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

Хору — 8 років

аФішка

Школа дієтології

Ярослав Мудрий –
політичний діяч Київської Русі

Із 24 лютого 2016 року в історичному музеї (м. Вишгород, вул. М.
Грушевського, 1) Вишгородського історико-культурного заповідника (ВІКЗ)
започатковується «Школа дієтології»
для дорослих. Чекаємо щосереди о
16:00.
Адміністрація ВІКЗ

Українська мова: вчимо,
цінуємо і бережемо
29 лютого (понеділок) у малій
залі адмінбудинку (м. Вишгород, пл.
Т. Шевченка, 1) — засідання круглого
столу «Українська мова: вчимо, цінуємо
і бережемо». Початок о 14:00. Мета:
створити курси безкоштовного вивчення української мови. Запрошуються:
духовенство, представники районної і
міської влад, лідери політичних партій
і громадських рухів, викладачі української мови та літератури, активні громадяни міста і району.
Контактний тел: 067-603-54-81
(координатор духовнопросвітницького центру
«Спадщина» Степанія Сідляр)

Хор «Ветеран Вишгорода» відзначив свій восьмий
день народження гучним концертом у Вишгородському міському Центрі творчості «Джерело». Те, що хористи поважного віку, викликає особливе захоплення.
Керівник хору Ганна Покровська запевняє: їхньому артистизму та запалу можна лише позаздрити.
Юні учасники творчих колективів «Домісолька» та
«Спадкоємці переможців» Ганни Покровської теж взяли
участь у святковому концерті.
Багато теплих слів лунало на адресу учасників хору
та їхнього керівника. Від Вишгородської міської ради
іменинників привітав заступник міського голови Олексій
Рачинський, від районної ради ветеранів Таміла Орел побажала довгих років творчості.
Хор «Ветеран» – не просто колектив, це клуб однодумців, людей захоплених і небайдужих. Учасники хору
повні сил та життєвої енергії. Недарма кажуть: не старіють душею ветерани. Душею вони дійсно молоді!

100 днів роботи
Вікторія ШМИГОРА
ФОТО — Андрій МАКСІМОВ, «Вишгород»

Минуло два роки, як багряні ріки крові
обпікали столичну бруківку мирної України. Відтоді 20 лютого — День Героїв Небесної Сотні, день вшанування подвигу
та увічнення пам’яті учасників Революції
Гідності.
У Вишгороді цього дня теж вшановували
героїв. На центральній площі міста пройшов
мітинг-реквієм на знак пам’яті Героїв Небес-
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Багряна дата

Олексій МОМОТ,
Вишгородський міський голова:
— Ми певний час вагалися, де встановити пам’ятний знак героям, які загинули на
Майдані. Встановили його біля будівлі адміністрації, щоб кожен день, ідучи на роботу і з
роботи, дивитися в обличчя і чесні очі героїв.
Вони подарували нам шанс на інше життя, бо
після їхнього подвигу вже ніколи не буде, як
раніше.
Саме ці люди, ті, хто відстоював Україну
на Майдані і відстоює її на Донбасі, змінили
Україну і дали нам шанс на краще життя. Ми
маємо згадувати про них не лише раз на рік,
а щодня. Щоб нам не соромно було перед собою і перед нашими героями. Слава Україні!

Душею вони
дійсно молоді
«Зробимо Екопроект
Вишгородщину чистою!»

Дивосвіт-весна

У рамках екопроекту «Зробимо Вишгородщину чистою!» – екологічні лекції у
школах міста (з 29.02. по 4.03); виставкаконкурс «Дизайн скульптури з вторсировини» (з 1.03 по 15.04) у Вишгородському
міському Центрі творчості «Джерело» (вул.
В. Симоненка, 3-а).
Умови конкурсу: http://my-files.ru/3wsotd

Тарифи на воду і ТПВ > 3

ної Сотні, які загинули у дні найбуремніших
подій у Києві. Тоді від пострілів здригалася
не лише столиця, постріли та вибухи лунали
і в інших містах України.
У відкритті меморіального стенду біля
адмінбудинку взяли участь голова райдержадміністрації Олександр Горган, голова
Вишгородської районної ради Ростислав
Кириченко, Вишгородський міський голова Олексій Момот, депутати районної та
міської рад, керівники підприємств, установ,
вишгородці.

4 березня (п’ятниця)
10:00 — молебень Святому Ярославу
Мудрому (церква свв. Бориса і Гліба — вул.
Калнишевського, 11-а)
14:00 — круглий стіл «Ярослав Мудрий — політичний діяч Київської Русі»
(історичний музей Вишгородського історико-культурного заповідника (ВІКЗ) — м.
Вишгород, вул. М. Грушевського, 1). Демонстрація фільму «Бібліотека Ярослава
Мудрого».
Ярослав Мудрий помер у Вишгороді 20
лютого 1054 року, залишив відомий заповіт
про єдність і мир на рідній землі.
Вишгородський історикокультурний заповідник

1 березня (вівторок)
17:00 — весняна благодійна акція на
підтримку жінок-воїнів АТО «Привітай жінку-героя!» Запрошують мистецькі студії
ВРЦХТДЮМ «Дивосвіт» (м. Вишгород,
просп. Т. Шевченка, 8). Виготовлення
привітальних листівок та сувенірів;
18:00 — концерт «Зустрічаємо весну».

Лист у номер

Після емоційних виступів усі вирушили до меморіальної дошки Ігорю Пехеньку.
Його світлу пам’ять вшанували хвилиною
мовчання.
Відвідали могили полеглих на Майдані
Ігоря Пехенька, Володимира Мельнічука та
Володимира Кіщука, бо людина живе доти,
доки жива пам’ять про неї.
Протягом дня до стендів пам’яті Героїв
Небесної Сотні приходили вишгородці різного віку, з дітками…
Люди болісно переживають події поза-
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минулого року — з Майдану перейшли на
Схід, у волонтерство, а от ставлення до політиків майже не змінилось. І тут справа переважно не в особистому сприйнятті — просто
більшість із політиків досі мають старі підходи до керівництва країною, які суперечать
здоровому глузду і справжнім людським цінностям.
***
У п’ятницю, 19 лютого, у БК «Енергетик»
Героїв Небесної Сотні вшанували творчим
вечором.

Два роки без Небесної Сотні

Ростислав КИРИЧЕНКО,
голова Вишгородської
районної ради:
— Наше зібрання присвячене відкриттю пам’ятного
знаку людям, які дали шанс
змінити нашу державу,
наше життя, і ми не маємо
права відступити і спаплюжити цей шанс. Боротьба
триває! З моменту революції в одну секунду все не
змінилось. Давайте продовжимо роботу, яка започаткована післяреволюційною
годиною.

Офіційний сайт міськради: vyshgorod-rada.gov.ua

Олександр ГОРГАН,
голова Вишгородської РДА:
— Перш за все, хочу подякувати Вишгородському міському голові Олексію Момоту за те, що вшановує пам’ять героїв у такий поважний спосіб. Для
того, аби всі вишгородці мали змогу подивитися в
очі тим, хто завжди над нами і охороняє нас із небес.
Не мали б ми шансу без них прийти і служити своїй
громаді. Були б інші люди, все було б, як і раніше,
тільки гірше. Режим би закручував гайки далі й далі.
І якщо хтось через власну недолугість ностальгує за доларом по вісім гривень, то повинен розуміти, що народ вели на заклання. Не було б України,
не було б української мови і державності. Російська
банда прагнула показати, що поставила Україну в
стійло. Цього не сталось ціною страшних жертв.

Ми завжди були у війні з Росією, з моменту проголошення незалежності України, і тільки два роки
тому вона дійшла до моменту трагічного катарсису.
Відтоді щодня проливається кров. До Небесної Сотні додаються нові герої...
Я був на Майдані з першого дня. Було зрозуміло, що система висуне всі свої сили, щоб Майдан
захлинувся в крові. Якщо хтось розказує байки, що
на Майдані була купа зброї, то її там не було. Я бачив хлопців, які просто бігли голіруч на зброю, піднімались по Інститутській, вони не спинились. Так
гинули герої, з вигуками «Слава Україні!» І з того
часу, коли ми виголошуємо «Слава Україні!», треба
пам’ятати, що ці слова злітали з їхніх вуст. Я ношу
в серці те страшне лихо. І величезну ціну, яку ми
всі заплатили, щоб бути вільними, сильними і щасливими, потрібно підкріплювати щоденною працею.

Електронна адреса газети «Вишгород»: ngvyshgorod@ukr.net
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Наша мета — сильна громада, здатна захистити свої інтереси

Команда «САМОПОМОЧІ»: Першу дистанцію пройдено!
100 днів роботи «Об’єднання «САМОПОМІЧ» у міськраді
Тетяна БРАЖНІКОВА,
голова фракції
«Об’єднання
«САМОПОМІЧ» у
міськраді
Дякуємо виборцям
за довіру! До Вишгородської міської ради
від політичної партії
«Об’єднання
«САМОПОМІЧ» були обрані 4 депутати: Тетяна
Бражнікова, Юрій Дрьомін, Олексій Ростовський та Олексій Черняхівський.
Ми цінуємо довіру депутатського корпусу! Адже на посаду секретаря ради було
обрано Т. Бражнікову, а на посаду голови постійної комісії з гуманітарних питань
та міжнародних відносин була підтримана
кандидатура О. Черняхівського. До складу
виконкому міськради від «Об’єднання «Самопоміч» увійшли: Т. Бражнікова, В. Кулакова, Г. Чебан.
Пам’ятаючи, що В ЄДНОСТІ — СИЛА, з
метою забезпечення кращої інформованості
та ефективності в роботі було утворено Дорадчу раду при депутатській фракції, до якої
увійшли поряд із депутатами й інші члени нашої команди. Кожне рішення, за яке голосують
депутати у міській раді, попередньо обговорюється на засіданнях Дорадчої ради, а зауваження та рекомендації її членів враховуються
фракцією при голосуванні.
Одразу ж після виборів, у рамках Проекту
«Комфортне місто», ми встановили чергову
вуличну бібліотеку на галявині Казок. Враховуючи численні позитивні відгуки громади та
запит на нові об’єкти, наша команда за актив-

ної участі члена дорадчої ради П. Кондратюка
розробила іще п’ять таких бібліотек, які планується встановити вже навесні.
Першими кроками виконання передвиборчої програми стала наша робота над проектами Регламенту міськради та Положення про
постійні комісії. Вони розроблялись на основі
напрацювань ініціативи «Прозорі ради» та експертів Інституту політичної освіти. Відповідно
до положень вказаних документів розгляд
земельних питань тепер буде супроводжуватися графічними матеріалами; депутати
зобов’язані повідомляти про конфлікт інтересів. Пленарні засідання ради, засідання постійних комісій є відкритими і гласними (зокрема, шляхом проведення фото- та відеозйомки
засідань, публікації проектів рішень та рішень
ради на офіційному сайті, публічних звітів
про роботу). Якщо, згідно з положеннями попереднього Регламенту, на засіданнях ради
могли бути присутні громадяни за попереднім
записом і заявки на запис подавались до закінчення робочого дня, що передував пленарному засіданню, то у діючому Регламенті не
тільки виключена ця норма, а й передбачено
обов’язок посадових осіб ради оголосити перерву та перенести засідання в місце, яке дозволятиме всім бажаючим його відвідати у випадку, якщо кількість громадян, що бажають
взяти участь у засіданні, перевищує можливості приміщення, в якому проходить засідання ради. І це лише один із яскравих прикладів
змін, яких зазнали основні документи.
Депутат Т. Бражнікова подала також проект рішення про звернення до Голови Верховної Ради України та Прем’єр-міністра України
щодо невідкладного вжиття заходів реагування для доповнення статті видатків/субвенцій з

Петиція до Вишгородської міської ради
Вишгород підключено до системи електронних
петицій. Це лише початок запровадження інструментів електронної демократії. На черзі підключення до системи прозорих закупівель Prozorro...
На черговій сесії міської ради мають бути затверджені відповідні положення, які зроблять ці
інструменти не пустим звуком, а обов’язковими до
розгляду запитами від громади до влади та єдиним
можливим механізмом закупівель за бюджетні кошти. Зміні невідворотні! Зробимо місто прозорим!
http://e-dem.in.ua/vyshgorod
Єдина система місцевих петицій e-dem.in.ua
Петиція до Вишгородської міської ради
Щиро дякую Вишгородському
міському голові Олексію Момоту,
технічному директору КП ЖКГ Миколі Цвілію, депутату міської ради Юрію Дрьоміну

Дякую

Транспорт
ДЖЕРЕЛО:
http://www.moskalenko2012.com/news/parlamentvidnovyv-bezkoshtovne-perevezennya-pilgovykiv
18 лютого 2016 р. Верховна Рада підтримала більшістю голосів законопроект № 4024 «Про Державний
бюджет України на 2016 рік», яким встановлюється
фінансове забезпечення компенсації за пільговий
проїзд окремих категорій громадян та інших передбачених законодавством пільг. За ініціативу колективу авторів, серед яких народні депутати Ярослав
Москаленко і Степан Івахів, проголосувало 245 парламентаріїв.
Як відомо, у проекті бюджету на 2016 рік Кабінет

за оперативну допомогу в ремонті покрівлі будинку
по вул. В. Симоненка, 3.
Вдячний Микола ШЕВЧЕНКО

Працевлаштування демобілізованих учасників АТО
Державна служба зайнятості
Ольга КУЛЯЄВА,
начальник відділу взаємодії з роботодавцями
Вишгородського районного центру зайнятості
(РЦЗ) Мінсоцполітики України
Одним із найважливіших наших завдань на
2016 рік є працевлаштування демобілізованих
військовослужбовців, які брали участь в АТО.
Сьогодні для учасників АТО Державна служба
зайнятості безкоштовно:
- шукає підходящу постійну або тимчасову роботу (зокрема — громадські або інші роботи тимчасового характеру);
- надає індивідуальні консультаційні, інформаційні та профорієнтаційні послуги (сприяє в організації власної справи та надає кошти для початку
підприємницької діяльності; проводить групові консультації – семінари з техніки пошуку роботи, тренінги, міні-ярмарки та ярмарки вакансій тощо; надає
можливість отримати ваучер для проходження професійного навчання (особам віком від 45 років); організовує професійну підготовку або перепідготовку, підвищення кваліфікації). Для реєстрації в центрі
зайнятості слід надати такі документи:
1. Паспорт громадянина України або тимчасове
посвідчення громадянина України.
2. Облікову картку платника податків (ідентифікаційний код).

Безкоштовна юридична консультація,
реалізація проектів «Комфортне місто»
«Здорове місто», «Безпечне місто», розробка статуту територіальної громади м.
Вишгорода, публічне звітування – ось неповний перелік напрямків, у яких працює
«САМОПОМІЧ»
Сьогодні одним із найболючіших питань
міста все ще залишається проблема незаконної та хаотичної забудови. Депутат О. Ростовський помітив вирубку зелених насаджень
на вул. М. Ватутіна. Відчуваючи, що чергова
земельна ділянка із зеленими насадженнями
раптово перетвориться на будівельний майданчик багатоповерхівки, ініціював створення
депутатської комісії щодо з’ясування правомірності такої вирубки. Наразі триває перевірка.
Із
перших
днів
роботи
команди
«Об’єднання «САМОПОМІЧ» у місті Вишгороді та понині працює безкоштовна юридична
приймальня, в якій наразі ведеться і прийом
громадян депутатами. Кількість звернень та
вдячних відгуків надихає нас на роботу, адже
наша мета — сильна громада, яка хоче і може
захистити свої права і законні інтереси!
Наша команда постійно відвідує громадські слухання з різних питань та бере активну
участь у житті міста. Закликаємо приєднуватись до нас, надавати свої зауваження та
пропозиції до нашої роботи. Ми відкриті до
співпраці та діалогу і будемо раді кожному небайдужому до життя нашого міста.
Попереду багато роботи на благо громади, і ми впевнені, що у нас все вийде, адже
наша сила — в єдності!

Парламент відновив безкоштовне перевезення пільговиків

Із соцмереж

Олексій МОМОТ, міський голова

Державного бюджету місцевим бюджетам на
компенсацію витрат за пільговий проїзд окремих категорій громадян. Викликано це тим, що
відсутність такої статті видатків/субвенцій в
бюджеті України могло би, щонайменше, призвести до погіршення якості і безпеки послуг
із перевезення, а надалі — і до безпідставного
підвищення перевізниками тарифів на проїзд.
Наразі наша команда працює над розробкою Статуту територіальної громади міста
Вишгорода, до обговорення якого найближчим часом буде запрошено всіх охочих.
Сповідуючи ідею чесної та прозорої політики, депутати нашої фракції одноголосно
підтримали затвердження Положення про порядок публічного звітування щодо видатків
бюджетних коштів у вигляді відкритих даних.
Також одноголосно підтримано Програму
впровадження в місті Вишгороді системи відеоспостереження, реалізація якої дозволить
покращити охорону громадського порядку в
місті, здійснювати профілактику правопорушень та попереджувати скоєння злочинів, що
відповідає нашому проекту «Безпечне місто».
В рамках проекту «Здорове місто» депутат О.Черняхівський започаткував нову форму
спілкування із населенням міста і району через відеосервіс Youtube. В розміщених відеоматеріалах через мережу facebook на сторінці
КЗ «ВРЦ первинної медико-санітарної допомоги» висвітлюються його діяльність у розрізі поточних та найбільш актуальних питань.
Залучено до співпраці благодійну організацію
по допомозі населенню та закладам у розрізі відповідних програм: chernobyl-people.org.
Заплановано соцопитування населення міста
з приводу якості медичного обслуговування
первинною ланкою. Ведеться робота над розробкою міської Програми розвитку сімейної
медицини.

3. Трудову книжку (цивільно-правові договори
чи документи, які підтверджують період зайнятості).
4. Документ про освіту.
Особи, що звільнені з військової служби після
участі у проведенні антитерористичної операції, до
перелічених документів додають:
1. Витяги з наказів військових частин, де проходили службу.
2. Військовий квиток, у якому зазначена дата
взяття на облік у військовому комісаріаті (відповідно
до законодавства).
3. Довідку або посвідчення учасника АТО.
4. Довідку про середню заробітну плату (дохід,
грошове забезпечення).
Учасник АТО, що має інвалідність, повинен додати довідку МСЕК, а також (при наявності) — індивідуальну програму реабілітації (ІПР).
Вишгородський районний центр зайнятості знаходиться за адресою: м. Вишгород, вул. Н. Шолуденка, 6-а. Тел. для довідок: (04596) 52-257, (04596)23569; тел/факс: (04596) 5-47-24. Інтернет-портали:
www.dcz.gov.ua і www.trud.gov.ua. Послуги служби
зайнятості надаються БЕЗКОШТОВНО.
Якщо Ви шукаєте роботу, зверніться до центру
зайнятості. Державна служба зайнятості має єдину
базу вакансій для всієї України – у вільному доступі — і готова сприяти Вашому працевлаштуванню,
професійній підготовці, перепідготовці, підвищенні
кваліфікації, а також започаткуванню власної справи.

Міністрів України не передбачив жодної субсидії для місцевих бюджетів на компенсації безкоштовного проїзду
для пільгових категорій громадян. Таким чином відшкодування перевізникам за пільговий проїзд автоматично
стало проблемою місцевих громад. Утім, грошей на це
в місцевих бюджетах не передбачено. У зв’язку з цим з
початку року загострилось протистояння між перевізниками та пільговиками, яких просто відмовлялися перевозити безкоштовно.
Законопроект № 4024 запроваджує фінансове забезпечення компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян та інших, передбачених законодавством,
пільг — у розмірі 1,9 млрд грн Таким чином, виправлено
помилку, якої припустився Уряд при плануванні бюджету
на 2016 рік. Віднині безкоштовне перевезення пільговиків знову запрацює згідно з чинним законодавством.

«Батьківщина» та «Самопоміч» вийшли з коаліції
Політикум
Фракція «Батьківщина» звернулася до народних депутатів – представників демократичних сил, яким
небайдужа подальша доля України,
із закликом написати заяви про вихід із нинішньої коаліції.
Це дасть змогу перезавантажити
владу та сформувати новий, узгоджений із громадянським суспільством
професійний уряд, без партійних квот
та олігархічних впливів.
Поділяючи таку позицію «Батьківщини», про вихід із парламентської ко-

Споживач

аліції оголосила партія «Самопоміч».
Якщо в коаліції буде менше 226
депутатів, вона припиняє своє існування. З цього моменту у парламентарів,
згідно з Конституцією України, є один
місяць для створення нової коаліції.
Новоствореній коаліції, в свою чергу,
надається ще два місяці на погодження
кандидатури нового Прем’єр-міністра
та складу уряду, який має запропонувати новий глава Кабміну.
У разі перевищення цих термінів,
Президент має конституційне право на
розпуск нинішнього складу Верховної
Ради.

Комуналка БЕЗ комісій

За комунальні послуги можна сплатити в терміналах «ПриватБанку» за
адресами:
— вул. В. Симоненка, 3-б (приміщення аптеки)
— пл. Т. Шевченка, 1 (районна адміністрація, вестибюль, 1 поверх)
— вул. Набережна, 2-б (ТЦ «Vita Центр», 2 поверх)
— Набережна, 8-а (маркет «Сяйво»)
— просп. І. Мазепи, 8 (відділення «ПриватБанку»)
— вул. Н. Шолуденка, 6-в (відділення «ПриватБанку»).
Оплата комунальних послуг проводиться в «ПриватБанку» згідно з тарифами:
у касі відділення; у терміналах самообслуговування «ПриватБанку»;
в Інтернет-банку «Приват-24».
БЕЗ комісій усі комунальні послуги — при підключенні регулярного платежу з картки «ПриватБанку». Власникам ПЕНСІЙНОЇ картки «Приватбанку»
всі комунальні платежі до 2000 грн на місяць проводяться будь-яким способом без комісій!

Наше місто

Вишгород

27 лютого

2016 року

3

У міськвиконкомі

Про встановлення Вишгородському МКП «Водоканал»
тарифів на послуги з централізованого водопостачання та
водовідведення, а також тарифів на послуги з централізованого
постачання холодної води, водовідведення (з використанням
внутрішньобудинкових систем)
Рішення від 18 лютого 2016 року № 54
Розглянувши звернення Вишгородського міського комунального підприємства «Водоканал», відповідно до ст.
28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про житлово-комунальні послуги»,
Закону України «Про питну воду та питне водопостачання», Закону України «Про державне регулювання у сфері
комунальних послуг», Постанови Кабінету Міністрів України від 01.06.2011 року № 869 «Про забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на житлово-комунальні послуги» та Правил надання послуг з централізованого
опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення, затверджених Постановою Кабінету Міністрів
України від 21.07.2005 року № 630, виконавчий комітет Вишгородської міської ради ВИРІШИВ:
1. Встановити Вишгородському міському комунальному підприємству «Водоканал» такі тарифи з водопостачання та водовідведення для всіх груп споживачів:
Тарифи на централізоване водопостачання та водовідведення за 1 куб. м (грн)
Водопостачання

Водовідведення

без ПДВ

без ПДВ

7,38

8,32

Тарифи на послуги з централізованого постачання холодної води
та водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем) за 1 куб. м (грн)
Постачання холодної води (з використанням внутрішньобудинкових систем) Водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем)
без ПДВ

без ПДВ

8,10

9,03

Дані тарифи затвердити з подальшим нарахуванням податку на додану вартість згідно з п.180.1 ст.180 розділу
V Податкового кодексу України.
2. Вишгородському міському комунальному підприємству «Водоканал» ввести у дію тарифи з водопостачання
та водовідведення для всіх груп споживачів, з урахуванням вимог Закону України «Про житлово-комунальні послуги».
3. Рішення виконавчого комітету Вишгородської міської ради від 20 листопада 2014 року № 265 «Про встановлення Вишгородському МКП «Водоканал» тарифів на послуги з централізованого водопостачання та водовідведення для населення, бюджетних організацій та госпрозрахункових підприємств» вважати таким, що втратило
чинність.
4. Офіційно оприлюднити це рішення в газеті «Вишгород».
Міський голова О. МОМОТ

Розрахунок вартості вивезення 1 м3 твердих побутових
відходів для КП ЖКГ Вишгородської міської ради на 2016 рік

Міський голова О. МОМОТ

Назва

Од. вим.

Назва

Од. вим.

Фактичний обєм накопичення на 1 чол. на місяць

м3

0,2808

Коєфіцієнт надбавки в зимовий період

%

Кількість контейнерів за 1 день всього

шт.

183

Різниця між план-літо та план-зима на 1 місяць

л

Кількість м3 ТПВ за день всього

м3

193

Кількість/ вартість мастильних матеріалів

грн

л

4.

5.

7.

Дані

Дані
6,00
205,73
2965,17

населення 95%

м3

183

спец. олива (норма 0,1 л на 100 л пального) 23 грн за 1 л

л/грн

3,53

81,23

бюджетні установи 1%

м3

2

мотор. олива (норма 2,1 л на 100 л пального)34,53 грн за 1 л

л/грн

74,17

2560,94
84,62

інші споживачі 4%

м3

8

трансп. олива (норма 0,1 л на 100 л пального) 23,96 грн за 1 л

шт.

л/грн

3,53

Кількість контейнерів КАМАЗ

158

пласт. масло (норма 0,25 л на 100 л пального) 27 грн за 1 л

8,83

Кількість ТПВ за день КАМАЗ

м3

л/грн

173,8

Запасні частини та ремонт автомобілів

грн

Кількість контейнерів ГАЗ - 3307

шт.

25

Кількість ТПВ за день ГАЗ - 3307

м3

19

Кількість днів вивезення

дн.

30

8.

9.

238,39
10000,00

Вартість запчастин,використаних для сміттєвозів у 2015 р. (згідно догрн
відки бухгалтерії Наумчук Н. М.) за 12 міс.

120000,00

Амортизація основних засобів

43626,00

Всього контейнерів на місяць

шт.

5490

Амортизація КамАЗ ( Вартість 1200 400 на 6 років) - 2 авто.

грн

33344,00

Обєм 1-го контейнера

м3

1,1

Амортизація ГАЗ - 3307 ( Вартість 740 300 на 6 років)

грн

10282,00

Обєм ТПВ за 1 місяць, населення

м3

5487,675

Собівартість вивозу ТПВ за 1 місяць

147376,49

Кількість зареєстрованих мешканців, що оплачують вивезення ТПВ

люд.

19544

Накладні витрати 96,39 % (лише на з.п.)

25616,41

Заробітна плата зайнятих вивезенням ТПВ

грн

26575,79

Всього витрати на вивезення ТПВ з них:

грн

172992,89

З/плата 4 водіїв спецавтомобіля в місяць

10605,10

- населення 95%

грн

164343,25

З/плата 4 операторів навантаження сміття

9315,28

1729,93

Доплата операторам 20% за тяжкі умови праці

грн

- бюджетні установи 1%

1863,06

6919,72

Всього з/плата

грн

- інші споживачі 4%

21783,44

3286,86

Нарахування на з/плату 22%

грн

Рентабельність 2% для населення

4792,36

Рентабельність 15% для бюджетних установ

259,49

Ремонт контейнерів

грн

5417,55

грн

Рентабельність 25% для інших споживачів

1729,93

Ремонт боковин (зварювання) матеріали та заміна колес

196,84

167630,11

З/плата електрогазозварника

грн

Всього з рентабельністю - населення

3720,6

1989,42

Нарахування на з/плату 22%

грн

Всього з рентабельністю - бюджетні установи

818,53

Час, витрачений на ремонт 1-го контейнера

год.

Всього з рентабельністю - інші споживачі

2

8649,64
30,55

В місяць ремонтують в середньому

шт.

Вартість вивозу 1м3 ТПВ без ПДВ населення

20

32,07
34,44

Автотранспортні витрати (погрузка/розгрузка, доставка)

грн

20

Спецодяг для зайнятих вивезенням ТПВ

грн

Вартість вивозу 1м3 ТПВ без ПДВ населення (для ОСББ, ЖБК, приватного сектора) з рентабельністю 5%

1402,00

Норми використання спецодягу

міс.

Вартість вивозу 1м3 ТПВ без ПДВ бюджетні установи

12

37,43

Комплект (комбінезон, куртка, взуття)

грн

Вартість вивозу 1м3 ТПВ без ПДВ інші споживачі

2180

ПДВ населення

6,11

Кількість комплектів

шт.

6

грн

ПДВ населення (для ОСББ, ЖБК, приватного сектора)

6,41

Рукавиці

26

ПДВ бюджетні споживачі

6,89

ПДВ інші споживачі

7,49

Кількість рукавиць на 1-го на місяць

шт.

2

Вартість палива на 1 місяць без ПДВ

грн

57389,98

Завантаження 1 ходки (КамАЗ)

м3

60

Вартість вивозу 1м3 ТПВ з ПДВ населення

36,66
38,49
41,33

Кількість ходок на день КамАЗ

шт.

3

Вартість вивозу 1м3 ТПВ з ПДВ населення (для ОСББ, ЖБК, приватного сектора)

Завантаження 1 ходки (ГАЗ - 3307)

м3

20

шт.

Вартість вивозу 1м3 ТПВ з ПДВ бюджетні установи

Кількість ходок на день ГАЗ - 3307

1

Вартість вивозу 1м3 ТПВ з ПДВ інші споживачі

44,92

Вартість захоронення ТПВ з ПДВ КП «Комунальник»

24,11

Пробіг 1-ї ходки включає маршрут: Вишгород (база) - Н. Петрівці
Вишгород (база) (пробіг по місту - 6 км, відстань до сміттєзвалища км
19 км)
6.

№

твердих побутових відходів від населення, що проживає в будинках,
де створено ОСББ та ЖБК, а також
населення, що проживає в приватному секторі, — 57, 03 грн за один
кубічний метр (з ПДВ);
1.5. Встановити середньомісячний об’єм накопичення твердих
побутових відходів на 1 особу на
місяць — 0, 2808 кубічних метрів.
2. Для обрахунку складової
тарифу «вивезення твердих побутових відходів» у тарифі на утримання будинку та прибудинкової
території для всіх будинків, що обслуговує КПЖ і КГ Вишгородської
міської ради, застосувати таку методику розрахунку:
Витрати КПЖ і КГ Вишгородської міської ради (Додаток 1) на
вивезення та захоронення твердих побутових відходів поділити
на суму квадратних метрів житлового фонду, що обслуговує КПЖ
і КГ Вишгородської міської ради.
Встановити з 1.03.2016 року розмір складової тарифу «вивезення твердих побутових відходів» у
тарифі на утримання будинку та
прибудинкової території для всіх
будинків, що обслуговує КПЖ і КГ
Вишгородської міської ради, на рівні 0, 5866 грн за 1 квадратний метр
(без ПДВ).
3. Прийняте рішення оприлюднити в газеті «Вишгород».
4. Контроль за виконанням рішення покласти на директора КПЖ
і КГ Вишгородської міської ради
Радівіловську А. А. та заступника
Вишгородського міського голови з
питань діяльності виконавчих органів ради Свистуна І. І.

1.

3.

Дані

Рішення від 18 лютого 2016 року
№ 55
Розглянувши клопотання директора Комунального підприємства житлового і комунального
господарства Вишгородської міської ради Радівіловської А. А., інші
подані документи, керуючись ст.
33 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», ст. 31
Закону України «Про житлово-комунальні послуги», Постановою
Кабінету Міністрів України «Про
затвердження Порядку формування тарифів на послуги з вивезення
побутових відходів» від 26 липня
2006 р. № 1010, враховуючи рішення виконавчого комітету Вишгородської міської ради від 22.07.2010 р.
№ 219 «Про визначення КПЖ і КГ
Вишгородської міської ради виконавцем
житлово-комунальних
послуг», виконавчий комітет Вишгородської міської ради ВИРІШИВ:
1. Встановити з 1.03.2016 року
тарифи на послуги з вивезення
твердих побутових відходів, які надає Комунальне підприємство житлового і комунального господарства Вишгородської міської ради
відповідно до розрахунку (Додаток
1):
1.1. Вивіз із захороненням
твердих побутових відходів від населення — 55, 20 грн за один кубічний метр (з ПДВ);
1.2. Вивіз із захороненням
твердих побутових відходів від бюджетних організацій — 59, 87 грн
за один кубічний метр;
1.3. Вивіз із захороненням
твердих побутових відходів від
юридичних осіб (інших споживачів)
— 63, 47 грн за один кубічний метр;
1.4. Вивіз із захороненням

№

2.

Дані

Про затвердження тарифу на
вивезення твердих побутових відходів

44

Витрати пального на 1 місяць

л

3532

Середня лінійна норма витрати пального

100 км

30,3

На одну ходку використовується

л

13,33

Середня витрата пального за одне зав/розвантаження

л

0,34

Завантажень на 1 ходку КамАЗ

шт.

55

Завантажень на 1 ходку ГАЗ - 3307

шт.

18

Витрати пального на 1 ходку КамАЗ

л

Витрати пального на 1 ходку ГАЗ - 3307
Витрати пального на 1 день КамАЗ

Вартість захоронення на місяць ТПВ з ПДВ КП «Комунальник», враховуючи коеф. упресовки 1,3

101766,82

Вартість вивозу з захороненням 1 м3 ТПВ населення з ПДВ/без ПДВ

55,20

46,0005

Вартість вивозу з захороненням 1 м3 ТПВ населення (для ОСББ,
ЖБК, приватного сектора) з ПДВ/без ПДВ

57,03

47,5278

Вартість вивозу з захороненням 1 м3 ТПВ, бюджетні установи

59,87

Вартість вивозу з захороненням 1 м3 ТПВ, інші споживачі

63,47

32

Вартість вивозу з захороненням 1 контейнера з ПДВ населення (для
ОСББ, ЖБК, приватного сектора)

60,72

л

20

л

Вартість вивозу з захороненням 1 контейнера з ПДВ, населення

62,74

96

65,86

Витрати пального на 1 день ГАЗ - 3307

л

18

Вартість вивозу з захороненням 1 контейнера з ПДВ, бюджетні установи

Всього витрати пального на 1 день

л

114

Вартість вивозу 1 контейнера з ПДВ, інші споживачі

69,81

Середня вартість палива без ПДВ

грн

16,25

Вартість вивозу із захороненням на 1 місяць ВСЬОГО

302922,96

4

27 лютого

Земне і високе

2016 року

Екологія + дитина = майбутнє
Антоніна ПАВЛЮК,
методист РМК з питань дошкільної освіти
До вишгородського дошкільного навчального закладу (ДНЗ) «Чебурашка» на науково-методичний семінар
«Впровадження Програми «Екологія, дитина, майбутнє»
разом із методистами райметодкабінету відділу освіти
Вишгородської РДА, завідуючими та методистами дошкільних навчальних закладів району завітали директор
Інституту екології людини, професор Михайло Курик,
його заступник Ярослав Пріщенко, керівник Центру «Медінтех», доктор медичних наук Микола Чухраєв.
Завідуюча ДНЗ «Чебурашка» Людмила Шишкіна ознайомила колег із роботою закладу та провела оглядову екскурсію
для гостей. Під час обговорення ішлося про збереження та
зміцнення фізичного, психічного і духовного здоров’я дітей у
дошкільних навчальних закладах — динамічне, щоденне протистояння організму постійному негативному впливу екології.
Єдиною системою в державі, яка може гарантувати екологічну безпеку дітей і, відповідно, – збереження генофонду
нації, є система освіти. Щоденний контроль стану здоров’я
дитини, його залежності від довкілля, ендоекологічна профілактика, детоксикація, очищення та екологічне оздоровлення
організму, екологічна освіта і просвіта — важливі складові
системи дошкільної освіти.

Подбаємо про це разом: батьки і вихователі дитсадків

Тож учасники семінару ухвалили: розширити мережу дошкільних навчальних закладів, які працюють за програмою
Українського інституту екології людини «Екологія, дитина,
майбутнє»; ознайомити педагогічних працівників ДНЗ району з методичними реномендаціями з екологічної безпеки
здоров’я дітей; запровадити екологічний моніторинг стану
здоров’я дітей за інструментарієм, розробленим Українським

інститутом екології людини; презентувати та поширювати
досвід з питань еколого-валеологічної та оздоровчо-профілактичної діяльності ДНЗ; продовжити систему підготовки
вихователів до оздоровчо-профілактичної роботи, дослідноекспериментальної та інноваційної діяльності; залучати батьківську громадськість до оздоровчо-профілактичної роботи з
дітьми.
ФОТО – Валентина ЧИСТЯК, «Вишгород»

Дошкілля

Межигірська фабрика і Давній Вишгород

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

В історичному музеї Вишгородського історико-культурного заповідника (м. Вишгород, вул. М. Грушевського , 1) відбулася презентація книжки «Фарфор-фаянс України. Історія
виробництв, реєстр імен провідних майстрів галузі». Це вже
друга книга кандидата мистецтвознавства Ольги Школьної
(перша книжка називалася «Фарфор-фаянс України у ХХ
столітті»).
Великий розділ другої книжки присвячено історії створення
Межигірської фаянсової фабрики, відомим сервізам (так, Лев
Толстой у своєму романі «Війна і мир» згадує вироби фаянсової
фабрики Межигір’я — «київські тарілки»).
Подано у розділі й імена майстрів із місцевих жителів. Удовами жінки майстрів фабрики залишалися у 30-35 років, чоловіки ішли з життя дуже рано через каторжну працю й отруєння
свинцевою парою. Про це розповіла завідувач відділу краєзнавства Київського обласного центру охорони і наукових досліджень
пам’яток культурної спадщини Управління культури, національностей та релігій КОДА. Олена Бреяк передала музею № 10
(жовтень – грудень 2015 р.) журналу «Пам’ятки України» (історія
Вишгородського історико-культурного заповідника; археологічні
дослідження; культ свв. Бориса і Гліба; храми; гончарство — це

Нам телефонують

На нашій вулиці немає світла
Алла САЛАМАЙ,
від мешканців вул. Котовського с. Раківка
На нашій вулиці Котовського з невідомих причин часто немає світла. А це – зіпсовані продукти в холодильнику, який не
працює по кілька годин (при нинішніх цінах – немалі збитки для
родин), відсутність води в будинках.
Телефонуємо у приймальню та диспетчерську Вишгородського РЕМ. Там обіцяють, що протягом дня несправність ліквідують.
Але чекаємо даремно. Може, редакція допоможе.
Від редакції. Ми одразу ж зв’язалися з РЕМ Вишгородського
району, де пообіцяли, що несправність ліквідують. І, як повідомила А. Саламай, того ж таки дня подачу електроенергії було
відновлено.

Наші вітання

З молодою датою!
Вітаємо з 35-м днем народження
Новопетрівського сільського голову
Радіона СТАРЕНЬКОГО — керівника, який
усе робить для людей, втілює у життя програму
по розвитку структури рідного села, поєднує в
собі творчість, енергію, мудрість і уміння бачити найкращі перспективи.
З роси і води Вам, Радіоне Миколайовичу!
Іван ВІКОВАН,
за дорученням новопетрівського
депутатського корпусу

А ти вже ПЕРЕДПЛАТИВ «Вишгород»?
Індекс газети «Вишгород» у Каталозі місцевих періодичних видань 40007.
У Вишгороді відділ передплати
Центру поштового зв’язку №10
(пл. Т. Шевченка, 2)
працює: понеділок — п’ятниця,
з 8:30 до12: 30 і з 13:30 до 17:30.
Тел: (04596) 54-349

Вишгород

Вартість передплати:
1 місяць — 10,95 грн
+ послуги пошти;
3 місяці — 32,15 грн + п. п.;
6 місяців — 62,60 грн + п. п.;
1 рік — 124,00 грн + п. п.

теми статей експертів і фахівців, надруковані у номері, присвяченому Давньому Вишгороду).
Вишгороду минулого століття присвятила свій співочий
виступ солістка Національної філармонії України Тетяна

Школьна. Вона — нащадок «родини з кислинкою», а в «Будинку Клюкви» нині розташована адміністрація Вишгородського історико-культурного заповідника.

До 1000-ліття духовно-культурних зв’язків
Київської Русі і Святої Гори Афон
Спадщина

Алла ПЛОТНІКОВА,
завідуюча відділом охорони
пам’яток Вишгородського
історико-культурного заповідника
У 2016 році виповнюється 1000
років від першої писемної згадки
про існування та діяльність на Святій Горі Афон (Греція) першого давньоруського монастиря, через який
здійснювалися духовні і культурні
взаємозв’язки між Київською Руссю та центром православного чернецтва і духовності на Афоні.
Афон і його спадщина впродовж
багатьох сторіч відігравали важливу
роль у розвитку вітчизняної духовності
і культури — як в епоху Київської Русі,
так і в пізніші часи. Особливо важливим було становлення під впливом
Афону Києво-Печерського монастиря.
Перша відома письмова згадка
про києворуське чернецтво на Афоні
відноситься до 1016 року.
Автономна Чернеча Держава Святої Гори Афон знаходиться в Греції, на
східному виступі Халкідонського півострова – Айон-Орос – в Егейському
морі. Візантійський імператор Костянтин Погонат (правив у 668-685 рр.) віддав півострів у володіння монахів. У
VІІІ столітті грецькі самітники створили на Афоні чернечу республіку.
Перший монастир – Монастир Велика Лавра — заснований на Афоні в
962-963 роках грецьким ченцем Афанасієм. Згодом на Афоні виникло до
20 чоловічих монастирів – і він став

відігравати роль великого релігійного
центру православної церкви.
З житійних списків відомо, що в
1013 році преподобний Антоній Печерський вперше повертається зі Святої
Гори Афон, де кілька років трудився
в духовних подвигах. Побувши трохи в Києві, він знову повертається на
Афон, звідки вдруге приїздить до Києва в 1017 році. Таким чином бачимо,
що родоначальник давньоруського
чернецтва і засновник Києво-Печерського монастиря разом із іншими
співвітчизниками вперше починають
своє служіння на Святій Горі до 1013
року. Саме вони і склали в 1016 році
братію першого давньоруського монастиря Афону, ігуменом якого був
Герасим.
За переказами, першим давньоруським монастирем на Афоні був
скит Успіння
Богородиці (Панагія
Ксилургу або «Древоділ»). Нині це
спільножительний скит, що належить
Афонському
Свято-Пантелеймонівському монастирю.
Цим скитом ченці Київської Русі
володіли до 1169 року. До того часу
кількість руських мешканців Афону
так зросла, що вони звернулись через
свого ігумена Лаврентія до Священного Кіноту Святої Гори з проханням
надати їм один із Великих Афонських
монастирів. Прохання руських ченців
було задоволено, їм передали давню
обитель Святого Пантелеймона, відому потім під назвами «Монастир руських», «Русик». Другий монастир на

Афоні, де жили слов’яни, був Ставроникита (Никитин Хрест). Заснування
цього монастиря припадає на 680 рік.
На Русь привозять із Афону багато
книг, перекладають їх. Cподвижником,
що здійснив вагомий внесок у розвиток вітчизняної духовності, культури
і писемності, був учень старців Афону — митрополит Григорій (Цамблак,
1365 – 1420 рік), який залишив після
себе понад три десятки цінних літературно-богословських творів. Найвидатнішим з українських афоністів був
старець Іоан Вишенський (кінець ХVІ
— початок ХVІІ століття), поет і філософ.
Тісні духовно-культурні зв’язки з
Афоном у цей час підтримували Києво-Печерський,
Києво-Братський,
Межигірський,
Трахтемирівський,
Почаївський та інші монастирі. Українське козацтво також підтримувало
тісні зв’язки з Афоном: запрошувало звідти досвідчених наставників і
старців, робило щедрі пожертвування
на монастирі Афону, здійснювало паломництва , а нерідко чимало козаків
і самі приймали на Афоні чернечі постриги.
Таким чином, вплив Святої Гори
Афон, її традицій та її послідовників на
духовно-культурні процеси в історії Русі-України відігравали дуже важливе
значення. А сама афонська спадщина
по праву є однією з важливих складових української національної духовної
культури і традицій, хоч і невиправдано забутою нині.

Людина

Вишгород
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З ювілеєм!

Вітання
Цього тижня святкує 80 років із дня народження один із найповажніших наших парохіян та старійшин нашої громади пан Володимир Лях.
Щиро вітаємо Вас, пане Володимире, із таким величним святом!
Це знак великого Божого благословення для Вас і для парафії Собору Вишгородської Богородиці.

Книжкова полиця

Дякуємо Вам за активне мирянське служіння. Від серця зичимо
щедрих Божих дарів. Міцного здоров’я, успішних справ, які робите для
добра людей і Божої слави. Прикликаємо на Вас Боже благословення.
Многих і благих Вам літ!
З повагою, Парафія Собору Вишгородської богородиці УГКЦ

Володимир Лях: «Писав про те, у що вірив»

Валентина ЧИСТЯК
«Спогади. Роздуми. Публіцистика» –
твір вишгородця Володимира Ляха, датований 2012 роком. Тоді він шукав меценатів на видання, та безрезультатно. Книжка
побачила світ лише в 2016-ому, коли автор
сам видав її на власні кошти, що відкладав,
як кажуть, «на чорний день». Бо вирішив:
книгу треба обов’язково залишити нащадкам, адже Бог може в будь-який момент
покликати його до небесної батьківщини.
Так і зробив. І ось сьогодні його «Спогади. Роздуми. Публіцистика» накладом 300
примірників розходяться серед рідних, друзів,
добрих знайомих. Примірники книги подарував і Вишгородській центральній районній
бібліотеці та редакції міської газети «Вишгород», активним читачем і дописувачем якої є
вже багато років.
Його книга, каже автор, розрахована на
людей, які цікавляться історією, громадським
і політичним життям свого міста, своєї країни.
Вона не є професійним твором, адже Володимир Лях – не літератор і не журналіст. Проте

цей, здавалося б, недолік, на його думку, має
перевагу: автор абсолютно об’єктивний, не
вдається до художніх домислів, бо має одне
бажання – донести до нащадків дух епохи, в
яку жив.
Це бажання цілком зрозуміле. Як розповідає Володимир Лях у передмові, свого часу
він намагався зазирнути в минуле свого роду
на кілька поколінь, але предки не залишили
по собі жодної писемної пам’ятки. Йому ж
дуже хотілося знати, чим вони жили, про що
мріяли, як оцінювали події свого часу і яку позицію займали в контексті сучасних їм епох.
«Отож, аби хоча б частково задовольнити
цікавість моїх нащадків до минулих поколінь,
– пише автор, – я наважився на цю нелегку і
непросту працю». І починає свою розповідь із
1936-го – року свого народження. Народився
23 лютого, тобто днями відзначив 80-ліття.
«Не думав, що доживу до цього віку, – каже
Володимир Григорович, – бо життя моє не
було встелене пелюстками троянд, швидше –
шипами. У 1947-му взагалі дивом залишився
живим, переживши голодну зиму».
Розповідаючи про батька, матір, їхніх ро-

дичів і предків, він особливо тепло згадує про
мамину матір, яку численні онуки називали
бабусею Настею, а сусіди – Чепелихою. Його
розповідь частково автобіографічна – від
1940-50-х до подій Помаранчевої революції
2004-го року та по 2010-й включно. Але переважає громадсько-політична тематика.
Йому є для кого залишити свій літературний спадок: це доньки Олена й Ольга, четверо внучок – Дарина, Олександра, Ірина й
Ксенія. А ще – дворічна правнучка Сашуня,
яка живе у штаті Каліфорнія (за рік вона навчатиметься в недільній українській школі).
Книга містить частину публікацій Володимира Ляха з газети «Вишгород». Як каже автор, він «переконаний, що їх зміст по-своєму
ілюструє дух епохи, у яку я і мої сучасники
жили і змагалися за визволення нашої Батьківщини з колоніального рабства. Щодо політичних уподобань скажу так: писав про те,
про що думав, у що вірив, навіть, якщо з часом виявиться, що у чомусь я й помилявся».
У свої 80 Володимир Лях має світлий
розум і бажання працювати. Й не лише розумово. Постійно відвідує клуб органічного

Ну що б, здавалося, слова…

Лист у номер
Володимир ЛЯХ
Ну що б, здавалося,
слова… Слова та голос
– більш нічого. А серце
б’ється – ожива, як їх
почує!.. Знать, од Бога і
голос той, і ті слова…
(Тарас Шевченко)
З величезною насолодою перечитав у
газеті «Вишгород» від 30.12.2016 р. репортаж пані Катерини Зурми з круглого столу «Мова — ДНК нації». Оскільки я не мав
можливості взяти участь у тому круглому
столі, а обговорювана тема є надактуальною і для мене дуже болючою, я вирішив
долучитися до обговорення і висловити
декілька власних міркувань, які можуть
виявитися корисними для тих українців,
котрі ще сумніваються, чи повертатися їм
до своєї рідної, прадідівської мови, чи продовжувати цвенькати та «общєпонятном
язикє», бо так «історічєскі сложилось».
Для початку нагадаю: учені-лінгвісти вважають, що, всі індо-європейські мови походять від найдревнішої мови у світі — санскриту. Водночас серед дослідників санскриту не
припиняються дискусії про те, чи походить
українська мова від санскриту, чи санскрит
походить від давньоукраїнської мови. А це
свідчить про те, що наша з вами, любі мої
українці, мова є беззаперечно одною з найдавніших мов у світі.
Варто також нагадати, що відкриті у Соборі Св. Софії у Києві написи на внутрішніх
стінах собору, названі вченими «графіті», на
90 % ідентичні із сучасною українською мовою.
У той же час: «Слід також зазначити, що
до кінця п’ятнадцятого століття стовідсотково
усе діловодство в Московському князівстві

Сигнали
служби 102

27 лютого

велося державною мовою Золотої орди —
уйгурською» (Володимир Білінський. «Історія
України-Руси». Книга І). Від себе додам, що
інакше і бути не могло, бо Москва була центром улусу «Золота Орда».
І там же: «Ще раз нагадую: до 1721 року,
часів Петра І, усі сучасні «русскіє» були знані
світу як московити і ніхто у світі їх «русскімі»
не називав. Це аксіома» (Володимир Білінський). (Допитливим читачам нагадаю, що в
Інтернеті є доступні для прочитання такі книги Володимира Білінського: «Країна Моксєль,
або Московія» — у трьох книгах, «Москва ординська» — у двох книгах, «Історія УкраїниРуси» — книга І. Книга ІІ і ІІІ поки що в роботі.)
А потім українські монахи-місіонери понесли християнську науку у залешанські землі
до напівдиких угрофінських племен (мордви,
мері, мещери та інших). Нагадаю, що тодішні
українці користувалися Євангелієм, перекладеним з грецької мови на давньоболгарську.
І, як я собі уявляю, вони тамтешнім аборигенам читали Євангеліє мовою давньоболгарською, а тлумачили сучасною їм (місіонерам)
українською, або ж давньоруською, яку тубільці поступово засвоювали і в такий спосіб
асимілювалися. Хоча…
Оце написав «асимілювалися» — і тут же
пригадав, як один із київських журналістів,
будучи у відрядженні, вирішив від’їхати від
Москви, аби побачити, як живуть аборигени
у «глибинці», кілометрів за сто від своєї столиці. В Інтернеті поділився тим, що його найбільше вразило: коли зайшов до приміської
електрички, то був ошелешений — пасажири, які щойно кілька хвилин перед тим на
пероні хвацько розмовляли на московському «нарєчії», усі враз у вагоні заговорили на
якомусь фіноугорському діалекті. Так що очевидно про остаточну асиміляцію тут і близько
не йдеться.
А потім, коли московське царство зміц-

Закон і мораль на захисті нації
Працівники сектору ювенальної поліції
відділення превентивної діяльності Вишгородського відділу поліції провели профілактичні бесіди з приватними підприємцями м. Вишгорода та Вишгородського
району.
Сьогодні формується майбутнє нації —
і яким воно буде, залежить від кожного з
нас. Тож продавців та власників торгових точок закликали не нехтувати законом заради
наживи, та у жодному разі не продавати алкогольні, слабоалкогольні напої та тютюнові вироби неповнолітнім. А заодно нагадали, що за
продаж неповнолітнім цигарок, слабо- та алкогольних напоїв частиною 2 статті 156 Кодексу
України про адміністративні правопорушення
передбачена адміністративна відповідальність
у вигляді штрафу від тридцяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

ніло, успадкувавши від ординців усі найогидніші риси характеру і звичку грабувати підкорені (завойовані) народи, державні
мужі московитів замислились над тим, як же
будувати їм свою державу, котра фактично
є прямою спадкоємицею Золотої орди. І тут
когось із них осінила думка: «А давайте зробимо Московію спадкоємицею Русі». Сказано — зроблено (на нашу з вами голову). У
1721 році цар московський Пьотр І приймає
рішення про перейменування Московії у Руссію, або Россію.
Тим часом грабують в Україні, Литві і Білорусі державні архіви. Саджають грамотіїв
за вкрадені у нас літописи і компонують так
звані «Лєтопісниє своди», відредаговані таким чином, щоби всім здавалося, що Московія і справді є спадкоємицею Русі, а не Золотої орди.
Літописи Русі ж нібито знищують, але серед науковців побутує думка про те, що насправді літописи надійно заховані десь у московських сховищах. А українцям і білорусам
протягом не одного століття втокмачують у
голови настирливу думку про те, що росіяни
(угрофінотатари), українці і білоруси є єдиним
русскім народом.
А тим часом робиться все для того, аби
те, що є українським, безжально, брутально
викорінювалось, щоби від українства і сліду
не залишилося. На превеликий жаль, ця тенденція приховано триває і в наші дні. І у декого може скластися уява, що від тотального
зросійщення (омосковлення, окацаплення)
нема порятунку. Хочу нагадати про те, що режим Януковича планував панувати над Україною безкінечно. І де нині Янукович?
Кремлівський імператор, котрий руками
запроданця Януковича заздалегідь знищив
Українську армію, Службу безпеки України,
розраховував здійснити бліцкріг і за один
тиждень окупувати усю Україну. Не вийшло!

ФОТОмить

землеробства. Разом із дружиною Іриною
Іванівною, з якою незабаром святкуватимуть
смарагдове весілля (у парі – 55 років ), на земельній ділянці облаштовують грядки за методикою новаторського досвіду Володимира
Розума і хочуть потішитися урожаєм.
Побажаємо Володимиру Ляху доброго
здоров’я, сімейного тепла і гарних врожаїв на
всіх життєвих нивах.
Українці моментально створили добровольчі
батальйони — і кремлівському стратегу замість легкої прогулянки Україною довелося
вивозити з Донбасу у Росію сотні і тисячі вантажів «200» (загиблих завойовників).
Натомість агресивну спадкоємицю орди
увесь цивілізований світ обіклав такими санкціями, що росіянам доведеться довго вигрібатися із тої каші, яку вони заварили.
І насамкінець хочу нагадати про досвід Ізраїля, де державною мовою став іврит, тобто
мова, яка вже вважалася мертвою.
Богу дякувати, наша мова — жива, попри
всі потуги московитів умертвити її, сердешну.
Отже, не покладаючись на державний апарат, який, по правді кажучи, ні кує, ні меле,
берімо справу повернення українців до рідних
джерел у власні руки. Кожен українець має
визначитись: чи він українець, чи сепаратист,
чи представник «русского міра», з ідеєю якого довго носився пріснопам’ятний Кірілл Гундяєв (до речі, мордвин за походженням).
І вже аж насамкінець хочу навести один
вислів Григорія Сковороди: «Якщо ти поляк — поляком будь, якщо ти татарин — татарином будь, якщо ти москаль — москалем
будь, коли ж ти русин (українець) — русином
і будь!»
Мабуть, і в часи Григорія Сковороди вже
були деякі русини (українці), котрим чомусь
неодмінно хотілося стати москалями. Та менше з тим.
Ситуація нині складається так, що усі
українці, яким не байдужа доля нашої Держави, нашої історії, мови, культури і традицій,
просто зобов’язані свідомо перейти на рідну
мову — українську. Якщо хтось сумнівається
у тому, що зможе самотужки здійснити цей
перехід, не засмучуйтесь — зараз ведеться
робота по створенню безкоштовних курсів з
вивчення української мови.
З тими ж читачами, які схочуть самотужки опанувати рідну мову, я поділюся власним
досвідом — у наступних номерах «Вишгорода».

Літургія у Софії Київській

ВІДНОВЛЕННЯ БОГОСЛУЖІНЬ У НАЦІОНАЛЬНОМУ ЗАПОВІДНИКУ «СОФІЯ КИЇВСЬКА»

ФОТО — Владислав ДНІПРОВСЬКИЙ, спеціально для «Вишгорода»

21.02.2016 р. Святійший Патріарх Київський
і всієї Руси-України Філарет очолив чин освячення престолу і Божественну літургію в Трапезному храмі комплексу Софія Київська. Пред-

стоятелю співслужили духовенство м. Києва і
Київської області.
У Літургії взяли участі представники церковної громади Вишгородського храму УПЦ КП
святого князя Володимира разом зі священиком
Богданом Николиним.
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27 лютого

Вишгород

ТЕЛЕпрограма

2016 року

Високошвидкісний Інтернет МТМ. Тел.: (093) 366-16-66; (095) 545-15-33; (098) 201-22-66
ПО Н Е ДІ ЛО К , 2 9 Л Ю Т ОГО
КАНАЛ 1+1
06:45, 07:10, 07:45, 08:10,
09:10 «Снiданок з 1+1»
07:00, 08:00, 09:00, 12:00,
16:45, 19:30, 23:15 ТСН
07:35 «Маша i ведмiдь»
09:30, 10:50, 12:30
«Мiняю жiнку - 2»
12:20 «10 хвилин з
Прем’єр-мiнiстром»
13:50, 14:50 «Сiмейнi
мелодрами - 5»
15:50 Т/с «Торговий
центр»
17:10 Т/с «Величне
столiття. Роксолана - 2»
20:30 «Секретні
матеріали - 2016»
21:00 Т/с «Хазяйка»
22:00 «Грошi»
23:30 «Мiнкульт»
00:00 Комедiя «Джунглi»
УТ-1
06:00, 07:00, 08:00, 13:00,
18:30, 21:00 Новини
09:10 Уряд на зв’язку з
громадянами
11:20 Чоловiчий клуб.
Спорт
13:30 Казки Лiрника
Сашка
13:45 Школа Мерi

Поппiнс
14:00 Мультфiльми
14:45 Д/ф «В. Iвасюк.
Щоб народитися знову»
18:05 Час-Ч
18:15 Новини. Свiт
19:30 РЕ:ФОРМА
20:00 Перша шпальта
20:30 Книга ua
21:30 Новини. Спорт
21:50 Подорожнi
23:00 Пiдсумки
ТРК «УКРАїНА»
07:00, 08:00, 09:00, 15:00,
19:00 Подiї
07:15, 08:15 Ранок з
Україною
09:15 Зоряний шлях
10:10, 19:45 «Говорить
Україна»
11:20 Реальна мiстика
13:20, 15:30 Т/c «Процес»
18:00 Т/c «Не зарiкайся»
21:00 Т/c «Обдури, якщо
любиш»
23:00 Подiї дня
23:30 Х/ф «Зелена миля»
ТОНіС
06:00 Х/ф «Веселi
хлоп’ята»
07:40, 21:40 Водне життя

09:50 Твiй дiм
10:00, 16:50 «Алло,
лiкарю!»
11:00 Дика Канада
12:20 Дика Пiвденна
Африка
14:00 Мисливцi за
нацистами
15:00, 18:30, 21:00
«Соцiальний пульс»
15:40, 22:10 Довiдник
дикої природи
18:15 «Iпостасi спорту»
19:00 В гостях у
Д.Гордона. П. Лiстерман
20:00 Д/ф «Вирiшальнi
битви Другої свiтової
вiйни»
21:20 DW- новини
23:10 Земнi катаклiзми
00:00 «Латинський
коханець»
ТЕТ
07:35 М/с «Чагiнгтон»
08:00 Мультик з Лунтиком
10:05 М/с «Стiч!»
11:00 Х/ф «Пастушка»
12:10 Т/с «Та, що
говорить з привидами»
13:50 Панянка-селянка
16:00, 21:00 Казки У
17:00, 20:00 Т/с

«Вiсiмдесятi»
19:00 Панянка-селянка
22:00 Країна У
23:00 Т/с «Свiтлофор»
00:00 Дайош молодьож!
СТБ
07:10, 16:00 «Все буде
добре!»
09:10 «Зiркове життя»
10:05 Х/ф «Кохання пiд
наглядом»
12:00 Х/ф «Мама
мимоволi»
14:20 «Битва
екстрасенсiв»
18:00, 22:00 «ВiкнаНовини»
18:30 Т/с «Коли ми
вдома»
20:00 «Слiдство ведуть
екстрасенси»
22:35 «Детектор брехнi 9»
НТН
09:15 «Кримiнальнi
справи»
10:10, 17:15 Т/с
«Детективи»
11:40 Х/ф «Чорний грiм»
13:30, 14:20, 21:30 Т/с
«CSI: Маямi - 8»
14:00, 19:00, 23:15

«Свiдок»
15:25 Т/с «Морський
патруль»
19:30 Т/с «Кулагiн та
партнери»
23:45 Т/с «Без обмежень»
НОВИЙ КАНАЛ
07:40 Kids Time
07:45 Т/с «Бiблiотекарi»
16:00 Х/ф «Все можу»
18:00 Абзац!
19:00 Ревiзор
22:00 Страстi за
ревiзором
00:30 Х/ф «Тварюка»
МЕГА
06:40, 15:00 Аферисти
проти туристiв
07:30 Вражаючi кадри
08:10 Поплiчники Гiтлера
09:10 Рибне життя
10:10, 19:50 Вiн i вона.
Бiй за життя
11:00, 18:10 Надзвичайна
планета
11:50, 19:00 Далеко i
ще далi
12:40, 17:40 Наука
13:10 Правила життя
14:00 Правда життя
15:50, 20:40 Скарби зi

звалища
16:50, 22:30 Мисливець
та жертва
21:40 Дикий Iндокитай
23:30 Покер
ТРК «КИїВ»
07:00 «Ранок по-київськи»
09:30 «Київ музика»
10:00 «Телемаркет»
13:00, 15:00, 17:00, 19:00,
21:00, 23:00 «СТН»
13:10, 15:10, 23:50
«Громадська
приймальня»
16:00 «Мультляндiя»
16:20, 17:10 «У центрi
уваги»
18:50 «Паспортний стiл»
19:20, 21:25 «Столиця»
22:30 «Служба порятунку»
22:55 «Українська
Нацiональна Лотерея»
23:20 «Якiсне життя»
K1
06:30 «TOP SHOP»
07:40 «Чи знаєте ви,
що...»
08:10 «Мультфiльми»
09:00 Т/с «90210. Нове
поколiння»
10:45 Х/ф «Бруднi танцi 2.

Гаванськi ночi»
12:20 Т/с «Дикий ангел»
14:00, 20:10 «Орел i
Решка»
16:00 «Файна Юкрайна»
18:15 «Розсмiши комiка»
19:10 «Орел i Решка.
Шопiнг»
22:00 Х/ф «Супер 8»
00:00 Х/ф «Iдеальний
самець»
ІНТЕР
06:10, 11:20, 12:25 Д/с
«Слiдство вели... з Л.
Каневським»
07:00, 07:30, 08:00, 08:30,
09:00, 12:00, 14:00, 16:00,
17:40 Новини
07:15, 07:35, 08:10, 08:35
«Ранок з IНТЕРом»
09:20 Х/ф «Гувернантка»
13:45, 14:20 «Сiмейний
суд»
15:05, 16:15 «Жди меня»
18:05, 19:05 «Стосується
кожного»
20:00 «Подробицi»
21:00 Т/с «Запитайте в
осенi»
22:35, 03:15 Т/с «Шлюб
за заповiтом»
00:05 Т/с «Бiла королева»

ICTV
08:35 10 хвилин з
Прем’єр-мiнiстром
України
08:45 Факти. Ранок
09:15 Надзвичайнi
новини. Пiдсумки
10:05 Труба мiстера
Сосиски
11:40 М i Ж
12:00 Дивитись усiм!
12:45, 15:45 Факти. День
13:30 Х/ф «Несамовитий»
16:10 Х/ф «Капiтан
Фiлiпс»
18:45, 21:05 Факти. Вечiр
19:20 Надзвичайнi
новини
20:20 Дiстало!
21:25 Т/с «Винищувачi»
22:15 Свобода слова
5 КАНАЛ
07:00, 08:00, 09:00, 10:00,
11:00, 12:00, 13:00, 15:00,
16:00, 17:00, 18:00, 19:00,
21:00, 22:00, 23:00, 00:00
Час новин
07:10, 07:32, 08:10,
08:25, 08:35, 09:15, 09:35
Iнформацiйний ранок на
5 каналi

07:30, 08:30, 09:30, 10:30,
11:30, 12:30, 13:30, 14:30,
15:30, 16:30, 17:30, 23:30
Час: Важливо
10:10, 10:32, 11:10, 11:32,
12:32, 14:32 Наживо:
прес-конференцiя щодо
ситуацiї у зонi АТО
15:15, 15:32, 16:10,
16:32, 17:12, 17:32
Україна - понад усе!
(телемарафон)
17:45 Час громади
18:10 Мiсцевий час
18:20 «Дзеркало iсторiї»
19:50 Час. Пiдсумки дня
22:15 Стоп корупцiї!
23:32 Кордон держави
2+2
09:00 «Українськi
сенсацiї»
10:00 Д/п «Помста
природи»
13:00 «Top Gear»
14:00 «Вiдеобiмба»
15:00 «Облом.UA.»
18:30, 23:30 «Спецкор»
19:20 «Цiлком таємно»
20:20 Т/с «Мисливцi за
релiквiями»
21:20 Х/ф «На старт,
увага, оммммм!»

ВI В ТО Р О К , 1 БЕ Р Е З НЯ
КАНАЛ 1+1
06:00, 07:00, 08:00, 09:00,
12:00, 16:45, 19:30, 23:15
ТСН
06:45, 07:10, 07:45, 08:10,
09:10 «Снiданок з 1+1»
07:35 «Маша i ведмiдь»
09:30, 10:50, 12:20
«Мiняю жiнку - 2»
13:50, 14:50 «Сiмейнi
мелодрами - 5»
15:50 Т/с «Торговий
центр»
17:10 Т/с «Величне
столiття. Роксолана - 2»
20:30 «Секретні
матеріали - 2016»
21:00 Т/с «Хазяйка»
22:00 «Чотири весiлля 5»
00:00 Комедiя «Чоловiки у
великому мiстi»
УТ-1
06:00, 07:00, 08:00, 13:00,
18:30, 21:00 Новини
09:25, 18:55 Про головне
10:40 Д/ф «Повернення
на мапу»
12:00 Чоловiчий клуб
13:15, 18:05 Час-Ч
13:40 Казки Лiрника
Сашка

15:00 Фольк-music
16:10 Путiвник прочанина
16:25 Подорожнi
17:10 Т/с «Таксi»
18:15 Новини. Свiт
19:30 ДебатиPRO
21:30 Новини. Спорт
21:50 Вiйна i мир
23:00 Пiдсумки
ТРК «УКРАїНА»
06:10, 11:10 Реальна
мiстика
07:00, 08:00, 09:00, 15:00,
19:00 Подiї
07:15, 08:15 Ранок з
Україною
09:15 Зоряний шлях
10:10, 19:45 «Говорить
Україна»
13:05 Т/c «Умови
контракту»
15:30 Глядач як свiдок
17:00 Агенти
справедливостi
18:00 Т/c «Не зарiкайся»
21:00 Т/c «Обдури, якщо
любиш»
23:00 Подiї дня
23:30 Т/c «C.S.I.. Мiсце
злочину Майамi»

ТОНіС
07:30, 15:00, 18:30, 21:00
«Соцiальний пульс»
10:00, 16:50 «Алло,
лiкарю!»
11:00, 20:00 Д/ф
«Вирiшальнi битви Другої
свiтової вiйни»
12:15 «Джаз-коло»
14:00 Земнi катаклiзми
15:40, 22:10 Довiдник
дикої природи
17:45 «Соцiальний статус.
Ваша пенсiя»
18:20 «Людина року
2015»
19:00 В гостях у Д.
Гордона. П. Лiстерман
21:40 «Мистецтво
входити в лiта»
23:10 Океан-ВЕТ
00:00 «Латинський
коханець»
ТЕТ
06:45 М/с «Пiдлiтки
мутанти черепашки
нiндзя»
07:35 М/с «Чагiнгтон»
08:00 Мультик з Лунтиком
10:05 М/с «Клуб Вiнкс:
Школа чарiвниць»

11:00 Х/ф «Розумна
селянська донька»
12:10 Т/с «Та, що
говорить з привидами»
13:50 Панянка-селянка
16:00, 21:00 Казки У
17:00, 20:00 Т/с
«Вiсiмдесятi»
19:00 Панянка-селянка.
Мiжнародний сезон
22:00 Країна У
23:00 Т/с «Свiтлофор»
00:00 Дайош молодьож!
СТБ
07:00, 16:00 «Все буде
добре!»
09:00 «Зiркове життя»2
09:55 «Битва
екстрасенсiв.
Апокалiпсис»
12:20 «МастерШеф»
18:00, 22:00 «ВiкнаНовини»
18:30 Т/с «Коли ми
вдома»
20:00, 22:45 «Врятуйте
нашу сiм’ю - 5»
00:05 «Один за всiх»

однакове...»
08:30 Ранковий «Свiдок»
09:00 «Кримiнальнi
справи»
09:55, 17:15 Т/с
«Детективи»
11:30, 19:30 Т/с «Кулагiн
та партнери»
13:30, 14:20, 21:30 Т/с
«CSI: Маямi - 8»
14:00, 19:00, 23:15
«Свiдок»
15:25 Т/с «Морський
патруль»
23:45 Т/с «Без обмежень»
НОВИЙ КАНАЛ
06:05, 07:20 Kids Time
06:07 М/с «Губка Боб Прямокутнi Штани»
07:25 Т/с «Друзi»
11:10 Т/с «Щасливi
разом»
18:00 Абзац!
19:00 Т/с «Бiблiотекарi 2»
20:45 Х/ф «Дуже погана
училка»
22:20 Х/ф «Коледж»
00:10 Х/ф «Кiт у мiшку»

проти туристiв
07:30 Вражаючi кадри
10:10, 19:50 Вiн i вона.
Бiй за життя
11:00, 18:10 Надзвичайна
планета
11:50, 19:00 Далеко i
ще далi
12:40, 17:40 Наука
13:10 Правила життя
14:00 Правда життя
15:50, 20:40 Скарби зi
звалища
16:50, 22:30 Мисливець
та жертва
21:40 Дикi Балкани
23:30 Вражаюче вiдео

НТН
06:55 Х/ф «Небо скрiзь

МЕГА
06:40, 15:00 Аферисти

ТРК «КИїВ»
07:00 «Ранок по-київськи»
09:30 «Київ музика»
10:00 «Телемаркет»
13:00, 15:00, 17:00, 19:00,
21:00, 23:00 «СТН»
13:10, 15:10, 23:50
«Громадська
приймальня»
16:00 «Мультляндiя»
16:20, 17:10 «У центрi
уваги»
19:20, 21:25 «Столиця»
22:30 «Київськi iсторiї»

12:10 Т/с «Та, що
говорить з привидами»
13:50 Панянка-селянка
16:00, 21:00 Казки У
17:00, 20:00 Т/с
«Вiсiмдесятi»
19:00 Панянка-селянка.
Мiжнародний сезон
22:00 Країна У
23:00 Т/с «Свiтлофор»
00:00 Дайош молодьож!

11:30, 19:30 Т/с «Кулагiн
та партнери»
13:30, 14:20, 21:30 Т/с
«CSI: Маямi - 8»
14:00, 19:00, 23:15
«Свiдок»
15:25 Т/с «Морський
патруль»
23:45 Т/с «Без обмежень»

14:00 Правда життя
15:00 Аферисти проти
туристiв
15:50, 20:40 Скарби зi
звалища
16:50, 22:30 Мисливець
та жертва
21:40 Дика Арктика
23:30 Вражаюче вiдео

НОВИЙ КАНАЛ
07:22 Т/с «Друзi»
11:15 Т/с «Щасливi
разом»
19:00 Т/с «Бiблiотекарi 2»
20:45 Х/ф «Поганi
дiвчиська»
22:40 Х/ф «Поганi
дiвчиська 2»

ТРК «КИїВ»
07:00 «Ранок по-київськи»
09:30 «Київ музика»
10:00 «Телемаркет»
13:00, 15:00, 17:00, 19:00,
21:00, 23:00 «СТН»
13:10, 15:10, 23:50
«Громадська
приймальня»
16:00 «Мультляндiя»
16:20, 17:10 «У центрi
уваги»
19:20, 21:25 «Столиця»
22:30 «Мiсто добра»
22:55 «Українська
Нацiональна Лотерея»
23:20 «Служба порятунку»

22:55 «Українська
Нацiональна Лотерея»
23:20 «Життєвi iсторiї»
K1
06:30 «TOP SHOP»
07:40 «Чи знаєте ви,
що...»
08:10 «Мультфiльми»
09:00 Т/с «90210. Нове
поколiння»
10:40, 19:10 «Орел i
Решка. Шопiнг»
12:20 Т/с «Дикий ангел»
14:00, 20:10 «Орел i
Решка»
16:00 «Файна Юкрайна»
18:15 «Розсмiши комiка»
22:00 «КВН на БIС»
23:00 Т/с «Доктор Хаус»
ІНТЕР
07:15, 07:35, 08:10, 08:35
«Ранок з IНТЕРом»
09:20, 21:00 Т/с
«Запитайте в осенi»
11:10, 12:25 Д/с
«Слiдство вели... з Л.
Каневським»
13:35, 14:20, 16:15
«Сiмейний суд»
18:05, 19:05 «Стосується

кожного»
20:00 «Подробицi»
22:35 Т/с «Шлюб за
заповiтом»
00:05 Т/с «Бiла королева»
ICTV
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:20 Надзвичайнi
новини
10:00, 20:20
Громадянська оборона
11:00, 22:15 Т/с «Вiддiл
44»
11:55 Патруль.
Самооборона
12:30, 13:20 Т/с «Пiд
зливою куль»
12:45, 15:45 Факти. День
15:00, 21:25 Т/с
«Винищувачi»
16:20 Х/ф «Година пiк»
18:10 Т/с «Патрульнi»
18:45, 21:05 Факти. Вечiр
23:10 Х/ф «Матриця»
5 КАНАЛ
07:30, 08:30, 09:30, 10:30,
11:30, 12:30, 13:30, 14:30,
15:30, 16:30, 17:30, 23:30,
00:00 Час: Важливо
10:10, 10:32, 11:10,

11:32, 12:32 Наживо:
прес-конференцiя щодо
ситуацiї у зонi АТО
15:15, 15:32, 16:10,
16:32, 17:19, 17:32
Україна - понад усе!
(телемарафон)
18:20 «Дзеркало iсторiї»
19:50 Час. Пiдсумки дня
22:10 Стоп корупцiї!
23:32 Агрокраїна
2+2
08:10, 19:00, 00:00
«ДжеДАІ»
08:30, 18:30, 23:30
«Спецкор»
09:00, 18:10 «Секретнi
матерiали»
09:20 Д/п «Знищенi за
мить»
10:15, 00:20 Д/п «Зброя
майбутнього 3»
11:10 Х/ф «Вогняне коло»
13:00, 20:20 Т/с
«Мисливцi за релiквiями»
13:55 Т/с «Iнспектор
Алекс»
16:05 «Вiдеобiмба»
19:20 «Люстратор.
Спецпроект»
21:15 Х/ф «В тилу ворога»

С Е Р Е ДА , 2 Б Е Р Е З НЯ
КАНАЛ 1+1
06:45, 07:10, 07:45, 08:10,
09:10 «Снiданок з 1+1»
07:35 «Маша i ведмiдь»
09:30, 10:50, 12:20
«Мiняю жiнку - 2»
13:50, 14:50 «Сiмейнi
мелодрами - 5»
15:50 Т/с «Торговий
центр»
17:10 Т/с «Величне
столiття. Роксолана - 2»
20:30 «Секретні
матеріали - 2016»
21:00 Т/с «Хазяйка»
22:00 «Одруження
наослiп 2»
00:00 Комедiя «Чоловiки у
великому мiстi -2»
УТ-1
06:00, 07:00, 08:00, 13:00,
18:30, 21:00 Новини
12:00 Засiдання КМ
України
13:15, 18:05 Час-Ч
13:40 Казки Лiрника
Сашка
13:50 Хто в домi хазяїн?
14:15 Суспiльний

унiверситет
14:45 Спогади
17:10 Т/с «Таксi»
18:15 Новини. Свiт
19:30 Т/с «Мафiоза»
20:30 Вересень
21:30, 05:35 Новини.
Спорт
21:50 Слiдство. Iнфо
23:00 Пiдсумки
23:25 Тепло. Ua
ТРК «УКРАїНА»
07:00, 08:00, 09:00, 15:00,
19:00 Подiї
07:15, 08:15 Ранок з
Україною
09:15 Зоряний шлях
10:10, 19:45 «Говорить
Україна»
13:05 Т/c «Умови
контракту»
15:30 Глядач як свiдок
17:00 Агенти
справедливостi
18:00 Т/c «Не зарiкайся»
21:00 Т/c «Обдури, якщо
любиш»
23:00 Подiї дня
23:30 Т/c «C.S.I. Мiсце

злочину Майамi»
ТОНіС
07:30, 15:00, 18:30, 21:00
«Соцiальний пульс»
09:50 «Людина року
2015»
10:00, 16:50 «Алло,
лiкарю!»
11:00, 20:00 Д/ф
«Вирiшальнi битви Другої
свiтової вiйни»
13:00 «Соцiальний статус.
Ваша пенсiя»
15:40, 22:10 Довiдник
дикої природи
18:10 «Сьогоднi на
сьогоднi»
18:15 Твiй дiм
19:00 В гостях у Д.
Гордона. Р. Литвинова
21:40 «Глобал - 3000»
00:00 «Натхнення»

СТБ
08:35 «Битва
екстрасенсiв.
Апокалiпсис»
12:40 «МастерШеф»
18:00, 22:00 «ВiкнаНовини»
18:30 Т/с «Коли ми
вдома»
20:00, 22:45 «МастерШеф
Дiти - 5»

ТЕТ
07:35 М/с «Чагiнгтон»
08:00 Мультик з Лунтиком
10:05 М/с «Клуб Вiнкс:
Школа чарiвниць»
11:00 Х/ф «Рапунцель»

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

ТОНіС
09:50 Твiй дiм
10:00, 16:50 «Алло,
лiкарю!»
11:00, 20:00 Д/ф
«Вирiшальнi битви Другої
свiтової вiйни»
13:10 Жива природа
14:00, 23:10 Океан-ВЕТ
15:40, 22:10 Секрети акул
17:45 «Соцiальний
статус»
18:20 «Людина року
2015»
19:00 В гостях у Д.
Гордона. Р. Литвинова
21:40 Вiдлуння
00:00 «Латинський
коханець»

селянка
16:00, 21:00 Казки У
17:00, 20:00 Т/с
«Вiсiмдесятi»
22:00 Країна У
23:00 Т/с «Свiтлофор»
00:00 Дайош молодьож!

ТЕТ
07:35 М/с «Чагiнгтон»
08:00 Мультик з Лунтиком
10:05 М/с «Клуб Вiнкс:
Школа чарiвниць»
11:00 Х/ф «Стоптанi
туфельки»
12:10 Т/с «Та, що
говорить з привидами»
13:50, 19:00 Панянка-

НТН
08:30 Ранковий «Свiдок»
09:00 «Кримiнальнi
справи»
09:55, 17:15 Т/с
«Детективи»
11:30, 19:30 Т/с «Кулагiн
та партнери»
13:30, 14:20, 21:30 Т/с
«CSI: Маямi - 8»

МЕГА
07:30 Вражаючi кадри
09:10 Свiт на долонi
10:10, 19:50 Вiн i вона.
Бiй за життя
11:00, 18:10 Надзвичайна
планета
11:50, 19:00 Далеко i
ще далi
13:10 Правила життя

K1
07:40 «Чизнаєтеви, що...»

08:10 «Мультфiльми»
09:00 Т/с «90210. Нове
поколiння»
10:40, 19:10 «Орел i
Решка. Шопiнг»
12:20 Т/с «Дикий ангел»
14:00, 20:10 «Орел i
Решка»
16:00 «Файна Юкрайна»
18:15 «Розсмiши комiка»
22:00 «КВН на БIС»
23:00 Т/с «Доктор Хаус»
ІНТЕР
07:00, 07:30, 08:00, 08:30,
09:00, 12:00, 14:00, 16:00,
17:40 Новини
07:15, 07:35, 08:10, 08:35
«Ранок з IНТЕРом»
09:20, 21:00 Т/с
«Запитайте в осенi»
11:10, 12:25 Д/с
«Слiдство вели... з Л.
Каневським»
13:35, 14:20, 16:15
«Сiмейний суд»
18:05, 19:05 «Стосується
кожного»
20:00 «Подробицi»
22:35 Т/с «Шлюб за

заповiтом»
00:05 Т/с «Бiла королева»
ICTV
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:20 Надзвичайнi
новини
10:00 Громадянська
оборона
12:00, 13:15, 22:15 Т/с
«Вiддiл 44»
12:45, 15:45 Факти. День
13:25 Патруль.
Самооборона
13:50, 16:20 Х/ф
«Матриця»
16:50, 21:25 Т/с
«Винищувачi»
17:45, 18:10 Т/с
«Патрульнi»
18:45, 21:05 Факти. Вечiр
20:20 Секретний фронт
23:10 Х/ф «Матриця-2.
Перезавантаження»
5 КАНАЛ
07:30, 08:30, 09:30, 10:30,
11:30, 12:30, 13:30, 14:30,
15:30, 16:30, 17:30, 23:30,
00:00 Час: Важливо

10:10, 10:32, 11:10,
11:32, 12:32 Наживо:
прес-конференцiя щодо
ситуацiї у зонi АТО
15:15, 15:32, 16:10,
16:32, 17:20, 17:32
Україна - понад усе!
(телемарафон)
19:50 Час. Пiдсумки дня
22:15 Особливий погляд
23:32 Машина часу
2+2
08:30, 18:30, 23:30
«Спецкор»
09:00, 18:10 «Секретнi
матерiали»
09:20 Д/п «Знищенi за
мить»
10:15, 00:20 Д/п «Зброя
майбутнього 3»
11:10 Х/ф «Вогняне
коло»
13:00, 20:20 Т/с
«Мисливцi за релiквiями»
13:55 Т/с «Iнспектор
Алекс»
16:05 «Вiдеобiмба»
19:20 «Люстратор 7,62»
21:20 Х/ф «Пекло»

Ч Е ТВ Е Р , 3 Б Е Р Е З НЯ
КАНАЛ 1+1
06:45, 07:10, 07:45, 08:10,
09:10 «Снiданок з 1+1»
07:35 «Маша i ведмiдь»
09:30, 10:50, 12:20
«Мiняю жiнку - 2»
13:50, 14:50 «Сiмейнi
мелодрами - 5»
15:50 Т/с «Торговий
центр»
17:10 Т/с «Величне
столiття. Роксолана - 2»
20:30 «Секретні
матеріали - 2016»
21:00 Т/с «Хазяйка»
22:00, 23:30 «Право на
владу»
УТ-1
06:00, 07:00, 08:00, 13:00,
18:30, 21:00 Новини
11:30 Вiйна i мир
12:15 Слiдство. Iнфо
13:15, 18:05 Час-Ч
13:40 Казки Лiрника
Сашка
13:50 Мультфiльми
15:25 Надвечiр’я. Долi
16:25 Бiатлон. Чемпiонат
свiту. Змiшана естафета

17:20 Т/с «Таксi»
18:15 Новини. Свiт
19:30 Т/с «Мафiоза»
20:30 Д/ф «Нiмецькi
вояки в Косово»
21:30 Новини. Спорт
21:50 «Схеми» з Наталiєю
Седлецькою
23:00 Пiдсумки
ТРК «УКРАїНА»
07:00, 08:00, 09:00, 15:00,
19:00 Подiї
07:15, 08:15 Ранок з
Україною
09:15 Зоряний шлях
10:10, 19:45 «Говорить
Україна»
13:05 Т/c «Умови
контракту»
15:30 Глядач як свiдок
17:00 Агенти
справедливостi
18:00 Т/c «Не зарiкайся»
21:00 Т/c «Обдури, якщо
любиш»
23:00 Подiї дня
23:30 Т/c «C.S.I.. Мiсце
злочину Майамi»

СТБ
08:50 «Врятуйте нашу
сiм’ю - 5»
12:05 «МастерШеф»
18:00, 22:00 «ВiкнаНовини»
18:30 Т/с «Коли ми
вдома»
20:00, 22:45 «Я
соромлюсь свого тiла 3»
00:20 «Один за всiх»

14:00, 19:00, 23:15
«Свiдок»
15:25 Т/с «Морський
патруль»
23:45 Т/с «Без обмежень»

14:00 Правда життя
15:50, 20:40 Скарби зi
звалища
21:40 Дика Арктика
23:30 Вражаюче вiдео

НОВИЙ КАНАЛ
06:05, 07:20 Kids Time
06:07 М/с «Губка Боб Прямокутнi Штани»
07:22 Т/с «Друзi»
11:05 Т/с «Щасливi
разом»
18:00 Абзац!
19:00 Т/с «Бiблiотекарi 2»
20:45 Х/ф «Простушка»
22:45 Х/ф «Не можу
дочекатися»

ТРК «КИїВ»
07:00 «Ранок по-київськи»
09:30 «Київ музика»
10:00 «Телемаркет»
13:00, 15:00, 17:00, 19:00,
21:00, 23:00 «СТН»
13:10, 15:10, 23:50
«Громадська
приймальня»
16:00 «Мультляндiя»
16:20, 17:10 «У центрi
уваги»
19:20, 21:25 «Столиця»
22:30 «Прогулянки
мiстом»
22:55 «Українська
Нацiональна Лотерея»
23:20 «Київськi iсторiї»

МЕГА
07:30 Вражаючi кадри
09:10 Посланцi богiв
10:10, 19:50 Вiн i вона.
Бiй за життя
11:00, 18:10 Шукачi
пригод
11:50, 19:00 Далеко i
ще далi
12:40, 17:40 Наука
13:10 Правила життя

K1
08:10 «Мультфiльми»
09:00 Т/с «90210. Нове
поколiння»
10:40, 19:10 «Орел i

Решка. Шопiнг»
12:20 Т/с «Дикий ангел»
14:00, 20:10 «Орел i
Решка»
16:00 «Файна Юкрайна»
18:15 «Розсмiши комiка»
22:00 «КВН на БIС»
23:00 Т/с «Доктор Хаус»
ІНТЕР
07:00, 07:30, 08:00, 08:30,
09:00, 12:00, 14:00, 16:00,
17:40 Новини
07:15, 07:35, 08:10, 08:35
«Ранок з IНТЕРом»
09:20, 21:00 Т/с
«Запитайте в осенi»
11:10, 12:25 Д/с
«Слiдство вели... з Л.
Каневським»
13:35, 14:20, 16:15
«Сiмейний суд»
18:05, 19:05 «Стосується
кожного»
20:00 «Подробицi»
22:35 Т/с «Шлюб за
заповiтом»
00:05 Т/с «Бiла королева»
ICTV

08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:20 Надзвичайнi
новини
10:00 Громадянська
оборона
12:00, 13:15, 22:15 Т/с
«Вiддiл 44»
12:45, 15:45 Факти. День
13:25 Патруль.
Самооборона
13:50, 16:20 Х/ф
«Матриця-2.
Перезавантаження»
16:45, 21:25 Т/с
«Винищувачi»
17:45, 18:10 Т/с
«Патрульнi»
18:45, 21:05 Факти. Вечiр
23:10 Х/ф «Матриця-3.
Революцiя»
5 КАНАЛ
07:30, 08:30, 09:30, 10:30,
11:30, 12:30, 13:30, 14:30,
15:30, 16:30, 17:30, 23:30,
00:00 Час: Важливо
10:10, 10:32, 11:10,
11:32, 12:32 Наживо:
прес-конференцiя щодо
ситуацiї у зонi АТО

15:15, 15:32, 16:10,
16:32, 17:19, 17:32
Україна - понад усе!
(телемарафон)
18:20 «Дзеркало iсторiї»
18:40 Вiкно в Європу
19:50 Час. Пiдсумки дня
23:32 Будемо жити
2+2
06:35, 15:45, 16:40
«Нове Шалене вiдео поукраїнськи»
08:30, 18:30, 23:30
«Спецкор»
09:00, 18:10, 19:20
«Секретнi матерiали»
09:20 Д/ф «Знищенi за
мить»
10:15 Д/п «Зброя
майбутнього 3»
11:10 Х/ф «Пекло»
13:00 Т/с «Мисливцi за
релiквiями»
13:55 Т/с «Iнспектор
Алекс»
16:05 «Вiдеобiмба»
20:20 Т/с «Мисливцi за
релiквiями»
21:20 Х/ф «Фактор 8»
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П ’Я Т Н ИЦ Я, 4 БЕ Р Е З НЯ
КАНАЛ 1+1
06:00, 07:00, 08:00, 09:00,
12:00, 16:45, 19:30 ТСН
06:45, 07:10, 07:45, 08:10,
09:10 «Снiданок з 1+1»
07:35 «Маша i ведмiдь»
09:30, 10:50, 12:20
«Мiняю жiнку - 2»
13:50, 14:50 «Сiмейнi
мелодрами - 5»
15:50 Т/с «Торговий
центр»
17:10 Т/с «Величне
столiття. Роксолана - 2»
20:20 «Вечiрнiй Київ»
22:45 «Свiтське життя»
23:45 Драма «Принцеса
Монако»
УТ-1
06:00, 07:00, 08:00, 13:00,
18:30, 21:00 Новини
09:55 Д/с «Замки
Європи»
12:00 Вересень
12:30 «Схеми» з Наталiєю
Седлецькою
13:15 Час-Ч
13:40 Казки Лiрника
Сашка
13:50 Мультфiльми
14:40 Театральнi сезони

15:25 Вiра. Надiя. Любов
16:25 Подорожнi
17:10 Т/с «Таксi»
18:15 Новини. Свiт
21:30 Новини. Спорт
21:50 Перша студiя
23:00 Пiдсумки
23:20 Шлях до перемоги
ТРК «УКРАїНА»
06:10, 11:10 Реальна
мiстика
07:00, 08:00, 09:00, 15:00,
19:00 Подiї
07:15, 08:15 Ранок з
Україною
09:15 Зоряний шлях
10:10, 19:45 «Говорить
Україна»
13:05 Т/c «Умови
контракту»
15:30 Глядач як свiдок
17:00 Агенти
справедливостi
18:00 Т/c «Не зарiкайся»
21:00 Х/ф «Я тебе нiколи
не забуду»
23:00 Подiї дня
23:30 Т/c «C.S.I. Мiсце
злочину Майамi»
ТОНіС

06:45, 21:40 Водне життя
07:10, 21:20, 05:30 DWновини
07:30, 15:00, 18:30, 21:00
«Соцiальний пульс»
09:50 «Людина року
2015»
10:00, 16:50 «Алло,
лiкарю!»
11:00, 20:00 Д/ф
«Вирiшальнi битви Другої
свiтової вiйни»
12:15 Rock Time з П.
Полтарєвим
13:00 «Соцiальний
статус»
15:40, 22:10 Секрети акул
19:00 В гостях у Д.
Гордона. Р. Литвинова
00:00 «Латинський
коханець»
ТЕТ
07:35 М/с «Чагiнгтон»
08:00 Мультик з Лунтиком
10:05 М/с «Клуб Вiнкс:
Школа чарiвниць»
11:00 Х/ф «Бременськi
музиканти»
12:10 Т/с «Та, що
говорить з привидами»
16:00 Казки У

17:00 Країна У
18:00 Х/ф «Потанцюймо»
20:00 Х/ф «Чого хочуть
жiнки»
22:20 Х/ф «Французький
поцiлунок»
00:10 Х/ф «Бабiй»
СТБ
06:15, 18:30, 00:40 Т/с
«Коли ми вдома»
07:45 «Зiркове життя»
09:35 Х/ф «Вербна
недiля»
18:00, 22:00 «ВiкнаНовини»
20:00, 22:45 «Холостяк
- 6»
НТН
06:50 Х/ф «Каблучка з
Амстердама»
08:30 Ранковий «Свiдок»
09:00 «Кримiнальнi
справи»
09:55, 17:15 Т/с
«Детективи»
11:30, 19:30 Т/с «Кулагiн
та партнери»
13:30, 14:20, 21:30 Т/с
«CSI: Маямi - 8»
14:00, 19:00, 23:15

«Свiдок»
15:25 Т/с «Морський
патруль»
23:45 Т/с «Без обмежень»
НОВИЙ КАНАЛ
07:25 Kids Time
07:27 Серця трьох 2
18:00 Абзац!
19:00 Т/с «Бiблiотекарi 2»
22:15 Х/ф «Аладдiн i
смертельна лампа»
00:00 Х/ф «Поганi
дiвчиська»
МЕГА
06:40 Аферисти проти
туристiв
08:10 12 битв на Iзонцо
10:10, 19:50 Вiн i вона.
Бiй за життя
11:00, 18:10 Шукачi
пригод
11:50, 19:00 Далеко i
ще далi
12:40, 17:40 Наука
13:10 Правила життя
14:00 Правда життя
15:00 Iндiя поза часом
15:50, 20:40 Скарби зi
звалища
16:50, 22:30 Мисливець

та жертва
21:40 Дика Арктика
23:30 Вражаюче вiдео
ТРК «КИїВ»
09:30 «Київ музика»
10:00 «Телемаркет»
13:00, 15:00, 17:00, 19:00,
21:00, 23:00 «СТН»
13:10, 15:10, 23:50
«Громадська
приймальня»
16:00 «Мультляндiя»
16:20, 17:10 «У центрi
уваги»
19:20, 21:25 «Столиця»
22:30 «Якiсне життя»
22:55 «Українська
Нацiональна Лотерея»
23:20 «Прогулянки
мiстом»
K1
07:40 «Чизнаєтеви, що...»
08:10 «Мультфiльми»
09:00 Т/с «90210. Нове
поколiння»
10:40, 19:10 «Орел i
Решка. Шопiнг»
12:20 Т/с «Дикий ангел»
14:00, 20:10 «Орел i
Решка»

16:00 «Файна Юкрайна»
18:15 «Розсмiши комiка»
22:00 «КВН на БIС»
23:00 «КВН»
ІНТЕР
07:00, 07:30, 08:00, 08:30,
09:00, 12:00, 14:00, 16:00,
17:40 Новини
07:15, 07:35, 08:10, 08:35
«Ранок з IНТЕРом»
09:20 Т/с «Запитайте в
осенi»
11:10, 12:25 Д/с
«Слiдство вели... з Л.
Каневським»
13:35, 14:20, 16:15
«Сiмейний суд»
18:05 «Стосується
кожного»
20:00, 01:50 «Подробицi»
21:00 «Чорне дзеркало»
23:30 Т/с «Бiла королева»
ICTV
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:20 Надзвичайнi
новини
10:05 Громадянська
оборона
12:05, 13:20 Т/с «Вiддiл
44»

12:45, 15:45 Факти. День
13:35 Патруль.
Самооборона
14:00, 16:20 Х/ф
«Матриця-3. Революцiя»
16:50 Т/с «Винищувачi»
17:45, 18:10 Т/с
«Патрульнi»
18:45, 21:05 Факти. Вечiр
20:20 Антизомбi
22:20 Х/ф «Наша Russia.
Яйця долi»
5 КАНАЛ
06:35, 17:45 Час громади
07:00, 08:00, 09:00, 10:00,
11:00, 12:00, 13:00, 14:00,
15:00, 16:00, 17:00, 18:00,
19:00, 21:00, 22:00 Час
новин
07:10, 07:32, 08:10,
08:25, 08:32, 09:15, 09:32
Iнформацiйний ранок на
5 каналi
07:30, 08:30, 09:30, 10:30,
11:30, 12:30, 13:30, 14:30,
15:30, 16:30, 17:30, 00:00
Час: Важливо
10:10, 10:32, 11:10,
11:32, 12:32 Наживо:
прес-конференцiя щодо
ситуацiї у зонi АТО

15:15, 15:32, 16:10,
16:32, 17:12, 17:32
Україна - понад усе!
(телемарафон)
18:20 Цикл «Дзеркало
iсторiї»
19:50 Час. Пiдсумки дня
22:15 Ток-шоу «Досвiд»
2+2
06:35, 15:45, 16:40
«Нове Шалене вiдео поукраїнськи»
07:35, 17:00 «Облом.UA.»
08:30, 18:30 «Спецкор»
09:00, 18:10 «Секретнi
матерiали»
09:20 Д/п «Знищенi за
мить»
10:15 Д/п «Зброя
майбутнього 3»
11:10 Х/ф «Фактор 8»
13:00 Т/с «Мисливцi за
релiквiями»
13:55, 01:25 Т/с
«Iнспектор Алекс»
16:05 «Вiдеобiмба»
19:20 Х/ф «Зрадник»
21:30 Х/ф «Дiм, де
сходить сонце»
23:20 Х/ф «Розвiдка
2023»

СУБОТ А , 5 Б Е Р Е З НЯ
КАНАЛ 1+1
06:50, 19:30 ТСН
07:50 «Свiтське життя»
08:50 Т/с «Хазяйка»
13:00 «Голос країни 6»
15:35 «Вечiрнiй квартал»
17:35, 18:30 «Розсмiши
комiка 7»
20:15 «Українськi
сенсацiї»
21:15 «Лiга смiху 2»
23:25 «Вечiрнiй Київ»
УТ-1
10:05 М/с «Казки
Андерсена. Сучасне
прочитання»
12:25 Бiатлон. Чемпiонат
свiту. Спринт 10 км.
Чоловiки
14:05 Чоловiчий клуб.
Спорт
15:25 Бiатлон. Чемпiонат
свiту. Спринт 7,5 км.
Жiнки
16:55 Баскетбол.
Чемпiонат України.
«Хiмiк» (Южне) «Кривбас» (Кривий Рiг)
18:45 Гандбол. Лiга
чемпiонiв. «Ла Рiоха»

(Iспанiя) - «Мотор
Запорiжжя» (Україна)
21:00 Новини
21:30 Дорога до Рiо-2016
22:10 Iнша музика з О.
Коганом
23:00 Територiя закону
23:20 Шлях до перемоги
ТРК «УКРАїНА»
07:00, 15:00, 19:00 Подiї
07:10 Зоряний шлях
09:00 Кулiнарна Академiя
Олексiя Суханова
10:00 Вiдверто з М.
Єфросиніною
11:00, 15:20 Т/c «Обдури,
якщо любиш»
19:40 Т/c «Пiдмiна в одну
мить»
23:35 Реальна мiстика
ТОНіС
06:15 Х/ф «Смак
романтики»
09:50 Д/ф «Вирiшальнi
битви Другої свiтової
вiйни»
11:10 Х/ф «Манiя величi»
13:50 «Мистецтво
входити в лiта»

14:45 Приречений на
любов
16:30 «Сiм чудес України.
Київська фортеця»
17:00 Концерт М.
Грицкана та друзiв «Мiй
край»
19:00 Водне життя
20:00 НЛО. Секретнi
архiви
21:00 «Тарапунька.
Аншлаг довжиною в
життя»
22:00 Х/ф «Темний бiк
сонця»
00:00 «Вихiдний, пiсля
опiвночi»
ТЕТ
06:00 М/с «Смiшарики.
Новi пригоди»
09:00 Мультик з Лунтиком
09:40 М/с «Дорамандрiвниця»
10:35 М/ф «Пухнастi
проти зубастих»
12:15 Х/ф «Хоробрий
кравчик»
13:25 Х/ф «Пастушка»
14:35 Х/ф «Король
повiтря: повернення»

16:15 Х/ф «Французький
поцiлунок»
18:00 Х/ф «Чого хочуть
жiнки»
20:20 Х/ф «Потанцюймо»
22:15 Х/ф «Бабiй»
00:05 Дайош молодьож!

19:00 «Свiдок»
19:30 Х/ф «Двоє»
21:20 Х/ф «Тiнi в раю»
23:00 Х/ф «Cправжнє
правосуддя. Ангел
смертi»

13:40 Дика Арктика
16:20 Далеко i ще далi
18:10 У пошуках пригод
19:10 Гола наука
22:50 Жаклiн Кеннедi
23:50 Злочини столiття

СТБ
08:00 «Караоке на
Майданi»
09:00 «Все буде смачно!»
09:55, 23:50 Т/с «Коли ми
вдома»
11:00 «Холостяк - 6»
14:55 «МастерШеф
Дiти - 5»
19:00 «Україна має
талант! Дiти»
21:55 Х/ф
«Домробiтниця»

НОВИЙ КАНАЛ
08:00 Kids Time
08:02 Ревiзор
11:10 Страстi за
ревiзором
13:35 Х/ф «Скубi Ду»
15:15 Х/ф «Скубi Ду 2»
17:00 М/ф «Реальна
бiлка»
18:50 Х/ф «Мiс
Конгенiальнiсть»
21:00 Х/ф «Мiс
Конгенiальнiсть 2»
23:00 Х/ф «Дев’ять ярдiв»

НТН
06:10 Х/ф «Суєта суєт»
07:50 Т/с «Я - охоронець.
Помилка в програмi»
11:30, 04:25 «Речовий
доказ»
14:15 Т/с «Детективи»
16:20 Т/с «Кулагiн та
партнери»

МЕГА
06:50 Мiстична Україна
08:30 Паралельний свiт
10:20, 21:00 Жiнки, якi
змiнили свiт
11:10 Келлi: княгиня
Монако
12:00 Земля: створити
планету

ТРК «КИїВ»
08:00 «Ранок по-київськи»
09:30 «Київ музика»
13:00 «Приречений на
любов»
14:05, 16:00
«Мультляндiя»
14:40 «Твiй дiм»
14:50 «Паспортний стiл»
15:00, 17:00, 19:00, 21:00,
23:00 «СТН»
15:10, 16:20, 17:10, 23:50
«У центрi уваги»
19:20, 21:25 «Столиця»
22:30 «Життєвi iсторiї»
22:55 «Українська
Нацiональна Лотерея»
23:20 «Прогулянки
мiстом»

повiтря: Повернення»
15:10 Х/ф «Розумна
селянська донька»
16:20 Країна У
23:20 Дайош молодьож!

19:00 Т/с «Я - охоронець.
Помилка в програмi»
22:30 Х/ф «Нестримнi»
00:00 Х/ф «Атака
Юрського перiоду»

СТБ
06:00 «ВусоЛапоХвiст»
07:00 «Все буде добре!»
09:00 «Все буде смачно!»
11:00 «Караоке на
Майданi»
11:55 «Україна має
талант! Дiти»
14:55, 21:55 «Я
соромлюсь свого тiла 3»
16:55 «Слiдство ведуть
екстрасенси»
19:00 «Битва
екстрасенсiв»
20:40 «Один за всiх»
23:15 «Детектор брехнi 9»

НОВИЙ КАНАЛ
08:20 Kids Time
08:22 М/ф «Реальна
бiлка»
10:00 Т/с «Пригоди
Мерлiна»
13:50 Х/ф «Дуже погана
училка»
15:40 Х/ф «Мiс
Конгенiальнiсть»
17:50 Х/ф «Мiс
Конгенiальнiсть 2»
20:00 Х/ф «Занадто крута
для тебе»
22:00 Х/ф «Дiвчина моїх
кошмарiв»
00:10 Х/ф «Холостячки у
Вегасi»

K1
07:40 «Чи знаєте ви,
що...»
08:10 «Мультфiльми»

09:15 «Мультфiльми від
Ворнер»
10:25 М/ф «Багз Баннi»
11:50 М/ф «IмпiСуперстар!»
13:20 Х/ф «Лiто.
Однокласники. Любов»
15:10 «КВН»
17:15 «Розсмiши комiка»
18:10, 22:00 «Орел i
Решка»
21:00 «Орел i Решка.
Шопiнг 2016»
23:00 Х/ф «Блондинка i
блондинка»
ІНТЕР
06:10 «Жди меня»
08:35, 03:20 Х/ф «Артист
iз Коханiвки»
10:00 Х/ф «Бережись
автомобiля»
12:00 Х/ф «Дiамантова
рука»
14:00 Х/ф «Все можливо»
16:00, 20:30 Т/с «Так
далеко, так близько»
20:00 «Подробицi»
23:05 Х/ф «Наречена на
замовлення»

ICTV
07:05 М/ф «Темний
лицар. Вiдродження
легенди»
08:25 Х/ф «Днi грому»
12:35, 13:00 Дiстало!
13:45 Громадянська
оборона
15:35 Х/ф «Мiський
командо»
17:10 Х/ф «Наша Russia.
Яйця долi»
18:45 Факти. Вечiр
19:20 Надзвичайнi
новини. Пiдсумки
20:05 Х/ф
«Трансформери-2.
Помста полеглих»
22:55 Х/ф «Геракл»
5 КАНАЛ
07:00, 08:00, 09:00, 10:00,
11:00, 12:00, 13:00, 14:00,
15:00, 16:00, 17:00, 18:00,
19:00, 22:00, 00:00 Час
новин
08:30, 09:30, 10:30, 11:30,
12:30, 13:30, 15:30, 16:30,
17:30, 18:30, 21:30, 23:30
Час: Важливо
12:32 Прес-конференцiя

щодо ситуацiї у зонi АТО
13:10 Кiно з Я. Соколовою
14:10, 17:10 «Дзеркало
iсторiї»
15:10 Феєрiя мандрiв
16:05 Особливий погляд
18:15 Фактор безпеки
19:25, 23:32 Машина часу
20:00 Стоп корупцiї!
21:00 Велика полiтика
21:32 Вiкно в Америку
22:20 Д/п «Окупацiя»
2+2
07:50 «Нове Шалене
вiдео по-українськи»
08:25, 13:00, 16:00
«Облом.UA»
09:35 «Вайпаут»
11:55 «Top Gear»
13:50 17 тур ЧУ з футболу
«Чорноморець» «Карпати»
16:45 17 тур ЧУ з футболу
«Динамо» - «Днiпро»
19:00 Д/п «Тренер» (М.
Маркевич)
20:00 Х/ф «Я, робот»
22:05 Х/ф «Диявольськi
оси»
23:45 Т/с «МЕК 8»

НЕДIЛЯ , 6 БЕ Р Е З НЯ
КАНАЛ 1+1
07:00 «Однокласники»
08:00 «Українськi
сенсацiї»
09:40 Марiччин кiнозал.
Мультфiльм «Маша i
ведмiдь»
10:05 ТСН
11:00 «Свiт навиворiт - 5:
Iндонезiя»
11:55 «Одруження
наослiп 2»
13:15 «Чотири весiлля 5»
14:35 «Мультибарбара»
15:05 «Лiга смiху 2»
17:30 Комедiя «Пiнгвiни
мiстера Поппера»
19:20 «10 хвилин з
Прем’єр-мiнiстром»
19:30 «ТСН-Тиждень»
21:00 «Голос країни 6»
23:20 «Свiтське життя»
УТ-1
08:15 Смакота
13:15 Фольк-musiс. Для
вас, жiнки!
14:25 Бiатлон.
Чемпiонат свiту. Гонка
переслiдування 12,5км.
Чоловiки
15:35 Чоловiчий клуб
16:40 Бiатлон.

Чемпiонат свiту. Гонка
переслiдування 10км.
Жiнки
17:55 Баскетбол.
Чемпiонат України.
«Хiмiк» (Южне) «Запорiжжя» (Запорiжжя)
19:55 Театральнi сезони
20:30 Д/ф «Летючi боги
Дуньхуана»
21:00 Новини
21:25 Прем’єр-мiнiстр
України А.Яценюк про
реформи
21:40 Перша шпальта
22:20 Книга ua
23:00 День Янгола
ТРК «УКРАїНА»
07:00 Подiї
07:50 Агенти
справедливостi
09:45 Т/c «Пiдмiна в одну
мить»
13:30, 20:00 Т/c «Умови
контракту 2»
19:00 Подiї тижня з О.
Панютою
19:40 10 хвилин iз
Прем’єр-мiнiстром
України
22:15 Х/ф «Я тебе нiколи
не забуду»

00:00 Т/c «Не зарiкайся»
ТОНіС
07:50 «Натхнення»
10:00 НЛО. Секретнi
архiви
11:15 Х/ф «Смак
романтики»
14:00 «Сiм чудес України.
Паланок»
15:00 Дика Пiвденна
Африка
16:00 Дика Канада
17:00 Концерт
М.Грицкана та друзiв
«Мiй край»
19:00 Мисливцi за
нацистами
20:00 А.Демиденко «На
вiдстанi душi»
00:00 «Латинський
коханець»
ТЕТ
07:30 Байдикiвка
08:25 М/с «Смiшарики.
Пiн-код»
09:00 Мультик з Лунтиком
09:40 М/с «Дорамандрiвниця»
11:55 М/ф «Пухнастi
проти зубастих»
13:30 Х/ф «Король

Із ЗОЛОТИМ ЮВІЛЕЄМ щиро вітаємо
директора Вишгородської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 1
Олега Івановича ТИМЧЕНКА!
Ювілей — це не просто свято,
Це здобутки всіх років у житті,
То ж хай у Вас їх буде ще багато,
Щоб здійснилися задуми всі!
Хай обминають Вас тривоги,
Хай Бог дасть щастя на путі,
Хай світла, радісна дорога
Завжди Вам стелиться в житті!
Тож не старійте і не знайте
В житті ні смутку, ані бід;
У серці молодість плекайте,
Живіть до ста щасливих літ!
З найкращими побажаннями
педагогічний, учнівський та батьківський
колективи Вишгородської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 1

НТН
06:25 Х/ф «Каблучка з
Амстердама»
08:05 Т/с «Брати»
12:10 Х/ф «Суєта суєт»
13:50 Х/ф «Дiвчина без
адреси»
15:25 «Розсмiши комiка»
17:15 «Легенди карного
розшуку»

МЕГА
06:50 Мiстична Україна
08:30 Паралельний свiт
10:20, 21:00 Жiнки, якi
змiнили свiт
11:10 Кохання Гiтлера
12:00 Гола наука
13:40 Дика Арктика

Ліра

Путь к весне
(Мовою оригіналу)
Микола МЯГКИЙ
Заждался я тепла и звука
От птичек с южным говорком.
Мне белотишье зимы-злюки
Не показались сахарком.
Идя в пути к весне, метели
Еще юлили у очей,
А мне уже виделись капели
В объятьях мартовских лучей.
Сыграй, весна, на ксилофоне,
Сосулек вызревших мотив.
Тебя встречаю я в поклоне,
За холод зимушку простив.

15:20 Пiдводний рай
16:20 Далеко i ще далi
18:10 У пошуках пригод
19:10 Земля: створити
планету
22:50 Мерлiн Монро
23:50 Злочини столiття
ТРК «КИїВ»
08:00 «Ранок по-київськи»
09:30 «Київ музика»
13:00 «Приречений на
любов»
13:30 «Київськi iсторiї»
14:05 «Служба порятунку»
14:35 «Гаряча лiнiя «102»
15:00, 16:00, 17:00, 18:00,
00:00 «У центрi уваги»
18:50, 23:30 «Прогулянки
мiстом»
19:20, 21:30 «Столиця»
21:00, 23:00 «СТНтижневик»
22:35 «СТН-спорттижневик»
22:55 «Українська
Нацiональна Лотерея»
K1
06:30 «TOP SHOP»
07:40 «Чизнаєтеви, що...»
08:10 «Мультфiльми»
10:00 М/ф «Iмпi-

Суперстар!»
11:30 Х/ф «Лiто.
Однокласники. Любов»
13:20 «Орел i Решка»
17:15 «Орел i Решка.
Шопiнг 2016»
18:10 «Вечiрнiй квартал»
20:00 М/ф «Кунг-фу
Панда»
21:30 «КВН»
23:40 «Розсмiшикомiка»
ІНТЕР
06:35 «Подробицi»
07:05 Х/ф «Бережись
автомобiля»
09:00 «Готуємо разом»
10:00 «Орел i решка.
Навколосвiтня подорож»
11:00 «Орел i Решка.
Шопiнг»
12:00 Х/ф «Звичайне
диво»
15:00 Х/ф «Наречена на
замовлення»
17:00, 21:40 Т/с «Тiльки
не вiдпускай мене»
20:00 «Подробицi тижня»
21:30 «10 хвилин з
Прем’єр-мiнiстром»
22:30 Д/ф «50 рокiв без
Ахматової»
23:25 Х/ф «Все можливо»

ICTV
06:35 М/с «Том i Джерi-3»
07:15 Х/ф «Мiський
командо»
09:00 Зiрка YouTube
10:10 Дивитись усiм!
12:20 М i Ж
12:45 Факти. День
13:00 Труба мiстера
Сосиски
13:50 Х/ф «Геракл»
15:50 Х/ф
«Трансформери-2.
Помста полеглих»
18:35 10 хвилин з
Прем’єр-мiнiстром
України
18:45 Факти тижня
20:25 Х/ф
«Трансформери-3.
Темний бiк Мiсяця»
23:15 Х/ф «Дум»
5 КАНАЛ
07:00, 08:00, 09:00, 10:00,
11:00, 12:00, 13:00, 14:00,
15:00, 16:00, 17:00, 18:00,
19:00, 20:00, 22:00, 00:00
Час новин
08:30, 09:30, 10:30, 12:30,
13:30, 14:30, 15:30, 17:30
Час: Важливо

ВІТАЄМО з днем народження нашого депутата
Оленочку ЛІСОГОР!
ЛІСОГОР!
Бажаємо їй міцного здоров’я, щастя, мирного
неба, успіхів та мудрості у всіх її добрих справах.
Мешканці вулиці Б. Хмельницького, 1, 3
РОБОТА
АГЕНТ РОЗВИТКУ. КЕРІВНИК ДЕПАРТАМЕНТУ.
Без досвіду роботи, без обмеження у віці.
Звертатись: (068) 364-56-33, info@vsmilenko.com
Познакомлюсь с приятной некурящей
одинокой женщиной 40-48 лет.
Писать: Вышгородский р-н, с. Сыняк, почта,
предъявителю паспорта СТ 426546

Вважати недійсним втрачений Статут Державного підприємства «Український
державний науково-технічний центр антикризових технологій в промисловості»,
код ЄДРПОУ 01886767, затверджений наказом Державного Агентства України з
управління державними корпоративними правами та майном 13.08.2012 № 223

ЗВАРЮВАННЯ
АВТО.
Тел: (067) 234-94-50

09:50 Снiданок iз Iскрою
12:32 Прес-конференцiя
щодо ситуацiї у зонi АТО
13:05 Дiалоги з
Патрiархом
18:10 «10 хвилин iз
Прем’єром»
19:25 Невигаданi iсторiї
21:00 Час: пiдсумки
тижня з В. Гайдукевичем
21:40 Час-Time
22:30 Д/п «Окупацiя»
23:32 Фiнансовий
тиждень
2+2
06:40 «Маски-шоу»
10:00 «Легенди
кiкбоксингу»
11:00 «Люстратор 7.62»
12:00 «Люстратор.
Спецпроект»
13:00 «Секретнi
матерiали»
14:00 «Цiлком
таємно»
15:00 Х/ф «Зрадник»
17:15 Х/ф «Я, робот»
19:25 Х/ф «Дiм, де
сходить сонце»
21:30 «ПРОФУТБОЛ»
23:15 Д/п «Тренер» (М.
Маркевич)

Енергозберігаючі
вікна. Ремонт, заміна
склопакетів на
енергоефективні;
москітні сітки
м. Вишгород,
вул. Набережна, 2-б
(ЕКО-маркет).
Тел: (067) 112-41-57,
(063) 437-73-93,
profmontazh.com.ua

ХІМЧИСТКА всіх видів одягу та текстилю.
ФАРБУВАННЯ шкіри і хутра.
РЕСТАВРАЦІЯ подушок, ковдр і перин. м. Вишгород,
пров. Квітневий, 1, тел: (050) 823-34-58
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27 лютого

Тема

2016 року

«Сюрприз» від міськради
Валерій ВИГОВСЬКИЙ,
депутат Вишгородської
міськради
Таке популістське
рішення було «протягнуто» групою депутатів
на VІ позачерговій сесії
Вишгородської
місьГайд-парк
кради, яка відбулася 17
лютого. Очільники міста
скликали сесію для розгляду єдиного питання – врегулювання податків і зборів на
території м. Вишгорода на 2016 рік. Однак
зроблено було це за найгіршими традиціями часів, далеких від демократичності, що
багатьох наштовхувало на думки про певні
кулуарні домовленості.
Незважаючи на актуальність питання,
депутатів про скликання сесії поінформували чомусь лише напередодні – пізно ввечері
16 лютого. Жодних повідомлень у пресі, як
того вимагає закон, жодних попередніх обговорень у комісіях. А вже зранку – коротка
доповідь і спроба відразу проголосувати за
рішення. Ні часу на ознайомлення з ним, ні
можливостей для винесення на широке обговорення громадськості. На мою вимогу
була оголошена перерва, під час якої запропоновано компромісний варіант – 3%. Однак
забракло 2 голоси. А потім – лише поспішні
ура-коментарі деяких депутатів у соцмережах
відразу після сесії.

Вишгород

Завдяки «турботі» міської влади підприємці змушені
відтепер платити земельний податок у розмірі 6%

А мова йде про надважливе питання –
майбутнє Вишгорода, життєдіяльність міста.
Так, на перший погляд, підвищення земельного податку – це додаткові надходження в
бюджет, чим апелювала на сесії частина обранців, не враховуючи всіх згубних наслідків
прийнятого рішення. Утім, водночас підвищення податків – це страшний удар по підприємцях, які й так ледве тримаються на ногах під
неймовірним податковим тиском.
Сьогодні у Вишгороді 82 підприємства мають акт постійного користування земельними
ділянками і сплачують до міського бюджету
близько 15 млн грн Це – гарантовані робочі
місця, надання послуг мешканцям, інфраструктура міста. Однак чимало підприємств
ледь зводять кінці з кінцями під непосильним
податковим тягарем. У цьому році завдяки
«опікуванню» Прем’єра Яценюка коефіцієнт
індексації нормативної грошової оцінки земель несільськогосподарського призначення
й так зріс до 1.433. У минулому році – на 1.25.
Для порівняння: навіть за часів диктаторського режиму Януковича влада, боячись соціального вибуху, орендну плату по земельних
ділянках упродовж 2010-2013 років не підвищувала.
А тепер ще й «сюрприз» від Вишгородської міськради. Підвищення земельного
податку до 6% означає, що ті, хто, скажімо,
дотепер платили щомісяця по 10-20 тис. грн,
змушені будуть відраховувати в Податкову
по 60-120 тис. грн А разом із яценюковським

коефіцієнтом орендна плата на землю з нового року (вдуматися тільки) зросла у 8,5 раза!!!
Це – справжній удар, особливо для тих промислових підприємств, на яких працюють сотні працівників і які займають площі по 2-3 га.
Те, що для одних на сесії, – дешевий популізм, для інших – закриття підприємств та масові звільнення працівників. Замість підтримання підприємців, які є надійними донорами
бюджету, влада грубим чоботом наступає їм
на горло, перетискуючи дихання. У нас звикли споглядати на Європу й захоплюватися
її досягненнями. Але в жодній цивілізованій
країні не знищують під корінь тих, хто приносить «золоті яйця». Навпаки – там створюють
всі умови для розвитку підприємницької ініціативи. А в нас у країні й так загальна картина із
малим та середнім бізнесом гнітюча, так ще й
на додаток – яценюковські «подарунки» плюс
недолуге рішення міськради.
Частина депутатів на сесії наголошували, що лобіювання рішення про збільшення
податку є незаконним, оскільки суперечить
положенням підп. 12.3.4 п. 12.3 ст. 12 та п.
284.1 ст. 284 Податкового кодексу України.
Згідно із вказаними нормами, міська рада
повинна була офіційно оприлюднити рішення
про встановлення ставок земельного податку
заздалегідь – до 15 липня 2015 року. Тобто
– за півроку до початку бюджетного періоду,
коли планується застосувати встановлювані
місцеві податки та збори. А не робити це за
півдоби, таємно від громади, подавши «узго-

джене» невідомо за якими дверима рішення
непідготовленим до такого повороту депутатам.
Але аргументи про грубе порушення закону ні головуючий, ні більшість налаштованих
на популізм депутатів на сесії не почули. Так
само проігнорували й запропоновані поправки, тим самим загнавши місцеве підприємництво у глухий кут й за межу виживання.
На порядку, звичайно, питання: інтереси якої «громади» прийшли захищати до
Вишгородської міськради депутати, що проголосували за драконівське для підприємців
рішення? І якими далекоглядними планами
керуються, коли рубають бюджетний сук, на
якому сидить місто?
До мене вже телефонують обурені підприємці, виборці й питають: «Що ви, депутати,
виробляєте?» Я відповідаю: «Навіщо мені, хто
голосував проти, висловлювати обурення?
Самі завітайте на сесію і там скажіть все, що
думаєте про «нововведення», а заразом побачите, хто за що голосує».
Кожний, хто йшов до влади, має усвідомлювати, що несе відповідальність за прийняті
рішення, а не перекладати її на інших. А це
рішення, крім всього, суперечить чинному законодавству, а тому підлягає скасуванню в
судовому порядку.
На найближчій сесії, яка відбудеться 26
лютого, буде спроба переконати депутатів переголосувати за прийняті драконівські нормативи. Але чи почують депутати голос совісті?

Поліція інформує

Добровільно здавайте зброю
ПОРЯДОК ГОЛОСУВАННЯ
ОБГОВОРЕННЯ ПИТАНЬ

Рішення має бути підтримане голосами власників
більше 50% або 75% загальної площі будинку
більше 50%
75% і більше

для обрання управителя
для решти рішень

ПИСЬМОВЕ ОПИТУВАННЯ
Співвласники, що були відсутні на зборах, можуть
висловити свою думку під час письмового опитування

Голова веде збори
відповідно до порядку денного

ПОЧАТОК ЗБОРІВ СПІВВЛАСНИКІВ
Спершу обирають головуючого голосами
більше 50% присутніх на зборах співвласників

ОФОРМЛЕННЯ РІШЕННЯ
ПРОТОКОЛ ЗБОРІВ
Рішення

З 29 лютого по 31 березня 2016 року у
Вишгороді та Вишгородському районі проводиться місячник добровільної здачі вогнепальної зброї, бойових припасів, вибухових
матеріалів та засобів самооборони, заряджених речовинами сльозоточивої, дратівливої
дії (газових пістолетів, револьверів) та їх реєстрація у встановленому законом порядку.
Добровільна здача зброї звільняє громадян
від кримінальної та адміністративної відповідальності відповідно до вимог ст. 263 Кримінального кодексу України.
При бажанні її можна зареєструвати в установленому порядку.
Шановні мешканці Вишгорода та Вишгородського району! Будьте законослухняними та свідомими, адже вогнепальна зброя, боєприпаси,
вибухівка у ваших оселях – це небезпека для
ваших дітей, рідних та близьких.
З питань добровільної здачі зброї та боєприпасів звертайтеся до Вишгородського ВП
ГУНП у Київській області.

Проголосували «За»

Доставка
артезіанської
води «Ніагара»

ПІБ Паспортні дані підпис

ОПОВІЩЕННЯ УСІХ ПРО ЗБОРИ

Проголосували «Проти»
ПІБ Паспортні дані підпис

Про що написати

Утримались

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗБОРИ

ПІБ Паспортні дані підпис

Місцева влада зберігає
копії протоколів та публікує
їх на своєму сайті

- ІНІЦІАТОРИ
-ДАТА І МІСЦЕ
- ПОРЯДОК ДЕННИЙ
- ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ

управитель

ФОРМУВАННЯ СПИСКУ СПІВВЛАСНИКІВ

голова зборів

Де взяти
ОПОВІЩЕННЯ УСІХ ПРО ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ

ІНІЦІЮВАННЯ ЗБОРІВ
У ЯКИЙ СПОСІБ ОПОВІСТИТИ ВЛАСНИКІВ
рекомендаційним
листом
або
повідомленням
під розписку

оголошенням біля
кожного під’їзду

Збори можуть бути скликані
щонайменше трьома співвласниками

Угоду підписує уповноважений

Директор КП «Редакція газети «Вишгород» — Віталій Кутаф’єв
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додому та в офіс.
— Помпи
— Кулери
— Аксесуари
Тел: (050) 277-07-17,
(067) 889-21-26,
(063) 567-06-01

Засновник — Вишгородська міська рада
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Дуже хочеться весни —
без недуг та без війни

Схеми прибудинкових
територій і складові тарифів
Уточнюємо

Шановні вишгородці!
До 7 березня продовжено уточнення схем прибудинкових територій та складові тарифів по кожному будинку, що
обслуговуються КП ЖКГ Вишгородської міської ради.
Запис представників від будинку (2-4 особи — старші
будинків та ініціативні групи) — за тел: (04596) 54-885.
Просимо вишгородців активніше брати участь у обговоренні. Аби для мешканців будинків, які не з’явилися до КП
ЖКГ для уточнень, не стало несподіванкою, що після березневих свят на розгляд виконкому буде надано на розгляд і
затвердження тарифи, оприлюднені на сайті міськради.
Адміністрація КП ЖКГ

Ваня одужує
Андрій КОРОТКИЙ,
Світлана ВОВЧУК

Милосердя

Спасибі всім небайдужим людям, котрі відгукнулися на прохання допомогти
нашому сину, одинадцятирічному Вані
Вовчуку, якому лікарі поставили діагноз
«розщеплення хребта». Одразу після публікації в газеті «Вишгород» (№5’2016
р.) на рахунок сім’ї почали надходити
кошти для відновлення здоров’я дитини.
Операцію було вчасно проведено у
одній із лікарень м. Києва.
Щиро дякуємо всім, хто підтримував
нашу родину матеріально й морально.

