Дорогі мої земляки!

24 вересня ми з вами відзначаємо
1070-річчя з Дня народження нашого
славетного міста.
Сьогодні нам з вами є чим пишатися: тисячолітніми історичними традиціями, яскравими особистостями,
мальовничою природою, сучасним архітектурним обличчям вулиць і скве-

рів та іншими принадами древнього і
завжди юного Вишгорода.
Я від щирого серця хочу вам подякувати за високе почуття патріотизму, любов і священне ставлення до
рідного міста. У нас є всі духовні та
людські ресурси, а головне — бажання зробити все можливе, щоб життя

вишгородців відповідало найвищим
соціальним стандартам. Ми варті
того, щоб жити заможно і комфортно.
Запрошую вас 24 вересня взяти
участь у святкуванні Дня міста, яке
розпочнеться о 10-й годині ранку на
площі Т. Шевченка.
З Днем міста, шановні друзі!

Міський голова Олексій МОМОТ
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Вишгороду —
1070 років
Програма відзначення
Дня міста-2016
23 вересня (п’ятниця)
16:00 — закладення капсули на місті будівництва дитячого садочка (вул. Шкільна)
24 вересня (субота)
10:00-11:00 — урочиста весільна церемонія (площа біля
адмінбудинку)
11:00-12:00 — відкриття парку та дитяче свято «Дивовідкриття» (площа біля адмінбудинку)
10:00-18:00 — Алея майстрів (проспект І. Мазепи)
10:30-16:00 — презентація виставки історичних фотографій і святковий концерт за участі заслуженої артистки
України Тетяни Шкільної та народної артистки України Ніни
Матвієнко (площа біля РБК «Енергетик»)
16:00 — урочиста хода від пам’ятника свв. Борису і Глібу
до набережної Київського «моря»
11:00-18:00 — молодіжні розваги /змагання з паркуру,
«Технофіт», турнір із TFC «Нащадки сильних»/ (набережна
Київського водосховища/територія скейт-парку)
17:00 — футбольний матч (дорослі команди ФК «Чайка»,
Вишгород — «Олімп»-ДЮСШ-22 /Київ/, стадіон «Енергетик»)
18:00-22:30 — святковий концерт (набережна Київського
водосховища, Співоче поле)
25 вересня (неділя)
8:00-18:30 — осінній ярмарок «Свято врожаю» (вул. Набережна, 2)
10:00-16:00 — змагання з настільного тенісу (РБК «Енергетик»)

Офіційний сайт міськради: vyshgorod-rada.gov.ua

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

Звернення Вишгородського МКП «Водоканал» до споживачів послуг водопостачання
та водовідведення м. Вишгорода у зв’язку з ініціюванням процедури встановлення тарифів
(коригуванням окремих статей) на централізоване водопостачання та водовідведення
21 вересня 2016 року Вишгородське МКП «Водоканал» подало до Вишгородської міської
ради розрахунки економічно обґрунтованих витрат на послуги з водопостачання та водовідведення, які були розраховані відповідно до Порядку формування тарифів на централізоване
водопостачання та водовідведення та Порядку формування тарифів на послуги з централізованого постачання холодної води, водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових
систем).
Рішенням виконавчого комітету Вишгородської міської ради № 54 від 18 лютого 2016 року
затверджені та з 14.03.2016 року введені в дію тарифи на послуги з централізованого водопостачання 8,86 грн/м3 і водовідведення 9,98 грн/м3 (з ПДВ) та тарифи на послуги з централізованого постачання холодної води 9,72 грн/м3 і водовідведення 10,84 грн/м3.
Відповідно до п. 7 Порядку формування тарифів на централізоване водопостачання та
водовідведення, передбачено, що в разі зміни протягом строку дії тарифів обсягу окремих
витрат із причин, які не залежать від ліцензіату, підприємство може здійснювати перерахунки
тарифів шляхом коригування.
Підставою для коригування тарифів є обставини, що впливають на результати діяльності
нашого підприємства, а саме: зміна впродовж строку дії тарифів обсягу витрат, пов’язаних із
провадженням ліцензованої діяльності з централізованого водопостачання та водовідведення, з причин, які не залежать від підприємства, зокрема — збільшення розміру мінімальної
заробітної плати, підвищення цін і тарифів на енергетичні ресурси (а саме: зростання ціни на
електроенергію), а також зменшення вартості послуг по очищенню стоків ПАТ «АК Київводоканал», що в сукупності привело до зміни тарифів більше ніж на 5 % від встановленого рівня.
Основною підставою для коригування тарифів є зменшення складової частини структури
тарифу на централізоване водовідведення. Виконавець послуг по відведенню стоків — ПАТ
«АК «Київводоканал», з яким ми знаходимось у договірних відносинах; зазначена стаття витрат займає 41,0 % від загального тарифу на централізоване водовідведення. Було встановлено зміну тарифу для нашого підприємства з 4,09 грн до 2,62 грн за 1 м3 (з ПДВ), відбулося
зниження ціни на 35,8 %.
Крім того, за період роботи з 14 березня 2016 року (час встановлення тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення) суттєво змінились деякі складові витрат. Так,
розмір заробітної плати, врахований у діючих тарифах, був розрахований, виходячи з рівня
мінімальної заробітної плати 1378,0 грн, тоді як діюча мінімальна заробітна плата становить
1450 грн згідно із Законом України «Про державний бюджет на 2016 рік».
Відбулось істотне зростання тарифів на електроенергію. Між тим, у діючому тарифі врахована ціна 1,91 грн за 1 кВт/год (з ПДВ), а в серпні 2016 року вона вже становила 2,17 грн за
1 кВт/год (зростання на 14,0%, а це + 0,26 грн/кВт год). Середнє місячне споживання підприємством електроенергії для підняття води складає 200,0 тис. кВт. Щомісячно ВМКП «Водоканал» сплачує на 52,0 тис. грн більше, ніж передбачено у діючому тарифі. Тенденція зростання
тарифу на електроенергію не зупиняється. Обсяг статті витрат на електроенергію в структурі
витрат тарифу на централізоване водопостачання становить 35,3 %. Тобто зростання складової тарифу суттєво вплинуло на рівень фактичної собівартості послуги.
Також відбулося значне зростання ціни на пальне, в середньому на 15,5 % (в структурі
витрат тарифу на централізоване водопостачання та водовідведення становить 3,6 %) та витрат на охорону ВНС на 20 % (з 01.03.2016 р.), щомісячно підприємство сплачує на 5,0 тис. грн
більше, ніж передбачено в діючому тарифі, а за рік — на 59,5 тис. грн.
Всі вищезазначені чинники призвели до виникнення збитковості ВМКП «Водоканал» та
необхідності коригування основних статей тарифу до рівня економічно обґрунтованого.
Коригування тарифів на послуги з централізованого водопостачання та водовідведення

амортизаційні відрахування

тис. грн

0,6

0,6

0,0

0,6

0,6

0,0

інші витрати

тис. грн

14,3

14,3

0,0

14,5

14,5

0,0

5

Інші операційні витрати

тис. грн

47,5

47,5

0,0

49,7

49,7

0,0

6

Усього витрати

тис. грн

9830,3

10584,5

7,7

9770,7

8636,3

-11,6

7

Собівартість

грн/м3

7,38

7,95

7,7

8,32

7,35

-11,6

8

ПДВ 20%

грн

1,48

1,59

7,7

1,66

1,47

-11,6

9

Тариф з ПДВ

грн/м3

8,86

9,54

7,7

9,98

8,82

-11,6

Плановий прибуток до тарифів на послуги з централізованого водопостачання та водовідведення не включався.
У розрахунках тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення не враховуються витрати на провадження неліцензованого виду діяльності по наданню послуг із централізованого постачання холодної води, водовідведення з використанням внутрішньобудинкових
систем, а саме: витрати на абонентське обслуговування та повірку лічильників.
Зміна тарифів:

Група споживачів

Споживачі приватного сектору підпри- 8,86
ємства, організації

Реалізація послуг :
1

Прямі витрати, з них :

-11,6

Скориговані витрати тарифів на послуги з централізованого
постачання холодної води, водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем)
Водопостачання, грн

Водовідведення, грн

Витрати в Скоригод і ю ч о м у вані ви- %
тарифі
трати

Витрати в діючому
тарифі

Скориговані
%
витрати

№
з/п

Складова тарифу

1

Тариф на централізоване водопостачання,
7,38
водовідведення (без ПДВ)

7,95

7,7

8,32

7,35

-11,6

2

Витрати на збут, що не закладені в діючий
0,7234
тариф, у тому числі :

0,7379

2,8

0,7143

0,7287

2,8

фонд оплати праці

0,2288

0,2407

5,2

0,2268

0,2387

5,2

відрахування на соціальні заходи

0,0503

0,0530

5,2

0,0499

0,0525

5,2

витрати на оплату послуг банків

0,2158

0,2158

0,0

0,2140

0,2140

0,0

послуги на періодичну повірку лічильників

0,1751

0,1751

0,0

0,1737

0,1737

0,0

Інші витрати, в тому числі:

0,0533

0,0533

0,0

0,0499

0,0499

0,0

матеріальні витрати (канц. товари)

0,0032

0,0032

0,0

0,0029

0,0029

0,0
0,0

0,0178

0,0

0,0177

0,0177

0,0164

0,0

0,0163

0,0163

0,0

Одиниця Витрати С к о р и враховиміру
говані %
вані в
витрати
тарифі

Витрати
Скориврахоговані %
вані
в
витрати
тарифі

послуги паспортного столу

0,0090

0,0090

0,0

0,0061

0,0061

0,0

тис.м3

1332,0

1332,0

0,0

1175,0

1175,0

тис. грн

8128,0

8808,9

8,4

8068,3

6860,5

тис. грн

3457,6

3941,6

1.2.

тис. грн

205,4

236,0

13,9
15,0

0,0
-15,0

774,0

883,0

14,1

315,6

362,9

15,0

пальне

тис. грн

196,9

227,5

15,5

305

352,3

15,5

мастильні та інші матеріали

тис. грн

8,5

8,5

0,0

10,6

10,6

0,0

358,3

358,3

0,0

369,2

369,2

0,0

1.3.

Матеріали, запасні частини та
інші матеріальні ресурси (ремонт)
тис. грн
ПАТ
АК
«Київводоканал»
очистка сток
тис. грн

0

0,0

0,0

4006,7

2561,5

-35,8

1.4.
1.5.

Прямі витрати на оплату праці

1691,2

1779,6

5,2

1272,0

1338,5

5,2

1.6.

відрахування на соціальні заходи
тис. грн

372,1

391,5

5,2

279,8

294,4

5,2

1.7.

Інші прямі витрати, у т. ч.:

тис. грн

2043,4

2101,9

2,9

1051,0

1051,0

0,0

амортизаційні відрахування

тис. грн

831,0

831,0

0,0

939,5

939,5

0,0

Податки:
корис.
спецводок.

тис. грн

4

-1,16

0,0164

ресурси,

тис. грн

надрами,

684,9

684,9

0,0

0

0,0

0,0

292,8

351,3

20,0

0

0,0

0,0

Загальновиробничі витрати, у т. ч.:

569,3

594,0

4,3

571,5

596,2

4,3

витрати на оплату праці

тис. грн

387,0

407,2

5,2

387,0

407,2

5,2

відрахування на соціальні за- тис. грн
ходи

85,2

89,7

5,2

85,2

89,7

5,2

амортизаційні відрахування

тис. грн.

1,7

1,7

0,0

1,8

1,8

0,0

інші витрати

тис. грн

95,4

95,4

0,0

97,5

97,5

тис. грн

0,0

1032,5

1079,2

4,5

1028,0

1074,8

4,6

591,3

5,2

561,9

591,3

5,2

130,1

5,2

Адміністративні витрати, у т.ч.
витрати на оплату праці

8,82

0,0178

Паливо-енергетичні
з них:

3

9,98

витрати на обслуговування оргтехніки

Електроенергія, у т. ч.:

2

7,7

витрати на супров. комп’ютерних програм

1.1.

Охорона ВНС

+0,68

Водовідведення

Водопостачання
Складова тарифу

9,54

Водовідведення (грн) з ПДВ
С ко р и - ВідхиДіючий
гований лення, %
тариф
тариф
грн

Разом вартість 1м3 води та стоків складає 18,36 грн (знижено на 0,48 грн)
Коригування тарифів на послуги з централізованого постачання холодної води, водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем)
централізоване постачання холодної води — 8,69 грн (без ПДВ) та 10,43 грн (з ПДВ) за
1м3/ діючий тариф — 8,10 грн (без ПДВ) та 9,72 грн (з ПДВ) за 1м3;
централізоване водовідведення — 8,08 грн (без ПДВ) та 9,69 грн (з ПДВ) за 1м3/ діючий
тариф — 9,03 грн (без ПДВ) та 10,84 грн (з ПДВ) за 1м3
Разом вартість води та стоків складає 20,12 грн за 1м3 (з ПДВ) / діючий тариф 20,56 грн
за 1м3 (з ПДВ), знижено діючий тариф на 0,44 грн.

водопостачання — 7,95 грн (без ПДВ) та 9,54 грн за 1м3 (з ПДВ) / діючий тариф — 7,38 грн (без ПДВ) та
8,86 грн за 1м3 (з ПДВ);
водовідведення — 7,35 грн (без ПДВ) та 8,82 грн за 1 м3 (з ПДВ) / діючий тариф — 8,32 грн (без ПДВ) та
9,98 грн за 1м3 (з ПДВ).
Разом вартість води та стоків складає 18,36 грн за 1м3 (з ПДВ) / діючий тариф — 18,84 грн за 1м3 (з ПДВ),
знижено діючий тариф на 0,48 грн.
Скориговані витрати тарифів на послуги з централізованого водопостачання та водовідведення

№з/п

Водопостачання (грн) з ПДВ
СкориДіючий
Ріст,
гований
%
тариф
грн
тариф

тис. грн

561,9

відрахування на соціальні заходи
тис. грн

123,6

123,6

130,1

5,2

амортизаційні відрахування

32,6

32,6

0,0

32,9

32,9

0,0

тис. грн

інші витрати, у т. ч.:

тис. грн

314,4

325,2

3,4

309,6

320,5

3,5

електроенергія

тис. грн

11,1

12,6

13,5

10,9

12,4

13,8

пальне

тис. грн

68,5

77,8

13,6

69,1

78,5

13,6

53,0

54,9

3,6

53,2

55,1

3,6

Витрати на збут, у т. ч.:
витрати на оплату праці

тис. грн

31,2

32,8

5,2

31,2

32,8

5,2

відрахування на соціальні заходи

тис. грн

6,9

7,2

5,2

6,9

7,2

5,2

амортизаційні відрахування

0,0069

0,0069

0,0

0,0069

0,0069

0,0
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Середньозважений тариф(без ПДВ)

8,10

8,69

7,3

9,03

8,08

-10,5

4

ПДВ (20%)

1,62

1,7376

7,3

1,81

1,6158

-10,5

5

Тариф (з ПДВ)

9,72

10,4255

7,3

10,84

9,6946

-10,5

6

Тариф з ПДВ

7,38

10,43

7,3

10,84

9,69

-10,5

Дані тарифи діятимуть лише для мешканців багатоповерхових будинків.
У розрахунках тарифів на послуги з централізованого постачання холодної води, водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем) враховані витрати на абонентське
обслуговування, періодичну повірку лічильників.
До складу витрат на абонентське обслуговування входить: ведення особових рахунків;
оплата послуг банків за приймання коштів від споживачів; оплата праці працівників відділу
обліку; щомісячне нарахування плати абонентам за надані послуги; знімання показників споживання води по лічильнику та відповідність оплати за використану воду; опломбування засобів обліку води; внесення відповідних записів у базу даних споживачів; приймання громадян із
питань нарахування оплати за воду та стоки і т. п.
Витрати на технічне обслуговування та поточний ремонт внутрішньобудинкових систем
холодного водопостачання, водовідведення включаються до складу тарифу на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкової території.
Плановий прибуток до тарифів на централізоване постачання холодної води, водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем) не включався.
Зміна тарифів:
Група спо- Водопостачання (грн) з ПДВ
живачів
Д і ю ч и й Скоригова- Ріст, грн %
тариф
ний тариф
10,43
+0,71
7,3
Споживачі 9,72
багатоповерхівок

Водовідведення (грн) з ПДВ
Діючий Скоригова- Відхилен- %
тариф ний тариф ня, грн
10,84
9,69
-1,15
-10,5

Разом вартість 1 м3 води та стоків складає 20,12 грн (знижено на 0,44 грн).
Отже, приведення тарифів до економічно обґрунтованого рівня є необхідним заходом для
належного функціонування підприємства, зокрема, для здійснення розрахунків за електроенергію, ПАТ АК «Київводоканал» за послуги водовідведення, придбання паливно-мастильних
матеріалів, сплати податків та забезпечення споживачів якісною питною водою.
Керуючись п. 2.2 Порядку доведення до споживачів інформації про перелік житлово-комунальних послуг, структуру цін/тарифів, зміну цін/тарифів з обґрунтуванням її необхідності
та про врахування відповідної позиції територіальних громад, затвердженого наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України
від 30.07.2012 р. № 390, Вишгородське МКП «Водоканал» приймає зауваження та пропозиції
впродовж 14 календарних днів із дня публікації цього повідомлення за адресою: 07300, Київська обл., м. Вишгород, вул. Набережна, 8-а.
Директор Вишгородського МКП «Водоканал» Г. В. ЧЕБАН

Наше місто

Вишгород
Володимир ТКАЧ
Чим більше у місті говориться про позитивні зрушення,
скажімо, ремонт доріг, благоустрій скверів, заміну вікон
у під’їздах, ремонт покрівель, — тим більший шквал критики з боку політичних опонентів діючої влади. Конструктивна критика — річ, безумовно, для влади корисна. Вона,
мов щука в озері, — не дає дрімати карасям. І, коли в місті
з’явилася нова газета «Вишгородське дзеркало», здавалось, що так і буде. Але, як не прикро, газета з перших днів

«По їхніх справах взнаєте їх»

Задзеркалля

Увага!

існування заходилася шельмувати владу, переходити на
особисті образи, спливати жовчю. Хто ж стоїть за цим виданням і чого він добивається?
Засновник і видавець газети — Олексій Данчин, скромний
киянин. А ось хто фінансує цю дорогу іграшку — невідомо. Відомо лише, що активним дописувачем газети є Марія Решетнікова, голова ГО «Центр розвитку громади Вишгорода». Як
видно з публікацій, мета газети — розмазати нинішню владу
по асфальту.
Роль головного викривача собі присвоїв Олексій Данчин,

22 вересня

Законом України від 17 липня 2015 року
№652-VIII внесені зміни до п. 133.4 ст. 133 Податкового кодексу України щодо оподаткування неприбуткових організацій та затверджено
«Порядок ведення Реєстру неприбуткових
установ та організацій, включення неприбуткових підприємств, установ та організацій до
Реєстру та виключення з Реєстру» Постановою
Кабінету Міністрів України від 13 липня 2016
року № 440.
Пп. 133.4.1. п. 133.4. ст. 133 Податкового кодексу України встановлено, що неприбутковим
підприємством, установою та організацією є підприємство, установа та організація (далі — неприбуткова організація), що одночасно відповідає
таким вимогам:
— утворена та зареєстрована в порядку, визначеному законом, що регулює діяльність відповідної неприбуткової організації;
— установчі документи якої містять заборону розподілу отриманих доходів (прибутків) або їх
частини серед засновників (учасників), членів такої
організації, працівників (крім оплати їхньої праці,
нарахування єдиного соціального внеску), членів
органів управління та інших пов’язаних з ними осіб;

Лист у номер

— установчі документи якої передбачають передачу активів одній або кільком неприбутковим
організаціям відповідного виду або зарахування
до доходу бюджету у разі припинення юридичної
особи (у результаті її ліквідації, злиття, поділу,
приєднання або перетворення). Положення цього
абзацу не поширюється на об’єднання та асоціації
об’єднань співвласників багатоквартирних будинків;
— внесена контролюючим органом до Реєстру
неприбуткових установ та організацій.
Підпунктом 133. 4.2. п. 133.4. ст. 133 Податкового кодексу України визначено, що доходи (прибутки) неприбуткової організації використовуються
виключно для фінансування видатків на утримання
такої неприбуткової організації, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених її
установчими документами.
Відповідно до п. п. 133.4.6. п.133.4. ст. 133 Податкового кодексу України, до неприбуткових організацій, що відповідають вимогам цього пункту
і не є платниками податку, зокрема, можуть бути
віднесені:
— бюджетні установи;
— громадські об’єднання, політичні партії,
творчі спілки, релігійні організації, благодійні організації, пенсійні фонди;
— спілки, асоціації та інші об’єднання юридич-

них осіб;
— житлово-будівельні кооперативи (з першого числа місяця, наступного за місяцем, в якому
відповідно до закону здійснено прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом житлового
будинку і такий житловий будинок споруджувався
або придбавався житлово-будівельним (житловим)
кооперативом), дачні (дачно-будівельні), садівничі
та гаражні (гаражно-будівельні) кооперативи (товариства);
— об’єднання співвласників багатоквартирного будинку, асоціації власників жилих будинків;
— професійні спілки, їх об’єднання та організації профспілок, а також організації роботодавців та
їх об’єднання;
— сільськогосподарські обслуговуючі кооперативи, кооперативні об’єднання сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів;
— інші юридичні особи, діяльність яких відповідає вимогам цього пункту.
Згідно з п. 35 підрозділу 4 розділу ХХ Податкового кодексу України, неприбуткові підприємства,
установи та організації, внесені до Реєстру неприбуткових установ та організацій на день набрання
чинності Законом України «Про внесення змін до
Податкового кодексу України щодо оподаткування
неприбуткових організацій», що не відповідають
вимогам пункту 133.4 статті 133 цього Кодексу, з

метою включення до нового Реєстру неприбуткових установ та організацій зобов’язані:
привести до 1 січня 2017 року свої установчі
документи у відповідність до вимог, встановлених
пунктом 133.4 статті 133 Кодексу;
подати до 1 січня 2017 року контролюючому
органу копії установчих документів, а для житловобудівельних кооперативів — також завірені ними
копії документів, що підтверджують дату прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом житлового будинку та факт спорудження або придбання
такого будинку житлово-будівельним (житловим)
кооперативом.
Неприбуткові підприємства, установи та організації, які не привели свої установчі документи
у відповідність із нормами пункту 133.4 статті 133
Податкового кодексу України, після 1 січня 2017
року виключаються контролюючим органом із Реєстру неприбуткових установ та організацій.
Враховуючи вищевикладене та відповідно
до норм чинного законодавства, Вишгородська ОДПІ ГУ ДФС у Київській області рекомендує внести відповідні зміни до установчих
документів.
По більш детальну інформацію звертайтесь
до Вишгородської ОДПІ ГУ ДФС у Київській області за адресою: м. Вишгород, просп. Т. Шевченка, 1-а, каб. 34, тел: (04596) 5-12-44. Режим
роботи: понеділок — четвер — з 09:00 до 18:00,
п’ятниця — з 09:00 до 16:45, перерва з 13:00 до
13:45.

Читаю газету «Вишгород» від першої до останньої сторінки

Валентина ЛИНОВИЦЬКА
Написати цього листа мене змусила чергова публікація у газеті «Вишгород» — про
поліський дерунець (у минулому номері).
Головний редактор Марина Кочелісова так
написала про поїздку у Коростень на День
деруна, що я наче побувала там. І тепер
мрію побачити це на власні очі.
Недуги й матеріальний стан не дають змоги подорожувати, та статті про те, де побували

наші вишгородці, підтримують жагу пенсіонерів побачити щось нове, гарне, добре. Бо надивишся по телевізору чи наслухаєшся радіо
(центральні програми) — самий негатив, і жити
не хочеться.
Та беру до рук газету «Вишгород» — і настрій змінюється. Наша міська газета — дуже
цікава, корисна, місцевої інформації — чимало,
афішка повідомляє про те, що нас чекає у Вишгороді найближчим часом. Видання сонячне, не
похмуре, розраховане на читачів різного віку.
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у недалекому минулому — заступник Вишгородського міського голови. Відповідав за бюджетний, земельний і будівельний
напрямки. Тобто, вся хаотична забудова в місті останніх років
відбувалася саме за часів Олексія Олександровича — «папєрєдніка» нинішньої влади, як сказав би М. Я. Азаров.
Перейдемо до конкретних фактів.
За часів, коли будівельний комплекс курував пан Данчин,
на пагорбах за лікарнею з’явилися бетонні джунглі — житловий
масив «Ярославичі». Не будемо вдаватися в тонкощі напівлегального будівництва, але цей висотний монстр важким тягарем ліг на соціальну інфраструктуру міста — школи і дитячі
садки.
Наступним будівельним шедевром став житловий комплекс на провулку Прожекторному. Там, на якихось двох гектарах, було запроектовано 11 багатоповерхових будинків!
Олексій Олександрович благополучно пішов із виконкому на
більш хлібний газовий сектор України, а проблеми на Прожекторному залишив вирішувати наступникам.
За вищезгаданих часів з’явилася цікава земельна схема,
яка передбачала виділення землі під індивідуальну забудову, щоб там згодом побудувати багатоповерхівки без зміни
цільового призначення. Так виникла низка житлових комплексів. За цією ж схемою, тепер навпроти заводу «Карат»
з’явиться ще один багатоповерховий житловий масив.
Так чи інакше, але Олексій Данчин побічно мав причетність до будівництва недолугого житлового комплексу на
вулиці Набережній. Від цього об’єкта місто не отримало жодної копійки, лише — головний біль на довгі десятиліття. Як
свідчать акти КРУ, від пайової участі будівельників у ті часи
бюджет не отримав мільйони гривень.
Ми всі добре пам’ятаємо скандали щодо забудови дитячого майданчика багатоповерхівкою на вулиці Київській.
Вгадайте з одного разу: хто причетний до цього будівництва?
Тему славних діянь «папєрєдніків» можна було б ще довго продовжувати, бо 99 відсотків земель, на яких здійснюється забудова, було виділено саме за тих часів. А ще були
історії зі скандальними парканами біля АТБ, територією яхтклубу, городами в районі вул. М. Ватутіна, намагання проштовхнути більше 60 ділянок у районі дамби, де тепер розвивається міський пляж та інше.
Улюбленою темою газети «Вишгородське дзеркало» є
проблема дитячих садків, яких катастрофічно не вистачає.
Тоді запитання видавцю О. Данчину: а скільки дошкільних
закладів було побудовано у Вишгороді за час Вашого перебування на посаді заступника міського голови? Відповідаємо за Олексія Олександровича — нуль цілих, нуль десятих.
Навіть котловану не викопано, жодної сваї не забито. То хто
ж тоді лукавить насправді? І не треба, М. С. Решетнікова,
балотуючись у мери, у своїй програмі використовувати малюнок майбутньої школи «Надія», під яку немає відповідних
розробок!
І коли Олексій Данчин «ридає взахльоб» щодо міського
бюджету, то в уяві постає нижня промзона на набережній.
А скільки договорів із об’єктами господарювання було Вами
переукладено з тим, щоб поповнити міську казну? Зеро, тобто — нуль! А скільки договорів було переукладено на верхній
промзоні, де до цих пір податки сплачують у Нові Петрівці?
Результат — аналогічний.
В Євангелії від Матфея є чудові слова: «По їхніх справах
взнаєте їх».

Зміни в оподаткуванні неприбуткових організацій!

Вишгородська ОДПІ ГУ ДФС
у Київській області

2016 року

Читаємо разом із сусідкою з першого поверху (Валентиною Кирієнко) — і відзначаємо
професійну роботу колективу редакції: грамотна мова, гарні ілюстрації, актуальні теми без
«смажених» фактів — все, що потрібно, аби
бути в курсі того, що відбувається у Вишгороді
та варте уваги. Добре, що міська влада подбала про те, аби ми, нужденні пенсіонери, в яких
пенсія іде на ліки та комуналку, отримували газету «Вишгород» додому. З нетерпінням чекаємо кожного номера.

Уточнення
У № 37 газети «Вишгород» від
17.09.2016 р. з технічних причин допущено неточність. Правильно слід
читати:
Результати поіменного голосування ГР-457
Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки У ВЛАСНІСТЬ Колганову О. Є. (Далі — по
тексту)

4

22 вересня

Суспільство

2016 року

Вітання

З Днем міста!

Дорогі вишгородці!
Прийміть найщиріші вітання з нагоди
Дня міста!
День міста — завжди хвилююча подія
для його мешканців.
Це свято улюблене і
шановане всіма вишгородцями. Його святкує кожен, хто вважає
наше маленьке місто
своєю рідною домівкою: хто народився і
виріс тут, хто приїхав і залишився назавжди. Адже Вишгород не можна не любити. Тут особлива атмосфера затишку
та спокою, мальовничі краєвиди, чудові
храми.
Це місто має багатовікову історію, яку
всі ми маємо пам’ятати і розуміти, що і
самі є творцями сьогоднішнього і майбутнього. Від нас із вами залежить — яким
буде Вишгород завтра.
З нагоди свята бажаю вам і вашим родинам переможного миру на своїй Богом
даній землі, добра, благополуччя, успіхів,
світлої долі, міцного здоров’я і натхнення
у всіх починаннях!
З повагою
депутат Вишгородської міської
ради 7 скликання Валентина ПАРЧУК

Храму св. Володимира — 15 років
Шановний отче Богдане!
Щиро вітаю Вас — настоятеля Вишгородської церкви св. князя Володимира
УПЦ КП — із 15-річчям заснування храму!
Дякую Богові за Вас та прошу у Нього, щоб завжди провадив і оберігав Вас у
житті та у виконуванні нелегкого служіння,
яке Господь поклав на Вас.
Нехай Богородиця перебуває з Вами
повсякчасно, вимолюючи у свого Сина
для Вас Божого благословення і всіх небесних та земних благ.
Нехай Христос завжди наповнює
Ваше серце любов’ю та підтримує у священичому служінні!
Валентина ПАРЧУК,
депутат Вишгородської
міської ради

Шановні вишгородці!
У моєму житті
є місто, про яке завжди маю бажання
згадувати, краєвиди
якого — показувати,
історію — розповідати. Це місто Вишгород над Дніпром,
яке сьогодні святкує
свій ювілей — 1070
років із часу заснування.
Найбільша гордість нашого Вишгорода — це, звичайно, його мешканці. Щирі,
добрі, усміхнені люди, які пишаються своїм містом. Саме вашими руками творилась і створюється унікальна спадщина,
його історія.
Нинішнє свято об’єднує усіх, кому дороге наше місто, — його вулиці, будівлі,
сквери, парки і храми, його героїчне минуле і трудове сьогодення. Це свято відзначає кожен, хто вважає наше маленьке
місто своєю рідною домівкою, хто тут народився і виріс, хто приїхав і залишився
назавжди. Адже Вишгород не можна не
любити. Тут особлива атмосфера затишку та спокою.
Для мене це місто — завжди молоде, і воно з кожним роком стає ошатнішим: оновлюються вулиці, створюється
сучасна інфраструктура. Місто стає привабливішим для гостей та комфортнішим
мешканців. І водночас зберігається його
унікальність та неповторна душа.
Хай же щастя, любов і достаток живуть на кожній його вулиці, у кожному
домі, у кожній родині, об’єднуючи всіх нас
у згуртовану і небайдужу громаду.
Зі святом, дорога Вишгородська громадо!
З Днем народження, величний Вишгороде!
Артем ТЮТЮННИК,
депутат Вишгородської міської ради

Вишгород

Шановні жителі міста Вишгорода!

День народження міста – довгоочікуване і радісне свято для всіх мешканців. У цей день кожен відчуває себе частиною великої родини, адже це свято
об’єднує всіх, кому дорогий Вишгород.
Мешканці міста пишаються його славною минувшиною, пам’ятками історії та культури і водночас власноруч створюють сьогодення – змінюють обличчя Вишгорода на
краще, розвивають підприємництво, освіту, шанують традиції своїх предків.
Від імені районної ради, виконавчого апарату, депутатського корпусу та від себе
особисто щиро вітаю вишгородців зі святом! Дякую всім, хто невтомно трудиться для
його кращого завтра.
Щиро бажаю щастя, любові, здоров’я на довгі літа, благополуччя та злагоди, невичерпної енергії та достатку
кожній родині.
Переконаний, що древній Вишгород і надалі буйно квітнутиме у різнобарвному вінку українських міст на радість
усім нам та нашим гостям. Зі святом вас, із Днем рідного міста, дорогі вишгородці!
З повагою
голова Вишгородської районної ради Ростислав КИРИЧЕНКО

Аби не бути Іванами безрідними

Вивчаймо українську

Майже вдвічі, лише протягом двох занять, зросла аудиторія вишгородчан, які виявили
бажання оволодіти українською на безоплатних курсах «Мова моя сизокрила!»
Оксана МІЩЕНКО
Курси, нагадаємо, започатковано за
ініціативи Духовно-просвітницького центру «Спадщина» (координатор — радник
голови Вишгородської РДА Степанія Сідляр) і Благодійного фонду «Покоління»
(президент — депутат Вишгородської
міськради Валерій Виговський) та за підтримки голови Вишгородської РДА Олександра Горгана. І проходять вони щосуботи о 10-ій год. у центральній районній
бібліотеці.
Тенденція до зростання кількості слухачів, за словами Степанії Сідляр, не може не
тішити: — Війна на Сході країни, де далеко не

всюди українська мова була в пошані, спричинила велику хвилю внутрішньої міграції.
Мільйони людей, родинами полишивши назавжди домівки, звичний спосіб життя, опинилися за сотні кілометрів від дому й змушені
обживатися в новій для себе обстановці.
Та це не привід не знати рідної мови,
якою, до речі, володіють і не всі вишгородці.
Бо, як сказав поет Дмитро Білоус, для таких
— «і Київ — напіврідний, і Мінськ піврідний, і
Москва... Бо хто ти є? Іван безрідний, Іван, не
помнящий родства!».
Послідовно, крок за кроком, із допомогою досвідченого філолога із 40-річним стажем Дори Тимошевської слухачі поринають
в україномовний світ. Організатори подбали,

аби двогодинні заняття проходили неформально, цікаво, пізнавально.
Приємно, що курси почали відвідувати
і юні слухачі. Так, мама привела на заняття
11-річну Вікторію Нефьодову, прагнучи, щоб
вона якнайшвидше опанувала українську.
Дівчинці настільки сподобалися уроки, що
мама виявила бажання з наступного разу
приєднатися до дочки.
А Валерій Виговський запропонував 1
жовтня провести виїзне заняття із відвіданням Музею гетьманства у Києві: «І урок по
дорозі проведемо, й зануримося в культурноосвітнє середовище, пов’язане з історією й
традиціями нашого народу славної козацькогетьманської доби».

Область виділила кошти на дороги

Вітання

Шановні земляки!
У цей день кожен із
нас відчуває себе частиною великої родини.
Адже День Вишгорода
об’єднує всіх, хто народився, проживає чи
працює у нашому місті.
Воно славиться, перш
за все, людьми — талановитими, щирими, добрими й працьовитими,
які створюють його матеріальне й духовне
сьогодення та майбутнє. Впевнений, що
запорукою вагомих трудових та суспільних
здобутків міста є ваша, дорогі вишгородці,
самовіддана праця та велика любов до нашого міста. Адже ми — громада Вишгорода — сильні своєю єдністю і разом можемо
відстоювати свої інтереси.
Вірю — разом ми досягнемо іще вагоміших результатів у поліпшенні життя
громади, примножимо славу нашої землі, працюючи на перспективний розвиток
Вишгорода.
Бажаю всім міцного здоров’я, натхнення й творчого підходу до виконання будьякої справи.
З Днем народження, рідне місто!
Депутат Вишгородської міської
ради Олексій РОСТОВСЬКИЙ

Добрі новини
Трохим ІВАНОВ,
заступник Вишгородського
міського голови
Київська обласна рада погодила співфінансування за рахунок обласного бюджету на ремонт доріг у м. Вишгороді.
Нині підписано три договори між
Вишгородською міською радою, в особі
Вишгородського міського голови Олексія
Момота, та Київською обласною радою, в
особі голови облради Ганни Старикової:
на ремонт вул. Шкільної (від буд. № 1 до

вул. Київської) — в сумі 1 368 610 грн; на
підготовку проектно-кошторисної документації по забудові набережної Київського моря — в сумі 1 900 000 грн.; ремонт
дорожнього покриття вулиць на масиві
«Дніпро» в м. Вишгороді (вул. Спортивна,
11-Садова, ділянка від вул. 11-Садова до
вул. 6-Садова, ділянка від вул. 6-Садова
до вул. 1-Садова, вул. 27-Садова, ділянка
від вул. 7-Садова до вул. 15-Садова, ділянка від вул. 11-Садова до вул. 15-Садова,
ділянка від вул. 1-Садова до вул. 11-Садова — в сумі 1 658 920 грн.
90 % коштів бере на себе область, 10 %
виділятимуть із міського бюджету.

Влас. інф.
ФОТО – Валентина ЯКОВЕНКО, «Вишгород»

Напередодні Дня міста понад
500 вишгородців отримали подарунки від міського голови та Компанії СК «Джонсон».
Разом із вітаннями від Олексія
Момота та побажаннями миру, злагоди, доброго здоров’я і благополуччя
радник міського голови Володимир
Малишев передав набори миючих та
чистячих засобів для інвалідів, онкохворих, «чорнобильців», ветеранів,
багатодітних родин та інших незахищених категорій вишгородців.

Подарунки
до свята

22 вересня – День партизанської слави
Петро ЖУЛАНОВ,
голова міської ради ветеранів

Розвідник Кузьма Гнідаш

У 1939 році, закінчивши у Києві курси молодших політруків, Кузьма Савелійович Гнідаш був призначений у танкову
частину політруком роти. Незабаром став
комісаром танкового батальйону. З початком Великої Вітчизняної — у бойових частинах Південно-Західного фронту. Інструктор
політвідділу 26-ї армії. Після курсу розвідувально-диверсійної підготовки призначений
командиром розвідувальної групи (оперативний псевдонім «Кім») і відправлений у
тил ворога – в Межиріччя (територія на межі
Чернігівської та Київської областей).
Перед його групою стояли завдання: диверсії, знищення німецького командування,
об’єднання розрізнених партизанських загонів і груп, налагодження зв’язку з Київським
підпіллям.

До літа 1942-го ситуація в
Межиріччі була вкрай складною. Німці запровадили терор. Тисячі людей розстріляли, кинули в табори.
… Група Гнідаша встановила зв’язок із партизанським загоном братів Науменків. Гнідаш розставив
розвідників по кільцю: Київ-Чернігів-Коростень-Житомир, де незабаром розгорнулася
битва за визволення України.
За час діяльності розвідгрупи Кузьми Гнідаша потоплено 14 барж, знищено 10 переходів, близько 1000 фашистів, пущено під укіс 21
ешелон противника. Летить у повітря Остерська
база пального. Руйнування комунікацій паралізує
рух транспорту окупантів. Незадовго до Курської
битви групою Кіма підірвано міст через Дніпро з

живою силою і технікою, розкрито систему оборони німців на Дніпрі… Врятували багато української молоді від відправлення до Німеччини.
На початку січня 1943 р. в селищі Червоні
Казарми зібралися командири партизанських
загонів. Це поклало початок об’єднанню партизанських сил Межиріччя.
У грудні 1943 р. група Гнідаша повторно
була виведена у тил противника. З центральної
частини Білоруського Полісся розвідники передавали командуванню відомості, що сприяло
проведенню Білоруської наступальної операції.
19 червня 1944 р. у лісі біля міста Слонім частину групи оточив каральний загін
противника. Щоб не потрапити в полон, тяжкопоранений Гнідаш і радистка Клара Давидюк
підірвали себе гранатою…
Указом Президії Верховної Ради СРСР від 24
березня 1945 р. майору Гнідашу Кузьмі Савелійовичу присвоєно звання Героя Радянського Союзу (посмертно). Йому було 29 років…

Пряма мова

Вишгород
Олексій МОМОТ,
Вишгородський міський голова
ФОТО — Лілія ЯНЧУК, спеціально для «Вишгорода»

Питання стану благоустрою у Вишгороді визначено одним із пріоритетних
напрямків роботи міської влади. Тому навіть поряд із приємними клопотами з підготовки Дня міста воно не втратило своєї
актуальності, а навпаки – роботи ведуться
в посиленому режимі, щоб, поки дозволяють погодні умови, встигнути завершити все заплановане. Що ж зроблено за
останній місяць у Вишгороді?
Найперше – встановлено «острівок безпеки» біля магазину «Білла», завдяки якому
вдалося убезпечити пасажирів попутного
транспорту та водіїв маршрутних таксі від
аварійних ситуацій. З цією ж метою довстановлено близько 70 знаків на пл. Т. Шевченка, по вул. Т. Шевченка та частково по пр. І.
Мазепи. Проведено повне оновлення розміт-

жителям будинку, потребували невідкладного усунення. Через кілька тижнів і пішоходи, і
водії матимуть довгоочікувану якісну дорогу
та майданчик біля будинку. Також буде проведено ямковий ремонт покриття на окремих
ділянках міських доріг і тротуарів.
Не зупиняється й міська програма «Теплий під’їзд». Заміну вікон на енергоефективні проведено у під’їзді будинку на вул. Б.
Хмельницького, 3. На черзі Б. Хмельницького, 5 та 9. Розпочато реалізацію програми на
вул. Дніпровській, 9.
Роботи ведуться згідно з графіками і
планами. Але, як я вже раніше повідомляв,
у третю чергу «Теплого під’їзду» потрапили проблемні будинки, де жителі в місцях
загального користування понабудовували
комірчин, тим самим закривши підходи до
вікон. Нагадаю, що це Дніпровська, 3-а і Набережна, 6-а.
До цього списку додалися ще два будинки, а саме — на вул. Набережній, 8 і 12. Поки
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доріжці» неможливо підсковзнутися, навіть,
якщо вона мокра, та травмуватися, якщо дитина впаде.
Загалом, парк буде дуже гарним і цікавим. Маю надію, що він стане улюбленим
місцем відпочинку малечі. Але мушу попередити дорослих, що на новій дитячій території
категорично заборонено вживати алкогольні
напої, палити і лаятись.
У Вишгороді розпочато будівництво стилістичного оригінального скверу. Ідею його
створення ми запозичили в однієї із успішних
світових країн. Поки витримаю інтригу і не
відкриватиму всіх деталей, лише запевню,
що це буде справді особливе місце. Територія, яку облаштовуємо, знаходиться на вулиці Дніпровській між будинками №№ 3, 3-а,
3-б і 5.
Розпочато реконструкцію світлового
фонтану в центрі Вишгорода. Рішення про
глобальний ремонт цього об’єкта було прийнято одразу, як тільки стало відомо, що перебування поблизу нього
може бути небезпечним,
особливо у дощову погоду. За кілька днів спеціалісти приступлять до
демонтажу і заміни всього електричного наповнення. Також фонтан дещо
зміниться за дизайном і
набуде більш сучасного
вигляду.
Важливим і потрібним для нас є й озеленення. Це один із основних
чинників, що формує
імідж і враження про місто чи певну його частину.
Саме краса, яка нас оточує, створює наш настрій
і затишок, а головне – бажання залишитись там,
де ти маєш відчуття комфорту. Так, у центрі поблизу адмінбудинку та
ще на кількох вулицях облаштовано і декоративно оздоблено клумби. Наразі ведеться робота з оновлення квіткових вазонів на
електроопорах у центральній частині міста.
Проект наче й не масштабний, але, на мою
думку, вартий уваги, оскільки є складовою
благоустрою.
На завершення додам, що місто активно
готується до зимового утримання доріг, тротуарів та прибудинкових територій. На фінішній прямій — підготовка снігоочищувальної
техніки: тракторів і плужних комбінованих
машин МДК. На завершальній стадії — підписання договорів по закупці компонентів
піщано-соляної суміші для посипки доріг і
тротуарів у ожеледицю.
Як бачимо, благоустрій Вишгорода та
житлового фонду триває крок за кроком.
Міська рада намагається належно виконувати всі покладені на неї завдання громади,
щоби місто було комфортно облаштованим,
упорядкованим і мало привабливий естетичний вигляд.

Благоустрій: від околиць до центру
Тема випуску

ки дорожнього полотна в центральній частині
міста та на його вулицях.
Тривають ремонтно-будівельні роботи доріг, тротуарів і прибудинкових територій. Зокрема, вже завершено прокладання асфальту
на просп. І. Мазепи, 2. Надалі в планах – відновлення найбільш аварійних вхідних груп у
будинках, знову ж таки – на просп. І. Мазепи,
2, а також на І. Мазепи, 6. Дорожні роботи
йдуть і на вул. Космонавта Поповича, але, на
жаль, є складнощі, які потребують делікатного вирішення, оскільки окремі власники приватних будинків, у прямому сенсі слова, повисовували паркани своїх домоволодінь майже
на проїжджу частину. Та все ж, попри це, роботи ведуться згідно з проектом.
Для забезпечення належних умов проживання мешканців на вул. Набережній, 22
розпочато ремонт дороги та прибудинкової
території. У 2016 році це — наймасштабніший проект благоустрою доріг, на нього витрачено чималі кошти з бюджету, але умови,
де фактично було відсутнє дорожнє покриття, що створювало неабиякий дискомфорт

мешканці відмовляються від демонтажу самовільних добудов, чим унеможливлюють
встановлення енергозберігаючих склопакетів. Все ж маю надію, що депутати міської
ради знайдуть аргументи, щоби переконати
своїх виборців у позитивному вирішенні цього питання, і нам вдасться належним чином
підготувати згадані будинки до зими.
Протягом останнього місяця також проведено капітальний та частковий ремонт дахів у 24-ох будинках житлового фонду.
Щодо парків і скверів. Маю запевнити,
що на День міста ми таки будемо урочисто
відкривати парк у центрі Вишгорода. Попри
всі побоювання, що відстаємо від термінів
(адже часткову затримку в роботі спричинило очікування від європейського виробника
обладнання для фонтану), фонтан уже змонтовано, і він чекає свого урочистого запуску.
Найдорожчим елементом із облаштування парку виявилося спеціальне гумове
покриття, яке ми обирали задля безпеки
маленьких вишгородців, оскільки парк будується саме для їхнього дозвілля. На «гумовій

Про організацію та проведення громадських
слухань щодо врахування громадських
інтересів у проекті містобудівної документації
щодо розробки плану зонування (зонінгу)
території міста Вишгорода (площею 1300 га)

Розпорядження № 165
від 19 вересня 2016 року

Офіційно

Керуючись ст. 25, пунктом 42 частини першої
ст. 26, частиною першою ст. 59 Закону України
«Про місцеве самоврядування в Україні», ст. ст.
19, 21 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», Постановою Кабінету Міністрів
України від 25 травня 2011 року № 555 «Про затвердження Порядку проведення громадських слухань
щодо врахування громадських інтересів під час
розроблення проектів містобудівної документації
на місцевому рівні»:
1. В зв’язку із затвердженням матеріалів проекту
містобудівної документації «План зонування територій
(зонінг) міста Вишгорода (площею 1300 га) з планом
червоних ліній» частинами, відповідно до рішення
Вишгородської міської ради № 5/11 від 28 січня 2016
року, та з метою затвердження плану зонування (зонінгу) території міста Вишгорода (площею 1300 га) в
цілому — організувати та провести процедуру розгляду та врахування пропозицій громадськості у проекті
містобудівної документації щодо розробки «Плану зонування територій (зонінг) міста Вишгорода (площею
1300 га) з планом червоних ліній», розробленого відповідно до рішення Вишгородської міської ради №
16/20 від 26 жовтня 2012 року. Розробник проектної
документації — Державне підприємство «Науково-дослідний і проектний інститут містобудування», 01133,
м. Київ, бул. Лесі Українки, 26-а. Директор — Сюр Микола Григорович.
2. Визначити місце та термін для ознайомлення з
матеріалами плану зонування територій (зонінг) міста Вишгорода (площею 1300 га): м. Вишгород, пл. Т.
Шевченка, 1, к. 63-б. Строк ознайомлення з проектами
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Вітання

З Днем працівників
дошкільної освіти!
Вітаю працівників дошкільних закладів міста
з професійним святом!
Саме ви — вихователі, няні,
музичні керівники, психологи, методисти, кухарі,
медичні сестри піклуєтесь
про малюків у той час, коли
їхні батьки на роботі. На вас
покладено
відповідальну
місію — виховувати дітей, навчати їх самостійності, правил поведінки у суспільстві,
підготувати до навчання у школі. Ця робота
вимагає глибокої самовіддачі, терпіння, а головне — безмежної любові до своєї справи.
Нехай же завжди на ваших вустах сяє
щира посмішка, нехай життя буде наповнене щастям, удачею та натхненням.
Бажаю вам нових професійних успіхів,
любові — від ваших вихованців і глибокої
поваги — від їхніх батьків.
Вишгородський міський голова
Олексій МОМОТ

З Днем міста!
Шановні
вишгородчани!
День міста — це свято всіх, хто тут народився і виріс, хто приїхав
колись, щоб залишитися
назавжди у місті з особливим колоритом, традиціями і славною
історією.
Дякую всім мешканцям Вишгорода, які
небайдужі до долі рідного міста, а особливо — представникам старшого покоління,
мудрим наставникам, тим, хто пройшов війну, голод і розруху, але не зломився, не
втратив віри, а продемонстрував приклад
безкорисного служіння малій Батьківщині,
змінюючи своєю працею кожен день життя
на краще.
Вітаю також молоде покоління, яке визначатиме долю нашого міста в майбутньому. Дуже хочеться бачити нашу молодь
цілеспрямованою, здоровою, перспективною, освіченою, з активною життєвою позицією.
Нехай же зростає та процвітає наше
улюблене місто! Нехай щастя, любов і достаток живуть на кожній його вулиці, у кожному домі, в кожній родині, об’єднуючи всіх
нас у згуртовану і небайдужу громаду. З
Днем міста!
З повагою
заступник Вишгородського міського
голови Трохим ІВАНОВ

містобудівної документації — 1 місяць з моменту публікації розпорядження у засобах масової інформації.
3. Запросити до участі у громадських слуханнях
керівників підприємств, установ, об’єднань, фізичних
та юридичних осіб, представників громадських організацій міста Вишгорода, відповідно до вимог п. 7 Постанови Кабінету Міністрів України від 25 травня 2011
року № 555 «Про затвердження Порядку проведення
громадських слухань щодо врахування громадських
інтересів під час розроблення проектів містобудівної
документації на місцевому рівні».
4. Посадова особа, відповідальна за організацію
розгляду пропозицій громадськості, — Нездоровий
Сергій Володимирович, начальник відділу містобудування та архітектури Вишгородської міської ради.
Строк подання пропозицій — упродовж 1 місяця з дня
публікації оголошення у засобах масової інформації.
5. Доручити відповідальній посадовій особі оприлюднити розроблені в установленому законодавством
порядку оголошення та проект містобудівної документації щодо розробки плану зонування територій
(зонінг) міста Вишгорода (площею 1300 га) через засоби масової інформації та мережі Інтернет (www.
vyshgorod-rada.gov.ua)
6. Прилюдне експонування матеріалів плану зонування територій (зонінг) міста Вишгорода (площею
1300 га) здійснювати щоденно за адресою: м. Вишгород, пл. Т. Шевченка, 1, к. 63-б.
7. Визначити дату та місце громадських слухань
— 20 жовтня 2016 року о 14-ій годині в приміщенні
адміністративного будинку на пл. Т. Шевченка, 1 у
м. Вишгороді, другий поверх, малий зал засідань.
8. Контроль за виконанням цього розпорядження
залишаю за собою.
Міський голова О. В. МОМОТ
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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 6 ВЕ Р Е С НЯ
КАНАЛ 1+1
6:00, 07:00, 08:00, 09:00,
12:00, 16:45, 19:30, 23:15
ТСН
06:45, 07:10, 07:45, 08:10,
09:10 «Снiданок з 1+1»
07:35 «Маша i ведмiдь»
09:30 «Чотири весiлля»
10:45, 12:20 «Мiняю
жiнку - 7»
14:10 «Слiпа»
14:45, 15:45 «Сiмейнi
мелодрами - 6»
17:15 Т/с «Уламки щастя»
20:30, 00:00 «Чистоnews
2016»
21:00 Т/с «Свати - 6»
22:00 «Грошi»
UA:ПЕРШИЙ
6:00, 07:00, 08:00, 13:00,
18:40, 21:00 Новини
06:25, 07:05, 08:25
Смакота
07:15 Ранок
09:15 Т/с «Таксi»
09:50 План на завтра» з
Анастасiєю Рiнгiс
10:30 Український корт
13:30 Казки Лiрника
Сашка
14:50 Фольк-music
18:25 Новини. Свiт

19:00 Новини. Культура
20:30 Вересень
21:30 Яскравi моменти
Рiо-2016
21:50 Т/с «Епоха честi»
23:00 Пiдсумки
23:20 На слуху
23:50 Вiд першої особи
ТРК «УКРАїНА»
6:50, 07:15, 08:15 Ранок з
Україною
07:00, 08:00, 09:00, 15:00,
19:00 Подiї
09:15 Зiрковий шлях
10:50 Реальна мiстика
11:50 Х/ф «Зворотний
квиток»
13:45, 15:30 Т/с
«Господиня великого
мiста»
18:00 Т/с «Спiвачка»
19:45 «Говорить Україна»
21:00 Т/с «Королева
бандитiв»
23:00 Подiї дня
23:30 Х/ф «Мумiя 2:
Повернення»
ТОНіС
6:25 Вiдлуння
06:55 Зоопарки свiту
09:50, 16:50 «Алло,

лiкарю!»
11:15, 19:45 Д/ф
«Щоденники Другої
свiтової вiйни: день за
днем»
13:45, 16:15 Мова тварин
14:40, 22:05 Довiдник
дикої природи
17:45 Дороги до
прекрасного
18:15 «Iпостасi спорту»
18:45 В гостях у Д.
Гордона. С. Тарута
21:00 «Всесвiт Анатолiя
Пiлецького»
23:05 Сили природи
00:00 «Життя на Вершинi»
ТЕТ
6:50 М/с «Дора i друзi.
Пригоди в мiстi»
07:35 М/с «Ескiмоска»
08:00 МультMIX
10:10 М/с «Клуб Вiнкс.
Школа чарiвниць»
10:40 М/ф «Клуб Вiнкс.
Чарiвна пригода»
12:10, 17:55, 23:00
Панянка-селянка
13:30, 20:00 Одного разу
пiд Полтавою
15:00 Т/с «Домашнiй
арешт»

16:35, 22:00 Країна У
21:00 Т/с «Кухня»
00:00 Т/с «Свiтлофор»

партнери»
23:45 Т/с «Батькiвщина
- 3»

СТБ
7:00, 16:00 «Все буде
добре!»
09:00 «Все буде смачно!»
10:55, 18:30 «За живе!»
12:10 Х/ф «Дочка»
14:05 «Слiдство ведуть
екстрасенси»
18:00, 22:00 «ВiкнаНовини»
20:00, 22:45 «Хата на
тата»

НОВИЙ КАНАЛ
7:05 Kids Time
07:07 Х/ф «Янголохоронець»
09:50 Х/ф «Ковбої проти
прибульцiв»
12:10 Х/ф «Люди в
чорному 3»
14:20 Т/с «Не родись
вродлива»
18:00 Абзац
19:00 Ревiзор
22:00 Страстi за
ревiзором
00:45 Х/ф «Оце так
кохання»

НТН
7:25 Х/ф «Вiдпустка за
власний рахунок»
10:00 «Кримiнальнi
справи»
10:55, 17:25 Т/с
«Детективи»
11:55 Х/ф «Сiм старих i
одна дiвчина»
13:30, 14:20, 21:30 Т/с
«CSI: Нью-Йорк - 7»
14:00, 19:00, 23:15
«Свiдок»
15:25 Т/с «Служба
розслiдувань»
19:30 Т/с «Кулагiн та

МЕГА
6:50 Дзеркало iсторiї
07:50 Правда життя
08:50 Паразити.
Вторгнення
10:40 Вражаючi кадри
11:40 Свiт на долонi
12:30, 18:10 Правила
життя
13:20, 19:00 У пошуках
iстини
14:20 Мiстична Україна

15:20, 19:50 Секретнi
iсторiї
16:20 Жiнки, якi змiнили
свiт
17:20, 22:40 Океан «Вет»
21:40 Сонячнi створiння
23:40 Покер
ТРК «КИїВ»
7:00 «Ранок по-київськи»
09:30 «Київ музика»
10:00, 23:20
«Телемаркет»
13:00, 15:00, 17:00, 19:00,
21:00, 23:00 «СТН»
13:10, 15:10, 00:35
«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»
K1
7:40 «Чи знаєте ви, що...»
08:15 «Мультфiльми»
09:20 «Топ-модель поросiйськи»
10:20 «Орел i Решка.

Шопiнг»
12:20 Т/с «Дикий ангел»
14:00, 20:00 «Орел
i Решка. Незвiдана
Європа»
15:00, 21:00 «Орел i
решка. Навколосвiтня
подорож»
16:00 «Файна Юкрайна»
18:00 «Розсмiши комiка»
19:00 «Орел i Решка.
Шопiнг 2016»
22:00 Х/ф «Європа»
23:50 Т/с «Сонна
Лощина»
ІНТЕР
6:10, 13:10, 14:20 Д/п
«Слiдство вели... з Л.
Каневським»
07:00, 08:00, 09:00, 12:00,
14:00, 17:40 Новини
07:15, 08:10 «Ранок з
IНТЕРом»
09:20, 12:25 Т/с
«Сiльський романс»
16:10 «Жди мене.
Україна»
18:00, 19:00 «Стосується
кожного»
20:00 «Подробицi»
21:00 Т/с «Друге життя»
23:00 Т/с «Закоханi жiнки»

ICTV
6:50 Факти тижня
08:45 Факти. Ранок
09:15 Надзвичайнi
новини. Пiдсумки
09:50 Х/ф «Десять
негренят»
12:30, 13:20 Х/ф
«Термiнова доставка»
12:45, 15:45 Факти. День
14:40, 16:20 Х/ф «13-й
район. Цеглянi маєтки»
16:50 Х/ф «Падiння
Лондона»
18:45, 21:05 Факти. Вечiр
19:20 Надзвичайнi
новини
20:20 Бiльше нiж правда
21:40 Т/с «Пес-2»
22:25 Свобода слова
5 КАНАЛ
6:00, 21:40 Час-Time
06:25, 18:45 Мiсцевий час
06:35, 17:50 Час громади
06:43, 08:20, 21:25
Бiзнес-час
07:00, 07:30, 08:00, 08:30,
09:00, 10:00, 11:00, 12:00,
13:00, 14:00, 15:00, 16:00,
17:00, 18:00, 19:00, 20:00,
22:00, 23:00, 00:00 Час

новин
07:10, 07:32, 08:10, 08:25,
08:35 Iнформацiйний
ранок
09:25, 10:10, 11:10,
12:25, 13:15, 14:15,
15:25, 16:15, 17:15, 18:15
Iнформацiйний день
20:03 Час. Пiдсумки дня
22:15 Стоп корупцiї!
23:30 Кордон держави
2+2
6:35, 08:30 «Нове
Шалене вiдео поукраїнськи»
08:10, 19:00 «ДжеДАI»
11:00 «Реал-Бодрит»
12:00 «Українськi
сенсацiї»
13:00 «Дембель»
13:55 «Люстратор 7,62»
14:55 «Люстратор.
Спецпроект»
15:50 «Секретнi
матерiали»
18:30 «Спецкор»
19:20 «Цiлком таємно»
20:00 Х/ф «Спiймати i
вбити»
22:00 Т/с «Моссад»
23:00 Х/ф «Приречений
на смерть»

ВI В ТО Р О К , 2 7 ВЕ Р Е С НЯ
КАНАЛ 1+1
6:00, 07:00, 08:00, 09:00,
12:00, 16:45, 19:30, 23:15
ТСН
06:45, 07:10, 07:45, 08:10,
09:10 «Снiданок з 1+1»
07:35 «Маша i ведмiдь»
09:30 «Чотири весiлля»
10:45, 12:20 «Мiняю
жiнку - 7»
14:10 «Слiпа»
14:45, 15:45 «Сiмейнi
мелодрами - 6»
17:15 Т/с «Уламки щастя»
20:30, 00:00 «Чистоnews
2016»
21:00 Т/с «Свати - 6»
22:00 «Життя без обману
2016»
UA:ПЕРШИЙ
6:00, 07:00, 08:00, 13:00,
18:40, 21:00 Новини
06:30, 07:05, 08:30
Смакота
07:15 Ранок
09:15 Т/с «Таксi»
10:30, 19:30 Про головне
12:30 Вересень
15:00 ПАРЛАМЕНТСЬКI
СЛУХАННЯ у ВЕРХОВНIЙ
РАДI УКРАЇНИ на тему:

«75-тi роковини трагедiї
Бабиного Яру: уроки
iсторiї та сучаснiсть»
18:25 Новини. Свiт
19:00 Новини. Культура
20:00 РЕ:ФОРМА
20:30 Нашi грошi
21:30 Яскравi моменти
Рiо-2016
21:50 Т/с «Епоха честi»
23:00 Пiдсумки
23:20 На слуху
23:50 Вiд першої особи
ТРК «УКРАїНА»
6:00, 10:50 Реальна
мiстика
07:00, 08:00, 09:00, 15:00,
19:00 Подiї
07:15, 08:15 Ранок з
Україною
09:15 Зiрковий шлях
11:50 Т/с «Колiр
черемшини»
13:45, 15:30 Т/с «Жiночий
лiкар 2»
18:00 Т/с «Спiвачка»
19:45 «Говорить Україна»
21:00, 23:30 Т/с
«Королева бандитiв»
23:00 Подiї дня

ТОНіС
6:30, 16:15 Мова тварин
07:00, 22:10 Довiдник
дикої природи
09:50, 16:50 «Алло,
лiкарю!»
11:15, 19:50 Д/ф
«Щоденники Другої
свiтової вiйни: день за
днем»
13:45 «Будьте здоровi!»
13:55 Дороги до
прекрасного
17:45 «Соцiальнiй статус:
ваша пенсiя»
18:50 В гостях у Д.
Гордона. С. Тарута
21:05 Сироти дикої
природи
21:40 «Вiдлуння»
00:00 «Нiч чорних
краваток»

12:10, 17:55, 23:00
Панянка-селянка
13:30, 20:00 Одного разу
пiд Полтавою
15:00 Т/с «Домашнiй
арешт»
16:35, 22:00 Країна У
21:00 Т/с «Кухня»
00:00 Т/с «Свiтлофор»

13:35, 14:20, 21:30 Т/с
«CSI: Нью-Йорк - 7»
14:00, 19:00, 23:15
«Свiдок»
15:25 Т/с «Гаваї 5.0 - 4»
19:30 Т/с «Кулагiн та
партнери»
23:45 Т/с «Батькiвщина
- 3»

СТБ
7:05, 16:00 «Все буде
добре!»
09:05 «Все буде смачно!»
10:00, 18:30 «За живе!»
11:20 «МастерШеф - 4»
18:00, 22:00 «ВiкнаНовини»
20:00, 22:45 «МастерШеф
- 6»
23:55 Т/с «Коли ми
вдома»

ТЕТ
6:50 М/с «Дора i друзi.
Пригоди в мiстi»
07:35 М/с «Ескiмоска»
08:00 МультMIX
10:10 М/с «Клуб Вiнкс.
Школа чарiвниць»
10:45 Х/ф «Король
повiтря. Лiга чемпiонiв»

НТН
6:45 Х/ф «Нiагара»
08:30 Ранковий «Свiдок»
09:00 «Кримiнальнi
справи»
09:55, 17:25 Т/с
«Детективи»
11:00 «Страх у твоєму
домi»

НОВИЙ КАНАЛ
6:05, 18:00 Абзац
07:05, 08:20 Kids Time
07:07 М/с «Iсторiї Тома i
Джеррi»
08:22 Т/с «Спецзагiн
Кобра»
10:25 Т/с «Моя прекрасна
нянька»
14:20 Т/с «Не родись
вродлива»
19:00 Половинки 2
21:00 Київ вдень i вночi
22:00 Любов на
виживання

09:50, 16:50 «Алло,
лiкарю!»
11:15, 19:45 Д/ф
«Щоденники Другої
свiтової вiйни: день за
днем»
13:50 «Соцiальнiй статус:
ваша пенсiя»
14:50, 23:05 Сили
природи
17:45 Дороги до
прекрасного
18:15 «Цивiлiзацiя
Incognita»
18:45 В гостях у Д.
Гордона. Д. Гнатюк
21:40 Глобал - 3000
22:10 Пригоди Остiна
Стiвенса
00:00 «Натхнення»

13:30, 20:00 Одного разу
пiд Полтавою
15:00 Т/с «Домашнiй
арешт»
16:35, 22:00 Країна У
21:00 Т/с «Кухня»
00:00 Щоденники
Темного

МЕГА
6:50 Дзеркало iсторiї
08:50 Паразити.
Вторгнення
09:40, 20:50 Мисливцi за
змiями

11:40 Третє царство:
гриби
12:30, 18:10 Правила
життя
13:20, 19:00 У пошуках
iстини
14:20 Мiстична Україна
15:20, 19:50 Секретнi
iсторiї
17:20, 22:40 Океан «Вет»
21:40 Дикий Кавказ
23:40 Вражаюче вiдео
ТРК «КИїВ»
7:00 «Ранок по-київськи»
09:30 «Київ музика»
10:00, 23:20
«Телемаркет»
13:00, 15:00, 17:00, 19:00,
21:00, 23:00 «СТН»
13:10, 15:10 «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»
K1
7:40 «Чи знаєте ви, що...»

08:15 «Мультфiльми»
09:20 «Топ-модель поросiйськи»
10:20 «Орел i Решка.
Шопiнг»
12:20 Т/с «Дикий ангел»
14:00, 20:00 «Орел
i Решка. Незвiдана
Європа»
15:00, 21:00 «Орел i
решка. Навколосвiтня
подорож»
16:00 «Файна Юкрайна»
18:00 «Розсмiши комiка»
19:00 «Орел i Решка.
Шопiнг 2016»
22:00 «КВН на БIС»
23:00 Т/с «Доктор Хаус»
ІНТЕР
6:05, 11:15, 12:25, 14:20
Д/п «Слiдство вели... з Л.
Каневським»
07:00, 08:00, 09:00, 12:00,
14:00, 17:40 Новини
07:15, 08:10 «Ранок з
IНТЕРом»
09:20, 21:00 Т/с «Друге
життя»
14:45 «Судовi справи»
15:45 «Сiмейний суд»
16:40 «Давай

одружимося»
18:00, 19:00 «Стосується
кожного»
20:00 «Подробицi»
23:00 Т/с «Закоханi жiнки»
ICTV
6:30 Ранок у великому
мiстi
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:20 Надзвичайнi
новини
10:10 Патруль.
Самооборона
11:05, 13:20 Х/ф «Десять
негренят»
12:45, 15:45 Факти. День
14:30 Т/с «Вiддiл 44»
15:25, 16:20, 21:40 Т/с
«Пес-2»
16:50 Т/с «Острiв
непотрiбних людей»
18:45, 21:05 Факти. Вечiр
22:25 Х/ф «S.W.A.T.
Спецназ мiста янголiв»
5 КАНАЛ
6:00, 21:40 Час-Time
06:25, 18:45 Мiсцевий час
06:35, 17:50 Час громади
06:55 Ранок iз Бiблiєю
07:00, 07:30, 08:00, 08:30,

09:00, 10:00, 11:00, 12:00,
13:00, 14:00, 15:00, 16:00,
17:00, 18:00, 19:00, 20:00,
22:00, 23:00, 00:00 Час
новин
07:10, 07:32, 08:10, 08:25,
08:35 Iнформацiйний
ранок
09:25, 10:10, 11:10,
12:25, 13:15, 14:15,
15:25, 16:15, 17:15, 18:15
Iнформацiйний день
20:03 Час. Пiдсумки дня
22:15 Стоп корупцiї!
2+2
07:35, 11:25 «Облом.UA.»
08:10, 19:00, 23:00
«ДжеДАI»
08:30, 18:30 «Спецкор»
09:00, 23:20 «Секретнi
матерiали»
09:20 Д/п «Лiтаки Другої
свiтової вiйни»
12:40 «Вiдеобiмба»
14:00, 22:00 Т/с «Моссад»
14:55 Х/ф «Пригоди
Посейдона»
19:20 «Люстратор.
Спецпроект»
20:00 Х/ф «Лицарi неба»
23:55 Х/ф «Пiдiрване
сонце»

С Е Р Е ДА , 2 8 ВЕ Р Е С 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 «Чотири весiлля»
10:45 «Мiняю жiнку - 7»
12:20 «Мiняю жiнку»
14:10 «Слiпа»
14:45, 15:45 «Сiмейнi
мелодрами - 6»
17:15 Т/с «Уламки щастя»
20:30 «Чистоnews 2016»
21:00 Т/с «Свати - 6»
22:00 «Повернiть менi
красу 2»
00:00 Т/с «Вiкiнги - 3»
UA:ПЕРШИЙ
6:00, 07:00, 08:00, 13:00,
18:40, 21:00 Новини
09:15 Т/с «Таксi»
11:00 Засiдання Кабiнету
Мiнiстрiв України
17:30 Д/с «Нью-Йорк»
18:25 Новини. Свiт
19:00 Новини. Культура
19:25, 21:45, 22:45 З
перших вуст
20:00 Переселенцi
20:30 Слiдство. Iнфо

21:30 Яскравi моменти
Рiо-2016
21:50 Т/с «Епоха честi»
22:40 Мегалот
23:00 Пiдсумки
23:50 Вiд першої особи
ТРК «УКРАїНА»
6:00, 10:50 Реальна
мiстика
07:00, 08:00, 09:00, 15:00,
19:00 Подiї
07:15, 08:15 Ранок з
Україною
09:15 Зiрковий шлях
11:50 Т/с «Колiр
черемшини»
13:45, 15:30 Т/с «Жiночий
лiкар 2»
18:00 Т/с «Спiвачка»
19:45 «Говорить Україна»
21:30 Футбол. Лiга
Чемпiонiв УЄФА
«Бешикташ» - «Динамо»
23:50 Подiї дня
ТОНіС
6:30 «Вiдлуння»
07:00 Довiдник дикої
природи

ТЕТ
07:35 М/с «Ескiмоска»
08:00 МультMIX
10:10 М/с «Клуб Вiнкс.
Школа чарiвниць»
11:00 Х/ф «Нове вбрання
короля»
12:10, 17:55, 23:00
Панянка-селянка

СТБ
08:50 «Все буде смачно!»
10:45, 18:30 «За живе!»
12:00 «МастерШеф - 4»
18:00, 22:00 «ВiкнаНовини»
20:00, 22:45 «МастерШеф
- 6»
23:55 Т/с «Коли ми
вдома»
НТН
7:10 Х/ф «Тримайся,
козаче!»
08:30 Ранковий «Свiдок»
09:00 «Кримiнальнi
справи»
09:55, 17:25 Т/с
«Детективи»
11:00 «Страх у твоєму
домi»

13:35, 14:20, 21:30 Т/с
«CSI: Нью-Йорк - 7»
14:00, 19:00, 23:15
«Свiдок»
15:25 Т/с «Гаваї 5.0 - 4»
19:30 Т/с «Кулагiн та
партнери»
23:45 Т/с «Батькiвщина
- 3»
НОВИЙ КАНАЛ
07:05, 08:25 Kids Time
07:07 М/с «Iсторiї Тома i
Джеррi»
08:27 Т/с «Спецзагiн
Кобра»
10:30 Т/с «Моя прекрасна
нянька»
14:20 Т/с «Не родись
вродлива»
19:00, 21:55 Хто зверху?
-5
20:55 Київ вдень i вночi
23:55 Х/ф «Похмурi
небеса»

09:40, 20:50 Мисливцi за
змiями
10:40 Вражаючi кадри
12:30, 18:10 Правила
життя
13:20, 19:00 У пошуках
iстини
14:20 Мiстична Україна
15:20, 19:50 Секретнi
iсторiї
17:20, 22:40 Океан «Вет»
21:40 Свiтанок планети
23:40 Вражаюче вiдео

МЕГА
7:50 Правда життя
08:50 Паразити.
Вторгнення

ТРК «КИїВ»
7:00 «Ранок по-київськи»
09:30 «Київ музика»
10:00, 23:20
«Телемаркет»
13:00, 15:00, 17:00, 19:00,
21:00, 23:00 «СТН»
13:10, 15:10 «Громадська
приймальня»
16:00, 04:20
«Мультляндiя»
16:20, 17:10 «У центрi
уваги»
19:20, 21:25 «Столиця»
22:30 «Мiсто добра»
22:55 «Українська

13:35, 14:20, 21:30 Т/с
«CSI: Нью-Йорк - 7»
14:00, 19:00, 23:15
«Свiдок»
15:25 Т/с «Гаваї 5.0 - 4»
19:30 Т/с «Кулагiн та
партнери»
23:45 Т/с «Батькiвщина
- 3»

13:20, 19:00 У пошуках
iстини
14:20 Мiстична Україна
15:20, 19:50 Секретнi
iсторiї
16:20 Iнквiзицiя
17:20, 22:40 Океан «Вет»
21:40 Свiтанок планети
23:40 Вражаюче вiдео

НОВИЙ КАНАЛ
8:05 Х/ф «Страховик»
10:20 Х/ф «Тiнь»
12:30 Х/ф «Розплата»
14:20 Т/с «Не родись
вродлива»
18:00 Абзац
19:00 Любов на
виживання
21:00 Київ вдень i вночi
22:00 Х/ф «Номер 44»

ТРК «КИїВ»
7:00 «Ранок по-київськи»
09:30 «Київ музика»
10:00, 23:20
«Телемаркет»
13:00, 15:00, 17:00, 19:00,
21:00, 23:00 «СТН»
13:10, 15:10 «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»

Нацiональна Лотерея»
K1
7:40 «Чи знаєте ви, що...»
08:15 «Мультфiльми»
09:20 «Топ-модель поросiйськи»
10:20 «Орел i Решка.
Шопiнг»
12:20 Т/с «Дикий ангел»
14:00, 20:00 «Орел
i Решка. Незвiдана
Європа»
15:00, 21:00 «Орел i
решка. Навколосвiтня
подорож»
16:00 «Файна Юкрайна»
18:00 «Розсмiши комiка»
19:00 «Орел i Решка.
Шопiнг 2016»
22:00 «КВН на БIС»
23:00 Т/с «Доктор Хаус»
ІНТЕР
07:00, 08:00, 09:00, 12:00,
14:00, 17:40 Новини
07:15, 08:10 «Ранок з
IНТЕРом»
09:20, 21:00 Т/с «Друге
життя»

14:45 «Судовi справи»
15:45 «Сiмейний суд»
16:40 «Давай
одружимося»
18:00, 19:00 «Стосується
кожного»
20:00 «Подробицi»
23:00 Т/с «Закоханi
жiнки». Заключна серiя
ICTV
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:20 Надзвичайнi
новини
09:50, 16:50 Т/с «Острiв
непотрiбних людей»
11:45, 13:20 Х/ф «S.W.A.T.
Спецназ мiста янголiв»
12:45, 15:45 Факти. День
14:30 Т/с «Вiддiл 44»
15:25, 16:20, 21:40 Т/с
«Пес-2»
18:45, 21:05 Факти. Вечiр
20:20 Секретний фронт
22:25 Х/ф «Нестримнi»
5 КАНАЛ
07:00, 07:30, 08:00, 08:30,
09:00, 10:00, 11:00, 12:00,
13:00, 14:00, 15:00, 16:00,

17:00, 18:00, 19:00, 20:00,
22:00, 23:00, 00:00 Час
новин
07:10, 07:32, 08:10, 08:25,
08:35 Iнформацiйний
ранок
09:25, 10:10, 11:10,
12:25, 13:15, 14:15,
15:25, 16:15, 17:15, 18:15
Iнформацiйний день
20:03 Час. Пiдсумки дня
22:15 Особливий погляд
23:30 Час: Важливо
23:32 Хронiка дня
2+2
08:10, 19:00, 23:00
«ДжеДАI»
08:30, 18:30 «Спецкор»
09:00, 23:20 «Секретнi
матерiали»
09:20 Д/п «Лiтаки Другої
свiтової вiйни»
12:40 «Вiдеобiмба»
13:50, 23:55 Х/ф
«Пiдiрване сонце»
15:40, 22:00 Т/с «Моссад»
16:35 Х/ф «Лицарi неба»
19:20 «Люстратор 7,62»
20:00 Х/ф «Кiнець гри»

Ч Е ТВ Е Р , 2 9 ВЕ Р Е С НЯ
КАНАЛ 1+1
07:35 «Маша i ведмiдь
(укр.)»
09:30, 10:50, 12:20
«Мiняю жiнку - 8»
14:10 «Слiпа»
14:45, 15:45 «Сiмейнi
мелодрами - 6»
17:15 Т/с «Уламки щастя»
20:15 Х/ф «Царство
небесне»
23:00 «Право на владу
2016»
UA:ПЕРШИЙ
07:15 Ранок
09:00, 11:00, 15:00
Новини. Спецвипуск
09:15 Д/ф «Примара
Бабиного Яру»
11:25 Розсекречена
iсторiя
15:20 Надвечiр’я. Долi
16:40 Бабин Яр. Без
права на iснування
18:30 75-тi РОКОВИНИ
ТРАГЕДIЇ БАБИНОГО ЯРУ.
Прямi трансляцiї
20:00 Prime time з
Мирославою Гонгадзе

21:45, 22:45 З перших
вуст
21:50 Т/с «Епоха честi»
23:00 Пiдсумки
23:50 Вiд першої особи
ТРК «УКРАїНА»
07:00, 08:00, 09:00, 15:00,
19:00 Подiї
07:15, 08:15 Ранок з
Україною
09:15 Зiрковий шлях
11:50 Т/с «Колiр
черемшини»
13:45, 15:30 Т/с «Жiночий
лiкар 2»
18:00 Т/с «Спiвачка»
19:45 Футбол. Лiга
Європи УЄФА «Шахтар»
- «Брага»
22:00, 23:30 Т/с «C.S.I.:
Нью-Йорк 3 сезон»
23:00 Подiї дня
ТОНіС
7:00, 22:10 Пригоди
Остiна Стiвенса
09:50, 16:50 «Алло,
лiкарю!»
11:15, 19:45 Д/ф

«Щоденники Другої
свiтової вiйни: день за
днем»
13:50, 17:45 Дороги до
прекрасного
14:45, 23:05 Сили
природи
16:15, 21:00 Сироти дикої
природи
18:15 «Цивiлiзацiя
Incognita»
18:45 В гостях у Д.
Гордона. Д. Гнатюк
21:40 «Вiдлуння»
00:00 «Вячеслав
Хурсенко. Полiт бiлого
журавля»
ТЕТ
6:50 М/с «Дора i друзi.
Пригоди в мiстi»
07:35, 09:45 М/с
«Ескiмоска»
08:00 МультMIX
10:15 М/с «Козаки.
Футбол»
11:30 М/с «Пригоди
Котигорошка та його
друзiв»
12:40 М/с «Лис Микита»

18:00 Х/ф «Нiколи не
здавайся»
20:00 Х/ф «Паралельнi
свiти»
21:55 Х/ф «Крихiтка на
мiльйон доларiв»
00:15 Щоденники
Темного
СТБ
6:40, 16:00 «Все буде
добре!»
08:40 «Все буде смачно!»
10:35, 18:30 «За живе!»
11:50 «МастерШеф - 4»
18:00, 22:00 «ВiкнаНовини»
20:00, 22:45 «Зваженi та
щасливi - 6»
00:10 «Один за всiх»
НТН
6:45 Х/ф «Погань»
08:30 Ранковий «Свiдок»
09:00 «Кримiнальнi
справи»
09:55, 17:25 Т/с
«Детективи»
11:00 «Страх у твоєму
домi»

МЕГА
6:50 Дзеркало iсторiї
07:50 Правда життя
09:40, 20:50 Мисливцi за
змiями
10:40 Вражаючi кадри
12:30, 18:10 Правила
життя

K1
6:30 «TOP SHOP»

07:40 «Чи знаєте ви,
що...»
08:15 «Мультфiльми»
10:50, 16:15 «Орел i
Решка»
15:15 «Орел i решка.
Навколосвiтня подорож»
17:10 «Орел i Решка.
Ювiлейний 2»
19:00 «Орел i Решка.
Незвiдана Європа»
23:00 Т/с «Доктор Хаус»
ІНТЕР
6:05, 11:15, 12:25, 14:20
Д/п «Слiдство вели... з Л.
Каневським»
07:00, 08:00, 09:00, 12:00,
14:00, 17:40 Новини
07:15, 08:10 «Ранок з
IНТЕРом»
09:20, 21:00 Т/с «Друге
життя»
14:45 «Судовi справи»
15:45 «Сiмейний суд»
16:40 «Давай
одружимося»
18:00, 19:00 «Стосується
кожного»
20:00 «Подробицi»

23:00 Х/ф «Список
Шиндлера»
ICTV
6:30 Ранок у великому
мiстi
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:20 Надзвичайнi
новини
10:05, 16:50 Т/с «Острiв
непотрiбних людей»
11:55, 13:20 Х/ф
«Нестримнi»
12:45, 15:45 Факти. День
14:30 Т/с «Вiддiл 44»
15:25, 16:20, 21:40 Т/с
«Пес-2»
18:45, 21:05 Факти. Вечiр
20:20 Iнсайдер
22:25 Х/ф «Нестримнi-2»
5 КАНАЛ
6:00, 21:40 Час-Time
06:25, 18:45 Мiсцевий час
06:35, 17:50 Час громади
06:43, 08:20, 21:25
Бiзнес-час
07:00, 07:30, 08:00, 08:30,
09:00, 10:00, 11:00, 12:00,
13:00, 14:00, 15:00, 16:00,

17:00, 18:00, 19:00, 20:00,
22:00, 23:00, 00:00 Час
новин
07:10, 07:32, 08:10, 08:25,
08:35 Iнформацiйний
ранок
09:25, 10:10, 11:10,
12:25, 13:15, 14:15,
15:25, 16:15, 17:15, 18:15
Iнформацiйний день
20:03 Час. Пiдсумки дня
22:15 Акцент
23:30 Час: Важливо
23:32 Хронiка дня
2+2
08:10, 19:00 «ДжеДАI»
08:30, 18:30 «Спецкор»
09:00, 19:20 «Секретнi
матерiали»
10:00 Д/п «Вердикт
iсторiї»
12:30, 23:00 «Праведники
свiту»
13:55 Х/ф «Пiдiрване
сонце»
15:45, 22:00 Т/с «Моссад»
16:40 Х/ф «Кiнець гри»
20:00 Х/ф «Загiн
порятунку»
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Високошвидкісний Інтернет МТМ. Тел.: (093) 366-16-66; (095) 545-15-33; (098) 201-22-66
П ’Я Т Н ИЦ Я, 3 0 ВЕ Р Е С 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 - 8»
14:10 «Слiпа»
14:45, 15:45 «Сiмейнi
мелодрами - 6»
17:15 Т/с «Уламки щастя»
20:15 Х/ф «Столiття
Якова»
00:55 Х/ф «Чорна стрiла»
UA:ПЕРШИЙ
6:00, 07:00, 08:00, 13:00,
18:40, 21:00 Новини
06:25, 07:05, 08:25
Смакота
07:15 Ранок
09:15 Т/с «Таксi»
09:50 РЕ:ФОРМА
12:00 Prime time з
Мирославою Гонгадзе
15:50 Театральнi сезони
16:30 Д/ф «На порозi
iсторiї»
18:25 Новини. Свiт
19:00 Новини. Культура
19:30 Про головне
21:30 Яскравi моменти
Рiо-2016

21:50 Вiйна i мир
22:30 Класики свiтової
лiтератури
23:00 Пiдсумки
23:20 На слуху
23:50 Вiд першої особи
ТРК «УКРАїНА»
6:00, 10:50 Реальна
мiстика
07:00, 08:00, 09:00, 15:00,
19:00 Подiї
07:15, 08:15 Ранок з
Україною
09:15 Зiрковий шлях
11:50 Т/с «Колiр
черемшини»
13:45, 15:30 Т/с «Жiночий
лiкар 2»
16:00 Х/ф «Жила-була
любов»
18:00 Т/с «Спiвачка»
19:45 «Говорить Україна»
21:00 Х/ф «Паперовi
квiти»
23:00 Подiї дня
23:30 Т/с «C.S.I.: НьюЙорк 3 сезон»
ТОНіС
6:30 Вiдлуння
07:00, 22:10 Пригоди

Остiна Стiвенса
09:50, 16:50 «Алло,
лiкарю!»
11:15, 19:45 Д/ф
«Щоденники Другої
свiтової вiйни: день за
днем»
13:45, 17:45 Дороги до
прекрасного
14:40, 23:05 Сили
природи
16:15 Сироти дикої
природи
18:45 В гостях у Д.
Гордона. Д. Гнатюк
21:00 Мова тварин
21:40 «Вiдлуння»
00:00 «Нiч чорних
краваток»
ТЕТ
6:50 М/с «Дора i друзi.
Пригоди в мiстi»
07:35 М/с «Ескiмоска»
08:00 МультMIX
09:55 М/с «Лис Микита»
11:00 М/с «Як козаки...»
15:35 М/с «Козаки.
Футбол»
16:50 М/с «Пригоди
Котигорошка та його
друзiв»

18:00 Х/ф «Джек Гантер.
У пошуках скарбiв
Угарiта»
19:50 Х/ф «Джек Гантер.
Прокляття гробницi
Ехнатона»
21:40 Х/ф «Джек Гантер.
Небесна зiрка»
23:30 Х/ф «Крихiтка на
мiльйон доларiв»
СТБ
6:10 «Зiркове життя. Бiс
в ребро»
07:10 «Зiркове життя.
Обережно - ревнощi!»
08:10 Х/ф «З привiтом,
Козаностра»
10:05 Х/ф «Холодне
серце»
18:00, 22:00 «ВiкнаНовини»
18:55 «Слiдство ведуть
екстрасенси»
20:00, 22:50 «Нацiональне
талант-шоу «Танцюють
всi!-9»
00:30 Т/с «Коли ми
вдома»
НТН
7:00 Х/ф «Беремо все

на себе»
08:30 Ранковий «Свiдок»
09:00 «Кримiнальнi
справи»
09:55, 17:25 Т/с
«Детективи»
11:00 «Страх у твоєму
домi»
13:35, 14:20, 21:30 Т/с
«CSI: Нью-Йорк - 7»
14:00, 19:00, 23:15
«Свiдок»
15:25 Т/с «Гаваї 5.0 - 4»
19:30 Т/с «Кулагiн та
партнери»
23:45 Т/с «Елементарно»
НОВИЙ КАНАЛ
6:00, 18:00 Абзац
06:55, 08:15 Kids Time
06:57 М/с «Iсторiї Тома i
Джеррi»
08:17 Т/с «Спецзагiн
Кобра»
09:15, 22:40 Половинки-2
11:15, 21:40 Київ вдень
i вночi
15:15, 19:00
Супермодель поукраїнськи-3
00:30 Х/ф «Страховик»

МЕГА
6:50 Дзеркало iсторiї
07:50 Правда життя
08:50 Ген звiра
09:40, 20:50 Мисливцi за
змiями
10:40 Вражаючi кадри
11:40 Свiт на долонi
12:30, 18:10 Правила
життя
13:20, 19:00 У пошуках
iстини
14:20 Мiстична Україна
15:20, 19:50 Секретнi
iсторiї
16:20 Iнквiзицiя
17:20, 22:40 Океан «Вет»
21:40 Свiтанок планети
23:40 Вражаюче вiдео
ТРК «КИїВ»
7:00 «Ранок по-київськи»
09:30 «Київ музика»
10:00 «Телемаркет»
13:00, 15:00, 17:00, 19:00
«СТН»
13:10, 15:10 «Громадська
приймальня»
16:00 «Мультляндiя»
16:20, 17:10 «У центрi
уваги»
19:20 «Столиця»

20:30 «ШУСТЕР. Live»
00:30 «Українська
Нацiональна Лотерея»
K1
6:30 «TOP SHOP»
07:40 «Чи знаєте ви,
що...»
08:15 «Мультфiльми»
10:50 «Орел i Решка»
15:15 «Орел i Решка.
Ювiлейний 2»
17:10 «Орел i Решка.
Незвiдана Європа»
22:00 Х/ф «Один день»
00:00 «КВН на БIС»
ІНТЕР
6:05, 11:15, 12:25, 14:20
Д/п «Слiдство вели... з Л.
Каневським»
07:00, 08:00, 09:00, 12:00,
14:00, 17:40 Новини
07:15, 08:10 «Ранок з
IНТЕРом»
09:20 Т/с «Друге життя»
14:45 «Судовi справи»
15:45 «Сiмейний суд»
16:40 «Давай
одружимося»
18:00 «Стосується
кожного»

20:00 «Подробицi»
21:00 «Чорне дзеркало»
23:30 Х/ф «Тiльки
повернись»
ICTV
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:20 Надзвичайнi
новини
10:05, 16:50 Т/с «Острiв
непотрiбних людей»
11:55, 13:20 Х/ф
«Нестримнi-2»
12:45, 15:45 Факти. День
14:30 Т/с «Вiддiл 44»
15:25, 16:20 Т/с «Пес-2»
18:45, 21:05 Факти. Вечiр
20:20 Антизомбi
21:25 Х/ф «Нестримнi-3»
23:55 Т/с «Комiсар Рекс»
5 КАНАЛ
6:25, 18:45 Мiсцевий час
06:35, 17:50 Час громади
06:43, 08:20, 21:25
Бiзнес-час
06:55 Ранок iз Бiблiєю
07:00, 07:30, 08:00, 08:30,
09:00, 10:00, 11:00, 12:00,
13:00, 14:00, 15:00, 16:00,
17:00, 18:00, 19:00, 20:00,
22:00, 23:00, 00:00 Час

новин
07:10, 07:32, 08:10, 08:25,
08:35 Iнформацiйний
ранок
09:25, 10:10, 11:10,
12:25, 13:15, 14:15,
15:25, 16:15, 17:15, 18:15
Iнформацiйний день
20:03 Час. Пiдсумки дня
22:15 Стоп корупцiї!
23:30 Хронiка дня
2+2
08:10, 19:00 «ДжеДАI»
08:30, 18:30 «Спецкор»
09:00 «Секретнi
матерiали»
10:00 Д/п «Вердикт
iсторiї»
12:30 «Праведники
свiту»
13:55 Х/ф «Помста
безоднi»
15:45 Т/с «Моссад»
16:40 Х/ф «Загiн
порятунку»
19:20 Х/ф «Ларго Вiнч:
Початок»
21:25 Х/ф «Ларго Вiнч:
Змова в Бiрмi»
23:40 Х/ф «Королiвство
гладiаторiв»

СУБОТ А , 1 ЖО ВТ НЯ
КАНАЛ 1+1
6:00, 19:30 ТСН
06:45 «Грошi»
08:00 «Снiданок.
Вихiдний»
10:00 Х/ф «Столiття
Якова»
15:10 «Юрмалiто з
Кварталом 95»
18:30 «Розсмiши комiка»
20:15 «Українськi
сенсацiї»
21:15 «Лiга смiху.
Юрмала»
23:20 Х/ф «Невдаха iз
Каунт-Каунтi»
UA:ПЕРШИЙ
7:20 Шеф-кухар країни
07:50, 23:40 Золотий
гусак
08:15 Смакота
09:00 М/с «Мандрiвники
в часi»
11:20 Школа Мерi
Поппiнс
11:35 Казки Лiрника
Сашка
16:45 Гандбол. Лiга
чемпiонiв. 2-й тур.

«Динамо-Бухарест»
(Румунiя) - «Мотор»
(Запорiжжя)
18:40 Х/ф «Шопен.
Бажання кохати»
21:00 Новини
21:30 Яскравi моменти
Рiо-2016
21:50 Розсекречена
iсторiя
23:20 Вперед на Олiмп
ТРК «УКРАїНА»
7:00, 15:00, 19:00 Подiї
07:10 Зiрковий шлях
09:00, 15:20 Т/с
«Королева бандитiв»
17:00, 19:40 Т/с «Хiрургiя.
Терапiя любов’ю»
21:50 Х/ф «Щаслива»
23:45 Реальна мiстика
ТОНіС
6:10 Х/ф «Мрiя»
09:50 «Шеф-кухар
країни» з М.Поплавським
11:00, 18:50 Д/ф
«Щоденники Другої
свiтової вiйни: день за
днем»

13:20, 15:55 «Цивiлiзацiя
Incognita»
13:50 Дороги до
прекрасного
15:00 Пригоди Остiна
Стiвенса
16:10 «Вiдверто про
музику з В. Дорошем»
17:00 Концерт В. Дороша
«Осiнь. 14 новел»
20:05 Сили природи
21:00 Грандiознiй
концерт О. Чубаревої
«Lady Opera»
22:50 Х/ф «Дике серце»
ТЕТ
6:00, 10:10 М/с «Дорамандрiвниця»
06:45 Байдикiвка
07:35 М/с «Ескiмоска»
08:00 МультMIX
11:05 М/с «Елвiн i
бурундуки»
11:30 М/с «Козаки.
Футбол»
11:55 Країна У
14:30 Х/ф «Джек Гантер.
У пошуках скарбiв
Угарiта»

16:20 Х/ф «Джек Гантер.
Прокляття гробницi
Ехнатона»
18:10 Х/ф «Джек Гантер.
Небесна зiрка»
20:00 Танька i Володька
00:00 Т/с «Свiтлофор»

19:30 Х/ф «Ати - бати,
йшли солдати...»
21:10 Х/ф «Фанфантюльпан»
23:00 Х/ф «Розшукується
герой»
00:50 Х/ф «Король клiтки»

СТБ
6:30 «ВусоЛапоХвiст»
08:00 «Караоке на
Майданi»
09:00 «Все буде смачно!»
09:55 Т/с «Коли ми
вдома»
12:45 «Зваженi та
щасливi - 6»
16:10 «Хата на тата»
19:00 «Х-Фактор - 7»
22:05 «Нацiональне
талант-шоу «Танцюють
всi!-9»
00:55 «Слiдство ведуть
екстрасенси»

НОВИЙ КАНАЛ
6:25 Kids Time
06:27 Хто зверху-5
08:25 Ревiзор
11:25 Страстi за
ревiзором
14:10 Любов на
виживання
16:05 М/ф «Iван Царевич i
сiрий вовк 2»
17:45 Х/ф «Хоббiт:
Несподiвана подорож»
21:00 Х/ф «Хоббiт:
Пустище Смауга»
00:05 Х/ф «Тiнь»

НТН
5:55 Х/ф «Кармелюк»
11:30 «Речовий доказ»
15:00 Т/с «Детективи»
19:00 «Свiдок»

МЕГА
6:00 Бандитська Одеса
07:40 Мiстична Україна
09:30, 18:30 У пошуках
iстини
11:10 Карл Великий

12:50, 20:10 НЛО з
минулого
14:40 Королева Пiвночi
15:40 Свiтанок планети
22:00 Секретнi iсторiї
23:00 Вирiшальна мить
ТРК «КИїВ»
8:00 «Ранок по-київськи»
09:30 «Київ музика»
10:00, 23:20
«Телемаркет»
13:00 «Україна - моя
родина»
14:10 «Мультляндiя»
14:50 «Паспортний стiл»
15:00, 17:00, 19:00, 21:00,
23:00 «СТН»
15:10, 17:10 «У центрi
уваги»
19:20, 21:25 «Столиця»
22:30 «Життєвi iсторiї»
22:55 «Українська
Нацiональна Лотерея»
K1
6:30 «TOP SHOP»
07:40 «Чи знаєте ви,
що...»
08:15 «Мультфiльми»

09:10 Х/ф «Пригоди
Бейлi: Нiч у Коутаунi»
11:00 Х/ф «Любий Джон»
13:00 «Кохання з першого
погляду»
14:00 Х/ф «Один день»
16:00 «Орел i Решка.
Незвiдана Європа»
17:00, 22:00 «Орел i
Решка. На краю свiту»
21:00 «Орел i Решка.
Шопiнг 2016»
23:00 Т/с «Сонна
Лощина»
ІНТЕР
08:00, 20:00 «Подробицi»
09:00 Х/ф «Артист iз
Коханiвки»
10:30 Х/ф «Чотири нуль
на користь Танечки»
12:15 Х/ф «Дорога Олена
Сергiївна»
14:15 Х/ф «Обмiняйтесь
обручками»
16:15 Х/ф «Вибiр моєї
матусi»
18:10, 20:30 Х/ф «Кохання
з випробувальним
термiном»

22:30 «Добрий вечiр на
Iнтерi»
23:30 «Навколо М»
ICTV
08:20 Бiльше нiж правда
09:15 Секретний фронт
11:10 Громадянська
оборона
12:10, 13:00 Iнсайдер
12:45 Факти. День
13:20 Х/ф «Тринадцять
днiв»
16:15 Х/ф «Нестримнi-3»
18:45 Факти. Вечiр
19:20 Надзвичайнi
новини. Пiдсумки
20:05 Х/ф «Три iкси»
22:35 Х/ф «Команда «А»
5 КАНАЛ
7:00, 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
10:10 Модне здоров’я
10:30 Сiмейний лiкар
11:30 Майстри ремонту
12:15 Сiмейнi зустрiчi

12:30 Прес-конференцiя
щодо ситуацiї у зонi АТО
13:10 Кiно з Я. Соколовою
13:30 Iсторiя успiху
13:40 Сучасний фермер
14:10 Феєрiя мандрiв
15:15 Час iнтерв’ю
18:15 Фактор безпеки
21:00 Велика полiтика
21:30 Вiкно в Америку
22:30 Д/п «Окупацiя»
2+2
07:50 «Нове Шалене
вiдео по-українськи»
09:00 «Облом.UA»
10:00 «Вайпаут»
12:20 «Top Gear»
13:25 Х/ф «40 днiв та
ночей»
15:10 Х/ф «Помста
безоднi»
17:00 Х/ф «Ларго Вiнч.
Початок»
19:20 10 тур ЧУ з футболу
«Днiпро» - «Олександрiя»
21:25 Х/ф «Ласкаво
просимо в капкан»
23:20 Х/ф «Залiзний
кулак»

НЕДIЛЯ , 2 Ж О ВТ НЯ
КАНАЛ 1+1
08:00 «Снiданок.
Вихiдний»
09:00 «Лото-забава»
09:40 М/ф «Маша i
ведмiдь»
10:05 ТСН
11:00 «Свiт навиворiт»
12:20 «Українськi
сенсацiї»
13:20 «Життя без обману
2016»
14:40 «Повернiть менi
красу 2»
16:00 Т/с «Свати»
19:30 «ТСН-Тиждень»
21:00 «Голос. Дiти 3»
23:25 «Аргумент кiно»
UA:ПЕРШИЙ
09:00 Х/ф «Шопен.
Бажання кохати»
11:35 М/с «Мандрiвники
в часi»
12:30 Театральнi сезони
14:30 Фольк-music
15:40 Д/ф «Простiр
толерантностi. Вiзьму
твiй бiль собi»
16:00 Твiй дiм-2

16:30 Т/с «Епоха честi»
20:10 Подорожнi
21:00, 05:35 Новини
21:30 Перша шпальта
22:30 Класики свiтової
лiтератури
23:00 Паспортний сервiс
23:20 Добрi справи
ТРК «УКРАїНА»
07:30 Зiрковий шлях
09:15 Х/ф «Щаслива
11:10 Т/с «Хiрургiя.
Терапiя любов’ю»
15:10 Х/ф «Паперовi
квiти»
17:10, 20:00 Т/с «Зведена
сестра»
19:00 Подiї тижня з
Олегом Панютою
22:00 Х/ф «Жила-була
любов»
23:50 Реальна мiстика
ТОНіС
7:50 «Натхнення»
09:50 «Вiдверто про
музику з В. Дорошем»
11:00 Концерт В. Дороша
«Осiнь. 14 новел»

13:55 «Шеф-кухар
країни» з Михайлом
Поплавським
16:25, 21:35 Зоопарки
свiту
17:00 Концерт
М. Поплавського
«Українська пiсня року»
20:15 «Кумири»
20:35 «Свiтськi хронiки»
21:00 Євромакс
22:05 Х/ф «Герой сiм’ї»
00:00 «Вихiдний, пiсля
опiвночi»
ТЕТ
6:00, 10:10 М/с «Дорамандрiвниця»
07:35 М/с «Ескiмоска»
08:00 МультMIX
11:05 М/с «Елвiн i
бурундуки»
11:25 М/ф «Ведмедiсусiди. На порятунок!»
13:10 Х/ф «Паралельнi
свiти»
15:00 Танька i Володька
18:00 Одного разу пiд
Полтавою
20:35 Країна У

А ти вже ПЕРЕДПЛАТИВ «Вишгород»?

00:00 Т/с «Свiтлофор»
СТБ
6:30 «ВусоЛапоХвiст»
07:35, 10:50 «Х-Фактор
- 7»
09:00 «Все буде смачно!»
09:55 «Караоке на
Майданi»
12:40 «МастерШеф - 6»
19:00 «Битва
екстрасенсiв 16»
21:15 «Один за всiх»
22:25 «Давай поговоримо
про секс»
00:25 «Слiдство ведуть
екстрасенси»
НТН
6:20 Х/ф «Беремо все
на себе»
07:50 Х/ф «Я оголошую
вам вiйну»
09:30 Т/с «Життя, якого
не було»
12:50 «Розсмiши комiка»
13:45 Т/с «Великi
почуття»
14:40 Х/ф «Фанфантюльпан»

16:35 «Легенди карного
розшуку»
19:00 Т/с «Черговий
ангел - 2»
22:40 Х/ф «Вiдкрите
море»
00:25 Х/ф «П’ятниця
13-е»
НОВИЙ КАНАЛ
6:50 Kids Time
06:52 Т/с «Пригоди
Мерлiна»
11:25 Х/ф «Хоббiт:
Несподiвана подорож»
14:40 Х/ф «Хоббiт:
Пустище Смауга»
17:55 Х/ф «Хоббiт: Битва
п’яти воїнств»
21:00 Х/ф «Оз: Великий i
жахливий»
23:20 Х/ф «Бабадук»
МЕГА
6:00 Бандитський Київ
07:40 Мiстична Україна
09:30, 18:30 У пошуках
iстини
11:10 Вiкiнги: вiдкриття
свiту

Індекс газети «Вишгород» у Каталозі
місцевих періодичних видань 40007.

Виробничому підприємству (у м.
Вишгороді) з фасовки курятини на
постійну роботу потрібні працівники.
З/п — відрядно-преміальна,
від 4 000 грн.
Тел: (067) 503-19-83
Продам 9,2 сотки
під будівництво
(на початку с. Старі Петрівці).
Ліс — 150 м, світло — 36 кВт.
Тел: (095) 378-19-69

Продам/обміняю на житло
(нове, старе) 2 га під
індивідуальне садівництво
(не пай), 1 лінія води.
Тел: (097) 656-88-97

Адвокат. Суди, стягнення боргів. Повернення
депозитів. Продаж землі (ОСГ). Оформлення.
Тел: (050) 556-22-70

Продам земельну ділянку (приватизовану). Тел: (063) 855-26-22

12:00 Карл Великий
12:50, 20:10 НЛО з
минулого
14:40 Смугасте життя
15:40 Свiтанок планети
17:30 Дивовижнi митi
життя
22:00 Секретнi iсторiї
23:00 Вирiшальна мить
ТРК «КИїВ»
8:00 «Ранок по-київськи»
09:30 «Шеф-кухар
країни»
13:00 «Українська мрiя М.
Поплавського»
13:30 «Київ музика»
14:00 «Київськi iсторiї»
14:30 «Служба порятунку»
15:00 «У центрi уваги»
18:50 «Прогулянки
мiстом»
19:20, 21:30 «Столиця»
21:00, 23:00 «СТНтижневик»
22:35 «СТН-спорттижневик»
22:55 «Українська
Нацiональна Лотерея»

K1
6:30 «TOP SHOP»
07:40 «Чи знаєте ви,
що...»
08:15 «Мультфiльми»
09:25 Х/ф «Любий Джон»
11:30 Х/ф «Пригоди
Бейлi: Нiч у Коутаунi»
13:15 «Орел i Решка. На
краю свiту»
18:10 «Орел i Решка.
Шопiнг 2016»
19:10 «Вечiрнiй квартал»
21:00 Х/ф «Дюплекс»
22:45 «КВН»
ІНТЕР
08:10 «уДачний проект»
09:00 «Готуємо разом»
10:00 «Орел i решка.
Навколосвiтня подорож»
11:00 «Орел i Решка.
Шопiнг»
13:00 Х/ф «Тiльки
повернись»
15:00 Х/ф «Кохання
з випробувальним
термiном»
18:40 Т/с «Зимове танго»
20:00 «Подробицi тижня»

21:30 Т/с «Зимове танго»
23:50 Х/ф «Обмiняйтесь
обручками»
ICTV
08:45 Дивитись усiм!
10:30 Без гальм
10:55, 13:00 Х/ф
«Тринадцять днiв»
12:45 Факти. День
14:00 Х/ф «Команда «А»
16:15 Х/ф «Три iкси»
18:45 Факти тижня
20:25 Х/ф «Три iкси-2.
Новий рiвень»
22:20 Х/ф «Призначення /
Патруль часу»
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 Феєрiя мандрiв
12:15 Сiмейнi зустрiчi
12:40 Прес-конференцiя
щодо ситуацiї у зонi АТО
13:10 Модне здоров’я
19:25 Невигаданi iсторiї

У Вишгороді відділ передплати Центру поштового зв’язку №10
(пл. Т. Шевченка, 2) працює: понеділок — п’ятниця,
з 8:30 до12: 30 і з 13:30 до 17:30. Тел: (04596) 54-349

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
(097) 614-56-47

20:00 Д/п «Повiтрянi
захисники»
21:00 Час: пiдсумки
тижня з В. Гайдукевичем
21:40 Час-Time
22:30 Д/п «Окупацiя»
23:30 Фiнансовий
тиждень
2+2
7:50 «Нове Шалене
вiдео по-українськи»
08:20 «Облом.UA»
09:00 Бушидо
10:35, 16:00 «Роби
бiзнес»
11:00 «Люстратор 7.62»
12:00 «Люстратор.
Спецпроект»
13:00 «Секретнi
матерiали»
13:50 10 тур ЧУ з футболу
«Волинь» - «Карпати»
16:25 Х/ф «Ларго Вiнч:
Змова в Бiрмi»
19:20 10 тур ЧУ з футболу
«Динамо» - «Зiрка»
21:30 «ПРОФУТБОЛ»
23:15 Х/ф «Королiвство
гладiаторiв»

Відповідальний за розповсюдження
газети «Вишгород» —
Олексій, тел: 063-63-66-387

Вважати недійсними втрачені документи від
10.12.1991 р. про членство в ГБК «Ветеран»
(гаражний бокс № 98) на ім’я
Владислава Михайловича МАЗУНІНА
Вважати недійсними втрачені документи від
10.12.1991 р. про членство в ГБК «Ветеран»
(гаражний бокс № 404) на ім’я
Володимира Григоровича КИСЛЯКА
Вважати недійсними втрачені документи від
10.12.1991 р. про членство в ГБК «Ветеран»
(гаражний бокс № 400) на ім’я
Петра Семеновича ПОХИТАЛЮКА
Вважати недійсними втрачені документи від
10.12.1991 р. про членство в ГБК «Ветеран»
(гаражний бокс № 96) на ім’я
Віктора Тарасовича КУХАРЧУКА

8

22 вересня

Мозаїка

2016 року

У день народження Героя
25 вересня об 11:00 запрошуємо вшанувати пам’ять Костянтина НЕПОПА.
Біля інформаційного стенду подій Революції Гідності та вшанування пам’яті Героїв Небесної Сотні —
відкриття пам’ятної дошки Костянтину Непопу, який загинув
у зоні АТО. У цей день йому виповнилося б 37 років.
Голова ГО «Вишгород — наш дім» Володимир ЛІСОГОР

аФішка

Запрошуємо до спільної молитви
25 вересня ц. р. парафія церкви святого князя Володимира (УПЦ КП) відзначатиме 15 років від дня заснування храму.
8:00 — урочиста соборна літургія; після закінчення літургії — молебень та панахида.
До спільної молитви запрошуються священики храмів
Вишгородщини, парафіяни храму св. Володимира, жителі та
гості міста.

Вивчаймо українську
Духовно-просвітницький центр «Спадщина» продовжує
запис охочих на безкоштовні курси вивчення української
мови. Школа української вже провела своє перше заняття
і чекає нових учнів по суботах з 10:00 у читальному залі
Вишгородської центральної районної бібліотеки (вул. Н.
Шолуденка, 8, 2-ий поверх). Запис за телефонами: 067-45931-56, 095-177-82-56 (Степанія Сідляр).

Археологічно-краєзнавчий гурток
В історичному музеї Вишгородського історико-культурного заповідника (вул. М. Грушевського, 1) по середах об
11:00 і 15:00 — археологічно-краєзнавчий гурток ім. Івана
Чернякова. Керівник — Вадим Перегуда (тел: 067-900-57-32).

Вишгородський камерний театр
22 вересня (четвер) — у актовій залі гімназії «Інтелект»
(м. Вишгород, вул. Шкільна, 14) вистава «Пристрасті дому
пана Г.-П.» за п’єсою О. Пчілки «Сужена не огужена». Початок о 20:00. Квитки — за тел: 063-224-34-80.

Нехай Вишгород славиться на всю Україну!
Вітаю земляків із Днем міста – міста з
особливим колоритом, традиціями і славною історією. Бажаю, щоби наш Вишгород
розвивався, процвітав, зростав і молодів!
Усім жителям — красивих, затишних будинків, доглянутих дворів! Нехай у кожного
будуть щасливі усміхнені обличчя, діти ростуть у комфорті, навчаються в сучасних садочках та школах.
Нехай Вишгород потопає в зелені, буяє квітами і славиться на всю Україну!
Депутат Вишгородської міської ради Богдан РУДЕНОК,
голова Вишгородської міської організації Радикальної
партії Олега Ляшка

Дорогі мої виборці!

З днем народження щиро вітаємо брата —
Володимира Антоновича КОНОНЧУКА!
Бажаємо море радості, безмежного щастя, здійснення мрій,
сонячних світанків і прекрасного настрою кожного дня!
Хай сонечко світить із ясного неба,
Бажаєм усього, чого тільки треба,
Хай доля дарує довгого віку,
Добре здоров’я і щастя без ліку,
Хай обминають дім твій тривоги,
Хай цвітом і рястом проляжуть дороги.
Хай серце твоє зігріває тепло,
Щоб завжди в душі панувало добро!
Мудрості, наснаги, здоров’я без ліку
І довгого-довгого щедрого віку!
Сестри Маруся, Зоя, Тоня

На роботу в аптеку потрібні
ФАРМАЦЕВТИ. В аптеці в оренду
здається кабінет. Тел: (097) 285-50-48

Вітання

Шановні вишгородці!
Від щирого серця вітаю вас із Днем народження нашого рідного міста Вишгорода. Нині
йому виповнюється 1070 років!
У цей радісний день бажаю нашим шановним
старожилам бадьорості духу, здоров’я, любові дітей і онуків. Саме завдяки вашій добросовісній
праці ми маємо змогу проживати в такому красивому і комфортному місті.
Нашій талановитій молоді зичу світлої перспективи, здорового та заможного життя.
Я твердо переконаний, що наше з вами почуття патріотизму до
рідного міста, любов до його вуличок і скверів, чарівної природи надихатимуть і надалі творити благо для всієї громади Вишгорода. Ми
варті жити в дивовижному і зручному місті. Для цього у нас є всі можливості: прекрасні і мудрі люди, вміння і заповзятість, шляхетність і
мудрість. Я щиро вірю, дорогі вишгородці, що разом із вами ми будемо розвивати наше місто за кращими європейськими стандартами.
Добра вам, щастя і радості!
З Днем міста!
Ваш депутат Вишгородської міської ради
Олексій ПОЛІЩУК

З днем народження
тебе, Вишгороде!
Тільки уявити, тобі виповнюється 1070 років, а ти все такий же
юний, сучасний та енергійний!
Кожен із нас, вишгородців, любить тебе, Вишгороде, пишається
твоєю історією, прагне для тебе
європейського майбутнього!
Зростай та процвітай, наше улюблене місто!
У День народження Вишгорода зичу моїм землякам, перш за все, миру, добра, родинного затишку,
Божого благословіння та покровительства захисників Вишгорода, перших наших святих Бориса і Гліба.
Хай щастя, любов і достаток живуть у кожному
куточку нашого міста, в кожній родині, об’єднуючи
всіх нас у згуртовану і небайдужу громаду.
З Днем народження, рідний Вишгороде!
З Днем міста, шановні вишгородці!
Тетяна БРАЖНІКОВА,
секретар Вишгородської міської ради

У «Лелечому гніздечку»

Етно-садочок
Торі ШУМ
ФОТО — автор, «Вишгород»

У Вишгороді в приватному секторі (вул. Космонавтів) відкрився дитячий етносадочок «Лелече гніздечко».
Вишгородчанка Анна Павленко — молода мама. І коли прийшов час відводити дітей у
дитячий садочок, зіштовхнулась із кричущою проблемою —
переповненістю у групах. Знайшла альтернативу — відкрила
власний.
Анна Павлeнко закінчила історичний факультeт Національного унівeрситeту Т. Шeвчeнка, кeрівник Вишгородського
осeрeдку «Пласт-скаутська організація України», чарівна мама
двох малюків.
Створила україномовнe сeрeдовищe з цікавою та насичeною
програмою, дe дітки у грі навчаються та розвиваються.
«Садочок наш — повного дня, також можна приходити
на окремі заняття, — розповідає Анна. — Він розрахований
на діток від 2-х рочків. Під час адаптаційного періоду батьки
можуть бути поруч зі своєю малечею. Програма базується на
національних звичаях, культурі. Ми вчимо нe тільки відчувати
та розуміти свої потрeби, а й пам’ятати, бачити потрeби інших,
вчимося разом робити добрі справи.
Враховуємо дитячі бажання. Якщо, наприклад, у нас заняття з малювання, а дитина хоче ліпити з пластиліну, — право
вибору за нею».
Дошкільнята багато часу проводять на свіжому повітрі: малюють, ліплять із пластиліну. Також відвідують басейн, ходять у

мандрівки до лісу. Пeдагоги піклуються про всeбічний розвиток
дітeй. Знайомлять їх із українськими звичаями та традиціями.
Відзначають народні свята: Покрову, Андріївські вeчорниці, Святого Миколая, на Різдво співають колядки та ставлять вeртeп.
Садочок із хорошими умовами: у незагазованому районі,
із зеленим подвір’ям, є простора ігрова зона, яскраві малюнки
на стінах, п’ятиразове харчування (мeню розроблeнe дієтологом садочка та корeгується згідно сeзонних овочів та фруктів).
Різні заняття — мистецького напрямку, англійською мовою, є
еко-іграшки, які розвивають фантазію. Діти також опановують
елементи козацького рукопашного бою, які зміцнюють вестибулярний апарат, розвивають кмітливість, а також дізнаються про
звичаї та обряди козацтва.
Більше фото – див. на сайті газети «Вишгород»

Конкурс

Виконавчий комітет Вишгородської міської ради
оголошує конкурс на заміщення вакантної посади:

Достатку кожній родині!
Тепло і сердечно вітаю вишгородців
з одним із найулюбленіших і радісних
свят — Днем міста! Ми зустрічаємо його
з почуттям гордості за багату і цікаву
історію нашого рідного Вишгорода, з
упевненістю в успішному і щасливому
майбутньому.
Нехай же росте і процвітає наше улюблене місто! Щастя, кохання і достатку — кожній родині,
добробуту — міській громаді.
З Днем міста!
З повагою
депутат Вишгородської міської ради від
Радикальної партії Олега Ляшка Сергій ПІНЧУК

Вишгород

ПОТРІБЕН ДИСПЕТЧЕР У СЛУЖБУ
ТАКСІ М. ВИШГОРОДА
Обов’язки: прийом
і опрацювання замовлень.
Вимоги: чітка дикція, ввічливість,
відповідальність.
Графік роботи:
позмінний — доба/дві.
Вік: 18 — 40 років.
З\п — за співбесідою.
Тел: 093-379-34-49 — Алла
або 063-33-66666 — Роман
ПОТРІБНІ
ВОДІЇ —
ЧОЛОВІКИ І
ЖІНКИ.
Вимоги: свій
автомобіль,
акуратність,
ввічливість
і
гарний настрій.
Досвід роботи: від 3-х
років.
У нас відмінні умови роботи,
прекрасний колектив.
Можливе навчання і допомога в
орієнтуванні адрес.
Працюємо по Києву, Київській
області та по Україні.
Графік роботи: від 8 до 12 годин
на добу (день/ніч) за бажанням.
ТЕЛЕФОНУЙТЕ: 093-379-34-49
— Алла або 063-33-66666 — Роман

спеціаліста І категорії сектору
контролю надходжень до міського бюджету Вишгородської міської ради.
Вимоги:
— освіта вища (спеціаліст, магістр);
— вільне володіння українською
мовою;
— знання ПК (Word, Exel);
— досвід роботи у державних
установах — не менше 3-ох років,
досвід роботи за фахом — не менше
5 років.
Особи, які бажають взяти участь
у конкурсі, подають до конкурсної
комісії наступні документи:
заяву встановленого зразка;
заповнену особову картку (форма П2-ДС) із відповідними додатками
(трудова діяльність, автобіографія);
дві фотокартки розміром 3х4 см;

P. S.
Дні
народження
корисні
не лише
у круглі
дати
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копії документів про освіту, підвищення кваліфікації тощо;
копію
військового
квитка
(для
військовослужбовців
або
військовозобов’язаних);
копію документа, який 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 із
дня оприлюднення повідомлення за
адресою: м. Вишгород, пл. Т. Шевченка, 1, каб. № 134, тел. (04596)
54-554.
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