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Свідок у справі проти мера Вишгорода заявив,
що його змусили сказати неправду
Вікторія ШМИГОРА
14 квітня ц. р. вечірні новини рясніли кричущими
заголовками «Мер- хабарник», «Спіймали на хабарі» тощо. А деякі ЗМІ навіть нашвидкоруч підігнали «Топ-10 жадібних українських хабарників», який
«очолив» Вишгородський міський голова Олексій
Момот.
Далі – довгі судові засідання, «тітушки» під Печерським судом, затягування справи, відмова допитувати
Дмитра Семенчука, особистими даними котрого скористалась особа, на свідченнях якої і базується справа...
27 травня члени Громадської ради при Вишгородській РДА оприлюднили на прес-конференції відеозапис, на якому, за їхніми словами, Олексій Момот нібито
бере 300 тис. євро хабаря. А потім – «футбол» від Київської обласної прокуратури до НАБУ…
І вже 9 червня Апеляційний суд Києва скасував незаконне рішення про арешт і заставу в 5 млн грн у зв’язку
з необгрунтованістю оголошеної меру Вишгорода Олексію Момоту підозри. Крім того, суд скасував рішення
про відсторонення мера від посади (до 15 червня ц. р.)
та ухвалив повернути арештоване майно, вилучене при
затриманні.
Здавалося б – перемога, якби не одне величезне
«але». Персону залегендованого заявника-Семенчука

прокурори занадто «бережно» приховують, посилаючись на побоювання за його життя.
Редакція поспілкувалась із адвокатом Олексія Момота Наталією Руденко та дізналася багато цікавих
фактів по цій справі.
Після довгих ходінь по муках захисту все-таки вдалося достукатись до суддів та через відеозв’язок поспілкуватись із заявником.
«В принципі, під час його допиту стало зрозуміло,
чому він довго ухилявся від нього – то нібито через погане самопочуття, то через проблеми в родині… Відмовок
було чимало, – розповідає Наталія Руденко. – Коли він
побачив, який інформаційний бум навколо цього питання, і почув офіційні заяви справжнього Семенчука, зрозумів, що йому треба приймати рішення: або «залягти
на дно», або розкривати усі «карти».
Прокуратура Київської області звернулася з клопотанням про те, що начебто цій особі загрожує якась
небезпека, її треба терміново допитати. Відеоконференція проводилась із Харківської установи виконання
покарань.
Докладно вивчивши всю інформацію, яку ми отримали по «заявнику», дійшли висновку, що справжній заявник по справі – Рапота Костянтин Олексійович – відомий
шахрай із неабиякими акторськими здібностями».
Далі — на стор. 8

Тема тижня

АКАДЕМІЧНИЙ СПІВ
Народний аматорський хор української народної пісні «Надія» центру культури «Святошин» (м. Київ), кер. Н. Гладишевська
Зразковий вокальний ансамбль «Намисто» Львівського Палацу
культури ім. Гната Хоткевича, кер. Н. Сергійчук
Народна дитячо-юнацька хорова капела «Журавлик» (м. Кам’янецьПодільський, Хмельницька обл.), кер. І. Нетеча
Молодіжний хор «Світич» Ніжинського державного університету ім.
М. Гоголя (Чернігівська обл.), кер. Н. Шумська, Л. Костенко
Свято-Покровський хор (с. Потіївка, Білоцерківський р-н, Київська
обл.), кер. отець І. Кречківський
Патріарший хор Собору воскресіння Христового УГКЦ (м. Київ),
кер. Р. Рудницький
Хор «Просвіта» (м. Київ), кер. Р. Марченко
Хор «Єдиними устами і єдиним серцем» (смт Лужани, Кіцманський
р-н, Чернівецька обл.), кер. Я. Якуб’як
Хор «Ярославна» (м. Київ), кер. Л. Коваленко
Хор «ЮНІТІ» (м. Київ — м. Донецьк), кер. А. Сіраш
НАРОДНИЙ СПІВ
Жіночий вокальний колектив «Зоряниця» Макарівського районного
Будинку культури (Київська обл.), кер. Л. Колос
Народний аматорський вокальний чоловічий гурт «Козацькі джерела» (смт Макарів, Київська обл.), кер. О. Сніжко
Народний фольклорний ансамбль «Терниця» Чубинецького сільського Будинку культури (Сквирський р-н, Київська обл.), кер. А. Богуцький
Хор «Батьківська нива» Білоцерківського національного аграрного
університету (Київська обл.), кер. П. Дроздов
Вокальний ансамбль Білоцерківського національного аграрного
університету (Київська обл.), кер. Н. Булей
Аматорський народний фольклорний ансамбль «Петрушаночка» (с.
Петрушки, Києво-Святошинський р-н, Київська обл.), кер. І. Сівакова
Народний аматорський хор «Співуче Полісся» (с. Гаврилівка, Вишгородський р-н, Київська обл.), кер. Д. Гисяк, М. Гисяк
Народний фольклорний автентичний ансамбль «Берегиня» (с. Козацьке, Бобровицький р-н, Чернігівська обл.), кер. Н. Самсон
Народний аматорський вокальний ансамбль «Любисток» (смт Теплик, Вінницька обл.), кер. Н. Бойко
Народний фольклорно-аматорський колектив «Калинова родина»
(с. Кантакузівка, Драбівський р-н, Черкаська обл.), кер. Н. Петреченко
Гості Фестивалю: Зразковий хор «Соняшник» БДЮТ «Дивоцвіт»
(Дарницький р-н, м. Київ), кер. С. Рябінко

Офіційно

Про скликання чергової
ХVІІ сесії Вишгородської
міської ради VIІ скликання
Розпорядження № 178
від 07 жовтня 2016 року
Керуючись ч. 4, ч. 10 ст. 46, ст.
47 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», скликати
чергову ХVIІ сесію Вишгородської
міської ради VІІ скликання:
1. Призначити пленарне засідання 17 жовтня 2016 року о 10:00 у
залі засідань адмінбудинку, пл. Т.
Шевченка, 1 з таким порядком денним:
1) Про затвердження звіту про
виконання Вишгородського міського бюджету за 6 місяців 2016 року
2) Про найменування вулиці м.
Вишгорода
3) Про прийняття у комунальну
власність об’єктів інженерної інфраструктури
Далі — на стор. 2

Офіційний сайт міськради: vyshgorod-rada.gov.ua

Мирного неба
і щасливого довголіття!
14 жовтня водночас із святом Покрови Пресвятої Богородиці та Днем українського козацтва ми відзначаємо День захисника Вітчизни.
Таким чином віддаємо шану козакам, які
зробили величезний внесок у формування
української народності та досягнення Україною
незалежності, військовослужбовцям Збройних
сил України та інших військових формувань,
ветеранам військової служби. Це свято і сивочолих захисників Вітчизни, і тих, хто нині на бойовому посту, і майбутніх захисників держави.
Цього святкового дня вітаю всіх, хто у різні
роки виконував священний обов’язок захисника
Батьківщини, брав участь у бойових діях та миротворчих місіях, зміцнюючи авторитет нашої
армії.
Щирі вітання кожному мешканцю нашого міста, хто сьогодні несе нелегку військову
службу, захищає цілісність України на Сході.
Низький вам уклін за патріотизм, героїзм і мужність.
Зичу всім міцного здоров’я, миру і благополуччя, чистого неба та щасливого довголіття.
Олексій МОМОТ,
Вишгородський міський голова

аФішка
ЧУДОТВОРНІ ІКОНИ
14-16 жовтня з 10:00 до
19:00 у РЦТ «Дивосвіт» (м.
Вишгород, просп. Т. Шевченка, 8) за підтримки райради
та райдержадміністрації —
виставка Чудотворних Ікон
Афона. Вхід вільний.

ВИШГОРОДСЬКИЙ
КАМЕРНИЙ ТЕАТР
У актовій залі гімназії
«Інтелект» (м. Вишгород,
вул. Шкільна, 14) — вистави
для дітей (Київський академічний театр ляльок).
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.

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

Вишгород

Про скликання чергової ХVІІ сесії Вишгородської міської ради VIІ скликання
(Початок див. на стор. 1)
4) Про внесення змін до рішення № 2/9
від 14 грудня 2015 року «Про утворення виконавчого комітету Вишгородської міської
ради VІІ скликання, визначення його чисельності та затвердження персонального
складу»
5) Про передачу в управління багатоквартирного житлового будинку у м. Вишгороді
6) Про затвердження Положення про громадські слухання в м. Вишгороді
7) Про затвердження порядку проведення
громадських обговорень з питань добровільного об’єднання територіальних громад
8) Про затвердження Статуту комунального підприємства «Редакція газети Вишгород» у новій редакції
9) Про внесення змін до Положення про
сектор контролю надходжень до міського бюджету, затвердженого рішенням від
13.09.2016 року № 15/64
10) Про надання дозволу на розробку
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Глембоцькому А.Е.
11) Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Андрущенку Г.М.
12) Про надання дозволу на розробку
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Шпак Л.Т.
13) Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Лукашук В.М.
14) Про надання дозволу на розробку
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Луцьку Л.О.
15) Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Ткаченко М.П.
16) Про надання дозволу на розробку
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Нехворовській В.М.
17) Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Школьній Р.О.
18) Про надання дозволу на розробку
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Свитці Л.В.
19) Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Лисенко О.М.
20) Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Терещуку Ю.В.
21) Про надання дозволу на розробку
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Гарбузі Г.І.
22) Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Альошиній Н.О.
23) Про надання дозволу на розробку
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Ступко Н.Т.
24) Про надання дозволу на розробку
проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки у власність гр. Куколевському Д.М.
25) Про надання дозволу на розробку
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Тузенку І.О.
26) Про надання дозволу на розробку
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Пузько О.О.
27) Про надання дозволу на розробку про-

екту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Полянському В.М.
28) Про надання дозволу на розробку
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність громадянам
(Копелевич Г.Ф., Пироженку О.Ф., Пироженку В.Ф.)
29) Про надання дозволу на розробку
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Буренок Л.В.
30) Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Філоненку В.П.
31) Про надання дозволу на розробку
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Парасків
Л.Л., Милокост Н.С., Кардибаєвій Л.П., Носихіній Г.С..
32) Про надання дозволу на розробку
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Литвину О.В.
33) Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Терновому А.М.
34) Про надання дозволу на розробку
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Федіні М.М.,
Терзі А.О., Терзі Ю.О.
35) Про надання дозволу на розробку
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Сулейко Т.О.
36) Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Милокосту П.О.
37) Про надання дозволу на розробку
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Шпилевському І.В.
38) Про надання дозволу на розробку
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Старосельський М.П.
39) Про надання дозволу на розробку
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Старосельському Е.А.
40) Про надання дозволу на розробку
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Гаража Н.Б.,
Шкільній Н.М. та земельної ділянки у власність гр. Гаража Н.Б.
41) Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Базуркаєву Р.О.
42) Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Соловйову С.В.
43) Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність громадянам (Гуцулу
М.Ф., Курганському С.А., Лазаренко А.В.,
Лазаренку В.В., Хмельницькому С.І., Стародубцеву В.А., Пироженку М.Я., Кушнарьовій
Ю.В., Слободянюку М.М., Гаращуку І.П., Пироженку В.А., Старковій О.М., Старковому
В.М., Мельниченку С.А.)
44) Про надання дозволу на розробку
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність громадянам
(Марущаку В.Б., Гречці І.Д.)
45) Про надання дозволу на розробку
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Орловій І.В.
46) Про надання дозволу на розробку
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Клавдієнку

Як оформити «теплі» кредити
МАФ під вікнами?
Бюлетень реформ Захист прав місцевого самоврядування

О.І.
47) Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Єгоровій Н.О.
48) Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Завальнюку О.І.
49) Про надання дозволу на розробку
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність кооперативу
власників гаражів «Берізка»
50) Про внесення змін до рішення Вишгородської міської ради № 11/66 від 21.06.2016
року
51) Про внесення змін до рішення Вишгородської міської ради № 11/58 від 13.09.2016
року «Про надання дозволу на розробку
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність громадянам»
52) Про надання дозволу на розробку
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду терміном на 49
років гр. Клименко Н.О.
53) Про надання дозволу на розробку
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду терміном на 49
років гр. Янішевському О.В.
54) Про надання дозволу на розробку
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду терміном на 49
років гр. Жук Ю. С.
55) Про надання дозволу на розробку технічної документації щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі
(на місцевості) гр. Подшивалкіній О. Ф.
56) Про внесення змін до договорів оренди земельних ділянок
57) Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду ФОП Мазуровій Л.С.
58) Про надання згоди на суборенду земельної ділянки гр. Кравченко О.А.
59) Про внесення змін до рішення № 7/21
від 26.02.2016 року
60) Про продовження (поновлення) дії договору оренди ФОП Харченко О.І.
61) Про продовження (поновлення) дії договору оренди ФОП Руденко С.М.
62) Про надання дозволу на розробку
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду ГО «Громадський
крейсерський яхт-клуб «ЕНЕРГЕТИК» ім.
Г.І. Строкова»
63) Про надання дозволу на розробку
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду ТОВ «Енергетик»
64) Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в постійне користування ПрАТ
«Київ-Дніпровське міжгалузеве підприємство промислового залізничного транспорту» КИЇВ-ПЕТРІВСЬКА ФІЛІЯ
65) Про надання дозволу на розробку
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду КП «КОР «КОРА»
66) Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у
власність гр. Коваленко З.Г.
67) Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок
у власність гр. Кузьменку О.І. та гр. Оржаховському В.В.
68) Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок
у власність с/т «Лісова поляна»
69) Про затвердження проекту землеу-

Читайте на сайті газети «Вишгород»

строю щодо відведення земельної ділянки у
власність гр. Бодейчук І.М.
70) Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у
власність гр. Середі Я.В.
71) Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у
власність гр. Коломієць Я.М.
72) Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у
власність гр. Коломієць Г.І.
73) Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у
власність гр. Грушовінчуку В.В.
74) Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у
власність гр. Лазуренко Н.М.
75) Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у
власність гр. Ніколаєвій Л.М.
76) Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у
власність гр. Озерузі В.В.
77) Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у
власність гр. Пироженку О.П.
78) Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у
власність гр. Івановій В.С.
79) Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у
власність гр. Підлісному Ю.Б.
80) Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у
спільну часткову власність гр. Осадчій З.М.
та гр. Брагарник П.М.
81) Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у
цільове призначення якої змінюється гр. Соколовій-Беллоніній О.І.
82) Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
у цільове призначення якої змінюється гр.
Коваленко Ю.В.
83) Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
у цільове призначення якої змінюється гр.
Яковенко Н.М.
84) Про затвердження проекту із землеустрою товариству з обмеженою відповідальністю «Оцінювач»
85) Про затвердження документації із
землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) ТОВ
«ТАРА-ПАК»
86) Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у
власність гр. Тірській О.І.
87) Про затвердження проекту із землеустрою товариству з обмеженою відповідальністю «Київкоопбуд»
2. Рекомендувати головам постійних комісій Вишгородської міської ради скликати
засідання постійних комісій для вивчення,
попереднього розгляду питань порядку денного та надання висновків по них.
Міський голова О. МОМОТ

Вітання

Шановні жителі
Вишгородщини!
Прийміть щирі вітання з нагоди Дня захисника України та
Дня українського козацтва! Ці
дати відзначаються 14 жовтня, у день великого релігійного свята – Покрови Пресвятої
Богородиці.
Впродовж століть цей день
пов’язаний із боротьбою за свободу українського народу. Ще в далекі часи волелюбні
козаки, які зі зброєю в руках захищали нашу
рідну землю від ворогів, були переконані, що
Свята Покрова охороняє їх, а Божу Матір
вважали своєю заступницею.
Нині перед українськими захисниками
знову стоїть надскладне та відповідальне
завдання – боронити нашу державу, її цілісність, свободу, честь української нації. Ми
низько вклоняємось їм за щоденний подвиг
і дякуємо за мужність та героїзм.
Від усього серця вітаю з цими знаменними святами та бажаю всім мирного неба, міцного здоров’я, незгасимої енергії, завзяття і
сили! Нехай Божественний покров Пресвятої
Богородиці, простягнений над нами, уберігає
від бід, зла та негараздів!
З повагою
голова Вишгородської районної ради
Ростислав КИРИЧЕНКО

ІНФОРМвікно

5674,70

3179,45

127,4

Електроенергія (1 кВт)

1,3872

1,865

0,4778

34,4

Елементи витрат

ГАЗ (1000 куб. м)

Згідно із Законом України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2016 році»
від 24.12.2015 р. № 909-V111, з 1 січня внесено зміни до Закону України «Про збір та облік єдиного
внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» проведено коригування по статті
«витрати на оплату праці з відрахуваннями на соціальні заходи» на 36,4%.
№
п/п

Показники

Попередній
тариф з
1.05.2015 р.

Нововведений
тариф з
1.07.2016 р.

Підвищення
%

1.

Планові тарифи на послугу з ПДВ

708,41

1354,29

91,2

Плановий тариф на послугу
з централізованого опалення,
грн/м кв. за місяць протягом
опалювального періоду з ПДВ

22,05

42,15

91,2

2.

1
1
2
2.1
2.2
3
4
5
6
7
8
9
9.1
9.2
10
11
12
13
14

Собівартість власної теплової енергії, врахована у встановлених тарифах на теплову енергію для потреб населення
Витрати на утримання абонентської служби, усього, у тому
числі:
витрати на оплату праці з відрахуваннями на соціальні заходи
інші витрати абонентської служби
Витрати з проведення періодичної повірки, обслуговування і
ремонту квартирних засобів обліку, у тому числі їх демонтажу,
транспортування та монтажу після повірки
Витрати на придбання води на послугу з централізованого
постачання гарячої води
Решта витрат, крім послуг банку
Собівартість послуг без урахування послуг банку
Послуги банку
Повна планова собівартість послуг з урахуванням послуг банку
Розрахунковий прибуток, усього, у тому числі:
чистий прибуток
податок на прибуток
Плановані тарифи на послуги
Податок на додану вартість
Плановані тарифи на послуги з ПДВ'
Планований тариф на послугу з централізованого опалення.
грн/м2за місяць протягом опалювального періоду, з ПДВ
Планована тривалість опалювального періоду, діб

грн/м2 на рік
4

1 1 12.35

203.44

5.27

0.96

5.27
0.00

0.96
0.00

0.00

X

X

X

0.00
1 1 17.62
10.96
1 128.57
0.00
0.00
0.00
1 128.57
225.71
1354,29

0.00
204.41
2.00
206.41
0.00
0.00
0.00
206.41
41.28
247.69

X

42, і 5 .

178

178

Директор Департаменту із регулювання відносин у сфері теплопостачання

С. ЧЕРНИХ

грн/м2
на рік

(%)

грн/Гкал

(%)

грн/м2
на рік

(%)

(%)

97%

1112,35

99%

203,44

99%

94,5

571,89

97%

104,59

1.1

витрати на паливо, у т.ч.

400,08

68%

х

888,46

79%

х

122,1

- природний газ

400,08

68%

х

888,46

79%

х

122,1

0

0%

х

0,00

0%

х

0,0

53,63

9%

х

70,33

6%

х

31,1

1.2 витрати на оплату праці

67,13

11%

х

102,85

9%

х

36,4

1.3 інші прямі витрати, в т. ч. :

51,05

9%

х

50,71

4%

х

0,0

- відрахування на соціальні заходи

24,88

4%

х

22,63

2%

х

0,0

- амортизаційні відрахування

15,39

3%

х

15,39

1%

х

0,0

- інші витрати собівартості (вода для
тех. потреб,матеріальні ресурси, витрати з ремонту та іншого відновлення
основних фондів)

10,78

2%

х

12,69

1%

х

17,7

Витрати на утримання абонентської
2.0 служби, усього, в т.ч.:

4,835

1%

0,89

1%

5,27

0,5%

0,96

0,5%

- витрати на оплату праці

3,528

1%

0,65

1%

4,32

0,4%

0,79

0,4%

- внески на соціальні заходи

1,307

0%

0,24

0%

0,95

0%

0,17

0%

0

0%

0

0

0,00

0%

0,00

0,0%

0,0

- інше паливо
витрати на електроенергію

2.1.

Послуга з централізованого
опалення

грн/Г кал
3

(%)

Повна собівартість, у т.ч. :

3.

Витрати з проведення періодичної
повірки,обслуговування і ремонту
квартирних засобів обліку, у тому числі їх демонтажу, транспортування та
монтажу після повірки

9,0

4.

Собівартість послуг без урахування
576,725
послуг банку

98%

105,48

98%

1117,62

99%

204,40

99%

93,8

5.

Послуги банку

2%

2,004

2%

10,96

1%

2,004

1%

0,0

6.

Собівартість послуг з урахуванням
587,685 100%
послуг банку

1128,57

100%

7.

Розрахунковий прибуток, усього, у т.ч.

2,66

0,00

0,0%

0,00

0,0%

0,0

7.1

- чистий прибуток

2,18

0,40

0,00

0,0%

0,00

0,0%

0,0

7.2

- податок на прибуток

0,48

0,09

0,00

0,0%

0,00

0,0%

0,0

8.

Планові тарифи на послуги, у т.ч. на
590,34
послугу з централізованого опалення

107,97

1128,57

9.

Податок на додану вартість

118,07

10. Планові тарифи на послугу з ПДВ

708,41

10,96

0,5%

20%

107,48 100%
0,49

21,59

0,5%

20%

225,71

206,41
20%

1354,29

129,56

206,41 100%

41,28

20%

247,69

х

22,05

х

х

х

42,15

х

Планова тривалість опалювального
12. періоду, діб

178

178

178

178

178

178

178

178

Ціна на електроенергію
( грн / 1кВт/год ) з ПДВ

Начальник економічного відділу

1,6646

6809,64

91,2
91,2

х

Ціна на газ ( грн / 1000 куб.м ) з ПДВ 2994,30

92,0

91,2

Плановий тариф на послугу з централізованого опалення, грн/м кв. за
11.
місяць протягом опалювального періоду з ПДВ

Примітка:

Назва показника

для абонентів
житлових будинків
з будинковими
та квартирними
приладами обліку
теплової енергії
для абонентів
житлових будинків
без будинкових та
квартирних приладів
обліку теплової енергії

№
з/п

грн/
Гкал
1.

Додаток 67 до постанови Національної комісії, шо здійснює державне регулювання у
сферах енергетики та комунальних послуг від 31 березня 2015 року № 1171
(у редакції постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах
енергетики та комунальних послуг, від 09 червня 2016 року № 1101)

Структура одноставкових тарифів на послугу з централізованого
опалення, що надається населенню Вишгородським районним
комунальним підприємством «Вишгородтепломережа»

% зростання

2495,25

№
п/п

Послуга з централізованого
опалення з 01.07.2016 р.
(нововведений тариф)

Питома вага у витратах

Населення

Послуга з централізованого опалення з 01.05.2015 р.
(попередній тариф)

Для абонентів житлових будинків без
будинкових та квартирних приладів
обліку теплової енергії

Підвищення
%

в абзацах третьому і четвертому підпункту 67 цифри «708,41» і «22,05» замінити відповідно цифрами
«1354,29» і «42,15».
67) Вишгородським районним комунальним підприємством «Вишгородтепломережа» зі структурою, наведеною в додатку 67 до цієї постанови:
з централізованого опалення:
для абонентів житлових будинків з будинковими та
квартирними приладами обліку теплової енергії – 1354,29
грн/Гкал ( з податком на додану вартість );
для абонентів житлових будинків без будинкових та
квартирних приладів обліку теплової енергії – 42,15 грн за
1 кв. м за місяць протягом періоду надання послуги з централізованого опалення (з податком на додану вартість).
Ця постанова набирала чинності з 1 липня 2016 року,
але не раніше дня її офіційного опублікування.
Д. ВОВК, голова Комісії

Питома вага у витратах

Різниця
в цінах,
що зросли,
грн

Основні елементи витрат

Відповідно до ст. 5, 6 Закону України «Про державне
регулювання у сфері комунальних послуг», Положення
про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, затвердженого Указом Президента України від 10 вересня
2014 року № 715, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних
послуг, постановляє:
1. Внести до постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 31 березня 2015 року № 1171 «Про
встановлення тарифів на послуги з централізованого
опалення та послуги з централізованого постачання гарячої води, що надаються населенню суб’єктами господарювання, які є виконавцями цих послуг», зареєстрованої
в Міністерстві юстиції України 17 квітня 2015 року за №
433/26878 (зі змінами), такі зміни:

Для абонентів житлових будинків
з будинковими та квартирними
приладами обліку теплової енергії

Ціна у нововведеному
тарифі
грн (без
ПДВ)

Витяг з постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у
сферах енергетики та комунальних послуг від 9.06.2016 року № 1101
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 23.06.2016 року за № 887/29017

Питома вага у витратах

Ціна в
попередньому
тарифі
грн (без ПДВ)

Про внесення змін до постанови Національної комісії,
що здійснює державне регулювання у сферах енергетики
та комунальних послуг від 31 березня 2015 року № 1171

Для абонентів житлових будинків без
будинкових та квартирних приладів
обліку теплової енергії

Упродовж опалювального періоду 2015-2016 років для розрахунків із населенням підприємство застосовувало тарифи, встановлені Постановою Національної комісії, що здійснює державне
регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) «Про встановлення тарифів на послуги з централізованого опалення та послуги з централізованого постачання гарячої
води, що надаються населенню суб’єктами господарювання, які є виконавцями цих послуг» від
31.03.2015 року №1171, а саме:
для абонентів житлових будинків із будинковими та квартирними приладами обліку теплової
енергії – 708,41 грн/Гкал ( з податком на додану вартість ); для абонентів житлових будинків без
будинкових та квартирних приладів обліку теплової енергії – 22,05 грн за 1 кв. м за місяць протягом періоду надання послуги з централізованого опалення (з податком на додану вартість).
З незалежних від підприємства причин, внаслідок зростання цін на енергоносії, відбулися зміни
показників вартості складових витрат на відпуск теплової енергії (див. табл.), так:
при підвищенні ціни на газ для населення на 3179,45 грн за 1000 куб. м, що складає у витратах 79 %, вартість 1 Гкал по статті «паливо» збільшилась на 488,38 грн, або на 122 %;
при підвищенні ціни на електроенергію на 0,4778 грн за 1 кВт/год, що складає у витратах 6
%, вартість 1 Гкал по статті «електроенергія» збільшилась на 16,70 грн, або на 31%.
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2016 року

Питома вага у витратах

Про зміну тарифів
Вишгородське районне комунальне підприємство «Вишгородтепломережа» у відповідності до вимог норм Закону України «Про
житлово-комунальні
послуги»
повідомляє
споживачів про зміну тарифів на послуги з
централізованого опалення. Згідно з постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та
комунальних послуг (НКРЕКП) від 31.03.2015
р. №1171 «Про встановлення тарифів на послуги з централізованого опалення та послуги
з централізованого постачання гарячої води,
що надаються населенню суб’єктами господарювання, які є виконавцями цих послуг» із
змінами і доповненнями, внесеними постановою НКРЕКП від 9 червня 2016 року №1101,
зареєстрованою в Міністерстві юстиції України
23.06.2016 року за № 887/29017 та офіційно
оприлюдненою 1.07.2016 року в «Офіційному
віснику України» за №49, ст.1771 ВРКП «Вишгородтепломережа» встановлено (змінено) на-

ступні тарифи на послуги з централізованого
опалення: для абонентів житлових будинків із
будинковими та квартирними приладами обліку теплової енергії – 1354,29 грн/Гкал (з податком на додану вартість); для абонентів житлових будинків без будинкових та квартирних
приладів обліку теплової енергії — 42,15 грн
за 1 кв. м за місяць протягом періоду надання
послуги з централізованого опалення (з податком на додану вартість).
Ця постанова набрала чинності з дня її
офіційного опублікування.
Нижче наводимо витяг із постанови
НКРЕКП про встановлений розмір тарифу та
його структуру, а також обґрунтування причин зміни тарифів із зазначенням розміру діючого тарифу та відсотка відшкодування затвердженим тарифом собівартості, планового
економічно обґрунтованого тарифу, дати, коли
тариф востаннє переглядався, причин перегляду тарифу, зазначення відсотка зростання
основних складових тарифу, визначення відсотка підвищення тарифу.

12 жовтня

Для абонентів житлових будинків
з будинковими та квартирними
приладами обліку теплової енергії

Вишгород

91,2

127,4

2,238
34,4
Л. М. МЕЛЬНИК

4

12 жовтня

Термометр

Живемо ЗДОРОВО

2016 року

Вишгород

Первинна медична допомога — сімейна медицина

Оксана МОРОЗОВА,
головний лікар КЗ «ВРЦ ПМСД»
(записала Марина Кочелісова)

(Початок див. у № 40’2016)

Вишгородська амбулаторія загальної практики сімейної медицини
(АЗПСМ): м. Вишгород, вул. Ю. Кургузова, 1, тел: (04596) 51-689
Фельдшерсько-акушерський
пункт
(ФАП): с. Новосілки, вул. Амбулаторна, 2,
тел: (04596) 49-343; с. Хотянівка, вул. Леніна, 16, тел: (04596) 21-123
Фельдшерський пункт (ФП): с. Осещина, вул. Лугова, 10, тел: (04596) 21-129
Димерська АЗПСМ: смт Димер, вул.
Революції, 320, тел: (04596) 31-175
ФАП: с. Глібівка, вул. Єрка. 4, тел:
(04596) 49-502
Гаврилівська АЗПСМ: с. Гаврилівка,
вул. Леніна, 58, тел: (04596) 34-239
ФАП: с. Синяк, вул. Леніна, 44, тел:
(04596) 35-216
ФП: с. Тарасовщина, вул. Шевченка,
2, тел: (04596) 34-071; с. Воронківка, вул.
Кудрявцева, 83, тел: (04596) 35-405; с.
Раківка, вул. Гагаріна, 10-в, тел: (04596)
35-240; с. Червоне, вул. Пролетарська, 43
Демидівська АЗПСМ: с. Демидів,
вул. Васильєва, 32, тел: (04596) 33-369
Жукинська АЗПСМ: с. Жукин, вул.
Шевченка, 28, тел: (04596) 43-323
ФАП: с. Боденьки, вул. Лугова, тел:
(04596) 43-389; с. Сувид, вул. Леніна, тел:
(04596) 43-389

Медамбулаторії, ФАПи і фельдшерські пункти
Хочу одразу попередити читачів газети
«Вишгород» — наших пацієнтів із міста Вишгорода та смт Димер: за потреби ви звертаєтесь
до тих же самих терапевтів (дорослі) або педіатрів (діти), котрих звикли називати «дільничними лікарями». Тільки тепер вони підпорядковуються Вишгородській медичній амбулаторії
сімейної медицини. У селах — переважно сімейні лікарі, котрі лікують і дітей, і дорослих. ФАПи відрізняються від фельдшерських пунктів (ФП) наявністю акушерки.
Для пересічного громадянина корінних змін у наданні первинної медичної допомоги не відбулося. Дехто, щоправда, нарікає: мовляв, якщо закололо в боці, я й сам можу звернутися до
невропатолога, навіщо мені йти спочатку до терапевта, витрачати час на чергу до реєстратури та до кабінету сімейного лікаря
чи дільничного терапевта/педіатра з медамбулаторії сімейної
медицини, аби отримати направлення до вузького спеціаліста?
Спеціально нагадаю таким «самостійникам»: ви гадаєте, що
до вас завітав «друг»-радикуліт, а це, можливо, — ниркова колька; вам здається, що вухо «стріляє» від застуди, а там насправді
— невралгія трійчастого нерву. І терапевт/педіатр, обстеживши
вас ретельно, направляє саме туди, куди вам потрібно. Таким
чином ви економите свій же час: тобто не сидите у черзі спочатку
до одного «вузького» фахівця, потім — до другого, третього…
Принагідно зазначу, що найчастіше достатньо первинної медичної допомоги — від дільничного/сімейного лікаря.
До уваги пацієнтів! У селах ФАпи і ФП, а також медамбулаторії (МА) ведуть прийом до 15:00, далі — за викликами додому.

До річниці визволення Вишгорода

Виживання чи профілактика

Довідка (дані — станом на початок 2016 р.)

Катюжанська АЗПСМ: с. Катюжанка, вул. Поштова, 20, тел: (04596) 32-246
ФАП: с. Рудня Димерська, вул. Леніна,
48, тел: (04596) 37-340
ФП: с. Абрамівка, вул. Леніна, 4; с. Вахівка, вул. Леніна, 60, тел: (04596) 37-327;
с. Савенки, тел: (04596) 32-392; с. Гута Катюжанська, вул. Київська. 16, тел: (04596)
32-392
Козаровицька АЗПСМ: с. Козаровичі, вул. Леніна, 27, тел: (04596) 36-329
Лебедівська АЗПСМ: с. Лебедівка,
вул. Леніна, 10-а, тел: (04596) 47-337
Литвинівська АЗПСМ: с. Литвинівка,
вул. Л. Українки, 10-в, тел: (04596) 39-465
ФП: с. Лісовичі, вул. 40 років Перемоги, 30, тел: (04596) 39-187
Лютізька АЗПСМ: с. Лютіж, вул. Леніна, 49, тел: (04596) 40-232
ФП: с. Гута Межигірська, вул. Нагірна,
62, тел: (04596) 35-248
Нижчедубечанська АЗПСМ: с. Нижча Дубечня, вул. Леніна, 46, тел: (04596)
21-575
Новопетрівська АЗПСМ: с. Нові Петрівці, вул. Ворошилова, 78, тел: (04596)
45-256
Пірнівська АЗПСМ: с. Пірнове, вул.
Комсомольська, 1, тел: (04596) 48-148
ФАП: с. Воропаїв, вул. Київська, 47,

тел: (04596) 41-158; с. Вища Дубечня, вул.
Леніна, 28/4, тел: (04596) 41-158
Старопетрівська АЗПСМ: с. Старі
петрівці, вул. Кремінського, 7, тел: (04596)
44-501
Федорівська АЗПСМ: с. Федорівка,
вул. Леніна, 24, тел: (04596) 38-473
ФП: с. Любимівка, вул. Пролетарська,
64, тел: (04596) 38-123; с. Рови, вул. Леніна, 2, тел: (04596) 38-485; с. Сичівка,
вул. Братів Грищенків, 55-а, тел: (04596)
38-127
Ясногородська АЗПСМ: с. Ясногородка, вул. Колективна, 16, тел: (04596)
39-533
ФАП: с. Богдани, лісництво; с. Сухолуччя, вул. Колесніка, 8, (04596) 39-445; с.
Толокунь, вул. Набережна, 7, тел: (04596)
39-584
ФП: с. Петрівське, тел: Сухолуччя,
Толокунь; с. Овдієва Нива, вул. Лісова, 2,
тел: (04596) 38-198
***
У дві зміни працюють медамбулаторії
у Вишгороді (вул. Ю. Кургузова, 1) і Димері (вул. Революції, 320). Телефони: Вишгород: реєстратура — (04596) 54-364 /доросла/, (04596) 5-16-89 /дитяча/; Димер:
(04596) 3-11-75, 3-12-48.
Далі буде

Козацькі звитяги-2016: Регата пам’яті Героїв Дніпра

Під патронатом міського голови Олексія Момота та за підтримки президента Благодійного фонду «Святої Ольги» Володимира Малишева
Анатолій МИСЬКО,
голова Вишгородської районної ради ФСТ «Україна»,
адмірал-командор Українського козацтва
Вишгородське водоймище не лише забезпечує роботу Київської ГЕС, але і є унікальною «домашньою»
акваторією для вітрильництва. Тож цей вид спорту
варто популяризувати та залучати до нього дітей і дорослих.
Уже багато років флотилія «Вільні вітрила» разом із
Вишгородським фізкультурно-спортивним товариством
«Україна» щорічно організовують і проводять вітрильницьку регату, аби воскресити в пам’яті нашадків події жовтня
далекого 1943-го: штурм Дніпра, визволення Вишгорода і
Києва від німецьких окупантів. Ось і зараз вшанували загиблих у крижаних хвилях воїнів 1-го Українського фронту (за наказом Ставки під час показового штурму Дніпра
загинуло близько 1 млн воїнів), а також воїнів, які нині
поклали своє життя у боротьбі з московським агресором.
Змагалися два дивізіони учасників: крейсерська група
і дитяча — спортивна група класу «Кадет» і «Промінь». У

Розумники
і розумниці

першій із зареєстрованих крейсерських вітрильників відзначилась яхта «Веста» (флотилія «Вільні вітрила», капітан Лідія Мельникова). Попри те, що акваторія була вкрита
товстим шаром водорості, «Веста» пройшла всю дистанцію. Екіпаж опустив у акваторію меморіальний вінок.
Гарячі перегони відбувались серед дитячої групи яхт.
Ось результати: «Кадет-821» — 1 місце (стернова Вероніка Пущинська, шкотова Марія Пономаренко); «Кадет-36»
— 2 місце (стернова Марія Джунь, шкотова Дарина Матвієнко); «Кадет» — 3-тє місце (стернова Аня Матвієнко,
шкотова Валерія Максимова).
Переможці та призери нагороджені медалями, дипломами та сувенірами.
Учасники дитячих змагань представляли вітрильницьку секцію Вишгородської районної ДЮСШ із водних видів
спорту (старший тренер Олексій Калошин, тренер-викладач Валентина Палій, тренер Євгенія Пущинська).
Вітрильницький сезон на Дніпрі завершено. Нині час
спортивної фізичної підготовки до наступної весни і літа.
Тренер Валентина Палій запрошує до своєї секції дітей віком 6-10 років, тел: 044-332-17-98, 067-287-73-44.

ЧУДОВА СІМКА

Школа журналістики, керівник – Ольга ДУМАНСЬКА
У Вишгородському районному Центрі художньої творчості
дітей, юнацтва та молоді «Дивосвіт» уже десятий рік поспіль діє
проект «Інтелектуальний простір» під керівництвом культорганізатора ЦТ Катерини Караваєвої (НА ФОТО).
Перша осіння гра, що відкрила 10-й сезон цього проекту, зібрала на інтелектуальні змагання сім команд найрозумніших —
старшокласників із навчальних закладів району: «Веселка» (Вишгородська ЗОШ №1), «Інтелект» (гімназія «Інтелект»), «Фортуна»
(Демидівська ЗОШ), «Ми» (Димерська гімназія), «Патріоти» (Димерська ЗОШ №1), «Мозаїка» (Технічний ліцей) та «Крила надій»
(Лебедівська ЗОШ).
«ЧУДОВА СІМКА» — це сім конкурсів із різної тематики, назви та
зміст яких пов’язані з певною цифрою — від 7 до 1; це сім гравців у кожній команді, з яких в останньому конкурсі залишається один (команда
втрачає по одному гравцю після кожного етапу творчих змагань).
Цікава, напружена, емоційна і часто непередбачувана щодо результатів гра — справжнє випробування для наших інтелектуалів,
адже чим менше учасників у кожній команді, тим «дорожчі» правильні
відповіді.
І цього разу інтригу тримала найбільш стабільна команда, яка
вже протягом кількох років демонструє в «Інтелектуальному просторі» свій високий інтелект і є
неодноразовим призером і
переможцем серед команд
розумників Вишгородського
району.
Лідерами «Чудової сімки» стали: ІІІ місце — «Інтелект», ІІ-ге — «Веселка», І
місце — «Крила надій».
Слава переможцям! А
всім учасникам турніру —
подальшого розвитку і підкорення найвищих вершин
інтелекту!
Більше фото
див. на сайті

Заява про екологічні наслідки діяльності при
реалізації проекту: «Берегоукріплення та інженерний
захист території, екологічне облаштування ділянки
берегової лінії вздовж шлюзового каналу в м. Вишгороді
Київської області»
Дані про плановану діяльність, мету і шляхи її здійснення:
Проектом передбачено комплекс заходів по кріпленню ділянки
берегової лінії, інженерної підготовки території та екологічне облаштування ділянки вздовж шлюзового каналу в місті Вишгороді Київської
області.
Кріплення ділянок берега передбачено виконати у вигляді відкосного кріплення та вертикальних підпірних стінок із залізобетонних конструкцій із причальними стінками, екологічне облаштування території з
метою створення сприятливих умов для екологічного захисту території
та рекреації, з дотриманням вимог природоохоронного законодавства.
Суттєві фактори, що впливають чи можуть впливати на стан навколишнього природного середовища з урахуванням можливості виникнення надзвичайних екологічних ситуацій:
Розроблений проектом комплекс будівельних робіт при їх реалізації
призведе до незначного тимчасового впливу на повітряне, водне середовище, грунти, рослинний та тваринний світ, який буде тривати лише в
період виконання робіт.
Кількісні та якісні показники оцінки рівнів екологічного ризику та
безпеки для життєдіяльності населення планованої діяльності, а також
заходи, що гарантують здійснення діяльності відповідно до екологічних
стандартів і нормативів:
При проведенні робіт із дотриманням вимог проекту та норм законодавства, загрози безпеці життєдіяльності населення немає.
Перелік залишкових впливів:
Залишковий вплив від будівництва відсутній.
Вжиті заходи щодо інформування громадськості про плановану діяльність, мету і шляхи її здійснення:
Публікація в засобах масової інформації.
Зобов’язання замовника щодо здійснення проектних рішень відповідно до норм і правил охорони навколишнього середовища і вимог
екологічної безпеки на всіх етапах будівництва та експлуатації об’єкта
планованої діяльності:
При виконанні комплексу робіт відповідно до проекту виконавці робіт зобов’язуються неухильно додержуватися загальних нормативних
правил екологічної безпеки. Всі роботи будуть виконуватися у відповідності до правил експлуатації машин та агрегатів, а також збереження
і використання паливно-мастильних матеріалів. З матеріалами проектної документації можливо ознайомитись шляхом запиту на пошту:
ekonaslidki@ukr.net в електронному вигляді. Зауваження, пропозиції та
коментарі просимо надсилати за адресою: ekonaslidki@ukr.net

Перспективи

Науковий симпозіум
Степанія СІДЛЯР, радник голови Вишгородської РДА
21 жовтня у адмінбудинку (м. Вишгород, пл. Т.
Шевченка, 1) — в рамках міжнародного проекту
«Балтія-Причорномор’я: реконструкція торговельних
зв’язків» — відбудеться конференція, присвячена
першим результатам вивчення українськими науковцями давньоруських водних торговельних шляхів Київської Русі ІХ-ХІ ст.
Науковий симпозіум пройде під егідою Міжнародної
асоціації академії наук (м. Брюссель). У заході візьмуть
участь голова Вишгородської РДА Олександр Горган, а
також провідні науковці України, – зокрема, авторитетний дослідник епохи становлення Київської Русі, членкореспондент НАН України, професор Олександр Моця,
учасники двох експедицій українськими річками на власноруч виготовлених за старовинними методологіями моноксилах – човнах-довбанках (прототипах давньоруських
лодій та козацьких чайок) – старші наукові співробітники
Інституту археології НАНУ Андрій Петраускас і Всеволод
Івакін та інші.
Учені обговорять низку наукових досліджень, які
отримано під час вивчення давньослов’янських водних
торговельних шляхів від Балтії до Константинополя, що
відіграли важливу роль у становленні Київської Русі й зокрема Вишгорода – як стародавнього адміністративноторговельного центру на шляху «із варяг у греки».
– Для Вишгорода – це вкрай важливий захід, – зауважив депутат Вишгородської міськради Валерій Виговський, який надав активну допомогу в підтримці та
реалізації проекту. – Про його рівень уже говорить те, що
до наукових досліджень долучилися провідні академічні
установи багатьох Європейських країн, Латвії та Туреччини. А звіт про результати конференції піде в Брюссель, до
Міжнародної асоціації академії наук. Безумовно, участь
Вишгорода в цьому проекті додасть нашому місту додаткового міжнародного іміджу.

Людина — громада

Вишгород

Буде мова – буде держава

12 жовтня

Степанія СІДЛЯР,
радник голови Вишгородської РДА

Усе більшої популярності набувають безоплатні курси української «Мова моя сизокрила!», які проходять
щосуботи о 10 год. у Центральній районній бібліотеці у
Вишгороді.
А 8 жовтня на них побував депутат Київської облради
Андрій Пещерін, який наголосив, що започаткування курсів
на Вишгородщині – дуже добра й корисна ініціатива.
– Буде мова – буде незалежність країни, – зауважив він.
– І приємно бачити, що заняття відвідують вишгородці різних вікових категорій – діти й дорослі, молоді й літні.
Депутат пообіцяв усіляко сприяти розвитку доброго починання.
А тим часом на капітанському містку відбулася заміна:
викладач із 40-річним стажем Дора Тимошевська, яка до
цього залучала слухачів до світу української мови, на півроку виїздить за сімейними обставинами до Австралії. Її замі-

Опалювальний сезон

Вітання

Тепло ввімкнуть наступного тижня
Влас. інф.
За словами головного інженера КП
«Управляюча компанія» Віктора Поліщука,
всі будинки готові до опалювального сезону.
Системи теплопостачання заповнені водою.
Згідно з розпорядженням Вишгородської
РДА № 478, опалення увімкнуть 16 жовтня.
Шановні вишгородці!
Якщо батареї опалення у вашому приміщенні не нагріваються на повну потужність, хоча ще
вчора вся система працювала відмінно і в будинку було тепло, — потрібно «стравити» повітря
з тієї батареї, яка не зовсім гаряча. Прохання
до мешканців верхніх поверхів – по можливості
спустити повітря з батарей, від цього залежить
тепло по всьому стояку.
Для тих, хто самостійно цього зробити не в
змозі:
із 17 жовтня слюсарі й сантехніки КП «УК»
перейдуть на двозмінний графік роботи (залишайте заявки за тел: (04596) 25-049).

Глас народний
Алла ПЕТРОВА,
за дорученням ініціативної групи
Минулої неділі (9 жовтня – ред.)
ми, ініціативна група, провели збори
активістів та небайдужих мешканців
міста. Тема обговорення – вкрай незадовільна політика забудови Вишгорода, якої дотримується міська
рада вже два десятиріччя.
Місто заповнюють лише житлові
будинки. А от соціальна інфраструктура (школи, дитячі садки, поліклініка, лікарня тощо), автомагістралі та мережі
життєзабезпечення (вода, каналізація,
електрика, газ) за ними не встигають і
залишаються практично такими ж, як у
радянські часи.
Населення Вишгорода з тої пори
зросло, принаймні, вдвічі – тож зросло
і навантаження на інженерні мережі та
дороги. Не стало краще і з робочими
місцями. Але цього замало – у планах
міськради до 2025 року довести чисельність мешканців до 90 тисяч (!!!),
при тому, що зараз нас трохи більше
30-ти. Тобто за вісім найближчих років
нам планують посадити на голову ще
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нять не менш досвідчені філологи за фахом – колишній голова Вишгородської райради Ірина Побідаш та екс-начальник
відділу освіти та екс-заступник голови Вишгородської РДА
Валентина Духота, які почергово викладатимуть предмет.
Вони пообіцяли, що заняття проходитимуть не менш цікаво – із застосуванням інтерактивних методів і методологій.
– Відомий український гуморист Остап Вишня якось сказав: «Досить було однієї людини – Тараса Шевченка, щоб
урятувати цілу націю», – прокоментував один із організаторів курсів, депутат Вишгородської міськради, президент
Благодійного фонду «Покоління» Валерій Виговський. – Відрадно, що започаткований нами проект набирає обертів і
до нього долучається все більше людей. Практики переконують, що іноземною мовою можна оволодіти за півроку,
а якщо займатися хоча б один раз на тиждень, то за пару
місяців можна цілком здолати мовний бар’єр і перейти на
українську в повсякденному спілкуванні. А ми, організатори, постараємося, аби процес оволодіння державною мовою
відбувався в комфортному середовищі й не стереотипно – з
пізнавальними поїздками й зустрічами з відомими людьми.

ФОТО – Андрій МАКСІМОВ, «Вишгород»

Опановуймо
українську

2016 року

Нехай не згасає світло віри
У світлий день Покрови Пресвятої Богородиці ми відзначаємо
День українського козацтва та День захисника Вітчизни.
Сердечно
поздоровляю з цими дійсно
всенародними святами співвітчизників, нащадків славного козацького
роду.
Бажаю вам щастя, радості, добра та наснаги на успішні починання
на користь Вітчизні. Нехай єднає нас
незгасне світло віри і допомагає високе покровительство Пресвятої Богородиці.
Тетяна БРАЖНІКОВА,
секретар
Вишгородської міської ради

Щиро вітаю вишгородців із Днем захисника України! Це свято
символізує любов і шану
українців до оборонців і
визволителів рідної землі, до тих, хто сьогодні
стоїть на варті незалежності держави.
Ваш подвиг завжди залишатиметься
взірцем патріотизму, мужності й самопожертви.
Низький вам уклін і найкращі побажання: здоров’я, довголіття і злагоди.
З повагою
заступник Вишгородського
міського голови
Трохим ІВАНОВ

Запрошення до небайдужих
60 тисяч мешканців!
Навіщо це потрібно нам, міській
громаді? Крім забудовників, для яких
це вигідний бізнес, у будівництві комерційного житла не зацікавлений більше
ніхто. Навіть новоселам, які з›їдуться з
усієї країни, байдуже, де оселитися, –
на Троєщині, в Ірпіні чи у Вишгороді.
Ми маємо це зупинити, інакше інфраструктурний колапс — неминучий.
Маємо домогтися тимчасового мораторію на комерційне житлове будівництво
принаймні до проведення технічного
аудиту міських інженерних мереж та
створення найнеобхідніших соціальних
об’єктів.
Запрошуємо всіх, хто згоден із нашим баченням проблеми, підписати
звернення до міського голови. Чекаємо вас 14 та 16 жовтня (у п’ятницю та
неділю) з 18:00 до 19:00 біля Будинку
культури «Енергетик» – під навісом.
P. S. Свої підписи під цим зверненням уже поставили кілька народних обранців. Текст звернення можна підписати й у сусідів: узяти його у
п’ятницю, а в неділю повернути ініціативній групі.

ЗВЕРНЕННЯ
Причиною цього звернення стало несподіване для мешканців міста будівництво багатоповерхового ЖК «БорисоГлібський» без широкого громадського обговорення та будьяких пояснень щодо його необхідності місту в цілому.
Останні роки місто активно забудовується висотними
багатоквартирними будинками. Мешканці Вишгорода не
отримують та майже не купують квартири в новобудовах, усі
вони заселяються переважно приїжджими, що веде до вибухоподібного росту населення міста.
За збільшенням його чисельності не встигають соціальна інфраструктура (школи, дитячі садки, поліклініка, лікарня),
мережі життєзабезпечення (газові, електричні, водопостачання та водовідведення), транспортні магістралі. Відсутність
робочих місць змушує переважну більшість мешканців шукати роботу в Києві. Місто незворотньо обертається на спальний район, все менш комфортний для проживання.
Безсистемна забудова призводить донищення навколишніх лісів, ярів і навіть важливих інфраструктурних елементів міста (як це відбулося з ринком), до появи будинків
без прибудинкових територій, без дотримання санітарних
норм щодо відстані від автомобільних трас, без зон відпочинку та достатньої кількості парковочних місць. Під постійною
загрозою перебуває пам’ятка національного значення – Вишгородське городище, її охоронна зона та зона охоронюваного
ландшафту.
Виділення землі під забудову вже багато років ведеться
в сумнівний спосіб – замість відкритого та прозорого про-

Комунальні «болячки» можна і треба лікувати
Володимир ЛІСОГОР, депутат міської ради
Перші дощі ще раз нагадали, що негода
вступає в свої права. І як завжди — це черговий іспит для комунальних служб. Як депутат
міської ради я можу сказати, що в цьому році
для багатоповерхового житлового фонду
зроблено набагато більше, ніж у минулому.
Це стосується покрівель, внутрішньоквартальних проїздів тощо. Відповідно, що і якість виконаних
робіт була набагато вищою, ніж раніше, бо ремонтами займалися професіонали.
Дещо вдалося зробити для людей і мені на своєму окрузі.
Напередодні я з майстрами обійшов увесь округ, усі будинки,
провів зустрічі зі старшими будинків і таким чином визначив усі
больові точки.
Особливу увагу довелося приділити будинку № 3 по вул. М.
Грушевського. Можете уявити, що в ньому коїлося після пожежі.
Ми зуміли повністю відремонтувати два під’їзди, відновили покрівлю та замінили зливові труби.
На сусідньому будинку № 1 теж вдалося підлатати систему
опалення та замінити вікна у під’їздах. Принагідно зазначу, що
нові пластикові вікна з укосами до них з’явилися в під’їздах будинку № 4 по вул. Б. Хмельницького. Зараз ці роботи тривають
у будинку № 5, а дещо пізніше розпочнуться і в будинку № 7.

Шановні українські воїни!

Низький вам уклін і
найкращі побажання

Так уже склалося, що на моєму окрузі — найстаріші будинки
в місті. Звідси і безліч проблем. Найбільша болячка — це зношені зливові труби. У багатьох місцях їх взагалі немає, і дощові
води з покрівлі течуть по стінах, на балкони, в квартири. Останні
дощі ще раз показали, що з цією проблемою зволікати не можна.
Дуже тривожать мене і зношені парапети на покрівлях. Але
найбільше занепокоєння викликає відсутність або руйнація мощення навколо фундаментів будинків. Адже вся дощова вода,
розталий сніг затікають у підвали, а звідси — сирість, антисанітарія, а головне — просадка фундаментів і тріщини по стінах
будинків. Питання — архіважливе, і я все ж сподіваюся, що міська рада врахує цю проблему при формуванні бюджету на 2017
рік. З першим теплом ми можемо приступити до роботи навколо
будинків.
Було б неправильно, якби я не згадав про участь міського голови О. В. Момота та виконавчого комітету у розв’язанні нагальних проблем мого округу. Олексій Вікторович, попри всі законодавчі обмеження, жодного разу не відхрещувався всілякими
постановами, рішення та указами, а завжди шукав шлях, як допомогти людям. По-друге, я дуже вдячний своїм колегам — депутатам міської ради — за розуміння проблем по моєму округу.
Сьогодні у виконавчому комітеті міської ради багато нових
людей. Серед них я особливо хотів би виділити І. Свистуна —
заступника міського голови із комунальних питань. Ігор Іванович

Щиро вітаємо Вас зі святом
Покрови Пресвятої Богородиці,
Днем захисника Вітчизни та
Українського козацтва!
Від часів Хрещення Київської Русі й до наших днів Свято Покрови духовно
об’єднувало наш народ, живило його вірою у повсякчасне заступництво Божої Матері за людській рід, за
мир і добро на нашій землі.
Пресвята Богородиця не раз боронила наш народ, наше козацтво, надавала воїнам сил у боротьбі
з ворогом за Святу Вітчизну. Саме тому в Україні це
свято отримало другу назву – Козацька Покрова.
Від усієї душі бажаємо вам міцного здоров’я,
успіхів і процвітання. Ви – уособлення мужності, гідності й славних козацьких традицій!
Низький уклін усім, хто захищає нашу країну!
Нехай прагнення волі та незалежності й надалі буде
невід’ємною рисою українських козаків.
Асоціація роботодавців Вишгородщини
дажу на аукціонах. Початок кожної новобудови стає неприємним
сюрпризом для мешканців. Як використовуються пайові внески
забудовників у розвиток інфраструктури та їх розмір – таємниця
від громади. Не оприлюднюється стан мереж життєзабезпечення, їхня проектна потужність та здатність витримувати постійно
зростаюче навантаження.
Складається стійке враження, що під терміном «розвиток
міста» депутати та чиновники розуміють лише кількісне збільшення його населення. Принаймні їхня практична діяльність
упродовж двох останніх десятиріч призводить тільки до цього.
Відсутня будь-яка стратегія розвитку міста як цілісного та
самодостатнього комплексу, привабливого для проживання та
відвідування.
З огляду на це ми вимагаємо:
1. Призупинити будівництво житлового комплексу «БорисоГлібський» до проведення широкого громадського обговорення
з метою з’ясування – що мешканці Вишгорода хочуть бачити на
цьому місці.
2. Ввести тимчасовий мораторій на нове комерційне житлове будівництво.
3. Оприлюднити вичерпний перелік будинків (з приблизною
кількістю майбутніх мешканців): а) уже побудованих, але незаселених; б) будівництво яких розпочато; в) будівництво яких не
розпочато, але вже дозволено міськрадою. Надати статистику,
яким чином це змінить кількість населення та за який час. Надати темпи змін соціально-економічних показників міста по роках
до 2025 року.
4. Провести технічний аудит мереж життєзабезпечення міста та оприлюднити ці дані.
5. Оприлюднити проектну кількість місць у дитячих закладах
та реальну потребу: а) вже сьогодні; б) після заселення всіх перелічених новобудов.

Наше місто

— на вістрі всіх соціально-побутових проблем: ремонтів житла,
їх кошторисів, ремонту доріг, зв’язків із виконавцями робіт тощо.
При всьому його колосальному досвіді важко наодинці тримати цей процес на контролі. Йому потрібен хоча б один помічник,
який би взяв на себе частину організаційно-технічних питань. Це
було б лише на користь роботі всієї ради.
Взагалі, є дуже багато цікавих задумів і проектів по нашій
складній комунальній сфері. Я сподіваюся, що бюджет-2017 надасть змогу сповна їх реалізувати. За великим рахунком усе залежить від нас: міського голови, депутатського корпусу і наших
виборців. Разом ми вирішимо всі злободенні питання.
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ПО Н Е ДІ ЛО К , 1 7 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 - 2»
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»
00:25 Драма «Iмперiя»
UA:ПЕРШИЙ
6:00, 07:00, 08:00, 13:00,
18:40, 21:00 Новини
07:15 Ранок
09:10 Т/с «Травма»
09:50 РЕ:ФОРМА
10:25 Чоловiчий клуб.
Спорт
14:50 Фольк-music
18:25 Новини. Свiт
19:25, 22:45 З перших
вуст

19:30 Про головне
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
11:10 Х/ф «Життя пiсля
життя»
13:10, 15:30 Т/с «Знайти
чоловiка у великому мiстi»
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
2: Сходження воїна»
ТОНіС
6:30 «Вiдлуння»
07:00, 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, 16:10 Подорож у
царство тварин
14:40, 23:00 Повiтрянi
воїни
17:45 Чарiвнi свiти
18:15 «Iпостасi спорту»
18:40 В гостях у Д.
Гордона. I.Макарова
21:40 Мова тварин
22:10 Пригоди Остiна
Стiвенса
00:00 «Нiч чорних
краваток»
ТЕТ
6:45 Байдикiвка
07:10, 09:55 М/с «Клуб
Вiнкс: Школа чарiвниць»
07:35 М/с «Чагiнгтон»
08:00 МультMIX
10:25 Х/ф «Король
повiтря. Золота лiга»
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
6:15, 16:00 «Все буде
добре!»
08:15 «Все буде смачно!»
10:20, 18:30 «За живе!»
11:50 Х/ф «Весiлля у
Малинiвцi»
13:40 «Битва
екстрасенсiв 16»
18:00, 22:00 «ВiкнаНовини»
20:00, 22:35 «Хата на
тата»

23:45 Т/с «Той, що читає
думки - 3»
НОВИЙ КАНАЛ
6:00, 07:15 Kids Time
06:02 М/с «Iсторiї Тома i
Джеррi»
07:17 М/ф «Монстри на
канiкулах»
09:10 Х/ф «Тор 2:
Царство темряви»
11:20 Х/ф «Месники»
14:20 Т/с «Не родись
вродлива»
18:00 Абзац
19:00 Ревiзор
22:00 Страстi за
ревiзором
00:50 Х/ф «Принцеса i
злидар»

НТН
9:40, 19:30 Т/с «Кулагiн та
партнери»
10:40, 17:25 Т/с
«Детективи»
12:15 Х/ф «Знайти та
знешкодити»
13:45, 14:20, 21:30 Т/с
«CSI: Лас-Вегас - 12»
14:00, 19:00, 23:15
«Свiдок»
15:40 Т/с «Гаваї 5.0 - 5»

МЕГА
6:00, 10:30 Вражаючi
кадри
06:50 Бандитська Одеса
07:50 Правда життя
08:50 Вижити у Венесуелi
09:40, 16:10 Анатомiя
бою
11:20, 18:50 Правила
життя
13:10 Мiстична Україна

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»

привидами»
13:45, 14:20, 21:30 Т/с
«CSI: Лас-Вегас - 12»
14:00, 19:00, 23:15
«Свiдок»
15:40 Т/с «Гаваї 5.0 - 5»
23:45 Т/с «Той, що читає
думки - 3»

СТБ
7:10, 16:00 «Все буде
добре!»
09:10 «Все буде смачно!»
10:05, 18:30 «За живе!»
11:25 «МастерШеф - 5»
18:00, 22:00 «ВiкнаНовини»
20:00, 22:45 «МастерШеф
- 6»
00:15 «Давай поговоримо
про секс 2»

НОВИЙ КАНАЛ
6:35, 07:55 Kids Time
06:37 М/с «Iсторiї Тома i
Джеррi»
07:57 Т/с «Спецзагiн
Кобра»
09:55 Т/с «Моя прекрасна
нянька»
14:20 Т/с «Не родись
вродлива»
18:00 Абзац
19:00 Половинки 2
21:00 Київ вдень i вночi
22:00 Любов на
виживання

14:10, 20:40 Секретнi
iсторiї
15:10 Мисливцi на
нацистiв
18:00 Вижити попри все
21:40 Довiдник дикої
природи
22:40 Таємницi акул
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, 00:35
«Громадська
приймальня»
16:00 «Мультляндiя»
16:20, 17:10 «У центрi
уваги»
18:50 «Паспортний стiл»
19:20, 21:25 «Столиця»
22:30 «Служба порятунку»
22:55 «Українська
Нацiональна Лотерея»
K1
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»
16:00 «Файна Юкрайна»
17:00 «Розсмiши комiка»
18:00 «Звана вечеря»
20:00 «Орел i Решка. На
краю свiту»
22:00 Х/ф «БлизнюкиДракони»
00:00 «КВН»
ІНТЕР
6:00 «Мультфiльм»
06:20, 13:45, 14:20 Д/п
«Слiдство вели... з Л.
Каневським»
07:00, 08:00, 09:00, 12:00,
14:00, 17:40 Новини
07:15, 08:10 «Ранок з
IНТЕРом»
09:20, 12:25 Х/ф
«Лабiринти долi»
15:00 «Жди меня»
18:00, 19:00 «Стосується
кожного»

20:00 «Подробицi»
21:00 Т/с «25-а година»
00:10 Х/ф «Знахарка»
ICTV
6:50 Факти тижня
08:45 Факти. Ранок
09:15 Надзвичайнi
новини. Пiдсумки
10:15 Х/ф «Острiв»
12:45, 15:45 Факти. День
13:30 Дивитись усiм!
14:25, 16:20 Х/ф
«Примарний гонщик»
16:55 Х/ф «Примарний
гонщик-2. Дух помсти»
18:45, 21:05 Факти. Вечiр
19:20 Надзвичайнi
новини
20:20 Бiльше нiж правда
21:35 Т/с «Нюхач-2»
22:35 Свобода слова
5 КАНАЛ
06:30, 18:45 Мiсцевий час
06:40, 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
09:20, 17:50 Час громади
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
08:10, 19:10 «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»
19:30 «Цiлком
таємно»
20:00 Т/с Прем’єра!
«Останнiй коп»
20:50 Х/ф «У пошуках
скарбiв нiбелунгiв»
23:10 Х/ф «Синдбад i
Минотавр»

ВI В ТО Р О К , 1 8 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 - 2»
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»
UA:ПЕРШИЙ
6:00, 07:00, 08:00, 13:00,
18:40, 21:00 Новини
06:30, 07:05, 08:30
Смакота
07:15 Ранок
09:10 Т/с «Травма»
10:25, 19:30 Про головне

10:55 Спорт. Тиждень
12:30 Вересень
14:50 Подорожнi
18:25 Новини. Свiт
20:30 Нашi грошi
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,
19:000 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»
ТОНіС
6:30, 21:00 Мова тварин

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 «Будьте здоровi!»
13:55, 16:15 Зоопарки
свiту
14:45, 23:10 Повiтрянi
воїни
17:45 «Соцiальний статус:
ваша пенсiя»
18:35 В гостях у Д.
Гордона. I. Макарова
21:40 «Вiдлуння»
00:10 «Нiч чорних
краваток»
ТЕТ
6:45 Байдикiвка
07:10, 09:55 М/с «Клуб
Вiнкс: Школа чарiвниць»
07:35 М/с «Чагiнгтон»
08:00 МультMIX
10:50 Х/ф «Зорянi
таляри»
12:00, 17:55, 23:00
Панянка-селянка

НТН
6:15 Х/ф «Знайти та
знешкодити»
07:55, 09:00, 19:30 Т/с
«Кулагiн та партнери»
08:30 Ранковий «Свiдок»
10:30, 17:25 Т/с
«Детективи»
12:05 «Мисливцi за

МЕГА
6:00, 10:30 Вражаючi
кадри
06:50 Бандитський Київ
09:40, 16:10 Анатомiя
бою

11:20, 18:50 Правила
життя
12:10, 19:40 У пошуках
iстини
13:10 Мiстична Україна
14:10, 20:40 Секретнi
iсторiї
15:10 Мисливцi на
нацистiв
17:00 Бути комахою
21:40 Довiдник дикої
природи
22:40 Таємницi акул
23:40 Вражаюче вiдео
ТРК «КИїВ»
7:00 «Ранок по-київськи»
09:30 «Київ музика»
10:00, 23:20
«Телемаркет»
13:00, 15:00, 17:00, 19:00,
21:00, 23:00 «СТН»
13:10, 15:10 «Громадська
приймальня»
16:00 «Мультляндiя»
16:20, 17:10 «У центрi
уваги»
19:20, 21:25 «Столиця»
22:30 «Київськi iсторiї»
22:55 «Українська
Нацiональна Лотерея»

K1
7:40 «Чи знаєте ви, що...»
08:15 «Мультфiльми»
09:25 «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. На краю свiту»
16:00 «Файна Юкрайна»
17:00 «Розсмiши комiка»
18:00 «Звана вечеря»
22:00 «КВН на БIС»
23:00 Т/с «Доктор Хаус»
ІНТЕР
6:20, 13:10, 14:20 Д/п
«Слiдство вели... з Л.
Каневським»
07:00, 08:00, 09:00, 12:00,
14:00, 17:40 Новини
07:15, 08:10 «Ранок з
IНТЕРом»
09:20, 12:25, 21:00 Т/с
«25-а година»
15:40 «Сiмейний суд»
16:40 «Давай
одружимося»

18:00, 19:00 «Стосується
кожного»
20:00 «Подробицi»
00:10 Х/ф «Знахарка»
ICTV
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:20 Надзвичайнi
новини
10:00 Т/с «Острiв
непотрiбних людей»
11:55, 13:20, 00:15 Х/ф
«Спецiальне завдання»
12:45, 15:45 Факти. День
14:25 Т/с «Вiддiл 44»
15:20, 16:20, 21:35 Т/с
«Нюхач-2»
16:55 Т/с «Винищувачi»
18:45, 21:05 Факти. Вечiр
22:25 Х/ф «Ордер на
смерть»
5 КАНАЛ
6:00, 21:40 Час-Time
06:30, 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
09:20, 17:50 Час громади
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 Невигаданi iсторiї
23:10 «За Чай.com»
00:00 Час: Важливо
2+2
08:10, 19:10, 22:45
«ДжеДАI»
09:00, 23:05 «Секретнi
матерiали»
09:20 Д/п «Заручники
правосуддя»
14:05 Х/ф «Вiйна
драконiв»
15:50 Х/ф «Юрськi
мисливцi»
17:40 Т/с «Останнiй коп»
19:30 «Люстратор.
Спецпроект»
20:00 Т/с Прем’єра!
«Останнiй коп»
20:50 Х/ф «Останнiй
кордон»
23:25 Х/ф «Бурова»

С Е Р Е ДА , 1 9 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 - 2»
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
UA:ПЕРШИЙ
6:00, 07:00, 08:00, 13:00,
18:40, 21:00 Новини
06:25, 07:05, 08:25
Смакота
09:15 Т/с «Травма»
16:10 Мистецькi iсторiї
16:30 Д/с «Смачнi
подорожi»

18:25 Новини. Свiт
19:00 Новини. Культура
20:30 Слiдство. Iнфо
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 Т/с «На лiнiї життя»
18:00 Т/с «Спiвачка i
султан»
19:45 «Говорить Україна»
21:30 Футбол. Лiга
Чемпiонiв УЄФА.
«Динамо» - «Бенфiка»
23:50 Подiї дня
ТОНіС
6:30 «Вiдлуння»
07:00, 22:10 Пригоди
Остiна Стiвенса

09:50, 16:50 «Алло,
лiкарю!»
11:15, 19:50 Д/ф
«Щоденники другої
свiтової вiйни: день за
днем»
13:45 «Соцiальний статус:
ваша пенсiя»
14:40, 23:00 Повiтрянi
воїни
16:15, 21:00 Мова тварин
17:45 Путiвник
прочанина. Видубицький
монастир
18:00 Баскетбол. Лiга
Чемпiонiв «Хiмiк» (Южне)
– «Автодор» (Саратов)
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 «Чагiнгтон»
08:00 МультMIX
10:50 Х/ф «Злодiй та його
учитель»
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
6:45, 16:00 «Все буде
добре!»
08:45 «Все буде смачно!»
09:40, 18:30 «За живе!»
11:00 «МастерШеф - 5»
18:00, 22:00 «ВiкнаНовини»
20:00, 22:45 «МастерШеф
- 6»
00:20 «Давай поговоримо
про секс»

«CSI: Лас-Вегас - 12»
14:00, 19:00, 23:15
«Свiдок»
15:40 Т/с «Гаваї 5.0 - 5»
23:45 Т/с «Той, що читає
думки - 4»
НОВИЙ КАНАЛ
6:40, 07:55 Kids Time
06:42 М/с «Iсторiї Тома i
Джеррi»
07:57 Т/с «Спецзагiн
Кобра»
09:55 Т/с «Моя прекрасна
нянька»
14:25 Т/с «Не родись
вродлива»
18:00 Абзац
19:00, 22:00 Хто зверху?
-5
21:00 Київ вдень i вночi

НТН
6:40 Х/ф «Дикий пляж»
07:55, 09:00, 19:30 Т/с
«Кулагiн та партнери»
08:30 Ранковий «Свiдок»
10:35, 17:25 Т/с
«Детективи»
12:05 «Мисливцi за
привидами»
13:45, 14:20, 21:30 Т/с

МЕГА
6:00, 10:30 Вражаючi
кадри
06:50 Бандитська Одеса
09:40 Смертельний
двобiй
11:20, 18:50 Правила
життя
12:10, 19:40 У пошуках

пiд Полтавою
15:00 Т/с «Домашнiй
арешт»
16:55, 22:00 Країна У
00:00 Т/с «Свiтлофор»

14:00, 19:00, 23:15
«Свiдок»
15:40 Т/с «Гаваї 5.0 - 5»
23:45 Т/с «Той, що читає
думки - 4»

СТБ
6:50, 16:00 «Все буде
добре!»
08:50 «Все буде смачно!»
10:45, 18:30 «За живе!»
12:00 «МастерШеф - 5»
18:00, 22:00 «ВiкнаНовини»
20:00, 22:45 «Зваженi та
щасливi - 6»
00:15 «Один за всiх»

НОВИЙ КАНАЛ
6:40, 07:55 Kids Time
06:42 М/с «Iсторiї Тома i
Джеррi»
07:57 Т/с «Спецзагiн
Кобра»
09:55 Т/с «Моя прекрасна
нянька»
14:20 Т/с «Не родись
вродлива»
19:00 Зiрки пiд гiпнозом
21:00 Київ вдень i вночi
22:00 Суперiнтуїцiя
23:15 Половинки - 2

iстини
13:10 Мiстична Україна
14:10, 20:40 Секретнi
iсторiї
15:10 Мисливцi на
нацистiв
16:10 Анатомiя бою
17:00, 22:40 Таємницi
акул
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»
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. На краю свiту»
16:00 «Файна Юкрайна»
17:00 «Розсмiши комiка»
18:00 «Звана вечеря»
22:00 «КВН на БIС»
23:00 Т/с «Доктор Хаус»
ІНТЕР
07:00, 08:00, 09:00, 12:00,
14:00, 17:40 Новини
07:15, 08:10 «Ранок з
IНТЕРом»
09:20, 12:25, 21:00 Т/с
«25-а година»
15:40 «Сiмейний суд»
16:40 «Давай
одружимося»
18:00, 19:00 «Стосується
кожного»
20:00 «Подробицi»
00:10 Х/ф «Дуель»

ICTV
6:30 Ранок у великому
мiстi
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:20 Надзвичайнi
новини
09:55 Патруль.
Самооборона
10:15, 16:55 Т/с
«Винищувачi»
12:05, 13:20 Х/ф «Ордер
на смерть»
12:45, 15:45 Факти. День
14:30 Т/с «Вiддiл 44»
15:25, 16:20, 21:35 Т/с
«Нюхач-2»
18:45, 21:05 Факти. Вечiр
22:30 Х/ф «Пiд укiс»
5 КАНАЛ
6:30, 18:45 Мiсцевий час
06:40, 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
09:20, 17:50 Час громади
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
6:35, 10:15 «Нове
Шалене вiдео поукраїнськи»
07:35, 11:05 «Облом.UA.»
08:10, 19:10, 22:40
«ДжеДАI»
08:30, 18:30 «Спецкор»
09:00, 23:00 «Секретнi
матерiали»
09:20 Д/п «Заручники
правосуддя»
14:05, 23:20 Х/ф
«Видалити»
17:40 Т/с «Останнiй
коп»
19:30 «Люстратор 7,62»
20:00 Т/с Прем’єра!
«Останнiй коп»
20:50 Х/ф «Рептизавр»

Ч Е ТВ Е Р , 2 0 Ж ОВТ НЯ
КАНАЛ 1+1
6:00, 07:00, 08:00, 09:00,
12:00, 16:45, 19:30 ТСН
06:45, 07:10, 07:45, 08:10,
09:10 «Снiданок з 1+1»
09:30 «Чотири весiлля - 2»
10:50, 12:20 «Мiняю
жiнку - 2»
14:10 «Слiпа»
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 «Травма»
11:30 Розсекречена
iсторiя
12:30 Слiдство. Iнфо
14:50 Надвечiр’я. Долi
16:30 Д/с «Смачнi

подорожi»
17:30 Д/с «Бог в Америцi»
18:25 Новини. Свiт
20:00 Prime time з М.
Гонгадзе
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, 22:00, 23:30 Т/с
«На лiнiї життя»
18:00 Т/с «Спiвачка i
султан»
19:45 Футбол. Лiга
Європи УЄФА «Шахтар»
- «Гент»
23:00 Подiї дня
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»
13:45, 17:45 Чарiвнi свiти
14:40, 23:10 Повiтрянi
воїни
16:15, 21:00 Мова тварин
18:45 В гостях у Д.
Гордона. I. Макарова
21:40 «Вiдлуння»
00:10 «Нiч чорних
краваток»
ТЕТ
6:45 Байдикiвка
07:10, 09:45 М/с «Клуб
Вiнкс: Школа чарiвниць»
07:35 М/с «Чагiнгтон»
08:00 МультMIX
10:10 Х/ф «Шкiльний
мюзикл»
12:00, 17:55, 23:00
Панянка-селянка
13:00, 21:00 Танька i
Володька
14:00, 20:00 Одного разу

НТН
6:05 Х/ф «Капiтан
«Пiлiгрима»
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»

МЕГА
6:00, 10:30 Вражаючi
кадри
06:50 Бандитський Київ
07:50 Правда життя
08:50 Вижити попри все
09:40, 16:10 Анатомiя
бою
11:20, 18:50 Правила

життя
12:10, 19:40 У пошуках
iстини
13:10 Мiстична Україна
14:10, 20:40 Секретнi
iсторiї
15:10 Мисливцi на
нацистiв
18:00 Вижити у Венесуелi
23:40 Вражаюче вiдео
ТРК «КИїВ»
7:00 «Ранок по-київськи»
09:30 «Київ музика»
13:00, 15:00, 17:00, 19:00,
21:00, 23:00 «СТН»
13:10, 15:10 «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
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. Ювiлейний сезон»
15:00, 20:00 «Орел i
Решка. На краю свiту»
16:00 «Файна Юкрайна»
17:00 «Розсмiши комiка»
18:00 «Звана вечеря»
22:00 «КВН на БIС»
23:00 Т/с «Доктор Хаус»
ІНТЕР
6:20, 13:10, 14:20 Д/п
«Слiдство вели... з Л.
Каневським»
07:00, 08:00, 09:00, 12:00,
14:00, 17:40 Новини
07:15, 08:10 «Ранок з
IНТЕРом»
09:20, 12:25, 21:00 Т/с
«25-а година»
15:40 «Сiмейний суд»
16:40 «Давай
одружимося»
18:00 «Стосується
кожного. IНТЕР 20 рокiв»
20:00 «Подробицi»
00:10 Х/ф «Торкнутися

неба»
ICTV
6:30 Ранок у великому
мiстi
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:20 Надзвичайнi
новини
09:55 Патруль.
Самооборона
10:15, 16:55 Т/с
«Винищувачi»
12:05, 13:20 Х/ф «Пiд
укiс»
12:45, 15:45 Факти. День
14:30 Т/с «Вiддiл 44»
15:25, 16:20, 21:35 Т/с
«Нюхач-2»
18:45, 21:05 Факти. Вечiр
22:25 Х/ф «Колонiя»
00:15 Т/с «Чорний
список-2»
5 КАНАЛ
6:00, 21:40 Час-Time
06:30, 18:45 Мiсцевий час
06:40, 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
23:10 «За Чай.com»
00:00 Час: Важливо
2+2
08:10, 19:10, 22:40
«ДжеДАI»
08:30, 18:30 «Спецкор»
09:00, 19:30, 23:00
«Секретнi матерiали»
09:20 Д/п «Заручники
правосуддя»
12:30 «Вiдеобiмба»
13:55, 23:20 Х/ф «Острiв
скарбiв»
17:40 Т/с «Останнiй коп»
20:00 Т/с Прем’єра!
«Останнiй коп»
20:50 Х/ф «Залiзнi
перевертнi»

ТЕЛЕпрограма

Вишгород

12 жовтня

2016 року

7

Високошвидкісний Інтернет МТМ. Тел.: (093) 366-16-66; (095) 545-15-33; (098) 201-22-66
П ’Я Т Н ИЦ Я, 2 1 Ж ОВТ НЯ
КАНАЛ 1+1
6:00, 07:00, 08:00, 09:00,
12:00, 16:45, 19:30 ТСН
06:45, 07:10, 07:45, 08:10,
09:10 «Снiданок з 1+1»
09:30 «Чотири весiлля
- 2»
10:50, 12:20 «Мiняю
жiнку - 2»
14:10 «Слiпа»
14:45 «Мольфар»
15:45 «Сiмейнi
мелодрами - 6»
17:15 Т/с «Уламки щастя
-2»
20:15 «Вечiрнiй Київ
2016»
22:00 «Свiтське життя»
23:00 «Лiга смiху»
UA:ПЕРШИЙ
6:00, 07:00, 08:00, 13:00,
18:40, 21:00 Новини
09:10 Т/с «Травма»
10:55 Д/ф «Крiзь час i
слово. Iван Драч»
12:00 Prime time з М.
Гонгадзе
15:50 Театральнi сезони
16:30 Д/с «Смачнi
подорожi»

17:30 Д/с «Бог в Америцi»
18:25 Новини. Свiт
19:00 Новини. Культура
21:30 Новини. Спорт
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»
ТОНіС
6:30, 21:40 «Вiдлуння»
07:00, 22:10 Пригоди
Остiна Стiвенса
09:50, 16:50 «Алло,

лiкарю!»
11:15 Д/ф «Щоденники
другої свiтової вiйни:
день за днем»
13:45, 17:45 Чарiвнi свiти
14:40, 23:10 Повiтрянi
воїни
16:15, 21:00 Мова тварин
18:15 Путiвник
прочанина. Iонiнський
монастир
19:00 Баскетбол.
Суперлiга «Динамо»
(Київ)- «Кривбас»
(Кривий Рiг)
00:10 «Нiч чорних
краваток»
ТЕТ
7:10, 09:30 М/с «Клуб
Вiнкс: Школа чарiвниць»
07:35 М/с «Чагiнгтон»
08:00 МультMIX
10:00 Х/ф «Шкiльний
мюзикл 2»
12:00, 17:55 Панянкаселянка
13:00 Танька i Володька
14:00 Одного разу пiд
Полтавою
15:00 Т/с «Домашнiй

арешт»
20:00 Х/ф «Рожева
пантера»
21:35 Х/ф «Рожева
пантера 2»
23:20 Х/ф «Мурахи у
штанях»

13:45, 14:20, 21:30 Т/с
«CSI: Лас-Вегас - 12»
14:00, 19:00, 23:15
«Свiдок»
15:40 Т/с «Гаваї 5.0 - 5»
23:45 Т/с «Той, що читає
думки - 4»

СТБ
7:45 Х/ф «Смугастий
рейс»
09:25 Х/ф
«Доглядальниця»
11:20 Х/ф «Дихай зi
мною. Щастя в борг»
18:00, 22:00 «ВiкнаНовини»
18:30, 00:30 Т/с «Коли ми
вдома»
20:00, 22:45 «Нацiональне
талант-шоу «Танцюють
всi!-9»

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, 21:35 Київ вдень
i вночi
15:15, 19:00
Супермодель поукраїнськи-3
18:00 Абзац
22:35 Половинки 2
00:30 Суперiнтуїцiя

НТН
7:55, 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»

МЕГА
6:00, 10:30 Вражаючi
кадри
06:50 Бандитська Одеса
08:50, 18:00 Вижити у
Венесуелi
11:20, 18:50 Правила

життя
12:10, 19:40 У пошуках
iстини
13:10 Мiстична Україна
14:10, 20:40 Секретнi
iсторiї
15:10 Охоронцi Гiтлера
16:10 Смертельний
двобiй
22:40 Акула 21-го
столiття
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
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. Ювiлейний сезон»
15:00, 20:00 «Орел i
Решка. На краю свiту»
16:00 «Файна Юкрайна»
17:00, 01:00 «Розсмiши
комiка»
18:00 «Звана вечеря»
22:00 «КВН на БIС»
23:00 «КВН»
ІНТЕР
6:20, 13:10, 14:20 Д/п
«Слiдство вели... з Л.
Каневським»
07:00, 08:00, 09:00, 12:00,
14:00, 17:40 Новини
07:15, 08:10 «Ранок з
IНТЕРом»
09:20, 12:25 Т/с «25-а
година»
16:40 «Давай
одружимося»
18:00 «Стосується
кожного»
20:00 «Подробицi»
21:00 «Чорне дзеркало»

23:00 Х/ф «Принцеса на
бобах»
ICTV
8:45 Факти. Ранок
09:15, 19:20 Надзвичайнi
новини
09:55 Патруль.
Самооборона
10:15, 16:55 Т/с
«Винищувачi»
12:00, 13:20 Х/ф
«Колонiя»
12:45, 15:45 Факти. День
14:30 Т/с «Вiддiл 44»
15:25, 16:20 Т/с
«Нюхач-2»
18:45, 21:05 Факти. Вечiр
23:30 Що? Де? Коли?
5 КАНАЛ
6:00, 21:40 Час-Time
06:40, 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
09:20, 17:50 Час громади
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
6:35, 10:15 «Нове Шалене
вiдео по-українськи»
08:30, 18:30 «Спецкор»
09:00, 19:30 «Секретнi
матерiали»
09:20 Д/п «Заручники
правосуддя»
14:00 Х/ф «Мiсце аварiї:
Сiм’я в небезпецi»
15:50 Х/ф «Залiзнi
перевертнi»
17:40 Т/с «Останнiй
коп»
20:10 Х/ф «Балiстика: Екс
проти Сiвер»
22:00 Х/ф «Великий
вибух»
00:00 Х/ф «Удар
блискавки»

СУБОТ А , 22 Ж ОВТ НЯ
КАНАЛ 1+1
6:00, 19:30 ТСН
07:00 «Свiтське життя»
08:00 «Снiданок.
Вихiдний»
10:00 «Повернiть менi
красу 2»
11:20 Комедiя
«Службовий роман»
14:25 «Голос. Дiти 3»
16:35 «Вечiрнiй квартал»
18:30 «Розсмiши комiка
2016»
20:15 «Українськi
сенсацiї»
21:15 «Лiга смiху 2016»
23:10 «Вечiрнiй Київ
2016»
UA:ПЕРШИЙ
7:20 Шеф-кухар країни
07:50 Золотий гусак
12:45 Д/с «Бог в Америцi»
14:50 Д/с «Смачнi
подорожi»
16:00 Чоловiчий клуб.
Спорт. Бокс
18:10 Д/ф «Богдан
Гаврилишин. Мiсiя -

свобода»
19:10 Х/ф
«Нортенгерське
абатство»
21:00 Новини
21:30 Спорт. Тиждень
21:55 Розсекречена
iсторiя
23:20 Вперед на Олiмп
23:40 Добрi справи
ТРК «УКРАїНА»
7:00, 15:00, 19:00 Подiї
07:10 Зiрковий шлях
10:00 Кулiнарна Академiя
О. Суханова
11:00 Х/ф «Мрiї з
пластилiну»
13:00, 15:20 Т/с
«Спадкоємиця»
17:10, 19:40 Т/с «Долю не
обдуриш»
21:45 Х/ф «Мама
виходить замiж»
23:40 Реальна мiстика
ТОНіС
6:15 Х/ф «Великий
утiшитель»

09:50 «Шеф-кухар
країни»
11:00, 16:20 Мова тварин
15:10 Путiвник
прочанина. Чернiгiв
16:50 Вечiр пам’ятi М.
Мозгового «Майстерклас: жити...»
18:50 Д/ф «Щоденники
другої свiтової вiйни:
день за днем»
20:00 Повiтрянi воїни
21:00 Х/ф «Зимова
сплячка»
00:35 «Вихiдний, пiсля
опiвночi»
ТЕТ
6:45 М/с Козаки. Футбол
07:35 М/с «Чагiнгтон»
09:55 М/с «Дорамандрiвниця»
10:25 М/с «Елвiн i
бурундуки»
10:50 Х/ф «Шкiльний
мюзикл»
12:40 Х/ф «Шкiльний
мюзикл 2»
16:30 Х/ф «Рожева

пантера»
18:15 Х/ф «Рожева
пантера 2»
20:00 Танька i Володька
22:00 Х/ф «Мурахи у
штанях»
23:25 Х/ф «Новi мурахи у
штанях»
СТБ
8:00 «Караоке на
Майданi»
09:00 «Все буде смачно!»
09:55 Т/с «Коли ми
вдома»
13:15 «Зваженi та
щасливi - 6»
17:00 «Хата на тата»
19:00 «Х-Фактор - 7»
22:25 «Нацiональне
талант-шоу «Танцюють
всi!-9»
НТН
8:10 Х/ф «Фронт за лiнiєю
фронту»
11:30, 03:50 «Речовий
доказ»
15:00 Т/с «Детективи»

19:00 «Свiдок»
19:30 Х/ф
«Перекладачка»
21:15 Х/ф «Небезпечний
Бангкок»
23:10 Х/ф «Чорний грiм»
НОВИЙ КАНАЛ
6:05 Kids Time
06:07 Хто зверху-5?
08:00 Ревiзор
11:05 Страстi за
ревiзором
14:00 Зiрки пiд гiпнозом
15:55 М/ф «Рататуй»
18:00 Х/ф «Пiрати
Карибського моря:
Прокляття чорної
перлини»
21:00 Х/ф «Пiрати
Карибського моря:
Скриня мерця»
00:00 Х/ф «Жах
Амiтiвiлля»
МЕГА
6:40 Мiстична Україна
08:30 У пошуках iстини
11:50 Iсус: таємниче

життя
13:40 Хрест у мистецтвi
14:30 Таємницi акул
15:30 Дика Австралiя
18:30 Брама часу
21:00 Розгадка таємниць
Бiблiї
23:50 Борджiа: iсторiя
клану
ТРК «КИїВ»
8:00 «Ранок по-київськи»
09:30 «Київ музика»
10:00, 23:20
«Телемаркет»
13:00 «Українська пiсня
року»
14:35, 05:00
«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»
11:10 М/ф «Пiноккiо та
iмператор темряви»
12:50 Х/ф «Мирний воїн»
15:10 «Кохання з першого
погляду»
16:00 «Орел i Решка.
Шопiнг 2016»
17:00 «Орел i Решка»
23:40 Т/с «Сонна
Лощина»
ІНТЕР
6:00 Х/ф «Златовласка»
08:00 Х/ф «Принцеса на
бобах»
10:10 Х/ф «Покровськi
ворота»
13:00 Х/ф «Торкнутися
неба»
14:50 Т/с «Сережка
Казанови»
18:40, 20:30 Концерт
«Мрiя про Україну»
20:00 «Подробицi»

22:30 «Добрий вечiр на
Iнтерi»
23:15 «Навколо М»
00:15 Х/ф «Нареченавтiкачка»
ICTV
10:40 Секретний фронт
12:35, 13:00
Громадянська оборона
12:45 Факти. День
14:50 Х/ф
«Максимальний ризик»
16:45 Х/ф
«Вiдчайдушний»
18:45 Факти. Вечiр
19:20 Надзвичайнi
новини. Пiдсумки
20:05 Х/ф «Викрадена-2»
21:55 Х/ф «Три днi на
убивство»
00:05 Х/ф «Незвичайна
подорож»
5 КАНАЛ
6:15 Рандеву з Янiною
Соколовою
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
12:35 Прес-конференцiя
щодо ситуацiї у зонi АТО
13:10 Кiно з Я. Соколовою
15:15 Час iнтерв’ю
16:30 Особливий погляд
19:25, 23:30 Машина часу
20:00, 00:20 Рандеву з Я.
Соколовою
21:00 Велика полiтика
21:30 Вiкно в Америку
22:30 Д/п «Окупацiя»
2+2
08:40 «Вайпаут»
11:00 «Богатирi»
14:20 Х/ф «Загiн «Морськi
котики»
16:50 12 тур ЧУ з футболу
«Карпати» - «Сталь»
19:20 12 тур ЧУ з футболу
«Волинь» - «Днiпро»
21:25 Д/п «Мiля»
22:20 Х/ф Прем’єра!
«Каральний загiн»
00:15 Х/ф «Мiсце аварiї:
Сiм’я в небезпецi»

НЕДIЛЯ , 23 Ж О ВТ НЯ
КАНАЛ 1+1
8:00 «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»
23:15 Комедiя
«Божевiльне весiлля»
UA:ПЕРШИЙ
7:15, 07:50 Золотий гусак
08:15 Смакота
09:00 Х/ф
«Нортенгерське
абатство»
12:00 Театральнi сезони
12:30 Мистецькi iсторiї
14:20 Фольк-music
15:30 Твiй дiм-2
16:30 Т/с «Епоха честi»
20:10 Подорожнi

21:00 Новини
22:30 Класики свiтової
лiтератури
23:00 Паспортний сервiс
23:20 Шлягер року
ТРК «УКРАїНА»
07:30 Зiрковий шлях
09:00 Х/ф «Мама
виходить замiж»
11:00 Т/с «Долю не
обдуриш»
14:50 Х/ф «Мрiї з
пластилiну»
16:45, 20:00 Т/с «А снiг
кружляє...»
19:00 Подiї тижня з
Олегом Панютою
21:40 Т/с «Спадкоємиця»
ТОНіС
6:10 Х/ф «Справа
Артамонових»
11:00, 18:50 Д/ф
«Щоденники другої
свiтової вiйни: день за
днем»
14:00 «Шеф-кухар
країни»
15:10 Путiвник

прочанина. Чернiгiв
16:20 Ювiлейний концерт
О. Бiлозiр: «Українкою я
народилася»
20:15 «Кумири»
20:35 «Свiтськi хронiки»
21:40 АННА КОНДА. «Вiд
хiта до хiта»
22:10 Х/ф «Шепотiння та
крики»
00:00 «Вихiдний, пiсля
опiвночi»
ТЕТ
6:45 М/с Козаки. Футбол
09:55 М/с «Дорамандрiвниця»
10:25 М/с «Елвiн i
бурундуки»
10:50 М/ф «Воруши
ластами 2. Утеча з раю»
12:20 Х/ф «Герой з
плаката»
15:00, 16:00, 17:00, 18:00,
19:00 Танька i Володька
15:35, 16:35, 17:35, 18:35,
19:35 Одного разу пiд
Полтавою
20:00 Країна У
22:00 Х/ф «Новi мурахи у

штанях»
23:35 Т/с «Свiтлофор»
СТБ
6:20 «ВусоЛапоХвiст»
09:00 «Все буде смачно!»
09:55 «Караоке на
Майданi»
10:50 Т/с «Коли ми
вдома»
11:45 «МастерШеф - 6»
19:00 «Битва
екстрасенсiв 16»
20:55 «Один за всiх»
22:10 «Х-Фактор - 7»
НТН
08:15 Х/ф
«Перекладачка»
09:55 Т/с «Охоронець - 3»
13:00 «Розсмiши комiка»
13:55 Т/с «Великi
почуття»
14:50 Х/ф «Оксамитовi
ручки»
16:45 «Легенди карного
розшуку»
19:00 Т/с «Мережева
загроза»
23:00 Х/ф «Патруль часу»

НОВИЙ КАНАЛ
07:57 Т/с «Пригоди
Мерлина»
12:40 Х/ф «Пiрати
Карибського моря:
Прокляття чорної
перлини»
15:40 Х/ф «Пiрати
Карибського моря:
Скриня мерця»
18:45 Х/ф «Самотнiй
рейнджер»
21:00 Х/ф «Хеллбой:
Герой iз пекла»
23:15 Х/ф
«Суперфорсаж»
МЕГА
6:40 Мiстична Україна
08:30 У пошуках iстини
10:10 Охоронцi Гiтлера
11:50 Розгадка таємниць
Бiблiї
14:30 Акула 21-го
столiття
15:30 Дика Австралiя
18:30 Прихована
реальнiсть
21:00 Iсус: таємниче

А ти вже ПЕРЕДПЛАТИВ «Вишгород»?
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

19 листопада 2016 року о 10:00 відбудуться загальні
збори членів кредитної спілки «ЕФТ» за адресою:
м. Вишгород, вул. Шкільна, 14 (приміщення гімназії
«Інтелект»)
Спостережна рада КС «ЕФТ»
Вважати недійсною втрачену залікову книжку № 1620
А, видану 15.07.2016 р. Національною Академією внутрішніх справ України на ім’я Василя Васильовича
ЩЕРБЮКА

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

життя
22:50 Хрест у мистецтвi
23:50 Борджiа: iсторiя
клану
ТРК «КИїВ»
8:00 «Ранок по-київськи»
09:30 «Шеф-кухар
країни»
13:00 «Формула успiху М.
Поплавського»
14:00 «Олiмпiйськi iсторiї»
14:30 «Служба порятунку»
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 «Пiноккiо та
iмператор темряви»

11:00 Х/ф «Мирний воїн»
13:15 «Орел i Решка.
Шопiнг 2016»
14:15 «Орел i Решка»
19:00 «Вечiрнiй квартал»
21:00 Х/ф «Хатiко:
Найвiрнiший друг»
22:50 «КВН»
ІНТЕР
7:40 «Подробицi»
08:10 «уДачний проект»
10:00 «Орел i решка.
Навколосвiтня подорож»
11:00 «Орел i Решка.
Шопiнг»
13:00 «Добрий вечiр на
Iнтерi»
14:00 Х/ф «Нареченавтiкачка»
16:15 Х/ф «Влiтку я надаю
перевагу весiллю»
18:10 Т/с «Все
повернеться»
20:00 «Подробицi тижня»
21:30 Т/с «Все
повернеться»
23:30 Х/ф «Покровськi
ворота

ICTV
07:05 Стоп-10
10:10 Дивитись усiм!
11:55 Без гальм
12:20, 13:00 Х/ф
«Вiдчайдушний»
12:45 Факти. День
14:45 Х/ф «Три днi на
убивство»
16:55 Х/ф «Викрадена-2»
18:45 Факти тижня
20:25 Х/ф «Прискорення»
22:15 Х/ф «Мисливцi за
вiдьмами»
23:55 Х/ф «Судний день»
5 КАНАЛ
6:00, 09:30 Вiкно в
Америку
06:25, 18:10, 00:20
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
10:10 Кордон держави
12:40 Прес-конференцiя
щодо ситуацiї у зонi АТО
13:10 Модне здоров’я

13:35 Ваш лiкар
19:25 Невигаданi iсторiї
21:00 Час: пiдсумки
тижня з В. Гайдукевичем
21:40 Час-Time
22:30 Д/п «Окупацiя»
23:20 Фiнансовий
тиждень
2+2
7:50 «Нове Шалене вiдео
по-українськи»
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 Прем’єра!
«Дембель»
16:25 Х/ф «Граф Монте
Крiсто»
19:20 12 тур ЧУ з футболу
«Чорноморець» «Ворскла»
21:30 «ПРОФУТБОЛ»
23:15 Х/ф «Каральний
загiн»

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

КОНДИТЕРСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО НА ВИРОБНИЦТВО
ЦУКЕРОК ЗАПРОШУЄ ПРАЦІВНИЦЬ (ЖІНОК).
ТЕЛ: (098) 570-22-50
Продається гараж у кооперативі «Мрія» (загальна
площа — 32,4 кв. м.), цегла. Ціна договірна.
Тел: (097) 473-11-58
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
Виробничому підприємству (м. Вишгород) по переробці курячої продукції на постійну роботу потрібні працівники. Оплата праці – відрядно-преміальна, від 4 000 грн.
Тел: (067) 402-13-11
Продам погріб, кооператив «Осінь». Ціна договірна.
Тел: (067) 60-36-777
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12 жовтня

Мозаїка

2016 року

Тема тижня
(Початок див. на стор. 1)
Та, за класикою жанру, все пішло не за сценарієм.
Костянтин Рапота (НА ФОТО), який так майстерно зіграв роль заявника, сам опинився у пастці. Обіцяного,
за його словами, «виправдання» так і не отримав. Тому,
аби убезпечити своє життя, написав листа Генеральному прокурору України Юрію Луценку, де чітко називає
усі прізвища та стверджує, що його завербували, і на
рахунку вербувальників – незаконні дії, пов’язані з продажем нерухомості, перепродаж крадених автівок, махінації з грошима і сфальсифікована справа проти мера
Вишгорода із прізвищами замовників.
Він розповідає, як працівники правоохоронних ор-

самоврядування Комітету Верховної Ради з питань запобігання та протидії корупції, на яке вони були запрошені.
На засіданні підкомітету під керівництвом народного
депутата Юрія Дерев’янка розглядалися факти причетності співробітників СБУ і прокуратури Київської області
до фальсифікації кримінальної справи проти мера Вишгорода Олексія Момота.
«Служба безпеки України повідомила про те, що в
даний час будь-яких офіційних звернень або заяв від
громадян України про можливу причетність співробітників Головного управління СБУ в Києві та Київській
області про вчинення протиправних дій не надходило.
Разом із тим, із ЗМІ Службі безпеки стало відомо про
наявність такого звернення на адресу генерального

Вишгород

даж квартир здійснювався без відома господарів квартир. Грошові кошти з
реалізації квартир я за вказівкою Білоуса О. П. віддавав Раєвському Денису.
Після того. як співробітники СБУ зробили мені паспорт громадянина України
на дані Семенчук Дмитро Іванович, вони змушували мене приймати участь
у їхніх операціях, а саме:
Затримання голландців з фальшивими Євро, продаж краденого сахару
з державних запасів, автомобілі на яких перебивались номера, дача хабара
співробітнику архітектури м. Києва, зі слів Бенюха Олександрам їм порібно
було поставити на займану посаду свою людину, а також дача хабара меру
м. Вишгорода Момоту Олексію Вікторовичу. Насправді Момот О. В. ніякого
хабара не вимагав, все що він просив, це щоб представники забудовника
ТОВ «Євробуд 77» вирішили питання з жителями пров. Прожекторний м.
Вишгород, уклали з ними договора на відселення та щоб надали цим жителями квартири, які передбачені Законодавством України. Так до Білоуса
О. П. звернувся один із неофіційних господарів ТОВ «Євробуд 77» та ТОВ

Свідок у справі проти мера Вишгорода
заявив, що його змусили сказати неправду
ганів придумали легенду,
згідно з якою він сам придбав підробний паспорт
на ім’я Дмитра Івановича
Семенчука (який нібито
перебуває під захистом як
свідок), як влаштувався на
роботу у «Євробуд-77»…
За його словами, ще в 2013 році Рапота потрапив у поле
зору місцевої міліції за скоєння злочинів, передбачених
ст. 190 КК («Шахрайство») та ст. 358 КК («Підробка документів, печаток, штампів, бланків»). Однак йому вдалося втекти, після чого в грудні 2013 року він був оголошений у розшук. Переховувався у Києві. У 2015 році на
його слід вийшли співробітники Управління «К» СБУ в м.
Києві і Київській області. Викладена нижче історія виглядає як детектив і розібратися у правдивості розказаної
ним інформації належить слідчим органам.
Про це 7 жовтня під час прес-конференції за
участі мера міста Вишгорода Олексія Момота та його
адвокатів Олександра Байдика та Наталії Руденко
повідомив народний депутат Юрій Дерев’янко.
«На засіданні комітету з питань запобігання та
протидії корупції ми будемо вимагати, щоб було підтримано звернення до всіх правоохоронних органів,
ГПУ, НАБУ щодо заяви Рапоти», – підкреслив нардеп.
До речі, на повернутому до міської ради відео затримання, яке під час обшуку було вилучено із кабінету
міського голови, чітко видно, що ані грошей на столах,
ані облич у підлогу, ані жодного супротиву правоохоронцям, про які віщали центральні ЗМІ із посиланням на
офіційні джерела – сайти СБУ, Київської обласної прокуратури та заяви їх очільників, – не було.
Все рано чи пізно стає явним. І цю просту істину
завжди потрібно пам’ятати.
Р.S: За інформацією Незалежного бюро новин 11
жовтня ц. р., голова Служби безпеки України Василь
Грицак і генеральний прокурор Юрій Луценко не прийшли на засідання підкомітету з питань контролю за дотриманням законодавства у сфері запобігання та протидії корупції органами державної влади та місцевого

Вітаємо

прокурора України, у відомстві якого в даний час проводиться перевірка викладеної у зверненні інформації »,
– зачитав пан Дерев’янко лист-відповідь від СБУ.
У зв’язку з цим спецслужба запропонувала перенести розгляд питання про фальсифікацію справи Олексія
Момота до закінчення перевірки даних фактів Генпрокуратурою.
Текст заяви К.О. Рапоти (мовою оригіналу):
«Шановний Юрій Степанович, я Рапота Костянтин
Олексійович 09.03.1985 року народження з 5 листопада 2013 року переховувався від правоохоронних органів
м. Харкова в зв’язку з тим, що відносно мене старшим
слідчим СУ ГУНП в Харківській області майором поліції Неминущим С. С. було відкрито та сфальсифіковано
кримінальне провадження за ст. 190, ч. 4; ст. 28, ч. 3; ст.
358, ч. 344 КК України.
Але в середині 2015 року співробітниками СБУ в м.
Києві та Київській області, а саме відділу «К» (Білоус
Олександр Петрович, Бенюх Олександр та Раєвський
Денис) було встановлено моє місцезнаходження та мою
особу. Дізнавшись, що я офіційно перебуваю в розшуку,
співробітники СБУ, а саме Білоус О. П., Бенюх О. та Раєвський Д., замість того, щоб затримати мене та повідомити співробітників правоохоронних органів, м. Харкова,
які оголосили мене в розшук в 2013 році, співробітники
СБУ розпочали мене шантажувати та вимагати від мене
20 000 доларів США за нерозповсюдження інформації
про мене правоохоронним органам м. Харкова. Після
того, як я передав 20 000 доларів США співробітникам
СБУ вони мене відпустили, але попередили, щоб я постійно був з ними на зв’язку.
Приблизно через дві неділі Білоус О. П. зателефонував до мене та наказав мені прибути до їхнього управління (вугол вул. Шутова та просп. Перемоги). Під час
розмови в кабінеті Білоуса О. П. на другому поверсі перебували Раєвський Денис та Бенюх Олександр, вони
мене змусили та в подальшому змушували займатись
незаконними діями пов’язаними з продажем нерухомості (безхозних квартир), це квартири, господарі яких
померли, перебувають у місцях позбавлення волі, перебувають за територією України або просто проживають у
інших місцях. Фактично підроблялись документи, а про-

Степанію Сідляр – із ювілеєм!

Рясним святковим зорепадом
Постукав ювілей до Вас в вікно.
Життя буяє барвним садом,
І в тім саду – затишно й тепло.
Нехай зупинить час свої шалені кроки
І висвітить справ Ваших буйноцвіт!
Бо розум Бог Вам освятив на роки,
І серце палко для людей горить!
Вас недаремно радником обрали –
Бо мудрості, наснаги не займать.

І мова рідна забриніла в нашім краї,
І Ваших справ розлилась благодать.
Нехай зозулі літ Вам не шкодують,
В душі же гомонить юнацький вир!
І світлих дум побільше Бог дарує,
В сім’ї ж – панують злагода і мир!
Хай квітами Господь дорогу простеляє,
І нових справ збираються плоди!
А оптимізм в душі ніколи не згасає –
Довічних благ з роси Вам і води!

Прийміть мої найщиріші привітання з
ювілеєм! Здоров’я Вам, натхнення, родинного щастя, здійснення найзаповітніших мрій.
Нехай кожен день Вашого насиченого життя
буде осяяний високим злетом душі, а Ваше
Слово, таке колоритне й запальне, й надалі
пробуджує в людських серцях щирі та світлі
почуття.
Валерій ВИГОВСЬКИЙ,
депутат Вишгородської міськради,
голова благодійного фонду «Покоління»

Прогнози

Зима-2017

За інф. Інтернет-ЗМІ
Прийдешня зима буде в Україні дуже холодною.
Такий прогноз озвучив народний синоптик Леонід
Горбань. З огляду на те, що прогноз зроблений для
всієї України, клімат якої в різних регіонах відрізняється, ймовірність прогнозу становить близько 75%.
«Такі люті холоди — до 30-ти градусів — бувають
раз у 32 роки, досить згадати зими 1985, 1953 і 1921го, — каже Горбань. — Похолодає до 3-х градусів уже
після 15 листопада, а з перших чисел грудня і по 27
березня — це практично суцільні морози зі зниженням
нічної температури часом до мінус 28-32 градусів. Тобто
березень фактично буде зимовим місяцем.
Відлиг очікується дуже мало. Що стосується снігу, то випаде в середньому до 35 мм опадів на місяць.
У перерахунку на сухий сніг це приблизно 30-35 см».
Тобто, за прогнозами Горбаня, за зиму Україну накриє
приблизно метровим шаром снігу! Очевидно, що, наприклад, у Карпатах і на Поліссі його випаде більше, а в
південних регіонах менше.
Прогноз народника частково підтверджує й офіційна метеорологія. За їхніми розрахунками, 2005 року
припинилося глобальне потепління і настала стабілізація температури на планеті, тому зими стають трохи
холоднішими. Щоправда, тривалих 20-30-градусних морозів цієї зими синоптики не прогнозують.
А ось начальник Гідрометцентру Микола Кульбіда, навпаки, впевнений, що ймовірність суворих
холодів мінімальна. «З останніх 20 зим 17 були теплими, а середня температура в зимові місяці піднялася за
ці роки з +2 до +2,5 градусів, що, з наукової точки зору,
дуже багато, — зазначає Кульбіда. — Кількість зимових
днів з мінусовою температурою постійно скорочується,
а з плюсовою температурою зростає. Так, будуть і сильні 20-30-градусні морози, зазвичай це середина зими,
але говорити про те, що нас очікують місяці холодів, я
не можу. Що стосується 32-річних повторюваних циклів
холодів, то, наприклад, не тільки зима 1985 року, а й
зими 1986 і 1987 рр. теж були холодними».

«Вишгородміськреконструкція-1», а саме Мусієнко Денис, з прохання підставити та зняти
з займаної посади мера м. Вишгород Момота
О. В. Так співробітники СБУ оформили мене
на роботу до ТОВ «Євробуд 77» на посаду заступника генерального директора з 01.04.2016
р. під даними Семенчук Дмитро Іванович, а після цього змусили мене здійснити незаконні дії
пов’язані з нібито дачею хабаря Момоту О. В.
Після затримання мера м. Вишгород Момота О. В. Мусієнко Денис передав Білоусу О. П. грошову суму у розмірі 100 000 доларів США, з цієї суми
Білоус О. П. передав 30 000 доларів США заступника прокурора Київської
області Бендик Ярославу Миколайовичу за сприяння у кримінальній справі
відносно Момота О. В. Після того, як Момот О. В. та його адвокатами було
встановлено та знайдено справжнього Семенчука Дмитра Івановича, який
не писав заяви, не давав хабара та не є основним свідком по даній справі,
Білоус О. П. взяв мене і ми разом поїхали до Бендик Я. М., там вони придумали та домовились про наступне, зробити мені ще одні документи на дані
Іванов Олександр Сергійович 01.06.1984 року народження, АР Крим, смт
Партеніт, зі слів Білоуса О. П. мені стало відомо, що дана особа після анексії
Криму здала паспорт України та отримала паспорт громадянина Росії. Вони
були впевнені, що адвокати Момота О. В. не поїдуть до Криму, так як вони
поїхали до Чернівецької області за адресою Семенчука Д. І.
Після цього Раєвський Денис домовився з співробітником СБУ в Донецькій області про те, щоб підробити та підкласти в матеріали кримінальної
справи проти сепаратистів покази та свідчення від 2014 року, від нібито Іванова О. С. та змінити йому дані нібито на Семенчука Д. І. по програмі захисту
свідків, дані документи вони мене змусити підписати гелевою ручкою, так як
з їхніх слів, експертиза не встановить коли саме було підписано документи.
Після того, як Момот О. В. та його адвокати дізнались моє справжнє
прізвище, та те, що я перебуваю у розшуку співробітники СБУ змусили мене
12.07.2016 року в приміщенні їхнього Управління написати абсурдну заяву,
що нібито ні вони, ні співробітники прокуратури Київської області не знали
хто я є насправді; та що я нібито сам підробив дані відносно програми захисту свідків в Донецькому Управлінні СБУ та інші документи. Після цього
вони погрожуючи мені розправою, наказали мені мовчати та передали мене
співробітникам правоохоронних органів м. Харкова.
На даний час я перебуваю у СІЗО (УІН № 27) м. Харкова, співробітники
СБУВ продовжують мене змушувати надати брехливі покази відносно мера
м. Вишгород Момота О. В. по відеоконференції, після цього вони сказали,
що кримінальне провадження відносно мене в м. Харків буде закрите, а
мене буде виправдано.
Шановний Юрій Віталійович, я боюся за свою життя і тому готовий надати співробітникам Генеральної Прокуратури детальні покази, інформацію по
кожній незаконній та корупційній дії, матеріали, свідчення та докази відносно
співробітників СБУ в м. Києві та Київській області, а саме відділу «К» Білоус
Олександр Петрович, Раєвський Денис, Бенюх Олександр та їхнього керівника Данюкова, а також відносно незаконних та корупційних дій заступника
прокурора Київської області Бендик Ярослава Миколайовича та прокурорів
Котковець та Череми, які теж знали та мовчали, про те, хто я є насправді, та
про те, що я знаходжусь в розшуку. Тому я прошу Вас про можливість допитати мене співробітниками Генеральної Прокуратури, також хочу наголосити, що на деякий час я перебуваю в СІЗО (УІН № 27) м. Харкова.
Також хочу повідомити Вам, що відповідну заяву я також направляю до
Національного Антикорупційного Бюро України (НАБУ) на ім’я директора
НАБУ Ситник Артема Сергійовича, а у разі ігнорування моїх заяв співробітниками Генеральної Прокуратури та співробітниками НАБУ, 05 жовтня 2016
року відповідні заяви, матеріли та докази, від моїх довірених осіб, яким я
вже все передав, отримають журналісти чотирьох телеканалів (1+1, СТБ,
ICTV, 112), а також відповідна інформація з матеріалами буде викладена в
Інтернет».

P. S.

Скільки мотузочці не витися,
а кінець буде

