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Осінньо-золотий концерт

«Як гарно, що сьогодні ми зібралися отут» > 6
Шановні юристи і працівники
юридичної сфери!
Вітаю вас із професійним святом — Днем юриста!
Бути юристом — дуже престижно, але разом із тим — надзвичайно складно, оскільки ваша професія вимагає величезної
відповідальності.
Бажаю вам завжди пам’ятати про своє призначення! Професійних вам здобутків, успіхів, благополуччя та нових досягнень у
нелегкій, але дуже потрібній людям роботі.
Вишгородський міський голова Олексій МОМОТ

Позачергова XVI сесія Вишгородської міської ради VII скликання

Світло на вулицях вмикатимуть на годину раніше.
Будівництво у Вишгороді контролюватиме міська рада
Влас. інф.
Порядок денний позачергової XVI сесії Вишгородської міської ради VII скликання, що відбулася 4 жовтня ц. р., складався із трьох пунктів. І
присутні на засіданні 27 обранців міської громади
практично одноголосно підтримали проекти підготовлених рішень.
Так, ухвалили внести зміни до рішення про міський бюджет на 2016 рік: за ініціативою депутата Богдана Руденка, на оплату зовнішнього освітлення міста виділено 60 тис. грн. Цього має вистачити до кінця
року, аби на годину раніше вмикати ліхтарі на вули-

цях. Нагадаємо: ця година коштує втричі дорожче, та
здоров’я й безпека наших мешканців, як наголосив
міський голова Олексій Момот, — найголовніше.
Зміни у рішеннях щодо утворення відділу з питань державного архітектурно-будівельного контролю Вишгородської міської ради та Положення про
Відділ були зроблені на вимогу Держархбудінспекції
України, що наполягала на виключенні з найменування словосполучення «з питань». Начальник Відділу Олександр Шамота висловив сподівання, що у
двотижневий термін всі повноваження у сфері Держархбудконтролю на території міста будуть передані
Вишгородській міській раді.

Чудотворні Ікони

аФішка

Вивчаймо українську
Духовно-просвітницький центр «Спадщина» продовжує запис охочих на безкоштовні курси вивчення
української мови. Школа української чекає учнів по суботах з 10:00 у читальному залі Вишгородської центральної районної бібліотеки (вул. Н. Шолуденка, 8,
2-ий поверх). Запис за телефонами: 067-459-31-56, 095177-82-56 (Степанія Сідляр).

Вишгородський камерний театр
У вересні, до Дня міста, ВКТ показав три вистави для
дорослих, які відвідали майже 400 чоловік. Театр надав
можливість безкоштовно подивитись вистави сім’ї учасника АТО Олега Войтюка та матері Костянтина Непопа із
села Хотянівки, нагородженого орденом «За мужність»
посмертно.
І знову в актовій залі гімназії «Інтелект» (м. Вишгород, вул. Шкільна, 14) — три вистави: тепер — для дітей
(Київський академічний театр ляльок).
11 жовтня (вівторок) — Р. Неупокоєв «Мишка та рожева стрічка» (о 13:00);
18 жовтня (вівторок) — Н. Гернет «Чарівна лампа
Аладдіна»;
25 жовтня (вівторок) — Є. Шварц «Попелюшка».
Докладніша інформація — за тел: 063-224-34-80, а також у театральній касі біля дитячого парку на центральній
площі міста.

«Джерело» – захисникам Вітчизни
12 жовтня (середа) о 18:00 у міському Центрі творчості «Джерело» (вул. В. Симоненка, 3-а) – святковий концерт
до Дня захисника України і Дня Українського козацтва.
Колектив закладу гостинно запрошує татусів, воїнів
АТО, козаків.

Офіційний сайт міськради: vyshgorod-rada.gov.ua

14-16 жовтня
з 10:00 до 19:00 у
Вишгородському
районному центрі
творчості «Дивосвіт» (м. Вишгород,
просп. Т. Шевченка, 8) — виставка Чудотворних
Ікон Афона, присвячена Покрові
Пресвятої Богородиці.
Побачити їх можуть не всі — адже на Афон ось уже 10 століть
не допускають жінок. Точні списки семи найвідоміших Чудотворних Ікона Пресвятої Богородиці
— «Всецариця», «Ігуменя Святої Гори», «Пояс
Богородиці», «Троєручиця», «Достойно є», «Іверська», «Скоропослушниця» — написані ченцями
на Святій горі Афон і здатні творити чудеса.
Ікони допомагають зцілітися від недуг, позбутися наркотичної та алкогольної залежності та
вимолити прощення за смертні гріхи. Особливе
місце займає Чудотворна Ікона Пресвятої Богородиці «Всецариця», перед якою зцілюються від
раку, тяжких тілесних і психологічних недуг.
Виставка відбудеться за підтримки та сприяння Вишгородської районної ради та Вишгородської райдержадміністрації. Урочисте відкриття
— 14 жовтня. Вхід вільний.

Новий ярмарок
«Золота осінь» >

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

Вишгород

Перспективи

Валерій СИДОРЧУК,
тренер відділення настільного тенісу КП «УФКС»
Заняття тенісом — не просто спорт. Настільний
теніс розвиває реакцію, кмітливість, увагу та здатність миттєво прийняти потрібне рішення.
Та грати у настільний теніс неможливо без спеціального столу, ракетки і… тенісних м’ячів. Останні можуть
служити до півроку, якщо випадково не потраплять під
ноги чи металеву батарею опалення. Тому їх треба поновлювати чи не щомісяця. Звісно, це навантаження на
бюджет відділення і батьків.
Та нам вчасно прийшов на допомогу обласний депутат від Вишгорода Андрій Пещерін — і ми цьому дуже
раді. На найближчі півроку запас тенісних м’ячів різного
гатунку (для тренувань і для змагань) у нас є.

У Київській ОДА

Ішлося про співпрацю
з регіональними ЗМІ
Марина КОЧЕЛІСОВА
Київщина на 99 % готова до опалювального сезону. На цьому наголосив в. о. голови Київської ОДА
Лев Парцхаладзе на зустрічі з керівниками місцевих
ЗМІ області. Принагідно інформував про відкриті тендери — за системою Prozorro. Та попросив журналістів якомога докладніше знайомити людей з їхніми
правами, зокрема — на субсидії, та побільше давати
гарних новин.
Під час зустрічі ішлося про координаційний центр екстреної медичної допомоги (диспетчерська частина буде
у Білій Церкві), децентралізацію, старт (а вірніше — реанімацію) програми побудови окружної дороги навколо
Києва, Документ-сервіс «ГОТОВО» (де від 20 хвилин до
24 годин можна буде зареєструвати шлюб, оформити
будівництво чи бізнес, зробити закордонний паспорт) та
освітянські ініціативи, що реалізуватимуться на Київщині.
Так, НОП (нова освітня платформа — нові стандарти
освіти) має утворити нові простір, контент, менеджмент і
технології на базі старих шкіл та побудувати нові – там,
де громада до цього готова (є бажання батьків, вчителів
та місцевої влади). На запитання, де брати кошти, головуючий зустрічі, зокрема, відповів, що для лобіювання
інтересів населення області йдуть перемовини про створення відповідної групи у Верховній Раді України.
Заступник голови – керівник апарату Київської облдержадміністрації Михайло Царенко повідомив, що в
КОДА створюють сайт звернення громадян, який сприятиме оперативному реагуванню та негайному їх виконанню відповідними структурними підрозділами.
Голова ради редакторів друкованих видань області
Павло Смовж поцікавився державною підтримкою ЗМІ,
що вже вийшли чи збираються вийти у «вільне плавання». Нагадаємо, що з цього приводу в області було
прийнято рішення про висвітлення діяльності КОДА та
Київоблради, що, на жаль, поки що не виконуються належним чином. Насамкінець Лев Парцхаладзе запропонував редакторам комунальних ЗМІ зустрічатися раз
на місяць, аби обласна влада за допомогою журналістів
тримала руку на пульсі найвіддаленіших населених пунктів Київщини.
Про зустріч також чит. на сайті Київської ОДА:
http://koda.gov.ua/news/u-koda-vidbulasya-zustrich-izredaktora/

На шляху до Європи
Галина НАГОРНЮК
ФОТО — авторка, спеціально для «Вишгорода»

29 вересня — 1 жовтня ц. р у Любліні (Польща) відбувся черговий Конгрес
ініціатив Східної Європи, присвячений
25-ій річниці реформи самоврядування
у Польщі. Запрошені з багатьох країн
урядовці, науковці та представники місцевих громад
досліджували актуальні питання місцевого самоврядування, децентралізації влади, врегулювання конфлікту на Сході України.
На запрошення мерії Любліна конгрес відвідали представники Вишгорода і району: Юрій Терещук (юрист ТОВ
«Архітектурно-будівельний центр», присяжний суддя,
помічник депутата Вишгородської міської ради М. Крав-

ченка), Роман Мируцький (директор КП Пірнівської с/р
«Центр реєстрації нерухомості та бізнесу»), Павло Кондратюк (директор ТОВ «Дубечанський деревообробний
комбінат»), Олег Погорєлов (директор ТОВ «ВУД Лайн»).
Конгрес став місцем важливих дискусій про майбутнє
цієї частини Європи, місцем, де формуються нові тенденції у розвитку даного регіону.
Несподіваною та приємною була зустріч нашої делегації з послом України в Республіці Польща Андрієм
Дещицею — легендарною особистістю, обличчям української дипломатії, який на найвищому рівні відстоює та
захищає інтереси нашої держави та її громадян.
Довідка. Конгрес ініціатив Східної Європи, вперше організований в Любліні 2012 року, є втіленням ідеї Східного Партнерства. Головне завдання — створення Мережі
культурного співробітництва Східного партнерства.

Вітання
ВЕЛЬМИШАНОВНІ СЛУЖИТЕЛІ ЗАКОНУ!
Сердечно вітаю вас із Днем юриста!
Вплив юристів на всі політичні та соціальноекономічні процеси в державі важко переоцінити.
Своєю багатогранною діяльністю, яка за роки Незалежності набула нового змісту, ви активно сприяєте рухові України по шляху побудови демократичної держави європейського типу, найбільшою
цінністю якої є верховенство права, утвердження
і забезпечення прав і свобод людини.
Твердо вірю, що високий професіоналізм, усвідомлене почуття відповідальності допоможуть вам
завжди бути на висоті вимог нашої доби. Бажаю
вам плідної роботи та подальших успіхів у зміцненні законності та правопорядку,
міцного здоров’я, особистого
щастя, родинного добробуту на
довгі роки!
ШАНОВНІ ПРАЦІВНИКИ
САНІТАРНОЕПІДЕМІОЛОГІЧНОЇ СЛУЖБИ!
Щиро вітаю вас із професійним святом. Великої шани
заслуговує ваша самовіддана і така важлива для
всього суспільства праця, спрямована на профілактику захворювань, створення сприятливого
епідеміологічного клімату.
Ваш високий професіоналізм, великий досвід
і глибокі знання поєднуються із загостреним почуттям відповідальності за здоров’я людей, утвердженням здорового способу життя. Нехай вам
завжди посміхається доля, життя дарує спокій і
добробут, а робота приносить лише радість і задоволення.
З повагою
заступник Вишгородського міського голови
Трохим ІВАНОВ

ЗНИЖКИ на роботи + матеріали.
ПОКРІВЕЛЬНІ РОБОТИ під ключ. Мансардні дахи, кроквяні системи.
М’яка покрівля, металева, бітумна, полімерна, керамічна черепиця.
УТЕПЛЕННЯ, ОБЛИЦЮВАННЯ будинків, квартир. Сайдинг, фактурна
штукатурка, короїд, термопанелі. Доставка матеріалів.
Тел: (096) 972 15 14, (066) 839 34 83

ЗНИЖКИ на роботи + матеріали.
РЕМОНТИ квартир, будинків, балконів. Перепланування, підвісні
стелі, гіпсокартон. Опалення, тепла підлога, водопровід, каналізація,
електрика і т. д. БУДІВНИЦТВО — будинки, лазні, прибудови, гаражі,
павільйони. Навіси, альтанки, ворота, паркани.
Доставка матеріалів. Тел: (096) 972 15 14, (066) 839 34 83

Продам земельну ділянку (м. Вишгород, Ольжина гора)
біля церкви свв. Бориса і Гліба — 14,8 сот. Підведені
комунікації. Є будівельний паспорт. Ціна — договірна.
Тел: (098) 258-91-53

Шановна
громадо!

Повідомляємо, що у Вишгороді за
адресою: вул. Н. Шолуденка, 6-г, офіс 190
працює громадська приймальня політичної
партії «ВО «Батьківщина».
Ви можете звернутися до нас у будь-

який зручний для вас час у будні дні з 09:00
до 18:00.
Депутати від політичної партії «ВО
«Батьківщина» проводять також особисті
прийоми громадян.

Графік прийому депутатів міської ради від політичної партії «ВО «Батьківщина»
Населений пункт
м. Вишгород

П.І.Б. депутата
Жадан
Сергій Миколайович

День прийому
четвер

Час прийому
12:00 - 17:00

м. Вишгород

Попов
Юрій Петрович

вівторок

09:00 - 15:00

Місце та адреса прийому
Офіс Вишгородської РОПП «ВО «Батьківщина», м. Вишгород, вул. Н. Шолуденка, 6-г, офіс 190
м. Вишгород, вул. В. Симоненка, 3-б,
прийом громадян за місцем проживання

Наше місто

Вишгород
Благоустрій

На вул. Н. Шолуденка , 6

Влас. інф.
Кожна людина є господарем свого
дому. І не лише власної оселі, а й населеного пункту, в якому мешкає, та й держави загалом. Проте мало хто це усвідомлює, а тим більше — дотримується такого
простого правила.
І все ж благоустрій міста повинен стосуватися кожного мешканця. Бо чекати,
що хтось прибере замість нас, — не зовсім правильна позиція. Здається, ніби всі
з цим згодні… на словах.
Та існують приклади, які можуть стимулювати нас. Як зробили жителі будинку по
вул. Н. Шолуденка, 6, котрі разом із депутатом Максимом Макаренком показали, як
самим упорядкувати територію біля своєї багатоповерхівки.
У той день, коли більшість вишгородців
святкували День міста, мешканці згаданого будинку не гаяли часу, і, скориставшись
сприятливими погодними умовами, вийшли
на суботник. Роботу до снаги знайшов собі
кожен — діти фарбували ігровий комплекс,
чоловіки підсипали землею газони, грузили
сміття та монтували деталі, необхідні для гри
в баскетбол і волейбол (створено міні-спортмайданчик), жінки висаджували квіти та дерева. КП «Управляюча компанія» забезпечувало вивіз сміття з території. Депутат міської
ради Максим Макаренко активно допомагав
у впорядкуванні прибудинкової території.
Саме він ініціював проведення акції, адже
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Про стихійні смітники, кронування дерев і підготовку до зими

У Вишгороді зараз проживають біля 60
учителів — ветеранів педагогічної праці,
які вже на заслуженому відпочинку. Зворушує до сліз, коли педагогічні колективи,
учні й батьки запрошують нас на шкільні
заходи, свята, екскурсії.
Сьогодні, коли в більшості з нас «літа на
осінь повернули», кожен прояв хоч невеличкої уваги переносить у роки молодості, що
згадуються зі світлим щемом, оптимістичною
ностальгією (бо ми жили й працювали за велінням серця, сповна віддаючись улюбленій

Лист у номер

справі). Увага та вдячність завжди надихають
і підбадьорюють.
Напередодні Міжнародного дня вчителя,
як уже традиційно склалося, нас, учителівветеранів, вітали учні та колеги. І приємний
сюрприз — вітання та солодкі подарунки
від міського голови Олексія Момота, випускника Вишгородської ЗОШ № 2. Зерна
знань, творчості, вихованості, шанобливого
ставлення до старших, посіяні Вашими педагогами, шановний Олексію Вікторовичу,
сприяли становленню молодого сучасного
керівника, який (ми це бачимо) прагне змінити світ на краще. Нехай Ваші найамбітніші проекти щодо перетворення рідного міста на справжнє європейське — обов’язково
здійсняться!

Поверніть назад контейнери

Мешканці буд. 4-б на вул. Ю. Кургузова
та буд. 18 на вул. Київській
Шановна редакціє! Звертаємось до вас
із такого приводу. Майданчик для сміття
облаштовано біля наших будинків давно. І
на ньому було встановлено шість контейнерів, хоча за правилами (на наші 2+6=8
під’їздів) мало бути вісім.
І ось три місяці тому (тоді ще директором нашого ЖЕКу була А. Радівіловська)
прибрали один контейнер для сміття від наших будинків і один — від буд. 4-а на вул. Ю.

Кургузова. Що з того вийшло? У сміттєбаки
на майданчику біля Кургузова, 4-б кидають
сміття мешканці Київської, 18 — і таким чином самоорганізувалося «звалище». Якщо
додати проїжджаючі автівки, що підкидають
мішки із сміттям, то можете уявити собі, яка
тут антисанітарія, сморід, незручність.
Зверталися до нового директора КП
«Управляюча компанія», до нашого депутата
— звернення у вищі інстанції зареєстровано.
Просимо додати два контейнери для сміття,
аби розв’язати цю проблему. Тим більше, що
поряд зовсім скоро буде дитячий садок.

Дорога, тротуар і квітники

Влас. інф.
ФОТО — Андрій МАКСІМОВ, «Вишгород»

Мешканці буд. 22 на вул. Набережній
Минулого тижня горів стихійний смітник у яру за гаражами на Межигірського
Спаса. Як повідомив редакції заступник
міського голови Ігор Свистун, у спеку пожежні заливали яр водою чи не щодня, а
от восени таки запалало (НА ФОТО).
Складність у тому, що сміття понакидали
до самого низу (обрив висотою 15 м). Частину сміття (близько 50 куб. м) вивезено, згарище і решту — засипано завезеними 100 куб.
м грунту. Звалище це існувало багато років і
все збільшувалось. Тож міська рада звертається до вишгородців з проханням не робити нового — це небезпечно насамперед для
мешканців Гори.
Осінній благоустрій міста триває: вивозять зібране листя і гілки. За тиждень-два
кронуватимуть аварійні дерева.
Міські комунальники інтенсивно готують
піщано-соляну суміш для посипання доріг пізньої осені, взимку і ранньої весни, в ожеле-
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Зерна, посіяні в школі, сформували
керівника, який прагне змінити світ
Ганна КАБАНЕНКО, Лідія ХОНДОЖКО,
Лариса ПАВЛЕНКО, Людмила
СКОРОСТЕЦЬКА, Валентина КРАВЧЕНКО,
Надія ПЕТЕНОК та інші вчителі-ветерани

вважає, що наведений мешканцями порядок
буде підтримуватися більш ретельно, бо свій
труд — завжди цінніший.
Депутат зауважив, що за кошти міської ради у будинку на вул. Н. Шолуденка,
6 частково замінено та утеплено труби в
підвалі, у двох під’їздах відремонтовано
дахове покриття, встановлено нові енергозберігаючі світильники над усіма вхідними
групами, капітально відремонтовано асфальтове покриття на прибудинковій території та тротуари.
Максим Макаренко часто проводить збори жителів на своєму окрузі, запрошуючи
на зустрічі міського голову Олексія Момота.
Спілкуючись із людьми, мер і депутат отримують інформацію про проблеми з перших
вуст, що дає можливість оперативно вирішувати їх. Не обходиться, звичайно, і без критики, та представники влади вважають, що
саме такий живий контакт із громадою відкриває всі недоопрацювання міської влади
та дозволяє їх якнайшвидше вирішити.
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дицю. Оглядають і налаштовують будинкові
системи опалення.
Збільшився обсяг робіт з ремонту доріг
і тротуарів. Цього тижня закінчують реконструкцію вул. Поповича та прибудинкової території на вул. Набережній, 22 (вже замовлено бетонні квітники, щоб огородити подвір’я).
Теплозберігаючі вікна встановлюють
щотижня у трьох-чотирьох будинках. Цього
тижня — черга просп. І. Мазепи, 1 та вул. Дніпровської, 6 і 9, Хмельницького, 5.

Шкільне подвір’я

До нас завітали…

Інна ШУБКО,
директор НВК «Гімназія
«Інтелект» — школа 1 ст.»,
депутат міської ради
30 вересня в гімназії відзначали День вчителя. І так
добре, що на нього завітали наші вчителі-пенсіонери
Ніна Михайлівна Титаренко, Ніна Сергіївна Луїзова,
Галина Володимирівна Починок, Лариса Андріївна
Міщенко, Надія Сидорівна
Петенок, Віра Григорівна
Маркуца, Віра Олексіївна
Дзюба, Валентина Георгіївна Кравченко, Олена Іванівна Берчій!
«Школа — це наше життя», — тихо, без пафосу говорили вони, та очі зрадливо
наливались слізьми... Вчителі, що сьогодні працюють у
гімназії, щасливі: в їхньому
житті є справжні майстри,
про яких писала Ліна Костенко: «При майстрах якось легше, вони, мов атланти, небо
тримають на плечах, тому і є
висота...».
Спасибі — нашим учням
за чудовий концерт, наповнений теплотою та атмосферою єднання, та за підтримку
— міському голові Олексію
Момоту, серетарю міської
радиТетяні Бражніковій, працівникам організаційного відділу міської ради Катерині
Боднарчук та Юлії Однорог.

Хочемо поділитися доброю новиною.
Навколо нашого будинку нарешті розпочалась реконструкція. Прокладають дорогу, тротуари. Будуть і квітники.
Те, що будинки, яким понад 20 років, —
проблемні, відомо давно. Зокрема, стосовно
нашої прибудинкової території ми неодноразово звертались до місцевої влади, та, що називається, руки до нас не доходили. Між тим,
двір наш вкривався вибоїнами, асфальт був
такий побитий, що ані пройти, ані проїхати:

найскладніше було мамам із колясками та
літнім людям.
І от нарешті з’явилась на нашому окрузі
людина, яка зсунула з місця віз проблем. Вадим Круковець — міський депутат неповний
рік, а вже є результати. Він каже, що цього не
було би без підтримки міського голови Олексія Момота та співпраці з його заступником
Ігорем Свистуном.
Тож ми щиро вдячні і нашому депутату,
і керівництву міста. Ви на своєму місці, працюєте успішно, для людей. Вас є за що поважати.

Дякуємо меру за людяність і розуміння
Хочемо сердечно подякувати нашій
міській владі за людяність і увагу, яку вони
продемонстрували в ході вирішення наших болючих проблем. Справа в тому, що в
нашому будинку № 7, що по вул. Шолуденка,
зламався тепловий лічильник. Новий коштує
більше 30 тис. грн. Такі кошти нам зібрати
неможливо, бо в будинку проживають лише
пенсіонери. Ми зажурилися, але врешті-решт
вирішили йти на прийом до міського голови
Олексія Момота і прохати допомоги.
Олексій Вікторович перейнявся нашою
проблемою і пообіцяв її вирішити. Минуло зо-

всім небагато часу, і в нас було встановлено
новий прилад.
Додамо, що цю добру справу меру допомагали здійснити його заступник Ігор Свистун, головний інженер КП «Управляюча компанія» Віктор Поліщук та наш міський депутат
Олександр Клавдієнко.
Ще раз красно дякуємо цим добрим людям за їхні праведні труди, турботу про нас,
пенсіонерів.
М. СОТНИК, З. БЕВЗ, М. КУЧЕРУК, Л.
ПУШНЯК, Н. СПІРІДОНОВА, І. РУБАН, мешканці будинку № 7 на вул. Н. Шолуденка

Запитали архітектора району
Влас. інф.
29 вересня відбулось перше — установче — засідання тимчасової контрольної комісії Вишгородської міської ради по
вивченню ситуації, що склалась із збільшенням кількості новобудов.
Нагадаємо, комісія була створена за ініціативою депутата Олександра Семенова
й до неї увійшли представники усіх фракцій
у міській раді: Ганна Булгакова, Юрій Колодзян, Дмитро Корнійчук, Валентина Парчук,
Юрій Попов, Олександр Семенов, Артем Тютюнник, Олексій Черняхівський. Головою тимчасової комісії обрано О. Семенова, секретарем — А. Тютюнника.

Призначення

У комісіях міськради

Вислухавши депутата О. Семенова, комісія одностайно ухвалила: направити запити головному архітектору Вишгородського
району Д. Ликову, начальнику відділу містобудування та архітектури у м. Вишгороді С.
Нездоровому, начальнику відділу ДАБК О.
Шамоті — щодо отримання повної інформації про наявність у забудовників необхідного
переліку погоджень та відповідних дозволів
для ведення будівництва, а також копії листування з відповідними органами про новобудови, які ще не введено в експлуатацію у
м. Вишгороді.
Наступне засідання тимчасової комісії
буде скликане після отримання відповідей,
які нею ретельно вивчатимуться.

Новий директор заповідника

Влас. інф.
П’ятого жовтня у Вишгородському історикокультурному заповіднику (ВІКЗ) колектив знайомився з новим директором.
Влада Литовченко розповіла про себе та плани
найближчої роботи і перспективи заповідника, а також
висловила сподівання на співпрацю з місцевою владою, яку представляли заступник голови ВРДА Марина
Мельник і секретар Вишгородської міської ради Тетяна
Бражнікова.
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ВО «Батьківщина» захищає вчителів

Днями у м. Біла Церква відбулася зустріч освітян Київської області з народним депутатом України, лідером
Всеукраїнського об’єднання «Батьківщина» Юлією Тимошенко. Необхідність такого діалогу продиктували катастрофічні цифри в проекті держбюджету на 2017 рік
щодо освітньої галузі. Так, якщо у 2014 році на освіту виділялося 13,2 мільярда гривень, то на 2017 рік заплановано всього 5 млрд грн. Саме тому профспілка працівників
Читайте на сайті
газети «Вишгород»

освіти і науки звернулася по захист до ВО «Батьківщина».
Юлія Тимошенко попрохала широкий загал учителів висловити своє бачення фінансування освітньої галузі з тим,
щоб усі пропозиції, побажання узагальнити і подати їх на розгляд Парламенту. В ході діалогу педагоги говорили про найболючіше: хіба не парадокс, коли базова зарплата вчителя
зараз становить 38 відсотків від прожиткового мінімуму. В попередні роки це було 80-90 відсотків.

День учителя в Технічному ліцеї

Гайд-парк

Вишгород
Народний депутат озвучила ще одну страшну цифру: за
два роки в Україні знищено 2 000 шкіл, 64 тисячі вчителів
втратили роботу. Саме тому в ході децентралізації потрібно
зробити все, щоб зберегти існуючу
мережу шкіл і дитсадків.
Отже всі пропозиції профспілки
працівників освіти, широкого загалу вчителів Київщини парламентська фракція «Батьківщина» буде
рішуче відстоювати в ході формування бюджету 2017 року. Це питання принципу.

Медамбулаторії, ФАПи і фельдшерські пункти

Батьки наполягають, аби все було прозоро

Володимир ГОЛОВАЧЕНКО,
депутат Вишгородської районної ради
Із настанням нового
навчального року батьки
школярів з тривогою чекають шкільних зборів.
Фраза: «Здайте гроші» вже
нікого не дивує. Батьки не
проти брати участь у покращенні умов навчального процесу своїх дітей, але
наполягають, аби все було прозоро.
До мене як до депутата Вишгородської районної ради звернулись батьки учнів спеціалізованої
школи «Сузір’я». За словами активіста Олега
Валька, їх терзали сумніви щодо ефективності
використання коштів, які вони щорічно здають
«на потреби школи» (по 200 грн із кожного учня),
бо чіткої відповіді від директора навчального закладу так і не отримали. Гроші нібито передаються на Благодійний фонд школи, але у готівковому

вигляді, хоча мав би бути банківський рахунок…
А, по суті, розпоряджається ними рада школи.
Я теж батько, і не можу стояти осторонь такого.
Почалося все з того, що на початок навчального року близько 600 дітей не отримали підручників. Батькам запропонували придбати їх самостійно, що викликало обурення, адже в Законі
«Про освіту» чітко прописано, що держава має
забезпечувати дітей безкоштовними підручниками.
Я подав депутатське звернення до відділу освіти Вишгородської РДА та до голови РДА
щодо ситуації, яка виникла у школі. Далі — численні зустрічі із батьками, керівництвом району,
вчителями… Було створено тимчасову комісію
по розслідуванню щодо неналежного виконання
службових обов’язків директором спеціалізованої школи «Сузір’я».
22 вересня ц. р. відбулося відкрите засідання
Батьківської ради Львівщини, на яке нас запросила Олена Пономарева – її голова. Говорили про

Ситуацію коментує заступник голови Вишгородської РДА із соціально-гуманітарних питань Марина Мельник:
– До нас звернулись батьки зі скаргами щодо роботи навчальних закладів міста та району. Найбільше
скарг надійшло по Вишгородській спеціалізованій школі «Сузір’я». Батьки обурювалися тим, що на початку
начального року їхніх дітей зустріли немебльовані класи, немає в достатній кількості навчальних підручників.
Щодо підручників – це, на жаль, загальнодержавна проблема, бо
останні, надруковані держпідприємством, датуються 2012 роком. А кількість дітей щороку збільшується у геометричній прогресії.
Але в інших школах директори якось вирішували ці питання: звертались у сільські бібліотеки, співпрацювали з батьками, де були офіційно
утворені батьківські фонди, – і тоді закуповували підручники.
У школі «Сузір’я» не було такої співпраці.
Є Постанова, затверджена Кабінетом Міністрів, щодо збору батьківських коштів у навчальних закладах. У цій школі її проігноровано. Кошти

Краю мій

те, що однією з найболючіших проблем більшості
освітніх закладів є недостатнє фінансування або
повна його відсутність на деякі витратні статті.
Зрештою, ці проблеми лягають тягарем на плечі
та гаманець батьків і призводять до порушення
законодавства – примусово-добровільних внесків.
Разом з тим приємно вразило, що у львів’ян
тісно налагоджений діалог між батьками та владою і представниками освіти. У нас є чому в них
повчитись.
Я закликаю батьків допомагати школам і
дитсадочкам у законному руслі. Аби діяльність
шкільних благодійних фондів відбувалась прозоро, необхідно, щоб їх засновниками були самі
батьки, право розпоряджатись коштами фонду
теж мали виключно батьки, а не працівники навчальних закладів.
Можна все робити прозоро й цивілізовано.
Цього й прагнемо.
У Фейсбук уже діє група «Вишгородська
батьківська рада». Приєднуйтеся.

збиралися незрозумілим чином. Хоча в навчальному закладі є відкритий
рахунок, на який батьки і мали б їх перераховувати.
На численні звернення батьків Вишгородською РДА було прийнято рішення провести службове розслідування. Ми спілкувалися із батьками, дирекцією школи, вчителями, класними керівниками. Але фактично не встигли закінчити розслідування, бо директор написала заяву на звільнення за
власним бажанням.
Нині ситуація в школі досить неоднозначна. Вчителі скаржаться, що
відчувають тиск з боку батьків. Є випадки, що і діти ставляться до них негативно, можливо, через те, що чують вдома. Велике прохання до батьків — не переносити це на дітей, бути толерантними. Аби це не зважало
навчальному процесу і вихованню дітей.
Щодо зникнення певних сум грошей, про які говорили батьки, і взагалі
матеріальної частини, — це компетенція правоохоронних органів. Ми не
маємо повноважень займатись цими питаннями, тому ще на першій з цього приводу нараді голова РДА Олександр Горган зазначив, що у питаннях
готівкових зборів коштів підготують подання до прокуратури. Нині цим займаються правоохоронці.

Увага! Конкурс!

Славлю Вишгород

Хто понесе дідуся?
Ліра

Рідній школі

Віктор КУЧЕРУК
Хоч бува стрічання нетривалим,
Наче жвава музика дощу, —
Кораблем до рідного причалу
Звідусіль до тебе я спішу.
Літ моїх високі частоколи,
І дерев розложисте гілля
Від очей не заховали школу
Ту, що душу словом окриля.
Бо немає досі анітрішки
В споминах про неї білих плям:
Десь отут бетонував доріжку,
Факт отой засвідчивши ім’ям.
Зримо пригадалося ще зараз
Кадром незабутнього кіно,
Як опуку неслухняну вдарив
І закляк — поцілив у вікно...
Можуть сосни кожному сказати,
Хто їх біля дамби посадив
Навесні в пісок вологуватий,
Повені маскуючи сліди.
Різне відбувалося щороку:
Раз, було, не вивчивши урок,
Я негайно, не моргнувши й оком,
На годину заховав дзвінок.
Марна справа думи побороти —
Ось на цьому місці в акурат
Кожен день, скорботним донкіхотом
Тупцював, дивуючи дівчат.
Пожовтілі, стерті і зотлілі
«Трудової слави» сторінки
Я гортаю досі щонеділі,
Самим першим віршам завдяки.
Усього хотілося — і швидко,
А тому в чеканні похвали
Бідолашних ніженьок відбитки
Аж до театрального лягли.
Не вдалось, не сталось, не судилось,
Та не скнію й долю не кляну.
Все сприймаю, наче Божу милість,
За яку вклоняюся Йому.
Літ моїх високі частоколи
І дерев розложисте гілля
Від очей не заховали школу
Ту, що словом душу окриля.

Олена ХВОРОСТИНІНА, с. Козаровичі
Краю мій, краю! Моя ти країно!
Ти — клекіт лелечий і пісня гаїв!
Краю мій любий! Моя Україно!
Ти — мамина ласка і шепіт ланів...
І, де не спинюся, до тебе я лину,
І рветься серденько, і стогне душа...
Краю мій любий, тебе не покину,
Бо тут щастя й долю свої я знайшла!
Лелеченько-буслик, куди ти літаєш?
Для чого далеко так прагнеш у вись?
Чи, може, ти просто, сердешний, не знаєш,
Пташата твої повернуться сюди!
Невже тільки долі в неволі шукати?
І знову, зірвавшись, ти падаєш вниз!..
Тут, милий друже, нам є де пристати,
Молю, пташе щастя, до нас повернись!
Тебе привітаємо хлібом духмяним
І співом небесним, і квітом рясним!
Для спомину предків ми поруч постанем,
Пройнявшися болем і щастям сяйним!

Мандрівникам
Віктор КУЧЕРУК
Маленьке місто, сховане в імлі
Випарувань дніпрових і туманів,
Крізь димний простір бачить звіддалі
На пагорбах крутих подорожанин.
Уздовж і рукотворних берегів,
І схилів непорушених водночас —
Залите теплим світлом ліхтарів,
Воно навік йому осяє очі.
Вогнів мигтіння — вічно добрий знак
Для заблукалих у пітьмі невчасній.
Мій Вишгород ясніє, мов маяк,
Над Києвом завжди і непогасно!

Наш Вишгород вважається справжньою
перлиною на берегах синьоокого Дніпра.
Його життя оповито містичними історіями,
прадавніми переказами та легендами. З
метою збереження та популяризації історії
рідного міста, з нагоди 1070-ліття від першої згадки про Вишгород у літописах, за
підтримки Вишгородського міського голови Олексія Момота та за ініціативи Вишгородського історико-культурного заповідника, спільно з БО «Благодійний фонд «Врятуй
і збережи»», за інформаційної підтримки
газети «Вишгород» (Вікторія Шмигора), ТРК
«Вишеград» (Тетяна Коваленко) і районного
радіо (Лілія Янчук) започатковано безстроковий творчий конкурс «Славлю Вишгород».
ЗАПРОШУЄМО УСІХ ВИШГОРОДЦІВ —
ДОЛУЧАЙТЕСЬ до створення нових пісенних, поетичних, прозових (особливо — казок)

творів про рідне місто, його історію (легенди
і перекази), сучасність, людей, традиції. Найталановитіші роботи вийдуть на шпальтах
газети «Вишгород», у сюжетах ТРК «ВишеГрад», у радіоефірі Вишгородщини та в соціальних мережах.
На учасників чекають заохочувальні призи від Благодійного фонду «Врятуй і збережи», на переможців — грошові сертифікати
від мера Олексія Момота.
До участі у конкурсі запрошуються ВСІ
МІСЦЕВІ ТАЛАНТИ — БЕЗ ВІКОВИХ ОБМЕЖЕНЬ.
Музичні твори не обмежуються стилем
виконання. Єдина умова — пісня про Вишгород. Те ж саме стосується віршів і казок —
про рідне місто. Запрошуємо й тих, хто знає
цікаві історії, перекази чи легенди про наш
древній град.

Бажаю з любов’ю
Галина МОРОЗ
Щоб щастя гніздилось
У кожній родині
Й були всі здорові,
Щасливі віднині.
Сміються хай дітки
І старість радіє,
А місто добром
Галина МОРОЗ
Я злістю у світ не дихаю
І заздрісно не дивлюсь,
Якщо в когось станеться лихо —
Із кожним я щиро журюсь.

І затишком гріє.
Щоб мрії хороші
У всіх вас збувались,
Водилися гроші,
Та щоб не зазнались.
Достатком ділились
З нужденним завжди –
В ділах лиш не губляться
Наші сліди!

Я і світ
Стрічаю подякою днину
З бажанням робити добро
І мрію побачить Вкраїну,
Якій впише щастя перо.

Всі твори будемо ретельно збирати, щоб
у майбутньому на професійній студії записати
візитівковий, презентаційний, подарунковий
(назвіть, як хочете) диск та надрукувати книгу
вишгородських казок, легенд і переказів.
Тож, шановні вишгородці, чекаємо на вас
у студії районного радіо. Прийдіть і запишіть
оду Вишгороду, а ми подбаємо, щоб ви отримали подарунок та збережемо ваш внесок у
популяризацію історії міста.
По детальнішу інформацію звертайтесь
та призначайте зустрічі за тел: (097) 631-0434 (Лілія Янчук-Олексій).
Першим учасником конкурсу «Славлю
Вишгород» став автор і виконавець чотирьох
пісень про Вишгород Вадим Перегуда («Там,
де сонце встає з-за Дніпра» — слухайте на
інтернет-сайті Вишгородського районного радіо та у фейсбук-групі «Газета «Вишгород»).

РЕЄСТРАЦІЯ ГРОМАДСЬКИХ ОБ’ЄДНАНЬ
Ви відчуваєте, що ваше покликання — благодійність або ж організація вуличних акцій, флешмобів, еко-суботників, маршів, заходів за інтересами? А може, ви — прихильник якоїсь ідеології
чи у вас особливі погляди на життя та ви бажаєте
відкрито їх розповсюджувати? Тоді вам необхідно
легалізувати свою діяльність шляхом реєстрації
громадського об’єднання (ГО).
Відтепер зареєструвати громадське об’єднання можна у Вишневському місцевому центрі з надання безоплатної вторинної правової допомоги за адресою:
08133, Київська обл., м. Вишневе, вул. Південна, буд. 5-б, тел. (04598) 5-36-21
e-mail: vyshneve.kyivreg@legalaid.gov.ua
Skype: vyshneve_mc
www.facebook.com/vyshnevelegalaid/
Центр реєструє громадські об’єднання (громадські організації, громадські
спілки).

Людина

Вишгород
Пам’яті колеги — громадянина Вишгорода

Пішов із життя наш колега Владислав Заїка, депутат Вишгородської міської ради V скликання. Ми
працювали разом із 2006-го по 2010ий рр., були в одній команді — патріотів міста.
Він так любив свій Вишгород, що
навіть його відхід у Вічність відбувся
напередодні Дня міста-2016. Ховали
Владислава Заїку 24 вересня 2016 р.
Місяць Владислав Вікторович не дожив до свого 46-річчя: понад два роки
боровся з важкою оноклогічною недугою. Життєлюб, В. Заїка не скаржився
на долю, що дала йому таке випробування, — а підбадьорював рідних, друзів, налаштовував на життя.
Владислав був взірцем сім’янина,
справжній чоловік і глава родини, завжди — поруч із своїми трьома дітьми
(до речі, старша донька закінчила шко-

Медична реформа
визначила
розподіл
медичної допомоги на
екстрену, первинну медико-санітарну (сімейну, в т. ч. — невідкладну), вторинну фахову,
третинну високоспеціалізовану та четверту
— паліативну (невиліковним хворим).
Для
необізнаного
пацієнта поки що медицин існує дві: державно-комунальна та приватна. Простій людині
розібратися, куди із чим
звертатися та чого очікувати, — непросто,
але можливо. Для цього
розпочинаємо цикл статей на медичну тему.

Експерт

лу із золотою
медаллю, молодшій — вісім
років, 13-річний
син навчається
у
Технічному
ліцеї). Велику
увагу Владислав Вікторович приділяв дошкільним і
позашкільним навчальним закладам,
цікавився проблемами, неодноразово
надавав фінансову допомогу на необхідне обладнання.
Сумлінного депутата, який керувався совістю та інтересами Вишгородської громади, завжди обстоював
Правду, прийшли проводити в Останню путь 17-ть депутатів міської ради V
скликання від різних партій — разом із
освітянами, однокласниками Владислава, його колегами, колишніми та нинішніми сусідами.
22 жовтня Владиславу Заїці вповнилося б 46 років. Пом’яни його, Вишгороде, він так тебе любив!

2 жовтня 2016 року не стало Мирослава Мисли….
Юрій ГОРОДИСЬКИЙ, Валентина ПАРЧУК,
Ольга ФІЛЮК, Олег КРИВЕНКО
Народився 4 липня 1992 року на Закарпатті.
Неможливо знайти слова… Замість слів —
сльози. Гине цвіт нації, гинуть діти... Живі і ненароджені.
Не стало сонечка, не стало вірного друга,
світлої, доброї, надзвичайної людини, патріота
і вірного націоналіста, який із перших днів був
учасником Революції Гідності — спеціальним кореспондентом радіо «Голос Свободи» — і з перших днів пішов на цю прокляту війну добровольцем.
Боєць «Легіону Свободи», «сокілець», офіцер 93-ї
ОМБ. Мріяв після війни повернутися до улюбленої
справи – викладати історію, адже 2013 року отримав
вищу освіту – закінчив історичний факультет Харківського Національного університету ім. Каразіна.
Черговий обстріл. На цей раз мінометний, на Луганщині, поблизу Кримського. Мирослав Мисла загинув від осколкового поранення в спину…
Дякуємо, Мирославе, що боронив нас, поки всі

Виживання чи профілактика
Оксана МОРОЗОВА,
головний лікар КЗ «ВРЦ
ПМСД»
(записала Марина Кочелісова)
На виконання Закону України «Про місцеві
державні адміністрації, Постанови
Кабінету
Міністрів України
від 17.02.2010 р. № 208 «Деякі
питання удосконалення системи охорони здоров’я», наказів
Міністерства охорони здоров’я
(МОЗ) України від 01.02.2012 р.
№ 69 «Про затвердження Плану
виконання завдань на 2012 рік
щодо реалізації Програми еко-

номічних реформ на 2010-2014
роки «Заможне суспільство,
конкурентоспроможна економіка, ефективна держава» та від
30.08.2010 р. № 735 «Про затвердження примірних етапів
реформування первинного та
вторинного рівнів надання медичної допомоги» — 1 січня 2013
р. відбулися реорганізація Вишгородської центральної районної лікарні (ЦРЛ) та створення,
шляхом виділу, комунального
закладу «Вишгородський районний центр первинної медикосанітарної допомоги» (КЗ «ВРЦ
ПМСД»).
До складу нашого Центру
входить 16 амбулаторій загальної практики (МА ЗП) — сімей-

Лікарні стануть наполовину платними

Сьогодні в Україні — чотири рівні
надання медичної допомоги: від звичайних поліклінік до високотехнологічних центрів (екстрена; первинна, читай
— сімейна+невідкладна; вторинна —
кваліфіковані фахівці в багатопрофільній районній лікарні; наступна ланка
— спеціалізована медична допомога в
обласній лікарні чи вузькоспеціалізована допомога в науково-дослідницьких
інститутах; паліативна допомога невиліковним хворим).
У планах МОЗУ на 2017 рік — госпітальні округи, території, що об’єднуватимуть
близько 150 тис. чол. Там надаватимуть
як екстрену, так і високотехнологічну допомогу, має бути налагоджена електронна

система спостереження за інфекційними та
неінфекційними хворобами, що дозволить
прогнозувати епідемії.
Успішна чи ні запроваджена в нашій
державі медична реформа — зрозуміємо,
коли буде задіяно весь пакет змін. Поки що
найбільш відчутне — повне розмежування
інституту сімейної медицини та медичних
послуг вузького профілю.
На пацієнтів чекає і введення платних
медичних послуг. Держава забезпечить
безоплатний перелік — первинна, екстрена, планова стаціонарна медична допомога
та ліки, що використовуються для лікування у стаціонарі за призначенням лікаря.
Цей перелік буде щороку затверджувати
Кабмін, а фінансуватиметься він із наших

Заява про наміри
ТОВ «ДБК-ПАРТНЕР» (02081, м. Київ, вул. О.
Пчілки, 2) згідно з договірними зобов’язаннями
отримало від ПАТ «Київська пересувна механізована колона-2» (яке є орендарем земельної
ділянки) функції забудовника на ділянці площею
2,8 га для будівництва комплексу житлових будинків із вбудовано-прибудованими приміщеннями та паркінгом на вул. Ю. Кургузова, ділянка
11-а у м. Вишгороді Вишгородського району Київської області.
Водоспоживання об’єкта, що проектується, передбачається з водопровідної мережі (згідно з ТУ
Вишгородського МКП «Водоканал»), стічні води
відводяться до каналізаційної мережі з наступним
відведенням на очисні споруди (згідно з ТУ Вишгородського МКП «Водоканал»). Передбачено електропостачання від міських мереж (згідно з ТУ ПАТ
«Київобленерго»). Для забезпечення необхідних
санітарно-гігієнічних умов планується будівництво
двох індивідуальних газових котелень.
Територія буде спланована, асфальтована.
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Хлопець з волошковими очима і щирим серцем...

Первинна медична допомога — сімейна медицина

Термометр

2016 року

Вічна пам’ять. Велика туга, що гине цвіт нації…

Владислав Заїка
Валентина ПАРЧУК,
депутат Вишгородської міської ради
V і VII скликань

8 жовтня

ної медицини (СМ), п’ять фельдшерсько-акушерських (ФАП)
та 25 фельдшерських пунктів
(ФП), які надають первинну медичну допомогу. У липні 2015 р.
був організований структурний
підрозділ «Невідкладна медична
допомога» у Вишгороді. Із 1 вересня ц. р. — такий же підрозділ
відкрито у Димері, у найближчих
планах (у жовтні) — в Пірново.
Кількість населення, яке обслуговує КЗ «ВРЦПМСД», складає 73 665 осіб (32 100 — міське
населення, 41 565 — сільське),
та фактично на території району
проживає набагато більше людей, зокрема — ті, хто не зареєстрований у Вишгородському
районі, але також потребує медичної допомоги.
Далі буде

же податків.
Усі інші послуги і ліки стануть платними.
Страхова медицина, вигідна медикам,
звичайним громадянам – не по кишені.
Але й державний пакет безкоштовних
послуг може стати відчутним ударом по
бюджету, в разі, якщо не будуть ретельно
налагоджені схеми компенсацій вартості
ліків аптечним мережам та оплата дороговартісних препаратів для лабораторних
досліджень.
Окремий напрямок — створення в
українській медицині профілактичної бази
— може стати одним із ключових етапів
впровадження медичного страхування.
Кабмін збирається спростити ліцензування приватних лікарів і клінік, аби створити
здорову конкуренцію державним медичним
закладам.

Передбачено схему роздільного збирання твердих побутових відходів, централізоване вивезення побутового сміття, благоустрій та озеленення
об’єкта. Транспортне забезпечення здійснюється
орендним транспортом.
На всіх етапах будівництва та експлуатації відсутні джерела, які впливають на клімат та мікроклімат. Перспективних до заповідання територій
немає. Очікуване забруднення атмосферного повітря в приземному шарі не перевищуватиме 0,1
ГДК м. р. по всіх забруднюючих речовинах.
Будівництво та подальша експлуатація об’єктів
будівництва не призведе до погіршення інженерно-геологічних умов. Проектні рішення будуть забезпечувати виконання санітарних норм і правил,
охоронних, відновлювальних та захисних заходів.
Обсяг виконання ОВНС — відповідно до ДБН
А.2.2-1-2003.
Пропозиції та зауваження надсилайте протягом місяця після публікації Заяви за адресою:
проектна організація ТОВ «Центрбудпроект», м.
Київ, пр-т Григоренка, 22/20, оф. 2, тел. (044) 58534-74.

спали під теплими ковдрами. Дякуємо за Тебе долі,
що звела нас із тобою, і ми
знали тебе. Ти показав нам,
якими потрібно бути, що
значить — бути Людиною…
І — пробач. Пробач за те, що
живі…
Вишгородська районна організація ВО «Свобода» Київської області, ГО «Яворина»
Київської області висловлює
глибоке співчуття рідним, близьким, побратимам.
30 вересня під час ярмарку
на з’їзді ВО «Свобода» Київською обласною організацією
ВО «Свобода» було зібрано кошти – 2800 грн. Передаємо їх
рідним Мирослава.
Сумуємо.
Світла Пам’ять…
Герої не вмирають!

Восени –
у армійські лави

Призов

Микола ПРИБОРА, військовий комісар
Вишгородського районного військового комісаріату
На підставі Закону України «Про військовий
обов’язок і військову службу» та Указу Президента
України від 29 березня 2016 року № 122/2016 «Про
звільнення в запас військовослужбовців строкової
служби, строки проведення чергових призовів та чергові призови громадян України на строкову військову
службу у 2016 році» з 01 жовтня по 30 листопада 2016
року здійснюється призов громадян на строкову військову службу.
На підставі цього:
явці на призовну дільницю Вишгородського району
для призову на строкову військову службу підлягають усі
громадяни України чоловічої статі, які до дня відправлення
у військові частини досягли 20 років, та старші особи, які
не досягли 27-річного віку і не мають права на звільнення
або відстрочку від призову на строкову військову службу.
Усі громадяни, які підлягають призову на строкову військову службу, зобов’язані прибути на призовну дільницю
за адресою: м. Вишгород, вул. Ю. Кургузова, 5 у зазначений час із документами, що вказані в особистих повістках. Громадяни, які не отримали особистих повісток
на строкову військову службу, зобов’язані прибути в районний військовий комісаріат 01 жовтня 2016 року, маючи
при собі документи, які засвідчують особу.
Усі особи призовного віку, які підлягають призову на
строкову військову службу і тимчасово перебувають на
території Вишгородського району, зобов’язані негайно повернутись до місця постійного проживання та з’явитись у
районний військовий комісаріат для проходження призовної комісії.
На підставі Закону України «Про військовий обов’язок
і військову службу» керівники підприємств, установ, організацій, кооперативів та навчально-виховних закладів, незалежно від підпорядкування і форм власності, зобов’язані
відкликати призовників із відряджень для забезпечення
своєчасного прибуття їх на призовну дільницю.
Громадяни, які ухиляються від призову і не з’являються
за повісткою до військового комісаріату, несуть відповідальність згідно з чинним законодавством.

ХЛОРУВАННЯ ВОДИ
Із 22:00 год. 12 жовтня (середа) до 8:00 год. ранку 13 жовтня
(четвер) буде профілактично хлоруватися водопровідна мережа міста. Користуватись холодною водою можна тільки після
08:00 год. 13 жовтня. Перед цим необхідно 15 хвилин зливати воду з водопровідного крану.
Вишгородське МКП «Водоканал»

Вишгородське МКП «Водоканал»
запрошує на роботу чоловіків за спеціальністю:
— слюсар аварійно-відновлювальних робіт
водопровідно-каналізаційної дільниці.
Довідки за тел: (04596) 23-354
КОНДИТЕРСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО НА ВИРОБНИЦТВО ЦУКЕРОК
ЗАПРОШУЄ ПРАЦІВНИЦЬ (ЖІНОК). ТЕЛ: (098) 570-22-50
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

Продається гараж у кооперативі «Мрія» (загальна площа — 32,4 кв.
м.), цегла. Ціна договірна. Тел: (097) 473-11-58
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Благодійність
Влас. інф.
ФОТО – Валентина ЯКОВЕНКО, «Вишгород»

Живемо ЗДОРОВО

2016 року

Сюрприз
до свята

Напередодні Дня працівників освіти у Благодійному
фонді «Святої Ольги» зібралися представники шкіл міста
(НА ФОТО). За дорученням міського голови Олексія Момота президент фонду, радник міського голови Володимир Малишев передав їм подарунки для 60-ти освітян, які
знаходяться на заслуженому відпочинку.

Із солодощами й теплими побажаннями від мера –
здоров’я, благополуччя, миру в нашій державі – вчителі шкіл
завітали у домівки своїх колег разом із учнями. Для кожного,
хто присвятив своє життя педагогіці, – це стало приємною
несподіванкою у святковий день.

Родинний центр у Вишгороді

«Як гарно, що сьогодні ми зібралися отут»
Осінньо-золотий концерт
Марина КОЧЕЛІСОВА
ФОТО — Андрій МАКСІМОВ, «Вишгород»

День ветерана в «Джерелі» був урочистим, музичним
і осінньо-золотим.
Міський центр творчості давно вже став прихистком
талантів незалежно від віку. От і 1 жовтня ц. р. дитячий
ансамбль «Домісолька» та хор «Ветеран» привітали літніх вишгородців із Днем ветерана, свого керівника Г.
Покровську — з Днем музики та Днем вчителя чудовим
виконанням естрадних пісень. А переможець багатьох
районних, обласних і національних конкурсів — «Золотий вік» подарував пісні народні й авторські: «Калинонька», «Ми не вінчані досі» тощо.
Були вітання урочисті — голови міської ради ветеранів
П. Жуланова (що згадав, як ветеранів шанували іще у давньому Римі та вручив відзнаки ветеранам війни — В. Демчуку, І. Демченку, І. Черткову, О. Кравченку, А. Пироженку, Р.
Шмуговському, Г. Чекерді, О. Бегуну); представника Вишгородської районної організації Товариства «Просвіта» Сергія
Прокопенка; почесної громадянки Вишгорода, поетеси Ольги Дяченко; привітали й ювілярку Лідію Василівну Роюк — з
80-літтям (Подяку міський голова вручив їй особисто).
Були теплі слова голови міської ради ветеранів Петра
Жуланова, директора територіального центру соціального
обслуговування Наталії Рудько, члена міськвиконкому Вікторії Кулакової, секретаря міської ради Тетяни Бражнікової
та міського голови Олексія Момота. (До речі, за його сприяння та з організаційною допомогою президента Благодійного
фонду «Святої Ольги», радника міського голови Володимира
Малишева, 170 ветеранів праці, війни та військової служби
отримали солодкі привітання до свята, а також шість десятків
ветеранів-вчителів — до Дня вчителя).
Були вітання танцювальні — від Зінаїди Крушановської
та Володимира Маркова: чудовий фігурний вальс (під Х. Іглесіаса) і степ-мікс «Роки молоді» (В. Марков — у кльошах, в
елегантній кепочці, з гітарою в руках — під ритмічні акорди
гуркотливими підборами «бив чечотку» та виконував міський

Їдемо на чемпіонат

Державна допомога

Більше фото — див. на сайті газети

романс, який викликав шалені оплески, крики «Браво!» та
неабиякий захват у залі).
Всі згадали пісні, що співали юні компанії на міських
подвір’ях, відчули себе молодими. Співаки і танцюристи не
піднімалися, а злітали легкими рухами на сцену, з якої лунали: «Комсомольці-добровольці», «Листя жовте», «Ми бажаєм щастя вам», «А я люблю, як в юності» («Осіннє золото»),
«Зустріч друзів», «Як гарно, що сьогодні ми зібралися отут».
Олексій Момот: «Я добре пам’ятаю той особливий запах від коробочки з медаллю «Ветеран праці», яку урочисто відкривав мій батько на свята… Чомусь нині держава
менше приділяє уваги ветеранам. Але наші двері для вас,
дорогі мої вишгородці золотого віку, завжди відкриті. Удвічі
збільшено міський бюджет на соціальну допомогу. Через П.
Жуланова і В. Малишева постійно чуємо і знаємо ваші потреби — і усім намагатимемося по можливості допомогти»
Тетяна Бражнікова: «Спасибі за запрошення — від
себе особисто й усього міського депутатського корпусу. Ви
— наша гордість, взірець життєлюбства, залишайтесь такими ж талановитими. Низький вам уклін»
Володимир Малишев: «У залі я не бачив літніх людей,
там були люди, що перемогли свій літній вік: молоді очі,
молоді пісні, молоді голоси і молоді танці. Це був приголомшуючий концерт: пісні, танці, вірші, побажання — все від
душі, і стільки енергії! Міські депутати, котрі не прийшли в
«Джерело», багато втратили»

Нехай здійсняться дитячі мрії!

Влас. інф.

Сім’я — найдорожче, що є у людини. Родина — найпрекрасніше та найскладніше поняття на землі. Народна
мудрість говорить: «Без сім’ї нема щастя на землі», і це
насправді так!
Нещодавно у Вишгороді відбулася церемонія відкриття Родинного Центру «Дрім Дім» (МГО «Молодь, за якою
майбутнє»). Діяльність Центру спрямована на допомогу,
супровід та підтримку сім’ям у різних сферах їхнього життя.
Основна перевага, звичайно ж, надається дітям, які є найдорожчим скарбом для кожної родини. Розкрити потенціал
дитини, її здібності та можливості — є головною метою та завданням, які перед собою ставлять працівники «Дрім Діма».
На базі Центру проходять наступні гуртки та заняття:
Розвиваюча ігрова кімната (для дітей від 1 до 3 років)
Англійська мова для дітей
Англійський розмовний клуб
Німецька мова
Дитячий хор
Хореографічна студія
Петриківський розпис
Творча майстерня
Майстер-клас із виготовлення прикрас
Гра на гітарі
Фотогурток
По більш докладну інформацію звертайтеся за тел:
097 8804377, 0635291393, Леся Філліпс. А також дивіться сторінку Родинного Центру у Фейсбуці — https://www.
facebook.com/DreamDimCenter/

У суботу 1 жовтня на площі ім. Г. Строкова (біля БК
«Енергетик») у рамках яскравого родинного свята (організатор — БФ «Гіппократ») Вишгородський танцювальний колектив «Клерико» (керівник Ольга Пінчук) тішив
глядачів своїми талантами.

Окрім яскравої танцювальної композиції у стилі модерн,
вихованці «Клерико» презентували книгу «Вишгород — європейське місто» (пам’яті Віктора Решетняка). Вилучені від продажу книги кошти підуть на поїздку колективу на чемпіонат
Європи.
Нагадаємо, що перемогою на відкритому чемпіонаті України з танцювального шоу та модерну вишгородський колектив «Клерико» виборов місце у складі
Української збірної, яка вирушить на
європейський чемпіонат. Танцювальні змагання проходитимуть у м. Миколайки (Польща) з 05.12.2016 р. по
10.12.2016 р.
Для цього колективу «Клерико»
необхідно 350 000 грн.
Благодійну фінансову допомогу
можна внести:
на розрахунковий рахунок ГО
«Танцювальний колектив «КЛЕРИКО»
№ 2600501551261
в ПАТ «Кредобанк»,
МФО: 325365,
ЗКПО (ЄДРПОУ): 36833234
або на карту ПриватБанку
5168 7556 3326 2130
(Пінчук Максим Іванович).
Для колективу «Клерико» участь
у чемпіонаті Європи — це можливість
показати свої здобутки, вибороти міжнародне визнання та представити світові рідне місто Вишгород.

Субсидія: пільги, оренда, дохід

ДЖЕРЕЛО: Вишгородське УСЗН
На актуальні запитання відповідає В. ГАЛИЦЬКИЙ, директор департаменту соціального захисту населення КОДА
— Яка ситуація в Київській області,
скільки (за прогнозом) сімей можуть розраховувати на субсидію з початком опалювального сезону?
— Програма надання населенню житлових
субсидій діє з 1995 року, але масово населення
почало оформлювати субсидії тільки з 2010-го.
На даний момент на Київщині субсидії отримують майже 250 тис. осіб, близько 140 тис. осіб
вперше звернулись по її призначення. На початок опалювального сезону матимемо майже
400 тис. мешканців області, котрі отримуватимуть субсидію від держави. Враховуючи підвищення тарифів за користування житлово-комунальними послугами, ця цифра буде набагато
більша, відтак — по державну допомогу може
звернутися кожна п’ята родина.
Аби отримувати субсидію з початку опа-
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лювального сезону, треба звернутись із заявою до центру соціального захисту населення
впродовж двох місяців з початку опалювального періоду (не пізніше). Так, якщо ви подали
необхідні документи у грудні, то матимете перерахунок платіжок за комунальні послуги за два
попередні місяці: жовтень та листопад (у заяві
необхідно зазначити потребу в отриманні субсидії з початку опалювального періоду). Якщо
ж звернулись по нарахування субсидій упродовж неопалювального періоду — субсидія нараховується з того місяця, коли людина подає
заяву на її отримання (з місяця звернення).
(Зазвичай, опалювальний період розпочинається у жовтні (неповний опалювальний
місяць) і триває по квітень (неповний опалювальний місяць)/
— Наскільки спрощена система оформлення субсидії?
— Субсидія поділяється на два види: відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг (газо-, електро- та водопостачання) та на придбання скрапленого газу і

твердого палива (вугілля, газ у балонах).
У першому випадку — це певна знижка, яку
отримує домогосподарство при сплаті рахунків
за житлово-комунальні послуги. В другому —
людина раз на рік отримує гроші готівкою.
Для того, щоб отримати субсидію, необхідно надати заповнені заяву та декларацію до
структурного підрозділу з питань соціального
захисту населення. В деяких випадках надаються додаткові документи, наприклад:
— акт обстеження матеріально-побутових
умов, якщо за адресою надання житлової субсидії громадяни зареєстровані, але фактично
там не проживають;
— договір найму (оренди) житла для тих,
хто орендує житло;
— довідки, які підтверджують отримання
доходів, якщо інформацію про них неможливо
отримати із Державної фіскальної служби (аліменти, стипендія, допомога Центру зайнятості
та ін.).
Окремо хочу зупинитися на тих змінах в
порядку надання субсидій, які затверджені

Постановою Кабінету Міністрів України від
27.04.2016 № 319 «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України».
Щодо призначення субсидій особам, які
також мають право на пільги та, відповідно,
користувалися і пільгою, і субсидією, — норму
закону змінено. Людина може отримати від держави тільки ту чи іншу соціальну допомогу — і,
якщо користується пільгами, то не має права
отримати субсидію, і навпаки. Із травня ц. р.
відбувся автоматичний перерахунок для усіх
громадян такої категорії і, за Постановою Кабміну, їм призначена тільки субсидія. Але якщо
людина має бажання замість неї отримувати
пільги, то їй необхідно звернутись із відповідною заявою до соціальних служб.
Стосовно призначення субсидії особам, які
орендують житло. Постановою передбачено —
якщо людина не зареєстрована, але фактично
проживає у житловому приміщенні (будинку)
на підставі договору найму (оренди) житла, то
вона має право на отримання субсидії.
Щодо періоду врахування доходу для призначення субсидії. Відтепер вона розраховується на підставі доходу осіб не за попередні
три місяці, а виключно за попередній календарний рік.

Вишгород

ІНФОРМвікно

8 жовтня

2016 року

7

Доторкнулися до овіяної славою звитяги
Вивчаємо українську
Степанія СІДЛЯР,
радник голови Вишгородської РДА
ФОТО — Вікторія ШМИГОРА, «Вишгород»

Організатори безоплатних курсів вивчення української мови на Вишгородщині, як і
планували, 1 жовтня провели перше виїзне
заняття з відвіданням Музею гетьманства в
Києві.
Один із ініціаторів відкриття курсів — депутат
Вишгородської міськради, президент Благодійного фонду «Покоління» Валерій Виговський —
забезпечив слухачів автобусом, в якому викладач Дора Тимошевська провела урок на шляху
до музею.
А в музеї на вишгородчан уже чекали, надавши кваліфікованого екскурсовода, який вишуканою, колоритною українською мовою допоміг на
півтори години зануритись у славний світ нашого героїчного минулого козацько-гетьманської
доби.
Із чотирма експозиціями про гетьманів Івана Мазепи, Богдана Хмельницького, Пилипа
Орлика, Павла Скоропадського, а також їхніми
соратниками, ознайомилися слухачі курсів під
час своєї подорожі виставковими залами. Саме
тут, серед численних артефактів та клейнодів,
реально відчуваєш, що українську історію козаки-відчайдухи писали шаблями, а от їхні славетні
подвиги у своїх творах та легендах увічнювали
літописці, історики, поети й вдячні українці.
Не збереглося, на жаль, достовірних відомостей, коли вперше дніпровськими кручами
прогарцював справжній козак із шаблею, сагайдаком та двома пістолями за візерунчастим
поясом. То пізніше його опоетизували вправні
художники: зафіксували смужечки на тканині із
шовку або парчі, оспівали гаптування сріблом
або ж навіть золотом, не забули про грайливо
розпущені кінці у вигляді китиць. А віршарі возвеличили сіру смушеву шапку, жупан і шаровари,
надто ж — прикрашене коштовностями руків’я
кривої шаблі, яку називали то «ненькою рідненькою», то «панночкою молоденькою».
Слухачі довідалися, що для ліриків-романтиків мали значення не точні історичні реалії, а
передусім ідеальний образ запорозької вольниці та високі морально-етичні норми: духовність,

якими користувалися козацькі ватажки.
Слухачі звернули увагу на барокову гравюру
«Мазепа серед добрих діл своїх», на якій він зображений в образі Марса — з родинним гербом
серед своїх святих-покровителів та споруджених на його кошти церков, а також на фотокопії
особистих підпису й печатки гетьмана з гербом
Війська Запорізького та його універсалів. Вони
довідалися також, що Мазепа отримав із рук
австрійського цісаря титул князя священної Римської імперії, а от його мати Марина-Магдалина
Матвієвська після смерті свого чоловіка очолювала Києво-Вознесенський монастир і вважалася однією з найкращих майстринь церковної
вишивки. Побачили вони й церковну хоругву 17
століття, на одній із сторін якої зображений Архангел Михайло — покровитель воїнів, а на іншій
— заступник мореплавців св. Миколай із Житієм.
У залі Богдана Хмельницького триптих на
всю стіну художника Андрія Юхиця розповів вишгородцям про життя гетьмана на Січі та його взаємини з полковниками й духовенством. Тут же —
корогва із родинним гербом, яка засвідчує його
українське коріння. Поміж інших полотен — серія
портретів гетьманів: Юрія Хмельницького, Івана
Виговського, Івана Брюховецького, Павла Тетері, Петра Дорошенка, Дем’яна Ігнатовича, Івана
Самойловича.
Багато світла на овіяні славою звитяги тогочасного періоду могли б пролити діаріуш Самійла

Зорки — писаря й секретаря Б. Хмельницького,
щоденники й хронікальні записи інших свідків,
які, на жаль, не збереглися. Але, на щастя, пізніше їх частково відтворив Самійло Величко.
І саме завдяки його записам відомо, як у Києві
вчорашнього сотника Б. Хмельницького нація
затвердила вождем самостійної держави, адже
саме під його гетьманством козаки завдали не
знаних раніше поразок польським королівським
військам під Жовтими Водами, Корсунем та Пилявцями.
Слухачі ознайомилися із життям наступника
І. Мазепи Пилипа Орлика, який увійшов в історію
як автор першої Української Конституції; побачили оригінал Першого Основного Закону.
Але гордістю музею вважається зала Павла
Скоропадського. У ній багато документів та речей із особистої колекції, подарованих гетьманівною Оленою Отт-Скоропадською, яка до своєї
смерті в 2014 р. в Швейцарії щороку відвідувала
експозицію. Слухачі побачили сорочки-вишиванки, вигаптовані її мамою — дворянкою Олександрою Дурново для дочок Олени й Єлизавети ще
у 1920-х роках, родинні фотографії, особисте
листування гетьмана, яке припіднімає завісу над
життям та болісними переживаннями його за
долю України, відкрили для себе чимало маловідомих сторінок із бурхливого періоду спроби
побудови Української держави в 1918 році.
Поїздка до музею допомогла слухачам ще
більше відчути дихання української держави,
одвічне прагнення волелюбного народу мати не
тільки свою країну, а спілкуватися власною співочою мовою, яка народжувалася із самих глибин української душі. І вирішено традицію виїзних занять продовжити.

це — важливо, враховуючи кризову ситуацію в Україні). Сподіваюсь
також, що очікуване здешевлення
товарів на нашому міському ярмарку суттєво покращить життя
малозабезпечених категорій населення.
— Два ярмарки вже відбулися. Поділіться враженнями: чи
є напрацювання, зауваження,
пропозиції?..
— Перший ярмарок відбувся у
День міста. І, звичайно, — не залишився непоміченим. Було чимало вишгородців, та й кияни заїжджали.
До мене підходили друзі, знайомі, просто покупці. Якість товарів задовольнила всіх. Проте були
і зауваження: реклами — недо-

статньо, деякі ярмаркові ціни збігалися із цінами в магазинах. Пропонували, щоб ярмарок працював
не тільки в неділю.
Звісно, всі зауваження та пропозиції будуть враховані. З подальшою роботою ярмарку в
ньому братиме участь усе більше виробників, тож розшириться
асортимент товарів і знизяться
ціни.
Підприємці і покупці погодилися з тим, що проведення ярмарків
у Вишгороді — справа потрібна.
А якість товарів, прийнятні ціни та
доброзичливе обслуговування —
найкраща реклама.
З питань співпраці звертайтесь за тел: 066-595-79-93, 06832-79-346 (Ігор Тихан).

Більше фото — див. на сайті газети

хоробрість, чесність, незламне побратимство та
вірність рідній землі.
Близько 8 тисяч експонатів нині в музеї. Сам
будинок, за легендою, звели «для спеціальних
справ козацьких» за наказом Івана Мазепи, який
найдовше із усіх гетьманів — 22 роки — очолював Запорізьку Січ. Зберігся навіть підземний
хід із підвального приміщення (щоправда, вхід
до нього замуровано), який виводив до Дніпра,
де в прибережних заростях на господарів постійно чатував швидкий човен. У будинку бувало й
чимало видатних постатей. Зокрема, останній
кошовий Запорізької Січі Петро Калнишевський
у 1763 році зупинявся тут, вирішити питання будівництва церкви на честь св. Пантелеймона та
шпиталю для лікування поранених козаків, що
поверталися з Прусського походу.
У залі, присвяченій Іванові Мазепі, вишгородці почули про основні віхи життєвого шляху
гетьмана та дивовижні повороти його долі, ознайомилися з унікальною мапою (в єдиному екземплярі!) козацької України, створеною в 1716
р. німецьким картографом Баптистою Гомоном, з
військовою атрибутикою — булавами, макетами
гармат, мортир, салютівки (для подачі сигналів
і салютів), інкрустованими шаблями, пістолями,
рушницями, перначами, ядрами, з численною
добіркою побутових речей — екіпажними скринями, горщиками, глечиками, порохівницею, кулелійкою, люльками і навіть срібною виделкою,

На всяку кишеню

НОВИЙ МІСЬКИЙ ЯРМАРОК
«ЗОЛОТА ОСІНЬ»
Вже другу неділю біля нового
ЕКОмаркету на вул. Набережній ярмаркують. Вишгородці і
гості міста «народною поштою»
передають один одному, що у
Вишгороді нарешті з’явився не
пересувний, а стаціонарний, на
постійному місці, ярмарок. Саме
такої торгової локації давно вже
чекали городяни. Яким буде це
торгове містечко — редакції газети «Вишгород» розповів організатор ярмарку, приватний підприємець Ігор ТИХАН.
— Пане Ігорю, про те, що місту потрібен ярмарок, ішлося
давно, на різних рівнях озвучувалися різні проекти. Як і кому
спало на думку врешті відкрити
такий ярмарок?
— Думка про відкриття ярмарку виникла не спонтанно. Вона
виношувалася тривалий час. У
місті все більшає пристойних супермаркетів та інших торгових точок, проте немає, власне, ринку,
де виробники могли би реалізовувати свої товари БЕЗ посередників. Я звернувся до міськради з
пропозицією відкрити постійно діючий ярмарок на вул. Набережній,

цю ідею підтримали і дали згоду
на проведення щотижневих недільних ярмарків.
— «Виробники товарів». Що
Ви маєте на увазі?
— По-перше, мова йде про реалізацію товарів, як то кажуть,
«з лану – до столу»: збереження
якості товару та його смаку. Подруге, під реалізацією продукції
саме від виробника очікуємо зниження ціни на товари. Не секрет,
що в ціну товарів включаються
не лише витрати на виробництво,
але і доставка, і складські послуги, а також магазинна надбавка. І
по-третє, чим більша кількість виробників представляє свою продукцію, тим зручніше покупцям
вибрати товари за якістю та прийнятними для себе цінами.
— Чого Ви особисто очікуєте
від відкриття ярмарку?
— Звісно, як підприємець я очікую отримання прибутку. Як вишгородець – сподіваюсь, що економічний ефект від ярмарку буде
відчутним для міста. Це і сплачені
податки, і можливість ефективно
вести свою діяльність для підприємців, і робочі місця для городян (а
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Оголошення
про оприлюднення проекту
регуляторного акта
Відповідно до ст. 9 Закону України
«Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності»
повідомляємо про проект регуляторного
акта та аналіз регуляторного впливу проекту рішення Вишгородської міської ради
«Про затвердження Положення про порядок присвоєння та зміни адрес об’єктам
нерухомого майна в місті Вишгороді».
Пропозиції та зауваження від фізичних
та юридичних осіб, їх об’єднань приймаються впродовж одного місяця з моменту
опублікування проекту даного рішення. Поштова адреса: 07300, м. Вишгород, пл. Т.
Шевченка, 1, каб. 69. Тел: (04596) 22-957.
Начальник юридичного відділу
О. КАРПЕНКО
1. Загальні положення
1.1. Положення про порядок присвоєння та
зміни адрес об’єктам нерухомого майна в місті
Вишгороді (далі — Положення) встановлює на
території міста єдиний механізм надання поштових адрес та закріплює основні принципи
присвоєння адрес, їх зміни і впорядкування.
1.2. Положення діє на території міста Вишгорода і є обов’язковим для виконання всіма
розташованими на його території підприємствами, установами та організаціями, громадськими об’єднаннями, посадовими особами, а
також громадянами, які постійно або тимчасово
проживають в місті Вишгороді.
1.3. Кожному об’єкту нерухомого майна
присвоюється унікальна адреса на території
міста.
1.4. Адреси присвоюються за заявами фізичних та юридичних осіб — власників об’єктів
нерухомого майна, а також органів державної
виконавчої влади та органів місцевого самоврядування щодо об’єктів нерухомого майна.
1.5. Присвоєння, зміна, анулювання адреси
об’єктів нерухомого майна здійснюється на підставі рішення виконавчого комітету Вишгородської міської ради.
2. Визначення термінів
2.1. В даному положенні застосовуються
наступні визначення:
бульвар (б-р) — дорога, з двобічною забудовою, елемент вулично-дорожньої мережі
з висадженим посеред неї сквером (зеленими
насадженнями), що триває по всій довжині елементу;
вулиця (вул.) — дорога, що має забудову з
обох боків, і, як правило, має довжину більше,
ніж один квартал;
дорога (дор.) — смуга землі, призначена
для руху транспорту і пішоходів. Є фрагментом
вулично-дорожньої мережі міста;
майдан (м-н) — широка площина серед забудови населеного пункту, вулиці чи на стику
двох або більше вулиць; ширина цієї площини
суттєво більше ширини суміжної вулиці (вулиць);
провулок (пров.) — дорога з двобічною забудовою, що з’єднує дві, чи більше, вулиці та
має довжину в один-два, іноді більше, квартали;
проспект (просп.) — широка і, як правило,
пряма дорога з міською забудовою, різновид
вулиці;
узвіз (узв.) — дорога з міською забудовою,
що має підйом угору, що триває по всій довжині
елементу;
шосе (шосе) — елемент вулично-дорожньої мережі, автомобільна магістраль, що веде
за межі населеного пункту;
пойменовані елементи вулично-дорожньої
мережі — елементи вулично-дорожньої мережі,
яким присвоєно найменування;
найменування елемента вулично-дорожньої мережі — узагальнююче поняття, яке
складається з назви елемента вулично-дорожньої мережі та його типу (просп. Мазепи та ін.);
адреса (поштова адреса) — ідентифікатор об’єкта нерухомого майна (за критеріями
його місцезнаходження);
тимчасова будівельна адреса — це адреса, яка використовується для ідентифікації
об’єктів нерухомого майна на період будівництва;
нерухоме майно — об’єкти, розташовані
на земельній ділянці, переміщення яких є неможливим без їх знецінення та зміни їх цільового призначення (крім земельних ділянок);
будинок — житлова чи нежитлова будівля;
будівля — об’єкт нерухомого майна: житлові та нежитлові будинки, призначені для проживання або повсякденного використання;
квартира, офіс, кабінет, кімната (кв., оф.,
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Положення про порядок присвоєння та зміни адрес
об’єктам нерухомого майна в місті Вишгороді
каб., кім.) — приміщення, елемент внутрішньої
структури будівлі (будинку, корпусу);
споруда — будівля, призначена в основному для технологічних функцій;
іменований об’єкт — частина міста Вишгорода, яка має оригінальну назву, що склалася історично, а також садово-городні та гаражні
кооперативи;
багатоквартирний будинок — житловий
будинок, в якому розташовано три чи більше
квартири. У багатоквартирному будинку можуть також бути розташовані нежитлові приміщення, які є самостійними об’єктами нерухомого майна;
нежитлове приміщення — ізольоване
приміщення в багатоквартирному будинку, що
не належить до житлового фонду і є самостійним об’єктом нерухомого майна;
допоміжні приміщення багатоквартирного будинку — приміщення, призначені для
забезпечення експлуатації будинку та побутового обслуговування його мешканців (колясочні, комори, сміттєкамери, горища, підвали,
шахти і машинні відділення ліфтів, вентиляційні
камери та інші підсобні і технічні приміщення);
об’єкт незавершеного будівництва —
об’єкт будівництва, на який видано дозвіл на
будівництво, понесені витрати на його спорудження та не прийнятий в експлуатацію відповідно до законодавства; будівлі, споруди, які
фактично не експлуатуються внаслідок того,
що перебувають у недобудованому стані, включаючи законсервовані об’єкти;
номер будинку, споруди — реквізит адреси об’єкта адресації, що складається з послідовності цифр із можливим додаванням буквеної позначки (А, Б, В, Г і т. д.);
присвоєння адреси об’єкту нерухомого
майна — процедура присвоєння порядкового
номера об’єкту нерухомого майна на пойменованому елементі вулично-дорожньої мережі;
зміна адреси — процедура переприсвоєння адреси у зв’язку з перейменуванням елементів вулично-дорожньої мережі міста або зміною
інших реквізитів адреси;
анулювання — скасування, оголошення
недійсним будь-якого акта, договору чи прав;
заявники — фізичні та юридичні особи —
власники об’єктів нерухомого майна, а також
органи державної виконавчої влади та органи
місцевого самоврядування;
червоні лінії — визначені в містобудівній
документації щодо пунктів геодезичної мережі
межі існуючих та запроектованих вулиць, доріг,
майданів, які розділяють території забудови та
території іншого призначення.
2.2. Інші терміни вживаються у цьому Порядку у значенні, наведеному в Законі України
«Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» та інших нормативно-правових актах, прийнятих відповідно до
зазначеного Закону.
3. Надання адреси
3.1. Надання адреси (тимчасової будівельної адреси, поштової адреси) чи її зміна допускається щодо:
— об’єктів, що будуються на земельній ділянці;
— новостворених об’єктів нерухомого майна, які розташовані на земельній ділянці;
— об’єктів нерухомого майна у зв’язку з виділом у натурі частки із нерухомого майна, що є
у спільній частковій власності;
— об’єктів нерухомого майна у зв’язку з поділом нерухомого майна, що є у спільній частковій власності;
— існуючих об’єктів нерухомого майна
(впорядкування нумерації, перейменування
елементів вулично-дорожньої мережі міста).
3.2. Надання тимчасової будівельної адреси об’єктам нерухомого майна, які будуються на
земельних ділянках у встановленому законом
порядку, здійснюється на підставі цього Положення шляхом прийняття відповідного рішення
виконавчим комітетом міської ради.
3.3. Надання поштової адреси об’єктам нерухомого майна (капітальним спорудам), які
прийняті в експлуатацію у встановленому законом порядку, та існуючим об’єктам нерухомого
майна, що знаходяться на земельних ділянках,
здійснюється на підставі цього Положення шляхом прийняття відповідного рішення виконавчим комітетом міської ради.
3.4. Розгляд питань присвоєння поштових
адрес здійснюється за заявами фізичних та
юридичних осіб — власників об’єктів нерухомого майна, а також органів державної виконавчої влади та органів місцевого самоврядування
щодо об’єктів нерухомого майна.
3.5. Поштові адреси об’єктів нерухомого

майна, розташованих на території міста, присвоєні до набрання чинності цим Положенням,
зберігаються та за зверненням заявників можуть бути переглянуті в частині присвоєння
нової поштової адреси відповідно до цього Положення.
3.6. Не надаються самостійні поштові адреси наступним об’єктам нерухомого майна:
— земельним ділянкам;
— об’єктам незавершеного будівництва
(можливе присвоєння тимчасової будівельної
адреси в установленому порядку);
— спорудам, які встановлені тимчасово без
улаштування фундаменту, в тому числі пересувним;
— дачним та садовим будинкам, садівничим (садовим) товариствам, окрім випадків,
коли загальними зборами таких товариств присвоєні назви вулиць на території, яка відведена
для таких товариств та назви вулиць затверджені рішенням виконавчого комітету Вишгородської міської ради;
— окремо розташованим гаражам — за
відсутності документів, що підтверджують право власності або користування земельною ділянкою;
— приміщенням службового, допоміжного
та технічного призначення, розташованим у будівлях та житлових будинках;
— спорудам у межах червоних ліній вулиць
(крім споруд, що знаходяться по лінії сформованої забудови і не порушують будівельних, санітарних, пожежних норм і не створюють перешкод руху пішоходів і транспорту);
— тимчасовим спорудам для здійснення
підприємницької діяльності;
— об’єктам, які відносяться до категорії самочинного будівництва, без наявності оформлених документів — відповідно до законодавства та Положення чи відповідних судових
рішень.
3.7. Проект рішення про присвоєння, зміну
або анулювання адреси об’єктів нерухомого
майна готує та вносить на розгляд виконавчого
комітету відділ містобудування та архітектури
Вишгородської міської ради.
3.8. Відділ державної реєстрації Вишгородської міської ради надає до проекту рішення
про присвоєння, зміну або анулювання адреси
об’єктів нерухомого майна письмову інформацію про наявність або відсутність об’єктів нерухомого майна за відповідною адресою.
4. Порядок розгляду документів щодо
присвоєння тимчасової будівельної адреси
об’єктам незавершеного будівництва
4.1. Тимчасова будівельна адреса об’єкта
надається об’єктам незавершеного будівництва
та визначається виконавчим комітетом міської
ради на підставі поданої заявником заяви. Відділ державної реєстрації Вишгородської міської
ради надає до проекту рішення про присвоєння
тимчасової будівельної адреси об’єкта незавершеного будівництва письмову інформацію про
наявність або відсутність об’єктів нерухомого
майна за відповідною адресою.
4.2. До заяви про присвоєння будівельної
адреси, поданої до міської ради, додаються такі
документи:
— завірена в установленому порядку копія
документа, що посвідчує право власності на земельну ділянку чи право користування земельною ділянкою;
— для фізичної особи — копія паспорта, копія ідентифікаційного номера;
— для фізичної особи (громадянина України, який через свої релігійні або інші переконання відмовляється від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податку
(ідентифікаційного номера), що офіційно повідомив про це відповідні органи державної влади та має відмітку в паспорті громадянина України) — копія паспорта громадянина України;
— для юридичної особи — копія виписки з
Єдиного державного реєстру юридичних осіб
та фізичних осіб-підприємців;
— копія документа, що посвідчує право виконання будівельних робіт (повідомлення, декларація тощо);
— копія будівельного паспорту забудови земельної ділянки (для об’єктів, що будуються на
підставі будівельного паспорту);
— копія містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки.
4.3. Виконавчий комітет міської ради опрацьовує надані матеріали та, враховуючи проектні рішення, наявну ситуацію з оточуючими
об’єктами містобудування, приймає рішення
щодо присвоєння тимчасової будівельної адреси об’єкту незавершеного будівництва.
4.4. Тимчасова будівельна адреса об’єктів

Проект
ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням ____ сесії Вишгородської міської
ради VII скликання
від _______ 2016 р. № _____

незавершеного будівництва чинна до завершення будівництва та введення їх в експлуатацію в установленому законодавством порядку.
5. Порядок розгляду документів щодо
присвоєння поштової адреси об’єктам
нерухомого майна
5.1. Поштова адреса об’єкта визначається
виконавчим комітетом міської ради на підставі поданої заявником заяви. Відділ державної
реєстрації Вишгородської міської ради надає
до проекту рішення про присвоєння, зміну чи
анулювання адреси об’єктів нерухомого майна
письмову інформацію про наявність або відсутність об’єктів нерухомого майна за відповідною
адресою.
5.2. Для присвоєння поштової адреси новозбудованим (реконструйованим) об’єктам нерухомого майна до заяви додаються:
— копія документа, що посвідчує право
власності на земельну ділянку чи право користування земельною ділянкою;
— для фізичної особи — копія паспорта, копія ідентифікаційного номера;
— для фізичної особи (громадянина України, який через свої релігійні або інші переконання відмовляється від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податку
(ідентифікаційного номера), що офіційно повідомив про це відповідні органи державної влади та має відмітку в паспорті громадянина України) — копія паспорта громадянина України;
— для юридичної особи — копія виписки з
Єдиного державного реєстру юридичних осіб
та фізичних осіб-підприємців;
— копія технічного паспорта на об’єкт нерухомого майна (для реконструйованого об’єкта
— оновлений технічний паспорт на об’єкт нерухомого майна);
— копія документа, що засвідчує відповідність закінченого будівництвом об’єкта проектній документації, державним будівельним
нормам, стандартам і правилам (декларація,
сертифікат, акт готовності об’єкта до експлуатації тощо);
— копія правовстановлюючого документа,
який підтверджує право власності заявника на
об’єкт нерухомого майна (для реконструйованого об’єкта нерухомого майна);
— копія документа, що підтверджує сплату
пайової участі замовників будівництва у розвитку інфраструктури м. Вишгорода (для новозбудованих, реконструйованих об’єктів) у випадках, передбачених законодавством та з
урахуванням «Порядку залучення, розрахунку
розмірів і використання коштів пайової участі
(внесків) замовників (інвесторів) у створенні і
розвитку соціальної та інженерно-транспортної
інфраструктури м. Вишгорода»;
— довідка від садового (дачного) товариства про місце розташування об’єкта нерухомого майна на території садового (дачного)
товариства.
У разі необхідності може витребовуватись
інша додаткова інформація.
5.3. Для присвоєння поштової адреси
об’єктам нерухомого майна, утвореним у разі
поділу, виділу частки чи об’єднання, до заяви
додаються:
— копія документа, що посвідчує право
власності на земельну ділянку чи право користування земельною ділянкою;
— для фізичної особи — копія паспорта, копія ідентифікаційного номера;
— для фізичної особи (громадянина України, який через свої релігійні або інші переконання відмовляється від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податку
(ідентифікаційного номера), що офіційно повідомив про це відповідні органи державної влади та має відмітку в паспорті громадянина України) — копія паспорта громадянина України;
— для юридичної особи — копія виписки з
Єдиного державного реєстру юридичних осіб
та фізичних осіб-підприємців;
— копія правовстановлюючого документа,
який підтверджує право власності заявника на
нерухоме майно;
— копія оновленого технічного паспорту на
об’єкт нерухомого майна;
— копія договору чи рішення суду про поділ
чи об’єднання нерухомого майна, про виділ у
натурі частки із нерухомого майна, що є у спільній частковій власності;
— копія договору чи рішення суду про поділ
земельної ділянки, що перебуває у власності,
про визначення порядку користування земельною ділянкою, будинками, будівлями та спорудами (за наявності);

9

Офіційно

Вишгород

8 жовтня

Положення про порядок присвоєння та зміни адрес
об’єктам нерухомого майна в місті Вишгороді

8
— копія висновку щодо технічної можливості поділу об’єкта нерухомого майна (у випадку
поділу нерухомого майна, що є у спільній частковій власності);
— довідка від садового (дачного) товариства про місце розташування об’єкта нерухомого майна на території садового (дачного) товариства.
У разі необхідності може витребовуватись
інша додаткова інформація.
5.4. Для присвоєння поштової адреси
об’єктам нерухомого майна (індивідуальні (садибні) житлові будинки, садові, дачні будинки,
господарські (присадибні) будівлі і споруди, прибудови до них), будівництво яких закінчено до 5
серпня 1992 року:
— копія документа, що посвідчує право
власності на земельну ділянку чи право користування земельною ділянкою;
— для фізичної особи — копія паспорта, копія ідентифікаційного номера;
— для фізичної особи (громадянина України, який через свої релігійні або інші переконання відмовляється від прийняття реєстраційного
номера облікової картки платника податку (ідентифікаційного номера), що офіційно повідомив
про це відповідні органи державної влади та має
відмітку в паспорті громадянина України) — копія паспорта громадянина України;
— для юридичної особи — копія виписки з
Єдиного державного реєстру юридичних осіб та
фізичних осіб-підприємців;
— копія технічного паспорта на об’єкт нерухомого майна;
— довідка від садового (дачного) товариства про місце розташування об’єкта нерухомого майна на території садового (дачного) товариства;
— виписка із погосподарської книги, надана
виконавчим органом міської ради або відповідною архівною установою.
У разі необхідності може витребовуватись
інша додаткова інформація.
5.5. Виконавчий комітет міської ради опрацьовує надані матеріали, наявну ситуацію з оточуючими об’єктами містобудування, приймає
рішення щодо присвоєння поштової адреси
об’єкту нерухомого майна.
5.6. У разі надання неповного комплекту документів, зазначених у п. 5.1., п. 5.2, п. 5.3, п. 5.4
цього Положення, відсутності підстав та немож-

ливості присвоєння об’єкту нерухомого майна
поштової адреси — заявнику надається вмотивована відмова.
5.7. Поштова адреса вважається присвоєною з моменту прийняття відповідного рішення
виконавчим комітетом міської ради.
6. Види адрес та особливості їх надання
6.1. Присвоєння адреси об’єктам нерухомого майна, що утворюють безперервний фронт
забудови вулиці, розташованим на вулицях
наскрізного напряму щодо сторін світу, проводиться із заходу на схід та із півночі на південь
з нумерацією будівель по правій стороні вулиць
парними номерами, починаючи з номера 2, по
лівій стороні вулиць — непарними номерами,
починаючи з номера 1.
6.2. Об’єктам нерухомого майна, що знаходяться на перетині вулиць різної категорії, присвоюється адреса по вулиці вищої категорії.
6.3. Відповідно до цього Положення, у залежності від виду та особливостей об’єктів нерухомого майна, надаються такі види адрес:
6.3.1. Адреси об’єктам нерухомого майна
(житлові та нежитлові будівлі, домоволодіння,
майнові комплекси, споруди, квартири тощо).
Об’єктам нерухомого майна надається адреса,
яка складається з назви вулиці, номера будівлі,
номера корпусу (за наявності), номера квартири
(за наявності). Номер будівлі, споруди, комплексу, корпусу, квартири позначається відповідною
арабською цифрою.
Наприклад: Повна адреса (для реєстрації):
вулиця Никифора Шолуденка, будинок 2, корпус
1, квартира 7, місто Вишгород, Вишгородський
район, Київська область.
Скорочена адреса: вул. Н. Шолуденка, буд.
2, корп. 1, кв. 7, м. Вишгород, Вишгородський
р-н, Київська обл.
6.3.2. Адреси об’єктів нерухомого майна з
використанням назв іменованих об’єктів.
В адресах об’єктів нерухомого майна можуть використовуватись назви іменованих
об’єктів міста Вишгорода, якщо ідентифікувати
об’єкт нерухомого майна без вказівки на назву
іменованого об’єкта є неможливим або в адресі,
раніше наданій об’єкту нерухомого майна, використовується вказівка на іменований об’єкт,
або використання назви іменованого об’єкта визнано необхідним для збереження історичного
колориту міста Вишгорода.

Назва іменованого об’єкта в адресі об’єкта
нерухомого майна зазначається перед назвою
вулиці. Якщо у складі іменованого об’єкта вулиця відсутня, то назва вулиці не вказується.
Нумерація жилих будинків, домоволодінь, корпусів, квартир, нежилих будинків, їх комплексів,
окремих частин будинків здійснюється в адресі з
використанням назви іменованого об’єкта.
Наприклад: Повна адреса (для реєстрації):
мікрорайон «Дідовиця», вулиця Яблунева, будинок 172, квартира 1, місто Вишгород, Вишгородський район, Київська область.
Скорочена адреса: мікрорайон «Дідовиця»,
вул. Яблунева, буд. 172, кв. 1, м. Вишгород,
Вишгородський р-н, Київська обл.
6.3.3. У випадках, коли на відповідній вулиці збудовано нові будівлі (знаходиться декілька
існуючих споруд), і їм, виходячи з вже наявної
нумерації об’єктів нерухомого майна по вулиці,
на якій вони фактично знаходяться, неможливо
надати номер, який є цілим числом, такий об’єкт
нерухомого майна при наданні адреси позначається номером найближчого об’єкта нерухомого
майна по відповідному боку вулиці з додаванням до нього літери від А до Я.
Наприклад: Повна адреса (для реєстрації):
вулиця Василя Симоненка, будинок 3-А, квартира 2, місто Вишгород, Вишгородський район,
Київська область.
Скорочена адреса: вул. В. Симоненка, буд.
3-А, кв. 2, м. Вишгород, Вишгородський р-н, Київська обл.
6.3.5. При наданні адрес окремій частині
будинку, нежитловому приміщенню надається
номер арабськими цифрами після номера відповідного будинку.
Наприклад: Повна адреса (для реєстрації):
проспект Тараса Шевченка, будинок 7, приміщення 1, місто Вишгород, Вишгородський район, Київська область.
Скорочена адреса: просп. Т. Шевченка, буд.
7, пр. 1, м. Вишгород, Вишгородський р-н, Київська обл.
Адреси надаються лише тим окремим частинам об’єктів, що мають окремі входи.
6.3.6. Надання адрес дачним та садовим
будинкам, які знаходяться на території садових
товариств, здійснюється за умови наявності рішення загальних зборів садового товариства
про найменування вулиць та затвердження його
рішенням виконавчого комітету міської ради.

2016 року
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Проект
ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням ____ сесії Вишгородської міської
ради VII скликання
від _______ 2016 р. № _____

Надання адреси здійснюється за правилами,
встановленими пунктами 6.3.1. та 6.3.2 цього
Положення.
Наприклад: Повна адреса (для реєстрації):
Садівницьке товариство «Енергетик», вулиця
Паркова, будинок 129, місто Вишгород, Вишгородський район, Київська область.
Скорочена адреса: СТ «Енергетик», вул.
Паркова, буд. 129, м. Вишгород, Вишгородський
р-н, Київська обл.
6.4. При наданні адрес об’єктам нерухомого
майна використовуються наступні типи найменування:
— вулиця;
— провулок;
— проспект;
— бульвар;
— площа;
— інші (шлях, майдан, узвіз, шосе тощо).
6.5. Адреси зазначаються таким чином:
— спочатку вказується один із типів найменування (наприклад: вулиця), а потім її назва;
— адреси, в яких використовуються імена
та прізвища: зазначаються спочатку прізвище,
а потім ім’я.
7. Зміна та анулювання поштової адреси
7.1. Зміна та анулювання поштової адреси
відбувається за правилами присвоєння поштових адрес об’єктам нерухомого майна, визначених цим Положенням. Підставами для зміни,
анулювання поштової адреси є:
— повне руйнування (ліквідація) самого
об’єкта нерухомого майна;
— поділ об’єкта нерухомого майна на окремі об’єкти з присвоєнням кожному об’єкту самостійної поштової адреси;
— об’єднання декількох об’єктів нерухомого
майна в один із присвоєнням єдиної поштової
адреси.
7.2. Підставою для відмови в зміні поштової
адреси може бути:
— порушення вимог державних будівельних
норм і правил при поділі (об’єднанні) об’єктів;
— подання заявником недостовірних відомостей;
— подання заявником неповного пакету документів.
Спори з приводу присвоєння поштової
адреси об’єктам нерухомого майна вирішуються
в установленому законодавством порядку.

Аналіз регуляторного впливу до проекту рішення Вишгородської міської ради «Про затвердження
Положення про порядок присвоєння та зміни адрес об’єктам нерухомого майна в місті Вишгороді»
Даний аналіз регуляторного впливу проекту рішення Вишгородської міської ради «Про затвердження Положення про порядок присвоєння та зміни адрес об’єктам нерухомого майна в місті Вишгороді» (далі — Аналіз) підготовлений з метою одержання зауважень та пропозицій відповідно до вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності»
від 11.09.2003 р. № 1160-IV, Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження методик проведення аналізу впливу та відстеження результативності регуляторного акта» від 11.03.2004 № 308.
1. Визначення проблеми, яку передбачається розв’язати шляхом державного регулювання
Проект рішення «Про затвердження Положення про порядок присвоєння та зміни адрес об’єктам
нерухомого майна в місті Вишгороді» підготовлений з метою затвердження єдиного порядку присвоєння та зміни адрес об’єктам нерухомого майна на території міста Вишгорода. Порядок встановлює
механізм присвоєння порядкового номеру об’єкту нерухомості на відповідній вулиці, провулку тощо
(поштової адреси), новоствореним об’єктам нерухомості після завершення будівництва, поділу існуючих об’єктів після реконструкції чи продажу.
Очікується зняття соціальної напруги, що виникла у зв’язку з відсутністю відповідного нормативно-правового акта, яким би визначався орган, уповноважений присвоювати поштові адреси, умови, за яких надаються або змінюються адреси, процедура та терміни присвоєння поштових адрес
об’єктам нерухомого майна на території міста Вишгорода.
2. Цілі державного регулювання
Основною метою запропонованого проекту рішення є затвердження організаційно-правових засад процедури присвоєння поштової адреси об’єктам нерухомості в місті Вишгороді.
3. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення визначених цілей
Альтернативи

Переваги

Недоліки

Залишення усього
без змін

відсутні

Відсутній чіткий порядок присвоєння адрес на місцевому рівні

Обраний спосіб регулювання

- Створення чіткої процедури присвоєння адрес
об’єктам нерухомого майна в м. Вишгороді,
- Визначення конкретного складу об’єктів: яким
присвоюються поштові адреси, а яким не присвоюються

Відсутні

Ринкові механізми

Відсутні

Відсутні

4. Механізми та заходи, що пропонуються для розв’язання проблеми
Основним принципом запропонованого проекту рішення є дотримання прав та законних інтересів
фізичних і юридичних осіб, забезпечення найбільш ефективних умов для користування об’єктами
нерухомості.
Регулювання побудоване відповідно до принципів регуляторної політики:
— приведення у відповідність адрес проводиться у відповідності до архітектурних норм, норм
логіки та послідовності;
— регламентується порядок надання та зміни адрес;
— встановлення чіткого переліку документів, необхідних для зміни та присвоєння адрес об’єктам
нерухомого майна.
Для розв’язання проблеми пропонується прийняти рішення міської ради «Про затвердження
Положення про порядок присвоєння та зміни адрес об’єктам нерухомого майна в місті Вишгороді».
Заходи, спрямовані на розв’язання проблеми: затвердження Положення про порядок присвоєння

та зміни адрес об’єктам нерухомого майна в місті Вишгороді.
5. Можливість досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акта
Цілі можуть бути досягнуті, оскільки проектом рішення пропонується:
— встановлення вимог, що висуваються до присвоєння адрес об’єктам нерухомості;
— затвердження переліку необхідних документів, що надаються зацікавленими особами для присвоєння адрес;
— визначення порядку присвоєння адрес об’єктам нерухомості.
6. Очікувані результати від прийняття регуляторного акта. Аналіз вигод і витрат.
Таблиця вигод і витрат:
Базові групи інтересів

Вигоди

Витрати

Орган місцевого самоврядування

— врегулювання процедури присвоєння адрес
об’єктам нерухомості в місті Вишгороді;
— наявність чіткого механізму та об’єктного
складу присвоєння адрес;
— забезпечення співвідношення місця розташування об’єкта нерухомості його адресі

відсутні

Фізичні та юридичні
особи

можливість оформити право власності на
об’єкти нерухомого майна внаслідок присвоєння їм поштових адрес

витрати, пов’язані із сплатою пайової
участі у розвитку соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури міста
згідно чинного законодавства

Територіальна
мада міста

впорядкування поштових адрес на території
міста Вишгорода

відсутні

гро-

7. Обґрунтування строку дії регуляторного акта
Оскільки необхідність присвоєння та зміни адрес носить перманентний характер, термін дії регуляторного акта встановлюється на необмежений термін або до прийняття нових нормативних актів.
У разі потреби за підсумками аналізу відстеження результативності до Положення про порядок присвоєння та зміни адрес об’єктам нерухомого майна в місті Вишгороді, вноситимуться зміни.
8. Показники результативності регуляторного акта
Відстеження результативності дії зазначеного регуляторного акта передбачається за такими критеріями:
1. Кількість осіб, які звернулися для присвоєння поштової адреси об’єктам нерухомого майна в
м. Вишгороді.
2. Кількість прийнятих рішень виконавчого комітету міської ради про присвоєння поштової адреси.
9. Заходи, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності регуляторного акта
Відстеження результативності регуляторного акта буде здійснюватись шляхом використання статистичних даних. Згідно із ст. 10 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», базове відстеження результативності регуляторного акта здійснюється
до набрання чинності даного регуляторного акта, повторне – через рік з дня набрання чинності, та
періодичне – через три роки з моменту проведення та публікування повторного відстеження результативності регуляторного акта.
Начальник юридичного відділу О. КАРПЕНКО
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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 , 1 0 Ж ОВТ 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 - 2»
10:50, 12:20 «Мiняю
жiнку»
14:10 «Слiпа»
14:45 «Мольфар»
15:45 «Сiмейнi
мелодрами - 6»
17:15 Т/с «Уламки щастя
- 2»
20:30, 00:00 «Чистоnews
2016»
21:00 Т/с «Найкращий»
тиждень мого життя»
22:00 «Грошi»
00:20 Т/с «Вiкiнги - 3»
UA:ПЕРШИЙ
6:00, 07:00, 08:00, 13:00,
18:40, 21:00 Новини
09:10 Т/с «Таксi»
09:50 Переселенцi
10:15 Д/с «Китай на
кiнчику язика»
12:00 Чоловiчий клуб.
Спорт
13:30 Казки Лiрника

Сашка
14:50 Фольк-music
18:25 Новини. Свiт
19:00 Новини. Культура
19:25, 22:45 З перших
вуст
20:00 Перша шпальта
20:30 Вересень
21:30 Новини. Спорт
21:50 Т/с «Епоха честi»
23:00 Пiдсумки
23:20 Золотий гусак
23:50 На слуху
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 «Бiла сукня»
13:45, 16:00 Т/с «Анютине
щастя»
18:00 Т/с «Спiвачка i
султан»
19:45 «Говорить Україна»
20:55 Т/с «На лiнiї життя»
23:00 Подiї дня
23:30 Х/ф «Цар
скорпiонiв»
ТОНіС

6:25 «Вiдлуння»
06:55, 16:15, 21:00
Зоопарки свiту
09:50, 16:50 «Алло,
лiкарю!»
11:15, 19:45 Д/ф
«Щоденники другої
свiтової вiйни: день за
днем»
13:45 Дороги до
прекрасного
14:40, 21:40 Мова тварин
17:45 Чарiвнi свiти
18:10 «Iпостасi спорту»
18:35 В гостях у Д.
Гордона. В. Євтушенко
22:10 Пригоди Остiна
Стiвенса
23:05 Повiтрянi воїни
00:05 «Нiч чорних
краваток»
ТЕТ
6:45 Байдикiвка
07:10, 09:55 М/с «Клуб
Вiнкс. Школа чарiвниць»
07:35 М/с «Ескiмоска.
Пригоди в Арктицi»
08:00 МультMIX
10:25 Х/ф «Р...
Раджкумар»
13:00, 21:00 Танька i
Володька

14:00, 20:00 Одного разу
пiд Полтавою
15:00 Т/с «Домашнiй
арешт»
16:00 Вiталька
16:55, 22:00 Країна У
17:55, 23:00 Панянкаселянка
00:00 Т/с «Свiтлофор»
СТБ
6:40, 16:00 «Все буде
добре!»
08:40 «Все буде смачно!»
10:35, 18:30 «За живе!»
11:50 Х/ф «Баламут»
13:40 «Битва
екстрасенсiв 16»
18:00, 22:00 «ВiкнаНовини»
20:00, 22:45 «Хата на
тата»
01:15 «Один за всiх»
НТН
9:10, 19:30 Т/с «Кулагiн та
партнери»
10:15, 17:25 Т/с
«Детективи»
11:45 Х/ф «Вантаж без
маркування»
13:30, 14:20, 21:30 Т/с
«CSI: Нью-Йорк - 9»

14:00, 19:00, 23:15
«Свiдок»
15:25 Т/с «Гаваї 5.0 - 4»
22:20 Т/с «CSI: Лас-Вегас
- 12»
23:45 Т/с «Той, що читає
думки - 3»
НОВИЙ КАНАЛ
6:10, 18:00 Абзац
07:05, 08:22 Kids Time
07:10 М/с «Iсторiї Тома i
Джеррi»
08:25 М/ф «Ранго»
10:50 М/ф «Аладдiн i
король розбiйникiв»
12:20 Х/ф «Останнiй
мисливець на вiдьом»
14:25 Т/с «Не родись
вродлива»
19:00 Ревiзор
22:00 Страстi за
ревiзором
00:45 Х/ф «Жарти в
сторону»
МЕГА
7:30 Бандитська Одеса
08:20 Правда життя
09:20, 18:00 Вижити
попри все
10:10, 16:10 Анатомiя
бою

11:50, 18:50 Правила
життя
12:40, 19:40 У пошуках
iстини
13:30 Мiстична Україна
14:20, 20:40 Секретнi
iсторiї
15:20 Ялта: жертва
Сталiну
17:00 Таємницi Африки
21:40 Довiдник дикої
природи
22:40 Вовчиця: шлях до
влади
23:40 Вражаюче вiдео
ТРК «КИїВ»
7:00 Профiлактика
14:00, 15:10 «Громадська
приймальня»
15:00, 17:00, 19:00, 21:00,
23:00 «СТН»
16:00, 04:20
«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 «Телемаркет»

K1
7:40 «Чи знаєте ви, що...»
08:15 «Мультфiльми»
09:25 «Топ-модель поросiйськи»
10:20, 19:00 «Орел i
Решка. Шопiнг»
12:20 Т/с «Дикий ангел»
14:00, 21:00 «Орел i
решка. Навколосвiтня
подорож»
15:00, 20:00 «Орел
i Решка. Незвiдана
Європа»
16:00 «Файна Юкрайна»
17:00 «Розсмiши комiка»
18:00 «Звана вечеря»
22:00 Х/ф «Без вiдчуттiв»
23:50 Т/с «Сонна
Лощина»
ІНТЕР
6:10, 13:20, 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 Х/ф «Казка про
жiнку та чоловiка»
11:10, 12:25 Х/ф «Кохання
за розкладом»

15:15 «Жди мене.
Україна»
18:00, 19:00 «Стосується
кожного»
20:00 «Подробицi»
21:00 Т/с «Маестро»
00:10 Т/с «Особистi
обставини»
ICTV
6:50 Факти тижня
08:45 Факти. Ранок
09:15 Надзвичайнi
новини. Пiдсумки
10:00 Зiрка YouTube
11:50, 13:20 Дивитись
усiм!
12:45, 15:45 Факти. День
13:35, 16:20 Х/ф «Капiтан
Фiлiпс»
16:45 Х/ф «Помпеї»
18:45, 21:05 Факти. Вечiр
19:20 Надзвичайнi
новини
20:20 Бiльше нiж правда
21:40 Т/с «Нюхач»
22:25 Свобода слова
5 КАНАЛ
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 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!
23:10 «За Чай.com»
2+2
08:10, 19:00 «ДжеДАI»
12:00 «Українськi
сенсацiї»
13:00 Д/п «Дембель»
13:55 «Люстратор 7,62»
14:55 «Люстратор.
Спецпроект»
15:50 «Секретнi
матерiали»
18:30 «Спецкор»
19:20 «Цiлком таємно»
20:00 Т/с «Останнiй коп»
21:05 Х/ф «План
пограбування»
22:20 Х/ф «Хороша
людина»

ВI В ТО Р О К , 1 1 Ж ОВТ 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 - 2»
10:50, 12:20 «Мiняю
жiнку»
14:10 «Слiпа»
14:45 «Мольфар»
15:45 «Сiмейнi
мелодрами - 6»
17:15 Т/с «Уламки щастя
- 2»
20:30, 00:00 «Чистоnews
2016»
21:00 Т/с «Найкращий»
тиждень мого життя»
22:00 «Життя без обману
2016»
00:20 Т/с «Вiкiнги - 3»
UA:ПЕРШИЙ
6:00, 07:00, 08:00, 13:00,
18:40, 21:00 Новини
07:15 Ранок
09:10 Т/с «Таксi»
10:25, 19:30 Про головне
10:55 Спорт. Тиждень
12:30 Вересень

13:30 Казки Лiрника
Сашка
14:50 Подорожнi
16:30 Д/с «Китай на
кiнчику язика»
18:25 Новини. Свiт
19:25, 22:45 З перших
вуст
21:30 Новини. Спорт
21:50 Т/с «Епоха честi»
23:00 Пiдсумки
23:20 Золотий гусак
23:50 На слуху
ТРК «УКРАїНА»
6:00, 13:15, 15:30 Агенти
справедливостi
07:00, 08:00, 09:00, 15:00,
19:00 Подiї
07:15, 08:15 Ранок з
Україною
09:15 Зiрковий шлях
11:15 Реальна мiстика
15:50, 20:55 Т/с «На лiнiї
життя»
18:00 Т/с «Спiвачка i
султан»
19:45 «Говорить Україна»
23:00 Подiї дня
23:30 Т/с «C.S.I.: НьюЙорк 4 сезон»

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»
13:45 «Будьте здоровi!»
13:55 Чарiвнi свiти
14:40, 23:05 Повiтрянi
воїни
16:15, 21:00 Зоопарки
свiту
17:45 «Соцiальний статус.
Ваша пенсiя»
18:35 В гостях у
Д.Гордона. В. Євтушенко
21:40 «Вiдлуння»
00:05 «Нiч чорних
краваток»
ТЕТ
6:45 Байдикiвка
07:10, 09:55 М/с «Клуб
Вiнкс. Школа чарiвниць»
07:35 М/с «Ескiмоска.
Пригоди в Арктицi»
08:00 МультMIX
10:50 Х/ф «Нове вбрання
короля»

12:00, 17:55, 23:00
Панянка-селянка
13:00, 21:00 Танька i
Володька
14:00, 20:00 Одного разу
пiд Полтавою
15:00 Т/с «Домашнiй
арешт»
16:00 Вiталька
16:55, 22:00 Країна У
00:00 Т/с «Свiтлофор»
СТБ
7:25, 16:00 «Все буде
добре!»
09:25 «Все буде смачно!»
11:15, 18:30 «За живе!»
12:45 «МастерШеф - 5»
18:00, 22:00 «ВiкнаНовини»
20:00, 22:45 «МастерШеф
- 6»
23:30 «Давай поговоримо
про секс 2»
НТН
6:10 Х/ф «Вантаж без
маркування»
07:55, 09:00, 19:30 Т/с
«Кулагiн та партнери»
08:30 Ранковий «Свiдок»
10:35, 17:25 Т/с

«Детективи»
12:10 «Мисливцi за
привидами»
13:45 Т/с «CSI: Нью-Йорк
- 9»
14:00, 19:00, 23:15
«Свiдок»
14:20, 21:30 Т/с «CSI:
Лас-Вегас - 12»
15:35 Т/с «Гаваї 5.0 - 4»
23:45 Т/с «Той, що читає
думки - 3»
НОВИЙ КАНАЛ
6:50, 08:10 Kids Time
06:52 М/с «Iсторiї Тома i
Джеррi»
08:12 Т/с «Спецзагiн
Кобра»
10:05 Т/с «Моя прекрасна
нянька»
18:00 Абзац
14:25 Т/с «Не родись
вродлива»
19:00 Половинки 2
21:00 Київ вдень i вночi
22:00 Любов на
виживання
МЕГА
6:50, 11:00 Вражаючi
кадри

07:30 Бандитський Київ
08:20 Правда життя
09:20, 18:00 Вижити
попри все
11:50, 18:50 Правила
життя
12:40, 19:40 У пошуках
iстини
13:30 Мiстична Україна
14:20, 20:40 Секретнi
iсторiї
17:00, 22:40 Таємницi
Африки
21:40 Довiдник дикої
природи
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»
10:20, 19:00 «Орел i
Решка. Шопiнг»
12:20 Т/с «Дикий ангел»
14:00, 21:00 «Орел i
решка. Навколосвiтня
подорож»
15:00, 20:00 «Орел
i Решка. Незвiдана
Європа»
16:00 «Файна Юкрайна»
17:00 «Розсмiши комiка»
18:00 «Звана вечеря»
22:00 «КВН на БIС»
23:00 Т/с «Доктор Хаус»
ІНТЕР
6:10, 11:25, 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
«Маестро»
14:45 «Судовi справи»
15:45 «Сiмейний суд»

16:40 «Давай
одружимося»
18:00, 19:00 «Стосується
кожного»
20:00 «Подробицi»
00:10 Т/с «Особистi
обставини»
ICTV
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:20 Надзвичайнi
новини
10:05, 16:50 Т/с «Острiв
непотрiбних людей»
12:00, 13:20 Х/ф
«Метеор» 1 с.
12:45, 15:45 Факти. День
14:30 Т/с «Вiддiл 44»
15:25, 16:20, 21:40 Т/с
«Нюхач»
18:45, 21:05 Факти. Вечiр
20:20 Громадянська
оборона
22:30 Х/ф «Акула-робот»
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 Час новин
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
22:30 Кордон держави
23:10 «За Чай.com»
00:00 Час: Важливо
2+2
07:35 «Облом.UA.»
08:10, 19:00, 23:00
«ДжеДАI»
08:30, 18:30 «Спецкор»
09:00, 23:20 «Секретнi
матерiали»
09:20 Х/ф «Пiдводний
човен»
13:25 Т/с «Доставити
будь-якою цiною»
17:25, 20:00 Т/с
«Останнiй коп»
19:20 «Люстратор.
Спецпроект»
20:50 Х/ф «Один шанс
на двох»
23:55 Х/ф «Початок
кiнця»

С Е Р Е ДА , 1 2 Ж ОВТ 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»
09:30 «Чотири весiлля - 2»
10:50, 12:20 «Мiняю
жiнку»
14:10 «Слiпа»
14:45 «Мольфар»
15:45 «Сiмейнi
мелодрами - 6»
17:15 Т/с «Уламки щастя
- 2»
20:30, 00:00 «Чистоnews
2016»
21:00 Т/с «Найкращий»
тиждень мого життя»
22:00 «Повернiть менi
красу 2»
00:20 Т/с «Вiкiнги - 3»
UA:ПЕРШИЙ
6:00, 07:00, 08:00, 13:00,
18:40, 21:00 Новини
09:00 Вiчне
09:10 Т/с «Таксi»
10:25, 19:30 Про головне
11:00 Засiдання КМУ
16:30 Д/с «Китай на

кiнчику язика»
18:25 Новини. Свiт
19:00 Новини. Культура
20:00 Переселенцi
20:30 Слiдство. Iнфо
21:30 Новини. Спорт
21:50 Т/с «Епоха честi»
22:40 Мегалот
23:00 Пiдсумки
23:20 Золотий гусак
23:50 На слуху
ТРК «УКРАїНА»
6:00, 13:15, 15:30 Агенти
справедливостi
07:00, 08:00, 09:00, 15:00,
19:00 Подiї
07:15, 08:15 Ранок з
Україною
09:15 Зiрковий шлях
11:15 Реальна мiстика
15:50, 20:55 Т/с «На лiнiї
життя»
18:00 Т/с «Спiвачка i
султан»
19:45 «Говорить Україна»
23:00 Подiї дня
23:30 Т/с «C.S.I.: НьюЙорк 4 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 «Соцiальний статус.
Ваша пенсiя»
14:45, 23:05 Повiтрянi
воїни
16:15, 21:00 Зоопарки
свiту
17:45 Чарiвнi свiти
18:35 В гостях у Д.
Гордона. Г. Татарченко
21:40 Глобал - 3000
00:05 «Натхнення»
ТЕТ
6:45 Байдикiвка
07:10, 09:55 М/с «Клуб
Вiнкс. Школа чарiвниць»
07:35 М/с «Ескiмоска.
Пригоди в Арктицi»
08:00 МультMIX
10:50 Х/ф «Принцеса на
горошинi»
12:00, 17:55, 23:00

Панянка-селянка
13:00, 21:00 Танька i
Володька
14:00, 20:00 Одного разу
пiд Полтавою
15:00 Т/с «Домашнiй
арешт»
16:55, 22:00 Країна У
00:00 Т/с «Свiтлофор»
СТБ
7:10, 16:00 «Все буде
добре!»
09:10 «Все буде смачно!»
11:00, 18:30 «За живе!»
12:20 «МастерШеф - 5»
18:00, 22:00 «ВiкнаНовини»
20:00, 22:45 «МастерШеф
- 6»
00:20 «Давай поговоримо
про секс 2»

привидами»
13:45, 14:20, 21:30 Т/с
«CSI: Лас-Вегас - 12»
14:00, 19:00, 23:15
«Свiдок»
15:35 Т/с «Гаваї 5.0 - 4»
23:45 Т/с «Той, що читає
думки - 3»
НОВИЙ КАНАЛ
6:50, 08:10 Kids Time
06:52 М/с «Iсторiї Тома i
Джеррi»
08:12 Т/с «Спецзагiн
Кобра»
10:05 Т/с «Моя прекрасна
нянька»
14:25 Т/с «Не родись
вродлива»
18:00 Абзац
19:00 Хто зверху? - 5
21:00 Київ вдень i вночi
22:00 Хто зверху? - 5 №5

НТН
6:35 Х/ф «Де ви, лицарi?»
07:55, 09:00, 19:30 Т/с
«Кулагiн та партнери»
08:30 Ранковий «Свiдок»
10:35, 17:25 Т/с
«Детективи»
12:10 «Мисливцi за

МЕГА
6:50, 11:00 Вражаючi
кадри
07:30 Бандитська Одеса
08:20 Правда життя
09:20, 18:00 Вижити
попри все

16:55, 22:00 Країна У
00:00 Т/с «Свiтлофор»

23:45 Т/с «Той, що читає
думки - 3»

СТБ
7:00, 16:00 «Все буде
добре!»
09:00 «Все буде смачно!»
09:55, 18:30 «За живе!»
11:10 «МастерШеф - 5»
18:00, 22:00 «ВiкнаНовини»
20:00, 22:45 «Зваженi та
щасливi - 6»
00:15 «Один за всiх»

НОВИЙ КАНАЛ
6:50, 08:10 Kids Time
06:52 М/с «Iсторiї Тома i
Джеррi»
08:12 Т/с «Спецзагiн
Кобра»
10:05 Т/с «Моя прекрасна
нянька»
14:25 Т/с «Не родись
вродлива»
19:00 Любов на
виживання
21:00 Київ вдень i вночi
22:00 Суперiнтуїцiя
23:15 Половинки - 2

10:10, 16:10 Анатомiя
бою
11:50, 18:50 Правила
життя
12:40, 19:40 У пошуках
iстини
13:30 Мiстична Україна
14:20, 20:40 Секретнi
iсторiї
15:20 Мисливцi на
нацистiв
21:40 Довiдник дикої
природи
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 «Олiмпiйськi iсторiї»
16:20, 17:10 «У центрi
уваги»
19:20, 21:25 «Столиця»
22:30 «Мiсто добра»
22:55 «Українська
Нацiональна Лотерея»

K1
7:40 «Чи знаєте ви, що...»
08:15 «Мультфiльми»
10:20, 19:00 «Орел i
Решка. Шопiнг»
12:20 Т/с «Дикий ангел»
14:00 «Орел i решка.
Навколосвiтня подорож»
15:00, 20:00 «Орел
i Решка. Незвiдана
Європа»
16:00 «Файна Юкрайна»
17:00 «Розсмiши комiка»
18:00 «Звана вечеря»
21:00 «Орел i Решка.
Ювiлейний сезон»
22:00 «КВН на БIС»
23:00 Т/с «Доктор Хаус»
ІНТЕР
5:30, 11:25, 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
«Маестро»
14:45 «Судовi справи»

15:45 «Сiмейний суд»
16:40 «Давай
одружимося»
18:00, 19:00 «Стосується
кожного»
20:00 «Подробицi»
00:10 Т/с «Особистi
обставини»
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
«Метеор» 2 с.
12:45, 15:45 Факти. День
14:25 Т/с «Вiддiл 44»
15:25, 16:20, 21:40 Т/с
«Нюхач»
18:45, 21:05 Факти. Вечiр
20:20 Секретний фронт
22:30 Х/ф «Хулiгани»
5 КАНАЛ
6:00, 21:40 Час-Time
06:25, 18:45 Мiсцевий 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 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
23:10 «За Чай.com»
00:00 Час: Важливо
2+2
08:10, 19:00, 22:50
«ДжеДАI»
08:30, 18:30 «Спецкор»
09:00, 23:10 «Секретнi
матерiали»
09:20 «Хоробрi
серця»
12:30 «Вiдеобiмба»
14:00, 23:30 Х/ф «Початок
кiнця»
17:40, 20:00 Т/с
«Останнiй коп»
19:20 «Люстратор 7,62»
20:50 Х/ф «Винищувачi»

Ч Е ТВ Е Р , 1 3 Ж ОВТ 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 - 2»
10:50, 12:20 «Мiняю
жiнку»
14:45 «Мольфар»
15:45 «Сiмейнi
мелодрами - 6»
17:15 Т/с «Уламки щастя
- 2»
20:30 «Чистоnews 2016»
21:00 Т/с «Найкращий»
тиждень мого життя»
22:00 «Свiт навиворiт - 7»
23:00 «Право на владу
2016»
UA:ПЕРШИЙ
07:15 Ранок
09:10 Т/с «Таксi»
11:30 Розсекречена
iсторiя
12:30 Слiдство. Iнфо
14:50 Надвечiр’я. Долi
16:30 Д/с «Китай на
кiнчику язика»
18:25 Новини. Свiт
19:00 Новини. Культура

20:00 Перша студiя
21:30 Новини. Спорт
21:50 Т/с «Епоха честi»
23:00 Пiдсумки
23:20 Золотий гусак
23:50 На слуху
ТРК «УКРАїНА»
07:00, 08:00, 09:00, 15:00,
19:00 Подiї
07:15, 08:15 Ранок з
Україною
09:15 Зiрковий шлях
11:15 Реальна мiстика
15:50, 20:55 Т/с «На лiнiї
життя»
18:00 Т/с «Спiвачка i
султан»
19:45 «Говорить Україна»
23:00 Подiї дня
23:30 Т/с «C.S.I.: НьюЙорк 4 сезон»
ТОНіС
6:30 Глобал - 3000
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»
13:50, 17:45 Чарiвнi свiти
14:40, 23:05 Повiтрянi
воїни
16:15, 21:00 Зоопарки
свiту
18:10 «Цивiлiзацiя
Incognita»
18:35 В гостях у Д.
Гордона. Г. Татарченко
21:40 «Вiдлуння»
00:05 «Нiч чорних
краваток»
ТЕТ
07:35 М/с «Ескiмоска.
Пригоди в Арктицi»
08:00 МультMIX
10:50 Х/ф «Дiвчинка з
сiрниками»
12:00, 17:55, 23:00
Панянка-селянка
13:00, 21:00 Танька i
Володька
14:00, 20:00 Одного разу
пiд Полтавою
15:00 Т/с «Домашнiй
арешт»

НТН
6:20 Х/ф «Бажаю
здоров’я!»
07:55, 09:00, 19:30 Т/с
«Кулагiн та партнери»
08:30 Ранковий «Свiдок»
10:35, 17:25 Т/с
«Детективи»
12:10 «Мисливцi за
привидами»
13:45, 14:20, 21:30 Т/с
«CSI: Лас-Вегас - 12»
14:00, 19:00, 23:15
«Свiдок»
15:35 Т/с «Гаваї 5.0 - 4»

МЕГА
6:50, 11:00 Вражаючi
кадри
07:30 Бандитський Київ
09:20, 18:00 Вижити
попри все
10:10, 16:10 Анатомiя
бою
11:50, 18:50 Правила
життя
12:40, 19:40 У пошуках

iстини
13:30 Мiстична Україна
15:20 Мисливцi на
нацистiв
21:40 Довiдник дикої
природи
22:40 Таємницi Африки
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 «Прогулянки
мiстом»
22:55 «Українська
Нацiональна Лотерея»
K1
6:30 «TOP SHOP»
07:40 «Чи знаєте ви,

що...»
08:15 «Мультфiльми»
09:25 «Топ-модель поросiйськи»
10:20, 19:00 «Орел i
Решка. Шопiнг»
12:20 Т/с «Дикий ангел»
14:00, 21:00 «Орел i
Решка. Ювiлейний сезон»
15:00, 20:00 «Орел
i Решка. Незвiдана
Європа»
16:00 «Файна Юкрайна»
17:00 «Звана вечеря»
22:00 «КВН на БIС»
23:00 Т/с «Доктор Хаус»
ІНТЕР
5:40, 11:25, 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
«Маестро»
14:45 «Судовi справи»
15:45 «Сiмейний суд»
16:40 «Давай

одружимося»
18:00, 19:00 «Стосується
кожного»
20:00 «Подробицi»
00:10 Т/с «Особистi
обставини»
ICTV
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:20 Надзвичайнi
новини
10:05, 16:50 Т/с «Острiв
непотрiбних людей»
12:00, 13:20 Х/ф
«Супернова» 1 с.
12:45, 15:45 Факти. День
14:25 Т/с «Вiддiл 44»
15:20, 16:20, 21:40 Т/с
«Нюхач»
18:45, 21:05 Факти. Вечiр
22:25 Х/ф «Фантоми»
00:20 Т/с «Комiсар Рекс»
5 КАНАЛ
6:00, 21:40 Час-Time
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 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
23:10 «За Чай.com»
00:00 Час: Важливо
2+2
07:35, 11:05 «Облом.UA.»
08:10, 19:00, 22:50
«ДжеДАI»
08:30, 18:30 «Спецкор»
09:00, 19:20, 23:10
«Секретнi матерiали»
09:20 «Хоробрi серця»
12:30 «Вiдеобiмба»
13:55, 23:30 Х/ф
«Загарбники: Генезис»
15:55 Х/ф «Винищувачi»
17:40, 20:00 Т/с
«Останнiй коп»
20:50 Х/ф «Блекджек»

ТЕЛЕпрограма

Вишгород
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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, 1 4 Ж ОВТ НЯ
КАНАЛ 1+1
6:00 «Сказочная Русь»
19:30 ТСН
20:20 «Вечiрнiй Київ
2016»
22:00 «Свiтське життя»
23:00 «Лiга смiху.
Юрмала»
00:55 Х/ф «Заручник»
UA:ПЕРШИЙ
6:00, 07:00, 08:00, 13:00,
18:40, 21:00 Новини
09:00 Д/ф «Українська
революцiя»
10:25 Д/ф «Хронiка УПА
1942-1954»
13:15 УРОЧИСТОСТI з
нагоди Дня захисника
України
14:20 Фольк-music.
«Встань, козацька славо!»
16:50 Д/ф «Без права на
славу»
17:35 Д/ф «Дебальцеве»
18:25 Новини. Свiт
19:00 Новини. Культура
19:30 Про головне.
Спецвипуск

21:30 Новини. Спорт
23:00 Пiдсумки
23:20 Золотий гусак
23:50 На слуху
ТРК «УКРАїНА»
6:00 Агенти
справедливостi
07:00, 08:00, 09:00, 15:00,
19:00 Подiї
07:15, 08:15, 09:15 Ранок
з Україною
10:00, 15:30, 20:00 Т/с
«На лiнiї життя»
ТОНіС
6:30 Х/ф «Новий
Гуллiвер»
09:50 Зоопарки свiту
11:00 Д/ф «Щоденники
другої свiтової вiйни:
день за днем»
13:30 Чарiвнi свiти
15:15 Повiтрянi воїни
16:15 «В. Хурсенко. Полiт
бiлого журавля?»
17:20 «Вечiр пам’ятi В.
Хурсенка»
19:50 «Всесвiт А.

Пiлецького»
21:00 Концерт I. Бобула
«Про любов»
00:05 «Нiч чорних
краваток»
ТЕТ
7:35 М/с «Козаки.
Футбол»
07:55 М/с «Пригоди
Котигорошка та його
друзiв»
09:05 М/ф «Пригоди
iмператора 2. Новi
пригоди Кронка»
10:20 М/ф «Мультачки.
Байки Сирника»
11:00 Одного разу пiд
Полтавою
15:00 Х/ф «Доктор
Дулiттл 5»
16:40 Х/ф «Доктор
Дулiттл 4»
18:15 Х/ф «Доктор
Дулiттл 3»
20:00 Х/ф «Доктор
Дулiттл»
21:25 Х/ф «Доктор
Дулiттл 2»

23:00 Х/ф «Потанцюймо»
СТБ
7:50 Х/ф «Дихай зi мною»
18:00, 22:00 «ВiкнаНовини»
18:30, 00:30 Т/с «Коли ми
вдома»
20:00, 22:45 «Нацiональне
талант-шоу «Танцюють
всi!-9»
НТН
7:10 Х/ф «Зникла
грамота»
08:40, 19:30 Т/с «Кулагiн
та партнери»
10:40, 17:25 Т/с
«Детективи»
12:10 Х/ф «Акцiя»
13:55, 21:30 Т/с «CSI:
Лас-Вегас - 12»
15:35 Т/с «Гаваї 5.0 - 4»
19:00 «Свiдок»
00:00 Т/с «Той, що читає
думки - 3»
НОВИЙ КАНАЛ
6:10, 07:25 Kids Time

06:12 М/с «Iсторiї Тома i
Джеррi»
07:27 Т/с «Спецзагiн
Кобра»
09:25 Половинки-2
11:20, 21:40 Київ вдень
i вночi
15:15, 19:00
Супермодель поукраїнськи-3
18:00 Абзац
22:40 Половинки - 2
00:35 Суперiнтуїцiя
МЕГА
6:50, 11:00 Вражаючi
кадри
07:30 Бандитська Одеса
08:20 Правда життя
09:20, 18:00 Вижити
попри все
10:10, 16:10 Анатомiя
бою
11:50, 18:50 Правила
життя
12:40, 19:40 У пошуках
iстини
13:30 Мiстична Україна
14:20, 20:40 Секретнi

iсторiї
15:20 Мисливцi на
нацистiв
17:00, 22:40 Таємницi
Африки
21:40 Довiдник дикої
природи
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»
09:25 «Топ-модель поросiйськи»
10:20 «Орел i Решка.
Шопiнг»
12:15 «Орел i Решка»
23:00 «КВН»
ІНТЕР
7:00, 08:00, 09:00, 17:40
Новини
07:15, 08:10 «Ранок з
IНТЕРом»
09:20 Т/с «Маестро»
16:40 «Давай
одружимося»
18:00 «Стосується
кожного»
20:00 «Подробицi»
21:00 «Чорне дзеркало»
23:00 Х/ф «Поїзд поза
розкладом»
ICTV
6:30 Ранок у великому
мiстi
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:20 Надзвичайнi
новини

10:10, 16:50 Т/с «Острiв
непотрiбних людей»
12:05, 13:20 Х/ф
«Супернова» 2 с.
12:45, 15:45 Факти. День
14:25 Т/с «Вiддiл 44»
15:20, 16:20 Т/с «Нюхач»
18:45, 21:05 Факти. Вечiр
20:20 Антизомбi
21:25 Дизель-шоу
23:20 Х/ф «Ультрафiолет»
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 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!
23:10 «За Чай.com»
00:00 Час: Важливо
2+2
8:30 «Хоробрi серця.
Саур-Могила»
09:35 «Хоробрi серця.
Мар’їнка»
10:40 «Хоробрi серця.
Артилеристи»
11:55 «Хоробрi серця.
Танкiсти»
13:30 «Хоробрi серця.
Розвiдники»
14:35 «Хоробрi серця.
Сапери»
15:20 Д/п «ДАП. 48 годин
з кiборгами»
15:35 Х/ф «Блекджек»
17:40 Т/с «Останнiй коп»
18:30 «Спецкор»
19:00 Т/с «Гвардiя»
22:45 «Хоробрi серця»
23:50 «Пiснi народженi
в АТО»

СУБОТ А , 15 Ж ОВТ НЯ
КАНАЛ 1+1
6:00 «В мережi»
07:15, 19:30 ТСН
08:00 «Снiданок.
Вихiдний»
10:00 «Свiтське життя»
11:00 «Повернiть менi
красу 2»
12:15 Х/ф «Велика
рiзниця»
14:00 «Голос. Дiти 3»
16:35 «Вечiрнiй квартал»
18:30 «Розсмiши комiка»
20:15 «Українськi
сенсацiї»
21:15 «Лiга смiху.
Юрмала»
23:10 «Вечiрнiй Київ
2016»
UA:ПЕРШИЙ
7:20 Шеф-кухар країни
07:50, 23:40 Золотий
гусак
14:30 Волейбол.
Суперкубок України
серед чоловiкiв.
«Локомотив» (Харкiв) «Барком-Кажани» (Львiв)

16:00 Чоловiчий клуб.
Спорт
18:05 Д/ф «Крiзь час i
слово. I. Драч»
19:05 Х/ф «Антонiо
Вiвальдi: Принц Венецiї»
21:00 Новини
21:30 Спорт. Тиждень
22:45 Мегалот
23:20 Вперед на Олiмп
ТРК «УКРАїНА»
7:00, 15:00, 19:00 Подiї
07:10 Зiрковий шлях
10:00 Кулiнарна Академiя
О.Суханова
11:00 Х/ф «Життя пiсля
життя»
13:00, 15:20 Т/с «В
очiкуваннi кохання»
17:00, 19:40 Т/с «Лист
Надiї»
21:45 Х/ф «Намисто»
23:45 Реальна мiстика
ТОНіС
6:15 Х/ф «Подруги»
09:50 «Шеф-кухар
країни» з М. Поплавським

14:00 Українець М.
Поплавський у Варшавi
15:05 Путiвник
прочанина. Видубицький
монастир
15:15 К. Бужинська
у благодiйному турi
«Українцi в Європi»
17:00 Концерт
В.Крищенка
«Благословенна будь»
18:50 Д/ф «Щоденники
другої свiтової вiйни:
день за днем»
21:00 Х/ф «Рокко i його
брати»
00:20 «Вихiдний, пiсля
опiвночi»
ТЕТ
6:45 М/с «Козаки.
Футбол»
07:35 М/с «Ескiмоска.
Пригоди в Арктицi»
09:55 М/с «Дорамандрiвниця»
10:25 М/с «Елвiн i
бурундуки»
13:00 Х/ф «Доктор

Дулiттл 5»
14:40 Х/ф «Доктор
Дулiттл 4»
16:15 Х/ф «Доктор
Дулiттл 3»
18:00 Х/ф «Доктор
Дулiттл»
19:25 Х/ф «Доктор
Дулiттл 2»
21:00 Танька i Володька
00:00 Т/с «Свiтлофор»

09:00 Х/ф «Легенда про
княгиню Ольгу»
11:30 «Речовий доказ»
15:00 Т/с «Детективи»
19:00 «Свiдок»
19:30 Х/ф «Мiцний
горiшок»
21:00 Х/ф «Справжня
МакКой»
23:00 Х/ф «Ударна група»

СТБ
8:00 «Караоке на
Майданi»
09:00 «Все буде смачно!»
09:55 Т/с «Коли ми
вдома»
12:20 «Зваженi та
щасливi - 6»
16:00 «Хата на тата»
19:00 «Х-Фактор - 7»
22:05 «Нацiональне
талант-шоу «Танцюють
всi!-9»

НОВИЙ КАНАЛ
7:20 Kids Time
07:22 Хто зверху-5?
09:15 Ревiзор
12:20 Страстi за
ревiзором
15:10 Любов на
виживання
17:10 М/ф «Корпорацiя
монстрiв»
19:00 М/ф «Унiверситет
монстрiв»
21:00 Х/ф «Тор»
23:10 Х/ф «Рейд»

НТН
6:30 Х/ф «Слухати у
вiдсiках»

МЕГА
6:00 Бандитська Одеса
07:20 Мiстична Україна

19:35, 20:35 Одного разу
пiд Полтавою
21:00 Країна У
00:00 Т/с «Свiтлофор»

19:00 Т/с «Iлюзiя
полювання»
23:00 Х/ф «Щасливе
число Слевiна»

СТБ
5:45 «ВусоЛапоХвiст»
09:00 «Все буде смачно!»
09:55 «Караоке на
Майданi»
10:50 Т/с «Коли ми
вдома»
12:15 «МастерШеф - 6»
19:00 «Битва
екстрасенсiв 16»
21:15 «Один за всiх»
22:25 «Х-Фактор - 7»

НОВИЙ КАНАЛ
7:30 Kids Time
07:32 Т/с «Пригоди
Мерлiна»
11:00 М/ф «Корпорацiя
монстрiв»
12:50 М/ф «Унiверситет
монстрiв»
14:50 М/ф «Монстри на
канiкулах»
16:40 Х/ф «Тор»
18:50 Х/ф «Тор 2:
Царство темряви»
21:00 Х/ф «Месники»
23:55 Х/ф «Рейд 2:
Вiдплата»

09:10, 18:30 У пошуках
iстини
10:50 Мисливцi на
нацистiв
12:50, 20:20 НЛО з
минулого
14:40 Вижити в свiтi
людей
17:30 Довiдник дикої
природи
22:10 Фабрика погоди
00:00 Вражаючi кадри
ТРК «КИїВ»
8:00 «Ранок по-київськи»
09:30 «Київ музика»
13:00 «Приречений на
любов»
14:05 «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»
11:20 М/ф «Гидке каченя»
13:10 Х/ф «Принцеса
спецiй»
15:00 «Кохання з першого
погляду»
16:00 «Орел i Решка.
Шопiнг 2016»
17:00 «Орел i Решка. На
краю свiту»
20:00 «Орел i Решка.
Ювiлейний сезон»
00:00 Т/с «Сонна
Лощина»
ІНТЕР
6:20, 20:00 «Подробицi»
07:20 Х/ф «Ласкаво
просимо, або Стороннiм
вхiд заборонений»
09:00 Д/п «Три кохання Є.
Євстигнєєва»
10:00 Х/ф «Золоте теля»
13:45 Х/ф «Навмисно не
придумаєш»

15:45 Х/ф «Погана
сусiдка»
17:50, 20:30 Т/с
«Знахарка»
22:30 «Добрий вечiр на
Iнтерi»
23:15 «Навколо М»
ICTV
9:10 Бiльше нiж правда
10:10 Секретний фронт
12:05, 13:00
Громадянська оборона
12:45 Факти. День
14:15 Х/ф «Острiв»
17:00 Х/ф «Таксi-2»
18:45 Факти. Вечiр
19:20 Надзвичайнi
новини. Пiдсумки
20:05 Х/ф «Таксi-3»
21:50 Х/ф «Таксi-4»
23:40 Х/ф «Ультрафiолет»
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

10:30 Сiмейний лiкар
11:30 Майстри ремонту
12:35 Прес-конференцiя
щодо ситуацiї у зонi АТО
13:10 Кiно з Я. Соколовою
15:15 Час iнтерв’ю
18:15 Фактор безпеки
20:00 Рандеву з Я.
Соколовою
21:00 Велика полiтика
21:30 Вiкно в Америку
22:30 Д/п «Окупацiя»
2+2
09:00 «Облом.UA»
09:50 «Вайпаут»
12:10 «Top Gear»
13:15 Х/ф «Вiйна
драконiв»
15:00 Х/ф «Юрськi
мисливцi»
16:50 11 тур ЧУ з футболу
«Зоря» - «Волинь»
19:20 11 тур ЧУ з футболу
«Чорноморець» «Динамо»
21:25 Х/ф «Останнiй
кордон»
23:15 Х/ф «Щелепи 3D»

НЕДIЛЯ , 16 Ж О ВТ НЯ
КАНАЛ 1+1
6:00 «Недiля з
Кварталом»
08:00 «Снiданок.
Вихiдний»
09:00 Лотерея «Лотозабава»
09:40 М/ф «Маша i
ведмiдь»
10:05 ТСН
11:00 «Свiт навиворiт - 7»
12:00 «Грошi»
13:25 «Українськi
сенсацiї»
15:50 Т/с «Найкращий»
тиждень мого життя»
19:30 «ТСН-Тиждень»
21:00 «Голос. Дiти 3»
23:25 «Аргумент кiно»
00:05 «Свiтське життя»

21:00 Новини
21:30 Перша шпальта
22:00 Книга ua
22:30 Класики свiтової
лiтератури
23:00 Паспортний сервiс
23:20 Добрi справи

UA:ПЕРШИЙ
7:50, 23:40 Золотий гусак
09:00 Х/ф «Антонiо
Вiвальдi: Принц Венецiї»
11:05 М/с «Мандрiвники
в часi»
12:00 Театральнi сезони
12:25 Мистецькi iсторiї
14:20 Фольк-music
16:30 Т/с «Епоха честi»
20:10 Подорожнi

ТОНіС
6:15 Х/ф «Людина у
футлярi»
11:00, 18:50 Д/ф
«Щоденники другої
свiтової вiйни: день за
днем»
14:00 «Шеф-кухар
країни» з М. Поплавським
15:05 Путiвник
прочанина. Iонiвський

ТРК «УКРАїНА»
6:50 Подiї
07:30 Зiрковий шлях
09:00 Х/ф «Намисто»
11:00 Т/с «Лист надiї»
15:00 Х/ф «Бiла сукня»
17:00, 20:00 Т/с «Знайти
чоловiка у великому мiстi»
19:00 Подiї тижня з О.
Панютою
22:10 Т/с «В очiкуваннi
кохання»

монастир
15:15 К. Бужинська
у благодiйному турi
«Українцi в Європi»
17:00 «Музичнопоетичний вечiр А.
Матвiйчука «Зерна»
20:15 «Кумири»
20:35 «Свiтськi хронiки»
22:10 Х/ф «День Сови»
00:10 «Вихiдний, пiсля
опiвночi»
ТЕТ
6:45 М/с «Козаки.
Футбол»
07:35 М/с «Ескiмоска.
Пригоди в Арктицi»
08:00 МультMIX
09:55 М/с «Дорамандрiвниця»
10:25 М/с «Елвiн i
бурундуки»
10:50 М/ф «Пригоди
iмператора 2. Новi
пригоди Кронка»
12:05 М/ф «Мультачки.
Байки Сирника»
15:00, 16:00, 17:00, 18:00,
19:00, 20:00 Танька i
Володька
15:35, 16:35, 17:35, 18:35,

А ти вже ПЕРЕДПЛАТИВ «Вишгород»?

НТН
5:00, 04:35 «Легенди
бандитської Одеси»
05:25 «Правда життя.
Професiї»
06:45 Х/ф «Акцiя»
08:30 Х/ф «Тупик»
10:00 Т/с «Охоронець - 3»
13:20 Х/ф «Мiцний
горiшок»
14:50 Х/ф «Справжня
МакКой»
16:45 «Легенди карного
розшуку»

МЕГА
6:00 Бандитський Київ
07:20 Мiстична Україна
09:10, 18:30 У пошуках
iстини
10:50 Мисливцi на
нацистiв
12:50, 20:20 НЛО з
минулого
14:40 Вижити в свiтi

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

Для роботи на СТО потрібні:
автослюсар, автоелектрик, спеціаліст по
розвалу сходження, спеціаліст з ремонту
двигунів, арматурник. Тел: 098-655-44-44
Для роботи в малярному цеху (м. Вишгород)
потрібні: маляр, арматурник, рихтовщик.
Тел: 098-655-44-44; 066 -770-26-32.
Адвокат. Суди. Стягнення боргів. Повернення депозитів.
Продаж ОСГ землі. Офшори. Будівництво.
Тел: (050) 566-22-70

Вважати недійсними втрачені бланки ПрАТ СК
«Провідна»: АВ/7172362-7172363, АВс/71723627172363, АВс/7172349, ТМ/0170941-0170942,
НВ/0148923-0148925, НВ/0147506-0147520,
ТМ/0101716, ТМ/0101727, ТМ/0131951-0131959,
ТМ/0254107-0254110, ТМ/0273726, ТМ/0370613,
ТМ/0378598-0378604, ТМ/0370611

людей
15:40 Довiдник дикої
природи
22:10 Фабрика погоди
00:00 Життя до
народження
ТРК «КИїВ»
8:00 «Ранок по-київськи»
09:30 «Шеф-кухар
країни»
13:00 «Вiкно в Європу М.
Поплавського»
13:30 «Київ музика»
14:00 «Олiмпiйськi 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»

09:15 М/ф «Гидке каченя»
11:00 Х/ф «Принцеса
спецiй»
13:00 «Орел i Решка.
Шопiнг 2016»
14:00 «Орел i Решка. На
краю свiту»
17:00 «Орел i Решка.
Ювiлейний сезон»
19:00, 01:10 «Вечiрнiй
квартал»
21:00 Х/ф «БлизнюкиДракони»
23:00 «КВН»
ІНТЕР
6:00 Х/ф «Ласкаво
просимо, або Стороннiм
вхiд заборонений»
07:40 «Подробицi»
08:10 «уДачний проект»
09:00 «Готуємо разом»
10:00 «Орел i решка.
Навколосвiтня подорож»
11:00 «Орел i Решка.
Шопiнг»
12:00 «Навколо М»
13:00 «Добрий вечiр на
Iнтерi»
14:00 Х/ф «Погана
сусiдка»
16:00 Х/ф «Дуель»

18:00, 21:30 Т/с
«Лабiринти долi»
20:00 «Подробицi тижня»
23:15 Х/ф «Навмисно не
придумаєш»
ICTV
6:35 Х/ф «Супернова»
1-2 с.
10:00 Зiрка YouTube
11:15 Дивитись усiм!
12:45 Факти. День
13:05 Без гальм
13:25 Х/ф «Таксi-2»
15:10 Х/ф «Таксi-3»
16:55 Х/ф «Таксi-4»
18:45 Факти тижня
20:25 Х/ф «Примарний
гонщик»
22:25 Х/ф «Примарний
гонщик-2. Дух помсти»
00:15 Х/ф «Арена»
5 КАНАЛ
6:25, 18:10 Велика
полiтика
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

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

10:10 Кордон держави
10:25 Будемо жити
11:10 Час iнтерв’ю
12:40 Прес-конференцiя
щодо ситуацiї у зонi АТО
13:10 Модне здоров’я
13:35 Ваш лiкар
21:40 Час-Time
22:30 Д/п «Окупацiя»
23:20 Фiнансовий
тиждень
2+2
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»
14:00 «Цiлком
таємно»
15:00 «Дембель»
16:25 Х/ф «У пошуках
скарбiв нiбелунгiв»
19:20 11 тур ЧУ з футболу
«Карпати» - «Днiпро»
21:30 «ПРОФУТБОЛ»
23:15 Х/ф «Синдбад i
Минотавр»

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

Вважати недійсними втрачені документи від 30.10.2002
р. про членство в ГБК «Ветеран» (гаражний бокс №
302) на ім’я Олександра Володимировича ПОЧИНКА
Вважати недійсним втрачений Державний акт на
право власності на землю І-КВ № 094720, виданий
на підставі рішення Сувидської сільської ради народних депутатів № 74 від 29 січня 1998 р. на ім’я
Анатолія Михайловича ФЕДІЯ (земельна ділянка
розташована на території Сувидської с/р, масив
«Дружба», с/т «Ентузіаст»). Акт зареєстровано в
Книзі записів державних актів на право приватної
власності на землю за № 367 від 16 червня 1998 р.
Потрібні БУДІВЕЛЬНИКИ в м. Харків. Великі
обсяги. ЗП відрядна (від 8 500 грн і вища). Житло,
харчування, обмундирування. Тел: 067-908-37-30
Потрібен МАШИНІСТ ЕКСКАВАТОРА, НАВАНТАЖУВАЧА,
БУЛЬДОЗЕРА, КРАНІВНИК в м. Харків на постійну
цілорічну роботу. Вахта. ЗП від 9 500 грн.
Тел: 068-253-18-65
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8 жовтня

Мозаїка

2016 року

Допоможемо Арсенчику
SOS!

Світлана ТИМЧЕНКО

Звертаюсь до всіх моїх знайомих і незнайомих небайдужих людей! У моїх друзів сталось лихо. Захворів їхній син
Арсен. Хлопчику 10 років. Діагноз — менінгіт. Нині Арсеній у
реанімації в Боярській лікарні.
Лікування дуже дороге. Одна
ампула найнеобхідніших ліків
коштує 1350 грн. На добу таких
потрібно три. Скільки днів триватиме лікування, лікарі не знають.
Стан дитини — стабільно важкий.
Арсенчик — друг мого сина.
Навчається у ВРГ «Інтелект». Із
4-х років займається футболом у
ФК «Чайка».
Друзі, прошу всіх, у кого є можливість, допомогти цій
сім’ї! Кошти можна перевести на картки батьків хлопчика:
№ 5490 2299 9877 5051 —«Ощадбанк», Оксана Шедько
№ 5168 7572 4336 1237 — «Приватбанк», Андрій Шедько
Контактний тел: (063) 361-86-52

Дитячий шаховий турнір

Гросмейстери розігрували партії
Влас. інф.
За сприяння заступника
міського
голови
Олексія Рачинського та
секретаря міської ради
Тетяни
Бражнікової
у
приміщенні ТЦ «Беназір» (Ірина та Микола
Коваль) відбувся Дитячий турнір із шахів, у якому
взяли участь 14 шахістів різного віку, всі – вихованці тренера й організатора змагань Дениса Брязкала.
Юні гросмейстери розігрували партії, відтворювали
складні комбінації на шаховій дошці, демонструючи повагу один до одного. Все пройшло по-справжньому та
по-дорослому. Лідером став учень 6-Б класу гімназії «Інтелект» Петро Овсяницький, друге місце виборола Вероніка Павленко, третє — Дмитро Школьний. А солодкі подарунки одержали всі учасники.
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У Всесвіті таки є Розум —
бо не виходить на контакт

Вишгород

