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Чемпіонат України з триатлону – у Вишгороді
Спортивна орбіта
За інф. Фейсбук-сторінки ВРДА
ФОТО – Андрій МАКСІМОВ, «Вишгород»

30 червня у Вишгороді відбувся
відкритий чемпіонат України з триатлону на олімпійській дистанції VR
- Olympic Triathlon, що включає плавання (1,5 км), велоетап (40 км) та біг
(10 км).
Рельєф і географічне розташування нашого міста – ідеальні для такого
виду змагань. Цього року участь у них
взяли 215 спортсменів, професіонали
та аматори різних вікових категорій і 16
команд.
Організатори заходу – Міністерство
молоді та спорту України, Київська облдержадміністрація, Вишгородська райдержадміністрація, Вишгородська міська рада, Федерація триатлону України,
Київський клуб прихильників триатлону
Triatman Club.
Серед чоловіків-професіоналів перемогу здобув Олексій Сюткін (м. Черкаси), який подолав дистанцію за
01:58:55. Серед жінок перемогла Маргарита Кирилова (м. Донецьк), її час –
02:15:43. Серед аматорів найшвидше
подолав дистанцію Вячеслав Гончар
(02:14:52). У естафеті перемогла команда ARTAMONOV TEAM, пройшов-

ши дистанцію за 02:05:34. Детальніше з
результатами учасників змагань можна
ознайомитися за посиланням: https://
sportevent.com.ua/events/vr-tri2018/
Грошову премію «Рекорд Велесгарда» (10 тисяч гривень) нині знову отримав професіонал Дмитро Маляр (його
минулорічний результат – 01:56:25 – залишився найкращим). З аматорів також
ніхто не побив результат минулого року,
тож премія дісталась Максиму Мазуру,
який пройшов дистанцію за 02:10:53.
Нагороджували переможців голова
КОДА Олександр Горган, голова ВРДА
Вячеслав Савенок, Вишгородський
міський голова Олексій Момот, депутат
міської ради, засновник премії «Рекорд
Велесгарда» Сергій Пінчук, директор
ТОВ «Перший столичний хлібозавод»
Оксана Гадомська, засновники клубу
TRIATMAN Андрій та Юлія Ястребови,
головний тренер Федерації триатлону
України Євген Панарін.
Велике спортивне свято стало можливим завдяки спонсорській підтримці
ТОВ «Перший столичний хлібозавод
«Цар-Хліб», представництва компанії
Tissot в Україні, ВГО та спортклуб «Молода Країна», ТОВ «Синтез», БФ Ярослава Москаленка «Джерело надії», ТМ
кондвиробів «SweetArte».

Вивчаймо рідну мову!
Школа вихідного дня з поглибленим вивченням української мови запрошує усіх охочих учнів загальноосвітніх шкіл м. Вишгорода на курси українського читання та 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, (095) 177-82-56.

Увага!

За інформацією Вишгородського РЕМ, відбудеться відключення світла:
24.07.2018 р. з 8:00 до 18:00 — вул. Лугова, вул. Шевченка, вул. Шкільна, 7, 7/1,
вул. Симоненка, 2, пров. Дніпровський, вул. Гріненко, Школа № 2.

Газета «Вишгород» розповсюджується протягом п’ятниці, суботи, неділі та понеділка.
Відповідальний за розповсюдження газети — Олексій, тел: 063-63-66-387
Офіційний сайт міськради: vyshgorod-rada.gov.ua

Електронна адреса газети «Вишгород»: ngvyshgorod@ukr.net
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Про встановлення податку на нерухоме майно,
відмінне від земельної ділянки в м. Вишгороді на 2019 рік
Рішення від 03 липня 2018 року № 41/1
Відповідно до ст. ст. 10, 12, 265, 266 Податкового кодексу України від 02 грудня 2010
року № 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 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:
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.
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, непридатна 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 у 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 оприлюднити рішення в засобах масової інформації.
12. Контроль за виконанням цього рішення
покласти на постійну комісію з питань планування та формування бюджету м. Вишгорода.
Міський голова Олексій МОМОТ

Про встановлення збору за місця для паркування транспортних
засобів у м. Вишгороді на 2019 рік
Рішення 03 липня 2018 року № 41/2
Відповідно Податкового кодексу України
від 02 грудня 2010 року № 2755-VI із змінами
і доповненнями, керуючись пунктом 24 частини
першої статті 26 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», міська рада ВИРІ
ШИЛА:
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 земель-

ної 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 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 оприлюднити 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 Олексій МОМОТ

Про встановлення ставок
земельного податку
в м. Вишгороді на 2019 рік
Рішення 03 липня 2018 року № 41/3
Відповідно до ст. ст. 10, 12, 269-287 Податкового
кодексу України від 02 грудня 2010 року № 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 особливостей 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 кабельно-
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го телебачення, справляється у розмірі 3 відсотків від їх
нормативної грошової оцінки.
9. Податок за земельні ділянки, які перебувають
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 ст. ст. 285-287 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 оприлюднити його в засобах масової інформації.
18. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань планування та формування бюджету м. Вишгорода.
Міський голова Олексій МОМОТ

Про встановлення транспортного податку в м. Вишгороді на 2019 рік
Рішення від 03 липня 2018 року № 41/4
Відповідно до ст. ст. 10, 12, 267 Податкового кодексу
України від 02 грудня 2010 року № 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 у 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 Податкового 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 оприлюднити його в засобах масової інформації.
13. Контроль за виконанням цього рішення покласти
на постійну комісію з питань планування та формування
бюджету м. Вишгорода.
Міський голова Олексій МОМОТ
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ХХХХІ сесія Вишгородської міської ради VІІ скликання
Про встановлення
туристичного збору
в м. Вишгороді на 2019 рік
Рішення від 03 липня 2018 року № 41/5
Відповідно до ст. ст. 10, 12, 268 Податкового кодексу України від 02 грудня 2010
року № 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 нормативних 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 Олексій МОМОТ

Про встановлення ставок акцизного податку
з реалізованих суб’єктами господарювання роздрібної
торгівлі підакцизних товарів на 2019 рік в м. Вишгороді
Рішення від 03 липня 2018 року № 41/6
Відповідно до ст. ст. 10, 12, 212, 213,
214, 215, 216 Податкового кодексу України
від 02 грудня 2010 року № 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 2019 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 Олексій МОМОТ

Про встановлення єдиного
податку в м. Вишгороді
на 2019 рік

— 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
встановлюється відповідно до п. п. 293.3293.9 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 нормативних 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 комісії з питань
планування та формування бюджету м.
Вишгорода.
Міський голова Олексій МОМОТ

Рішення від 03 липня 2018 року № 41/7
Відповідно до Податкового кодексу
України від 02 грудня 2010 року № 2755VI 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 заробітна
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

Про надання пільг
зі сплати земельного
податку у 2019 році
Рішення від 03 липня 2018 року № 41/8
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 2019 році від сплати земельного податку комунальні підприємства,
установи, організації на території Вишгородської міської ради.
2. Звільнити в 2019 році від сплати земельного податку державні підприємства,

установи, організації на території Вишгородської міської ради, які повністю утримуються
за рахунок коштів державного бюджету.
3. Звільнити в 2019 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 2019 році від сплати земельного 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 Олексій МОМОТ

Сесія — не майданчик для піару
Вікторія ШМИГОРА
26 червня мало відбутися чергове засідання
41-ї сесії Вишгородської міської ради. На порядок денний було винесено понад 70 питань. На
жаль, з цілого ряду причин сесія не відбулася. А
сесійна зала нагадувала епізод із гостросюжетного екшену.
Розпочалося все з технічних збоїв у системі
«рада». Потім представники Національного корпусу Вишгорода, мотивуючи тим, що хочуть привернути увагу до сміттєзвалища на верхній промзоні,
спробували пронести до зали засідань мішки зі
сміттям та землею. Їх зупинили поліцейські. За словами правоохоронців, хлопці із Нацкорпусу відмовилися показувати, що у мішках, та були налаштовані агресивно. Результат – зірване засідання сесії,
вибиті двері до зали та земля у коридорі…
Вишгородський міський голова Олексій Момот впевнений, що це спланована провокація,
банальний піар та неприпустима зневага до громади міста:
«На початку сесії двічі були збої в системі голосування. За словами фахівців, кимось із присутніх
був застосований апарат для блокування вай-фай
сигналу. А опісля до зали засідань намагалися увірватися близько 20 осіб із Національного корпусу,
аби, за їхніми ствердженнями, висловити свою позицію перед громадою та депутатами. Попередньо,
як того потребує регламент, для виступу під час засідання вони не зареєструвалися. Їх зупинили працівники Вишгородського відділку поліції. Виявилося, що вони хотіли занести до зали мішки з брудом
і були досить агресивно налаштовані. Я був змушений закрити засідання, так його і не розпочавши.
Фейсбук ряснів версіями, які передували цим
подіям. Мені прикро, що люди, які не мають жодного відношення до Вишгорода, приїжджають з Києва нібито висловлювати якусь свою позицію.
Дійсно, на сесію винесено питання по компанії
«Алеріт», яка була орендарем земельної ділянки на верхній промисловій зоні. Вона там дійсно
влаштувала сміттєзвалище, за що і притягнута до
адмінвідповідальності. З компанією нині розірвано
договір оренди, прийнято відповідні рішення виконавчим комітетом про демонтаж споруд, які там
знаходяться.
Нацкорпус скористався ситуацією. Впевнений,
що цьому посприяв дехто з депутатів (це було помітно під час засідання) та деякі, так звані, громадські активісти, які також зацікавлені у дестабілізації
роботи ради.
Після позаминулої сесії я спілкувався з керів-

ником місцевого осередку Національного корпусу.
Здалося, що конструктивно. Я наголосив, що ми
завжди готові до діалогу і нічого не приховуємо. Ми
надали усі документи, які стосуються сміттєзвалища. Вони ж у свою чергу, декларували, що роблять
все в інтересах Вишгородської громади. Але вже
на наступну сесію четверо представників цієї організації подали заяви на відведення цих земельних
ділянок їм у власність під ведення особистого селянського господарства. Сесія їм відмовила. І вони
вирішили провести таку акцію.
Я знову звертався до керівника місцевого осередку Національного корпусу, що, не дивлячись на
цей випадок, ми відкриті до діалогу.
Наголошую, що коли ви декларуєте, що хочете
щось зробити на користь місцевої громади, то поки
що у вас виходить навпаки. Ви зриваєте сесію. Не
даєте прийняти бюджетні питання, питання оподаткування, а це те, що наповнює бюджет і працює
для громади. Є питання — звертайтесь. Двері мого
кабінету завжди відкриті. Хочете сипати землею —
краще зробіть це тут. А зривати сесію не потрібно.
Це не майданчик для піару. Це зневага до громади
міста. Ефект від подібних акцій — зворотний».
***
3 липня сесія Вишгородської міської ради таки
відбулася. Розглянули понад сімдесят питань.
На початку засідання міський голова Олексій
Момот закликав громадськість боротися з
наркоторговцями. Він повідомив, що останнім часом у місті шириться продаж наркотичних речовин через соціальну мережу Telegram. Мабуть,
кожен із нас помічав написи на фасадах будинків,
зупинках і навіть дитячих майданчиках. З’явилися
написи із зашифрованими посиланнями-адресами.
Саме цим завуальованим способом наркоторговці
продають свою сировину.
«Дуже активно ця проблема обговорюється у
соцмережах, проте далі розмов діло не йде, а ця
зараза розповзається містом, — зауважив міський
голова у своєму профілі у Фейсбук. — Мною проведено нараду з начальником райвідділу поліції. Прийнято рішення про виділення коштів на закупівлю і
встановлення по місту кількох десятків додаткових
якісних відеокамер (буду переконувати депутатів
на наступній сесії). Працівники КП «Благоустрій»
почали зафарбовувати цю «рекламу». На жаль,
ті, хто писали, що зафарбовування вирішить цю
проблему, дуже помилялися... Звертаюся до всіх,
кого ця ситуація турбує: поліція сама не впорається,
такі злочини дуже важко документувати та
розкривати. З цим дійсно треба боротися спільними
зусиллями. Долучайтеся!»

Громадський бюджет Вишгорода 2018!
Подання проектів — до 01.08.2018 р.
Шановна громадо! Нагадуємо, що розпочато
прийом нових пропозицій та проектів у рамках Громадського бюджету м. Вишгорода. Подати пропозиції можна до 01.08.2018 року в паперовому вигляді
за адресою: м. Вишгород, площа Шевченка, 1, поверх 1 (канцелярія міської ради) або в електронному вигляді: на інтернет-сторінці www.rozumnemisto.
org платформи «Розумне місто — Вишгород», розділ «Громадський бюджет».
Проекти оформлюються згідно з правилами
та умовами Положення Про громадський бюджет
(бюджет участі) міста Вишгорода. Від одного авто-

ра — до 5 проектів включно. Отримати консультацію
щодо подання пропозицій,
оформлення проектів та
зразки документів можна
за адресою: м. Вишгород,
площа Шевченка, 1, каб 25
(або за тел: (04596) 26-263)
або в каб. 92 (тел: (04596) 22-037).
Бажаємо всім натхнення, сил та нових ідей на
благо громади і міста!
Секретар ради Т. БРАЖНІКОВА

Оголошення про проведення конкурсу з відбору суб’єкта
оціночної діяльності у сфері оцінки земель
Конкурсною комісією з проведення конкурсного
відбору суб’єктів оціночної діяльності у сфері оцінки
земель оголошується проведення конкурсу, що відбудеться у приміщенні Вишгородської міської ради
за адресою: м. Вишгород, пл. Шевченка, 1, каб. 65
о 10:00 20.07.2018 року.
Об’єкти експертної грошової оцінки: земельні ділянки несільськогосподарського призначення
на землях житлової та громадської забудови для
будівництва та обслуговування будівель торгівлі, що підлягають продажу (кадастровий номер
3221810100:01:238:0903, площею 0,4270 га та кадастровий номер 3221810100:01:238:0902, площею 0,3657 га) та знаходяться на території міста
Вишгорода по вул. Набережній, 26.
Суб’єкти оціночної діяльності, які бажають
взяти участь в оголошеному конкурсі, подають на
розгляд комісії, на кожний об’єкт окремо, такі документи:

— заяву на участь у конкурсі за встановленою
формою;
— копію ліцензії та сертифікату на право здійснення оціночної діяльності;
— конкурсні пропозиції щодо вартості виконання робіт відповідно до калькуляції витрат,
пов’язаних із виконанням робіт, а також строк виконання робіт з оцінки земельної ділянки (подаються
у запечатаному конверті).
Заяви з документами на участь у конкурсі подаються до 10:00 18.07.2018 року (кожного робочого дня з 08:00 до 16:00, з урахуванням обідньої
перерви 13:00-14:00) та реєструються канцелярією
виконавчого комітету Вишгородської міської ради в
загальному порядку.
Додаткову інформацію можна отримати у виконавчому комітеті Вишгородської міської ради за
адресою: м. Вишгород, пл. Шевченка, 1, каб. 25
(тел. (04596) 26-263), каб. 69 (тел. (04596) 22-957).
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Тваринам на вулиці
не місце!
Ірина МОШКОВСЬКА
Бабусі біля під’їзду жваво обговорюють весілля принца Гаррі та Меган Маркл,
яке подивилися наживо із Віндзора… XXI
століття, вік Інтернету, мобільного зв’язку
і наукового прогресу. Але у деяких питаннях мої співвітчизники перебувають,
на жаль, ще у Середньовіччі, якщо не у
Кам’яній добі, і одне з них — ставлення до
тварин, особливо до їх стерилізації.
– Чому Ви не стерилізуєте свою кішку?
– Ой, це ж гріх! Мені її шкода, це проти
природи...
І коли знаходять потім цих нещасних кошенят або цуценят на смітниках у пакетах,
у коробках під магазинами, базарами або
взагалі десь у лісі, у мене запитання: хто це
зробив? Ті, що дуже «набожні» або ті, що
жалісливі?! Більшість цих нещасних тварин
гине і не просто гине, а у страшних муках
— від голоду, холоду або спеки, від хвороб,
агресивних собак, машин і людей-садистів.
І найстрашніше те, що з кожним роком їхня
кількість збільшується! Волонтери або просто
небайдужі люди докладають надзвичайних
зусиль, щоб їх врятувати, але скільки тварин можна забрати додому, тим більше, що
у тебе вони вже є? І тим паче, що ці коробки

ФутГОЛ

Олександр ЧЕРКАЙ, тренер ФК «Чайка»
Червень для футбольних команд різних рангів і вікових груп – підсумковий
місяць у навчально-тренувальній роботі тренерів із командами у першостях та
чемпіонатах, а також місяць, коли проводяться неофіційні футбольні турніри
для дітей і юнаків, аби проекзаменувати
їхню майстерність. Тож і у нас на стадіоні «Енергетик» 21-23 червня проводився
турнір для команд юнаків 2007-08 рр. на-

Собача тема

Вишгород

Спортивна орбіта

з’являються майже щомісяця, починаючи із
травня і до глибокої осені. І так – із року в рік.
Кішка може народжувати до трьох разів
на рік, у собаки може бути до 10-11 цуценят
— куди їх потім?! Прилаштувати «у добрі
руки» надзвичайно важко: зараз більше викидають тварин, аніж беруть. Навіть у разі
грамотного якісного піару на пошуки домівки
може піти не один місяць, а то й не один рік,
а деякі тварини не прилаштовуються взагалі,
тож так вони і залишаються, у кращому випадку, у квартирах волонтерів. Але переважно — на вулиці, тому що забрати до себе всіх
цих бідось просто неможливо!
Тобто, безвідповідальні люди, лицемірно
прикриваючись вірою або якимись своїми моральними принципами, не просто порушують
Закони Божі, прирікаючи на страшну смерть
цих беззахисних створінь, а й постійно поповнюють популяцію безпритульних тварин
на вулицях наших міст і сіл. Такі дії, до речі,
підпадають під Закон України про жорстоке
поводження з тваринами. Але щоб він спрацював, такого горе-власника потрібно спіймати на гарячому та довести справу до суду.
Сподіваюсь, що і це колись стане можливим.
Тваринам не місце на вулиці: вони там
гинуть, спричиняють безліч проблем і незручностей людям, але як вони там з’являються,
думаю, зрозуміло. Єдиний гуманний і цивілізований вихід покласти цьому край — стерилізація домашніх тварин.

У «Квінт-А» — бронза

Віктор КУХАРЧУК
ФОТО – архів команди

24 червня у найкоротшу та найхолоднішу літню ніч естафетна команда «КВІНТ-А»
(м. Вишгород) у складі: Володимир Філіпович, Роман Радченко, Владислав Мазунін,
Андрій Ляшенко та Віктор Кухарчук уже
вчетверте взяла участь у командному забігу нічного марафон-фесту на романтичній
набережній Київського моря у місті Вишгороді, який організувала GONKA.
Видовищне та безкомпромісне бігове змагання серед 16-ти команд знову

стало успішним для досвідченої команди
«КВІНТ-А».
Перше місце у марафонській естафеті з
результатом 3 години 41 секунда виборола
амбіційна студентська команда UNIT Factory,
яка в минулому році була другою. Другою
нині фінішувала команда X-Lifestyle (3 години 4 хвилини 38 секунд). Наша команда
«КВІНТ-А» (стартовий номер 506) фінішувала
з часом 3 години 9 хвилин 52 секунди — повторила минулорічний результат, знову посівши третє призове місце.
https://results.sporthive.com/
events/6416552574682721280/races/4

Наша «Чайка» – переможець турніру

родження під патронатом Вишгородського міського голови Олексія Момота та за
підтримки фонду «Святої Ольги», підприємства «Будтехносервіс», ТОВ «Меркурій
– Вишгород ЛТД».
Турнір був присвячений 1030-річчю Хрещення Київської Русі. Тож настоятель храму
Святого князя Володимира Київського патріархату отець Богдан, який привітав учасників
турніру, гостей, батьків та освятив їх святою
водою, відзначив важливість цієї події у житті
нашої держави. З добрими напутніми слова-

Шановний
Анатолій Миколайович ШОКА!
З днем народження ми щиро
Вас вітаємо,
Керівник наш, колективу голова!
За роботу Вашу ми Вас поважаємо,
Найтепліші ми Вам скажемо слова.
Побажаємо Вам успіхів небачених,
Відкриваються нехай нові світи,
Щоб у всіх ділах, Вами назначених,
Досягали гарних успіхів завжди!
З повагою
повагою,, Ваш трудовий колектив
З днем народження щиро вітаємо нашого колегу
Анатолія Миколайовича ШОКУ!
Шановний імениннику! Своєю працьовитістю, організаторськими здібностями, твердою життєвою позицією Ви
здобули заслужену повагу
серед колег.
Тож нехай і надалі мно-

починаннях. Міцного Вам
здоров’я, миру, негаснучої енергії та невтомності у щоденній праці. Хай завжди будуть з Вами Боже благословення,
наснага, дружня підтримка, повага, любов та вірність рідних і близьких.
Володимир ЛІСОГОР,
голова ГО «Вишгород – наш дім»

ми до учасників звернувся президент фонду
«Святої Ольги», радник міського голови Володимир Малишев.
У турнірі взяли участь шість команд:
ФК «Сокіл» (м. Київ), ФК «Поділ» (м. Київ),
ФК «Спарта», перша та друга команди, ФК
«ФАРР» (м. Київ), а також господар змагань
— ФК «Чайка» КП «УФКС» м. Вишгорода.
Турнір проводився за системою ігор в
одне коло зі стиковими іграми за виявлення
переможців і відповідно до зайнятих місць.
Склад учасників був досить рівним, тому ігри
проходили напружено і непоступливо. І наша
команда завершила перші три з однаковими
нічийними результатами – 1:1, хоча у кожній
грі ми мали багато нагод для взяття воріт
суперника. Нічиї нашої команди було зафіксовано зі «Спартою», «Соколом» та другою
командою «Спарти».
На другий день змагань наша «Чайка»
все-таки здобула перемогу над «Подолом»
— 3:1, який мав у своєму активі дві перемоги
і шість очок.
Третій день змагань для нас був вирішальним і переможним. Остання гра «Чайки» з командою «ФАРР» закінчилася нашою
перемогою – 1:0 за повної ігрової переваги.
Ми набрали таку ж кількість очок, як і перша команда «Спарти», тож фінальна гра за
перше місце повинна була остаточно виявити

Наші найщиріші вітання з
днем народження – Анатолію
Миколайовичу ШОЦІ.
Зичимо, щоб і надалі Ваша
депутатська праця була плідною та змістовною, розпочаті
справи мали вагомі результати, а успіхи йшли поряд з особистим щастям, злагодою та
достатком.
Міцного Вам здоров’я, довгих щасливих років
життя, родинного затишку і тепла, душевної рівноваги та впевненості у майбутньому.
Нехай мир, злагода і добробут завжди супроводжують Вас і Вашу родину.
Невичерпного Вам джерела добра, щирості, наснаги!
Депутатська група «Єдність» —
Микола Кравченко, Ганна Булгакова,
Юрій Попов, Тамара Войтович,
Володимир Лісогор, Богдан Руденок,
Дмитро Корнійчук, Олена Лісогор

P. S.

Д и в и с я в п е р е д – з в і р ою ,
н азад – і з в д ячн і с тю ,
н ав кол о – з л юб ов ’ ю

Вважати недійсним втрачене реестраційне посвідчення, видане на підставі довідки ЖБК «Молодіжний» № 86
від 24.11.1992 р., що підтверджує право власності на квартиру, яка знаходиться за адресою: Київська обл., Вишгородський район, м. Вишгород, вул. Кургузова, 2, кв. 46, на ім’я Олександра Івановича САМОЙЛЕНКА

переможця турніру.
Уже на початку матчу наш Ілля Черняк
прицільним ударом відкрив рахунок, і гра
пішла під нашим повним контролем. Невдовзі
Вячеслав Ярина подвоїв результат, перекинувши м’яч через воротаря. У другому таймі
ми припустились помилки в обороні, і «Спарта» відквитала один м’яч. Гра закінчилася нашою перемогою — 2:1.
За 3-4 місця команда «ФАРР» здобула
перемогу над «Подолом» — 3:1. Гра за 5-6
місця закінчилася нічийним результатом —
0:0. У серії пенальті перемогу здобула «Спарта-2» — 4:3.
У церемонії нагородження взяв участь Володимир Малишев, який подякував командам
за участь у турнірі і вручив кубки переможцю
і призерам. Гравці команд-призерів отримали
медалі. Команди, які посіли 4-6 місця, отримали кубки «За волю до перемоги». Був названий кращий гравець кожної команди і кожен
отримав спеціальний спортивний приз. У нашій команді на такий приз претендувала половина гравців, але приз дістався Іллі Черняку.
Щира вдячність людям, які зробили внесок у організацію турніру, — Олексію Момоту, Володимиру Малишеву, Сергію Костирку,
Юрію Нестеренку, Олегу Ускову. Їм не байдужий наш український футбол і дитячо-юнацький зокрема.

Дорогу, любу донечку, дружину, маму Інну МІГОЛЬ
ВІТАЄМО з ЮВІЛЕЄМ — полуднем віку!
Вітаємо, рідненька наша мамо,
Зі святом, і з днем ангела святим.
Простіть, як ми робили щось погане,
Хай доля щастя Вам несе у дім.
Ювілей — найпрекрасніше свято!
Хай же серце працює завзято.
Ювілей — це роки твої зрілі,
Мудрий досвід у кожному ділі.
Ювілей — це як зустріч з зорею,
То ж іще молодій ти душею!
Бажаємо ласки і доброго слова,
Великого щастя, міцного здоров’я.
Поваги від друзів, життєвої вдачі,
Прекрасного свята і радості в хаті.
Люблячі мама Марія, чоловік Микола, сини Роман, Назар

З ювілеєм!
Від щирого серця ВІТАЄМО З ЮВІЛЕЄМ голову
Вишгородської міської громадської організації спілки офіцерів
Анатолія Сергійовича КОЗАКА.
Хай будуть із Вами здоров’я та сила,
Щоб ніколи не знали Ви втоми!
Хай мир і злагода будуть у домі.
Господь хай дарує надію й тепло.
На довгі літа, на щастя й добро!
Вишгородська міська організація ветеранів

Вважати недійсним втрачене посвідчення інваліда 2 групи, серія ААВ
№ 005319, видане Управлінням праці та соціального захисту населення
Вишгородської РДА 04.09.2012 на ім’я Петра Івановича ДЖУГОВА
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Поділись теплом душі

Роби добро
Людмила БОЛДИРЕВА,
за дорученням колективу
ансамблю ліричної пісні
ФОТО – автор

Нещодавно колектив ансамблю ліричної пісні, який діє при Вишгородській
міській громадській організації спілки офіцерів, з благодійним концертом відвідав
шпиталь для бійців АТО в Ірпені.
Ансамбль, створений Зінаїдою Ступак рік
тому, об’єднав небайдужих людей із нестаріючою душею, неспокійною вдачею, закоханих
у мелодію рідного краю.
Хоча історія колективу тільки почалася,
він уже побував із концертом-реквіємом у селі
Пилява Вишгородського району, виступив
на святі Покрови у Музеї гончарства Вишгородського історико-культурного заповідника,
неодноразово радував ветеранів міста.
А концерт перед бійцями реабілітаційного
центру був хвилюючим і для виконавців, і для
слухачів. Нікого не залишила байдужим пісня

Ювілей

7 липня

«Сину, ангелу мій» у виконанні Тамари Ходоровської, пісні у виконанні Валентини Карчевської та Георгія Васильєва.
Лікуються і проходять реабілітацію у шпиталі бійці з різних куточків України. І не до
кожного рідні навідуються. Але знати, що ти
потрібен, і отримати маленький презент – завжди приємно. Тож сувеніри від Товариства
Червоного Хреста і солодощі, які придбали
небайдужі дівчата за власний кошт, були
дуже доречними.
Особливий сюрприз підготував шестирічний Льоня Ващук. Він дізнався, що бабуся
виступатиме перед бійцями і написав листа
солдату на ім’я Леонід. Таких у залі виявилося двоє. Бійці були дуже зворушені, бо в заклеєному конверті, окрім листа, був дитячий
малюнок і чотири монетки по 50 коп…
Командир військової частини відзначив
наш ансамбль почесною грамотою за проведення благодійного концерту для бійців АТО,
які знаходяться на лікуванні, для офіцерів
шпиталю та членів їх сімей, за професійну

Хай квітнуть дні
яскравим цвітом

Наприкінці червня відзначив 80-річний ЮВІЛЕЙ голова
Вишгородської міської громадської організації спілки офіцерів
Анатолій Сергійович КОЗАК.
Народився він у сім’ї військового в селі Малий Кривотин Житомирської області. Після закінчення школи навчався
у технічному училищі. Трудовий досвід набував на одному
з підприємств Узбекистану. На
три роки був призваний до лав
Радянської Армії.
Після служби допитливий
і енергійний юнак навчався в
Київському політехнічному інституті. З першого курсу працював на одному зі столичних
підприємств. Трудова біографія Анатолія Козака – від слюсаря
до головного механіка, головного інженера та інших керівних
посад на заводах столиці.
Освоїв і фах у Київському педагогічному інституті ім. Горького, закінчив Київське відділення Воронезького інституту народного господарства. Багато зусиль докладав до удосконалення
технології виробництва. За свої винаходи отримав Державну
премію. Із лекціями на виробничі теми об’їздив ледь не весь Радянський Союз. Має багато нагород і подяк. Нині залишається
активним, непосидючим вихователем підростаючого покоління.
Зичимо ювіляру ще багато-багато літ бути в строю, здоров’я
козачого, настрою бадьорого.
Хай квітнуть дні яскравим цвітом,
І будуть в них сердечність і тепло.
Щоб у житті було чому радіти,
І суму у душі ніколи не було.
Члени Вишгородської міської
громадської організації спілки офіцерів

Подорожі

майстерність, сприяння росту національної
свідомості та любові до української культури.
Колектив планує і надалі відвідувати
з благодійними концертами шпиталі Київської області. Тож усім небайдужим пропонуємо долучатись до нашої доброї справи.
Наш контактний телефон: /063/376-86-5.
А охочим надати матеріальну допомогу, на
яку будуть закуплені товари першої необ-

хідності для бійців, надаємо реквізити: р/р
5168757326687797 в ПАТ КБ «Приватбанк»,
МФО 305299, ЕДРПОУ 14360570. Також можна допомогти речами, солодощами.
Щиро дякуємо меру Вишгорода Олексію
Момоту за наданий транспорт, за те, що дослухається до потреб ветеранів і намагається
їх вирішити. Недарма ж кажуть: роби добро,
воно повернеться сторицею.

До чарівного краю у центрі Європи

Наталія КОВАЛЬЧУК, класний керівник
Виховання любові до рідної землі починається з відкриття незвіданого, подорожей до місць, які до сьогодні
зберегли свою первісність, особливий яскравий національний колорит. Учні 10-Б класу НВК «Гімназія «Інтелект» ЗОШ І-III ст.» тривалий час плекали заповітну мрію
побувати у казковому краї, що зветься Карпатами. Передувала ретельна підготовка — від вибору готелю до
маршрутів та цікавих об’єктів, від вивчення карт регіону
до кошторису, щоб із мінімальними витратами одержати
максимум задоволенням від поїздки.
І ось ми вже в Івано-Франківську, який недарма називають «Воротами Карпат», «молодшим братом Львова». Наші
екскурсоводи Юлія Валько, Оля Полоннікова знайомлять
нас із унікальним Франківськом (місцева назва міста), який
з’єднав Карпати і Покуття, Прикарпаття і Закарпаття, Дністер і Прут, Буковину з Галичиною, Бескиди з Чорногорією.
Містом, яке є перлиною у скарбниці України.
Жодна конференція, шкільний урок не дав би дітям стільки знань, як ця екскурсія, що тривала вісім годин і пролетіла
як одна мить.
Наступного ранку прямуємо до м. Яремче. Гірські вершини, чисте повітря, безмежний простір, який хочеться обійняти. Йдемо до водоспаду «Прибій», милуємося спорудами,
мостами, збудованими ще австрійцями, знайомимося з геологічними пластами. Дух захоплює від величі та сили річки
Прут, скель Довбуша. Це підготовчий етап перед найважливішою мрією — Говерлою.
Всі розуміли, що наступний день буде не з легких.
…Ранок почався з КПП Карпатського національного парку, поблизу Ворохти на турбазі «Заросляк». З піднесеним
настроєм йдемо казковим лісом уздовж гірської бурхливої
річки, яка живиться снігами, що біліють на вершині, проторює шлях через скам’янілі пісковики Карпат, шліфуючи їх,
як досвідчений ювелір. Вода кришталево чиста, п’єш її і сили
тієї первісної нівельської води юрського періоду наповнюють
тебе непізнаною величною силою. Далі — полонина з незем-

ною красою. А підніматись дедалі все важче і важче, серце
калатається і тебе оточує безмежне море чистого, п’янкого
карпатського повітря, якого чомусь не вистачає. Крок за кроком піднімаємося до Малої Говерли. Збираємо всю волю в
міцний кулак і рухаємося тільки вперед...
І ось – осяяна весняним сонцем вершина. Краєвид зачаровує, і вже немає втоми, і забувся непростий підйом. А
навкруги — дух невимовної свободи, десь далеко-далеко відійшли всі неприємності, і ти відчуваєш себе на кілька метрів
ближче до раю. Бо тільки тут — така велич і сила матінки
Природи. Далі — фотосесія біля Державного Прапора, тризуба, Хреста, освяченого всіма конфесіями України...
Десятий навчальний рік успішно закінчено, вершину підкорено! Ми з вами стали іншими, ближчими, згуртованими
спогадами, яких не забути, тими, які змінили нас ізсередини,
залишаючи глибокий слід на все життя. На Говерлі ми залишили частинку себе, бо, за словами великого філософа:
«Щастя не в тому, що ми в чомусь досягли успіху, а в самому
досягненні цього успіху».
Попереду в усіх учнів — цікаві пригоди, розваги, 10-Б,
останні ваші безтурботні канікули. Гарного вам відпочинку,
незабутніх вражень. Бо далі — наступна вершина — вступ
до ВУЗів.

Експерти, тренери, боксери, йоги – для особливих діток
Наталія СІЧКАРЧУК,
заступник директора
з навчально-виховної роботи
ВРСЗОШ «Надія», канд. пед. наук, доцент
кафедри логопедії
НПУ імені М. П. Драгоманова
Канікули – активна пора для відпочинку і оздоровлення. Але планування та
організація цього періоду викликає ряд
труднощів та запитань не лише у батьків, а й у педагогів. Особливо гостро питання постає, коли це стосується дітей з
інвалідністю. Тож пропозиція президента
Всеукраїнської федерації екстремальних
видів спору Юрія Тебенка відвідати заснований ним спортивно-оздоровчий парк
«SmileParke» викликала у батьків і педагогічного колективу школи «Надія» велику
зацікавленість та ентузіазм.
Пан Юрій не лише надав можливість дітям із особливими потребами та їх родинам
безкоштовно провести день здоров’я і дружби у своєму парку, а й запросив для них
спеціалістів із різних освітньо-оздоровчих
галузей, знання і уміння яких безумовно допоможуть нашим дітям і вчителям підіймати
й зміцнювати «бойовий дух» у важкій справі
боротьби зі складними недугами тіла й душі.
Завдяки запрошеному паном Юрієм тренеру-наставнику та автору книги й курсу

«Взявся-Ходи» пану Станіславу Ільїну діти,
батьки, родичі та вчителі змогли поринути в
атмосферу єдності та свободи. Його теорія
«Шахова гра довжиною у життя» та авторський курс використання шахів для організації, планування та реалізації щасливого буття
допомагають дорослим по-новому зрозуміти
значення правил життя у суспільстві, власні
потреби й можливості, важливість формування у свідомості кожного рішучості у прийнятті самостійних рішень.
Цього дня ми отримали від «SmileParke»
перші практичні уміння у таких видах спорту
як драгонбот та вейкбординг. Велике значення мала і студія йоги та її семінар-практикум
із йога-терапії. Батьки вчилися зосереджуватися, довіряти оточуючим, удосконалювати
стосунки у концепції «дитина-батьки», вірити
в можливості своїх дітей, підтримувати їх в
опановуванні нових видів діяльності.
Особливе значення мали виступи молодих боксерів та українського професійного
боксера Дениса Беринчика, перспективної
зірки спорту Ніколь Князевої (27 рекордів)
та її батька Василя Канюка (розробника програми «Профілактика захворювання та попередження травмування хребта з одночасним
розвитком фізичних здібностей»). Він провів
лекцію-практикум, показавши доступний
комплекс розвивально-корекційних вправ
для хребта. Важливим був і виступ Оксани

Дитина – батьки – благодійники

Доломан (експерта з раціонального харчування, автора книги-тренінга «МегаМозг.
Знайди в собі Щастя»), яка раніше була і гостею у нашій школі.
Діти, батьки та педагогічний колектив
щиро дякують президенту федерації екс-

тремальних видів спору Юрію Тебенку та
усім запрошеним спеціалістам і спонсорам за чудовий відпочинок, незабутні емоції та заряд сильного духу. Бажаємо усім
здоров’я і творчої наснаги для розвитку та
процвітання.

6

7 липня

Вишгород

ТЕЛЕпрограма

2018 року

Високошвидкісний Інтернет МТМ. Тел.: (093) 366-16-66; (095) 545-15-33; (098) 201-22-66
П О Н Е ДІ ЛО К , 9 Л ИПНЯ 2 018 Р ОК У
КАНАЛ 1+1
6:30, 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»
10:45 «Сiм’я»
12:20 «Одруження
наослiп»
13:40, 15:10 «Мiняю
жiнку»
17:10 Т/с «Моє чуже
життя»
19:20 «Секретнi
матерiали»
20:15, 21:15 Т/с «Життя
пiсля життя»
22:15 «Грошi 2018»
23:30 Х/ф «Досить слiв»
2+2
6:00 Мультфiльми
08:00 «Нове Шалене
вiдео по-українськи»
09:30, 18:15 «Спецкор»
10:10, 18:50 «ДжеДАI»
10:50 Т/с «Опер за
викликом»
14:40 Х/ф «Маска нiндзя»
16:20 Х/ф «Морська
пригода»
19:25 Т/с «Одинак»
21:35 Т/с «Касл-3»

23:10 Х/ф «Мега Пiранья»
UA:ПЕРШИЙ
6:00, 09:45 М/с «Чорний
Джек»
06:30, 07:00, 08:00, 09:00,
09:25, 13:00, 15:00, 21:00
Новини
06:35, 07:05, 08:05, 09:05
Доброго ранку, Країно!
11:00 Д/ц «Незвичайнi
культури»
12:25 Д/ц «Смаки
Культур»
13:40, 15:20 Лайфхак
українською
13:55 Перша шпальта
15:35 Т/с «Гранд готель»
16:50, 22:40 Т/с «За
службовим обов’язком»
18:00 Iнформацiйна
година
20:15 Вiйна i мир
21:25 Новини. Спорт
21:40 Д/с «Як працюють
мiста»
23:50 #МузLove з Любою
Морозовою
ТРК «УКРАїНА»
6:30, 07:10, 08:15 Ранок з
Україною
07:00, 08:00, 09:00, 15:00,

19:00, 23:00 Сьогоднi
09:30 Зiрковий шлях
10:30 Реальна мiстика
12:30 Т/с «Черговий
лiкар - 2»
14:30, 15:30 Т/с «Жiночий
лiкар - 2»
19:45 «Говорить Україна»
21:00 Т/с «Забудь i
пригадай»
23:30 Х/ф «Цар скорпiонiв
2: Сходження воїна»
ПРЯМИЙ
6:00, 07:15, 08:15 Ранок.
«Новий день»
07:00, 08:00, 09:00, 10:00,
11:00, 12:00, 13:00,
14:00, 15:00, 16:00, 17:00
«Репортер». Новини
09:15, 10:15, 11:15, 12:15
Ранок. «Ми всi...»
13:15, 14:15, 15:15
«Деталi»
16:15, 23:00 «Кримiнал»
17:15 «Ситуацiя»
18:00 «Ехо України»
19:30 «Разом»
20:30 «Подiї» вересня
21:00 «Пiдсумки»
ТЕТ
6:30 ТЕТ Мультиранок

09:45 М/ф «Маленький
лiкар - секретна мiсiя
Бодiнаута»
11:00 Т/с «Усi жiнки вiдьми»
12:00 Найкращий
ресторан з Р. Сенiчкiним
13:00 Чотири весiлля
16:00 Панянка-селянка
17:00 Країна У
19:00, 20:00 Танька i
Володька
19:30, 20:30 Одного разу
пiд Полтавою
21:00 Т/с «Кандидат»
22:00 Рятiвники
23:00 ЛавЛавСar
00:00 Т/с «Помста»
СТБ
7:45 За живе!
09:00 Х/ф «Тiльки не
вiдпускай мене»
13:15 Битва екстрасенсiв.
Чоловiки проти жiнок
15:25 Мiстичнi iсторiї з П.
Костiциним
17:30, 22:00 ВiкнаНовини
18:00 Х/ф «Провiдниця»
19:55 Хата на тата
22:45 Х/ф «Я тебе кохаю»

НТН
6:50 Х/ф «Викуп»
08:30 «Свiдок. Агенти»
09:05 Х/ф «Остання
субота»
10:35 «Кримiнальнi
справи»
12:30, 16:30, 19:00, 23:15
«Свiдок»
12:50 «Речовий доказ»
15:10, 16:50, 19:30
«Легенди карного
розшуку»
20:40 Т/с «Кримiналiст»
22:45, 23:45 Т/с «Кулагiн
та партнери»
НОВИЙ КАНАЛ
07:59, 09:09 Kids Time
08:00 М/с «Пригоди Кота
в чоботях»
09:10 М/с «Кухня»
11:20 М/ф «Монстри на
канiкулах 2»
13:00 Х/ф «Громобiй»
15:10 Х/ф «Мiстер
Крутий»
17:00 Х/ф «Обладунки
Бога. У пошуках скарбiв»
19:00 Ревiзор
21:50 Страстi за
ревiзором
00:10 Т/с «Клiнiка»

МЕГА
07:20, 14:00 Правда
життя
08:20 Сироти дикої
природи
09:20 Таємнича
Латинська Америка
10:20 Мiсця сили
11:10 Скарб.UA
12:00 Брама часу
15:00 Великi тирани
16:00, 21:40 Рiчковi
монстри
16:50 Пригоди Остiна
Стiвенса
17:50 Найбiльша печера
Землi
18:40 Їжа богiв
20:40 Речовий доказ
22:40 Земнi катаклiзми
ТРК «КИїВ»
7:00, 19:25 «Зустрiч з
привидами»
08:00, 09:15, 20:20
«Ситуацiя»
08:15, 14:00
«Найромантичнiшi мiста
свiту»
09:25 «Київ музика»
10:00, 23:20
«Телемаркет»

13:00, 21:25
«Божевiльний свiт»
15:00, 21:00, 23:00 «СТН»
15:10 «Депутатська
приймальня»
15:55 «Щоденники Другої
свiтової вiйни: день за
днем»
17:00, 00:20 «КИЇВ LIVE»
20:30 «Служба порятунку»
22:30 «На часi»
22:55 «Українська
Нацiональна Лотерея»
K1
6:30 «TOP SHOP»
07:40 «TiBi Абетка»
07:50 «Чи знаєте ви,
що...»
08:15 Т/с «Дикий ангел»
09:10 «Орел i Решка.
Шопiнг»
12:00, 20:00 «Орел i
Решка. Ювiлейний 2»
13:00, 21:00 «Орел i
Решка. Рай та пекло 2»
14:00 «Орел i Решка.
Навколосвiтня подорож»
22:00 «Вiрю не Вiрю»
23:00 Х/ф «Академiя
вампiрiв»
ІНТЕР

6:15, 23:00 «Слiдство
вели... з Л. Каневським»
07:00, 08:00, 09:00, 12:00,
17:40 Новини
07:10, 08:10, 09:20 «Ранок
з Iнтером»
10:20 Х/ф «Випадковий
запис»
12:25 Т/с «Фатальна
пiсня»
16:10 «Чекай мене.
Україна»
18:00, 19:00 «Стосується
кожного»
20:00 «Подробицi»
20:40 Х/ф «Iдеальне
вбивство»
23:50 Т/с «Налiт 4»
ICTV
6:30 Факти тижня. 100
хвилин
08:45 Факти. Ранок
09:15 Надзвичайнi
новини. Пiдсумки
10:15 Антизомбi
11:25 Стоп-5
12:35, 13:20 Х/ф
«Бездоганна репутацiя»
12:45, 15:45 Факти. День
15:15, 16:20 Х/ф «Каратепацан»
18:45, 21:10 Факти. Вечiр

19:20 Надзвичайнi
новини
20:20 Багач-Бiдняк.
Реалiтi-шоу
21:25 Т/с «Менталiст»
22:45 Свобода слова
5 КАНАЛ
6:00, 09:45, 21:40 ЧасTime
06:50, 17:00 Час новин.
Київ
07:00, 08:00, 09:00, 10:00,
11:00, 12:00, 13:00, 14:00,
15:00, 16:00, 18:00, 19:00,
21:00, 00:00 Час новин
07:10, 08:10, 21:25
Актуально: Економiка.
Полiтика. Соцiум
07:30 Фiнансовий
тиждень
08:15 Про вiйсько
09:25, 17:45 Час громади
10:10, 11:10, 12:30
Трансляцiї суспiльнополiтичних подiй
13:05 Час. Пiдсумки
тижня
15:30, 16:10
Iнформацiйний день
17:10, 18:20, 19:40
Iнформацiйний вечiр
22:00 «За Чай.com»

В IВ Т О Р О К , 1 0 Л ИПНЯ 2018 Р ОК У
КАНАЛ 1+1
6:30, 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»
10:45 «Сiм’я»
12:20 «Одруження
наослiп»
13:40, 15:10 «Мiняю
жiнку»
17:10 Т/с «Моє чуже
життя»
19:20 «Секретнi
матерiали»
20:15, 21:15 Т/с «Життя
пiсля життя»
22:15 Х/ф «Санктум»
2+2
6:00 Мультфiльми
08:00 «Облом.UA.»
09:35, 18:15 «Спецкор»
10:15, 18:50 «ДжеДАI»
10:55, 17:10 «Загублений
свiт»
12:55 «Нове Шалене
вiдео по-українськи»
15:05 Х/ф «Залишенi»
19:25 Т/с «Одинак»
21:35, 23:10 Т/с «Касл-3»

UA:ПЕРШИЙ
06:30, 07:00, 08:00, 09:00,
09:25, 13:00, 15:00, 21:00
Новини
06:35, 07:05, 08:05, 09:05
Доброго ранку, Країно!
11:00 Д/ц «Незвичайнi
культури»
12:00 Д/ц «Смачнi iсторiї»
12:25 Д/ц «Смаки
Культур»
13:40, 15:10 Лайфхак
українською
15:20 Т/с «Гранд готель»
16:50, 22:40 Т/с «За
службовим обов’язком»
18:00 Iнформацiйна
година
19:00 Перший на селi
19:25 Д/с «Африка.
Небезпечна реальнiсть»
20:30 Нашi грошi
21:45 Д/с «Як працюють
машини»
23:50 #KiноWALL з С.
Тримбачем
ТРК «УКРАїНА»
6:30, 07:10, 08:15 Ранок з
Україною
07:00, 08:00, 09:00, 15:00,
19:00, 23:00 Сьогоднi

09:30 Зiрковий шлях
10:30 Реальна мiстика
12:30 Т/с «Черговий
лiкар - 2»
14:30, 15:30 Т/с «Жiночий
лiкар - 2»
19:45 «Говорить Україна»
21:00 Т/с «Забудь i
пригадай»
23:30 Т/с «CSI. Мiсце
злочину»
ПРЯМИЙ
6:00, 07:15, 08:15 Ранок.
«Новий день»
07:00, 08:00, 09:00, 10:00,
11:00, 12:00, 13:00,
14:00, 15:00, 16:00, 17:00
«Репортер». Новини
09:15, 10:15, 11:15, 12:15
Ранок. «Ми всi...»
13:15, 14:15, 15:15
«Деталi»
16:15, 23:00 «Кримiнал»
17:15 «Ситуацiя»
18:00 «Ехо України»
19:30 «Разом»
20:30 «Подiї» вересня
21:00 «Пiдсумки»
ТЕТ
6:30 ТЕТ Мультиранок

09:45 Х/ф «Кiт у чоботях»
11:00 Т/с «Усi жiнки вiдьми»
12:00 Найкращий
ресторан з Р. Сенiчкiним
13:00, 21:00 Т/с
«Кандидат»
16:00 Панянка-селянка
17:00 Країна У
19:00, 20:00 Танька i
Володька
19:30, 20:30 Одного разу
пiд Полтавою
22:00 Рятiвники
23:00 ЛавЛавСar
00:00 Т/с «Помста»
СТБ
7:35 За живе!
08:55 Х/ф «Жереб долi»
13:10 Битва екстрасенсiв.
Чоловiки проти жiнок
15:25 Мiстичнi iсторiї з П.
Костiциним
17:30, 22:00 ВiкнаНовини
18:00 Х/ф «Провiдниця»
20:00 Слiдство ведуть
екстрасенси
22:45 Х/ф «Я тебе кохаю»

6:15 Х/ф «Любов на
асфальтi»
08:30 Ранковий «Свiдок»
09:00 Х/ф «Чужi тут не
ходять»
10:30 «Кримiнальнi
справи»
12:30, 16:30, 19:00, 23:15
«Свiдок»
12:50 «Таємницi
кримiнального свiту»
14:40, 16:50 «Страх у
твоєму домi»
17:45, 19:30 «Легенди
карного розшуку»
20:40 Т/с «Кримiналiст»
22:45, 23:45 Т/с «Кулагiн
та партнери»
НОВИЙ КАНАЛ
7:29, 08:49 Kids Time
07:30 М/с «Пригоди Кота
в чоботях»
08:50 М/с «Кухня»
10:50 Кохання на
виживання
12:40 Заробiтчани
19:00 Європа за копiйки
22:10 Х/ф «Грошi
вирiшують все»
00:00 Т/с «Клiнiка»

НТН

МЕГА
6:00 Бандитський Київ
07:20, 14:00 Правда
життя
08:20 Сироти дикої
природи
09:20 Таємнича
Латинська Америка
10:20 Мiсця сили
11:10 Скарб.UA
12:00 Брама часу
13:00 Скептик
15:00 Великi тирани
16:00, 21:40 Рiчковi
монстри
16:50 Диво з острова
Борнео
17:50, 22:40 Земнi
катаклiзми
18:40 Їжа богiв
20:40 Речовий доказ
23:40 Смертельний
двобiй
ТРК «КИїВ»
7:00 «Зустрiч з
привидами»
08:00, 09:15, 20:20
«Ситуацiя»
08:15, 14:00
«Найромантичнiшi мiста
свiту»

09:25 «Київ музика»
13:00, 21:25
«Божевiльний свiт»
15:00, 21:00, 23:00 «СТН»
15:10 «Депутатська
приймальня»
15:55 «Щоденники Другої
свiтової вiйни: день за
днем»
17:00 «КИЇВ LIVE»
19:25 «Тварини: особова
справа»
20:30 «Київськi iсторiї»
22:30 «На часi»
22:55 «Українська
Нацiональна Лотерея»
K1
6:30 «TOP SHOP»
07:40 «TiBi Абетка»
07:50 «Чи знаєте ви,
що...»
08:15 Т/с «Дикий ангел»
09:10 «Орел i Решка.
Шопiнг»
12:00, 20:00 «Орел i
Решка. Ювiлейний 2»
13:00, 21:00 «Орел i
Решка. Рай та пекло 2»
14:00, 00:00 «Орел i
Решка. Навколосвiтня
подорож»

22:00 «Вiрю не Вiрю»
ІНТЕР
6:10, 23:00 «Слiдство
вели... з Л. Каневським»
07:00, 08:00, 09:00, 12:00,
17:40 Новини
07:10, 08:10, 09:20 «Ранок
з Iнтером»
10:15 Т/с «Спокуса»
12:30 Х/ф «Мiський
романс»
14:40, 14:50, 16:40
«Речдок»
18:00, 19:00 «Стосується
кожного»
20:00 «Подробицi»
20:50 «Чемпiонат свiту з
футболу FIFA 2018» 1/2
фiналу
23:55 Т/с «Налiт 4»
ICTV
6:30 Ранок у великому
мiстi
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:20 Надзвичайнi
новини
10:10 Багач-Бiдняк.
Реалiтi-шоу
11:10, 13:20 Стоп-5
12:45, 15:45 Факти. День

14:00, 16:20 Х/ф «Сонна
лощина»
16:40 «На трьох»
17:30, 21:30 Т/с
«Менталiст»
18:45, 21:10 Факти. Вечiр
20:20 Громадянська
оборона
22:50 Т/с «Винищувачi»
5 КАНАЛ
06:50, 08:00, 17:00 Час
новин. Київ
07:00, 09:00, 10:00, 11:00,
12:00, 13:00, 14:00, 15:00,
16:00, 18:00, 19:00, 21:00,
00:00 Час новин
07:15, 08:10, 21:25, 00:15
Актуально: Економiка.
Полiтика. Соцiум
07:50 Будiвельний
стандарт
09:25, 17:45 Час громади
10:10, 11:10, 12:30
Трансляцiї суспiльнополiтичних подiй
13:05 БлогПост
14:10, 15:30, 16:10
Iнформацiйний день
17:10, 18:20, 19:40
Iнформацiйний вечiр
22:00 «За Чай.com»
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07:00, 08:00, 09:00, 12:00,
16:45, 19:30 ТСН
09:30 «Чотири весiлля»
10:40, 12:20 «Одруження
наослiп»
13:40, 15:10 «Мiняю
жiнку»
17:10 Т/с «Моє чуже
життя»
19:20 «Секретнi
матерiали»
20:15, 21:15 Т/с «Життя
пiсля життя»
22:15 Х/ф «Порочнi iгри»
2+2
08:00 «Нове Шалене
вiдео по-українськи»
09:35, 18:15 «Спецкор»
10:15, 18:50 «ДжеДАI»
10:55, 17:15 «Загублений
свiт»
13:00 «Помста природи»
13:55 Х/ф «Сiм хвилин»
15:25 Х/ф «Вiдсiч»
19:25 Т/с «Одинак»
21:35, 23:10 Т/с «Касл-3»
UA:ПЕРШИЙ
07:25, 08:00, 09:00, 13:00,

15:00, 21:00 Новини
07:30 Д/ц «Двоколiснi
хронiки»
07:40 Д/ц «Шукачi чудес»
08:05, 12:25 Д/ц «Смаки
Культур»
09:05 Д/ц «Гордiсть свiту»
10:15 Хто в домi хазяїн?
11:00 Д/ц «Незвичайнi
культури»
13:40 Лайфхак
українською
13:55 Нашi грошi
15:20 Т/с «Гранд готель»
16:50, 22:40 Т/с «За
службовим обов’язком»
18:00, 00:15
Iнформацiйна година
19:00 Д/с «Дешевий
вiдпочинок»
19:25 Д/с «Африка.
Небезпечна реальнiсть»
20:30 Складна розмова
21:45 Д/с «Як працюють
машини»
23:50 #БiблiоFUN з Р.
Семкiвим

09:30 Зiрковий шлях
10:30 Реальна мiстика
12:30 Т/с «Черговий
лiкар - 2»
14:30, 15:30 Т/с «Жiночий
лiкар - 2»
19:45 «Говорить Україна»
21:00 Т/с «Забудь i
пригадай»
23:30 Т/с «CSI. Мiсце
злочину»

ТРК «УКРАїНА»
07:00, 08:00, 09:00, 15:00,
19:00, 23:00 Сьогоднi

ТЕТ
6:30 ТЕТ Мультиранок
09:45 Х/ф «Три пера»

ПРЯМИЙ
07:00, 08:00, 09:00, 10:00,
11:00, 12:00, 13:00,
14:00, 15:00, 16:00, 17:00
«Репортер». Новини
09:15, 10:15, 11:15, 12:15
Ранок. «Ми всi...»
13:15, 14:15, 15:15
«Деталi»
16:15, 23:00 «Кримiнал»
17:15 «Ситуацiя»
18:00 «Ехо України»
19:30 «Разом»
20:30 «Подiї» вересня
21:00 «Пiдсумки»

11:00 Т/с «Усi жiнки вiдьми»
12:00 Найкращий
ресторан з Р. Сенiчкiним
13:00, 21:00 Т/с
«Кандидат»
14:00 Вiталька
16:00 Панянка-селянка
17:00 Країна У
19:00, 20:00 Танька i
Володька
19:30, 20:30 Одного разу
пiд Полтавою
22:00 Рятiвники
23:00 ЛавЛавСar
00:00 Т/с «Помста»
СТБ
6:50 За живе!
09:20 «Танцюють всi!»
13:10 Битва екстрасенсiв.
Чоловiки проти жiнок
15:25 Мiстичнi iсторiї з П.
Костiциним
17:30, 22:00 ВiкнаНовини
18:00 Х/ф «Провiдниця»
20:00 Слiдство ведуть
екстрасенси
22:45 Х/ф «Я тебе кохаю»

НТН
8:30 Ранковий «Свiдок»
09:00 Х/ф «Викрадений
поїзд»
10:30 «Кримiнальнi
справи»
12:30, 16:30, 19:00, 23:15
«Свiдок»
12:50, 20:10 «Щоденник
чемпiонату свiту з
футболу FIFA 2018»
13:25 «Таємницi
кримiнального свiту»
14:40, 16:50 «Страх у
твоєму домi»
17:50, 19:30 «Легенди
карного розшуку»
20:40 Т/с «Кримiналiст»
22:45, 23:45 Т/с «Кулагiн
та партнери»

починається»
23:50 Т/с «Клiнiка»
МЕГА
6:00 Бандитська Одеса
07:20, 14:00 Правда
життя
08:20, 16:50 Сироти дикої
природи
09:20 Таємнича
Латинська Америка
10:20 Мiсця сили
11:10 Пiдроблена iсторiя
12:00 Брама часу
15:00, 23:40 Смертельний
двобiй
16:00, 21:40 Рiчковi
монстри
17:50 Земнi катаклiзми
20:40 Речовий доказ
22:40 За межами Землi

НОВИЙ КАНАЛ
7:39, 08:49 Kids Time
07:40 М/с «Пригоди Кота
в чоботях»
08:50 М/с «Кухня»
11:00 Кохання на
виживання
13:00 Заробiтчани
19:00 Європа за копiйки
21:50 Х/ф «Шоу

ТРК «КИїВ»
7:00, 19:25 «Тварини:
особова справа»
08:00, 09:15, 20:20
«Ситуацiя»
08:15, 14:00
«Найромантичнiшi мiста
свiту»
09:25 «Київ музика»

17:30, 22:00 ВiкнаНовини
18:00 Х/ф «Провiдниця»
20:00 Я соромлюсь свого
тiла
22:45 Х/ф «Я тебе кохаю»

08:50 М/с «Кухня»
10:50 Заробiтчани
19:00 Європа за копiйки
22:00 Х/ф «Копи на
пiдхватi»
00:20 Т/с «Клiнiка»

НТН
8:30 Ранковий «Свiдок»
09:05 Х/ф «Мерседес»
тiкає вiд погонi»
10:30 «Кримiнальнi
справи»
12:30, 16:30, 19:00, 23:15
«Свiдок»
12:50, 20:10 «Щоденник
чемпiонату свiту з
футболу FIFA 2018»
13:25 «Речовий доказ»
14:40, 16:50 «Страх у
твоєму домi»
17:45, 19:30 «Легенди
карного розшуку»
20:40 Т/с «Кримiналiст»
22:45, 23:45 Т/с «Кулагiн
та партнери»

МЕГА
6:00 Бандитський Київ
07:20, 14:00 Правда
життя
08:20 Пригоди Остiна
Стiвенса
09:20 Таємнича
Латинська Америка
11:10 Пiдроблена iсторiя
12:00 Брама часу
13:00 Скептик
15:00, 23:40 Смертельний
двобiй
16:00, 21:40 Рiчковi
монстри
16:50 Сироти дикої
природи
17:50 Чужинцi всерединi
нас
20:40 Речовий доказ
22:40 Найбiльша печера
Землi

13:00, 21:25
«Божевiльний свiт»
15:00, 21:00, 23:00 «СТН»
15:10 «Депутатська
приймальня»
15:55 «Щоденники Другої
свiтової вiйни: день за
днем»
17:00 «КИЇВ LIVE»
20:30 «Якiсне життя»
22:30 «На часi»
22:55 «Українська
Нацiональна Лотерея»
K1
6:30 «TOP SHOP»
07:40 «TiBi Абетка»
07:50 «Чи знаєте ви,
що...»
08:15 Т/с «Дикий ангел»
09:10 «Орел i Решка.
Шопiнг»
12:00, 20:00 «Орел i
Решка. Ювiлейний 2»
13:00, 21:00 «Орел i
Решка. Рай та пекло 2»
14:00, 00:00 «Орел i
Решка. Навколосвiтня
подорож»
22:00 «Вiрю не Вiрю»

ІНТЕР
6:10, 23:00 «Слiдство
вели... з Л. Каневським»
07:00, 08:00, 09:00, 12:00,
17:40 Новини
07:10, 08:10, 09:20 «Ранок
з Iнтером»
10:15, 12:25 Т/с
«Спокуса»
12:40 Х/ф «Циганка Аза»
14:40, 14:50, 16:40
«Речдок»
18:00, 19:00 «Стосується
кожного»
20:00 «Подробицi»
20:50 «Чемпiонат свiту з
футболу FIFA 2018» 1/2
фiналу
23:55 Т/с «Налiт 4»
ICTV
6:30 Ранок у великому
мiстi
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:20 Надзвичайнi
новини
10:10 Громадянська
оборона
12:10, 13:20 Х/ф
«Бездоганна репутацiя»
12:45, 15:45 Факти. День

15:00, 16:20 Х/ф
«Божевiльня»
17:20 «На трьох»
17:25, 21:35 Т/с
«Менталiст»
18:45, 21:15 Факти. Вечiр
20:20 Секретний
фронт
22:50 Т/с «Винищувачi»
00:40 Т/с «Невиправнi»
5 КАНАЛ
07:00, 09:00, 10:00, 11:00,
12:00, 13:00, 14:00, 15:00,
16:00, 18:00, 19:00, 21:00,
00:00 Час новин
07:10, 08:10, 21:25
Актуально: Економiка.
Полiтика. Соцiум
07:30 Медекспертиза
09:25, 17:45 Час громади
10:10, 11:10, 12:30
Трансляцiї суспiльнополiтичних подiй
13:05 Полiграф
14:10, 15:30, 16:10
Iнформацiйний день
17:10, 18:20, 19:40
Iнформацiйний вечiр
22:00 «За Чай.com»
23:00 БлогПост
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07:00, 08:00, 09:00, 12:00,
16:45, 19:30 ТСН
09:30 «Чотири весiлля»
10:45, 12:20 «Одруження
наослiп»
13:40, 15:10 «Мiняю
жiнку»
17:10 Т/с «Моє чуже
життя»
19:20 «Секретнi
матерiали»
20:15, 21:15 Т/с «Життя
пiсля життя»
22:15 «Право на владу
2018»
2+2
6:00 Мультфiльми
08:00 Вiдеобiмба
09:35, 18:15 «Спецкор»
10:15, 18:50 «ДжеДАI»
10:55, 17:15 «Загублений
свiт»
12:55 «Облом.UA.»
15:30 Х/ф «Атака на
титанiв»
19:25 Т/с «Одинак»
21:35 Т/с «Касл-4»
23:10 Т/с «Касл-3»
00:05 «Нове Шалене

вiдео по-українськи»
UA:ПЕРШИЙ
07:25, 08:00, 09:00, 13:00,
15:00, 21:00 Новини
07:30 Д/ц «Двоколiснi
хронiки»
07:40 Д/ц «Шукачi чудес»
08:05, 12:25 Д/ц «Смаки
Культур»
09:05 Д/ц «Гордiсть свiту»
11:00 Д/ц «Незвичайнi
культури»
12:00 Енеїда
13:40, 15:20 Лайфхак
українською
15:30 Т/с «Гранд готель»
16:50, 22:40 Т/с «За
службовим обов’язком»
18:00 Iнформацiйна
година
19:25 Д/с «1000 днiв для
планети»
20:30 Схеми. Корупцiя в
деталях
21:45 Д/с «Як працюють
машини»
23:50 #NeoСцена з О.
Вергелiсом
ТРК «УКРАїНА»

6:30, 07:10, 08:15 Ранок з
Україною
07:00, 08:00, 09:00, 15:00,
19:00, 23:00 Сьогоднi
09:30 Зiрковий шлях
10:30 Реальна мiстика
12:30 Т/с «Черговий
лiкар - 2»
14:30, 15:30 Т/с «Жiночий
лiкар - 2»
19:45 «Говорить Україна»
21:00 Т/с «Забудь i
пригадай»
23:20 Контролер
00:00 Т/с «CSI. Мiсце
злочину»
ПРЯМИЙ
6:00, 07:15, 08:15 Ранок.
«Новий день»
07:00, 08:00, 09:00, 10:00,
11:00, 12:00, 13:00,
14:00, 15:00, 16:00, 17:00
«Репортер». Новини
09:15, 10:15, 11:15, 12:15
Ранок. «Ми всi...»
13:15, 14:15, 15:15
«Деталi»
16:15, 23:00 «Кримiнал»
17:15 «Ситуацiя»
18:00 «Ехо України»

19:30 «Разом»
20:30 «Подiї» вересня
21:00 «Пiдсумки»
ТЕТ
6:30 ТЕТ Мультиранок
09:45 Х/ф «Спляча
красуня»
11:00 Т/с «Усi жiнки вiдьми»
12:00 Найкращий
ресторан з Р. Сенiчкiним
13:00, 21:00 Т/с
«Кандидат»
14:00 Вiталька
16:00 Панянка-селянка
17:00 Країна У
19:00, 20:00 Танька i
Володька
19:30, 20:30 Одного разу
пiд Полтавою
22:00 Рятiвники
23:00 ЛавЛавСar
СТБ
6:55 За живе!
09:25 «Танцюють всi!»
13:10 Битва екстрасенсiв.
Чоловiки проти жiнок
15:25 Мiстичнi iсторiї з П.
Костiциним

НОВИЙ КАНАЛ
7:29, 08:49 Kids Time
07:30 М/с «Пригоди Кота
в чоботях»

ТРК «КИїВ»

7:00, 19:25 «Тварини:
особова справа»
08:00, 09:15, 20:20
«Ситуацiя»
08:15, 14:00
«Найромантичнiшi мiста
свiту»
13:00 «Божевiльний свiт»
15:00, 21:00, 23:00 «СТН»
15:10 «Депутатська
приймальня»
15:55 «Щоденники Другої
свiтової вiйни: день за
днем»
17:00, 00:20 «КИЇВ LIVE»
20:30 «Прогулянки
мiстом»
21:25 «Сенсацiї ХХ
столiття»
22:30 «На часi»
22:55 «Українська
Нацiональна Лотерея»
K1
6:30 «TOP SHOP»
07:40 «TiBi Абетка»
07:50 «Чи знаєте ви,
що...»
08:15 Т/с «Дикий ангел»
09:10 «Орел i Решка.
Шопiнг»

12:00, 20:00 «Орел i
Решка. Ювiлейний 2»
13:00, 21:00 «Орел i
Решка. Рай та пекло 2»
14:00, 23:50 «Орел i
Решка. Навколосвiтня
подорож»
22:00 «Вiрю не Вiрю»
ІНТЕР
6:10, 23:00 «Слiдство
вели... з Л. Каневським»
07:00, 08:00, 09:00, 12:00,
17:40 Новини
07:10, 08:10, 09:20 «Ранок
з Iнтером»
10:15, 12:25 Т/с
«Спокуса»
12:30 Х/ф «Поклич мене у
свiтлу далину»
14:40, 14:50, 16:40
«Речдок»
18:00, 19:00 «Стосується
кожного»
20:00 «Подробицi»
20:40 Х/ф «Пiвзахисник»
23:50 Т/с «Налiт 4»
ICTV
6:30 Ранок у великому
мiстi

08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:20 Надзвичайнi
новини
10:10 Секретний фронт
11:15 Стоп-5
12:15, 13:25 Х/ф
«Божевiльня»
12:45, 15:45 Факти. День
14:45, 16:20 Х/ф «Сiчнева
людина»
17:15 «На трьох»
17:40, 21:30 Т/с
«Менталiст»
18:45, 21:10 Факти. Вечiр
20:20 Iнсайдер
22:50 Т/с «Винищувачi»
5 КАНАЛ
07:10, 08:10, 21:25
Актуально: Економiка.
Полiтика. Соцiум
07:35 Компанiя героїв
09:25, 16:45 Час громади
10:10, 11:10, 12:30
Трансляцiї суспiльнополiтичних подiй
14:10, 15:30, 16:10
Iнформацiйний день
18:20, 19:40
Iнформацiйний вечiр
22:00 «За Чай.com»

ТЕЛЕпрограма

Вишгород
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П’ЯТНИЦЯ, 13 ЧЕРВНЯ 2018 РОКУ
КАНАЛ 1+1
6:30, 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»
10:40, 12:20 «Одруження
наослiп»
13:40, 15:10 «Мiняю
жiнку»
17:10 Т/с «Моє чуже
життя»
19:20 «Секретнi
матерiали»
20:15, 22:10 «Лiга смiху»
00:00 «Iгри приколiв»
2+2
6:00 Мультфiльми
08:00 «Облом.UA.»
09:35, 18:15 «Спецкор»
10:15, 18:50 «ДжеДАI»
10:55, 17:10 «Загублений
свiт»
13:00 Х/ф «Дiлянка
лейтенанта Качури.
Фiльм 1. Iлюзiя
полювання»
19:25 Х/ф «Висота»
21:10 Х/ф «Блекджек»
23:05 «Змiшанi

єдиноборства. UFC.
Найкращi бої Ромеро та
Рокхольда»
UA:ПЕРШИЙ
6:30 Д/ц «Неповторна
природа»
07:25, 08:00, 09:00, 13:00,
15:00, 21:00 Новини
07:45 Д/ц «Шукачi чудес»
08:05, 12:25, 16:15 Д/ц
«Смаки Культур»
09:05, 22:50 Д/ц
«Гордiсть свiту»
10:15 Хто в домi хазяїн?
13:40, 15:20 Лайфхак
українською
13:55 Схеми. Корупцiя в
деталях
16:45 Фольк-music
18:00 Iнформацiйна
година
19:25 Д/с «1000 днiв для
планети»
20:30 Перша шпальта
21:40 Сильна доля
23:50 Як дивитися кiно
ТРК «УКРАїНА»
6:30, 07:10, 08:15 Ранок з
Україною

07:00, 08:00, 09:00, 15:00,
19:00, 23:00 Сьогоднi
09:30, 05:30 Зiрковий
шлях
10:50 Т/с «Криве
дзеркало душi»
14:30, 15:30 Т/с «Моє
нове життя»
19:45 «Говорить Україна»
21:00, 00:00 Т/с «Забудь i
пригадай»
23:20 Слiдами
ПРЯМИЙ
6:00, 07:15, 08:15 Ранок.
«Новий день»
07:00, 08:00, 09:00, 10:00,
11:00, 12:00, 13:00,
14:00, 15:00, 16:00, 17:00
«Репортер». Новини
09:15, 10:15, 11:15, 12:15
Ранок. «Ми всi...»
13:15, 14:15, 15:15
«Деталi»
16:15, 23:00 «Кримiнал»
17:15 «Ситуацiя»
18:00 «Ехо України»
19:30 «Разом»
20:30 «Подiї» вересня
21:00 «Пiдсумки»

ТЕТ
6:30 ТЕТ Мультиранок
09:30 Х/ф «Везунчик»
11:00 Т/с «Усi жiнки вiдьми»
12:00 Найкращий
ресторан з Р. Сенiчкiним
13:00 Т/с «Кандидат»
16:00 Панянка-селянка
17:00 Країна У
19:00, 20:00 Танька i
Володька
19:30, 20:30 Одного разу
пiд Полтавою
21:00 М/ф «Мiстер Пiбодi
та Шерман»
22:45 Х/ф «Дуже страшне
кiно»
00:30 Т/с «Помста»
СТБ
7:00 Х/ф «Торкнутися
неба»
08:55 Х/ф «Навчаю грi на
гiтарi»
12:40 Х/ф «Подiлись
щастям своїм»
17:30, 22:00 ВiкнаНовини
18:05 Х/ф «Провiдниця»
20:05 Х/ф «Найчарiвнiша

та найпривабливiша»
22:45 Давай поговоримо
про секс
НТН
6:55 Х/ф «Випадковий
запис»
08:30 Ранковий «Свiдок»
09:05 Х/ф «Тихе слiдство»
10:30 «Кримiнальнi
справи»
12:30, 16:30, 19:00, 23:15
«Свiдок»
12:50 «Речовий доказ»
14:45, 16:50 «Страх у
твоєму домi»
17:45, 19:30 «Легенди
карного розшуку»
20:40 Т/с «Кримiналiст»
22:45, 23:50 Т/с «Кулагiн
та партнери»
НОВИЙ КАНАЛ
7:39, 08:49 Kids Time
07:40 М/с «Пригоди Кота
в чоботях»
08:50 М/с «Кухня»
11:00 Заробiтчани
19:00 Європа за копiйки
22:10 Х/ф «Метро»
00:30 Т/с «Клiнiка»

МЕГА
6:00 Бандитська Одеса
07:20, 14:00 Правда
життя
08:20 Диво з острова
Борнео
09:20 Таємнича
Латинська Америка
10:20 Мiсця сили
11:10 Пiдроблена iсторiя
12:00 Брама часу
15:00, 23:40 Смертельний
двобiй
16:00, 21:40 Рiчковi
монстри
16:50 Сироти дикої
природи
17:50 За межами Землi
18:40 Їжа богiв
20:40 Речовий доказ
22:40 Чужинцi всерединi
нас
ТРК «КИїВ»
7:00, 19:25 «Тварини:
особова справа»
08:00, 09:15, 20:20
«Ситуацiя»
08:15, 14:00
«Найромантичнiшi мiста

свiту»
09:25 «Київ музика»
13:00, 21:25 «Сенсацiї ХХ
столiття»
15:00, 21:00, 23:00 «СТН»
15:10 «Депутатська
приймальня»
15:55 «Щоденники Другої
свiтової вiйни: день за
днем»
17:00, 00:20 «КИЇВ LIVE»
20:30 «Життєвi iсторiї»
22:30 «На часi»
22:55 «Українська
Нацiональна Лотерея»
K1
6:30 «TOP SHOP»
07:40 «TiBi Абетка»
07:50 «Чи знаєте ви,
що...»
08:15 Т/с «Дикий ангел»
09:10 «Орел i Решка.
Шопiнг»
12:00, 20:00 «Орел i
Решка. Ювiлейний 2»
13:00, 21:00 «Орел i
Решка. Рай та пекло 2»
14:00, 23:50 «Орел i
Решка. Навколосвiтня
подорож»

22:00 «Бєдняков+1»
22:50 «Вiрю не Вiрю»
ІНТЕР
6:10, 22:00 «Слiдство
вели... з Л. Каневським»
07:00, 08:00, 09:00, 12:00,
17:40 Новини
07:10, 08:10, 09:20
«Ранок з Iнтером»
10:15, 12:25 Т/с
«Спокуса»
12:40 Х/ф «Не журися!»
14:40, 14:50, 16:40
«Речдок»
18:00 «Стосується
кожного»
20:00 «Подробицi тижня»
23:50 Х/ф
«Стамбульський транзит»
ICTV
6:30 Ранок у великому
мiстi
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:20 Надзвичайнi
новини
10:10 Iнсайдер
11:10 Стоп-5
12:10, 13:25 Х/ф «Сiчнева
людина»

12:45, 15:45 Факти. День
14:50, 16:20 Х/ф «З життя
таємних агентiв»
17:15, 21:35 «На трьох»
17:25 Т/с «Менталiст»
18:45, 21:10 Факти. Вечiр
20:20 Антизомбi
5 КАНАЛ
6:00, 09:45, 21:40 ЧасTime
06:45, 08:00, 17:00 Час
новин. Київ
07:00, 09:00, 10:00, 11:00,
12:00, 13:00, 14:00, 15:00,
16:00, 18:00, 19:00, 21:00,
00:00 Час новин
07:10, 08:10, 21:25, 00:15
Актуально: Економiка.
Полiтика. Соцiум
09:25, 17:45 Час громади
10:10, 11:10, 12:30
Трансляцiї суспiльнополiтичних подiй
13:05 Iсторична година
14:10, 15:30, 16:10
Iнформацiйний день
17:10, 18:20, 19:40
Iнформацiйний вечiр
22:00 «За Чай.com»
23:00 БлогПост

СУБОТА, 14 ЧЕРВНЯ 2018 РОКУ
КАНАЛ 1+1
6:00, 19:30 ТСН
06:45 «Грошi»
08:00 «Снiданок.
Вихiдний»
10:05 «Життя без обману»
11:30 «Свiтське життя»
13:10 «Концерт О.
Пономарьова «Я люблю
тебе...»
14:30 «Лiга смiху»
16:35, 21:15 «Вечiрнiй
квартал»
18:30 «Розсмiши комiка»
20:15 «Українськi
сенсацiї»
23:15 «Свiтське життя
2018»
2+2
6:00 Мультфiльми
08:10 «102. Полiцiя»
09:00 «Зброя»
10:45 «Загублений свiт»
16:50 Х/ф «Блекджек»
18:45 Х/ф «Бойовi свинi»
20:15 Х/ф «Хороший,
поганий, мертвий»
22:00 Х/ф «Придорожнiй
заклад 2: Останнiй

виклик»
23:45 «Нове Шалене
вiдео по-українськи»
UA:ПЕРШИЙ
6:30 Д/ц «Неповторна
природа»
07:25, 08:00, 09:00, 21:00,
23:30 Новини
07:30 Д/с «Дешевий
вiдпочинок»
09:05 Д/ц «Смаки
Культур»
11:00 Д/с «Пригоди
Остiна Стiвенса»
12:00 Х/ф «Незаймана
королева» 1 с.
14:20 Д/ц «Фестивалi
планети»
15:20 Д/ц «Зустрiч Лувру
та Забороненого мiста»
16:20 Д/ц «Незвичайнi
культури»
16:55 Т/с «Гранд готель»
20:00 Д/с «Дивовижнi
мiста свiту»
21:25 Вечiрнє шоу з Ю.
Марченком
22:05 Ювiлейний концерт
гурту «Пiккардiйська

терцiя»
22:50 Д/ц «Спiльноти
тварин»
23:50 Д/ц «Гордiсть свiту»
ТРК «УКРАїНА»
7:00, 15:00, 19:00
Сьогоднi
07:15 Зiрковий шлях
08:00 Т/с «Забудь i
пригадай»
13:30, 15:20 Т/с «Зовсiм
iнше життя»
17:45, 19:40 Т/с «Чоловiк
на годину»
22:10 Т/с «Якби я була
цариця»
ПРЯМИЙ
9:00, 11:00, 13:00, 14:00,
16:00, 17:00, 18:00, 19:00
«Репортер». Новини
09:20 «Золотий гусак.»
NEW
10:00, 12:00 Концерт
11:20 «Ехо України»
13:15 Прямий ефiр
14:15 «Споживач»
15:10 «Чоловiки. Жiнки»
16:10, 17:10 Прямий ефiр

18:15 «Культурна
дипломатiя»
19:15 Прямий ефiр
20:00 «Полiтична кухня»
21:00 THE WEEK
Мiжнародний огляд
тижня
22:00 «Закрита зона»
23:00 «Кримiнал»

17:10 Х/ф «Найчарiвнiша
та найпривабливiша»
19:00 Х/ф «Було у батька
два сини»
22:50 Я соромлюсь свого
тiла

ТЕТ
6:30 ТЕТ Мультиранок
11:15 М/ф «Енчантiмалс:
Рiдний дiм»
12:15 Х/ф «Три пера»
13:30 Чотири весiлля
14:30 Т/с «Кандидат»
16:30 Танька i Володька
18:30 Казки У
20:00, 22:30 Країна У
21:00 Одного разу пiд
Полтавою
00:00 Теорiя зради

НТН
7:00 Х/ф «Через Гобi та
Хiнган»
10:10 Х/ф «Це було в
розвiдцi»
11:50 «Свiдок. Агенти»
12:25 «Речовий доказ»
15:40 «Склад злочину»
17:10 «Крутi 90-е»
19:00 «Свiдок»
19:30 Х/ф «Мiцний
горiшок»
21:15 Х/ф «Високий
блондин у чорному
черевику»
23:00 Х/ф «Вiйна»

СТБ
8:10 Караоке на Майданi
09:10 Все буде смачно!
10:10 Х/ф «Торкнутися
неба»
12:05 Х/ф «Провiдниця»

НОВИЙ КАНАЛ
6:00 М/с «Лунтик i його
друзi»
08:00 Т/с «Кобра»
10:10 Хто зверху?
19:00 Х/ф «Кiлери»

ТЕТ
6:30 ТЕТ Мультиранок
12:15 М/ф «Мавпи
в космосi - 2: Удар у
вiдповiдь»
13:30 Чотири весiлля
14:30 Т/с «Кандидат»
16:30, 19:45, 22:15
Країна У
18:00 М/ф «Мiстер Пiбодi
та Шерман»
20:45 Одного разу пiд
Полтавою
23:45 Х/ф «Дуже страшне
кiно»

НТН
7:00 «Страх у твоєму
домi»
10:40 Х/ф «Будинок, у
якiм я живу»
12:30 «Щоденник
чемпiонату свiту з
футболу FIFA 2018»
13:00 Х/ф «Висота»
14:45 Х/ф «Клятва
кохання»
17:50 Х/ф «Високий
блондин у чорному
черевику»
19:30 Х/ф «Дiвчина без
адреси»
21:15 Х/ф «Сiм старих i
одна дiвчина»
22:45 Х/ф «Перехрестя»

21:00 Х/ф «Завжди кажи
«Так»
23:00 Х/ф «Чоловiки за
роботою»
МЕГА
6:00 Бандитський Київ
08:20 Мiстична Україна
10:10 Смертельний
двобiй
11:50, 21:00 У пошуках
iнновацiй
14:20 Дивовижна Iндiя
16:20 Рiчковi монстри
18:20 Прихована
реальнiсть
00:00 За межами Землi
ТРК «КИїВ»
8:00 «Київськi iсторiї»
08:30 «Прогулянки
мiстом»
09:00 «Якiсне життя»
09:25 «Київ музика»
10:00, 23:35
«Телемаркет»
13:00 «Няньки дикої
природи»
15:00 «Ситуацiя»
15:10 «Euroshow» М.

Поплавського»
16:00 «Українцям українське»
16:50 «Паспортний стiл»
17:00 «Iмперiя»
18:05 «Служба порятунку»
18:35 Х/ф «Коли ми
зустрiлися»
21:00, 23:15 «СТН»
21:25 Х/ф «Не забувай
мене, заради усiх святих»
23:10 «Українська
Нацiональна Лотерея»
K1
6:30 «TOP SHOP»
07:40 «TiBi Абетка»
07:50 «Чи знаєте ви,
що...»
08:15 «Орел i Решка.
Шопiнг»
11:00 «Ух ти show»
11:35 «Ух ти show 2»
12:00 М/ф «Кунг-фу
Кролик»
13:50 «Орел i Решка.
Перезавантаження»
00:00 Х/ф «ТайМЕР»
ІНТЕР

6:55 «Мультфiльм»
07:30 Х/ф «На золотому
ганку сидiли»
09:00 Х/ф «Солдат Iван
Бровкiн»
11:00 Х/ф «Iван Бровкiн
на цiлинi»
13:00 Х/ф «Весiлля в
Малинiвцi»
14:50 Х/ф «Пiвзахисник»
16:50 «Чемпiонат свiту з
футболу FIFA 2018» матч
за 3-тє мiсце
19:00 «Велика Гра»
20:00 «Подробицi»
20:30 Х/ф «Джентльмени
удачi»
22:20 Х/ф «Iдеальне
вбивство»
00:20 Х/ф «В Париж!»
ICTV
7:30 Я зняв!
09:30 Дизель-шоу
10:55, 11:45 Особливостi
нацiональної роботи
12:45 Факти. День
13:00 «На трьох»
16:40 Х/ф «Дикий, дикий
Вест»

18:45 Факти. Вечiр
19:20 Надзвичайнi
новини. Пiдсумки
20:05 Х/ф «Еон Флакс»
21:55 Х/ф «Електра»
23:50 Х/ф «Судна нiч»
5 КАНАЛ
07:15, 15:30 Сiмейнi
зустрiчi
07:50, 08:50, 22:00
Актуально: Економiка.
Полiтика. Соцiум
11:10 Майстри ремонту
11:30 Феєрiя
мандрiв
12:10 Олiмпiйськi iсторiї
12:35 Брифiнг речника
МО України щодо
ситуацiї на лiнiї зiткнення
15:10 Код успiху
17:10 Стоп корупцiї!
18:40 Про вiйсько
20:00 Рандеву
21:40 Вiкно в Америку
22:10 Справжнiй
детектив
23:15 Фiнансовий
тиждень
23:30 Кордон держави

НЕДIЛЯ, 15 ЛИПНЯ 2018 РОКУ
КАНАЛ 1+1
6:10 ТСН
07:05 «Українськi
сенсацiї»
08:00 «Снiданок.
Вихiдний»
09:00 «Лото-Забава»
09:45 М/ф «Маша i
ведмiдь»
10:15, 11:20, 12:30 «Свiт
навиворiт - 8»
13:40 Х/ф «Артистка»
17:30, 21:00 Х/ф «Танець
метелика»
19:30 «ТСН-тиждень»
23:00 «Лiга смiху»
2+2
6:00 Мультфiльми
08:00 «ДжеДАI.
Дайджест»
11:00 Т/с «Ментiвськi
вiйни. Київ»
15:00 Х/ф «Бойовi свинi»
16:45 Х/ф «Мисливцi за
скарбами»
19:00 Х/ф «Висота»
20:45 Х/ф «Полiт Фенiкса»
22:55 «Змiшанi
єдиноборства. UFC.

Найкращi бої Ромеро та
Рокхольда»
UA:ПЕРШИЙ
6:30, 16:25, 21:25 Д/ц
«Неповторна природа»
07:25, 08:00, 09:00, 21:00,
23:30 Новини
07:30, 11:25 Д/с
«Дешевий вiдпочинок»
08:05, 12:40 Енеїда
09:05 Д/ц «Смаки
Культур»
09:40 Х/ф «Незаймана
королева» 1 с.
12:10 Перший на селi
13:35, 23:55 Д/ц
«Китайський живопис»
14:20 Фольк-music
15:25 Д/ц «Незвичайнi
культури»
17:00 Т/с «Гранд готель»
19:55 Д/с «Дивовижнi
мiста свiту»
22:45 Вечiрнє шоу з
00:15 Д/ц «Зустрiч Лувру
та Забороненого мiста»
ТРК «УКРАїНА»
6:30 Сьогоднi

Підприємству
в м. Вишгороді
потрібні ОПЕРАТОРИ
на лінію металопрофілю.
Офіційне
працевлаштування,
з/п — 10 000 – 15 000 грн.
Тел: (050) 577-52-46

Куплю автозапчастини
«ЗІЛ», «ГАЗ», «УАЗ»,
карданні вали.
Тел: (095) 516-29-57,
(098) 841-72-05

ТУТ МОЖЕ БУТИ
ВАША РЕКЛАМА.
Тел. (04596) 5-27-25

07:10 Зiрковий шлях
08:00 Т/с «Забудь i
пригадай»
13:25 Т/с «Чоловiк на
годину»
17:00, 19:40 Т/с «Даша»
19:00 Подiї
21:45 Т/с «Зовсiм iнше
життя»
ПРЯМИЙ
9:00, 12:00, 13:00, 14:00,
15:00, 17:00, 18:00, 19:00
«Репортер». Новини
09:15 «Чоловiки. Жiнки»
10:00, 18:10, 21:00 THE
WEEK Мiжнародний огляд
тижня
11:00, 17:10, 22:00
«Полiтична кухня»
12:10 «Споживач»
13:15 Прямий ефiр
14:10 «Вiч на вiч»
15:15 Прямий ефiр
16:00 Концерт
19:15 Прямий ефiр
20:00 «Кисельов.
Авторське»
23:00 «Свiтськi хронiки»

СТБ
7:55 Планета земля
08:55 Все буде смачно!
09:55 Караоке на Майданi
10:55 Вагiтна у 16
12:00 Дочки-Матерi
13:05 Хата на тата
15:05 Х/ф «Було у батька
два сини»
19:00 Слiдство ведуть
екстрасенси
23:00 Я соромлюсь свого
тiла

НОВИЙ КАНАЛ
6:59, 08:19 Kids Time
07:00 М/с «Пригоди Кота
в чоботях»
08:20 Х/ф «Копи на
пiдхватi»
10:50 Х/ф «Метро»
13:00 Х/ф «Грошi
вирiшують все»
15:00 Х/ф «Кiлери»

17:00 Х/ф «Завжди кажи
«Так»
19:00 Х/ф «Тупий та ще
тупiший»
21:00 Х/ф «Тупий та ще
тупiший 2»
23:10 Х/ф «Пустун»
МЕГА
6:00 Бандитська Одеса
08:20 Мiстична Україна
10:10 Смертельний
двобiй
11:50, 21:00 У пошуках
iнновацiй
14:20 Таємнича
Латинська Америка
16:20 Рiчковi монстри
18:20 Прихована
реальнiсть
20:00 Запрограмованi
долi
00:00 Чужинцi всерединi
нас
ТРК «КИїВ»
8:20 «Життєвi iсторiї»
09:00 «Київ музика»
09:35 «Шеф-кухар
країни»

13:00 «Няньки дикої
природи»
15:00 «Ситуацiя»
15:10 «Вiкно в Європу»
15:35 «Смертельна
Австралiя»
15:55 «Творчий вечiр В.
Крищенка»
18:35 Х/ф «Вогняна
квiтка»
21:00 «СТН-тижневик»
21:30 «СТН-спорттижневик»
21:50 Х/ф «Оператор»
23:35 «Українська
Нацiональна Лотерея»
23:40 Х/ф «Квiти
Гаррiсона»
K1
07:40 «TiBi Абетка»
07:50 «Чи знаєте ви,
що...»
08:15 «Орел i Решка.
Шопiнг»
10:00 «Ух ти show 2»
10:35 М/ф «Кунг-фу
Кролик»
12:15 «Орел i Решка.
Перезавантаження»

00:15 «Вечiрнiй квартал»
ІНТЕР
08:00 «Удачний проект»
09:00 «Готуємо разом»
10:00 «Орел i решка.
Морський сезон»
11:00 «Орел i решка.
Перезавантаження.
Америка»
13:00 Х/ф «Приборкання
норовливого»
14:50 Х/ф «Джентльмени
удачi»
16:40, 20:40 «Велика Гра»
17:30 «Чемпiонат свiту
з футболу FIFA 2018.
Церемонiя закриття»
17:50 «Чемпiонат свiту
з футболу FIFA 2018».
Фiнал
21:30 «Подробицi»
22:00 Х/ф «Вiзьми мене
штурмом»
ICTV
7:25 Т/с «Невиправнi»
09:20 Т/с «Вiддiл 44»
12:15 «На трьох»
12:45 Факти. День

13:00 Х/ф «Дикий, дикий
Вест»
15:00 Х/ф «Електра»
16:55 Х/ф «Еон Флакс»
18:45 Факти тижня. 100
хвилин
20:35 Х/ф «Еквiлiбрiум»
22:50 Х/ф «Зелений
шершень»
5 КАНАЛ
07:00, 08:00, 09:00, 10:00,
11:00, 12:00, 13:00, 14:00,
15:00, 16:00, 17:00, 19:00,
21:00, 23:00, 00:00 Час
новин
07:50, 08:50, 22:00
Актуально: Економiка.
Полiтика. Соцiум
10:05 Сiмейнi зустрiчi
10:25 Кiно з Я. Соколовою
12:35 Брифiнг речника
МО України щодо ситуацiї
на лiнiї зiткнення
14:10, 20:00 Машина часу
18:00 Час. Пiдсумки
тижня
19:10 Стоп корупцiї!
21:40 Час-Time
22:10 Справжнiй детектив

Пам’ятаємо
Як відцвітають вишні
за вікном, як відлітають
птахи у вирій, так і відходять у Вічність ті, кого ми
любимо…
5 липня минув рік,
як залишила нас дорога
наша людина —
ЛИТВИНЕНКО Антоніна Дмитрівна.
Не стало коханої, люблячої і турботливої
дружини, мами, бабусі, сестри, тьоті, куми,
подруги, колеги… Вона була для нас незамінною в усьому і завжди.
Дякуємо Богові за те, що ти була у нас,
а нині залишаєшся у наших серцях невмирущим вогником світлої пам’яті.
Покинула цей світ ти дуже рано,
Погасло світло у вікні.
Нам дуже всім тебе не вистачає
У нашому житті…
Згадайте і пом’яніть добрим словом і молитвою нашу дорогу Тонечку всі, хто її знав і любив.
Чоловік, донька, онуки, сестра,
племінниця, подруга, куми

Рік тому, 8 липня 2017 року, перестало битися серце ХАУСТОВА
Сергія Віталійовича — чудового батька, сина, друга, мешканця нашого міста.
Завдяки його наполегливій праці та любові
до рідного Вишгорода на його вулицях завжди
було затишно та світло. Сергій працював електриком зовнішнього освітлення більше 15 років.
Він був людиною різносторонньою. Маючи добру душу та любов до людей, допомагав
тим, хто цього потребував, особливо активно
підтримував бійців АТО як волонтер.
Красу своєї душі він висловлював у віршах,
які були надруковані у збірці поетів нашого району «Вишгородські передзвони» та в інтернеті на сайті «Stihi.ru».
Ми завжди з теплом згадуємо тебе. Дякуємо за все, що зробив
для нашого міста і для кожного з нас.
«Нет смысла в жизни», — скажешь, умирая,
Ты много потерял, ты жаждешь рая.
А чудо из чудес, что жизнью называют,
Все люди почему-то забывают.
Смысл жизни — жизнь, а ты страдал.
Смысл жизни — жизнь, так Бог сказал. (С. Хаустов)
З любов’ю, сім’я, рідні, друзі

Любимой
Что подарить тебе, родная,
Что будет выше, чем покой,
Что будет слаще песни этой,
Что я пою тебе, родной?
Как рассказать о невозможном,
Как описать мою любовь,
Как сделать счастье бесконечным
И пережить всё вновь и вновь?
Как оградить от злого в мире,
Как сделать жизнь твою, как рай,
И чтоб в душе твоей цветущей
До поздней осени был май?
Не растерять как, что имею,
И не упасть с той высоты?
Моё ты сердце окрылила,
С ума схожу от красоты!
Пусть будет песня бесконечной.
Я буду счастлив там, где ты.
Я буду жить с тобою вечно
В том мире, где твои мечты.
Сергій ХАУСТОВ

8

7 липня

Мозаїка

2018 року

Вишгород

Розпочато продаж квартир у 6-й секції ЖК «Вишгород Сіті Парк»
Поспішаємо поділитися черговою гарною новиною! Розпочато продаж квартир шостої секції ЖК «Вишгород Сіті Парк».
Нині ще доступні однокімнатні, двокімнатні, трикімнатні та
дворівневі квартири на різних поверхах, комерційні приміщення. Поспішайте вибрати свій ідеальний варіант житла.
Тільки на стартовому етапі продажу ціна за квадратний
метр становить від 13 500 гривень.
Житловий комплекс «Вишгород Сіті Парк» складається з 11 секцій, 10-16 поверхів, 1 100 квартир. Для будівництва використовувались найсучасніші технології та якісні матеріали. Новобудову зводять за монолітно-каркасною
технологією, що передбачає вільне планування квартир.
Мінераловатний утеплювач забезпечує утримання тепла
в приміщенні. Хороша звукоізоляція і централізоване опалення гарантують максимальний рівень комфорту.

Іменинники липня
Від щирого серця вітаємо з днем народження ветеранів, які народилися в липні:
1 липня – Віра Іванівна КАЛІНІЧЕНКО,
Петро Мартинович ГОЛОВКО,
Любов Іларіонівна СЕВРЮКОВА
2 – Володимир Петрович ТАРАСЮК
4 – Борис Дмитрович ЛУЦЕНКО
10 – Людмила Степанівна КОРЕНЮК
14 – Олександр Віталійович ЯЧНИЦЬКИЙ
15 липня – Людмила Іванівна КАНІЧЕВА
21 – Олександр Андрійович БАТИШКІН

Житловий комплекс знаходиться на провулку Прожекторному у зеленій, екологічно чистій зоні Вишгорода. Оселя в
цьому комплексі буде ідеальним рішенням для людей, які піклуються про здоров’я своєї родини та цінують моменти спокою у гармонії з природою. Завдяки розвиненій інфраструктурі поблизу комплексу є все, що потрібно для комфортного
життя. Будівельні роботи плануємо завершити у 2019 році.
Завдяки зручній транспортній розв’язці ви можете швидко дістатися до столиці.
Для отримання більш детальної інформації запрошуємо
вас до нашого відділу продажу за адресою: м. Вишгород,
вул. Набережна.
Телефони: +38 (050) 249-00-55, +38 (098) 249-00-55, +38
(063) 249-00-55
Або на сайті: http://vcp.kiev.ua/

22 – Тетяна Василівна МЕЛЬНИЧУК
22 – Володимир Фомич ГРИГОРЕНКО
23 – Ірина Володимирівна БІДНА
24 – Петро Олексійович КОТЕНОК
24 – Олександр Порфирович МАКОВЕНКО
26 липня – Любов Василівна ТАРАСЮК
27 – Лідія Данилівна САМОЙЛЕНКО
30 – Світлана Іванівна ДАНИЛЮК
Бажаємо міцного здоров’я, шани від людей
та прихильності долі. Щастя вам, родинного
благополуччя, миру на нашій благословенній
землі.
Вишгородська міська організація ветеранів

Р

ДЛЯ РОБОТИ В ТАКСІ ПОТРІБНІ ВОДІЇ
ЗІ СВОЇМ АВТО, А ТАКОЖ
МІКРОАВТОБУСИ НА 5-8 МІСЦЬ.
Найкращі умови для роботи.
Робота неповний і повний робочий день.
Тел: (067) 406-50-85, (063) 063-79-21

ЗАПРОШУЄМО У ДИТЯЧИЙ САДОК

ВИХОВАТЕЛЯ. Тел: 096-448-37-88
ЗАПРОШУЄ
ДО КОМАНДИ
ВОДІЇВ

КИЇВВОДОКАНАЛ

З НАМИ ТИ БУДЕШ:
zпрацювати в 7-тисячному колективі
zзабезпечувати роботу найбільшого в Україні водоканалу
zліквідовувати аварії на сучасній спецтехніці
zотримувати зарплату від 5500 грн в місяць, розмір якої буде зростати
zзайматися спортом та відпочивати у санаторії підприємства

МИ ПРОПОНУЄМО:

КОНТАКТИ: ВІДДІЛ КАДРІВ ТЕХНІЧНОГО ДЕПАРТАМЕНТУ, ТЕЛ.: (044) 419-72-42

Тел. (04596) 5-27-25
e-mail: ngvyshgorod@ukr.net

В. о. директора КП
«Редакція газети «Вишгород»
— Ірина Поліщук

Повідомляємо, що 16.07.2018 року о 19:00
відбудуться загальні збори співвласників
будинку з питання надання в оренду
нежитлового приміщення площею 4,6 кв. м,
розташованого за адресою:
м. Вишгород, пр-т Шевченка, 9-а,
з метою зберігання речей домашнього
застосування (1-й під’їзд, 9-й поверх)

Запрошуємо на постійну роботу в м. Вишгороді РОЗКЛЕЙНИКА ОГОЛОШЕНЬ.
Бажано — жінка. З\П — договірна. Тел: (073) 505-80-80

ПОСТЕЛЬКА Чистка подушок.
Виготовлення пухо-перових ковдр.

zофіційне працевлаштування та роботу в 4-ох районах Києва:
Оболонському, Дніпровському, Деснянському, Голосіївському
zпремії за якісну роботу
zмедичне страхування за рахунок Київводоканалу
zнавчання та підвищення кваліфікації
zліжко-місце іногороднім в гуртожитку

Âèøãîðîä

Вишгородське МКП «Водоканал»
запрошує на роботу працівників
за спеціальністю:
— водій категорії В, С.
Довідки за тел: (04596) 23-354

Постільна білизна. Продаж наволочок.
Тел: 050 823 34 58, 097 614 56 47.
Пр. Квітковий, 1 (р-н ринку);
вул. Б. Хмельницького, 2

Заступник головного редактора — Вікторія Шмигора
Літредактор, кореспондент — Валентина Яковенко
Фотокореспондент, набірник — Андрій Максімов
Художній редактор — Максим Крадожон
Бухгалтер — Ірина Поліщук

Запрошуємо на роботу
у Вишгороді ВИХОВАТЕЛЯ.
Висока заробітна плата.
Тел: 067-527-22-07

Погляди редакції не завжди збігаються з думкою авторів
публікацій. Редакція залишає за собою право скорочувати надані
матеріали, які не рецензують і не повертають.
Відповідальніс ть за дос товірніс ть даних несу ть автори публікацій
(рекламодавці).
Матеріали, опубліковані під знаком Р ,
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.
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