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

ФОТОмить

Новий бювет
на «Галявині казок»

Другий новий бювет питної води 6 липня було відкрито на «Галявині казок» по вул. Шкільній.
Легкий ажурний павільйон, мощений плиткою, гармонійно вписався у загальну композицію скверу. Як зазначив міський голова Олексій Момот, вода — це життя, а в даному випадку, еклогічно
чиста вода з глибини більше 140 метрів — це ще й здоров’я.
Цю свердловину, як і попередню на вул. Дніпровській, споруджував «Дніпробурсервіс» за новітньою
технологією і обладнанням. Як і годиться, бювет було освячено, і мешканці навколишніх будинків із задоволенням смакували прозору прохолодну воду з глибин сеноманського водоносного горизонту.

Більше двохсот спортсменів — професіонали та любителі різних вікових
категорій – взяли участь у грандіозній події – Відкритому чемпіонаті України з
триатлону на олімпійській дистанції, що відбувся 1 липня ц. р. у м. Вишгороді.
Плавання — 1,5 км, велоетап — 40 км та біг — 10 км – такою була олімпійська
дистанція професійних спортсменів.
Далі — на стор. 4

Двадцять шоста (позачергова) сесія VІІ скликання

Затверджено податки і збори на 2018 рік
Влас. інф.
Шостого липня відбулася позачергова ХХVІ сесія Вишгородської міської ради, на якій депутати розглянули
дев’ять питань, що були внесені до порядку денного.
Зокрема, йшлося про встановлення
ставок акцизного податку з реалізованих суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів на 2018
рік, про встановлення у місті єдиного і зе-

мельного податків, податку на нерухоме
майно, відмінне від земельної ділянки,
про надання пільг зі сплати земельного
податку, про встановлення туристичного
збору та збору за місця парування, про
встановлення транспортного податку.
Також депутати міської ради затвердили зміни до комплексної схеми розміщення
тимчасових споруд торгівельного, побутового, спеціально-культурного та іншого
призначення для провадження підприємницької діяльності у місті.

Духовно-просвітницький
центр
«Спадщина» запрошує усіх бажаючих
на курси українського читання і українознавства — щосуботи о 10:00 у Вишгородській районній бібліотеці (вул. Шолуденка, 8).
По завершенні навчання (кінець серпня) — екскурсія до Верховної Ради, подарунок – книги українських письменників.
Попередній запис за тел: (067) 459-31-56, (096) 177-82-56, Степанія СІДЛЯР,
координатор Духовно-просвітницького Центру «Спадщина», радник голови Вишгородської РДА

Вивчаймо рідну мову

Відповідальний за розповсюдження газети «Вишгород» — Олексій, тел: 063-63-66-387
Офіційний сайт міськради: vyshgorod-rada.gov.ua

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

Двадцять шоста (позачергова) сесія VІІ скликання

Про встановлення ставок акцизного податку з реалізованих суб’єктами
господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів на 2018 рікв м. Вишгороді
Рішення від 06 липня 2017 року № 26/1
Відповідно до ст. ст. 10, 12, 212, 213, 214,
215, 216 Податкового кодексу України від 02
грудня 2010 року N 2755-VI із змінами і доповненнями, керуючись пунктом 24 частини
першої статті 26 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», міська рада ВИРІШИЛА:

1. Встановити на 2018 рік з реалізованих на
території м. Вишгорода відповідно до підпункту
213.1.9 пункту 213.1 статті 213 Податкового кодексу України, ставку акцизного податку у розмірі 5 відсотків від вартості. Для товарів (палива), зазначених у підпункті 215.3.4 пункту 215.3
статті 215 Податкового кодексу України, реалізованих відповідно до підпункту 213.1.9 пункту
213.1 статті 213 Податкового кодексу України,

ставка податку становить 0,042 євро за кожний
літр реалізованого (відпущеного) товару.
2. База та об’єкт оподаткування, податковий
період, порядок та строки сплати податку та інші
обов’язкові елементи визначаються розділом VI
Податкового кодексу України.
3. Всі питання, не врегульовані цим рішенням,
регулюються відповідно до норм Податкового кодексу України та діючих нормативно-правових актів.

4. Виконавчому комітету Вишгородської
міської ради забезпечити направлення копії цього рішення Вишгородській ОДПІ ГУ ДФС Київської області та забезпечити оприлюднення цього рішення в засобах масової інформації.
5. Контроль за виконанням цього рішення
покласти на постійну комісію з питань планування та формування бюджету м. Вишгорода.
Міський голова О. МОМОТ

Про встановлення єдиного податку в м. Вишгороді на 2018 рік
Рішення від 06 липня 2017 року № 26/2
Відповідно до Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року N 2755-VI із змінами
і доповненнями, керуючись пунктом 24 частини
першої статті 26 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», міська рада ВИРІШИЛА:
1. Встановити єдиний податок на території м.
Вишгорода.
2. Ставки єдиного податку встановлюються у
відсотках (фіксовані ставки) до розміру мінімальної
заробітної плати, встановленої законом на 1 січня
податкового (звітного) року (далі — мінімальна за-

робітна плата).
3. Встановити ставки єдиного податку:
Фіксовані ставки єдиного податку для фізичних осіб - підприємців, які здійснюють господарську
діяльність, залежно від виду господарської діяльності, з розрахунку на календарний місяць:
- для першої групи платників єдиного податку
– 10 відсотків розміру мінімальної заробітної плати;
- для другої групи платників єдиного податку –
20 відсотків розміру мінімальної заробітної плати.
4. Ставка єдиного податку встановлюється для
платників єдиного податку першої - другої групи (фізичні особи - підприємці) у розмірі 15 відсотків у випадках, визначених Податковим кодексом України.

5. Ставки єдиного податку для суб’єктів господарювання, які не зазначені в п.п. 3, 4 встановлюються відповідно до п.п. 293.3-293.9 ст. 293 Податкового кодексу України.
6. База та об’єкт оподаткування, податковий
період та інші обов’язкові елементи єдиного податку визначаються згідно із главою 1 розділу XIV
Податкового кодексу України.
7. Ведення обліку, складання і подання звітності відбувається відповідно до норм Податкового
кодексу України.
8. Відповідальність за порушення податкового
законодавства встановлюється відповідно до норм
Податкового кодексу України та інших норматив-

них документів.
9. Всі питання, не врегульовані цим рішенням,
регулюються відповідно до норм Податкового кодексу України та інших діючих нормативно-правових актів.
10. Виконавчому комітету Вишгородської міської ради забезпечити направлення копії цього рішення Вишгородській ОДПІ ГУ ДФС Київської області та забезпечити оприлюднення цього рішення
в засобах масової інформації.
11. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань планування та
формування бюджету м. Вишгорода.
Міський голова О. МОМОТ

Про встановлення ставок земельного податку в м. Вишгороді на 2018 рік
Рішення від 06 липня 2017 року № 26/3
Відповідно до ст. ст. 10, 12, 269-287 Податкового кодексу України від 02 грудня 2010
року N 2755-VI із змінами і доповненнями, керуючись пунктом 24 частини першої статті 26
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада ВИРІШИЛА:
1. Встановити на території м. Вишгорода податок на землю.
2. Визначити, що платниками земельного
податку є власники земельних ділянок, земельних часток (паїв), землекористувачі з урахуванням особливостей, визначених п. 269.2. ст. 269
Податкового кодексу України.
3. Визначити, що об’єктом оподаткування є
земельні ділянки, які перебувають у власності
або користуванні та земельні частки (паї), які
перебувають у власності, з урахуванням особливостей, визначених п. 270.1. ст. 270 Податкового
кодексу України.
4. Базою оподаткування є нормативна грошова оцінка земельних ділянок, розташованих
на території м. Вишгорода, з урахуванням коефіцієнта індексації, визначеного відповідно до
порядку, встановленого Податковим кодексом
України.
5. База оподаткування розраховується з
урахуванням пільг, передбачених ст. ст. 281, 282
Податкового кодексу України та встановлених
окремими рішеннями міської ради відповідно до
ст. 284 Податкового кодексу України.
6. Визначити земельні ділянки, які не підлягають оподаткуванню з урахуванням особливостей, визначених ст. 283 Податкового кодексу
України та особливості застосування пільгового
оподаткування відповідно до ст. 284 Податкового кодексу України.
7. Ставка податку на земельні ділянки встановлюється у розмірі 2 відсотків від їх нормативної грошової оцінки.
8. Податок за земельні ділянки, що перебувають у власності фізичних та юридичних осіб:
8.1. зайняті житловим фондом, автостоянками для зберігання особистих транспортних
засобів громадян, які використовуються без
отримання прибутку, гаражно-будівельними,
дачно-будівельними та садівницькими товариствами, індивідуальними гаражами, садовими
і дачними будинками фізичних осіб справляється у розмірі 3 відсотків від суми земельного
податку, обчисленого відповідно до п. 7. цього
рішення;
8.2. за земельні ділянки на територіях та

об’єктах історико-культурного призначення, використання яких не пов’язано з функціональним
призначенням цих територій та об’єктів, справляється у розмірі 3 відсотків від їх нормативної
грошової оцінки землі;
8.3. за земельні ділянки, що відносяться до
земель промисловості, які надані для виробництва алкогольних, слабоалкогольних та прохолоджувальних напоїв, справляється у розмірі 3
відсотків від їх нормативної грошової оцінки;
8.4. за земельні ділянки, що відносяться до
земель транспорту, які надані для автотехобслуговування та ремонту автомобілів, справляється
у розмірі 3 відсотків від їх нормативної грошової
оцінки;
8.5. за земельні ділянки, що відносяться до
земель громадської забудови, які надані для будівництва та обслуговування будівель торгівлі,
справляється у розмірі 3 відсотків від їх нормативної грошової оцінки;
8.6. за земельні ділянки, що відносяться до
земель громадської забудови, які надані для
будівництва та обслуговування об’єктів туристичної інфраструктури та закладів харчування,
справляється у розмірі 3 відсотків від їх нормативної грошової оцінки;
8.7. за земельні ділянки, що відносяться до
земель громадської забудови, які надані для
будівництва та обслуговування інших будівель
громадської забудови, справляється у розмірі 2
відсотків від їх нормативної грошової оцінки;
8.8. за земельні ділянки, що відносяться до
земель громадської забудови, які надані для будівництва та обслуговування закладів охорони
здоров’я, справляється у розмірі 1 відсотка від їх
нормативної грошової оцінки;
8.9. за земельні ділянки, що відносяться до
земель громадської забудови або земель транспорту, які надані для торгівлі нафтопродуктами,
скрапленим та стислим газом для автотранспорту, справляється у розмірі 3 відсотків від їх нормативної грошової оцінки;
8.10. за земельні ділянки, що відносяться
до земель громадської забудови, які надані для
будівництва та обслуговування будівель кредитно-фінансових установ, справляється у розмірі 3
відсотків від їх нормативної грошової оцінки;
8.11. за земельні ділянки, що відносяться
до земель зв’язку, які надані для будівництва та
обслуговування об’єктів мобільного, супутникового зв’язку та кабельного телебачення, справляється у розмірі 3 відсотків від їх нормативної
грошової оцінки.
9. Податок за земельні ділянки, які перебу-

Про встановлення податку на нерухоме
майно, відмінне від земельної ділянки
в м. Вишгороді на 2018 рік
Рішення від 06 липня 2017 року № 26/4
Відповідно до ст. ст. 10, 12, 265, 266 Податкового кодексу України від 02 грудня 2010
року N 2755-VI із змінами і доповненнями,
керуючись пунктом 24 частини першої статті
26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада В И Р І Ш И Л А:
1. Встановити на території м. Вишгорода податок
на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки.

2. Визначити об’єкт оподаткування, платників податку, податковий період та інші
обов’язкові елементи податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, згідно зі ст.
266 Податкового кодексу України.
3. Пільги із сплати податку.
3.1. База оподаткування об’єкта/об’єктів
житлової нерухомості, в тому числі їх часток, що
перебувають у власності фізичної особи платника податку, зменшується:

вають у постійному користуванні (крім оренди)
підприємств, установ та організацій недержавної та некомунальної власності:
9.1. за земельні ділянки для будівництва та
обслуговування будівель торгівлі справляється у
розмірі 6 відсотків від їх нормативної грошової
оцінки;
9.2. за земельні ділянки для будівництва
та обслуговування об’єктів туристичної інфраструктури та закладів громадського харчування справляється у розмірі 6 відсотків від їх нормативної грошової оцінки;
9.3. за земельні ділянки для будівництва та
обслуговування будівель кредитно-фінансових
установ справляється у розмірі 8 відсотків від їх
нормативної грошової оцінки;
9.4. за земельні ділянки для будівництва та
обслуговування будівель ринкової інфраструктури справляється у розмірі 6 відсотків від їх нормативної грошової оцінки;
9.5. за земельні ділянки для будівництва та
обслуговування будівель і споруд закладів науки справляється у розмірі 3 відсотків від їх нормативної грошової оцінки;
9.6. за земельні ділянки для будівництва та
обслуговування будівель закладів побутового
обслуговування справляється у розмірі 6 відсотків від їх нормативної грошової оцінки;
9.7. за земельні ділянки для будівництва та
обслуговування інших будівель громадської забудови справляється у розмірі 4 відсотків від їх
нормативної грошової оцінки;
9.8. за землі природно-заповідного фонду,
іншого природоохоронного призначення, оздоровчого призначення, історико-культурного призначення, лісогосподарського призначення, водного фонду справляється у розмірі 3 відсотків від
їх нормативної грошової оцінки;
9.9. за земельні ділянки для розміщення та
експлуатації основних, підсобних і допоміжних
будівель та споруд підприємствами, що пов’язані
з користуванням надрами, справляється у розмірі 8 відсотків від їх нормативної грошової оцінки;
9.10. за земельні ділянки для розміщення
та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної,
машинобудівної та іншої промисловості справляється у розмірі 4 відсотків від їх нормативної
грошової оцінки;
9.11. за земельні ділянки для розміщення та
експлуатації основних, підсобних і допоміжних
будівель та споруд будівельних організацій та
підприємств справляється у розмірі 8 відсотків
від їх нормативної грошової оцінки;

9.12. за земельні ділянки для розміщення
та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд технічної інфраструктури
(виробництва та розподілення газу, постачання
пари та гарячої води, збирання, очищення та
розподілення води) справляється у розмірі 4 відсотків від їх нормативної грошової оцінки;
9.13. за землі транспорту справляється у
розмірі 3 відсотків від їх нормативної грошової
оцінки;
9.14. за землі зв’язку, енергетики справляється у розмірі 6 відсотків від їх нормативної грошової оцінки;
9.15. за землі рекреаційного призначення
справляється у розмірі 4 відсотків від їх нормативної грошової оцінки;
9.16. за земельні ділянки іншого цільового
призначення справляється у розмірі 3 відсотків
від їх нормативної грошової оцінки.
10. Податок за земельні ділянки, що відносяться до сільськогосподарських угідь, справляється у розмірі 1 відсотка від їх нормативної грошової оцінки. Податок за земельні ділянки, що
відносяться до земель загального користування,
справляється у розмірі 1 відсотка від їх нормативної грошової оцінки.
11. Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному року.
12. Обчислення суми податку здійснюється
відповідно до Порядку, визначеного ст. 286 Податкового кодексу України.
13. Податок сплачується в порядку та в строки, визначені п. 266.9. та п. 266.10 ст. 266 Податкового кодексу України.
14. Подання звітності відбувається відповідно до норм Податкового кодексу України.
15. Відповідальність за порушення податкового законодавства встановлюється відповідно
до норм Податкового кодексу України та інших
нормативних документів.
16. Всі питання, не врегульовані цим рішенням, регулюються відповідно до норм Податкового кодексу України та інших діючих нормативно-правових актів.
17. Виконавчому комітету Вишгородської
міської ради забезпечити направлення копії цього рішення Вишгородській ОДПІ ГУ ДФС Київської області та його оприлюднення в засобах
масової інформації.
18. Контроль за виконанням цього рішення
покласти на постійну комісію з питань планування та формування бюджету м. Вишгорода.

а) для квартири/квартир незалежно від їх
кількості — на 60 кв. метрів;
б) для житлового будинку/будинків незалежно від їх кількості — на 120 кв. метрів;
в) для різних типів об’єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток (у разі одночасного
перебування у власності платника податку квартири/квартир та житлового будинку/будинків, у
тому числі їх часток), — на 180 кв. метрів.
3.2. Звільняються від оподаткування:
а) об’єкти нерухомості, які перебувають у
власності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, а також організацій,
створених ними в установленому порядку, що
повністю утримуються за рахунок відповідного
державного бюджету чи місцевого бюджету і є
неприбутковими (їх спільній власності);

б) об’єкти нежитлової нерухомості, які перебувають у комунальній власності територіальної
громади м. Вишгорода та закріплені за комунальними підприємствами, створеними Вишгородською міською радою на праві господарського відання або на праві оперативного управління;
в) об’єкти нерухомості, що перебувають у
власності релігійних організацій, статути (положення) яких зареєстровано у встановленому
законом порядку та використовуються виключно для забезпечення їхньої статутної діяльності,
включаючи ті, в яких здійснюють діяльність засновані такими релігійними організаціями добродійні заклади (притулки, інтернати, лікарні
тощо), крім об’єктів нерухомості, в яких здійснюється виробнича та/або господарська діяльність.
Далі — на стор. 3

Міський голова О. МОМОТ

Вишгород

Офіційно

8 липня

2017 року

3

Двадцять шоста (позачергова) сесія VІІ скликання

Про встановлення податку на нерухоме
майно, відмінне від земельної ділянки
в м. Вишгороді на 2018 рік
(Початок на стор. 2)
г) об’єкти житлової та нежитлової нерухомості, які перебувають у власності громадських
організацій інвалідів та їх підприємств;
ґ) будівлі дитячих будинків сімейного типу;
д) гуртожитки;
е) житлова нерухомість, не придатна для
проживання, в тому числі у зв’язку з аварійним
станом, визнана такою згідно з рішенням міської
ради;
є) об’єкти житлової нерухомості, в тому числі
їх частки, що належать:
- дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, та особам з їх числа, визнаним такими відповідно до закону, дітям-інвалідам, які виховуються одинокими матерями
(батьками), але не більше одного такого об’єкта
на дитину;
- учасникам бойових дій, ветеранам війни,
учасникам антитерористичної операції та членам їх сімей, членам сімей загиблих (померлих)

учасників АТО, ліквідаторам аварії на ЧАЕС І
та ІІ категорії, інвалідам І групи, багатодітним
сім’ям, але не більше одного такого об’єкта на
учасника (сім’ю).
ж) об’єкти нежитлової нерухомості, які використовуються суб’єктами господарювання малого та середнього бізнесу, що провадять свою
діяльність в малих архітектурних формах та на
ринках;
з) будівлі промисловості, зокрема виробничі
корпуси, цехи, складські приміщення промислових підприємств;
и) будівлі, споруди сільськогосподарських
товаровиробників, призначені для використання
безпосередньо у сільськогосподарській діяльності;
і) будівлі дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів незалежно від форми власності та джерел фінансування, що використовуються для надання освітніх послуг.
4. Ставка податку.

4.1. Ставки податку для об’єктів житлової
нерухомості, що перебувають у власності фізичних та юридичних осіб, встановлюються у розмірі 0,1 відсотка розміру мінімальної заробітної
плати, встановленої законом на 1 січня звітного
(податкового року) за 1 кв. метр бази оподаткування.
4.2. Ставки податку для об’єктів нежитлової
нерухомості, що перебувають у власності фізичних та юридичних осіб, встановлюються у розмірі 0,2 відсотка розміру мінімальної заробітної
плати, встановленої законом на 1 січня звітного
(податкового) року за 1 кв. метр бази оподаткування.
4.3. Ставки податку для об’єктів нежитлової нерухомості — для господарських (присадибних) будівель, що перебувають у власності
фізичних осіб, встановлюються у розмірі 0,01
відсотка розміру мінімальної заробітної плати,
встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року, за 1 кв. метр бази оподаткування.
4.4. За наявності у власності платника податку об’єкта (об’єктів) житлової нерухомості,
в тому числі його частки, що перебуває у власності фізичної чи юридичної особи – платника
податку, загальна площа якого перевищує 300
квадратних метрів (для квартири) та/або 500
квадратних метрів (для будинку), сума розрахованого податку, збільшується на 25000 гривень

на рік за кожен такий об’єкт житлової нерухомості (його частку).
5. Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному року.
6. Обчислення суми податку здійснюється
відповідно до Порядку, визначеного п. 266.7. та
п. 266.8 ст. 266 Податкового кодексу України.
7. Податок сплачується в Порядку та в строки, визначені п. 266.9. та п. 266.10 ст. 266 Податкового кодексу України.
8. Подання звітності відбувається відповідно
до норм Податкового кодексу України.
9. Відповідальність за порушення податкового законодавства встановлюється відповідно
до норм Податкового кодексу України та інших
нормативних документів.
10. Всі питання, не врегульовані цим рішенням, регулюються відповідно до норм Податкового кодексу України та інших діючих нормативно-правових актів.
11. Виконавчому комітету Вишгородської
міської ради забезпечити направлення копії цього рішення Вишгородській ОДПІ ГУ ДФС Київської області та його оприлюднення в засобах
масової інформації.
12. Контроль за виконанням цього рішення
покласти на постійну комісію з питань планування та формування бюджету м. Вишгорода.
Міський голова О. МОМОТ

Про надання пільг зі сплати земельного податку у 2018 році
Рішення від 06 липня 2017 року № 26/5
З метою створення умов для ефективної
реалізації повноважень органу місцевого самоврядування територіальної громади міста
в галузі земельних відносин, створення належних умов для розвитку підприємницької
діяльності суб`єктам господарювання, керуючись Земельним кодексом України, ст. ст.12.4,
30, 282, 284 Податковим кодексом України, ст.

26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада ВИРІШИЛА:
1. Звільнити в 2018 році від сплати земельного податку комунальні підприємства, установи, організації на території Вишгородської міської ради.
2. Звільнити в 2018 році від сплати земельного податку державні підприємства, установи,
організації на території Вишгородської міської
ради, які повністю утримуються за рахунок ко-

штів державного бюджету.
3. Звільнити в 2018 році від сплати земельного податку державні підприємства, установи,
організації на території Вишгородської міської
ради, які частково утримуються за рахунок коштів державного бюджету та здійснюють основний вид господарської діяльності з допоміжного обслуговування водного транспорту (КВЕД
52.22).
4. Звільнити в 2018 році від сплати земель-

ного податку об’єднання співвласників багатоквартирних будинків, житлово-будівельні кооперативи, обслуговуючі кооперативи, приватні
житлово-експлуатаційні організації — пропорційно належній частці використання під житло.
5. Виконавчому комітету Вишгородської
міської ради забезпечити направлення копії цього рішення Вишгородській ОДПІ ГУ ДФС Київської області.
Міський голова О. МОМОТ

Про встановлення туристичного збору в м. Вишгороді на 2018 рік
Рішення від 06 липня 2017 року № 26/6
Відповідно до ст. ст. 10, 12, 268 Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року
N 2755-VI із змінами і доповненнями, керуючись пунктом 24 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», міська рада ВИРІШИЛА:
1. Встановити на території м. Вишгорода туристичний збір.
2. Визначити базу та об’єкт оподаткування,
податковий період та інші обов’язкові елементи
туристичного збору згідно зі ст. 268 Податкового
кодексу України.
3. Ставка збору встановлюється у розмірі 1

відсотка до бази справляння збору, визначеної
пунктом 268.4 статті 268 Податкового кодексу
України.
4. Справляння збору здійснюється:
4.1. Адміністраціями готелів, кемпінгів, мотелів, гуртожитків для приїжджих та іншими закладами готельного типу, санаторно-курортними
закладами.
4.2. Квартирно-посередницькими організаціями, які направляють неорганізованих осіб на
поселення у будинки (квартири), що належать
фізичним особам на праві власності або на праві
користування за договором найму.
4.3. Юридичними особами або фізичними
особами-підприємцями, які уповноважуються

Вишгородською міською радою справляти збір
на умовах відповідного договору.
5. Базою справляння збору є вартість усього
періоду проживання (ночівлі), за вирахуванням
податку на додану вартість, з урахуванням особливостей, визначених п. 268.4. ст. 268 Податкового кодексу України.
6. Туристичний збір сплачується в Порядку,
визначеному п. 268.6 та п. 268.7. ст. 268 Податкового кодексу України.
7. Подання звітності відбувається відповідно
до норм Податкового кодексу України.
Відповідальність за порушення податкового
законодавства встановлюється відповідно до
норм Податкового кодексу України та інших нор-

мативних документів.
8. Всі питання, не врегульовані цим рішенням, регулюються відповідно до норм Податкового кодексу України та інших діючих нормативно-правових актів.
9. Виконавчому комітету Вишгородської
міської ради забезпечити направлення копії цього рішення Вишгородській ОДПІ ГУ ДФС Київської області та його оприлюднення в засобах
масової інформації.
10. Контроль за виконанням цього рішення
покласти на постійну комісію з питань планування та формування бюджету м. Вишгорода.
Міський голова О. МОМОТ

Про встановлення збору за місця для паркування транспортних засобів в м. Вишгороді на 2018 рік
Рішення від 06 липня 2017 року № 26/7
Відповідно Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року N 2755-VI із змінами і доповненнями, керуючись пунктом
24 частини першої статті 26 Закону України
«Про місцеве самоврядування в Україні»,
міська рада ВИРІШИЛА:
1. Встановити на території м. Вишгорода
збір за місця для паркування транспортних засобів.
2. Визначити, що платниками збору є юридичні особи, їх філії (відділення, представництва), фізичні особи-підприємці, які згідно з
рішенням міської ради організовують та провадять діяльність із забезпечення паркування транспортних засобів на майданчиках для
платного паркування та спеціально відведених

автостоянках.
3. Перелік спеціальних земельних ділянок,
відведених для організації та провадження
діяльності із забезпечення паркування транспортних засобів, в якому зазначаються їх
місцезнаходження, загальна площа, технічне
облаштування, кількість місць для паркування
транспортних засобів, затверджується окремим рішенням міської ради.
4. Визначити, що об’єктом оподаткування є земельна ділянка, яка згідно з рішенням
міської ради спеціально відведена для забезпечення паркування транспортних засобів на
автомобільних дорогах загального користування, тротуарах або інших місцях, а також
комунальні стоянки (будівлі, споруди, їх частини), які побудовані за рахунок коштів місцевого бюджету.

5. Базою оподаткування є площа земельної ділянки, відведена для паркування, а також
площа комунальних стоянок (будівлі, споруди,
їх частини), які побудовані за рахунок коштів
місцевого бюджету.
6. Ставка збору встановлюється за кожний
день провадження діяльності із забезпечення
паркування транспортних засобів у гривнях за
1 кв. метр площі земельної ділянки, відведеної
для організації та провадження такої діяльності, у розмірі 0,03 відсотка мінімальної заробітної плати, установленої законом на 1 січня податкового (звітного) року.
7. Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному кварталу.
8. Збір сплачується в Порядку та в строки,
визначені п. 2681.5 ст. 2681 Податкового кодексу України. Подання звітності відбувається від-

повідно до норм Податкового кодексу України.
9. Відповідальність за порушення податкового законодавства встановлюється відповідно до норм Податкового кодексу України та
інших нормативних документів.
10. Всі питання, не врегульовані цим рішенням, регулюються відповідно до норм Податкового кодексу України та інших діючих
нормативно-правових актів.
11. Виконавчому комітету Вишгородської
міської ради забезпечити направлення копії
цього рішення Вишгородській ОДПІ ГУ ДФС
Київської області та оприлюднення його в засобах масової інформації.
12. Контроль за виконанням цього рішення
покласти на постійну комісію з питань планування та формування бюджету м. Вишгорода.
Міський голова О. МОМОТ

Про встановлення транспортного податку в м. Вишгороді на 2018 рік
Рішення від 06 липня 2017 року № 26/8
Відповідно до ст. ст. 10, 12, 267 Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року
N 2755-VI із змінами і доповненнями, керуючись пунктом 24 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування
в Україні», міська рада ВИРІШИЛА:
1. Встановити транспортний податок в м.
Вишгороді.
2. Визначити, що платниками податку є фізичні та юридичні особи, в тому числі нерезиденти, які мають зареєстровані в Україні згідно
з чинним законодавством власні легкові автомобілі, що відповідно до п. 267.2. ст. 267 Подат-

кового кодексу України є об’єктом оподаткування.
3. Визначити, що об’єктом оподаткування є
легкові автомобілі, з року випуску яких минуло
не більше п’яти років (включно) та середньоринкова вартість яких становить понад 375 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої
законом на 1 січня податкового (звітного) року,
та з урахуванням особливостей, визначених п.
267.2. ст. 267 Податкового кодексу України.
4. Базою оподаткування є легковий автомобіль, що є об’єктом оподаткування відповідно до
п. 267.2. ст. 267 Податкового кодексу України.
5. Ставки податку встановлюються з розрахунку на календарний рік у розмірі 25000

гривень за кожен легковий автомобіль, що є
об’єктом оподаткування відповідно до п. 267.2.
ст. 267 Податкового кодексу України.
6. Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному року.
7. Обчислення суми податку здійснюється
відповідно до Порядку, визначеного п. 267.6 ст.
267 Податкового кодексу України.
8. Податок сплачується в Порядку та в строки, визначені п. 267.7. та п. 267.8. ст. 267 Податкового кодексу України.
9. Подання звітності відбувається відповідно до норм Податкового кодексу України.
10. Відповідальність за порушення податкового законодавства встановлюється відповідно

до норм Податкового кодексу України та інших
нормативних документів.
11. Всі питання, не врегульовані цим рішенням, регулюються відповідно до норм Податкового кодексу України та інших діючих нормативно-правових актів.
12. Виконавчому комітету Вишгородської
міської ради забезпечити направлення копії
цього рішення Вишгородській ОДПІ ГУ ДФС Київської області та його оприлюднення в засобах
масової інформації.
13. Контроль за виконанням цього рішення
покласти на постійну комісію з питань планування та формування бюджету м. Вишгорода.
Міський голова О. МОМОТ
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2017 року

Живемо ЗДОРОВО

Триатлон у Вишгороді

Чемпіонат України

(Початок на стор. 1)
Організатори змагань — Київська облдержадміністрація (очільник Олександр Горган), Вишгородська райдержадміністрація (голова Вячеслав Савенок), Вишгородська міська рада (голова
Олексій Момот), Федерація триатлону України,
Київський клуб триатлетів Triatman Club.
Безпеку та порядок контролювали і підтримували Вишгородський РВ ГУ ДСНС України,
місцевий відділ поліції, Вишгородська станція
екстреної медичної допомоги, районне КП «Комунальник», волонтери Iron Volunteers Ukraine
та MotoHelp.

Знай наших!

Переможці та призери змагань у кожній
номінації відзначені медалями, дипломами та
пам’ятними призами від спонсорів.
Золоту медаль серед жінок виборола
спортсменка з м. Житомира — Олександра Кохан (час подолання дистанції 02:17:10). Абсолютним чемпіоном серед чоловіків став Дмитро
Маляр з Дніпра, подолавши олімпійську дистанцію за 01:56:25. Він і отримав (побивши минулорічний рекорд Тараса Дубинця з Нових Петрівець) грошову премію «Рекорд Велесгарда» (10
тисяч гривень), започатковану за встановлення
кращого результату депутатом Вишгородської

Зіграли, як справжні актори

Валентина ЯКОВЕНКО,
методист ЦТ «Джерело»
Нарешті стали відомі результати виступу дитячого драматичного театру «Експромт» міського Центру творчості «Джерело» на X-му ювілейному фестивалі-конкурсі
самодіяльних аматорських театральних
колективів
«Київська театральна весна-2017», що проходив наприкінці травня
ц. р. Нагадаємо, тоді джерельний колектив
показав виставу «Оповідання з привидами»
за твором Чарльза Дікенса «Різдвяна пісня
в прозі» (газета «Вишгород» № 23’2017).
Фестиваль не мав вікових категорій. Тобто, джерельний дитячий колектив змагався із
дорослішими театралами, які мають чималий
досвід. Проте, гідно виступив, відразу отримав
похвалу, і недарма, адже діти продемонстрували досить складне акторське перевтілення.
Журі фестивалю – Ярослав Гранко – заслужений діяч мистецтв, заступник голови національної Спілки театральних діячів України,
голова журі, Володимир Федоров – режисер,
доцент кафедри режисури Київського національного університету театру, кіно й телеба-

За ними —
майбутне!

Вишгород

чення ім. І. Карпенка-Карого, Сергій Винниченко – театрознавець – дали наступну оцінку
нашому виступу. Так, диплом за вагомий внесок у розвиток дитячого аматорського мистецтва вручили художньому керівнику вистави
Наталії Філіповій; за створення добра у виставі – режисеру-постановнику Альоні Ананченко; за кращу чоловічу роль першого плану
– Михайлу Закуцькому; за втілення образів
Марлі та Духа Майбутнього – Олександрі Колісніченко; за втілення образу Духа Сьогодення – Анастасії Прилуцькій; за втілення образу
Племінниці – Анастасії Рудневій; за втілення
образу Духа Минулого – Ганні Шигімагіній.
Вистава отримала номінації «Кращі сценічні костюми», «За втілення добра у виставі».
– Загалом журі було приємно вражене репертуаром та його режисерським втіленням,
– розповідає Наталія Філіпова. – Дякуємо за
поради, за те, що додали впевненості нам і нашим вихованцям! Але є ще над чим працювати
і до чого прагнути!
Дякуємо батькам за підтримку! А вас, мої
любі актори, я обіймаю та люблю! Набирайтеся сил, відпочивайте, бо попереду – непростий, але цікавий шлях, який ми маємо пройти!

Спадкоємність золотих традицій

Влас. інф.
Цьогоріч за результатами ЗНО у Вишгородському районі сім випускників закінчили школу із золотими медалями. Більшість із них — це сформовані непересічні
талановиті особистості, за якими наш завтрашній день.
Своїми випускниками може пишатися і
Лютізька ЗОШ: на сімнадцять учнів — дві медалі. Золоту відзнаку отримав Микола Овсяник. За результатами ЗНО (українська, англійська мови, історія України) цей випускник
отримав найвищу оцінку — 12 балів.
— Успіх Миколи не випадковий, — розповів директор школи Олексій Гайденко. — Він
неодноразово був призером олімпіад з української мови. Я вельми задоволений, що мої
уроки пішли йому на користь.
Взагалі, Микола Овсяник всебічно розвинений юнак: закінчив Новопетрівську школу
мистецтв по класу гітари, пише музику, спі-

ває, декларує, дружить зі спортом, на все має
свою думку і точку зору.
Батьки Миколи надали йому всі можливості проявити хист до улюблених занять.
Цікавий факт: рівно 44 роки тому його дідусь — Микола Олександрович Шевченко —
теж закінчив Лютізьку школу із золотою медаллю. Тому у великій родині цьогоріч було
подвійне свято.

«КВІНТ-А» — призери ультрамарафону

На 100-кілометрівці
Інтернаціональна естафетна команда «КВІНТ-А» (м. Вишгород)

міської ради Сергієм Пінчуком.
Минулого року 16 липня у Вишгороді вперше пройшли Всеукраїнські змагання з триатлону
під назвою VR Olympic Triathlon. Тоді Олександр
Горган, перебуваючи на посаді голови Вишгородської РДА, запевнив, що проведення таких
змагань стане традицією у нашому районі і кожні перші вихідні липня у м. Вишгороді відбуватиметься справжнє спортивне свято — екстремальний триатлон з «олімпійською» дистанцією.
Тим більше, що її характеристики у Вишгороді
ідеально підходять для такого виду змагань.
Тож, добра традиція продовжується.

Навчали і навчались —
результативно

У «Сузір’ї»
Юлія МАР’ЯНЧУК,
випускники школи та їхні батьки
ФОТО — архів автора, спеціально для «Вишгорода»

Шкільні роки… Як швидко вони промайнули! Тепер на випускників чекає
доросле життя, а головним стартом у
щасливе світле майбутнє та підсумком наполегливої одинадцятирічної праці стало
зовнішнє незалежне оцінювання. Цьогорічне ЗНО виявилося досить вдалим для
учнів 11-х класів Вишгородської спеціалізованої школи «Сузір’я», адже кожен показав чудові результати.
Високий рівень навчальних досягнень з
української мови та літератури мають78 %
дітей, а 25 % – отримали 12 балів за ДПА.
Таким результатам варто завдячити вчительці української мови та літератури Олені Анатоліївні Мельник, яка старанно навчала учнів,
починаючи з п’ятого класу. Вимогливість і
справедливість вчителя у поєднанні з цікавим
викладом матеріалу — ось запорука успіху
кожного викладача. Тож не дивно, що учні
Олени Анатоліївни впорались із досить непростими завданнями екзамену на відмінно.
Випускники також можуть похизуватися
не менш високими результатами з англійської мови: максимальний бал отримали 47 %
дітей. Школа «Сузір’я» спеціалізується на вивченні іноземних мов, однією з яких є англійВіктор КУХАРЧУК
ФОТО — архів автора

1-2 липня ц. р. естафетна команда
«КВІНТ-А» (м. Вишгород) — Віктор Михайлов, Владислав Мазунін, Андрій Ляшенко,
Віктор Кухарчук, Дмитро Коваленко та
Jonathan Elias» (США) – взяла участь у відкритому чемпіонаті України — Першому
Київcькому ультрамарафоні GARMIN (нічному забігу на 100 км), який проходив на
Трухановому острові.
Вперше змагання відбувалися в нічний
час (старт о 23:00).
Перше місце в естафетній гонці на 100
км із результатом 6 год 32 хв 08 сек виборола професійна команда м. Борисполя
«АВІА», на другому місці команда бігового
клубу «NB TopRunners» — 6 год 43 хв 02 сек.

ська. За розкладом – 8 годин іноземної мови
щотижня із різними спеціальними курсами,
які розширюють кругозір учнів та поглиблюють знання не лише з англійської мови, а й
американської та англійської літератури, географії та історії англомовних країн світу.
Основний курс англійської мови для учнів
11-х класів викладали Наталя Володимирівна Швець та Ольга Олександрівна Сіріченко.
У цих викладачів ніколи не буває нудних та
шаблонних уроків. Для того, щоб вивчити
англійську, потрібно справді цього бажати. І
наші вчителі змогли викликати це бажання в
кожного, тож англійська для учнів — не лише
шкільний предмет, а й справжнє захоплення.
Випускники впорались не лише з гуманітарними науками, адже 45 % отримали також
відмінний бал із математики, яку викладає
Тетяна Дмитрівна Костюк.
Усі подолали необхідний поріг з усіх предметів, жоден не має показників низького
рівня. Все це стало можливим завдяки комфортним умовам співпраці педагогічного колективу та учнів – вчитель знає, яких знань
потребує учень, а учень готовий їх отримати.
Випускники та їхні батьки щиро дякують
педагогічному колективу найкращої у світі
школи за високий професіоналізм, сумлінну
працю, терпеливість, наполегливість і підтримку. Бажаємо подальших успіхів вам, дорогі наші вчителі!
«КВІНТ-А» з результатом 7 год 39 хв 45 сек
посіла третє призове місце серед дев’яти команд-учасниць.
Незважаючи на складні умови змагання,
ми не тільки змогли подолати дистанцію, але
й покращили свій минулорічний результат на
8 хвилин.
Хочу нагадати, що саме у м. Вишгороді
23 травня 2015 р. ультрамарафон «Княжа
сотня-2015» став першим офіційним стартом для естафетної команди «КВІНТ-А»,
а в цьому році ми вже втретє подолали
цю надскладну стокілометрову дистанцію
за останні три роки. До нашої естафетної
команди для участі в Першому Київcькому
ультрамарафоні GARMIN увійшли спортсмени від команди «US Embassy», і вперше
склад команди «КВІНТ-А» став інтернаціональним.

Людина

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

Як уже повідомлялось, 15 липня 2017
р. об 11:00 у м. Вишгороді (на вул. Шолуденка, 6-г) відбудеться урочисте відкриття
пам’ятної дошки кобзарю, композитору,
співаку, виконавцю авторських пісень
Віктору Лісоволу (газета «Вишгород №
26’2017). А напередодні цієї події друзі
кобзаря, вишгородці, які безпосередньо
спілкувалися з ним в останні його роки, зібрались у Вишгородській центральній районній бібліотеці на годину споминів про
В. Лісовола (21.02.1931-05.04.2013 рр.)
Ініціатор зустрічі – координатор Духовнопросвітницького Центру «Спадщина», радник
голови Вишгородської РДА Степанія Сідляр,
поетеса, почесний громадянин Вишгорода
Ольга Дяченко, завідуюча відділом обслуговування бібліотеки Галина Дмитренко, подруга родини Аріадна Дарибогова та ін. згадували Віктора Івановича як людину надзвичайної
скромності і в той же час – високої духовності, що сягає безмежних глибин.
Дякувала Степанії Сідляр за ідею відкрити пам’ятну дошку, що буде свідченням шанобливого ставлення до гідного сина України,
співця козацької долі, донька вірної подруги
В. Лісовола – його дружини Зої Кравченко
Патімат Гасанова. (Фінансову підтримку у
виготовленні дошки надав меценат Валерій
Виговський).
– Кобзарі і лірники завжди були символом і душею нації, зміцнювали бойовий дух,
сили народу, будили надію на волю, – наголосила Галина Дмитренко. – Згадуючи Віктора
Лісовола, ми переконуємось у цьому.
Красномовно охарактеризував кобзаря
письменник Л. Череватенко: «Лісовол співав,
будив, надихав розгублених українців – він
створив маршову пісню, під яку сучасне укра-

Точка зору
Валерій ВИГОВСЬКИЙ,
депутат міської ради
Гидко, якщо не відразливо, спостерігати за тим, що відбувається на
сесіях Вишгородської міськради. І чим
далі, тим гірше.
Корпоративні домовленості, проштовхування під час засідань неприхованих «договорняків», голосування за
заздалегідь відрежисованими, а тому
цілком прогнозованими, сценаріями.
Більшість із 19-20 депутатів, яка
сформувалася навколо мера і яка складається із його молодої команди та тих,
хто примкнув, впала в раж і пачками затверджує рішення, які йдуть усупереч інтересам міста.
Діють, як Верховна Рада за часів Януковича. Тільки тепер навіть диригента —
покійного Чечетова не треба: голосують,
як відрегульований механізм. Особливо,
коли мова заходить про «шкурні» або земельні питання.
І навіть уже присутні на сесіях представники громадськості своїм неупередженим оком помічають збоку і відкрито
висловлюють обурення тим, що за кожним із таких підтриманих рішень стирчать
неприховані вуха особистих інтересів.
На сесії 30 червня виник, зокрема,
«земельний конфлікт» у середовищі
вчорашніх воїнів АТО. Заяви з проханням виділити по 6 соток землі подали 10
учасників бойових дій. Але повстали інші
атошники, які закликали депутатів до
тверезого підходу, оскільки ці люди паралельно отримують ще по 2 га землі в селі
Абрамівка. На щастя, по цих питаннях
здорового глузду у депутатського корпусу вистачило і їх не підтримали.
Але зовсім по-іншому повели себе
обранці, коли мова зайшла про виділення
місцевому бізнесмену Ковалю (вже вкотре!) п’яти земельних ділянок по 10 соток
(через підставних осіб — його двох дочок
і трьох охоронців). І голосування перетворилося в справжній фарс. Протестні голоси окремих депутатів, що ще не втратили
краплини совісті й які вимагали припинити незаконну роздачу земель далеко
небідним особам, потонули в загальному
прагненні «більшості» проштовхнути питання якнайшвидше.
По кожному із них 19 депутатів голосували, наче по команді. Відбувся лише
один збій, коли хтось із них чи то заснув,
чи то відлучився, — і тут же один із обранців, наче ошпарений, вискочив із пропозицією термінового переголосування. Не-

їнське військо з нашої доби крокує в наше
майбуття. Не всім судилося і далеко не кожному так щастить».
Під час зустрічі у бібліотеці про життєвий
шлях митця нагадали й численні фотографії,
книга Ольги Страшенко – художньо-публіцистичний нарис, присвячений лауреату премії
ім. І. Нечуя-Левицького, заслуженому працівнику культури України Віктору Лісоволу, звучали й вірші-присвяти кобзареві. Подаємо їх
до уваги читачів.
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Духовність

Могуттям духу він долав розруху
Оксана ДІБРОВА
Він відійшов у Вишгороді
Вишнім
В сльозах дощів, у передцвітті
вишень…
Могуттям Духу
Він долав розруху.
Він — з нами.
Він — не погребенний
Духом.
***
Глибинна мудрість у душі
відвертій…
Дві цифри: день народження
і смерті.
Дві дати — на означення життя
І безліч — для майбутнього
безсмертя.
***
Світильником той крізь Час
постає,
Хто в пам’яті вічної тризни.
У кожному Часі герої є
І визнані, і невизнані,
Доба у вічне вплітає своє…
Проблеми, як скрині ковані…
У кожному Часі герої є

Згвалтування
самоврядування
важко здогадатися, що переголосування
відбулося, незважаючи на обурення
громадськості й нечисленних депутатів.
І якби знову хтось «заснув» чи прогавив
голосування, то можна бути впевненими,
що переголосовували б доти, допоки рішення не було б затвердженим.
Тож, вітаю вишгородчан із черговим
зґвалтуванням самоврядування, а також
із тим, що півгектара землі з подачі депутатського корпусу та влади молодих
політиків вчергове відійшли до одного із
найнужденніших (!) мешканців міста —
Коваля.
І це при тому, що не вщухає скандал
навколо попередньої земельної ділянки площею 0,5 га, яку депутати завдяки
невідомо яким «аргументам» так само
віддали Ковалю нібито під особисте селянське господарство. Як там ведеться
обіцяне фермерство чи селянська діяльність — може переконатися кожен вишгородчанин. Неприховано риється котлован
під забудову, а сама ділянка перетворилася в промислову зону, хоча це грубо
суперечить ст. 33 Земельного Кодексу
України, яка не передбачає змін цільового призначення.
Наругу з боку Коваля над законом
не бачить хіба що сліпий. Але нинішній
команді молодих політиків Вишгорода,
схоже, подобається роль сліпців. І їх не
хвилює те, що передвиборчі слова розходяться з ділом: обіцяли нове життя місту
й громаді, а все роблять у кращих традиціях прогнилої системи.
Ще на травневій сесії з ініціативи секретаря Вишгородської міськради Тетяни
Бражнікової створили комісію з перевірки
цільового використання виділеної Коломієць-Ковалю земельної ділянки. Проте
за понад 30 днів (!) комісія навіть не спромоглася зібратися хоча б раз.
Такої зневажливої наруги не витримує навіть громадськість. І один із діячів
Микола Юречко на останній сесії із трибуни прямо виголосив, що тепер розуміє,
чому містом активно ширяться чутки про
продажність депутатських голосів.
Важко зупинити наругу над самоврядуванням, коли в раді є «більшість». До
депутатської совісті, як я переконався, не
достукатися, слова урозумлення — відторгаються. І єдиний, мабуть, варіант —
інформувати громадськість, щоб бачила,
кого делегувала до влади.

Лавровані і тавровані.
***
Ольга ДЯЧЕНКО
З цілющих джерел Полтавщини
Співають веселі струмки,
Щоб духом козацьким щоднини
Свій край прославляли віки.
Натхнення високого школа
Плекала у творчім саду
Кобзарську струну Лісовола
І музу його молоду.
Душа у нестримному злеті,
А доля стелила терни.
То ноту свою в круговерті
Шукав для своєї струни.
Бандура, як вірна подруга,
Обнявши любов’ю весь світ,
Пісні, де і радість, і туга,
Співає із ним стільки літ!
Щоб душі будить напівсонні,
Окрилювать землю святу,

Живемо красиво
Володимир ЛІСОГОР,
депутат міської ради
Буваючи у будинках свого
округу, я безпомилково можу
визначити, в яких під’їздах проживають непересічні цінителі
красивого побуту. Під’їзд — це
обличчя будинку. Якщо він не
запльований, не всіяний недопалками, папірцями, не розцяцькований надписами, а охайний,
пофарбований — тут дійсно
мешкають небайдужі люди.
Віднедавна один із під’їздів будинку № 3 по вул. Грушевського
набув неповторного образу. Вже
від вхідних дверей вражений відвідувач потрапляє у світ розкішних
квітів, які витончено, зі смаком нанесені на стіни. Автор квіткового
дива — Алла Алєксєєнко, самобутня художниця і естет.
— Взагалі, красиво оздобити
під’їзд – була ідея мої мами Галини
Григорівни, яка тут проживає, —
розповіла Алла. — Я охоче підтримала її і погодилася оздобити

Нехай же стежки Оболоні
Ведуть на нову висоту.
26.05.2009 р.
***

Пісня і доля
Віктору Лісоволу
Галина ДМИТРЕНКО
Моя пісня — ти моя доля,
Моя пісня — ти моя воля,
Моя пісня — ти мої крила,
Ти — мій безмежний світ.
Ти — моє сонце, ти — мої зорі,
Ти — мої муки, ти — мої болі,
Ти — моя радість, ти — моє щастя
І душі нескінченний політ.
О, моя пісне! Хто я без тебе?
Як мені, пісне, без тебе прожить?
Я, пісне, без тебе, мов пташка без неба,
Що хоче співати і рветься в блакить.
О, Боже! Дай сили мені, дай наснаги,
Дай днів мені більше
На світі прожить.
І знову творити, і знову співати,
І пісні, як Музі, довічно служить.

Квіткове диво у під’їзді
стіни. Приємно, що мамині сусіди
теж схвально відгукнулися на цю
пропозицію. Ось так з’явився цей
розпис.
Алла Алєксєєнко оздобила три
сходинкові прогони у стилі українського декоративно-орнаментального народного малярства петриківського розпису. Квіти немовби
посміхаються кожному, хто проходить повз. Це буйноцвіття орнаменту несе таку позитивну енергетику,
що поганий настрій зникає миттєво.
Майстриня Алла, маючи Божий
хист до малярства, навчала петриківських мальовок учнів Вишгородської школи № 1, до того ж, плете
оригінальні вироби з газетних трубок, якими, до речі, можна полюбуватися у Фейсбуці. Зазначу, що після завершення розпису у під’їзді до
Алли вже зверталися жителі інших
будинків із проханням теж оздобити їхні сходинкові прогони.
Як кажуть, життя швидкоплинне і його треба прожити красиво і з
естетичною насолодою.
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Високошвидкісний Інтернет МТМ. Тел.: (093) 366-16-66; (095) 545-15-33; (098) 201-22-66
ПО Н Е ДІ ЛО К , 1 0 Л ИПНЯ 2017 Р ОКУ
КАНАЛ 1+1
6:45, 07:10, 08:10, 09:10
«Снiданок з 1+1»
07:00, 08:00, 09:00, 12:00,
16:45, 19:30 ТСН
09:30 «Чотири весiлля - 2»
10:45 «Мiняю жiнку - 6»
12:20 Т/с «Байки Мiтяя»
14:20, 17:10 Т/с «Величне
столiття. Роксолана»
20:15, 21:20 Т/с «Свати
- 6»
22:20 Т/с «Пiзнє каяття»
23:20 Х/ф «Мiф»
UA:ПЕРШИЙ
6:00, 07:00, 08:00, 13:00,
15:00, 21:00 Новини
09:00 Т/с «Площа Берклi»
09:55 Т/с «Епоха честi»
13:55 Т/с «Лiнiя захисту»
16:20 Т/с «Красунi Едiт
Уортон»
17:20 Театральнi сезони
18:15 Новинний блок
18:50, 22:50 З перших
вуст
19:00 Новини. Культура
19:20 Перша шпальта
19:55 Вересень
20:20 Про головне

21:30 Новини. Спорт
21:50 Вiйна i мир
22:55 Вiчне
23:00, 00:00 Пiдсумки
ТРК «УКРАїНА»
6:50, 07:15, 08:15 Ранок з
Україною
07:00, 08:00, 09:00, 15:00,
19:00, 23:00 Сьогоднi
09:15 Зiрковий шлях
10:40 Т/с «Ангел у серцi»
14:45, 15:30 Т/с
«Волошки»
19:45 «Говорить Україна»
21:00 Т/с «Вангелiя»
23:30 Х/ф «Казка казок»
ТОНіС
6:05, 17:15 «Формула
Пруста. О. Злотник»
06:45, 14:10, 18:00 «Алло,
лiкарю!»
15:05 «Вiдлуння»
15:45 Джазова школа. Ю.
Копач big-band
16:20 Джазова школа. Р.
Симоненко big-band
17:00 Джазова школа. В.
Зайцев
19:00 В гостях у Д.

Гордона. С.Урсуляк
20:10, 22:55 Повiтрянi
воїни
21:20 Україна М.
Поплавського
22:00 DW-Вiзерунок дня
22:10 «Таке спортивне
життя. Г. Сартинський»
00:05 «Нiч чорних
краваток»
ТЕТ
7:50 Мультмiкс
09:30 М/с «Елвiн i
бурундуки»
10:30 Х/ф «Стоптанi
туфельки»
11:40 Т/с «Баффi винищувачка вампiрiв»
12:30 ЛавЛавСar
13:30, 19:55 Одного разу
пiд Полтавою
15:00 Т/с «Домашнiй
арешт»
17:50, 22:00 Країна У
18:50 Казки У Кiно
20:55 Рятiвники
23:00 Найгiрший водiй
країни
00:00 Т/с «Як уникнути
покарання за вбивство»

думки - 4»
СТБ
6:20, 16:00 «Все буде
добре!»
08:20 «Планета земля 2»
09:20 Х/ф «Аварiя - дочка
мента»
11:15 «Україна має
талант! Дiти»
13:55 «Битва
екстрасенсiв 14»
18:00, 22:00 «ВiкнаНовини»
18:30, 23:05 «Слiдство
ведуть екстрасенси»
20:30, 22:45 «Хата на
тата»
НТН
8:30, 19:30 Т/с «Кулагiн та
партнери»
10:10 Т/с «Детективи»
11:45 «Страх у твоєму
домi»
13:35, 15:05, 23:45 Т/с
«Комiсар Хельдт»
14:45, 19:00, 23:15
«Свiдок»
15:25 Т/с «Iлюзiя
полювання»
21:30 Т/с «Той, хто читає

НОВИЙ КАНАЛ
6:29, 08:40 Kids Time
06:30 М/ф «Ранго»
08:45 Х/ф «Дрiллбiт
Тейлор. Школа
виживання»
10:45 Х/ф «Кiнозiрка в
погонах»
12:40 Х/ф «Будинок з
приколами»
14:10 Х/ф «Дикий, дикий
Вест»
16:15 Т/с «Не родись
вродлива»
19:00 Ревiзор
22:10 Страстi за
Ревiзором
МЕГА
6:00, 14:30, 19:00
Бандитська Одеса
07:20, 00:30 Теорiя змови
08:10, 12:50 Правила
життя
09:00 Правда життя
10:00, 21:40 Мистецтво
виживання
10:50, 17:00 Тваринигенiї

11:50 Природа
сьогодення
13:40 Мiстична Україна
15:20, 23:40 Охоронцi
Гiтлера
16:10, 20:50 Скарби зi
звалища
18:00, 22:40 Технологiї їжi
20:00 Прихована
реальнiсть
ТРК «КИїВ»
8:00, 19:20, 22:15
«Столиця»
09:00 «Сироти дикої
природи»
09:30 «Київ музика»
13:00, 17:10, 20:20
«Ситуацiя»
13:10, 18:10 «Таємницi
акул»
14:05, 21:25 «Пригоди
Остiна Стiвенса»
15:00, 17:00, 19:00, 21:00,
23:00 «СТН»
15:10 «Громадська
приймальня»
16:00 Т/с «КММ»
17:20 «У центрi уваги»
20:30 «Служба порятунку»
22:55 «Українська

Нацiональна Лотерея»
K1
6:30 «TOP SHOP»
07:50 «Чи знаєте ви,
що...»
08:25 «Мультфiльми»
10:00, 16:20 «Файна
Юкрайна»
10:25, 18:00, 23:50
«Розсмiши комiка»
11:25 «Навколо М»
12:20, 19:00 «Орел i
Решка. Шопiнг»
14:15, 20:00 «Орел i
Решка. На краю свiту»
15:15, 21:00 «Орел i
Решка. Ювiлейний сезон»
22:00 Х/ф «Замерзла з
Майамi»
ІНТЕР
6:55, 20:00 «Подробицi»
07:25, 13:55 «Слiдство
вели... з Л. Каневським»
08:15 «Орел i Решка. На
краю свiту»
10:15 Т/с «Вузький мiст»
15:15 «Жди мене»
17:40 Новини
18:00, 19:00 «Стосується

кожного»
20:40 Т/с «Анна Герман»
23:55 Т/с «Впiзнай мене,
якщо зможеш»
ICTV
6:30 Факти тижня. 100
хвилин
08:45 Факти. Ранок
09:15 Надзвичайнi
новини. Пiдсумки
11:15, 13:20 Секретний
фронт
12:45, 15:45 Факти. День
14:00, 16:10 Х/ф
«Iнтереси держави»
16:25 Х/ф «Людина
листопада»
18:45, 21:05 Факти. Вечiр
19:25 Надзвичайнi
новини
20:20 Бiльше нiж правда
21:25 Т/с «Снайпер-2.
Тунгус»
22:35 Свобода слова
00:35 Х/ф «Сповiдь
небезпечної людини»
5 КАНАЛ
6:00, 21:40 Час-Time
07:00, 07:30, 08:00, 08:30,

09:00, 10:00, 11:00, 12:00,
13:00, 14:00, 15:00, 16:00,
17:00, 18:00, 19:00, 21:00,
22:00, 23:00 Час новин
07:10, 08:10, 21:25 Час
бiзнесу
07:35 Фiнансовий
тиждень
09:20, 17:50 Час громади
09:25, 10:10, 11:10,
12:25, 13:15, 14:15,
15:25, 16:15, 17:15, 18:15
Iнформацiйний день
19:30 Час. Пiдсумки дня
22:15 Стоп корупцiї!
23:10 «За Чай.com»
00:00 Час: Важливо
2+2
08:00, 18:30 «Спецкор»
08:30, 19:00 «ДжеДАI»
09:00, 21:40 «Вiн, Вона i
телевiзор»
14:45 Т/с «Загублений
свiт»
16:35 Х/ф «Мiчений»
19:30 «Зловмисники»
19:55 Х/ф «Унiверсальний
агент»
22:40 Х/ф «Нiндзя»
00:10 «Територiя обману»
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КАНАЛ 1+1
6:45, 07:10, 08:10, 09:10
«Снiданок з 1+1»
07:00, 08:00, 09:00, 12:00,
16:45, 19:30 ТСН
09:30 «Чотири весiлля - 2»
10:45, 12:20 «Мiняю
жiнку - 6»
12:40 Т/с «Байки Мiтяя»
13:40, 14:55, 20:15, 21:20
Т/с «Свати - 6»
16:00, 17:10 Т/с «Величне
столiття. Роксолана»
22:20 Т/с «Пiзнє каяття»
23:20 Х/ф «Перемагай»
UA:ПЕРШИЙ
6:00, 07:00, 08:00, 13:00,
15:00, 21:00 Новини
09:00, 16:45 Т/с «Красунi
Едiт Уортон»
09:55 Т/с «Епоха честi»
11:45 Д/с «Порятунок
ферми»
13:30 Уряд на зв’язку з
громадянами
13:55 Т/с «Лiнiя захисту»
15:15 Фольк-music
17:45 М/с «Книга
джунглiв»
18:15 Новинний блок
19:00 Новини. Культура

19:55 Нашi грошi
20:20 Про головне
21:30 Новини. Спорт
21:50 «Мисливцi на
нацистiв»
22:55 Вiчне
23:00, 00:00 Пiдсумки
ТРК «УКРАїНА»
6:10, 12:50 Агенти
справедливостi
07:00, 08:00, 09:00, 15:00,
19:00, 23:00 Сьогоднi
07:15, 08:15 Ранок з
Україною
09:15 Зiрковий шлях
10:50 Реальна мiстика
14:45, 15:30 Т/с «Жiночий
лiкар»
19:45 «Говорить Україна»
21:00 Т/с «Вангелiя»
23:30 Т/с «Закон i
порядок: Злочиннi
намiри»
ТОНіС
6:45, 22:00 DW-Вiзерунок
дня
07:00, 14:10, 18:00 «Алло,
лiкарю!»
09:50 «Будьте здоровi!»
15:10 «Соцiальний

статус»
15:50 Джазова школа.
«Парад Бiг-Бендiв»
16:20 Джазова школа. С.
Горюнович. Л. Лайнс
17:00, 20:10, 23:00
Повiтрянi воїни
19:00 В гостях у Д.
Гордона. С. Урсуляк
21:20 «Вiдлуння»
22:25 «Таке спортивне
життя. О. Харлан»
00:10 «Нiч чорних
краваток»
ТЕТ
7:20 М/с «Дорамандрiвниця»
07:50 Мультмiкс
09:30 М/с «Елвiн i
бурундуки»
10:30 Х/ф «Бременськi
музиканти»
11:40 Т/с «Баффi винищувачка вампiрiв»
13:30, 19:55 Одного разу
пiд Полтавою
14:35 Готель Галiцiя
15:00 Т/с «Домашнiй
арешт»
17:50, 22:00 Країна У
18:50 Казки У Кiно

23:00 Найгiрший водiй
країни
00:00 Т/с «Як уникнути
покарання за вбивство»
СТБ
6:40, 16:00 «Все буде
добре!»
08:35 «Все буде смачно!»
09:20 «Україна має
талант! Дiти»
12:00 «Мiстичнi iсторiї-2 з
П. Костiциним»
13:50 «Битва
екстрасенсiв. Чоловiки
проти жiнок»
18:00, 22:00 «ВiкнаНовини»
18:30, 23:05 «Слiдство
ведуть екстрасенси»
20:30, 22:45 «Вагiтна
у 16»
НТН
6:15 Х/ф «Акцiя»
07:55, 09:00, 19:30 Т/с
«Кулагiн та партнери»
08:30 Ранковий «Свiдок»
10:30, 17:25 Т/с
«Детективи»
12:00 «Страх у твоєму
домi»

13:45, 15:05, 23:45 Т/с
«Комiсар Хельдт»
14:45, 19:00, 23:15
«Свiдок»
15:40, 21:30 Т/с «Той, хто
читає думки - 4»
НОВИЙ КАНАЛ
6:10 М/с «Пригоди Кота в
чоботях»
06:59 Kids Time
07:00 Т/с «Татусевi
дочки»
16:15 Т/с «Не родись
вродлива»
19:00 Вiд пацанки до
панянки
21:40 Х/ф «Знайомство з
батьками»
23:45 Х/ф «Кiнозiрка в
погонах»
МЕГА
6:00 Бандитський Київ
08:10, 12:50 Правила
життя
09:00 Правда життя
10:00, 21:40 Мистецтво
виживання
10:50 Тварини-генiї
11:50 Природа
сьогодення

13:40 Мiстична Україна
14:30, 19:00 Бандитська
Одеса
15:20, 23:40 Охоронцi
Гiтлера
16:10, 20:50 Скарби зi
звалища
17:00 Сироти дикої
природи
18:00, 22:40 Технологiї їжi
20:00 Прихована
реальнiсть
00:30 Наука проти
мiстики
ТРК «КИїВ»
8:00, 19:20, 22:15
«Столиця»
09:00 «Служба порятунку»
09:30 «Київ музика»
13:00, 17:10, 20:20
«Ситуацiя»
13:10 «Таємницi акул»
14:05, 21:25 «Пригоди
Остiна Стiвенса»
15:00, 17:00, 19:00, 21:00,
23:00 «СТН»
15:10 «Громадська
приймальня»
16:00 Т/с «КММ»
17:20 «У центрi уваги»
18:10 «Океанiчний

ветеринар»
20:30 «Київськi iсторiї»
22:55 «Українська
Нацiональна Лотерея»
K1
6:30 «TOP SHOP»
07:50 «Чи знаєте ви,
що...»
08:25 «Мультфiльми»
10:00 «Файна Юкрайна»
10:25, 18:00 «Розсмiши
комiка»
11:25 «Навколо М»
12:20, 19:00 «Орел i
Решка. Шопiнг»
14:15, 20:00 «Орел i
Решка. На краю свiту»
15:15, 21:00 «Орел i
Решка. Ювiлейний сезон»
16:20, 23:00 Т/с «Доктор
Хаус»
22:00 «КВН на БIС»
ІНТЕР
6:40, 20:00 «Подробицi»
07:20, 15:10 «Слiдство
вели... з Л. Каневським»
08:15 «Орел i Решка. На
краю свiту»
10:10 «Давай
одружимося»

12:10, 20:40 Т/с «Анна
Герман»
16:45 «Речдок»
17:40 Новини
18:00, 19:00 «Стосується
кожного»
23:55 Т/с «Впiзнай мене,
якщо зможеш»
ICTV
6:30 Ранок у великому
мiстi
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:25 Надзвичайнi
новини
09:50 Бiльше нiж правда
11:15, 13:20 Х/ф
«Одинак»
12:45, 15:45 Факти. День
13:30, 16:10 Т/с
«Демони»
17:50, 21:30 Т/с
«Снайпер-2. Тунгус»
18:45, 21:10 Факти. Вечiр
20:20 Громадянська
оборона
22:20 Х/ф «Втiкач»
5 КАНАЛ
6:45, 18:45 Мiсцевий час
07:00, 07:30, 08:00, 08:30,
09:00, 10:00, 11:00, 12:00,

13:00, 14:00, 15:00, 16:00,
17:00, 18:00, 19:00, 21:00,
22:00, 23:00 Час новин
07:10, 08:10, 21:25 Час
бiзнесу
08:50 Клуб LIFE
09:20, 17:50 Час громади
09:25, 10:10, 11:10,
12:25, 13:15, 14:15,
15:25, 16:15, 17:15, 18:15
Iнформацiйний день
19:30 Час. Пiдсумки дня
22:15 Агрокраїна
22:30 Кордон держави
23:10 «За Чай.com»
00:00 Час: Важливо
2+2
08:00, 18:30 «Спецкор»
08:30, 19:00 «ДжеДАI»
09:00 Д/п «Помста
природи»
11:00, 21:50 «Вiн, Вона i
телевiзор»
15:00 Т/с «Загублений
свiт»
16:50 Х/ф «Небезпечне
мистецтво»
19:30 «Зловмисники»
19:55 Х/ф «Полiцейськi»
22:50 Т/с «Теорiя брехнi
3»

С Е Р Е ДА , 1 2 Л ИПНЯ 2017 Р ОК У
КАНАЛ 1+1
6:45, 07:10, 08:10, 09:10
«Снiданок з 1+1»
07:00, 08:00, 09:00, 12:00,
16:45, 19:30 ТСН
09:30 «Чотири весiлля - 3»
10:45, 12:20 «Мiняю
жiнку - 6»
12:40 Т/с «Байки Мiтяя»
13:50, 14:55, 20:15, 21:20
Т/с «Свати - 6»
16:00, 17:10 Т/с «Величне
столiття. Роксолана»
22:20 Т/с «Пiзнє каяття»
23:20 Х/ф «Найкращий
екзотичний готель
«Мерiголд»
UA:ПЕРШИЙ
6:00, 07:00, 08:00, 13:00,
15:00, 21:00 Новини
06:25 Вiд першої особи
09:00, 16:30 Т/с «Красунi
Едiт Уортон»
09:55 Т/с «Епоха честi»
11:45 Д/с «Порятунок
ферми»
13:55 Т/с «Лiнiя захисту»
17:45 М/с «Книга
джунглiв»
18:15 Новинний блок

19:00 Новини. Культура
19:55 Слiдство. Iнфо
21:30 Новини. Спорт
22:55 Вiчне
23:00, 00:00 Пiдсумки
ТРК «УКРАїНА»
6:10, 12:50 Агенти
справедливостi
07:00, 08:00, 09:00, 15:00,
19:00, 23:00 Сьогоднi
07:15, 08:15 Ранок з
Україною
09:15 Зiрковий шлях
10:50 Реальна мiстика
14:45 Т/с «Жiночий лiкар»
15:30 Т/с «Жiночий
лiкар 2»
19:45 «Говорить Україна»
21:00 Т/с «Вангелiя»
23:30 Т/с «Закон i
порядок: Злочиннi
намiри»
ТОНіС
6:00, 17:00 «Формула
Пруста. А. Матвiйчук»
07:05, 14:05, 18:00 «Алло,
лiкарю!»
10:45 «Зимою i лiтом
мандруємо свiтом»

15:40 Джазова школа. С.
Ситник
16:00 Джазова школа. А.
Зайченко i С. Ситник
16:10 Rock Time з П.
Полтарєвим
18:55 В гостях у Д.
Гордона. О. Пахмутова
20:00, 22:45 Повiтрянi
воїни
21:20 Глобал - 3000
22:15 «Таке спортивне
життя. О. Саладуха»
23:50 «Натхнення»
00:00 «Нiч чорних
краваток»
ТЕТ
7:20 М/с «Дорамандрiвниця»
10:30 Х/ф «Йоринда i
Йорингель»
11:40 Т/с «Баффi винищувачка вампiрiв»
13:30, 19:55 Одного разу
пiд Полтавою
15:00 Т/с «Домашнiй
арешт»
17:50, 22:00 Країна У
18:50 Казки У Кiно
20:55 Рятiвники

23:00 Найгiрший водiй
країни
00:00 Т/с «Як уникнути
покарання за вбивство»
СТБ
6:45, 16:00 «Все буде
добре!»
08:40 «Все буде смачно!»
09:25 «Україна має
талант! Дiти»
12:00 «Мiстичнi iсторiї-2 з
П. Костiциним»
13:50 «Битва
екстрасенсiв. Чоловiки
проти жiнок»
18:00, 22:00 «ВiкнаНовини»
18:30, 23:05 «Слiдство
ведуть екстрасенси»
20:35, 22:45 «Кохана, ми
вбиваємо дiтей»
НТН
6:15 Х/ф «Самотня жiнка
бажає познайомитись»
07:55, 09:00, 19:30 Т/с
«Кулагiн та партнери»
08:30 Ранковий «Свiдок»
10:35, 17:25 Т/с
«Детективи»

12:00 «Страх у твоєму
домi»
13:45, 15:05, 23:45 Т/с
«Комiсар Хельдт»
14:45, 19:00, 23:15
«Свiдок»
15:40, 21:30 Т/с «Той, хто
читає думки - 4»
01:30 Т/с «Полiцiя Маямi»
НОВИЙ КАНАЛ
6:10 М/с «Пригоди Кота в
чоботях»
07:05 Kids Time
07:10, 19:00 Вiд пацанки
до панянки
09:50 Т/с «Татусевi
дочки»
16:15 Т/с «Не родись
вродлива»
21:40 Х/ф «Знайомство з
Факерами»
23:50 Х/ф «Прокляття
моєї матерi»
МЕГА
6:00, 14:30, 19:00
Бандитська Одеса
08:10, 12:50 Правила
життя
10:00, 21:40 Мистецтво

виживання
10:50, 17:00 Сироти дикої
природи
11:50 Природа
сьогодення
15:20, 23:40 Охоронцi
Гiтлера
16:10, 20:50 Скарби зi
звалища
18:00, 22:40 Технологiї їжi
20:00 Прихована
реальнiсть
00:30 Україна: забута
iсторiя
ТРК «КИїВ»
8:00, 19:20, 22:15
«Столиця»
09:00 «Київськi iсторiї»
09:30 «Київ музика»
13:00, 17:10, 20:20
«Ситуацiя»
13:10, 18:10 «Океанiчний
ветеринар»
14:05, 21:25 «Пригоди
Остiна Стiвенса»
15:00, 17:00, 19:00, 21:00,
23:00 «СТН»
15:10 «Громадська
приймальня»
16:00 Т/с «КММ»

17:20 «У центрi уваги»
20:30 «Якiсне життя»
22:55 «Українська
Нацiональна Лотерея»
K1
7:50 «Чи знаєте ви, що...»
08:25 «Мультфiльми»
10:00 «Файна Юкрайна»
10:25, 18:00 «Розсмiши
комiка»
11:25 «Навколо М»
12:20, 19:00 «Орел i
Решка. Шопiнг»
14:15, 20:00 «Орел i
Решка. На краю свiту»
15:15, 21:00 «Орел i
Решка. Ювiлейний сезон»
16:20, 23:00 Т/с «Доктор
Хаус»
22:00 «КВН на БIС»
ІНТЕР
6:40, 20:00 «Подробицi»
07:20, 15:10 «Слiдство
вели... з Л. Каневським»
08:15 «Орел i Решка. На
краю свiту»
10:10 «Давай
одружимося»
12:10, 20:40 Т/с «Анна

Герман»
16:45 «Речдок»
17:40 Новини
18:00, 19:00 «Стосується
кожного»
22:40 Т/с «Впiзнай мене,
якщо зможеш»
ICTV
6:30 Ранок у великому
мiстi
08:45 Факти. Ранок
09:45 Громадянська
оборона
09:15, 19:25 Надзвичайнi
новини
10:45, 13:20 Х/ф «Втiкач»
12:45, 15:45 Факти. День
13:30, 16:10 Т/с
«Демони»
17:50, 21:30 Т/с
«Снайпер-2. Тунгус»
18:45, 21:10 Факти. Вечiр
20:20 Секретний фронт
22:20 Х/ф «Служителi
закону»
5 КАНАЛ
6:00, 21:40 Час-Time
06:45, 18:45 Мiсцевий час
07:00, 07:30, 08:00, 08:30,

09:00, 10:00, 11:00, 12:00,
13:00, 14:00, 15:00, 16:00,
17:00, 18:00, 19:00, 21:00,
22:00, 23:00 Час новин
07:10, 08:10, 21:25 Час
бiзнесу
09:20, 17:50 Час громади
09:25, 10:10, 11:10,
12:25, 13:15, 14:15,
15:25, 16:15, 17:15, 18:15
Iнформацiйний день
19:30 Час. Пiдсумки дня
22:15 Особливий погляд
23:10 «За Чай.com»
00:00 Час: Важливо
2+2
6:00 Мультфiльми
08:00, 18:30 «Спецкор»
08:30, 19:00 «ДжеДАI»
09:00, 22:55 «Територiя
обману»
11:00, 21:55 «Вiн, Вона i
телевiзор»
15:00 Т/с «Загублений
свiт»
16:50 Х//ф «Пристрелити
героя»
19:30 «Зловмисники»
19:55 Х//ф «Закон
доблестi»

Ч Е ТВ Е Р , 1 3 Л ИПНЯ 2017 Р ОК У
КАНАЛ 1+1
6:00, 07:00, 08:00, 09:00,
12:00, 16:45, 19:30 ТСН
06:45, 07:10, 08:10, 09:10
«Снiданок з 1+1»
09:30 «Чотири весiлля - 3»
10:45, 12:20 «Мiняю
жiнку - 7»
12:35 Т/с «Байки Мiтяя»
13:40, 14:50 Т/с «Свати
- 6»
16:00, 17:10 Т/с «Величне
столiття. Роксолана»
20:15, 21:15 Т/с «Пiзнє
каяття»
22:15 Х/ф «Пiнгвiни
мiстера Поппера»
00:00 Рут Бредлi в комедiї
«Греберси»
UA:ПЕРШИЙ
6:00, 07:00, 08:00, 13:00,
15:00, 21:00 Новини
09:00, 16:30 Т/с «Красунi
Едiт Уортон»
09:55 Т/с «Епоха честi»
13:30 Слiдство. Iнфо
13:55 Т/с «Лiнiя захисту»
15:20 Надвечiр’я. Долi
17:25 Школа Мерi
Поппiнс

17:40 М/с «Книга
джунглiв»
18:15 Новинний блок
19:00 Новини. Культура
20:20 Про головне
21:30 Новини. Спорт
22:55 Вiчне
23:00, 00:00 Пiдсумки
ТРК «УКРАїНА»
07:00, 08:00, 09:00, 15:00,
19:00, 23:00 Сьогоднi
07:15, 08:15 Ранок з
Україною
09:15 Зiрковий шлях
10:50 Реальна мiстика
14:45, 15:30 Т/с «Жiночий
лiкар 2»
19:45 «Говорить Україна»
21:00 Т/с «Вангелiя»
23:30 Т/с «Закон i
порядок: Злочиннi
намiри»
ТОНіС
6:05, 17:05 «Формула
Пруста. Iво Бобул»
07:00, 14:10, 18:00 «Алло,
лiкарю!»
09:45 «Ландшафтнi iгри»
10:40 «Зимою i лiтом

мандруємо свiтом»
15:10 «Соцiальний
статус»
15:55 Rock Time з П.
Полтарєвим
18:55 В гостях у Д.
Гордона. О. Пахмутова
21:20 «Вiдлуння»
22:25 «Таке спортивне
життя. П. Тимошенко»
22:50 Людина-здобич
23:50 «Кумири»
00:00 «Нiч чорних
краваток»
ТЕТ
07:50 Мультмiкс
09:30 М/с «Елвiн i
бурундуки»
10:30 Х/ф «Хоробрий
кравчик»
11:40 Т/с «Баффi винищувачка вампiрiв»
13:30, 19:55 Одного разу
пiд Полтавою
15:00 Т/с «Домашнiй
арешт»
17:50, 22:00 Країна У
18:50 Казки У Кiно
20:55 Рятiвники
23:00 Найгiрший водiй

країни
00:00 Т/с «Як уникнути
покарання за вбивство»

«Свiдок»
15:40, 21:30 Т/с «Той, хто
читає думки - 4»

СТБ
08:40 «Все буде смачно!»
09:25 «Україна має
талант! Дiти»
12:00 «Мiстичнi iсторiї-2 з
П. Костiциним»
13:55 «Битва
екстрасенсiв. Чоловiки
проти жiнок»
18:00, 22:00 «ВiкнаНовини»
18:30 «Слiдство ведуть
екстрасенси»
20:35, 22:45 «Я
соромлюсь свого тiла 3»

НОВИЙ КАНАЛ
6:10 М/с «Пригоди Кота в
чоботях»
07:05 Kids Time
07:10, 19:00 Вiд пацанки
до панянки
09:45 Т/с «Татусевi
дочки»
16:15 Т/с «Не родись
вродлива»
21:40 Х/ф «Знайомство з
Факерами 2»
23:40 Х/ф «Старе
загартування»

НТН
7:55, 09:00, 19:30 Т/с
«Кулагiн та партнери»
08:30 Ранковий «Свiдок»
10:35, 17:25 Т/с
«Детективи»
12:00 «Страх у твоєму
домi»
13:45, 15:05, 23:45 Т/с
«Комiсар Хельдт»
14:45, 19:00, 23:15

МЕГА
6:00 Бандитський Київ
08:10, 12:50 Правила
життя
09:00 Правда життя
10:00, 21:40 Мистецтво
виживання
10:50, 17:00 Сироти дикої
природи
13:40 Мiстична Україна
14:30, 19:00 Бандитська
Одеса

15:20, 23:40 Охоронцi
Гiтлера
16:10, 20:50 Скарби зi
звалища
18:00, 22:40 Технологiї їжi
20:00 Прихована
реальнiсть
00:30 Таємницi
кримiнального свiту
ТРК «КИїВ»
8:00, 19:20, 22:15
«Столиця»
09:00 «Якiсне життя»
09:30 «Київ музика»
13:00, 17:10, 20:20
«Ситуацiя»
13:10, 18:10 «Океанiчний
ветеринар»
14:05 «Пригоди Остiна
Стiвенса»
15:00, 17:00, 19:00, 21:00,
23:00 «СТН»
15:10 «Громадська
приймальня»
16:00 Т/с «КММ»
17:20 «У центрi уваги»
20:30 «Прогулянки
мiстом»
21:25 «Природа сьогоднi»
22:55 «Українська

Нацiональна Лотерея»
K1
6:30 «TOP SHOP»
07:50 «Чи знаєте ви,
що...»
08:25 «Мультфiльми»
10:00 «Файна Юкрайна»
10:25, 18:00 «Розсмiши
комiка»
11:25 «Навколо М»
12:20, 19:00 «Орел i
Решка. Шопiнг»
14:15, 20:00 «Орел i
Решка. На краю свiту»
15:15, 21:00 «Орел i
Решка. Ювiлейний сезон»
16:20, 23:00 Т/с «Доктор
Хаус»
22:00 «КВН на БIС»
ІНТЕР
6:40, 20:00 «Подробицi»
07:20, 14:10 «Слiдство
вели... з Л. Каневським»
08:15 «Орел i Решка. На
краю свiту»
10:10 «Давай
одружимося»
12:10, 20:40 Т/с «Анна
Герман»

16:45 «Речдок»
17:40 Новини
18:00, 19:00 «Стосується
кожного»
22:45 Т/с «Впiзнай мене,
якщо зможеш»
ICTV
6:30 Ранок у великому
мiстi
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:20 Надзвичайнi
новини
09:45 Секретний фронт
10:45, 13:20 Х/ф
«Служителi закону»
12:45, 15:45 Факти. День
13:35, 16:10 Т/с
«Демони»
17:50, 21:30 Т/с
«Снайпер-2. Тунгус»
18:45, 21:10 Факти. Вечiр
22:20 Х/ф «Пункт
призначення»
00:15 Т/с «Лас-Вегас»
5 КАНАЛ
6:00, 21:40 Час-Time
06:45, 18:45 Мiсцевий час
07:00, 07:30, 08:00, 08:30,
09:00, 10:00, 11:00, 12:00,

13:00, 14:00, 15:00, 16:00,
17:00, 18:00, 19:00, 21:00,
22:00, 23:00 Час новин
07:10, 08:10, 21:25 Час
бiзнесу
07:50 Мотор
09:20, 17:50 Час
громади
09:25, 10:10, 11:10,
12:25, 13:15, 14:15,
15:25, 16:15, 17:15, 18:15
Iнформацiйний день
19:30 Час. Пiдсумки дня
22:15 Акцент
23:10 «За Чай.com»
00:00 Час: Важливо
2+2
08:00, 18:30 «Спецкор»
08:30, 19:00 «ДжеДАI»
09:00, 00:15 «Територiя
обману»
11:00, 23:15 «Вiн, Вона i
телевiзор»
14:45 Т/с «Загублений
свiт»
16:35 Х//ф «Закон
доблестi»
19:20 Х//ф «Сiрi»
21:30 Х//ф «Крадiжка у
Лас-Вегасi»
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П ’Я Т Н ИЦ Я, 1 4 Л ИПНЯ 2 017 Р ОК У
КАНАЛ 1+1
6:00, 07:00, 08:00, 09:00,
12:00, 16:45, 19:30 «ТСН»
06:45, 07:10, 08:10, 09:10
«Снiданок з 1+1»
09:30 «Чотири весiлля
- 3»
10:45, 12:20 «Мiняю
жiнку - 7»
12:30 Т/с «Байки Мiтяя»
14:30, 17:10 Т/с «Величне
столiття. Роксолана»
20:15, 22:10 «Лiга смiху 2»
00:00 «Вечiрнiй Київ»
UA:ПЕРШИЙ
6:00, 07:00, 08:00, 13:00,
15:00, 21:00 Новини
09:00 Т/с «Красунi Едiт
Уортон»
09:55 Т/с «Епоха честi»
11:45 Д/с «Порятунок
ферми»
13:55 Т/с «Лiнiя захисту»
15:20 Вiра. Надiя. Любов
17:45 М/с «Книга
джунглiв»
18:15 Новинний блок
19:00 Новини. Культура

19:20 Д/с «Увесь цей
джаз»
21:30 Новини. Спорт
23:00, 00:00 Пiдсумки
ТРК «УКРАїНА»
6:10, 12:50 Агенти
справедливостi
07:00, 08:00, 09:00, 15:00,
19:00, 23:00 Сьогоднi
07:15, 08:15 Ранок з
Україною
09:15 Зiрковий шлях
10:50 Реальна мiстика
14:45, 15:30 Т/с «Жiночий
лiкар 2»
19:45 «Говорить Україна»
21:00, 00:00 Т/с
«Вангелiя»
23:20 «Слiдами
Самозванця»
ТОНіС
6:00, 17:05
«Формула Пруста. М.
Сидоржевський»
06:45, 22:10 DWВiзерунок дня
06:55, 14:00, 18:00 «Алло,

лiкарю!»
10:25 «Моднi iсторiї з
Оксаною Новицькою»
15:35 Концерт Г.
Татарченка «Такi знайомi
мелодiї»
18:55 В гостях у
Д.Гордона. О. Пахмутова
19:55 Людина-здобич
20:50 М. Поплавський.
Формула успiху
22:25 П. Зiбров
«Ювiлейний концерт»
00:20 «Нiч чорних
краваток»
ТЕТ
7:20 М/с «Дорамандрiвниця»
07:50 Мультмiкс
09:35 Х/ф «Гнiв»
13:30 Одного разу пiд
Полтавою
15:00 Т/с «Домашнiй
арешт»
17:50 Країна У
18:50 Казки У Кiно
20:00 Х/ф «Боги, мабуть,
з’їхали з глузду 2»

22:00 Х/ф «Вiдчайдушнi
шахраї»
00:00 Х/ф «128 ударiв
серця на хвилину»

«Комiсар Хельдт»
14:45, 19:00, 23:15
«Свiдок»
15:40, 21:30 Т/с «Той, хто
читає думки - 4»

СТБ
8:05 Х/ф «Швидкий поїзд»
10:00 Х/ф «Вам i не
снилося»
11:50 Х/ф «Гордiсть та
упередження»
18:00, 22:00 «ВiкнаНовини»
18:30 Х/ф «З привiтом,
Козаностра»
20:30, 22:45 Х/ф
«Домробiтниця»
23:00 «Слiдство ведуть
екстрасенси»
НТН
7:55, 09:00, 19:30 Т/с
«Кулагiн та партнери»
08:30 Ранковий «Свiдок»
10:35, 17:25 Т/с
«Детективи»
12:00 «Страх у твоєму
домi»
13:45, 15:05, 23:45 Т/с

НОВИЙ КАНАЛ
06:59 Kids Time
07:00 Серця трьох
16:20 Вiд пацанки до
панянки
21:10 Х/ф «Непроханi
гостi»
23:20 Х/ф «Кохання без
зобов’язань»
МЕГА
07:20 Пiдроблена iсторiя
08:10, 12:50 Правила
життя
09:00 Правда життя
10:00, 21:40 Мистецтво
виживання
10:50, 17:00 Сироти дикої
природи
13:40 Мiстична Україна
15:20, 23:40 Охоронцi
Гiтлера
16:10, 20:50 Скарби зi

звалища
18:00, 22:40 Технологiї їжi
00:30 Бандитський Київ
ТРК «КИїВ»
8:00, 19:20, 22:15
«Столиця»
09:00 «Прогулянки
мiстом»
13:00, 17:10, 20:20
«Ситуацiя»
13:10, 18:10 «Океанiчний
ветеринар»
14:05, 21:25 «Природа
сьогоднi»
15:00, 17:00, 19:00, 21:00,
23:00 «СТН»
15:10 «Громадська
приймальня»
16:00 Т/с «КММ»
16:55 «Самопомiч.
Країна»
17:20 «У центрi уваги»
20:30 «Сироти дикої
природи»
22:55 «Українська
Нацiональна Лотерея»
K1

7:50 «Чи знаєте ви, що...»
08:25 «Мультфiльми»
10:00, 16:20 «Файна
Юкрайна»
10:25, 18:00 «Розсмiши
комiка»
11:25 «Навколо М»
12:20, 19:00 «Орел i
Решка. Шопiнг»
14:15, 20:00 «Орел i
Решка. На краю свiту»
15:15, 21:00 «Орел i
Решка. Ювiлейний сезон»
22:00 «КВН на БIС»
23:00 «Вечiрнiй квартал»
ІНТЕР
6:40 «Подробицi»
07:20, 14:10 «Слiдство
вели... з Л. Каневським»
08:15 «Орел i Решка. На
краю свiту»
10:10 «Давай
одружимося»
12:10 Т/с «Анна Герман»
16:45 «Речдок»
17:40 Новини
18:00 «Стосується
кожного»

20:00 «Подробицi тижня»
22:00 Х/ф «Трест, який
лопнув»
ICTV
6:30 Ранок у великому
мiстi
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:25 Надзвичайнi
новини
11:20, 13:20 Х/ф «Стюарт
Лiттл»
12:45, 15:45 Факти. День
13:45, 16:10 Т/с
«Демони»
17:55 Т/с «Снайпер-2.
Тунгус»
18:45, 21:10 Факти. Вечiр
20:20 Антизомбi
21:30 Скетч-шоу «На
трьох»
00:50 Х/ф «Пункт
призначення-4»
5 КАНАЛ
6:45, 18:45 Мiсцевий час
07:00, 07:30, 08:00, 08:30,
09:00, 10:00, 11:00, 12:00,
13:00, 14:00, 15:00, 16:00,

17:00, 18:00, 19:00, 21:00,
22:00, 23:00 Час новин
09:20, 17:50 Час громади
09:25, 10:10, 11:10, 12:25,
13:15, 14:15, 15:25, 16:15,
17:15 Iнформацiйний
день
18:15 Iнтерв’ю з Андрiєм
Сусленком
19:30 Час. Пiдсумки дня
22:15 Стоп корупцiї!
23:10 «За Чай.com»
00:00 Час: Важливо
2+2
6:00 Мультфiльми
08:00, 18:30 «Спецкор»
08:30, 19:00 «ДжеДАI»
09:00 «Територiя обману»
10:00 «Роби бiзнес»
10:40 «Вiн, Вона i
телевiзор»
14:45 Х/ф «Потоп»
16:15 Х//ф «Сiрi»
19:20 Х//ф «План
пограбування»
20:50 Х/ф «Ведмежатник»
23:05 «Змiшанi
єдиноборства. UFC.»

СУБОТ А , 15 Л ИПНЯ 2017 Р ОК У
КАНАЛ 1+1
6:00, 19:30 ТСН
06:15, 23:15 «Свiтське
життя»
07:15 Х/ф «Абонент
тимчасово недосяжний»
11:40 Т/с «Пiзнє каяття»
16:30, 21:15 «Вечiрнiй
квартал»
18:30 «Розсмiши комiка
2017»
20:15 Х/ф «Знай наших»
00:15 «Лiга смiху 2»
UA:ПЕРШИЙ
6:35 Пiдсумки
09:00 М/с «Пiп вiдкриває
свiт»
09:50 М/с «Легенда про
Бiлоснiжку»
11:50 Фольк-music
16:40 Книга.ua
17:10 Чоловiчий клуб.
Спорт
18:20 Чоловiчий клуб
19:00 Д/с «Скарби та
смертельнi таємницi
морiв»
21:00 Новини
21:30 Розсекречена

iсторiя
22:20 Д/с «Дикi тварини»
23:25 Життєлюб
23:50 На слуху. Пiдсумки
ТРК «УКРАїНА»
7:00, 15:00, 19:00
Сьогоднi
07:15 Зiрковий шлях
08:45, 15:20 Т/с
«Вангелiя»
16:20, 19:40 Т/с «Мiй
коханий генiй»
20:50 Футбол. Супер
Кубок України «Шахтар» «Динамо»
23:20 Євро 2012.
Українська гордiсть
ТОНіС
6:10 Х/ф «Весна»
09:50 «Шеф-кухар
країни»
10:25 Життя в цифрi
11:30 Завтра-сьогоднi
13:50 «Iпостасi спорту»
15:30 «Соцiальний
статус»
16:05 «Поетичнопiсенний вечiр за участю

А.Демиденка та М.Сивого
«Поезiя, що лiкує»
18:55 А. Демчук.
Український пересмiшник
21:05 Концерт М.
Поплавського «Fashion
Knukim»
22:20 Квартет «Гетьман»
запрошує
00:00 «Вихiдний, пiсля
опiвночi»
ТЕТ
6:50 Байдикiвка
07:20 М/с «Дорамандрiвниця»
07:50 Мультмiкс
09:30 М/с «Елвiн i
бурундуки»
10:10 М/с «Дора i друзi.
Пригоди в мiстi»
10:40 М/ф «Iгор»
12:05, 19:50 Одного разу
пiд Полтавою
13:40 Казки У Кiно
15:50 Х/ф «Вiдчайдушнi
шахраї»
17:50 Х/ф «Боги, мабуть,
з’їхали з глузду 2»
22:00 Країна У

00:00 Х/ф «Розумне
рiшення»

кохання»
21:20 Х/ф «Скаженi»
23:10 Х/ф «Розплата»

СТБ
6:05 «Все буде добре!»
08:05 «Караоке на
Майданi»
09:00 «Все буде смачно!»
11:20 «Хата на тата»
13:15 «Вагiтна у 16»
15:15 Х/ф «З привiтом,
Козаностра»
17:05 Х/ф
«Домробiтниця»
19:00 Х/ф «40+ або
Геометрiя почуттiв»
22:40 Х/ф «Формула
кохання»
00:15 «Слiдство ведуть
екстрасенси»
НТН
5:30 Х/ф «Викликаємо
вогонь на себе»
11:30 «Речовий доказ»
14:05 «Склад злочину»
15:45 «Крутi 90-тi»
19:00 «Свiдок»
19:30 Х/ф «Помста:
зворотна сторона

НОВИЙ КАНАЛ
6:00 М/с «Пригоди Кота в
чоботях»
06:59 Kids Time
07:00 Ревiзор
10:10 Страстi за
Ревiзором
12:50 Т/с «CашаТаня»
14:50 Х/ф «Деннiсмучитель»
16:40 Х/ф «Непроханi
гостi»
19:00 Х/ф «Клiк: з
пультом по життю»
21:00 Х/ф «Завжди кажи
«Так»
23:00 Х/ф «Дiвчина моїх
кошмарiв»
МЕГА
6:00 Бандитський Київ
07:20, 00:00 Мiстична
Україна
08:20, 18:30 У пошуках
iстини
10:00 Охоронцi Гiтлера

11:40 Дослiдження часу
13:30 Таємниця
Джоконди
14:30 Крилатi мавпи
Шангрi-Ла
15:30 Дика Бразилiя
21:10 Код неандертальця
23:00 Мандрiвка у себе
ТРК «КИїВ»
8:00 «Київськi iсторiї»
08:30 «Служба порятунку»
09:00, 20:30 «Життєвi
iсторiї»
09:30, 14:00 «Прогулянки
мiстом»
10:00 «Якiсне життя»
10:30 «Київ музика»
14:30 «Мультляндiя»
15:10 «Приречений на
любов»
16:50 «Паспортний стiл»
17:00, 19:00, 21:00, 23:15
«СТН»
17:20 Х/ф «Зустрiчi та
проводжання»
19:20 Х/ф «Пощастить у
коханнi»
21:25 Х/ф «Природжений
гонщик»

23:10 «Українська
Нацiональна Лотерея»

23:50 Х/ф «Сiм днiв до
весiлля»

K1
6:30 «TOP SHOP»
07:50 «Чи знаєте ви,
що...»
08:25 «Мультфiльми»
09:50 Х/ф «Вчитель року»
12:00 Т/с «H2O: Просто
додай води»
13:20 «Орел i Решка.
Курортний сезон»
21:00 «Орел i Решка.
Незвiдана Європа»
23:50 «Вечiрнiй квартал»

ICTV
6:15 Дивитись усiм!
07:15 Без гальм
08:15 М i Ж
08:45 Факти. Ранок
09:15 Скетч-шоу «На
трьох»
12:35, 13:00 Х/ф «День
трифiдiв»
12:45 Факти. День
16:25 Х/ф «Такий же
зрадник, як i ми»
18:45 Факти. Вечiр
19:20 Надзвичайнi
новини. Пiдсумки
20:05 Х/ф «Iгри патрiотiв»
22:35 Х/ф «Пряма та
очевидна загроза»

ІНТЕР
6:45 Мультфiльм
07:15 Х/ф «Дiвчина без
адреси»
09:00, 11:00 «Городок»
10:00 Док. проект
«Нам його не вистачає.
Згадуючи I. Олейникова»
13:45 Х/ф «Королева
бензоколонки»
15:10, 20:30 Т/с «Вона не
могла iнакше»
20:00 «Подробицi»

5 КАНАЛ
7:00, 08:00, 09:00, 10:00,
11:00, 12:00, 13:00, 14:00,
15:00, 16:00, 17:00, 18:00,
19:00, 20:00, 22:00, 00:00
Час новин
07:30, 14:10 Вiдкрита
церква

12:15 Сiмейнi зустрiчi
12:35 Прес-конференцiя
щодо ситуацiї у зонi АТО
13:10 Кiно з Я. Соколовою
13:30 Феєрiя мандрiв
18:25 Фактор безпеки
19:25 Машина часу
21:00 Велика полiтика
21:30 Вiкно в Америку
22:30 Док. проект «Вiддiл
кадрiв»
23:25 Нацiональний актив
2+2
6:00 Мультфiльми
08:00 «Зловмисники»
09:25 Д/п «Помста
природи»
13:30, 01:40 Прем’єра!
«Цiлком таємно»
14:00 «Вiн, Вона i
телевiзор»
16:40 Х/ф «Потоп»
18:10 Х/ф «Ведмежатник»
20:30 Х/ф «Таємний
план»
22:20 Х/ф «День мумiї»
00:00 Т/с «Iнспектор
Алекс» (5 сезон)

НЕДIЛЯ , 16 Л ИПНЯ 2 017 Р ОК У
КАНАЛ 1+1
6:00 Х/ф «Абонент
тимчасово недосяжний»
09:00 Лотерея «Лотозабава»
09:40 М/ф «Маша i
ведмiдь»
10:10 «Розсмiши комiка»
11:10, 12:10, 13:10, 14:10,
15:10, 16:10, 17:10, 18:30
«Свiт навиворiт - 8»
19:30, 05:20 «ТСНТиждень»
21:00 Х/ф «Папарацi»
UA:ПЕРШИЙ
6:35 На слуху
08:10 Смакота
09:50 Х/ф «Королiвський
генерал»
14:30 Мистецькi iсторiї
14:40 Фольк-music
15:50 Д/с «Садовi
скарби»
16:45 Х/ф «Золото»
18:35 Х/ф «Марiя
Антуанетта»
20:30 Перша шпальта
21:00 Новини
22:20 Мистецький пульс
Америки

23:25 Територiя закону
23:30 Вiд першої особи.
Пiдсумки
ТРК «УКРАїНА»
6:50 Сьогоднi
07:30 Зiрковий шлях
08:40 Т/с «Вангелiя»
13:45 Т/с «Бабуся при
надiї»
17:40, 20:00 Т/с «Причал
кохання i надiї»
19:00 Подiї тижня з
Олегом Панютою
22:40 Т/с «Мiй коханий
генiй»
ТОНіС
6:00 Х/ф «Мрiя»
07:50 «Натхнення»
09:50 Людина-здобич
11:30 «Зимою i лiтом
мандруємо свiтом»
13:45 «Будьте здоровi!»
15:25 «Соцiальний
статус»
16:10 Театр переселенця
16:30 Фестиваль
«Галицький
шлягер-2017»-1 тур
20:05 «Кумири»

20:30 «Свiтськi хронiки»
20:55 Евромакс
21:30 «Шеф-кухар
країни» з М. Поплавським
22:00 М. Поплавський
«Українцям-українське»
22:55 Квартет «Гетьман»
запрошує
ТЕТ
6:50 Байдикiвка
07:20 М/с «Дорамандрiвниця»
07:50 Мультмiкс
09:30 М/с «Елвiн i
бурундуки»
09:45 М/ф «Iгор»
11:10 Х/ф «Йоринда i
Йорингель»
12:20 Х/ф «Розумне
рiшення»
14:00, 22:00 Країна У
19:50 Одного разу пiд
Полтавою
00:00 Х/ф «128 ударiв
серця на хвилину»
СТБ
7:05 «Все буде добре!»
09:00 «Все буде смачно!»
11:45 «Караоке на

Майданi»
12:40 «Полювання»
12:42 «Планета Земля-2»
13:40 Х/ф «Формула
кохання»
15:20 Х/ф «40+ або
Геометрiя почуттiв»
19:00 «Слiдство ведуть
екстрасенси»
22:45 «Я соромлюсь
свого тiла 3»
НТН
6:20 Х/ф «Круїз, або
Розлучна подорож»
08:10 Т/с «Угода»
11:35 Х/ф «Помста:
зворотна сторона
кохання»
13:25 Х/ф «Мiцний
горiшок»
14:45 «Легенди карного
розшуку»
15:55 «Склад злочину»
17:25 «Речдок»
19:00 Т/с «Мережна
загроза»
22:50 Х/ф «Лейтенант
Суворов»
00:35 Х/ф «Скаженi»

НОВИЙ КАНАЛ
6:00 М/с «Сiмейка Крудс»
07:15 М/с «Пригоди Кота
в чоботях»
07:50 М/ф «Феї:
Загублений скарб»
09:10 Х/ф «Знайомство з
батьками»
11:30 Х/ф «Знайомство з
Факерами»
13:40 Х/ф «Знайомство з
Факерами 2»
15:40 Х/ф «Клiк: з
пультом по життю»
17:40 Х/ф «Завжди кажи
«Так»
19:40 Х/ф «Метод Хiтча»
22:00 Х/ф «Весiльний
майстер»
00:00 Х/ф «Вжаленi»
МЕГА
6:00 Бандитська Одеса
07:20 Мiстична Україна
08:20, 18:30 У пошуках
iстини
10:00 Охоронцi Гiтлера
11:40 Код неандертальця
13:30 Таємницi
Стоунхенджа
14:30 Невiдомi пiнгвiни

15:30 Дика Бразилiя
17:30 Дивовижна Замбiя
21:10 Дослiдження часу
23:00 Таємниця
Джоконди
00:00 Прихована
реальнiсть
ТРК «КИїВ»
8:40 Х/ф «Природжений
гонщик»
10:30 «Шеф-кухар
країни»
14:00 «Вперед, на Олiмп!»
14:20 «Паспортний стiл»
14:30 «Мультляндiя»
14:50 «Рецепт успiху М.
Поплавського»
15:20 Х/ф «Цирк»
17:00 Х/ф «Секрет озера
Ерроу»
18:30 Х/ф «Атака на
Перл-Харбор»
21:00 «СТН-тижневик»
21:30 «СТН-спорттижневик»
21:50 Х/ф «Бехзат:
Анкара у вогнi»
23:35 «Українська
Нацiональна Лотерея»

K1
6:30 «TOP SHOP»
07:50 «Чи знаєте ви,
що...»
08:25 «Мультфiльми»
09:00 Т/с «H2O: Просто
додай води»
10:40 Х/ф «Вчитель року»
12:50 «Орел i Решка.
Курортний сезон»
20:10 «Орел i Решка.
Незвiдана Європа»
23:00 Х/ф «Тиха гавань»
ІНТЕР
08:00 «уДачний проект»
09:00 «Готуємо разом»
10:00 «Орел i Решка. Рай
i пекло»
11:00 «Орел i Решка.
Перезавантаження»
12:00 Х/ф «Татусi без
шкiдливих звичок»
14:00 Х/ф «Грошi для
дочки»
16:00 Т/с «Своя правда»
20:00 «Подробицi»
20:30 «Слов’янский базар
у Вiтебську. Урочисте
вiдкриття»
22:50 Х/ф «Кохати не

можна забути»
ICTV
7:30 Т/с «Вiддiл 44»
11:05, 13:00 Х/ф «Такий
же зрадник, як i ми»
12:45 Факти. День
13:35 Х/ф «Iгри патрiотiв»
15:50 Х/ф «Пряма та
очевидна загроза»
18:45 Факти тижня. 100
хвилин
20:35 Х/ф «Агент
Хемiлтон: Викрадена»
22:35 Х/ф «Агент
Хемiлтон: В iнтересах
нацiї»
00:45 Х/ф «Старим тут не
мiсце»
5 КАНАЛ
06:25, 18:15 Велика
полiтика
07:00, 08:00, 09:00, 10:00,
11:00, 12:00, 13:00, 14:00,
15:00, 16:00, 17:00, 18:00,
19:00, 20:00, 22:00, 00:00
Час новин
07:50, 08:55, 22:15 Час
бiзнесу
08:30 Феєрiя мандрiв

12:40 Прес-конференцiя
щодо ситуацiї у зонi АТО
14:10 Агрокраїна
21:00 Час: пiдсумки
тижня з В. Гайдукевичем
21:40 Час-Time
22:30 Док. проект «Вiддiл
кадрiв»
23:30 Фiнансовий
тиждень
2+2
6:00 Мультфiльми
08:30 «Роби бiзнес»
09:00 «Вiн, Вона i
телевiзор»
14:40 Х/ф «У пошуках
бурштинової кiмнати»
16:50, 19:15 1 тур
Чемпiонату України з
футболу
21:25 Найкращi двобої
Всесвiтньої серiї боксу за
участi В. Ломаченка та А.
Гвоздика
22:30 «Змiшанi
єдиноборства. UFC.»
Пряма трансляцiя
з Глазго головного
двобою: Nelson vs
Ponzinibbio

«ПОСТЕЛЬКА». РЕСТАВРАЦІЯ подушок, ковдр. ПРОДАЖ нових подушок, ковдр. ХІМЧИСТКА та ФАРБУВАННЯ шкіри та хутра. Тел: (050) 823-34-58, (097) 614-56-47
Вважати недійсним втрачений державний акт на право власності на земельну ділянку, серія
ЯК № 580201, на ім’я Сергія Юрійовича НАПРЄЄВА, зареєстрований у Книгах записів реєстрації державних актів на право власності на землю та на право постійного користування
землею, договорів оренди землі від 21.09.2010 р. за № 011094202900. Земельна ділянка знаходиться за адресою: Київська обл., Вишгородський р-н, с. Ровжі, СТ «Приморський», кадастровий номер земельної ділянки 3221888000:23:043:0102

Терміново потрібна медсестра
(асистент стоматолога)
у стоматологію Харизма-2006»
(м. Вишгород).
Тел: (044) 229-01-28,
(097) 388-38-34

Здається в оренду приміщеня
9 м2 і 38 м2, у м. Вишгороді
на пл. Шевченка, 3
(не для продтоварів).
Тел: (073) 042-54-13
Виробниче підприємство оголошує набір роздільників брухту та відходів металу (чоловіки).
Місце роботи — м. Вишгород (Карат), графік
роботи — пн-пт, з/п — від 7 000 грн.
Тел: (04596) 25-271, 25-272

Потрібен розклейник оголошень
(м. Вишгород), з/п договірна.
Тел: (099) 283-82-83
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

Потрібен кондитер з досвідом роботи
на харчове виробництво. Графік роботи:
пн-пт. Заробітна плата — 6 000 грн.
Тел: (050) 010-41-04, Ірина

Потрібен диспетчер із досвідом
роботи на харчове виробництво.
Графік роботи: 7 днів через 7. Заробітна плата – 5 000 грн.
Тел: (050) 010-41-04, Ірина

ЗНИЖКИ на роботу + матеріали. ПОКРІВЕЛЬНІ РОБОТИ ПІД КЛЮЧ. Мансардні дахи, кроквяні системи. М’яка
покрівля, метал. Бітумна, полімерна, керамічна черепиця. УТЕПЛЕННЯ, облицювання будинків, квартир.
Сайдинг, фактурна штукатурка, короїд, термопанелі.
Доставка матеріалів. Тел: (096) 9721514, (066) 8393483

ЗНИЖКИ на роботи + матеріали до 20 %. РЕМОНТИ будинків,
квартир, балконів будь-якої складності. Перепланування, підвісні
стелі, гіпсокартон. Опалення, тепла підлога, водопровід, каналізація. Будівництво будинку, прибудови, павільйони, гаражі, навіси, альтанки. Бані, басейни. Ворота, паркани будь-якої складності. Доставка матеріалів. Тел: (096) 9721514, (066) 8393483

Мешканці району, області, м. Києва тощо, підприємства та організації можуть передплатити газету у будь-якому відленні
поштового зв’язку. Індекс газети «Вишгород» у Каталозі місцевих періодичних видань 40007.
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2017 року

Всі до Smilepark
Трохим ІВАНОВ
Минулого року у Вишгороді за греблею
Київської ГЕС з’явився спортивно-рекреаційний «Smilepark» — комплекс спортивних активностей під відкритим небом: вейкбординг
(тренажери для занять водно-лижним спортом), волейбольний майданчик, локація з байдарками та дошками САП, школа «пітбайк»
(для любителів мотокросу — легкі мопеди для
їзди по треку), велика пляжна безалкогольна

Відпочинок
зона з альтанками для культурного дозвілля.
Усім відомо, що до цього там була звичайна галявина, про яку мало хто чув, але завдяки

Щиро вітаємо з днем народження
Анатолія Миколайовича ШОКУ!
Поспішаємо побажати шановному імениннику
сили духу, відмінного
здоров’я та невичерпної наснаги.
Нехай усе неможливе здійсниться, а задумане стане ближчим. Хай
щастя завжди буде бажаним гостем у Вашому
домі, а в житті Вас супроводжують удача і гарний
настрій!
Оптимізму, підкорення нових вершин, стабільності й достатку!
Щастя, любові рідних і близьких Вам людей!
ГО «Вишгород – наш дім»
7 липня відзначає свій 70- річний ЮВІЛЕЙ
Катерина Митрофанівна ЯРМОЛЕНКО!
Вітаємо зі святом
І зичимо багато
Здоров’я та везіння,
Міцнючого терпіння,
Любові та поваги,
Таланту та наснаги!
Люблячі чоловік Василь Опанасович, діти та онуки
Вважати недійсним втрачений додаток до диплому МТ № 682895,
виданий 30.06.1988 р. Київським вечірнім машинобудівним технікумом
на ім’я Світлани Миколаївни ЄВДОКИМЕНКО

Поважна дата
Влас. інф.
Мешканцю Вишгорода, почесному громадянину району, почесному ветерану України, полковнику у відставці Петру Мартиновичу
Головку виповнилось 90 літ.
Народився 1 липня 1927 року в
с. Вища Дубечня в селянській родині.
Закінчив Київське військове училище зв’язку. Згодом гідно ніс службу в
Австрії, Білорусії, Німеччині, cлужив
у Десні Чернігівської області.
З грудня 1944-го по лютий 1945го у складі 786-го батальйону аеродромного обслуговування разом із
побратимами відстоював рубежі рідної держави.
У мирний час працював у районному ДОСААФ, інженером з техніки
безпеки Київського управління експлуатації Київського і Канівського
водосховищ, організації «Голубий
Дніпро».

ВІТАЄМО з ЮВІЛЕЄМ Валентину Миколаївну МЕЛЬНИЧУК.
Люба наша подружко!
Нехай доля шле добро і щастя,
Міцне здоров’я, море благ земних.
А щедрі дні, мов рушники квітчасті,
Нехай ще довго стеляться до ніг.
Хай справдяться мрії, здійсняться дива,
Хай кругом від сміху іде голова,
Достатку — у будні, в свята — подарунків,
Гарних подій, доброти, поцілунків!
Твої подруги
7 липня відзначає день народження Галина Григорівна ДУДЧЕНКО!
Щиро вітаємо, шановна імениннице!
Бажаємо квітів та мирного неба,
Грошей та здоров’я ще більше, ніж треба.
Хай доля і щастя й достатку дає,
Зозуля сто років життя накує!
Син Володимир, невістка Лариса, онуки Сергій, Олексій, Андрій

ВІТАЄМО з 80-річчям Василя Федоровича ФАДЄЄВА!
Здоров’я та довголіття, шановний наш імениннику!
Бажаємо світлої радості й сили,
Ласкавої долі, добра і тепла,
Щоб ласку Вам слало небесне світило,
Здоров’ям наповнила рідна земля!
З любов’ю вся родина

Олександра
Приходька.
На ювілей
до Петра Мартиновича прийшли
голови
ветеранських
організацій
району,
друзі, побратими,
близькі й рідні.
Усі тепло вітали
іменинника із
славною датою. А він щиро дякував,
детально перегортав сторінки своєї
біографії і читав власні вірші – має
феноменальну пам’ять і здоровий
гумор.
Редакція приєднується до всіх вітань на адресу поважного ювіляра.
Зичимо Вам, шановний Петре Мартиновичу, міцного здоров’я, щасливих літ у родинному колі та мирного
неба.

Оплачуємо… валідолом

Болюча тема
Ольга ДЯЧЕНКО,
почесний громадянин Вишгорода

Про обслуговування пільгових категорій населення на транспортному маршруті Вишгород-Київ писали
неодноразово обурені пасажири і зверталися з цим
болючим питанням до міської і районної влади.
Нарешті спільними зусиллями важкий віз транспортних проблем зрушили з місця. На маршрутах
нині курсують більш-менш обладнані автобуси. Як
з’ясувалося, з технікою питання розв’язати іноді набагато легше, ніж з тими, хто її обслуговує.
А людський фактор тут відіграє не останню роль.
Іноді хочеться поцікавитися у керівників АТП, за якими
критеріями вони добирають водіїв для обслуговування
маршрутів із перевезення пасажирів. Адже тут важливо
бути не тільки здоровим, із досвідом роботи, а й мати
певний рівень культурної поведінки, уміння спілкуватися
з людьми й навички надавати першу домедичну допомогу
(за необхідності!). Це я так вважаю, бо в аптечки деяких
водіїв обов’язково треба зобов’язати класти валідол для
пільговиків, яких вони найчастіше принижують і змушують
хапатися за серце.

Âèøãîðîä

Юрію Тебенку в місті з’явився парк, де можна відпочити усією сім’єю. Також у Smilepark відкрито
денний дитячий табір — батьки можуть спокійно
залишити дитину на цілий день у місці, де вона
буде в повній безпеці та не сумуватиме, адже там
настільки цікаво, що ваша дитина охоче повертатиметься туди знову і знову.
Хотілось би поставити в приклад цього бізнесмена, хоча його навіть так не назвеш. Це
людина, яка турбується про здоров’я нації, з великим задоволенням відкриває щось нове, як
для діток, так і для дорослих, і не витягує з вас
кошти. У Smilepark ціни доступні для кожного.
Шановні підприємці, беріть приклад та працюйте хоч частково для людей!

Щасливих літ Вам, ювіляре
На кожній із посад залишався
активним, долучався до вирішення
найрізноманітніших питань розвитку
міста і району. Тривалий час очолював міську раду ветеранів, а згодом
– районну. Переймався проблемами
пенсіонерів, ветеранів війни і праці,
Збройних сил України.
Має ордени – Великої Вітчизняної війни III ст., Богдана Хмельницького III ст., медаль «За перемогу
над Німеччиною», ювілейні медалі.
За активну життєву позицію, відстоювання інтересів ветеранів, патріотичне виховання молоді П. Головка
відзначено Грамотами обласної і районної держадміністрацій. А з нагоди нинішньої ювілейної дати радник
Вишгородського міського голови,
президент Благодійного фонду «Святої Ольги» Володимир Малишев вручив нагороду від мера – відзнаку «За
заслуги перед містом» та передав
вітання від депутата районної ради

Директор КП
«Редакція газети
«Вишгород» —
Володимир Ткач

Така пігулка недавно знадобилася й мені.
У суботу, 24 червня, з сестрою поверталися у Вишгород, приблизно о 21-ій годині були на зупинці «Героїв
Дніпра». Оскільки нині мандруємо зрідка, то й не відали
про особливі правила обслуговування ветеранів.
Водій автобуса АІ 8006 СР довго роздивлявся посвідчення ветерана й голосно оголосив, щоб вийшли геть.
Якби спокійно пояснив, що таку категорію пасажирів
перед закінченням посадки пускають у транспорт диспетчери, то мені й не знадобився б валідол.
Половина автобуса була порожньою, але двоє пенсіонерів надто урізали прибуток господаря — водія автобуса.
До слова, жодного квитка нікому не видав, та й оті сім
гривень за десять хвилин маршруту чи відповідають затраченому пальному і зносу транспорту?! Пам’ятаю, що
якось бачила дивну табличку на автобусі, де він мовби
курсував до зупинки «Героїв Дніпра» через… площу Шевченка. А може, Поділ?
Чи це враховано моральні втрати водіїв через таку незручну категорію пасажирів, як ветерани-пільговики?
А хто нам компенсує за хамське, зневажливе ставлення отаких перевізників? Оце вам безвіз і Європа для
печерних людей.

Літредактор, кореспондент — Валентина Яковенко
Фотокореспондент, набірник — Андрій Максімов
Художній редактор — Максим Крадожон
Бухгалтер — Ірина Поліщук
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Продаємо дрова,
сухі.
Дубові, різних порід.
Тел: (068) 887-40-69
КУПЛЮ РОГИ лося, оленя –
до 150 грн
за 1 кг і старі роги сайгака.
Тел: (068) 501 71 08
Вважати недійсними втрачені документи від 25.07.2000 р. про членство в
ГБК «Ветеран» (гаражний бокс № 255)
на ім’я Лариси Юріївни ОСТАПКО

У зв’язку з розширенням виробництва підприємство
ТОВ «ДЕОС» (м. Вишгород) запрошує на роботу
за такими професіями:
- маляр порошкового фарбування (чоловіки)
з/п - від 10 000 грн. Навчаємо;
- помічник маляра порошкового фарбування (чоловіки)
з/п - від 8 000 грн. Навчаємо;
- оператор ламінаційної лінії (чоловіки)
з/п - від 8 000 грн. Навчаємо;
- жінки в цех декорування
з/п - від 6 000 грн. Навчаємо.
Офіційне працевлаштування. Соц. пакет. Дружний колектив.
Тел: 067 659 54 57; (044) 239 – 24 - 50, Віталій Миколайович

ЗАВОДУ З ВИГОТОВЛЕННЯ ЛІФТІВ
«КАРАТ-ЛІФТКОМПЛЕКТ» НА ПОСТІЙНУ
РОБОТУ ТЕРМІНОВО ПОТРІБНІ:
— газоелектрозварювальники;
— оператори верстатів з ЧПК;
— слюсарі механо-складальних робіт;
— слюсарі-ремонтники.
Заробітна плата — від 8 000 грн + соцпакет (безкоштовне харчування, безкоштовна перевозка на роботу і з роботи:
Димер-Вишгород, Вишгород-Димер).
Звертатись за адресою: м. Вишгород,
вул. Шолуденка, 19.
Тел: 579-23-36,
(04596) 22-457 (відділ кадрів)

P. S.

Не говоріть, якщо це
не змінює тишу на краще

Погляди редакції не завжди збігаються з думкою авторів
публікацій. Редакція залишає за собою право скорочувати
надані матеріали, які не рецензують і не повертають.
Відповідальність за достовірність даних несу ть автори
публікацій (рекламодавці).
Матеріали, опубліковані під знаком , друк уються на платній
основі. Останній термін надання матеріалів — середа, 13-00

Засновник — Вишгородська міська рада
Передплатний індекс газети у Каталозі місцевих періодичних
видань 40007. Газета виходить щосуботи. Ціна договірна
Свідоцтво про реєстрацію КВ № 957 від 20.09.1994 року
Адреса редакції: 07300, м. Вишгород, вул. Б. Хмельницького, 2;
Тел/факс: (04596) 5-27-25. Надруковано у «МЕГА-ПОЛІГРАФ»
Київ, вул. Марка Вовчка, 12/14. Наклад 13 000 примірників

