний
ресурс (після повітря). В
наш час вода — стратегічний ресурс, боротьба
за який у майбутньому
може навіть перерости
у війни. Вишгородці —
щасливі люди, тому що
можуть насолоджуватися водним потенціалом,
яким багатий наш край.
У той час, як передові країни світу починають відчувати дефіцит води, наші городяни
забезпечені цілодобовою з підземного водозабору сеноманського і юрського горизонтів. Для цього побудовані 15 артезіанських
свердловин глибиною від 123 до 307 м.
Міське комунальне підприємство «Водоканал» і його колектив із 82 фахівців підтримують
безперебійну роботу складного комплексу інженерних мереж та споруд, що забезпечують повний цикл технологічного кругообігу води, піклуючись тим самим про здоров’я і благополуччя
вишгородчан. Наше основне завдання — забезпечення безперебійного цілодобового водопостачання жителів якісною водою, параметри якої
відповідають державним стандартам. Ми працюємо над цим і дуже сподіваємося на раціональний підхід і вміння цінувати багатства природи, цивілізації, поважати працю один одного.
Із 1991 року покращився стан водопровідної
насосної станції, були проведені декілька ремонтів. У цьому році також запланована модернізація насосних агрегатів 1-го і 2-го підйомів,
заміна запірної арматури. Це суттєво зменшить
витрати електроенергії.
На сьогодні на балансі Вишгородського
МКП «Водоканал» перебуває 49,83 км водопровідних мереж із відповідними спорудами. За
2015 рік місто спожило 1млн 342,5 тис. м3 води.
Підприємство постійно працює над впровадженням енергозберігаючих технологій, велику
увагу приділяє якості надання послуг. Впровадженням енергозберігаючих технологій на
підприємстві постійно займаються висококваліфіковані спеціалісти на чолі з головним енергетиком.
Контроль води у водорозподільчій мережі
міста здійснює Київський обласний Лабораторний Центр Держсанепідслужби України. Контролюється біля 40 показників: мікробіологічні,
фізико-хімічні, органолептичні та санітарні. Та
питна вода, яка надходить до наших споживачів,
на 100 % відповідає сучасним нормам і правилам нового державного документу.
Для відведення каналізаційних стоків використовуються три каналізаційні насосні станІван КАРПИНА,
заступник директора
Вишгородської районної КДЮСШ

ції. Каналізаційні стоки міста по каналізації
самопливній та двох каналізаційних станціях
(«Київська» та «Валки») надходять на КНС
«Центральна». По двох напірних колекторах d =
300-400 мм каналізаційні стоки для подальшої
очистки перекачуються в каналізаційну мережу
м. Києва. Загальна довжина каналізаційних мереж, які перебувають на балансі підприємства,
складає 73,85 км. За 2015 рік підприємством
було відведено 1 млн 167,6 тис. м3 стоків.
Майже 49,8 % каналізаційних мереж мають
термін експлуатації від 25 до 50 і більше років,
через це спостерігається високий рівень аварійності. Основною причиною аварій є фізична
зношеність та використання застарілого обладнання, незадовільний технічний стан систем
водопостачання та водовідведення, що також
потребує модернізації та оновлення (зношення
трубопроводів складає 60 %, а запірної арматури до 70 %).
Для поліпшення якості надання послуг із водопостачання та водовідведення міста Вишгорода в 2015 році проведені такі роботи.
За рахунок коштів, виділених Вишгородською міською радою:
замінено напірний колектор d = 300 мм (від
м. Вишгорода до Мінського масиву м. Києва) загальною довжиною — 250 м;
побудована підвищувальна водопровідна
насосна станція на вул. Ю. Кургузова;
побудована артезіанська свердловина
«Сеноманський горизонт» глибиною 120 м на
вул. Н. Шолуденка з дебітом 70 м3/год.
За рахунок коштів, виділених із обласного
бюджету:
замінена на ВНС та КНС запірна арматура — (d = 150 500 мм) у кількості 24 шт.
За рахунок коштів, виділених забудовниками міста:
на території ВНС побудована артезіанська
свердловина «Юрський горизонт» глибиною
300 м, дебітом 70 м3;
на вул. Київській виконано будівництво
самопливного колектора d = 300 мм, довжиною
1179 м;
на вул. Н. Шолуденка побудований водовід
(поліетилен) d = 315 мм, довжиною 1750 м.
За власні кошти підприємства:
для збільшення потужності КНС та перспективного розвитку м. Вишгорода розроблено проектно-кошторисну документацію для проведення реконструкції насосного обладнання на
каналізаційній насосній станції «Центральна»;
замінено напірний колектор d = 300 мм (від
м. Вишгорода до Мінського масиву м. Києва) загальною довжиною — 250 м з поліетилену;
проведені роботи по заміні запірної арматури на КНС «Київська» із заміною насосних
агрегатів на більш продуктивні і енергоекономічні.
Для забезпечення надійної експлуатації водопровідно-каналізаційних мереж на підприємстві цілодобово працює аварійно-відновлюваль-

Вишгород

Вишгородське МКП «Водоканал»

ФОТО — Андрій МАКСІМОВ, «Вишгород»,
архів «Водоканалу»

Заміна 500 м напірного колектора d=300 мм (хутір Редьки)

Було...

...зроблено
Заміна опорної арматури:

— на ВНС

на служба.
У зв’язку з інтенсивним житловим будівництвом, кількість споживачів, які будуть користуватися послугами водопостачання та водовідведення, до 2020 року зросте майже вдвічі.
Введення нових об’єктів міського водопроводу
до 2020 року складатиме близько 7000 м/добу,
каналізації — 6500 м/добу. Таким чином, потужність водозабору насосної станції II підйому буде
вичерпано, не буде можливості задовольнити
потреби у воді без реконструкції та введення
нових потужностей.
У 2016 році запланована диспетчеризація
свердловин. Це дасть можливість дистанційно
керувати об’єктами, бачити, в якому стані знаходяться свердловини, вчасно помічати поломки
на відстані. І, відповідно, швидше реагувати. А
інколи — працювати на випередження.
Важливою проблемою підприємства є
платіжна дисципліна споживачів. Головним
обов’язком виконавця житлово-комунальних
послуг є надання їх споживачеві, а останній повинен своєчасно вносити плату за вже отримані
послуги. Відсоток оплати за послуги водопостачання та водовідведення м. Вишгорода складає
75-80% від необхідної оплати.
На кінець лютого 2016 року заборгованість
населення за послуги водопостачання та водовідведення по місту становила 3 млн 060,0 тис.
грн, що на 47,0 тис. грн більше, ніж на початок
року. Це тягне за собою нестачу обігових коштів, що надходять від реалізації наданих послуг, так виникла заборгованість підприємства
перед ПАТ АК «Київводоканал» за очистку стоків м. Вишгорода (в сумі 3 млн 428 тис. грн).
Вишгородським МКП «Водоканал» за 2015
рік здійснена оплата за спожиту електроенергію в розмірі 3 млн 245 тис. грн, ПАТ АК «Київводоканалу» — за послуги водовідведення 3
млн 835 тис. грн, за охорону водопровідної насосної станції — 253,6 тис. грн, дослідження води
— 82,9 тис. грн, податків за спеціальне використання води в розмірі 50,9 тис. грн, користування
надрами — 579,9 тис. грн, земельний — 36,0
тис. грн, з доданої вартості — 1 млн 450,6 тис.
грн, до пенсійного фонду — 1 млн 892,1 тис. грн,
на військовий збір — 70,9 тис. грн, податок на
доходи з фізичних осіб — 692,3 тис. грн.
У перспективі, для збільшення водопостачання та водовідведення, надійного та цілодобового надання послуг необхідно провести:
реконструкцію каналізаційної насосної

— на КНС

станції «Центральна»;
реконструкцію напірного колектора d =
500 мм;
реконструкцію водопровідної насосної
станції «Центральна».
Проаналізувавши стан справ, необхідно відзначити колектив підприємства, який разом зі
своєю основною спеціалізацією освоює і суміжні, бо для виконання певного виду робіт залучаються всі підрозділи. Працівники стають універсальними і ніколи не залишаються без роботи.
Виконання багатьох видів комунальних робіт потребує додаткових знань та навичок від апарату
управління, технічних працівників.
Кожний працівник Вишгородського МКП
«Водоканал» докладає максимум зусиль для
того, щоб наше підприємство розвивалося, щоб
послуги були найякіснішими, вода — найкращою, а водовідведення — стабільне і безперебійне.
Складно переоцінити значення їхньої повсякденної праці для благополуччя і процвітання міста! Робота починається в той час, коли
більшість городян ще не прокинулись, і завершується — коли вже настає ніч. Своєю нелегкою
роботою працівники забезпечують соціальну
стабільність та громадський спокій. Від їхньої
роботи залежить добробут, благополуччя, добрий настрій, а інколи — і здоров’я жителів міста.
За добросовісну сумлінну працю, високий
професіоналізм та вагомий внесок у розвиток
підприємства водопровідно-каналізаційного господарства багато працівників Вишгородського
МКП «Водоканал» відзначено подяками міської і
районної адміністрацій.
Запевняємо вас, шановні земляки, що колектив Вишгородського МКП «Водоканал» і надалі працюватиме на благо міста Вишгорода та
його мешканців.
Вітаємо усіх із Днем комунальника та бажаємо міцного здоров’я, сил та професійного
зростання.
Це свято кожної родини, адже результат нашої щоденної праці дарує людям комфорт і добробут щодня.
Бажаю всім миру і світлої долі,
Багато енергії, сили доволі,
Творчого вогнику, віри й наснаги,
Щедрості серця, людської поваги.
На довгих стежках життєвої ниви
Будьте завжди здорові й щасливі!

Заплив

11-12 березня у центральному басейні
м. Біла Церква відбувся відкритий чемпіонат Київської області з плавання.
У ньому взяли участь близько 150 юних
спортсменів: юнаки (2002-2003 р.н. і молодші)
та дівчата (2004 р.н. і молодші). Наша команда гідно представила Вишгородщину: вперше за останні роки посіла загальне командне
друге місце. На дистанції 100 та 200 м брасом
рівних не було Ростиславу Крижановському;
на дистанції 100 м в/с та 200 м комплексним
плаванням золото виборов Данило Ткаченко.
На дистанції 200 м комплексного плавання
бронзову медаль завоювала одна з наймолодших спортсменок турніру наша Єлизавета Щербакова.
У комбінованій естафеті 4х50 м комплексного плавання вишгородська команда посіла почесне третє місце. Всі наші 15 вихованців були на висоті.
Щиро вітаємо юних плавців та їхніх тренерів, бажаємо подальших успіхів та перемог!

ФОТО — автор, спеціально для «Вишгорода»

Вишгородські плавці – на висоті

Людина

Вишгород

19 березня

2016 року

5

Відгуляли з душею

Масляна-2016
Вікторія ШМИГОРА
ФОТО – Андрій МАКСІМОВ, «Вишгород»

У суботу на площі біля БК «Енергетик» було гамірно.
Вишгородці родинами проводжали зиму. Хтось прийшов на
запах шашлику, хтось – до глінтвейну, інших приваблювали
запальні українські пісні у виконанні вишгородських колективів. А проводжати, власне, не було кого, зима давно здала
свої позиції. Попри те, це не завадило відгуляти із душею.
Привітав учасників та гостей свята міський голова Олексій
Момот та пообіцяв багато приємних сюрпризів. А про дозвілля
таки подбали. Для малечі та дорослих проводили майстер-класи, різноманітні динамічні конкурси й боді-арт. Майстрині діли-

Пенсія починається сьогодні

Готуй сани влітку
Управління ПФУ
у Вишгородському районі
Словосполучення
«Пенсійний
фонд» зазвичай асоціюється з людьми
похилого віку та виплатою пенсій. Так
воно і є: управління Пенсійного фонду
України у Вишгородському районі виконує важливу соціальну функцію —
забезпечує своєчасну виплату пенсій
та допомог 24 089 громадянам Вишгородщини.
Один із важливих напрямків нашої
роботи — збільшення надходжень до бюджету Фонду, а забезпечити це можливо
за умови легальної зайнятості населення
та підвищення заробітної плати.
Хочемо нагадати, що за нормами Закону України «Про загальнообов’язкове
державне пенсійне страхування» розмір
пенсії безпосередньо залежить як від розміру заробітку, так і від страхового стажу
працівника. У свою чергу, на величину
страхового стажу впливає своєчасність і
повнота сплати роботодавцем страхових
внесків, оскільки періоди роботи, за які
підприємство не сплатило обов’язкових
платежів до Фонду, не зараховується при
призначенні пенсії.
Тобто, якщо працівнику нарахована
заробітна плата не менше законодавчо
встановленого мінімального рівня і з неї
сплачено єдиний соціальний внесок, то
такий місяць повністю враховується в
страховий стаж і заробітна плата за цей
місяць враховується для обчислення пенсії. Якщо ж сума нарахованої заробітної
плати, з якої сплачені внески, менша за

ФОТО — автор, «Вишгород»

Депутати Вишгородської міської ради продовжують консультувати мешканців багатоквартирних будинків стосовно створення ОСББ.
11 березня ц. р. депутат Валерій Виговський, який взявся за роботу на 26 окрузі (вул.
Ю. Кургузова, 4-а, 4-б і 6), провів зустріч із мешканцями будинку № 6 на вул. Ю. Кургузова.
Всі будинки на цьому окрузі, окрім Кургузова,
6, відносяться до житлово-будівельних кооперативів (ЖБК) або об’єднань співвласників багатоповерхового будинку (ОСББ). Тому на прохання
депутата вони прийшли на Кургузова, 6, аби
мешканці будинку почули інформацію від практиків. Ішлося про створення ОСББ. На вимогу
Закону України «Про об’єднання співвласників
багатоквартирного будинку» — до 1 липня 2016
року мешканці мають визначитися: самим керувати своєю спільною власністю чи віддати в руки
випадку (тобто управляючій компанії, яка виграє
тендер).

Легальні
доходи – основа
стабільного
майбутнього

мінімальний рівень, страховий стаж становить неповний місяць і обчислюється
пропорційно нарахованій заробітній платі.
Бувають ситуації, коли людині за рік
роботи зараховується менше місяця страхового стажу. А низька заробітна плата
дає низький коефіцієнт заробітку, який
враховується при обчисленні пенсії.
Гарантований рівень мінімальної заробітної плати чимало роботодавців просто
ігнорують і змушують робітників працювати на невелику зарплату, часом зовсім не
декларуючи оплату їхньої праці. Бажаючи
уникнути зайвих, на їхню думку, витрат,
видають працівникам зарплату готівкою.
У цьому випадку йдеться про «тіньові» заробітки, з яких не утримуються податки та
не здійснюються відрахування до Пенсійного фонду.
Так, за звітами січня 2016 року із 1337
роботодавців 180 нараховують 754 працівникам (а це 4,03 % від загальної кількості працюючих) зарплату, що менша мінімальної. Працівник, який погоджується
отримувати заробітну плату «в конверті»,
ризикує залишитися без права на отримання соціальних пільг і виплат, гарантованих державою, особливо при нарахуванні пенсії та здійсненні перерахунків
пенсій у подальшому.
Кожному працюючому необхідно, хоча
би раз на рік, перевіряти розмір своєї заробітної плати та відрахування єдиного
соціального внеску, які декларує роботодавець, аби виключити можливість
наявності помилок, неточностей і недостовірності даних та мати впевненість
на одержання справедливо заробленої

Перші кроки до ОСББ
Торі ШУМ

лися секретами виготовлення ляльки-мотанки, прикрас із різних
матеріалів, тонкощами техніки валяння. Частували й смачними
млинцями.
Зі сцени лунали українські традиційні та сучасні пісні й мелодії у виконанні вишгородського фольклорного колективу «Золотий вік» (керівник Тамара Шевченко), ансамблю сопілкарів
«Рум’янок» (керівник Олена Могиль), оркестру «Водограй» (керівник Наталія Тищенко), фольклорний ансамбль «Співаночка»
(керівник Валентина Демочко). Запальні ведучі із Вишгородського міського ЦТ «Джерело» Юрій Ушаков та Анна Франко
згуртовували людей навколо сцени.
За творчу частину відповідала директор міського Центру
творчості «Джерело» Наталія Кисіль, а за звук – волонтери із

Вишгорода Віталій Дишаєв і Гліб Линник.
Чоловіки пробували свої сили у підкоренні стовпа та в піднятті гирі. Бажаючих було чимало. Найвправніші отримали хороші призи. Цьогоріч розігрувались маринатор, базовий пікнік,
швейцарські ножі, електрочайник та йогуртниця. Спортивні змагання проводили тренери КП УФКС Вишгородської міської ради.
Дотримуючись традицій – весну таки зустріли. Опудало, яке
символізувало зиму, спалили. Тим самим вказавши сніжній на
двері.
Із вражень. Василь ПАСТУШЕНКО: — Спасибі організаторам. Особливо — заступнику мера Трохиму Іванову.
«Масляна у Вишгороді» Олександра Кононенка —
чит. на сайті газети «Вишгород» vyshgorod.in.ua

пенсії. І робити це потрібно, не коли людина вже досягла пенсійного віку, а в період
здійснення своєї трудової діяльності.
На сьогоднішній день автоматизована
система персоніфікованого обліку надає
можливість кожному працюючому особисто — в управлінні Пенсійного фонду України за місцем проживання — одержати
інформацію щодо його нарахованої заробітної плати, щомісячного розміру сплачених внесків до Пенсійного фонду України
та страхового стажу. При виявленні порушення трудових прав працівник зможе
своєчасно звернутися з позовом до суду
щодо дій роботодавця, який позбавив
його соціальних гарантій.
Також перевірити дані заробітної
плати, з якої сплачено внески, можливо,
скориставшись електронними послугами
веб-порталу Пенсійного фонду України.
Адреса веб-порталу: portal.pfu.gov.ua.
Долучитись до числа користувачів
веб-порталу електронних послуг може
будь-хто із жителів Вишгородщини. Для
цього необхідно лише звернутися до
управління Пенсійного фонду України
у Вишгородському районі та отримати відповідний код доступу. Станом на
01.03.2016 його послугами користуються
5 230 громадян Вишгородського району.
Шановні громадяни! Подбайте про
майбутню пенсію сьогодні. Запитайте в
себе: «Яку пенсію я хочу? Сьогодні я молодий, здоровий, заробляю, але яку пенсію я зароблю за віком чи, не дай Боже,
через недугу?!»
Лише за умови офіційного працевлаштування, високого рівня заробітної плати, з якої сплачено внески, та достатнього
страхового стажу ви матимете гідну пенсію.
Докладніше про пенсії
по-новому — чит. на сайті газети
«Вишгород» vyshgorod.in.ua

Справи
депутатські

Кожен із керівників ОСББ чи ЖБК поділився
власним досвідом організації та функціонування
цих об’єднань. Мешканці ж Кургузова, 6 найперше розповіли про технічний стан свого будинку:
протікаючий дах, затоплений через несправну
зливову каналізацію підвал, застарілі та небезпечні внутрішньобудинкові мережі. «Хто це буде
робити і за чий кошт? — запитували люди. — Ми
добросовісно сплачували комунальні послуги
впродовж 32-ох років — і що ж маємо у підсумку?
Зістарену будівлю та ледве живі мережі держава
добровільно-примусово перекладає на наші, вже
немолоді плечі».
Водночас цікавились, як боротися із неплатниками, з чого почати об’єднання. Представники
будинків, що створили ОСББ, уже зробили перші
ремонти, почали ефективніше управляти своїми будинками, контролювати дії постачальників
комунальних послуг. І резюмували, що жодне із
створених об’єднань не хоче повертатися назад
до ЖЕКу.
Звісно, процес переходу до нової форми
управління значно простіший у новобудовах, аніж

ФізкультУРА

Лижоролерний фестиваль
Анатолій МИСЬКО,
головний суддя змагань
Цим спортивним заходом, що увійшов до заліку 13-ої Спартакіади «Здоров’я» спортивного товариства «Україна», продовжилася серія змагань
«Козацькі звитяги-2016».
Перед стартом учасники фестивалю хвилиною
мовчання вшанували загиблих у боях за незалежну
Україну в 1918 році та героїв АТО, які сьогодні збройно відстоюють суверенітет нашої держави.
…Нині людство з острахом спостерігає за «примхами» природи, які їх і породило своєю діяльністю.
У лютому (!) місяці зник сніговий покрив, температура повітря досягла в плюсі небачених показників. Завчасно заплановані перегони на класичних лещатах
виявились неможливими. Тому оргкомітет ради ФСТ
«Україна» та КП «УФКС» Вишгородської міськради
вирішив провести змагання на лижоролерах — асфальтових лещатах (застосовуються для тренування
збірних команд із зимових видів спорту в літню пору).
У них взяли участь 5 команд: гурт «Гайдамаки», Товариство самодіяльних спортсменів (ТСС), КП «УФКС»,
НВП «Технопроект», Каскад ГЕС.
У підсумку серед жінок 1-ше місце здобула Антоніна Рибнікова, 2-ге – Оксана Хомицька, трійку
замкнула Лідія Мельникова (гурт «Гайдамаки»); серед чоловіків 1-ше місце — Геннадій Вербовий (НВП
«Технопроект»), 2-ге – Олександр Кащук (незалежний спортсмен), 3-тє — Петро Погодін (ТСС).
У командному заліку: 1-ше місце вибороло ТСС,
2-ге – гурт «Гайдамаки», третє – КП «УФКС».
Переможці та призери нагороджені дипломами та
медалями.
Незвичайні перегони викликали чималий інтерес та вибух емоцій, тим більше, що присвячувались
Масниці. А яка ж Масниця без млинців? Про них та
про інші смаколики подбала ветеран праці і спорту Л.
Мельникова.

у будинках «зі стажем», старими комунікаціями та
без елементарного косметичного ремонту — але
й тут він цілком реальний. Так, Кургузова, 2 має
майже такий самий, як на Кургузова, 6, вік (29
років тому його ввели в експлуатацію), але це —
ЖБК, який наявно демонструє, що розумне керування може витягти із будь-яких проблем.
Валерій Виговський закликав жителів створити ініціативну групу (4-5 осіб), для того, аби мешканці визначились, чого саме вони хочуть.
На капітальний ремонт під’їздів у цьому будинку 2016-го року міська рада виділила 79 тис.

грн. Не менших, а то й більших коштів потребує
аварійна ситуація, в якій опинився будинок. Після
пориву теплотраси неоковирний від народження
злив від «Нагорного» так і залишили незабетонованим. Через це стічні дощові води підмивають
будинок, а у підвалі — сморід і цвіль, що поступово добирається до квартир. Депутат Виговський
пообіцяв докласти всіх можливих зусиль, аби якнайшвидше ліквідувати цю проблему.
А об’єднуватися чи не об’єднуватися — все
одно вирішувати співвласникам будинку. Тож зустрічі ще будуть — з результатом.
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Високошвидкісний Інтернет МТМ. Тел.: (093) 366-16-66; (095) 545-15-33; (098) 201-22-66
ПО Н Е ДІ ЛО К , 2 1 БЕ Р Е З 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 - 4»
12:20 «10 хвилин з
Прем’єр-мiнiстром»
13:55, 14:50 «Сiмейнi
мелодрами - 6»
15:50 Т/с «Торговий
центр»
17:10 Т/с «Величне
столiття. Роксолана - 2»
20:30 «Чистоnews 2016»
21:00 Т/с «Родичi»
22:00 «Грошi»
23:30 «Мiнкульт»
00:00 Х/ф «Принц Персiї.
Пiски часу»
УТ-1
06:00, 07:00, 08:00, 13:00,
18:30, 21:00 Новини
09:10 Уряд на зв’язку з
громадянами
10:30 Бiатлон. Кубок
свiту. Мас-старт 12,5 км.
Жiнки
11:35 Бiатлон. Кубок
свiту. Мас-старт 15 км.

Чоловiки
12:25 Чоловiчий клуб
13:35 Казки Лiрника
Сашка
15:25 Т/с «Бiлявка»
18:15 Новини. Свiт
18:55 Про головне
20:00 Перша шпальта
20:30 Вересень
21:30 Новини. Спорт
21:50 Подорожнi
22:45 З перших вуст
23:00 Пiдсумки
ТРК «УКРАїНА»
06:50, 07:15, 08:15 Ранок
з Україною
07:00, 08:00, 09:00, 15:00,
19:00 Подiї
09:15 Зоряний шлях
11:30 Реальна мiстика
13:30, 15:30 Т/с «Спадкоємиця»
18:00 Т/с «Не зарiкайся»
19:45 «Говорить Україна»
21:00 Т/с «Моя велика
родина»
23:00 Подiї дня
23:30 Х/ф «Водний свiт»
ТОНіС
06:00 Х/ф «Пiдкидьок»
09:50 Твiй дiм

10:00, 16:50 «Алло,
лiкарю!»
11:00 Д/ф «Мисливцi за
нацистами»
12:15, 21:00, 23:00 Дивовижний свiт
12:45 Чарiвнiсть Китаю.
Ландшафти
13:50 Таємницi Тихого
океану
15:00 «Моднi iсторiї з О.
Новицькою»
15:40, 22:10 Сувора
Арктика
18:25 «Таке спортивне
життя. Юлiя Прокопчук»
19:00 В гостях у Д. Гордона. О. Чубаров
20:10 Великi битви
давнини
21:20 DW- новини
21:40 Водне життя
00:00 «Еротична спека»
ТЕТ
07:35 М/с «Чагiнгтон»
08:00 Мультик з Лунтиком
10:05 М/с «Клуб Вiнкс:
Школа чарiвниць»
11:00 Т/с «Усi жiнки вiдьми»
12:50 Т/с «Та, що говорить з привидами»

14:30, 18:00, 21:00
Вiталька
15:35, 22:00 Країна У
17:00 Казки У
17:30 Одного разу пiд
Полтавою
19:00 Панянка-селянка
20:00, 23:00 Т/с
«Свiтлофор»
00:00 Дайош молодьож!
СТБ
08:50 Х/ф «Лабiринти
кохання»
10:35 Х/ф «Операцiя «И»
та iншi пригоди Шурика»
12:15 «Битва
екстрасенсiв. Чоловiки
проти жiнок»
14:20 «Битва
екстрасенсiв»
18:00, 22:00 «ВiкнаНовини»
18:30 Т/с «Коли ми
вдома»
19:55 «Слiдство ведуть
екстрасенси»
22:35 «Детектор брехнi 9»
23:55 «Один за всiх»
НТН
09:05 «Кримiнальнi
справи»

10:00, 17:15 Т/с «Детективи»
11:40 Х/ф «У зонi особливої уваги»
13:30, 14:20, 21:30 Т/с
«CSI: Маямi - 9»
14:00, 19:00, 23:15
«Свiдок»
15:25 Т/с «Морський
патруль»
19:30 Т/с «Кулагiн та
партнери»
23:45 Т/с «Банши - 3»
НОВИЙ КАНАЛ
07:12 Х/ф «Громобiй»
09:00 Х/ф «Мачо i ботан
2»
11:10 Х/ф «Хто я?»
13:30 Х/ф «Година пiк 3»
15:15 Т/с «Київ вдень i
вночi»
18:00 Абзац!
19:00 Ревiзор
21:35 Страстi за
ревiзором
00:05 Проект Любов
МЕГА
06:40 Небезпечна
Австралiя
07:30, 14:40 Смертельний
двобiй

08:20 Останнi племена
09:10 Арльберг: окраса
Австрiї
10:00 Смак пригод
11:50 Паралельний свiт
13:40 Полювання на
вбивць
15:30, 20:00 НЛО з
минулого
16:20, 20:50 Скарби з
горища
17:20 Поцiлунок чорної
мамби
18:10 Дика Флорида
21:50 У пошуках скарбiв
22:40 Тварини: творцi
iсторiї
23:30 Вражаюче вiдео
ТРК «КИїВ»
09:30 «Київ музика»
10:00 «Телемаркет»
13:00, 15:00, 17:00, 19:00,
21:00, 23:00 «СТН»
13:10, 15:10, 23:50 «Громадська приймальня»
16:00 «Мультляндiя»
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»
K1
08:10 «Мультфiльми»
09:00 Т/с «90210: Нове
поколiння»
10:40, 19:10 «Орел i
Решка. Шопiнг»
12:30 Т/с «Дикий ангел»
14:00, 20:10 «Орел i
Решка»
15:00, 21:00 «Орел i Решка. Ювiлейний 2»
16:00 «Файна Юкрайна»
17:20 «Розсмiши комiка»
18:15 «Звана вечеря»
22:00 Х/ф «Доброго
ранку»
00:00 Х/ф «Головне - не
боятися!»
ІНТЕР
07:15, 07:35, 08:10, 08:35
«Ранок з IНТЕРом»
09:20 Х/ф «Будинок для
двох»
11:15, 12:25 Д/с «Слiдство
вели... з Л. Каневським»
13:45, 14:20 «Сiмейний
суд»
16:15 «Жди меня»

18:05, 19:00 «Стосується
кожного»
20:00 «Подробицi»
21:00 Т/с «Запитайте в
осенi»
22:50 Т/с «Закоханi
жiнки»
ICTV
08:45 Факти. Ранок
09:25 Х/ф «Бiблiотекар. У
пошуках Списа Долi»
11:25, 13:20 Х/ф
«Бiблiотекар. Повернення
до копалень царя Соломона».
12:45, 15:45 Факти. День
13:50 Х/ф «Бiблiотекар.
Прокляття юдиного
потиру»
16:05 Х/ф «Мумiя повертається»
18:45, 21:05 Факти. Вечiр
19:20 Надзвичайнi новини
20:20 Патрульнi.
Цiлодобово
21:25 Т/с «Винищувачi»
22:30 Свобода слова
5 КАНАЛ
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, 14:32 Наживо:
прес-конференцiя щодо
ситуацiї у зонi АТО
15:15, 15:32, 16:10, 16:32,
17:12, 17:32 Україна - понад усе! (телемарафон)
17:45 Час громади
18:20 «Дзеркало iсторiї»
19:50 Час. Пiдсумки дня
22:15 Стоп
корупцiї!
23:32 Кордон держави
2+2
06:20 «Вайпаут»
08:40, 19:00, 00:00
«ДжеДАЇ»
09:00 «Українськi
сенсацiї»
10:00 Д/п «Помста природи»
13:00 «Top Gear»
14:00 Х/ф «Робiн
Гуд»
15:45, 16:50 «Облом.UA.»
16:15 «Вiдеобiмба»
18:30, 23:30 «Спецкор»
19:20 «Цiлком таємно»
20:20 Т/с «Мисливцi за
релiквiями»
21:20 Х/ф «Найманець»

ВI В ТО Р О К , 2 2 БЕ Р Е З 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, 12:20 «Мiняю
жiнку - 4»
13:50, 14:50 «Сiмейнi
мелодрами - 6»
15:50 Т/с «Торговий
центр»
17:10 Т/с «Величне
столiття. Роксолана - 2»
20:30 «Чистоnews 2016»
21:00 Т/с «Родичi»
22:00 «Чотири весiлля 5»
00:00 Х/ф «На гребенi
хвилi»
УТ-1
06:00, 07:00, 08:00, 13:00,
18:30, 21:00 Новини
08:30 Паспортний сервiс
09:50 Чоловiчий клуб.
Спорт
12:15 Перша студiя
13:15, 18:05 Час-Ч
13:50 Хочу бути
15:00 Фольк-music
16:05 Путiвник прочанина
16:20 Подорожнi

17:10 Т/с «Таксi»
18:15 Новини. Свiт
19:30 ДебатиPRO
21:30 Новини. Спорт
21:50 Вiйна i мир
22:40 З перших вуст
23:00 Пiдсумки
ТРК «УКРАїНА»
06:10, 10:45 Реальна
мiстика
07:00, 08:00, 09:00, 15:00,
19:00 Подiї
07:15, 08:15 Ранок з
Україною
09:15 Зоряний шлях
12:45 Агенти
справедливостi
13:40, 15:20 Х/ф «Зворотний квиток»
16:00 Т/с «Адвокат»
18:00 Т/с «Не зарiкайся»
19:45 «Говорить Україна»
21:00, 23:30 Т/с «Моя
велика родина»
23:00 Подiї дня
ТОНіС
06:50 Євромакс
10:00, 16:50 «Алло,
лiкарю!»
11:00, 20:10 Великi битви

давнини
12:10 «Джаз-коло»
13:00 Щоденник комах
13:50, 20:00, 23:00 Дивовижний свiт
14:30, 21:40 Водне життя
14:50 «Моднi iсторiї з О.
Новицькою»
15:40, 22:10 Сувора
Арктика
17:45 «Соцiальний статус:
ваша пенсiя»
18:20 «Людина року 2015»
19:00 В гостях у Д. Гордона. О. Чубаров
23:50 «Кумири»
00:00 «Еротична спека»
ТЕТ
07:35 М/с «Чагiнгтон»
08:00 Мультик з Лунтиком
10:05 М/с «Клуб Вiнкс:
Школа чарiвниць»
11:00 Т/с «Усi жiнки вiдьми»
12:50 Т/с «Та, що говорить з привидами»
14:30, 18:00, 21:00
Вiталька
15:35, 22:00 Країна У
17:00 Казки У

17:30 Одного разу пiд
Полтавою
19:00 Панянка-селянка
20:00, 23:00 Т/с
«Свiтлофор»
00:00 Дайош молодьож!

13:30, 14:20, 21:30 Т/с
«CSI: Маямi - 9»
14:00, 19:00, 23:15
«Свiдок»
15:25 Т/с «Морський
патруль»
23:45 Т/с «Банши - 3»

СТБ
06:45, 16:00 «Все буде
добре!»
08:45 «Битва
екстрасенсiв. Чоловiки
проти жiнок»
12:55 «МайстерШеф - 2»
18:00, 22:00 «ВiкнаНовини»
18:30 Т/с «Коли ми
вдома»
19:55, 22:45 «Кохана, ми
вбиваємо дiтей»
23:45 «Один за всiх»

НОВИЙ КАНАЛ
06:05, 07:20 Kids Time
06:07 М/с «Губка Боб Прямокутнi Штани»
07:22 Т/с «Друзi»
10:15, 21:50 Т/с «Київ
вдень i вночi»
11:05 Т/с «Щасливi
разом»
18:00 Абзац!
19:00 Серця трьох - 3 № 9
22:40 Х/ф «Шiсть демонiв
Емiлi Роуз»

НТН
06:45 Х/ф «У зонi особливої уваги»
08:30 Ранковий «Свiдок»
09:00 «Кримiнальнi
справи»
09:55, 17:15 Т/с «Детективи»
11:30, 19:30 Т/с «Кулагiн
та партнери»

МЕГА
07:30, 14:40 Смертельний
двобiй
08:20, 21:50 Останнi
племена
09:10 Третє царство:
гриби
11:00 Правила життя
11:50 Паралельний свiт
12:50, 19:10 Нечисть

15:35, 22:00 Країна У
17:00 Казки У
17:30 Одного разу пiд
Полтавою
19:00 Панянка-селянка
20:00, 23:00 Т/с
«Свiтлофор»
00:00 Дайош молодьож!

«Свiдок»
15:30 Т/с «Морський
патруль»
23:45 Т/с «Банши - 3»

13:40 Полювання на
вбивць
15:30, 20:00 НЛО з
минулого
16:20, 20:50 Скарби з
горища
17:20 Шлях тигра
18:10 Дика Флорида
22:40 Тварини: творцi
iсторiї
23:30 Вражаюче вiдео
ТРК «КИїВ»
07:00 «Ранок покиївськи»
09:30 «Київ музика»
10:00 «Телемаркет»
13:00, 15:00, 17:00, 19:00,
21:00, 23:00 «СТН»
13:10, 15:10, 23:50 «Громадська приймальня»
16:00 «Мультляндiя»
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...»
08:10 «Мультфiльми»
09:00 Т/с «90210: Нове
поколiння»
10:40, 19:10 «Орел i
Решка. Шопiнг»
12:30 Т/с «Дикий ангел»
14:00, 20:10 «Орел i
Решка»
15:00, 21:00 «Орел i Решка. Ювiлейний 2»
16:00 «Файна Юкрайна»
17:20 «Розсмiши комiка»
18:15 «Звана вечеря»
22:00 «КВН на БIС»
23:00 Т/с «Доктор Хаус»
ІНТЕР
06:10, 11:15, 12:25 Д/с
«Слiдство вели... з Л.
Каневським»
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 «Запитайте в осенi»
13:40, 14:20, 16:15
«Сiмейний суд»
18:05, 19:00 «Стосується

кожного»
20:00 «Подробицi»
22:50 Т/с «Закоханi
жiнки»
00:30 Т/с «I все-таки я
кохаю...»
ICTV
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:20 Надзвичайнi
новини
10:00, 20:20 Громадянська оборона
12:00, 13:20, 22:30 Т/с
«Вiддiл 44»
12:45, 15:45 Факти. День
13:35, 16:20 Х/ф «Ворог
бiля ворiт»
16:35, 21:25 Т/с
«Винищувачi»
17:40, 18:20 Т/с
«Патрульнi»
18:45, 21:05 Факти. Вечiр
23:25 Х/ф «Снайпер-3»
5 КАНАЛ
07:10, 07:32, 08:10,
08:25, 08:35, 09:15, 09:35
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,
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)
18:20 «Дзеркало iсторiї»
19:50 Час. Пiдсумки дня
22:10 Стоп корупцiї!
2+2
09:00 Д/п «Помста природи»
09:20 Д/п «Знищенi за
мить»
10:15 Д/п «Надзвичайнi
вiйни»
11:10 Х/ф «Вiсiмсот льє
вниз Амазонкою»
13:00, 20:20 Т/с
«Мисливцi за
релiквiями»
13:55 Т/с «Iнспектор
Алекс»
16:05, 18:00 «Вiдеобiмба»
19:20 «Люстратор. Спецпроект»
21:20 Х/ф «Той, хто
посмiв»

С Е Р Е ДА , 2 3 БЕ Р Е З НЯ
КАНАЛ 1+1
06:45, 07:10, 07:45, 08:10,
09:10 «Снiданок з 1+1»
07:35 «Маша i ведмiдь»
09:30, 10:50 «Мiняю
жiнку - 4»
12:20 «Мiняю жiнку - 5»
13:50, 14:50 «Сiмейнi
мелодрами - 6»
15:50 Т/с «Торговий
центр»
17:10 Т/с «Величне
столiття. Роксолана - 2»
20:30 «Чистоnews 2016»
21:00 Т/с «Родичi»
22:00 «Одруження
наослiп 2»
00:00 Х/ф «На межi»
УТ-1
07:35, 23:35 На слуху
08:30 Паспортний сервiс
13:15 Час-Ч
13:40 Казки Лiрника
Сашка
13:50 Мультфiльми
14:15 Суспiльний
унiверситет
14:40 Гра долi
15:30 Т/с «Бiлявка»

17:10 Т/с «Таксi»
17:55 Хокей. Чемпiонат
України. 1/2 фiналу
18:40 В ПЕРЕРВI: Новини
20:30 Книга ua
21:30 Новини. Спорт
21:50 Слiдство. Iнфо
22:40 Мегалот
22:45 З перших вуст
23:00 Пiдсумки
23:25 Тепло. Ua
ТРК «УКРАїНА»
09:15 Зоряний шлях
12:45 Агенти
справедливостi
13:40, 15:20 Х/ф «Продається кiшка»
16:00 Т/с «Адвокат»
18:00 Т/с «Не зарiкайся»
19:45 Ток-шоу «Говорить
Україна»
21:00, 23:30 Т/с «Моя
велика родина»
23:00 Подiї дня
ТОНіС
09:50 «Людина року 2015»
10:00, 16:50 «Алло,

лiкарю!»
11:00, 20:10 Великi битви
давнини
12:10 Чарiвнiсть Китаю.
Пам’ятки
13:00 «Соцiальний
статус»
14:00, 21:00, 23:00 Дивовижний свiт
15:40, 22:10 Сувора
Арктика
17:45 «Донбас: перезавантаження»
18:25 «Таке спортивне
життя. О. Харлан»
19:00 В гостях у Д. Гордона. О. Чубаров
21:40 «Глобал - 3000»
23:50 «Натхнення»
00:00 «Еротична спека»
ТЕТ
07:35 М/с «Чагiнгтон»
08:00 Мультик з Лунтиком
10:05 М/с «Клуб Вiнкс:
Школа чарiвниць»
11:00 Т/с «Усi жiнки вiдьми»
12:50 Т/с «Та, що говорить з привидами»

СТБ
08:20 «Битва
екстрасенсiв. Чоловiки
проти жiнок»
12:45 «МайстерШеф - 2»
18:00, 22:00 «ВiкнаНовини»
18:30 Т/с «Коли ми
вдома»
19:55, 22:45 «МайстерШеф Дiти - 5»
00:15 «Один за всiх»
НТН
09:55, 17:15 Т/с «Детективи»
11:30, 19:30 Т/с «Кулагiн
та партнери»
13:30, 14:20, 21:30 Т/с
«CSI: Маямi - 9»
14:00, 19:00, 23:15

НОВИЙ КАНАЛ
07:22 Т/с «Друзi»
10:15, 21:55 Т/с «Київ
вдень i вночi»
11:05 Т/с «Щасливi
разом»
18:00 Абзац!
19:00 Серця трьох - 3
22:50 Х/ф «Демони Дебори Логан»
00:35 Х/ф «Форрест
Гамп»
МЕГА
08:20, 21:50 Останнi
племена
09:10 Свiт на долонi
10:00 Смак пригод
11:00, 01:10 Правила
життя
11:50 Паралельний свiт
12:50, 19:10 Нечисть
13:40 Полювання на
вбивць
15:30, 20:00 НЛО з

минулого
16:20, 20:50 Скарби з
горища
17:20, 22:40 Тварини:
творцi iсторiї
18:10 Таємницi Мiссiсiпi
23:30 Вражаюче вiдео
ТРК «КИїВ»
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»
16:00 «Мультляндiя»
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»
K1
08:10 «Мультфiльми»
09:00 Т/с «90210: Нове
поколiння»
10:40, 19:10 «Орел i
Решка. Шопiнг»

12:30 Т/с «Дикий ангел»
14:00, 20:10 «Орел i
Решка»
15:00, 21:00 «Орел i Решка. Ювiлейний 2»
16:00 «Файна Юкрайна»
17:20 «Розсмiши комiка»
18:15 «Звана вечеря»
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 «Запитайте в осенi»
13:40, 14:20, 16:15
«Сiмейний суд»
18:05, 19:05 «Стосується
кожного»
20:00 «Подробицi»
22:50 Т/с «Закоханi
жiнки»
00:35 Т/с «I все-таки я
кохаю...»
ICTV
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:20 Надзвичайнi
новини

10:10 Громадянська
оборона
12:10, 13:20, 22:30 Т/с
«Вiддiл 44»
12:45, 15:45 Факти. День
13:45 Т/с «Патруль. Самооборона»
14:10, 16:20 Х/ф «Снайпер-3»
16:35, 21:25 Т/с
«Винищувачi»
17:40, 18:20 Т/с
«Патрульнi»
18:45, 21:05 Факти. Вечiр
20:20 Секретний фронт
23:25 Х/ф «С.В.О.Т. Перехресний вогонь».
5 КАНАЛ
07:10, 07:32, 08:10,
08:25, 08:35, 09:15, 09:35
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,
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)
19:50 Час. Пiдсумки
дня
22:15 Особливий
погляд
23:32 Машина часу
2+2
08:30, 18:30, 23:30
«Спецкор»
09:00 Д/п «Помста природи»
09:20 Д/п «Знищенi за
мить»
10:15 Д/п «Надзвичайнi
вiйни»
11:10 Х/ф «Той, хто
посмiв»
13:00, 20:20 Т/с
«Мисливцi за релiквiями»
13:55 Т/с «Iнспектор
Алекс»
16:05, 18:00 «Вiдеобiмба»
19:20 «Люстратор 7,62»
21:20 Х/ф «Той, хто
посмiв-2: Облога Даунiнгстрiт»

Ч Е ТВ Е Р , 2 4 БЕ Р Е З НЯ
КАНАЛ 1+1
06:45, 07:10, 07:45, 08:10,
09:10 «Снiданок з 1+1»
07:35 «Маша i ведмiдь»
09:30, 10:50, 12:20 «Мiняю
жiнку - 5»
13:55, 14:55 «Сiмейнi
мелодрами - 6»
15:50 Т/с «Торговий
центр»
17:10 Т/с «Величне
столiття. Роксолана - 2»
20:30 «Чистоnews 2016»
21:00 Т/с «Родичi»
22:00, 23:30 «Право на
владу 2016»
УТ-1
09:50 Д/ф «Патетична
соната Чайковського»
10:50 Вiкно в Америку
11:30 Вiйна i мир
12:15 Слiдство. Iнфо
13:15, 18:05 Час-Ч
13:40 Казки Лiрника
Сашка
13:50 Мультфiльми
15:30 Надвечiр’я. Долi
16:30 Свiтло
17:10 Т/с «Таксi»

18:15 Новини. Свiт
18:55 Про головне
19:30 Т/с «Мафiоза»
21:30 Новини. Спорт
21:50 «Схеми» з Наталiєю
Седлецькою
23:00 Пiдсумки
ТРК «УКРАїНА»
09:15 Зоряний шлях
12:45 Агенти
справедливостi
13:40, 15:30 Х/ф «Жилабула любов»
16:00 Т/с «Адвокат»
18:00 Т/с «Не зарiкайся»
19:45 «Говорить Україна»
20:55 Футбол. Товариський матч «Україна»«Кiпр»
23:00 Подiї дня
23:30 Т/с «C.S.I. Мiсце
злочину Майамi»
ТОНіС
09:50 Твiй дiм
10:00, 16:50 «Алло,
лiкарю!»
12:10 М. Поплавський.
Мiй унiверситет культури

13:10 «Донбас: перезавантаження»
14:00, 21:00, 23:00 Дивовижний свiт
15:40, 22:10 Сувора
Арктика
17:45 «Соцiальний
статус»
18:20 «Людина року 2015»
18:30 «Цивiлiзацiя
Incognita»
19:00 В гостях у Д. Гордона. О. Чубаров
20:10 У бiй йдуть лише
«старики». Народження
легенди
21:40 Вiдлуння
00:00 «Еротична спека»
ТЕТ
08:00 Мультик з Лунтиком
10:05 М/с «Клуб Вiнкс:
Школа чарiвниць»
11:00 Т/с «Усi жiнки вiдьми»
12:50 Т/с «Та, що говорить з привидами»
14:30, 18:00, 21:00
Вiталька

15:35, 22:00 Країна У
17:00 Казки У
17:30 Одного разу пiд
Полтавою
19:00 Панянка-селянка
20:00, 23:00 Т/с
«Свiтлофор»
00:00 Дайош молодьож!

13:30, 14:20, 21:30 Т/с
«CSI: Маямi - 9»
14:00, 19:00, 23:15
«Свiдок»
15:30 Т/с «Морський
патруль»
23:45 Т/с «Банши - 3»

СТБ
08:50 «Зiркове життя»
10:40 «Кохана, ми вбиваємо дiтей»
13:35 «МайстерШеф - 2»
18:00, 22:00 «ВiкнаНовини»
18:30 Т/с «Коли ми
вдома»
19:55, 22:45 «Я соромлюсь свого тiла 3»
00:10 «Один за всiх»

НОВИЙ КАНАЛ
06:10, 07:25 Kids Time
06:12 М/с «Губка Боб Прямокутнi Штани»
07:27 Т/с «Друзi»
10:20, 21:55 Т/с «Київ
вдень i вночi»
11:10 Т/с «Щасливi
разом»
18:00 Абзац!
19:00 Серця трьох - 3
23:00 Х/ф «Останнє вигнання диявола»

НТН
08:30 Ранковий «Свiдок»
09:00 «Кримiнальнi
справи»
09:55, 17:15 Т/с «Детективи»
11:30, 19:30 Т/с «Кулагiн
та партнери»

МЕГА
08:20 У пошуках скарбiв
11:00 Правила життя
11:50 Паралельний свiт
13:40 Полювання на
вбивць
15:30, 20:00 НЛО з
минулого

16:20, 20:50 Скарби з
горища
17:20 Тварини: творцi
iсторiї
18:10 Таємницi Мiссiсiпi
21:50 Останнi племена
22:40 Поцiлунок чорної
мамби
23:30 Вражаюче вiдео
ТРК «КИїВ»
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»
16:00 «Мультляндiя»
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
08:10 «Мультфiльми»
09:00 Т/с «90210: Нове
поколiння»

10:40, 19:10 «Орел i
Решка. Шопiнг»
12:30 Т/с «Дикий ангел»
14:00, 20:10 «Орел i
Решка»
15:00, 21:00 «Орел i Решка. Ювiлейний 2»
16:00 «Файна Юкрайна»
17:20 «Розсмiши комiка»
18:15 «Звана вечеря»
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 «Запитайте в осенi»
13:40, 14:20, 16:15
«Сiмейний суд»
18:05, 19:05 «Стосується
кожного»
20:00 «Подробицi»
22:50 Т/с «Закоханi
жiнки»
00:30 Т/с «I все-таки я
кохаю...»
ICTV
06:30 Ранок у великому

мiстi
08:45 Факти. Ранок
10:00 Громадянська
оборона
11:55, 13:20, 22:25 Т/с
«Вiддiл 44»
12:45, 15:45 Факти. День
13:30 Т/с «Патруль. Самооборона»
14:25, 16:20 Х/ф «С.В.О.Т.
Перехресний вогонь»
16:40, 21:25 Т/с
«Винищувачi»
17:40, 18:20 Т/с
«Патрульнi»
18:45, 21:05 Факти. Вечiр
20:20 Iнсайдер
23:15 Х/ф «В останню
мить»
5 КАНАЛ
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, 17:325 Україна - понад усе! (телемарафон)
18:20 «Дзеркало iсторiї»
18:40 Вiкно в Європу
19:50 Час. Пiдсумки дня
22:15 Акцент
23:32 Будемо
жити
2+2
08:30, 18:30, 23:30
«Спецкор»
09:00 Д/п «Помста природи»
10:15 Д/п «Надзвичайнi
вiйни»
11:10 Х/ф «Той,
хто посмiв-2: Облога
Даунiнг-стрiт»
13:00 Т/с «Мисливцi за
релiквiями»
13:55 Т/с «Iнспектор
Алекс»
16:05, 18:00 «Вiдеобiмба»
19:20 «Секретнi
матерiали»
20:20 Т/с «Мисливцi за
релiквiями»
21:20 Х/ф «Загiн «Чорний
орел»

ТЕЛЕпрограма
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П ’Я Т Н ИЦ Я, 2 5 БЕ Р Е З 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»
07:35 «Маша i ведмiдь»
09:30, 10:50, 12:20 «Мiняю
жiнку - 5»
13:55, 14:55 «Сiмейнi
мелодрами - 6»
15:50 Т/с «Торговий
центр»
17:10 Т/с «Величне
столiття. Роксолана - 2»
20:20 «Вечiрнiй Київ
2015»
22:15 «Свiтське життя»
23:15 Х/ф «Пiна днiв»
УТ-1
06:00, 07:00, 08:00, 13:00,
18:30, 21:00 Новини
09:20, 18:55 Про головне
10:55 Чоловiчий клуб.
«Богатир року»
12:00 Вересень
13:15 Час-Ч
13:40 Казки Лiрника
Сашка
13:50 Мультфiльми
14:40 Театральнi сезони
15:30 Вiра. Надiя. Любов
17:10 Т/с «Таксi»

18:15 Новини. Свiт
19:30 Т/с «Мафiоза»
21:30 Новини. Спорт
21:50 З перших вуст
22:15 ХРЕСНА ДОРОГА
за участю СВЯТIШОГО
ОТЦЯ ФРАНЦИСКА В
КОЛIЗЕЇ (РИМ)
ТРК «УКРАїНА»
06:10, 10:45 Реальна
мiстика
07:00, 08:00, 09:00, 15:00,
19:00 Подiї
07:15, 08:15 Ранок з
Україною
12:45 Агенти
справедливостi
13:40, 15:30 Х/ф «Ванька»
16:00 Т/с «Адвокат»
18:00 Т/с «Не зарiкайся»
19:45 «Говорить Україна»
21:00, 23:30 Т/с «Моя
велика родина»
23:00 Подiї дня
ТОНіС
07:10, 21:20 DW- новини
07:30 Чарiвнiсть Китаю.
Етнос
09:50 «Людина року 2015»
10:00, 16:50 «Алло,

лiкарю!»
11:00 У бiй йдуть лише
«старики». Народження
легенди
13:00 «Соцiальний
статус»
14:00, 21:00, 23:10 Дивовижний свiт
14:20, 21:40 Водне життя
14:50 «Моднi iсторiї з О.
Новицькою»
15:40, 22:10 Як влаштована природа
18:15 Твiй дiм
18:25 «Таке спортивне
життя. Юлiя Калина»
19:00 В гостях у Д. Гордона. М. Терехова
20:00 Росiйська Мата Харi
00:00 «Еротична спека»
ТЕТ
07:35 М/с «Чагiнгтон»
08:00 Мультик з Лунтиком
10:05 М/с «Клуб Вiнкс:
Школа чарiвниць»
11:00 Т/с «Усi жiнки вiдьми»
12:50 Т/с «Та, що говорить з привидами»
14:30 Вiталька
15:35 Країна У
17:35 Казки У

18:25 М/ф «Роботи»
20:00 М/ф «Родина
Крудс»
22:00 Х/ф «Помста
пухнастих»
23:30 Х/ф «Некерований»
СТБ
07:20, 18:30, 00:30 Т/с
«Коли ми вдома»
08:45 Х/ф «Чудес не
буває»
10:50 Х/ф «Особисте життя лiкаря Селiванової»
18:00, 22:00 «ВiкнаНовини»
19:55, 22:45, 23:25 «Холостяк - 6»
НТН
06:35 Х/ф «Командир
щасливої «Щуки»
08:30 Ранковий «Свiдок»
09:00 «Кримiнальнi
справи»
09:55, 17:15 Т/с «Детективи»
11:30, 19:30 Т/с «Кулагiн
та партнери»
13:30, 14:20 Т/с «CSI:
Маямi - 9»
14:00, 19:00, 23:15
«Свiдок»

15:30 Т/с «Морський
патруль»
21:30 Т/с «CSI: Нью-Йорк
- 6»
23:45 Т/с «Банши - 3»
НОВИЙ КАНАЛ
06:30 Kids Time
06:32, 19:00 Серця
трьох 3
18:00 Абзац!
21:55 Т/с «Київ удень i
вночi»
22:45 Проект Любов
23:50 Х/ф «Кара небесна»
МЕГА
06:40 Вижити в свiтi
людей
07:30, 14:40 Смертельний
двобiй
08:20, 21:50 Останнi
племена
11:00 Правила життя
11:50 Паралельний свiт
12:50, 19:10 Нечисть
13:40 Полювання на
вбивць
15:30, 20:00 НЛО з
минулого
16:20, 20:50 Скарби з
горища
17:20 Тварини: творцi

iсторiї
18:10 Таємницi Мiссiсiпi
23:30 Вражаюче вiдео
ТРК «КИїВ»
07:00 «Ранок покиївськи»
09:30 «Київ музика»
10:00 «Телемаркет»
13:00, 15:00, 17:00, 19:00,
21:00, 23:00 «СТН»
13:10, 15:10, 23:50 «Громадська приймальня»
16:00 «Мультляндiя»
16:20, 17:10 «У центрi
уваги»
19:20, 21:25 «Столиця»
22:30 «Якiсне життя»
22:55 «Українська
Нацiональна Лотерея»
23:20 «Прогулянки
мiстом»
K1
06:30 «TOP SHOP»
07:40 «Чи знаєте ви,
що...»
08:10 «Мультфiльми»
09:00 Т/с «90210: Нове
поколiння»
10:40, 19:10 «Орел i
Решка. Шопiнг»
12:30 Т/с «Дикий ангел»

14:00, 20:10 «Орел i
Решка»
15:00, 21:00 «Орел i
Решка. Ювiлейний 2»
16:00 «Файна Юкрайна»
17:20 «Розсмiши комiка»
18:15 «Звана вечеря»
22:00 «КВН на БIС»
23:00 «КВН»
ІНТЕР
06:10, 11:15, 12:25 Д/с
«Слiдство вели... з Л.
Каневським»
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 «Запитайте в
осенi»
13:40, 14:20, 16:15
«Сiмейний суд»
18:05 «Стосується
кожного»
20:00 «Подробицi»
21:00 «Чорне дзеркало»
23:30 Х/ф «Амiстад»
ICTV
06:30 Ранок у великому мiстi
08:45 Факти. Ранок

09:15, 19:20 Надзвичайнi
новини
09:55 Громадянська
оборона
12:00, 13:20 Т/с «Вiддiл
44»
12:45, 15:45 Факти. День
13:35 Т/с «Патруль. Самооборона»
14:25, 16:20 Х/ф «В останню мить»
16:40 Т/с «Винищувачi»
17:40, 18:20 Т/с
«Патрульнi»
18:45, 21:05 Факти. Вечiр
21:25 Дизель-шоу
23:20 Х/ф «Зiткнення з
безоднею»
5 КАНАЛ
06:00, 21:40 Час-Time
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, 08:32, 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, 00:00
Час: Важливо
10:10, 10:32, 11:10,
11:32, 12:32 Наживо:
прес-конференцiя щодо
ситуацiї у зонi АТО
13:15, 14:15 День
15:15, 15:32, 16:10, 16:32,
17:12, 17:32 Україна - понад усе! (телемарафон)
18:20 «Дзеркало iсторiї»
19:50 Час. Пiдсумки дня
22:15 Ток-шоу «Досвiд»
2+2
08:10, 19:00 «ДжеДАІ»
08:30, 18:30 «Спецкор»
09:20 Д/п «Знищенi за
мить»
10:15 Д/п «Надзвичайнi
вiйни»
11:10 Х/ф «Вогонь з
пекла»
13:00 Т/с «Мисливцi за
релiквiями»
13:55 Т/с «Iнспектор
Алекс»
16:05, 18:00 «Вiдеобiмба»
19:20 Х/ф «Загiн «Чорний
орел»
21:15 Х/ф «Робокоп»
23:15 Х/ф «Halo 4: Йдучи
до свiтанку»

СУБОТ А , 26 БЕ Р Е З НЯ
КАНАЛ 1+1
06:50, 19:30 ТСН
07:50 «Свiтське життя»
08:50 Т/с «Родичi»
13:05 «Голос країни 6»
15:40, 21:15 «Вечiрнiй
квартал 2016»
17:35, 18:30 «Розсмiши
комiка 7»
20:15 «Українськi
сенсацiї»
23:15 «Вечiрнiй Київ»
УТ-1
06:25 У просторi буття
08:35 Золотий гусак
10:45 Школа Мерi Поппiнс
11:00 Казки Лiрника
Сашка
11:15 М/с «Казки
Андерсена. Сучасне прочитання»
13:05 Д/ф «Коли я мовчу»
iз циклу «Я - вiйна»
15:20 Чоловiчий клуб
15:55 Хокей. Чемпiонат
України. Фiнал
18:25 Гандбол. Лiга
чемпiонiв. «Веспрем»
(Угорщина) – «Мотор»
(Запорiжжя)

20:30 На пам’ять
21:00 Новини
21:55 Переселенцi
22:40 Мегалот
23:00 Територiя закону
23:20 День Янгола
ТРК «УКРАїНА»
07:00, 15:00, 19:00 Подiї
07:10 Зоряний шлях
09:00 Кулiнарна Академiя
Олексiя Суханова
10:00 Вiдверто з Машею
Єфросинiною
11:00 Х/ф «Везуча»
13:00, 15:20 Т/с
«Андрiйко»
17:10, 19:40 Т/с «Вiдбиток
кохання»
21:45 Х/ф «Продається
кiшка»
23:50 Т/с «Моя велика
родина»
ТОНіС
06:15 Х/ф «Зачепившись
за дерево»
07:50 DW- новини
10:00 Росiйська Мата Харi
11:15 Х/ф «Соняшники»
14:00 М. Поплавський.

Формула успiху
15:00 Дивовижний свiт
16:10 «Мистецтво i час»
16:40 Мiкромонстри з
Девiдом Аттенборо
17:00 Фестиваль «Галицький шлягер - 2015», 2 тур
20:50 Д/ф «Мисливцi за
нацистами»
21:40 Х/ф «Вижити серед
вовкiв»
00:00 «Вихiдний, пiсля
опiвночi»
ТЕТ
06:00 М/с «Смiшарики.
Новi пригоди»
07:30 Байдикiвка
08:25 М/с «Смiшарики.
Пiн-код»
09:00 Мультик з Лунтиком
09:40 М/с «Дорамандрiвниця»
10:35 М/ф «Астерикс i
вiкiнги»
12:10 Х/ф «Диявол с
трьома золотими волосинами»
13:20 Х/ф «Дiвчинка з
сiрниками»
14:30 Х/ф «Щоденник

слабака 3. Собачi днi»
16:20 Х/ф «Помста
пухнастих»
18:00 М/ф «Родина
Крудс»
20:00 М/ф «Роботи»
21:30 Х/ф «Некерований»
23:00 Дайош молодьож!
СТБ
08:00 «Караоке на
Майданi»
09:00 «Все буде смачно!»
09:55, 23:15 Т/с «Коли ми
вдома»
12:25 «Холостяк - 6»
15:15 «МайстерШеф
Дiти - 5»
19:00 «Україна має
талант! Дiти»
21:25 Х/ф «Джентльмени
удачi»
НТН
07:20 Т/с «Походеньки
нотарiуса Неглiнцева»
11:30 «Речовий доказ»
13:50 Т/с «Детективи»
16:35 Т/с «Кулагiн та
партнери»
19:00 «Свiдок»

19:30 Х/ф «Чужi душi»
21:10 Х/ф «Пограбування
по-iталiйськи»
23:15 «Чоловiчий
журнал»
НОВИЙ КАНАЛ
06:20 М/ф «Ведмiдь Йогi»
07:55 Kids Time
08:00, 10:15 Ревiзор
12:50 Страстi за
ревiзором
15:30 Х/ф «Йоко»
17:30 Х/ф «Кiшки проти
собак»
19:15 М/ф «Мадагаскар»
21:00 Х/ф «Штурм Бiлого
дому»
23:40 Х/ф «Морський
пiхотинець»
МЕГА
06:50 Паралельний свiт
08:50 Наци №1
10:50 Мегалiтак Гiтлера
11:50, 21:10 Неочiкувана
iсторiя
13:40 Таємницi Мiссiсiпi
15:40 Над Британiєю
16:40 Шукачi скарбiв
18:20 Мiстична Україна

23:00 Королiвський
Лондон
00:00 Борджiа: iсторiя
клану
ТРК «КИїВ»
08:00 «Ранок по-київськи
09:30 «Київ музика»
10:00 «Телемаркет»
13:00 «Приречений на
любов»
14:40 «Твiй дiм»
14:50 «Паспортний стiл»
15:00, 17:00, 19:00, 21:00,
23:00 «СТН»
15:10, 16:20, 17:10, 23:50
«У центрi уваги»
16:00 «Мультляндiя»
19:20, 21:25 «Столиця»
22:30 «Життєвi iсторiї»
22:55 «Українська
Нацiональна Лотерея»
23:20 «Прогулянки
мiстом»
K1
06:00 «Свати бiля плити»
06:30 «TOP SHOP»
07:40 «Чи знаєте ви,
що...»
08:10 «Мультфiльми»

09:30 М/ф «Бунт пернатих»
11:00 Х/ф «Чарiвник Макс
i легенда про перснi»
12:40 Х/ф «У пошуках
скарбiв нiбелунгiв»
15:00 «КВН»
17:00 «Розсмiши комiка»
18:00, 22:00 «Орел i Решка. На краю свiту»
21:00 «Орел i Решка.
Шопiнг 2016»
23:00 Х/ф «Цiнностi
сiмейки Адамсiв»
ІНТЕР
06:35 «Жди меня»
08:00, 20:00 «Подробицi»
09:00 Х/ф «Дiвчина з
гiтарою»
11:00 Х/ф «Кохана жiнка
механiка Гаврилова»
12:20 Х/ф «Рецепт її
молодостi»
14:10 Т/с «Сiльський
романс»
17:50, 20:30 Т/с «I всетаки я кохаю...»
22:55 Т/с «Батькiвський
iнстинкт»

ICTV
06:45 М/c «Скубi-Ду»
07:25 Х/ф «Пригоди Тома
Сойєра i Гекльберi Фiна»
10:50 Патрульнi.
Цiлодобово. Програмадайджест
12:45 Факти. День
14:00 Х/ф «Зiткнення з
безоднею»
16:30 Х/ф «За 80 днiв
навколо свiту»
18:45 Факти. Вечiр
19:20 Надзвичайнi новини. Пiдсумки
20:05 Х/ф «Цар
cкорпiонiв»
21:55 Х/ф «Цар
cкорпiонiв-2. Сходження
воїна»
00:00 Х/ф «Обитель зла2. Апокалiпсис»
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, 15:30, 16:30,

17:30, 18:30, 21:30 Час:
Важливо
10:05 Модне здоров’я
11:32 Майстри ремонту
12:10 Невигаданi iсторiї
13:10 Кiно з Я. Соколовою
13:32 Iсторiя успiху
14:10, 19:25, 23:25 Машина часу
16:32 Фiнансовий
тиждень
17:10 Цикл «Дзеркало
iсторiї»
18:15 Фактор безпеки
20:00 Стоп корупцiї!
21:00 Велика полiтика
21:32 Вiкно в Америку
23:30 «Останнiй мiф»
2+2
07:50 «Нове Шалене
вiдео по-українськи»
08:25, 13:00 «Облом.UA»
09:35 «Вайпаут»
11:55 «Top Gear»
15:40 Х/ф «Єваруйнiвниця»
19:05 Х/ф «Дев»ять
життiв»
21:00 Х/ф «Робокоп 2»
23:10 Х/ф «Арахнiя»

НЕДIЛЯ , 27 БЕ Р Е З НЯ
КАНАЛ 1+1
07:00 «Однокласники»
08:00 «Українськi
сенсацiї»
09:00 Лотерея «Лото-забава»
09:40 М/ф «Маша i
ведмiдь»
10:05 ТСН
11:00, 12:00, 13:05 «Свiт
навиворiт - 5: Iндонезiя»
14:15 «Одруження
наослiп 2»
15:35 «Чотири весiлля 5»
17:00 Х/ф «Пiслязавтра»
19:30 «ТСН-Тиждень»
21:00 «Голос країни 6»
23:20 «Свiтське життя»
УТ-1
11:00 ПАСХАЛЬНА
СЛУЖБА БОЖА i
АПОСТОЛЬСЬКЕ
БЛАГОСЛОВЕННЯ для
РИМУ й ЦIЛОГО СВIТУ
СВЯТIШОГО ОТЦЯ
ФРАНЦИСКА з площi Св.
ПЕТРА в РИМI
14:30 Фольк-music
15:55 Хокей. Чемпiонат
України. Фiнал
18:25 Дорога до Рiо-2016

18:50 Чоловiчий клуб.
Спорт
20:00 Український корт
20:30 Театральнi сезони
21:00 Новини
21:30 Прем’єр-мiнiстр
України А. Яценюк про
реформи
21:40 Перша шпальта
23:00 День Янгола
ТРК «УКРАїНА»
07:00 Подiї
07:50 Агенти
справедливостi
08:50 Т/с «Андрiйко»
12:40 Т/с «Вiдбиток
кохання»
16:30, 20:00 Т/с «Анютине
щастя»
19:00 Подiї тижня з
О.Панютою
19:40 10 хвилин iз
Прем’єр-мiнiстром
України
21:10 Х/ф «Ванька»
23:00 Х/ф «Жила-була
любов»
ТОНіС
07:50 «Натхнення»
11:10 Х/ф «Зачепившись

за дерево»
13:35 «Зимою i лiтом
мандруємо свiтом»
15:00 Дика природа
Нiмеччини
15:50 Таємницi Тихого
океану
17:00 Концерт «Шлягер
року»
20:55 Погода
21:00 Євромакс
21:35 «Свiтськi хронiки»
22:00 «Кумири»
22:10 Х/ф «Невдахи»
00:15 «Вихiдний, пiсля
опiвночi»
ТЕТ
06:00, 10:35 М/ф «Школа
монстрiв: Привиди»
08:25 М/с «Смiшарики.
Пiн-код»
09:00 Мультик з Лунтиком
09:40 М/с «Дорамандрiвниця»
11:55 М/ф «Астерикс i
вiкiнги»
13:15 Х/ф «Щоденник
слабака 3. Собачi днi»
15:05 Х/ф «Диявол с
трьома золотими волосинами»

ПІДПРИЄМСТВУ
У М. ВИШГОРОДІ
ПОТРІБЕН ВОДІЙ
НА «ГАЗЕЛЬ».
З/п - від 5 000 грн.
Тел: 098 159 54 57
ТВЕРДОТОПЛИВНІ КОТЛИ
І ТЕПЛОАКУМУЛЯТОРИ
ВІД ВИРОБНИКА.
Доступні ціни,
гарантія 3 роки.
Тел: (067) 329-22-11,
(050) 329-22-11, (093) 329-22-11

Всі види юридичних послуг.
Тел: (050) 566-22-70

16:15 Х/ф «Дiвчинка з
сiрниками»
17:35 Країна У
23:00 Дайош молодьож!
СТБ
06:00 «Все буде добре!»
07:55 «Холостяк - 6»
09:00 «Все буде смачно!»
11:15 «Караоке на
Майданi»
12:15 «Україна має
талант! Дiти»
15:00, 21:55 «Я соромлюсь свого тiла 3»
17:00 «Слiдство ведуть
екстрасенси»
19:00 «Битва
екстрасенсiв»
20:40 «Один за всiх»
23:15 «Детектор брехнi 9»
НТН
06:15 Х/ф «Командир
щасливої «Щуки»
08:05 Х/ф «Без року
тиждень»
09:25 Т/с «Холостяки»
13:10 «Чоловiчий
журнал»
14:05 «Розсмiши комiка»
15:50 Х/ф «Сiм старих i

одна дiвчина»
17:25 «Легенди карного
розшуку»
19:00 Т/с «Походеньки
нотарiуса Неглiнцева»
22:50 Х/ф «Трикутник»

14:40 Свiтанок планети
16:40 Шукачi скарбiв
18:20 Мiстична Україна
23:00 Мегалiтак Гiтлера
00:00 Борджiа: iсторiя
клану

НОВИЙ КАНАЛ
05:40 Т/с «Пригоди
Мерлiна»
13:00 Х/ф «Що могло бути
гiрше?»
14:50 М/ф «Мадагаскар»
16:35 Х/ф «Штурм Бiлого
дому»
19:05 Х/ф «Швидкiсть:
Автобус 657»
21:00 Х/ф «Перевiзник:
Спадщина»
22:55 Х/ф «Останнє вигнання диявола»
00:50 Х/ф «Демони Дебори Логан»

ТРК «КИїВ»
08:00 «Ранок покиївськи»
09:30 «Київ музика»
13:00 «Здрастуй, рiдне
село»
14:05 «Служба порятунку»
14:35 «Гаряча лiнiя «102»
15:00, 16:00, 17:00, 18:00,
00:00 «У центрi уваги»
18:50, 23:30 «Прогулянки
мiстом»
19:20, 21:30 «Столиця»
21:00, 23:00 «СТНтижневик»
22:35 «СТН-спорттижневик»
22:55 «Українська
Нацiональна Лотерея»

МЕГА
06:50 Паралельний свiт
08:50 Наци №1
10:50, 21:10 Неочiкувана
iсторiя
12:40 Королiвський
Лондон
13:40 Над Британiєю

Куплю роги лося, оленя —
до 100 грн за кг.
Тел: (096) 676-23-34
ЗВАРЮВАННЯ АВТО. Тел: (067) 234-94-50
ХІМЧИСТКА
всіх видів одягу
та текстилю.
РЕМОНТ ОДЯГУ.
ФАРБУВАННЯ
шкіри і хутра.
РЕСТАВРАЦІЯ
подушок, ковдр і перин.
м. Вишгород,
пров. Квітневий, 1,
тел: (050) 823-34-58

Вважати недійсним втрачений
диплом бакалавра, серія
АР № 45200340, виданий
Запорізьким національним
університетом на ім’я
Миколи Григоровича СТРУКА

ПЕРЕДПЛАЧУЙТЕ
ГАЗЕТУ «ВИШГОРОД».
НАШ ІНДЕКС
У КАТАЛОЗІ МІСЦЕВИХ
ПЕРІОДИЧНИХ
ВИДАНЬ 40007

K1
06:30 «TOP SHOP»
07:40 «Чи знаєте ви,
що...»

08:10 «Мультфiльми»
08:40 М/ф «Бунт пернатих»
10:10 Х/ф «Чарiвник Макс
i легенда про перснi»
11:50 Х/ф «У пошуках
скарбiв нiбелунгiв»
14:00 «Орел i Решка. На
краю свiту»
18:10 «Орел i Решка.
Шопiнг 2016»
19:10 «Вечiрнiй квартал»
21:00 Х/ф «Без вiдчуттiв»
22:50 «КВН»
ІНТЕР
08:10 «Удачный проект»
09:00 «Готуємо разом»
10:00 «Орел i решка.
Навколосвiтня подорож»
11:00 «Орел i Решка.
Шопiнг»
12:00 Т/с «Батькiвський
iнстинкт»
16:00 Х/ф «Тариф «Щаслива родина»
17:50, 21:40 Т/с «I всетаки я кохаю...»
20:00 «Подробицi тижня»
21:30 «10 хвилин з
Прем’єр-мiнiстром»
22:30 Д/ф «Л.Гурченко.

Дочки-матерi»
23:35 Т/с «Сiльський
романс»
ICTV
09:05 Дивитись усiм!
10:40 М i Ж
11:00 Труба мiстера
Сосиски
12:00, 13:00 Х/ф «За 80
днiв навколо свiту»
12:45 Факти. День
14:40 Х/ф «Цар
cкорпiонiв-2. Сходження
воїна»
16:45 Х/ф «Цар
cкорпiонiв»
18:35 10 хвилин з
Прем’єр-мiнiстром
України
18:45 Факти тижня
20:25 Х/ф «Мумiя. Гробниця Iмператора Драконiв»
22:40 Х/ф «Цар
cкорпiонiв-3. Книга
мертвих»
5 КАНАЛ
08:30, 09:30, 10:30, 12:30,
13:30, 14:30, 15:30, 17:30
Час: Важливо
08:32 Феєрiя мандрiв

14:05 Модне здоров’я
15:15 П’ятий поверх
15:32 Хронiка тижня
18:10 «10 хвилин iз
Прем’єром»
18:30 Вiкно в Європу
19:25 Невигаданi iсторiї
20:00 Проект
«Пiслязавтра»
21:00 Час: пiдсумки тижня
з В. Гайдукевичем
21:40 Час-Time
22:30 «Останнiй мiф»
23:25 Фiнансовий
тиждень
2+2
07:50 «Нове Шалене
вiдео по-українськи»
11:00 «Секретнi
матерiали»
12:00 «Цiлком таємно»
13:00 «Люстратор 7.62»
14:00 «Люстратор. Спецпроект»
15:00 Х/ф «Робокоп»
16:55 Х/ф «Робокоп 2»
19:10 Х/ф «Робокоп 3»
21:30 «ПРОФУТБОЛ»
23:15 «Гра без правил»
00:00 Х/ф «Halo 4: Йдучи
до свiтанку»

Виконавчий комітет Вишгородської міської ради
оголошує конкурс на заміщення вакантної посади:
спеціаліста ІІ категорії
юридичного відділу
Вишгородської міської ради.
Вимоги:
— освіта вища (юридична);
— вільне володіння українською мовою;
— знання ПК (Word, Exel);
— досвід роботи в державних установах за фахом не менше 3-ох років,
досвід роботи за фахом не менше 5
років.
Бажаючі взяти участь у конкурсі подають до конкурсної комісії наступні документи:
— заяву встановленого зразка;
— заповнену особову картку (форма П2-ДС) з відповідними додатками
(трудова діяльність, автобіографія);
— дві фотокартки розміром 3х4 см;

— копії документів про освіту, підвищення кваліфікації тощо;
—
копію
військового
квитка (для військовослужбовців або
військовозобов’язаних);
— копію документа, що посвідчує
особу (паспорт);
— декларацію про майно, доходи,
витрати і зобов’язання фінансового
характеру за минулий рік за формою,
передбаченою Законом України «Про
засади запобігання і протидії корупції».
Під час проведення конкурсу кандидати складають письмовий іспит.
Документи від бажаючих взяти
участь у конкурсі приймаються протягом 30 календарних днів з дня оприлюднення повідомлення за адресою: м.
Вишгород, пл. Т. Шевченка, 1, каб. №
134, тел. (04596) 54-554.
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ВІТАЄМО робітників з комунального
прибирання з професійним святом —
Днем працівників житловокомунального господарства!
Ваш труд незрим порой бывает,
Но без него нам — никуда.
Удачи искренне желаем,
Любви — на долгие года
Майстри двірників

Вітаємо з днем
народження
Лідію Миколаївну
ЧАЙКІВСЬКУ!
Желаем быть
всегда любимой,
Прекрасной, милой,
Единственной, неповторимой.
Любви желаем лишь безбрежной,
Здоровья, вечного цветенья,
Будь счастлива и весела,
Не только в праздник —
день рожденья!
Будь первая во всем всегда!
Колеги

Не будьмо байдужими

Чужої біди не буває
Галина Берегельська з Вишгорода
просить
відгукнутись усіх
небайдужих людей та надати їй
допомогу.
У 2013 році
лікарі
поставили
Галині
страшний
діагноз — «рак
молочної залози». Прооперували, а
на даний час виявили метастази в
легенях та печінці. Терміново потрібні
кошти на придбання дороговартісних
ліків. Оскільки хвороба на початковій
стадії, є надія на одужання. На курс
лікування (протягом року) потрібно
близько 500 тис. грн. Всі грошові заощадження родини, кредити «з’їли»
попередні операції.
Дорогі земляки, відгукніться! Сума
пожертвувань — за вашим бажанням.
Номер платіжної картки Галини в Приватбанку: 4149 4978 6435 9031.
Щиро дякуємо!

Пісня нас єднає

Гарно, бо українське
Вікторія ШМИГОРА
ФОТО – Андрій МАКСІМОВ,
«Вишгород»

Суботній концерт у
ВРБК «Енергетик» цілком виправдав свою
назву. Українська пісня об’єднала різні покоління вишгородців.
Лунали без-перервні
оплески та вигуки
«браво!»
А під час виконання ліричних композицій навіть чоловіки не стримували сліз.
У Вишгороді відбулось справжнє родинне свято. Вишгородський соловейко Тетяна Школьна виступала на рідній сцені. Прозвучало чимало теплих

слів на адресу артистки. А вона відповідала, як уміє
найкраще, – піснею.
Свято української пісні вишгородцям подарували фольклорний ансамбль «Кралиця» (керівник –
заслужений працівник культури України Іван Сінельников), академічний оркестр народної та популярної
музики українського радіо (керівник та головний
диригент – Михайло Пікульський).
Концерт відбувся під патронатом Вишгородського міського голови Олексія Момота. Особливу
атмосферу концерту задав колоритний ведучий —
заслужений артист України Степан Школьний.
До речі, солістка «Кралиці» Юлія Юріна нещодавно успішно виступила на сліпих прослуховуваннях шоу «Голос Країни» та потрапила у команду
Івана Дорна.
Вишгородська родина Школьних дійсно унікальна. Вони не цураються свого коріння і популяризують українське. При чому, у них це виходить щиро і
ненав’язливо. Вони цим живуть.
– Я знав, що у нас у Вишгороді живе така надталановита жінка. Взагалі вся її родина у цей непростий час такими концертами української пісні

Всі
знають
голову БФ «З відкритим серцем у
майбутнє» Ірину
Шугайло.
Чудова людина та волонтер,
від початку АТО
вона допомагала
нашим бійцям на
передовій. Ризикуючи своїм життям, ця тендітна жінка
від щирого серця і досі переживає за
наших хлопців. Але так сталося, що
на даний момент самій Ірині потрібна
наша з вами допомога. Потрібна дуже
велика сума грошей для складної операції.
Реквізити для поповнення карти
Приват Банку:
Отримувач:
Шугайло Ірина Валеріївна
Номер картки: 5211 5373 4478 5154
Номер рахунку: 29244825509100
МФО: 305299
ЄДРПОУ: 14360570
Разом допоможемо Ірині!
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P. S.

Із кляпом у роті не поговориш.
Зате як думається...

Вважати недійсним загублений Державний акт на право
власності на земельну ділянку,
серія ЯМ № 079905, виданий
на ім’я Гордєєва Станіслава
Олеговича на підставі розпорядження
Вишгородської
районної державної адміністрації № 2111 від 23.11.2011
р. (Земельна ділянка площею
0,1200 га розташована за
адресою: Київська область,
Вишгородський район, Димерська селищна рада. Цільове
призначення – для ведення садівництва. Кадастровий номер
– 3221855300:07:271:0296).

підіймає дух, патріотизм. Тетяну Школьну знає усе
корінне населення міста. Вона справжня і щира, –
розповідає Олексій Момот. – За останні роки населення Вишгорода значно зросло. Тож хотілося показати усім, які у нас талановиті люди. Пані Тетяна
сказала, що із задоволенням прийме наступні запрошення, аби виступити у рідному місті. Я вдячний
Віталію Пироженку, який допоміг організувати такий
чудовий концерт.
Світлана ДЕНИСОВА:
— Була присутня на класному концерті
для мешканців Вишгорода в Будинку культури
«Енергетик». Чудове свято української народної пісні від мера міста Олексія Момота. Хотілось би частіше чути українську народну пісню
в такому чудовому виконанні, а саме — від Тетяни Шкільної та оркестру народний інструментів. Вдячність і повага.
Оксана СТЕФАНІВСЬКА:
— Замечательный концерт, душевно!
Мы — талантливая нация, и выступление тому
подтверждение! Очень понравилось! Спасибо
мэру О. Момоту и организаторам!

