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Молебень за місто та весільна феєрія на площі
Влас. інф.
ФОТО — Андрій МАКСІМОВ, «Вишгород»

Відзначення 1072-ої річниці міста Вишгорода минулої суботи розпочалося з центральної площі імені Т. Шевченка. Зранку для віруючих усіх конфесій відбувся молебень за мир
і добробут у нашій громаді.
Зі словами молитви до вишгородців звернулися священик собору Вишгородської Богородиці
УГКЦ — протоієрей Микола Сулима, настоятель
храму свв. Бориса і Гліба — протоієрей Дмитро
Денисенко, помічник пастора Церкви Бога Живого Юрій Петров та пастор церкви «Життя з достатком» Володимир Шкіра. Духовні особи говорили про християнські цінності, мир, людяність,
злагоду і милосердя. Символічно, що молебень
відбувався біля пам’ятника страстотерпцям Бори-

су і Глібу — небесним покровителям Вишгорода.
Вже 1003 роки ці блаженні святі мученики,
упокоєні у княжому місті, оберігають його від лиха
і незгод. Вони загинули у результаті братовбивчої міжусобиці. Ця тема і сьогодні надзвичайно
актуальна, адже на Сході України російський
агресор уже чотири роки проливає кров, нацьковує один на одного українців. Бойовикам дають
відсіч і вишгородці, які служать у лавах Збройних
сил України. То ж нехай наші хлопці завжди знаходяться під омофором вишгородських охоронців
— свв. Бориса і Гліба!
Спільний молебень ще раз засвідчив, що нашому місту притаманні міжконфесійна повага,
толерантність і терпимість. У Вишгороді не існує
підгрунтя для релігійних, расових чвар. А це запорука того, що ми маємо всі шанси жити ще краще
і заможніше.

***
Вочевидь, у суботу до обідньої пори
давньогрецький бог шлюбу Гіменей незримо був присутній на центральному
майдані Вишгорода — погода шепотіла, дощу не було. Того дня за широкого загалу званих гостей, допитливих
містян відбувалася весільна феєрія —
шлюб укладали шість пар молодят.
Нові сім’ї створили Артем Козленко і
Анна Шпиньова, Сергій Закупець і Тетяна
Фаст, Максим Красінський і Анна Власенко, Олексій Безпечанський і Валентина Багінська, Петро Ткаченко і Ірина Недоступ,
Олександр Михайленко й Ірина Пилипенко.
Все, що притаманне і невід’ємне весіллю, того дня мало місце на площі: пристрасні поцілунки молодят, гучне «гірко!»,

Медитації у соборі
Марина КОЧЕЛІСОВА
ФОТО — Василь КАРПЕНКО, спеціально для «Вишгорода»

Читайте на сайті газети «Вишгород»
www.vyshgorod.in.ua
Нова українська школа
Ми з вами у свята і в будні
Офіцерський призов
Соцслужби без кордонів
Податкові новини

Безумовною «родзинкою» зусиль організаторів
і спонсорів цьогорічного Дня міста став концерт, що
відбувся у соборі Вишгородської Богородиці в неділю,
9 вересня. До речі, промов офіційних осіб взагалі не
було, між тим — дощ не завадив поціновувачам творчості Й. Баха вщент заповнити собор (сиділи навіть на
сходах і на хорах — ФОТО 1 на стор. 3).
Далі — на стор. 3

День Вишгорода — 2018!

Духовий орекстр «Good Times»

Увага!

Алея майстрів

ФОТО — Андрій МАКСІМОВ, «Вишгород»

ФОТОмить

бризки шампанського і сяючі від щастя
милі обличчя тещ і свекрух. Романтичний
марш Фелікса Мендельсона викликав не
одну сльозу у присутнього жіноцтва — спогади про власні найщасливіші миті долі.
Нові вишгородські сім’ї душевно поздоровив міський голова Олексій Момот
і, як і годиться, вручив подарункові конверти.
Редакція газети «Вишгород» приєднується до всіх тих побажань, які лунали на
адресу молодят. Щоб на їх вустах завжди
було літо, а на серці — весна. Кохання —
це єдине, що робить шлюб сильнішим,
жінку — гарнішою, чоловіка — добрішим,
душу — легшою, а життя — прекраснішим.
Більше фото —
див. на сайті газети «Вишгород»

Глядачі концерту на Співочому полі

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
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«Ми закріпимо позаблоковий статус України»

Вишгород
ПОЛІТбюро

Р

Голова партії «Основа» Андрій Ніколаєнко роз’яснює, як його команда досягне
розумного компромісу із закордонними країнами і яким чином принесе мир в Україну
— Як ви ставитеся до нещодавнього рішення
Верховної Ради про включення членства України в
НАТО до переліку фундаментальних питань національної безпеки?
— Я вважаю, що парламент ухвалив антинародний
закон і навіть не запитав, власне, у народу, чи готовий
той проголосувати за таку національну безпеку. Крім
того, згідно з політикою НАТО, процес інтеграції до цієї
організації має починатися з офіційного запрошення
до вступу в Альянс. Проте Україну ніхто нікуди не запрошував і невідомо, чи отримає наша країна таке запрошення.
— Яка позиція вашої партії щодо можливого військово-політичного союзу України з іншими організаціями та окремими державами?
— Роз’єднаність українців з питань НАТО, мови, історії, релігії точно не зміцнить єдність нашого народу,
не зробить його сильнішим. Водночас майже всі наші
співвітчизники — ЗА припинення війни на Сході країни.
Тому партія «Основа» пропонує компроміс: прийшовши до влади, ми доб’ємося скасування курсу України
як на інтеграцію в НАТО, так і в будь-які інші військові союзи. Ми закріпимо позаблоковий статус України.
Той статус, про прагнення до якого було заявлено
ще в Декларації про державний суверенітет України
в 1990 році. Той статус, якого успішно дотримуються
ще з минулого століття, наприклад, Австрія та Швеція. Ми впевнені, що після багаторічних сіпань влади
формально незалежної України в пошуках стратегічної
підтримки між Заходом і Сходом більшість українських
громадян стали прихильниками нейтралітету України.
— Тобто парламент має проголосувати за нейтралітет?
— Ми вважаємо, що для волевиявлення народу з
питань про союзників і для закріплення позаблокового статусу країни необхідно проводити всеукраїнський
референдум.
— На чому заснована довговічність позаблокового статусу України?
— Найміцніша основа для позаблокового статусу

Милосердя

До відома роботодавців

Всеукраїнська благодійна акція
Ірина ПРАВДИВА,
голова Вишгородської РО ТЧХ
Із 1 вересня по 31 жовтня 2018 р. оголошено
Всеукраїнську благодйну акцію «Милосердя»,
яка приурочена до Міжнародного дня громадян
похилого віку (1 жовтня) та Міжнародного дня
боротьби з бідністю (17 жовтня). Акція проходить за підтримки місцевих органів влади.
Шановні керівники підприємств усіх форм власності! Шановні благодійники! Мешканці міста та району! Якщо ваші серця відкриті для співчуття горю
ближнього, якщо в змозі віддати частину тепла та
любові нужденним і знедоленим та ви зробите внесок у скарбничку добрих справ, то милосердя на
нашій землі стане більше. Фінансова криза не має
стати кризою людяності.
Завітайте до організації Червоного Хреста. Тут
завжди готові прийняти від вас продукти харчування, одяг, медикаменти, необхідні речі для хворих,
інвалідів, багатодітних сімей, дітей-сиріт та інших
потребуючих категорій населення для забезпечення їм гідного життя.
Реквізити для грошових пожертв: розрахунковий рахунок 2600130093822, МФО 322669, ГУ по
м. Києву і Київській обл. АТ «Ощадбанк», ЗКПО23571538, з поміткою: «На благодійність».

Увага!

Р

нашої країни — це потужна національна економіка і
сильна власна армія. Щоб забезпечити такий результат, середньорічні темпи розвитку економіки мають
перевищувати 10 %. Швидке зростання буде забезпечено припливом інвестицій в обсязі близько $15 млрд
щорічно. Українська армія повинна увійти до топ-10
збройних сил за критерієм боєготовності й відповідати найкращим світовим стандартам у сфері оборони.
До речі, стандарти того ж НАТО є хорошим орієнтиром.
Але високу обороноздатність країни має забезпечувати насамперед український оборонно-промисловий
комплекс, підприємства якого отримають багатомільярдні державні замовлення. У разі необхідності можна буде укласти двосторонні міждержавні договори
про безпеку зі стратегічними партнерами.
— Яким чином ви маєте намір встановити сьогодні мир в Україні, про який уже п’ятий рік мріють
всі українці?
— Ми реалізуємо мирний план повернення Донбасу за допомогою міжнародних юридичних механізмів:
введення миротворчих сил з подальшим перехідним
періодом під керівництвом міжнародної адміністрації.
Мирний план «Три основи: Легітимність — Безпека
— Довіра» лідер нашої партії Сергій Тарута вперше
представив торік на Мюнхенській конференції з безпеки. Практично всі положення нашого Мирного плану
сьогодні вже стали предметом переговорів на вищому
міжнародному рівні. А для повернення Криму необхідно використовувати всі юридичні можливості посилення тиску на Росію.
— Яка роль відводиться Мінським угодам у вашому Плані?
— Мінські домовленості фактично так і не стали
угодами про довгострокове врегулювання конфлікту.
Без явної присутності США не працює і Нормандський
формат переговорів. Для реалізації Мирного плану
щодо Донбасу «Три основи» ми пропонуємо створити
й запровадити компромісний Віденський формат. Його
учасниками мають стати Україна, Росія, США, Німеччина і Франція, із залученням ОБСЄ в ролі модератора

Сергій ПІСКУН,
начальник Вишгородського відділення
управління ФССУ у Київській області
Із 1 жовтня 2018 р. діятиме нова форма заяви-розрахунку для надання матеріального забезпечення застрахованим
особам та окремих виплат потерпілим на
виробництві.
Нарешті об’єднано документи, на підставі яких здійснювалось фінансування
страхувальників до реорганізації Фонду соціального страхування з тимчасової втрати
працездатності України та Фонду соціального страхування від нещасних випадків на
виробництві та професійних захворювань
України.
Заява-розрахунок від роботодавця
до Фонду матиме наступний вигляд:
І. Комісія (уповноважений) із соціального страхування підприємства на підставі
поданих документів приймає рішення про
призначення матеріального забезпечення
застрахованій особі — у разі настання в неї
страхового випадку.
ІІ. На підставі рішення страхувальник
нараховує суми та оформляє заяву-розрахунок до робочих органів виконавчої
дирекції Фонду — не пізніше п’яти робо-

переговорів. Віденський формат — це шлях до забезпечення миру, а не перемир’я (на відміну від Мінських
домовленостей). Переговори пропонуємо проводити у
Відні — столиці нейтральної держави, рівновіддаленої
від сторін конфлікту.
— Яким ви бачите майбутнє Донбасу та України
загалом на міжнародній арені?
— Безсумнівно, Донбас був, є і буде Україною. Як є і
будуть українськими громадянами жителі Донбасу, які
проживають сьогодні на окупованих територіях. Україна стане сильним регіональним гравцем після того,
як зможе отримати нейтральний статус і вибудувати
адекватні відносини з усіма сусідніми державами на
основі розумного компромісу.

Зміни у законодавстві

Р

чих днів із дати прийняття рішення.
ІІІ. Заява-розрахунок подається за місцем реєстрації у паперовому чи в електронному вигляді з електронним цифровим підписом (у цьому разі роздрукована
заява-розрахунок разом із наданими документами зберігається у страхувальника).
ІV. Інформація заяви-розрахунку має
повністю відповідати документам, на підставі яких здійснено призначення матеріального забезпечення та виплати потерпілим (членам їх сімей), та бути відображена
в реєстрах бухгалтерського обліку (відповідальність за достовірність даних несе страхувальник).
Відділення або його представництво
може уточнювати інформацію в заяві-розрахунку; у разі виявлення помилок та/або
недостовірних даних – повернути її страхувальнику з відповідними рекомендаціями.
Перевірка заяви-розрахунку, надання
рекомендацій, фінансування або обґрунтована відмова здійснюється протягом 10
робочих днів після надходження заяви-розрахунку.
V. Відповідно до ч. 2 ст. 32 ЗУ «Про
загальнообов’язкове державне соціальне
страхування», допомога по тимчасовій непрацездатності, по вагітності та пологах

Шановні мешканці міста Вишгорода та інших
населених пунктів Вишгородського району!

Вишгородська районна та міська організації Радикальної партії Олега Ляшка запрошують своїх прихильників (без обмеження віку) до співпраці за наступними
напрямками:
— ГОЛОВА, СЕКРЕТАР,ЧЛЕН ВИБОРЧОЇ КОМІСІЇ
— АГІТАТОР.
Наявність досвіду роботи не обов’язкова, за зазначеними посадами проводяться безкоштовні навчання та
тренінги.
Детальна інформація та запис за телефоном: – (063) 253-11-02.
Прийом громадян з особистих питань та прийом до лав партії за адресою:
м. Вишгород, проспект І. Мазепи, 8, 2-й поверх, офіс № 206.

Увага!

виплачується застрахованим особам у найближчий після дня її призначення строк,
установлений для виплати заробітної плати.
VI. Із 1 жовтня 2018 р. після проведення виплат за рахунок коштів Фонду страхувальник повідомляє про це в електронному
вигляді, листом з повідомленням або безпосередньо до відділення – протягом місяця.
У разі відсутності такої інформації протягом трьох місяців із дня здійснення фінансування відбувається перевірка щодо використання страхувальником коштів Фонду.
VII. Якщо сума отриманих страхувальником страхових коштів перевищує фактичні витрати на проведення виплат, невикористані страхові кошти протягом трьох
робочих днів повертаються страхувальником на рахунок відділення або його представництва з поясненням причин повернення коштів.
Детальніше – за адресою: м. Вишгород,
вул. Набережна, 7/1; за тел: 044-579-22-11,
045-96-22-595, 045-96-52-083 та в Центрі
надання адміністративних послуг: м. Вишгород, пл. Т. Шевченка, 1 — кожного 02 та
15 числа з 13:00 до 17:00 (у разі якщо на ці
числа припадає вихідний — то наступного
робочого дня).

Зброя та вибухівка

Олександр ДУДНИК,
начальник Вишгородського ВП
ГУНП у Київській області,
полковник поліції
Із 1 вересня по 1 жовтня 2018
р. на території Київської області та
відповідно — Вишгородського району проходять профілактичні заходи під умовною назвою «Зброя
та вибухівка».
Мета — стабілізація криміногенної ситуації, виявлення та вилучення
з незаконного обігу вогнепальної
зброї, бойових припасів, вибухових
речовин, вибухових пристроїв, розкриття злочинів, скоєних із викорис-

танням зброї, припинення діяльності
організованих груп та злочинних організацій.
Нагадуємо, що, відповідно до
статті 263 КК України (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами та вибуховими речовинами),
особам, які незаконно зберігають
зброю і вибухівку, загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на
строк від трьох до семи років.
Просимо громадян добровільно
здати зброю та вибухівку, які незаконно зберігаються в них.
Із запитаннями чи інформацією
звертайтеся до працівників поліції за
тел:102, 045-96-22-065.

Наше місто

Медитації у соборі
День Вишгорода-2018

1
(Початок на стор. 1)
Бах зазвичай асоціюється з могутніми
акордами органу. А тут скрипка — соната №
1, соль мінор, у чотирьох частинах. Адажіо,
фуга, сіціліана та престо, власне, і були медитацією. Свічки перед іконами, акустика, що
підносила урочисті звуки до Неба, побожна
тиша аудиторії — все налаштовувало на спілкування із Всевишнім.
Аудиторія була різноманітна (прийшли і з
малими дітьми) — і досвідчений виконавець
це врахував. Друга, третя і четверта частини
(партити № 1, сі мінор /алеманда/, № 3, мі мажор /прелюд, лур, гавот-ан-рондо/ та № 2, ре
мінор /алеманда, корренте, сарабанда, джига/), — це був мікс із блискучої лекції для не
зовсім підготовлених для слухання класики,
прихильників сучасних ритмів та артистичного шоу виконавця.
Насамкінець соліст залучив і Володимира Пироженка, музиканта, знаного на Вишгородщині, до диригування хоралом зали:
«Україно, серце Бога, ми оновимо лад і
світ…» — і отримав не менш творчу могутню
відповідь о. Миколи Сулими (ФОТО 3) («Мно-

гая літа» церковнослов’янською, чи то пак —
давньоукраїнською)…
Фігурка у чорному зі скрипкою в руках
на тлі світло-яскравого іконостасу (ФОТО 2)
нагадувала рухами Ванессу Мей, усмішкою
— Паганіні, а заплющеними очима — старанного студента, що використовує відсутність
професора в аудиторії, аби побешкетувати.
Пальці скрипаля пурхали по струнах, видобуваючи високі тони, спліталися в ритмічних
акордах щипками, птахами розліталися на
обидва боки — і перед слухачами поставали
вежі середньовічних замків, зелені луки, річкові хвилі та засніжені вершини, мереживні
рукави і перуки, що схилилися у манірному
поклоні, запальні підскоки народного танцю
епохи Відродження.
Німеччина, Франція, Італія, Бразилія (гаряча джазова Боса-нова попідруки зі статечною фрау) — і… (кажу ж, дражниться бешкетник!) кілька тактів українського гопака. Ні, не
здалося, бо артист тут же й інформував громадськість, що працює над проектом, у якому
об’єднає скрипку, контрабас, бандуру і ударні.
Виступатиме, звісно, не у храмах, а на схо-

Громадський бюджет Вишгорода!

Розпочинається голосування!
Пункти голосування!
Тетяна БРАЖНІКОВА,
голова Номінаційного комітету
Громадський бюджет Вишгорода
— це платформа реалізації ідей для
покращення нашого міста, у рамках
якої будь-хто з його жителів може
подавати свої проекти, брати участь
у конкурсі, перемагати в голосуванні
і спостерігати за тим, як його проект
реалізують за бюджетні кошти.
Цьогоріч подано дев’ять проектів:

Лист у номер

А воза зрушили...

Ветерани м. Вишгорода —
учасники зібрання (всього 75 чоловік)
Ветерани Вишгорода залишаються активними мешканцями міста, яким небайдуже сьогодення і майбуття
рідного краю. Ми вдячні, що міська влада дослухається до
проблем людей мудрого віку, по можливості допомагає їх
вирішувати.
Останнім часом особливо актуальним стало питання транспортного сполучення на маршруті «Вишгород-Героїв Дніпра»,
обслуговування пасажирів літнього віку. Ми уважно стежили за
перипетіями на сесіях міської ради, де розглядалася пропозиція створення «Вишгородпастрансу» для обслуговування цього
маршруту.
Особисто мер міста Олексій Момот на зібранні ветеранів
пообіцяв докласти максимум зусиль для розв’язання транспортної проблеми для вишгородців і налагодження роботи
місцевого АТП.
В останньому номері газети «Вишгород» із задоволенням
прочитали, що врешті на черговій сесії депутати підтримали
рішення щодо створення «Вишгородпастрансу» і вкотре переконалися, що наш мер на вітер слів не кидає. Сподіваємося,
що і надалі болючі питання ветеранів не залишаться без уваги
міської влади й Олексія Момота зокрема.
Володимир ТКАЧ
За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я більшість хвороб людини
виникає від споживання неякісної води.
А яку воду п’ємо ми? Цим питанням задавався, мабуть, кожен житель міста. Вишгородцям надзвичайно поталанило — вони
споживають підземні води зі свердловин.
Подібним щастям в Україні можуть похвалитися лише 25 відсотків міст (у Європі підземними водами користується 90 %
населення). Десятки мільйонів українців
п’ють дніпровську воду, у якій вся табли-
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15 вересня
ФОТО — Василь КАРПЕНКО, спеціально для «Вишгорода»

Вишгород
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Офіційно

Оголошення про проведення
конкурсу з визначення виконавця
послуг із вивезення побутових
відходів на території міста
Вишгорода
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дах сакральних приміщень. Але це таки знову
буде Бах — вічний, класичний і сучасний.
Кирило Стеценко (нар. 11 квітня 1953 р.)
— відомий український скрипаль, композитор,
культуролог, музичний і телевізійний продюсер, педагог і громадський діяч. Заслужений
артист України, лауреат всеукраїнських та
всесоюзних конкурсів скрипалів, доцент, завідувач кафедри шоу-бізнесу Київського національного університету культури і мистецтв.
Син композитора і скрипаля Вадима Стеценка, онук композитора Кирила Григоровича Стеценка.
Працював у Рівненській філармонії, а з
другої половини 1980-х — коментатор телебачення. На початку 1990-х Кирило Стеценко
опікувався дубненською хард-роковою командою «Еней» — двократним дипломантом
«Червоної рути» та засновником власного
рок-фестивалю «Тарас Бульба».
Автор монографії «Стратегія культури
України. Філософія і менеджмент самоздійснення нації». У 2013 р. обраний головою Київського міського об’єднання Всеукраїнського
товариства «Просвіта імені Т. Шевченка»

Майстерня мистецтв або фортепіанний клас Сторожук Ірини; Дискотека під відкритим небом «MOON LIGHT»; Вигульно-тренувальний
майданчик для собак DOG FRIENDLY UPTOWN; Допомога міської
ради батькам у вихованні дітей шкільного віку; Скеледром; Міні-футбольне поле для малечі; Безпечний дитячий майданчик; Скульптурна
експозиція «Вишгород — спіраль часу»; Творчі сезонні вечори «Талант поза часом». Дякуємо авторам та всім активним учасникам!
11.09.2018 р. о 16:00 відбулось засідання Номінаційного комітету,
авторам надані зауваження та рекомендації по уточненню проектів до
початку засідання Номінаційного комітету, яке відбудеться 14.09.2018
р. о 14:00 у малій залі адмінбудинку! А вже 15 вересня розпочнеться
голосування за проекти, подані відповідно до встановлених вимог та
допущені до голосування громадою.
Докладніше ознайомитись із проектами та проголосувати за них
можна в електронному вигляді — на офіційному сайті міської ради (на
платформі «Розумне місто»), у паперовому вигляді — у каб. 24 (перший поверх) та каб. 66 (третій поверх) адмінбудинку за адресою: м.
Вишгород, пл. Т. Шевченка, 1.
Далі буде!

Шановні працівники та ветерани
лісового господарства Вишгородщини!
Прийміть найщиріші вітання з нагоди
професійного свята — Дня працівника лісу!
Цей день звертає увагу всіх людей на
необхідність турботи про лісові насадження,
про неприпустимість їх масової вирубки та
засмічення, адже ліс — це неоціненне багатство країни, витвір природи і людської праці,
що має важливе економічне і екологічне значення.
У наш час особливо важливо розширювати лісові насадження, зберігати їх для прийдешніх поколінь, підвищувати ефективність
лісового господарства, якомога раціональніше використовувати природні багатства для розвитку нашого району
та країни в цілому.
Хочу висловити слова подяки ветеранам галузі, які присвятили
себе служінню лісу, а нині передають неоціненний досвід молоді.
Щира вдячність працівникам лісової галузі — людям, які дійсно
вболівають за свою справу, дорожать честю та гідністю носити високе
звання лісівника України.
Ростислав КИРИЧЕНКО,
голова Вишгородської районної ради

Яку воду ми п’ємо насправді?
ця Мендєлєєва. Наскільки ж наша вода є
якісною?
Згідно з протоколами досліджень води
за органолептичними показниками, які здійснював Вишгородський районний відділ лабораторних досліджень наприкінці серпня
поточного року, вода зі свердловин №№ 1, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9 МКП «Водоканал» відповідає гігієнічним вимогам для споживання людиною.
Дослідження здійснювалися за такими показниками: запах, забарвленість, смак і присмак
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та каламутність.
Мікробіологічні дослідження здійснювалися і у водопровідній мережі міста, зокрема,
за зразок було взято воду з вул. Шкільної,
1-в. Ця вода теж відповідає стандартам.
Здається, можна радіти, але це ще зарано, бо повною інформацією ми не володіємо. Відомо, що підземні води нашого регіону мають підвищений вміст заліза (інколи
в декілька десятків разів більший за норму).
За тривалого надходження заліза в організм

1. Організатор конкурсу: виконавчий комітет
Вишгородської міської ради.
Юридична адреса: м. Вишгород, 07301, пл.
Т. Шевченка, 1.
Особа, уповноважена здійснювати зв’язок
із учасниками конкурсу: секретар комісії – Лєбєдєва Алла Михайлівна – завідувач сектору
з питань житлово-комунального господарства
(каб. 63-Б).
2. Підстава для проведення конкурсу: рішення XXXVI сесії Вишгородської міської ради «Про
проведення конкурсу з визначення виконавця
послуг із вивезення побутових відходів на території міста Вишгорода» від 02.03.2018 року №
36/5.
3. Предмет конкурсу: послуги зі збирання та
вивезення твердих побутових відходів на території міста Вишгорода об’ємом 75 тис. м3 на рік.
Місце надання послуг: м. Вишгород.
Строк надання послуг: згідно з умовами договору.
4. Кваліфікаційні вимоги до учасників конкурсу:
– наявність матеріально-технічної бази;
– вартість надання послуг;
– досвід роботи з надання послуг із вивезення побутових відходів;
– наявність та кількість працівників відповідної кваліфікації.
Обов’язковою умовою для виконавця послуг
зі збору та вивезення твердих побутових відходів є забезпечення вивезення твердих побутових відходів на найближчий діючий полігон у
селі Нові Петрівці, оскільки на території м. Вишгорода відсутнє сміттєзвалище.
5. Характеристика території, де повинні
надаватися послуги з вивезення побутових відходів: територія багатоповерхової та приватної
забудови у межах м. Вишгорода орієнтованою
площею 3500 га.
6. Характеристика об’єктів утворення відходів:
– 126 багатоквартирних житлових будинків,
в яких проживає близько 30 000 осіб, будинки
зі сміттєпроводами відсутні, всі будинки мають
централізоване опалення, водопостачання та
водовідведення;
– 823 будинки приватного сектору, в яких
проживає 4038 осіб, будинки мають централізоване водопостачання, індивідуальне опалення
та частково водовідведення;
– суб’єкти господарювання державні та комунальні – 130;
– приватні підприємства – 284.
Інші характеристики:
– кількість контейнерних майданчиків – 80;
– кількість контейнерів об’ємом 1,1 м3 – 225;
– кількість контейнерів встановлено індивідуально в приватному секторі об’ємом 0,75 м3
– 55 штук, об’ємом 1,1 м3 – 12 штук;
– під’їзні шляхи до контейнерів мають тверде покриття;
– середня відстань вивозу твердих побутових відходів до найближчого діючого полігону
твердих побутових відходів у с. Нові Петрівці –
18 км.
7. Отримання конкурсної документації: м.
Вишгород, 07301, пл. Т. Шевченка, 1, каб. 63-Б,
3-й поверх, особисто або поштою.
8. Умови подання конкурсних пропозицій: м.
Вишгород, 07301, пл. Т. Шевченка, 1, канцелярія виконавчого комітету Вишгородської міської
ради, 1-й поверх, особисто або поштою. Кінцевий термін подання конкурсних пропозицій – 16
жовтня 2018 р. до 12:00.
9. Проведення конкурсу: розкриття конвертів із конкурсними пропозиціями відбудеться 16
жовтня 2018 р. о 14:30 за адресою м. Вишгород,
07301, пл. Т. Шевченка, 1.
Додаткова інформація щодо конкурсної документації за тел: (04596) 52-074.
відбувається перенасичення печінки колоїдами оксиду заліза, які руйнують клітини та
викликають ракові захворювання. Вміст заліза у питній воді не повинен перевищувати
0,2 мг/дм3, а марганцю — не більше 0,05 мг/
дм3. Так який вміст заліза у нашій воді? Ми
також не знаємо, чи є у нашій підземній воді
хлорфеноли, феноли легкі, фосфати, радіонукліди, солі важких металів та інша хімія.
Доки не буде цієї інформації, доти самозаспокоюватися не варто. Бо питна вода в Україні загалом відноситься до однієї з найнижчих категорій якості (четвертої) і є однією з
найгірших у світі.

4

15 вересня

Тема

2018 року
Влас. інф.

Гідроенергетики у мера

ФОТО — Андрій МАКСІМОВ, «Вишгород»

Напередодні Дня міста за доброю традицією мер Вишгорода
Олексій Момот зустрічався з активом міської ради ветеранів. Говорили про актуальні питання життя
міста (зокрема, про пасажирські
перевезення). Ветерани одноголосно підтримали мера щодо
створення комунального автопідприємства.
А 7-го вересня до міського голови завітала група ветеранів-гідроенергетиків на чолі з Героєм України, почесним громадянином м.

Влада – громада

Знай наших!

Вишгород

Вишгорода Семеном Поташником. У
невимушеній обстановці енергетики
за філіжанкою чаю ділилися своїми
думками про подальший розвиток
міста, вносили слушні пропозиції.
Зі свого боку, Олексій Момот надав
вичерпну інформацію про соціальноекономічну ситуацію у Вишгороді на
поточний період та поділився планами на найближчу перспективу.
Подібні діалоги очільників міста
зі старійшинами — обопільно важлива річ. Громада отримує інформацію
з перших вуст, міська влада — всю
проблематику сьогодення, а це —
орієнтир, у якому напрямку варто
рухатися далі.

Відзнаки найкращим — за внесок у розбудову міста

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

1

2

Подяки від голови Київської облдержадміністрації О. Горгана за багаторічну сумлінну
працю, особистий внесок у соціально-економічний розвиток м. Вишгорода, вагомі досягнення
у професійній діяльності, активну громадянську позицію та з нагоди Дня міста отримали

3
спеціаліст оргвідділу Вишгородської міської
ради Олена Солов’єнко та заступник директора Комунального підприємства «Управління з
розвитку фізичної культури і спорту» Валерій
Шпак. Вручив відзнаки особисто губернатор
нашого краю.

Влас. інф.
10 вересня у надвечір’я окремі ділянки
вул. Набережної нагадували маленьку Венецію. Затяжний дощ призвів до підтоплення
проїжджої частини вулиці. Автомобілі, мов
амфібії, долали водну перешкоду. Як жартували водії, тут не машиною їхати, а пливти
міні-субмариною Ілона Маска. Втім, цей дощ
не досяг значень стихійного гідрометеоролігчного явища. Як там не було, а всі автомобілі благополучно допливли додому.
— Минула злива була аномальною. За 12
годин випало 30 мм опадів. А середньомісячна норма — 60-80 мм. Інтенсивний дощ тривав
декілька годин, тому і виникли підтоплення
окремих ділянок дороги, — пояснив Ігор Свистун, заступник міського голови. — Претензій
до стану зливових каналізацій немає, бо їх ми
заздалегідь прочистили. Інша справа, що цим
системам — десятки років, вочевидь, що вони
не розраховані на надпотужні зливи, тому і не
можуть своєчасно пропустити велику кількість
води. Я був на місці підтоплення і скажу, що
вода зникла протягом години: з 23-ої до 24-ої.
«Озера» — як не було. Ніякого колапсу не спостерігалося.
Вишгород — місто зі складним рельєфом.
Але вся дощова вода через каналізацію, поверхню рухається донизу в район вул. Набережної. І, звісно, якщо кількість опадів дуже
велика, каналізація не впорається і потрібен
деякий час, щоб вода зійшла. Це проблема
не лише Вишгорода, а й усіх мегаполісів світу.
Стихія поки що верховенствує над людиною.

ФОТОмить

Прапор Вишгорода —
над Монбланом

У картинах Лесі Максимової – багатогранний і таємничий світ Жінки, а на
малюнках — добрі, милі, в пастельних кольорах дитячі сюжети

Олексій Ростовський наприкінці серпня
ц. р. підняв прапор Вишгорода над Монбланом — найвищим шпилем у Західній Європі
(4808,73 м).

Майстриня Олена Карлова перебрала пучками пальців 4 500 бісеринок,
аби вишити «Тризуб», а в її «Анжеліці» їх 10 100 (!)

Так депутат Вишгородської міської ради
привітав всіх українців, а особливо — вишгородців, з Днем Незалежності України та Днем
міста Вишгорода.

Дощ ненадовго
підтопив набережну

Алея майстрів

ФОТОмить

Відома майстриня, поетеса,
почесна громадянка Вишгорода Ольга Дяченко

ФОТО і текст — Валентина ЯКОВЕНКО, «Вишгород»

Грамоти від голови правління Асоціації міст України А. Федорука за активну
громадянську позицію, вагомий особистий внесок у розвиток громади та з нагоди
святкування Дня міста отримали президент
Благодійного фонду «Святої Ольги», радник
Вишгородського міського голови Володимир Малишев, директор Комунального підприємства «Благоустрій» Вишгородської
міської ради Валентин Пільгун (ФОТО 3),
літредактор і кореспондент КП «Редакція
газети «Вишгород» Валентина Яковенко,
директор Вишгородського міського центру
творчості «Джерело» Наталія Кисіль (ФОТО
2), спеціаліст I категорії фінансово-бухгалтерського відділу Вишгородської міської
ради Людмила Андрєєнко (ФОТО 1). Вручав
відзнаки виконавчий директор Київського
регіонального відділення АМУ Гаррі Мартін.

Справи комунальні

Квіти лаванди, троянд, кавові зернята, суцвіття трав, ефірні олії
та інші цілющі інгредієнти Наталя Сукач перетворює на органічну косметику

Вишгородська художниця Марина Варченко — така ж яскрава й
емоційна, як і її розмаїття квітів, море, сонце, діти!

На сонці діамантами виблискують вишиті бісером картини, лики
святих — роботи вишгородчанки Оксани Колот

Дата

Вишгород

15 вересня

ФОТО – Валентина ЯКОВЕНКО, «Вишгород»

Погода внесла свої корективи у заходи, заплановані на День міста. Це дещо позначилось на настроях дитячих колективів, які готувалися до виступів та яскравої карнавальної ходи, а також містян, що
зібралися на центральній площі Вишгорода.
Втішним призом, компліментом для них став виступ BALLET
UPTOWN. Під краплинами осіннього дощику, але усміхнені й щасливі, своїм запальним танцем діти викликали посмішки людей і щирі,
схвальні оплески.

«Вишгород: зв’язок часів»
Інна КОСЯНЧУК, прес-служба ВІКЗ
(Повний текст див. на сайті
газети «Вишгород»)
Виставку під такою назвою підготував
до Дня міста Вишгородський історикокультурний заповідник. 7 вересня її було
відкрито у малій залі адмінбудівлі (м. Вишгород, пл. Т. Шевченка, 1).
Під час презентації директор Вишгородського історико-культурного заповідника,
кандидат історичних наук Влада Литовченко
зауважила: «В унікальній виставці живопису
творчої династії митців – заслуженого художника України, професора Національної
академії образотворчого мистецтва України
Генрі Ягодкіна та молодої художниці Тетяни
Ягодкіної «Вишгород: зв’язок часів» — представлено 22 роботи, на які творців краси надихнув Вишгородський край, унікальні краєвиди, історико-культурні ландшафти, що, до
речі, не змінилися з часів Давньої Русі.

Тисячолітня історія Вишгорода дійшла до
нас у документальній спадщині, тож сьогодні ми презентуємо також раритети — старовинні історичні карти, на яких зафіксовано
Вишгород та історичну Київщину у різних статусах. Надані ВІКЗ другом заповідника – меценатом, колекціонером, медальєром Дмитром Пірклом, ці мапи вже були представлені
на виставках національного рівня. (Зокрема,
торік — на спільній із Державним архівом Київської області виставці до 85-ї річниці з дня
створення Київщини, а також на проекті «Забуте Межигір’я». Цього року їх бачили й гості
виставки оригінальних поштових листівок
кінця ХІХ – першої третини ХХ ст. «Київські
мотиви. Адреси і адресати», яка була презентована у Центральному державному архіві
літератури і мистецтва України, котрий знаходиться на території Софії Київської).
В експозиції виставки — частина виняткових археологічних матеріалів, знайдених під
час розкопок у нашому місті. Це результати
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Вишгородський міський
центр художньо-естетичної
творчості учнівської молоді
«Джерело» запрошує
на навчання

Комплімент від BALLET UPTOWN

Історія і сьогодення

2018 року

роботи постійно діючої Вишгородської археологічної експедиції Інституту археології НАН
України. Є й «Вишгородські фантазії» — добірка керамічних робіт учнів дитячих художніх шкіл та художніх відділень київських шкіл
мистецтв. Саме до них — особливий інтерес учнів Вишгородської спеціальної школи
«Сузір’я», і приємно, що учнівська молодь цікавиться історією свого краю».
Наукові працівники ВІКЗ Алла Плотнікова, Маргарита Чимирис і Василь Михальчук
докладно розповіли про розробки і здобутки
заповідника та про презентовані експонати.
Генрі Ягодкін нагадав, що витоки культури й
цивілізації, як витоки р. Почайна, — у Вишгороді, який завжди був і є природним осередком української історії. Присутній на заході
виконавчий директор Київського регіонального відділення Асоціації міст України Гаррі
Мартін зазначив: «Вересень — місяць міст
України. Такі заходи ще раз підкреслюють історичну цінність кожного з населених пунктів
і змушують нас замислитись про сьогодення
і майбутнє».
Вишгородський міський голова Олексій
Момот подякував директору ВІКЗ Владі Литовченко за постійну співпрацю, допомогу
в організації різноманітних заходів (з особливим креативом) і підкреслив: «Вишгород
– дуже красиве і значуще місто, і я впевнений, що воно буде джерелом натхнення для
багатьох художників. Вишгород, якому 50 років тому було присвоєно статус міста, — історичний і древній, і разом з тим – дуже молодий, адже нині тут багато молоді. Хочу всім
побажати здоров’я, посмішок, любити своє
місто і віддавати йому частинку душі, а воно
віддячуватиме вам і надихатиме вас».
Мер Вишгорода вручив Подяки міського
голови Генрі й Тетяні Ягодкіним, Дмитру Пірклу і Владі Литовченко.
Із 10 вересня до 30 жовтня з виставкою
«Вишгород: зв’язок часів» можна ознайомитись в Історичному музеї ВІКЗ (м. Вишгород, вул. Шкільна, 58).

дітей та молодь від 5 до 21 року
Вокальне мистецтво:
Хор «Коралі» — (096) 639 34 31
Вокальний колектив «Домісолька» —
(063) 262 04 71
Студія-театр пісні «Полузір’я » — (097)
746 71 35
Вокальний ансамбль «Співаночка» —
(067) 908 40 18
Студія естрадного вокалу «Helen-solo» —
(066) 451 96 78
Хореографічне мистецтво:
Колектив сучасного танцю «Pas de
danse» — (093) 451 41 18
Колектив сучасного танцю «FLASH» —
(063) 299 03 30
Колектив народного танцю «Джерельце»
— (098) 310 12 84
Студія українського народного танцю
«Вишеград» — (093) 869 56 49

Театральне мистецтво:
Студія пластичної імпровізації — (097)
532 57 00
Театральна студія «АТОС» — (067) 923
06 43
Дитячий драматичний театр «Експромт»
— (093) 299 24 57;
(093) 653 13 97
Творчі майстерні:
Творче об’єднання «Золоті ручки» —
(097) 515 79 71
Гурток в’язання «Веселі петельки» —
(093) 567 55 67
Студія творчості «Ра» — (097) 887 95 24,
(096) 765 70 48
Студія раннього розвитку «ЧомЧомучка»
— (093) 675 5812
Гурток художнього валяння — (097) 518
39 14
Додаткова інформація:
facebook.com/ctdzherelo
v-dzherelo.com.ua

ФОТОмить

Вишгородська районна
дитячо-юнацька спортивна
школа (ДЮСШ) приймає
дітей з 4-х років, у
залежності від обраного
виду спорту:

День міста — 2018!

НАОНІ & Mad Heads

Міський голова О. Момот, голова КОДА О. Горган,
народний депутат Я. Москаленко

— футбол (тренери — Геннадій Каплунов, Олександр Костюченко);
— волейбол (тренери — Олексій Рудий, Валентина Стах);
— легка атлетика (тренер — Олександр Кочетков);
— художня гімнастика (тренер —
Людмила Володіна);
— плавання (тренери — Іларіон Манжола, Олена Савицька, Андрій Шипілов,
телефон басейну: (04596) 5-43-81.
Адреса: м. Вишгород, вул. М. Грушевського, 7-б.
Телефон: (04596)-5-42-01.

Група «ElienMak»

Співачка, постійна ведуча конкурсу «Яскраві
діти України», лауреат міжнародних конкурсів
Дар’я Москаленко у супроводі «Брайт бенд» та
народного художнього колективу ансамблю сучасної хореографії «Фламінго»

«Ляпіс-98»

На металобазу
у м. Вишгороді потрібен
ВАНТАЖНИК-РІЗЧИК
(до 30 років).
З/п — 15 000 грн.
Тел: (067) 446-41-07
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15 вересня

Вишгород

ТЕЛЕпрограма

2018 року

Високошвидкісний Інтернет МТМ. Тел.: (093) 366-16-66; (095) 545-15-33; (098) 201-22-66
ПО Н Е ДІ ЛО К , 1 7 ВЕ Р Е С НЯ 2018 РО КУ
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»
10:55, 12:20 «Одруження
наослiп»
13:10 «Мiняю жiнку»
14:45 «Сiмейнi
мелодрами»
15:45, 17:10 Т/с «Моє
чуже життя»
19:20 «Секретнi
матерiали»
20:20 «Чистоnews 2018»
20:30 Т/с «Школа.
Недитячi iгри»
21:30 «#ШОУЮРИ»
22:30, 00:50 «Танцi з
зiрками»
2+2
6:00 Мультфiльми
08:10 Т/с «Пляжний коп»
09:05, 18:15 «Спецкор»
09:50, 18:50 «ДжеДАI»
10:25, 19:25, 20:30 Т/с
«Опер за викликом-3»
14:45 Х/ф «Клин клином»
16:45 Х/ф «Пiдстава»
21:40 Т/с «Касл-7»
23:25 Т/с «Величний Джо»

UA:ПЕРШИЙ
6:30, 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!
09:35 Д/с «Дешевий
вiдпочинок»
10:05 Т/с «Бодо»
11:05, 13:35 Енеїда
12:00 Д/ц «Смачнi iсторiї»
13:10, 14:30 :РадiоДень
14:05 Д/ц «Незвичайнi
культури»
15:10 Фольк-music
16:15 Вiдкривай Україну з
Суспiльним
16:55 Д/с «Дивовижнi
мiста свiту»
18:00, 00:10
Iнформацiйна година
19:00, 23:40 Своя земля
19:25 Д/ц «Неповторна
природа»
20:30 Плiч-о-плiч
21:45 Д/с «Як працюють
машини»
22:40 Д/с «1000 днiв для
планети»
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 Зоряний шлях.
Новий сезон
10:30 Реальна мiстика.
Новий сезон
12:30 Т/с «Черговий
лiкар»
14:30, 15:30 Т/с «Жiночий
лiкар- 3»
19:45 «Говорить Україна»
21:00 Т/с «У минулого в
боргу»
23:30 Х/ф «Форсаж 4»
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 «Один
за всіх»
09:15, 10:15, 11:15 Ранок.
«Ми всi...»
12:15, 13:15 Ток-шоу
«Полудень»
14:15, 15:15 «Деталi»
16:15 «Кримiнал»
17:15 Ток-шоу «Ситуацiя»
18:00 «Ехо України»
20:00 Ток-шоу «Прямий
ефiр»

22:00 «Пiдсумки»
23:00 «МЕМ»
ТЕТ
6:30 ТЕТ Мультиранок
09:45 М/ф «Якось у лiсi»
11:00, 00:00 Т/с «Якось
у казцi»
12:00 Т/с «Домашнiй
арешт»
13:00 Країна У
14:00, 21:00 Одного разу
пiд Полтавою
15:00 Вiталька
17:00 Панянка-селянка
18:00 Чотири весiлля
20:00, 23:00 Сiмейка У
22:00 Казки У Кiно
СТБ
7:55 Х/ф «Королева
бензоколонки»
09:30 Х/ф «Щастя за
угодою»
13:30 Битва екстрасенсiв
15:25 Все буде добре!
17:30, 22:00 ВiкнаНовини
18:00 Т/с «Здамо
будиночок бiля моря»
20:00, 22:45 Хата на тата

6:20 Х/ф «Вiрний Руслан»
08:30 «Свiдок. Агенти»
09:05 Х/ф «Командир
щасливої «Щуки»
11:00, 19:30 Т/с
«Коломбо»
12:30, 16:30, 19:00, 23:15
«Свiдок»
12:50 «Україна вражає»
13:50 «Речовий доказ»
15:50, 16:50, 21:25
«Легенди карного
розшуку»
23:45 Т/с «Комiсар
Хельдт»
НОВИЙ КАНАЛ
6:39, 08:19 Kids Time
06:40 М/с «Том i Джеррi
шоу»
08:20 Х/ф «Невинищений
шпигун»
10:00 Х/ф «Зубна фея»
12:00 Х/ф «Фокус»
14:10 Х/ф «Я - легенда»
16:10 Х/ф «Тринадцять
друзiв Оушена»
19:00 Х/ф «Сусiди на
стрьомi»
21:00 Х/ф «Пiкселi»
23:00 Х/ф «Нiчого собi
поїздочка»

НТН

МЕГА
6:00 Бандитська Одеса
07:00, 13:55 Правда
життя
08:00, 16:00, 21:45
Вiдчайдушнi рибалки
09:00, 20:50 Шалена
подорож
09:55 Iлюзiї сучасностi
11:05 Ризиковане життя
11:40 Код доступу
12:50, 19:40 Речовий
доказ
15:05, 23:40 Повiтрянi
воїни
16:50, 22:45 Iдеї, що
перевернули свiт
17:50 Фантастичнi iсторiї
00:40 Скарб.UA
ТРК «КИїВ»
7:00 «Свiт дивовижних
тварин»
08:00, 09:00, 21:00, 23:00
«СТН»
08:15 «Поради лiкаря»
09:15, 20:20 «Ситуацiя»
09:25 «Київ музика»
13:00 «День у мегаполiсi»
15:10 «Депутатська
приймальня»
16:10 «Таємницi
людського мозку»

17:00 «КИЇВ LIVE»
19:25 «Iсторiї великого
кохання»
20:30 «Служба порятунку»
21:25 «Бойовий план»
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, 21:00
«Орел i Решка.
Перезавантаження»
13:00, 20:00 «Орел i
Решка. Рай та пекло»
14:00 «Орел i Решка.
Незвiдана Європа»
23:00 Х/ф «Кохання без
пересадки»
ІНТЕР
6:00 «Мультфiльм»
06:15, 22:30 «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»
10:10 Т/с «Нехай
говорять»
12:25 Х/ф «Три тополi на
Плющисi»
14:10 Х/ф «Єдина»
16:10 «Чекай на мене.
Україна»
18:00, 19:00 «Стосується
кожного»
20:00 «Подробицi»
20:40 Т/с «Повернешся поговоримо»
00:20 Х/ф «Людинаоркестр»
ICTV
6:30 Факти тижня. 100
хвилин
08:45 Факти. Ранок
09:10 Спорт
09:20 Надзвичайнi
новини. Пiдсумки
11:15 Не дай себе
обдурити!
12:15, 13:20 Секретний
фронт. Дайджест
12:45, 15:45 Факти. День
14:05, 16:25 Х/ф «Битва
титанiв»
16:50 Х/ф «Гнiв титанiв»
18:45, 21:05 Факти. Вечiр

19:20 Надзвичайнi
новини
20:20 Прорвемось!
21:25 Т/с «Нюхач»
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, 13:35 Про вiйсько
09:25, 17:45 Час громади
10:10, 11:10, 12:30
Трансляцiї суспiльнополiтичних подiй
13:10 Акцент
15:30, 16:10
Iнформацiйний день
17:10, 18:20, 19:25
Iнформацiйний вечiр
22:00 БлогПост
23:00 «За Чай.com»
23:40 Агрокраїна
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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»
11:00, 12:20 «Одруження
наослiп»
13:00 «Мiняю жiнку»
14:45 «Сiмейнi
мелодрами»
15:45, 17:10 Т/с «Моє
чуже життя»
19:20 «Секретнi
матерiали»
20:20 «Чистоnews 2018»
20:30 Т/с «Школа.
Недитячi iгри»
21:30 «Модель XL - 2»
23:35 Х/ф «Екстрасенс»
2+2
6:00 Мультфiльми
08:00 «Облом.UA.»
08:55 Т/с «Пляжний коп.»
09:35, 18:15 «Спецкор»
10:15, 18:50 «ДжеДАI»
10:55, 17:15 «Загублений
свiт»
12:55 «Нове Шалене
вiдео по-українськи»
13:25 Х/ф «Вуличний

гонщик»
15:10 Х/ф «Конанруйнiвник»
19:25, 20:35 Т/с «Опер за
викликом-3»
21:40, 23:25 Т/с «Касл-7»
UA:ПЕРШИЙ
6:30, 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!
09:35 Д/с «Дешевий
вiдпочинок»
10:05 Т/с «Бодо»
12:00 Д/ц «Смачнi iсторiї»
13:10, 14:30 :РадiоДень
14:05 Д/ц «Незвичайнi
культури»
15:20 Т/с «Оповiдання ХIХ
столiття»
16:40 Д/с «Щоденники
комах»
16:55 Д/с «Дивовижнi
мiста свiту»
18:00 Iнформацiйна
година
19:00 Перший на селi
19:25 Д/ц «Неповторна
природа»
21:45 Д/с «Як працюють

машини»
22:40 Д/с «1000 днiв для
планети»
23:40 Перша шпальта
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 Зоряний шлях.
Новий сезон
10:30 Реальна мiстика.
Новий сезон
12:30 Т/с «Черговий
лiкар»
14:30, 15:30 Т/с «Жiночий
лiкар- 3»
19:45 «Говорить Україна»
21:00 Т/с «У минулого в
боргу»
23:30 Т/с «CSI. Майамi»
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 «Один
за всіх»
09:15, 10:15, 11:15 Ранок.
«Ми всi...»

12:15, 13:15 Ток-шоу
«Полудень»
14:15, 15:15 «Деталi»
16:15 «Кримiнал»
17:15 Ток-шоу «Ситуацiя»
18:00 «Ехо України»
20:00 «Прямий ефiр»
22:00 «Пiдсумки»
23:00 «МЕМ»
ТЕТ
6:30 ТЕТ Мультиранок
09:15 Х/ф «Бiбi та Тiна:
Дiвчата проти хлопцiв»
11:00, 00:00 Т/с «Якось
у казцi»
12:00 Т/с «Домашнiй
арешт»
13:00 Країна У
14:00, 21:00 Одного разу
пiд Полтавою
15:00 Вiталька
17:00 Панянка-селянка
18:00 Чотири весiлля
20:00, 23:00 Сiмейка У
22:00 Казки У Кiно
СТБ
7:00 Х/ф «Любити й
вiрити»
11:05 Т/с «Анатомiя Грей»
13:00 Битва екстрасенсiв

17:30, 22:00 ВiкнаНовини
15:25 Все буде добре!
18:00 Т/с «Здамо
будиночок бiля моря»
20:00, 22:45 МастерШеф
23:20 Один за всiх
НТН
6:50 Х/ф «Кросмейстер»
08:30 Ранковий «Свiдок»
09:00 Х/ф «Без року
тиждень»
10:25, 19:30 Т/с
«Коломбо»
12:30, 16:30, 19:00, 23:15
«Свiдок»
12:50 «Речовий доказ»
15:50, 16:50, 21:05
«Легенди карного
розшуку»
23:45 Т/с «Комiсар
Хельдт»
НОВИЙ КАНАЛ
6:04, 07:19 Kids Time
06:05 М/с «Том i Джеррi
шоу»
07:20 Шоу Оля
08:20 Т/с «Ми такi!»
10:20 Т/с «Кохання
напрокат»

14:15 Половинки
16:10 Хто проти
блондинок?
18:00 Шоу Оля
19:00 Хто проти
блондинок?
21:00 Київ вдень та вночi
21:50 Т/с «Чаклунки»
22:50 Х/ф «Священик»
МЕГА
6:00 Бандитський Київ
07:00, 13:55 Правда
життя
08:00, 16:00, 21:45
Вiдчайдушнi рибалки
09:00, 20:50 Шалена
подорож
09:55 Iлюзiї сучасностi
11:05 Ризиковане життя
11:40 Код доступу
12:50, 19:40 Речовий
доказ
15:05, 23:40 Повiтрянi
воїни
16:50, 22:45 Iдеї, що
перевернули свiт
17:50 Фантастичнi iсторiї
ТРК «КИїВ»
7:00 «Свiт дивовижних
тварин»

08:00, 09:00, 21:00, 23:00
«СТН»
08:15 «Поради лiкаря»
09:15, 20:20 «Ситуацiя»
09:25 «Київ музика»
10:00, 23:20
«Телемаркет»
13:00 «День у мегаполiсi»
15:10 «Депутатська
приймальня»
16:10 «Таємницi
людського мозку»
17:00 «КИЇВ LIVE»
19:25 «Iсторiї великого
кохання»
20:30 «Київськi iсторiї»
21:25 «Бойовий план»
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, 00:00 «Орел i
Решка. Шопiнг»
12:00, 21:00
«Орел i Решка.
Перезавантаження»

13:00, 20:00 «Орел i
Решка. Рай та пекло»
14:00 «Орел i Решка.
Незвiдана Європа»
ІНТЕР
6:15, 22:30 «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»
10:10 Т/с «Нехай
говорять»
12:25 Т/с «Таїсiя»
14:50, 15:45, 16:45
«Речдок»
18:00, 19:00 «Стосується
кожного»
20:00 «Подробицi»
20:40 Т/с «Повернешся поговоримо»
00:25 Х/ф «Двоє пiд
дощем»
ICTV
6:30 Ранок у великому
мiстi
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:20 Надзвичайнi
новини
10:10 Прорвемось!

11:10, 17:30, 21:30 Т/с
«Нюхач»
12:15, 13:25 Х/ф
«Центурiон»
12:45, 15:45 Факти. День
14:55, 16:20 Дизель-шоу
18:45, 21:10 Факти. Вечiр
20:20 Громадянська
оборона
22:45 «На трьох»
23:45 Х/ф «Рейс»
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
07:15, 08:10, 21:25
Актуально: Економiка.
Полiтика. Соцiум
07:50 Будiвельний
стандарт
09:25, 17:45 Час громади
10:10, 11:10, 12:30
Трансляцiї суспiльнополiтичних подiй
14:10, 15:30, 16:10
Iнформацiйний день
17:10, 18:20, 19:25
Iнформацiйний вечiр
19:50 Дзеркало iсторiї
22:00 Полiграф
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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»
11:00, 12:20 «Одруження
наослiп»
13:10 «Мiняю жiнку»
14:45 «Сiмейнi
мелодрами»
15:45, 17:10 Т/с «Моє
чуже життя»
19:20 «Секретнi
матерiали»
20:20 «Чистоnews 2018»
20:30 Т/с «Школа.
Недитячi iгри»
21:30 «Король десертiв»
23:40 Х/ф «Мiсiя на Марс»
2+2
6:00 Мультфiльми
08:00 «Нове Шалене
вiдео по-українськи»
08:55 Т/с «Пляжний коп»
09:35, 18:15 «Спецкор»
10:15, 18:50 «ДжеДАI»
10:55, 17:15 «Загублений
свiт»

13:00 «Помста природи»
15:15 Х/ф «Останнiй
легiон»
19:25, 20:35 Т/с «Опер за
викликом-3»
21:45, 23:30 Т/с «Касл-7»
UA:ПЕРШИЙ
06:35, 07:05, 08:05, 09:05
Доброго ранку, Країно!
09:35 Д/с «Дешевий
вiдпочинок»
10:05 Т/с «Бодо»
11:35 Телепродаж
12:00 Д/ц «Смачнi iсторiї»
13:10 :РадiоДень
14:05 Д/ц «Незвичайнi
культури»
15:20 Т/с «Оповiдання ХIХ
столiття»
16:40 Д/с «Щоденники
комах»
16:55 Д/с «Дивовижнi
мiста свiту»
18:00, 00:10
Iнформацiйна година
19:25 Д/ц «Неповторна
природа»
20:30, 23:40 Складна
розмова

21:45 Д/с «Як працюють
машини»
22:40 Д/с «1000 днiв для
планети»
ТРК «УКРАїНА»
07:00, 08:00, 09:00, 15:00,
19:00, 23:00 Сьогоднi
09:30 Зоряний шлях.
Новий сезон
10:30 Реальна мiстика.
Новий сезон
12:30 Т/с «Черговий
лiкар»
14:30 Т/с «Жiночий
лiкар- 3»
15:30 Т/с «Жiночий
лiкар - 3»
19:45 «Говорить Україна»
21:00 Т/с «У минулого в
боргу»
23:30 Т/с «CSI. Майамi»
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 «Один
за всіх»

09:15, 10:15, 11:15 Ранок.
«Ми всi...»
12:15, 13:15 Ток-шоу
«Полудень»
14:15, 15:15 «Деталi»
16:15 «Кримiнал»
17:15 Ток-шоу «Ситуацiя»
18:00 «Ехо України»
20:00 Ток-шоу «Прямий
ефiр»
22:00 «Пiдсумки»
23:00 «МЕМ»
ТЕТ
6:30 ТЕТ Мультиранок
09:45 Х/ф «Осляча шкура»
11:00, 00:00 Т/с «Якось
у казцi»
12:00 Т/с «Домашнiй
арешт»
13:00 Країна У
14:00, 21:00 Одного разу
пiд Полтавою
15:00 Вiталька
17:00 Панянка-селянка
18:00 Чотири весiлля
20:00, 23:00 Сiмейка У
22:00 Казки У Кiно
СТБ

7:50, 20:00, 22:45
МастерШеф
11:05 Т/с «Анатомiя Грей»
13:00 Битва екстрасенсiв
15:25 Все буде добре!
17:30, 22:00 ВiкнаНовини
18:00 Т/с «Здамо
будиночок бiля моря»
23:25 Слiдство ведуть
екстрасенси

10:05 Т/с «Кохання
напрокат»
14:00 Половинки
15:55 Кохання на
виживання
18:00 Шоу Оля
19:00 Кохання на
виживання
21:00 Київ вдень та вночi
22:00 Т/с «Чаклунки»
23:00 Х/ф «Анаконда»

НТН
8:30 Ранковий «Свiдок»
09:00 Х/ф «Вантаж без
маркування»
10:55, 19:30 Т/с
«Коломбо»
12:30, 16:30, 19:00, 23:15
«Свiдок»
12:50 «Речовий доказ»
15:50, 16:50, 21:25
«Легенди карного
розшуку»
23:45 Т/с «Комiсар
Хельдт»

МЕГА
08:00 Дика Арктика
09:00, 20:50 Шалена
подорож
09:55 Iлюзiї сучасностi
11:05 Ризиковане життя
11:40 Код доступу
12:50, 19:40 Речовий
доказ
15:05, 23:40 Повiтрянi
воїни
16:00, 21:45 Вiдчайдушнi
рибалки
16:50, 22:45 Iдеї, що
перевернули свiт
17:50 Фантастичнi iсторiї

НОВИЙ КАНАЛ
7:05 Шоу Оля
08:05 Т/с «Ми такi!»

ТРК «КИїВ»

7:00 «Свiт дивовижних
тварин»
08:00, 09:00, 21:00, 23:00
«СТН»
08:15 «Школа права»
09:15, 20:20 «Ситуацiя»
09:25 «Київ музика»
13:00 «День у мегаполiсi»
15:10 «Депутатська
приймальня»
16:10 «Таємницi
людського мозку»
17:00 «КИЇВ LIVE»
19:25 «Iсторiї великого
кохання»
20:30 «Якiсне життя»
21:25 «Бойовий план»
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, 00:00 «Орел i
Решка. Шопiнг»
12:00, 21:00

«Орел i Решка.
Перезавантаження»
13:00, 20:00 «Орел i
Решка. Рай та пекло»
14:00 «Орел i Решка.
Незвiдана Європа»
ІНТЕР
07:00, 08:00, 09:00, 12:00,
17:40 Новини
07:10, 08:10, 09:20 «Ранок
з Iнтером»
10:10 Т/с «Повернешся поговоримо»
12:25 Т/с «Таїсiя»
14:50, 15:45, 16:45
«Речдок»
20:40 Т/с «Биття серця»
18:00, 19:00 «Стосується
кожного»
20:00 «Подробицi»
00:25 Х/ф «Егоїст»
ICTV
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:20 Надзвичайнi
новини
10:05 Громадянська
оборона
11:05, 17:35, 21:30 Т/с

«Нюхач»
12:10, 13:20 Х/ф «Рейс»
12:45, 15:45 Факти. День
15:35, 16:20 Дизель-шоу
18:45, 21:10 Факти. Вечiр
20:20 Секретний фронт
22:50 Скетч-шоу «На
трьох»
23:50 Х/ф «Крейсер»
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, 19:25
Iнформацiйний вечiр
19:50 Дзеркало iсторiї
22:00 БлогПост

Ч Е ТВ Е Р , 2 0 ВЕ Р Е С НЯ 2018 Р ОК У
КАНАЛ 1+1
07:00, 08:00, 09:00, 12:00,
16:45, 19:30 ТСН
09:30 «Чотири весiлля»
11:00, 12:20 «Одруження
наослiп»
13:15 «Мiняю жiнку»
14:45 «Сiмейнi
мелодрами»
15:45, 17:10 Т/с «Моє
чуже життя»
19:20 «Секретнi
матерiали»
20:20 «Чистоnews 2018»
20:30 Т/с «Школа.
Недитячi iгри»
21:30 «Грошi 2018»
22:30 «Право на владу
2018»
2+2
6:00 Мультфiльми
08:00, 13:00 Вiдеобiмба
08:55 Т/с «Пляжний коп»
09:35, 18:15 «Спецкор»
10:15, 18:50 «ДжеДАI»
10:55, 17:15 «Загублений
свiт»
15:45 Х/ф «Нестримнi»
19:25, 20:30 Т/с «Опер за

викликом-3»
21:40, 23:25 Т/с «Касл-7»
UA:ПЕРШИЙ
6:30, 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!
09:35 Д/с «Дешевий
вiдпочинок»
10:05 Т/с «Бодо»
12:00 Д/ц «Смаки
Культур»
13:10, 14:30 :РадiоДень
14:05 Д/ц «Незвичайнi
культури»
15:15 Т/с «Оповiдання ХIХ
столiття»
16:25 Д/ц «Гордiсть свiту»
16:55 Д/с «Дивовижнi
мiста свiту»
18:00 Iнформацiйна
година
19:00 #ВУКРАЇНI
20:30 Схеми. Корупцiя в
деталях
21:45 Сильна доля
22:45 Д/с «1000 днiв для
планети»

23:40 Нашi грошi
ТРК «УКРАїНА»
07:00, 08:00, 09:00, 15:00,
19:00, 23:005 Сьогоднi
09:30 Зоряний шлях.
Новий сезон
10:30 Реальна мiстика.
Новий сезон
12:30 Т/с «Черговий
лiкар»
14:30, 15:30 Т/с «Жiночий
лiкар - 3»
19:45 «Говорить Україна»
21:00 Т/с «У минулого в
боргу»
23:20 Контролер
00:00 Т/с «CSI. Майамi»
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 «Один
за всіх»
09:15, 10:15, 11:15 Ранок.
«Ми всi...»
12:15, 13:15 Ток-шоу
«Полудень»

14:15, 15:15 «Деталi»
16:15 «Кримiнал»
17:15 Ток-шоу «Ситуацiя»
18:00 «Ехо України»
20:00 Ток-шоу «Прямий
ефiр»
22:00 «Пiдсумки»
23:00 «МЕМ»
ТЕТ
6:30 ТЕТ Мультиранок
09:45 Х/ф «Блакитна
свiчка»
11:00, 00:00 Т/с «Якось
у казцi»
12:00 Т/с «Домашнiй
арешт»
13:00 Країна У
14:00, 21:00 Одного разу
пiд Полтавою
15:00 Вiталька
17:00 Панянка-селянка
18:00 Чотири весiлля
20:00, 23:00 Сiмейка У
22:00 Казки У Кiно
СТБ
7:05 МастерШеф
10:40 Т/с «Анатомiя Грей»
12:35 Битва екстрасенсiв

15:25 Все буде добре!
17:30, 22:00 ВiкнаНовини
18:00 Т/с «Здамо
будиночок бiля моря»
20:00, 22:45 Зваженi та
щасливi
00:10 Слiдство ведуть
екстрасенси

14:10 Половинки
16:00 Хто зверху?
18:00 Шоу Оля
19:00 Хто зверху?
21:00 Київ вдень та вночi
22:00 Т/с «Чаклунки»
23:00 Х/ф «Анаконда 2:
Полювання на криваву
орхiдєю»

НТН
8:30 Ранковий «Свiдок»
09:00 Х/ф
«Стамбульський транзит»
10:40, 19:30 Т/с
«Коломбо»
12:30, 16:30, 19:00, 23:15
«Свiдок»
12:50 «Речовий доказ»
15:55, 16:50, 21:05
«Легенди карного
розшуку»
23:45 Т/с «Комiсар
Хельдт»

МЕГА
6:00 Бандитський Київ
07:00, 13:55 Правда
життя
08:00 Жирафи: вартовi
савани
09:00, 20:50 Шалена
подорож
09:55 Легендарнi замки
Закарпаття
11:05 Ризиковане життя
12:50, 19:40 Речовий
доказ
16:00, 21:45 Вiдчайдушнi
рибалки
16:50, 22:45 Iдеї, що
перевернули свiт
17:50 Фантастичнi iсторiї
23:40 Вирiшальнi битви 2
свiтової

НОВИЙ КАНАЛ
07:15 Шоу Оля
08:15 Т/с «Ми такi!»
10:15 Т/с «Кохання
напрокат»

ТРК «КИїВ»
08:00, 09:00, 21:00, 23:00
«СТН»
08:15 «Поради лiкаря»
09:15, 20:20 «Ситуацiя»
09:25 «Київ музика»
10:00, 23:20
«Телемаркет»
13:00 «День у мегаполiсi»
15:10 «Депутатська
приймальня»
17:00 «КИЇВ LIVE»
19:25 «Iсторiї великого
кохання»
20:30 «Прогулянки
мiстом»
21:25 «Бойовий план»
22:30 «На часi»
22:55 «Українська
Нацiональна Лотерея»
K1
07:50 «Чи знаєте ви,
що...»
08:15 Т/с «Дикий ангел»
09:10, 00:00 «Орел i
Решка. Шопiнг»
12:00, 21:00
«Орел i Решка.
Перезавантаження»

13:00, 20:00 «Орел i
Решка. Рай та пекло»
14:00 «Орел i Решка.
Незвiдана Європа»
ІНТЕР
07:00, 08:00, 09:00, 12:00,
17:40 Новини
07:10, 08:10, 09:20 «Ранок
з Iнтером»
10:10, 12:25 Т/с
«Повернешся поговоримо»
12:50 Х/ф «Все можливо»
14:50, 15:45, 16:45
«Речдок»
18:00, 19:00 «Стосується
кожного»
20:00 «Подробицi»
20:40 Т/с «Биття серця»
00:20 Х/ф «Полiт золотої
мушки»
ICTV
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:20 Надзвичайнi
новини
10:10 Секретний фронт
11:10, 17:30, 21:30 Т/с
«Нюхач»

12:15, 13:25 Х/ф
«Крейсер»
12:45, 15:45 Факти. День
15:25, 16:20 Дизель-шоу
18:45, 21:10 Факти. Вечiр
20:20 Iнсайдер
22:45 Скетч-шоу «На
трьох»
23:50 Х/ф «Армiя
темряви»
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, 00:15
Актуально: Економiка.
Полiтика. Соцiум
07:35 Компанiя героїв
10:10, 11:10, 12:30
Трансляцiї суспiльнополiтичних подiй
13:05 БлогПост
14:10, 15:30, 16:10
Iнформацiйний день
18:20, 19:25
Iнформацiйний вечiр
19:50 Дзеркало iсторiї
22:00 Iсторична година
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П ’Я Т Н ИЦ Я, 2 1 ВЕ Р Е С НЯ 2018 Р ОКУ
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»
11:00, 12:20 «Одруження
наослiп»
13:05 «Мiняю жiнку»
14:45 «Сiмейнi
мелодрами»
15:45, 17:10 Т/с «Моє
чуже життя»
19:20 «Секретнi
матерiали»
20:15 «Лiга смiху 2018»
22:20 «#Гуднайтшоу
Валерiя Жидкова»
00:30 «Вечiрнiй Київ»
2+2
6:00 Мультфiльми
08:00, 13:00 «Облом.UA.»
08:55 Т/с «Пляжний коп.»
09:35, 18:15 «Спецкор»
10:15, 18:50 «ДжеДАI»
10:55, 17:15 «Загублений
свiт»
13:50 Т/с «Терра Нова»
19:25 Т/с «Третього не
дано»

23:05 «Змiшанi
єдиноборства. UFC.
«Найкраще. Колекцiя
найвидовищнiших
нокаутiв»
UA:ПЕРШИЙ
6:30, 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!
09:35 Д/с «Дешевий
вiдпочинок»
10:05 Т/с «Бодо»
11:05, 13:35 Енеїда
12:00 Д/ц «Смаки
Культур»
13:10, 14:30 :РадiоДень
15:15 Т/с «Оповiдання ХIХ
столiття»
16:25 Д/ц «Гордiсть свiту»
16:55 Д/с «Дивовижнi
мiста свiту»
18:00, 00:10
Iнформацiйна година
19:25 Д/ц «Неповторна
природа»
20:30 Перша шпальта
21:45 Д/ф «Замiнованi
вiрнiстю»

22:45 Д/с «1000 днiв для
планети»
23:40 Схеми. Корупцiя в
деталях
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 Зоряний шлях.
Новий сезон
10:30 Реальна мiстика
11:40 Х/ф «Таблетка вiд
слiз»
13:40, 15:30 Т/с «На
гойдалцi долi»
19:45 «Говорить Україна»
21:00, 00:00 Т/с «Усе ще
буде»
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 «Один
за всіх»
09:15, 10:15, 11:15 Ранок.
«Ми всi...»

12:15, 13:15 Ток-шоу
«Полудень»
14:15, 15:15 «Деталi»
16:15 «Кримiнал»
17:15 Ток-шоу «Ситуацiя»
18:00 «Пiдсумки»
19:00 Ток-шоу «Ехо
України»
22:00 «Кисельов.
Авторське»
23:30 «Поярков. NEWS»

7:40 Х/ф «Рiк Золотої
рибки»
09:55 Х/ф «Уроки
зваблювання»
11:50 Т/с «Розлучниця»
17:30, 22:00 ВiкнаНовини
18:00 Т/с «Здамо
будиночок бiля моря»
20:00 Цiєї митi рiк потому
22:45 Ультиматум

ТЕТ
6:30 ТЕТ Мультиранок
09:30 Х/ф «Король
повiтря: Лiга чемпiонiв»
11:00 Т/с «Якось у казцi»
12:00 Т/с «Домашнiй
арешт»
14:00 Одного разу пiд
Полтавою
15:00 Вiталька
15:45 Х/ф «Сам удома 2»
18:00 Чотири весiлля
20:00 Сiмейка У
21:00 Х/ф «Сам удома 3»
23:00 Х/ф «Бiблiотекар 2:
Повернення до копалень
Царя Соломона»

НТН
8:30 Ранковий «Свiдок»
09:00 Х/ф «Таємниця
«Чорних дроздiв»
11:00, 19:30 Т/с
«Коломбо»
12:30, 16:30, 19:00, 23:15
«Свiдок»
12:50 «Речовий доказ»
15:55, 16:55, 21:25
«Легенди карного
розшуку»
23:45 Т/с «Комiсар
Хельдт»

СТБ

НОВИЙ КАНАЛ
7:44 Kids Time
07:45 Шоу Оля
08:45 Київ вдень та вночi

12:30 Т/с «Чаклунки»
15:30 Топ-модель
18:00 Шоу Оля
19:00 Топ-модель
21:40 Київ вдень та вночi
22:30 Кохання на
виживання
00:30 Х/ф
«Непереможний»
МЕГА
6:00 Бандитська Одеса
07:00, 13:55 Правда
життя
08:00 Неймовiрний риф
09:00, 20:50 Шалена
подорож
09:55 Там, де нас нема
11:05 Ризиковане життя
11:40 Код доступу
12:50, 19:40 Речовий
доказ
15:05 Повiтрянi воїни
16:00, 21:45 Вiдчайдушнi
рибалки
16:50, 22:45 Iдеї, що
перевернули свiт
17:50 Фантастичнi iсторiї
23:40 Вирiшальнi битви 2
свiтової

ТРК «КИїВ»
7:00 «Свiт дивовижних
тварин»
08:00, 21:00, 23:00 «СТН»
08:15 «Школа права»
09:00 «Мир i єднiсть
Українi!»
13:00 «День у мегаполiсi»
15:10 «Депутатська
приймальня»
16:10 «Таємницi
людського мозку»
17:00, 00:35 «КИЇВ LIVE»
19:25 «Iсторiї великого
кохання»
20:20 «Ситуацiя»
20:30 «Мiсто добра»
21:25 «Бойовий план»
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, 00:00 «Орел i
Решка. Шопiнг»
12:00, 21:00

«Орел i Решка.
Перезавантаження»
13:00, 20:00 «Орел i
Решка. Рай та пекло»
14:00 «Орел i Решка.
Незвiдана Європа»
ІНТЕР
6:15, 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»
10:30, 12:25 Т/с «Биття
серця»
14:50, 15:45, 16:45
«Речдок»
18:00 «Стосується
кожного»
20:00 «Подробицi тижня»
23:50 Х/ф «Все можливо»
ICTV
6:30 Ранок у великому
мiстi
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:20 Надзвичайнi
новини
10:00 Iнсайдер
11:00, 17:35 Т/с «Нюхач»

12:05, 13:20 Х/ф «Чорний
яструб»
12:45, 15:45 Факти. День
16:20, 21:30 Дизель-шоу
18:45, 21:10 Факти. Вечiр
20:20 Антизомбi
00:30 Скетч-шоу «На
трьох»
5 КАНАЛ
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
Актуально: Економiка.
Полiтика. Соцiум
07:25, 08:15 Топ дня
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, 19:25
Iнформацiйний вечiр
19:50 Дзеркало iсторiї
22:00 БлогПост

СУБОТ А , 22 ВЕ Р Е С НЯ 2018 Р ОК У
КАНАЛ 1+1
6:00, 19:30 ТСН
07:00 «Грошi 2018»
08:00 «Снiданок.
Вихiдний»
10:00, 10:30 «Їмо за 100»
11:15, 23:15 «Свiтське
життя 2018»
12:20 «Модель XL - 2»
14:25 «Король десертiв»
16:30, 21:15 «Вечiрнiй
квартал»
18:30 «Розсмiши комiка
2018»
20:15 «Українськi
сенсацiї»
00:20 «#Гуднайтшоу
Валерiя Жидкова»
2+2
6:00 Мультфiльми
08:00 «102. Полiцiя»
08:55 «Загублений свiт»
13:05 Т/с «Дiлянка
лейтенанта Качури.
Фiльм 1. Iлюзiя
полювання»
17:15 Х/ф «Гонщик»
19:30 Х/ф «Небезпечний
Бангкок»

21:30 Х/ф «Мистецтво
вiйни»
00:00 Т/с «Терра Нова»
UA:ПЕРШИЙ
6:00, 09:35 М/с «Гон»
06:30, 07:05, 08:05, 09:05
Доброго ранку, Країно!
07:00, 08:00, 09:00, 21:00
Новини
10:05 Вiдкривай Україну з
Суспiльним
10:30 Чудова гра
11:00 Сильна доля
12:00 Х/ф «Якiв»
14:20 Казка «Король
Дроздобород»
15:50 Д/ц «Фестивалi
планети»
16:20 Т/с «Галерея
Вельвет»
19:15 Д/ц «Неповторна
природа»
19:55 Д/с BBC «Iмперiя»
21:25 Вечiрнє шоу з Ю.
Марченком
22:10 Ювiлейний концерт
гурту «Пiккардiйська
терцiя»
00:30 Д/ц «Дива Китаю

ТРК «УКРАїНА»
7:00, 15:00, 19:00
Сьогоднi
07:15 Зоряний шлях
08:00, 15:20 Т/с «У
минулого в боргу»
16:10, 19:40 Т/с «На краю
кохання»
21:00 Шоу Братiв
Шумахерiв
23:00 Т/с «Вiрю. Люблю.
Сподiваюся»
ПРЯМИЙ
9:00, 10:00, 11:00, 14:00,
16:00, 17:00, 18:00, 19:00,
19:15 «Один за всіх»
09:15, 11:15, 14:15, 17:15
«LIVE»
10:15 «Новини... до
дошки!
12:00 «Кисельов.
Авторське»
13:00 Ток-шоу
«Споживач»
15:00 Концерт
16:15 Ток-шоу «18 мiнус»
18:15, 23:00 Ток-шоу
«Кримiнал»

20:00 Ток-шоу «THE
WEEK»
22:00 «Закрита зона»
ТЕТ
6:30 ТЕТ Мультиранок
10:00 М/ф «Енчантiмалс.
Рiдний дiм»
11:05 М/ф «Шлях до
Ельдорадо»
12:45 Х/ф «Блакитна
свiчка»
14:00 Чотири весiлля
17:15 Х/ф «Бiблiотекар 2:
Повернення до копалень
Царя Соломона»
19:00 Одного разу пiд
Полтавою
21:00 Сiмейка У
23:00 Країна У
СТБ
7:50 Караоке на Майданi
08:50 Все буде смачно!
10:50 Зваженi та щасливi
14:15 Цiєї митi рiк потому
16:15 Хата на тата
19:00 Х-Фактор
21:55 Т/с «Здамо
будиночок бiля моря»

НТН
7:20 Х/ф «Корпус
генерала Шубникова»
09:00 Х/ф «Вони воювали
за Батькiвщину»
12:00 «Речовий доказ»
15:00 «Склад злочину»
16:35 «Крутi 90-і»
18:25 «Свiдок. Агенти»
19:00 «Свiдок»
19:30 Х/ф «Кубанськi
козаки»
21:45 Х/ф «Це не я, це
- вiн!»
23:35 Х/ф «Скаженi»

МЕГА
6:00 Бандитський Київ
08:00, 18:30 Таємний код
зламаний
10:35 Вирiшальнi битви 2
свiтової
12:35 Iдеї, що
перевернули свiт
14:30 Вiдчайдушнi
рибалки
16:30 Неймовiрний риф
21:00 Справжня iсторiя
золота
22:05 Справжнi безславнi
виродки
23:10 Дядько Гiтлер

НОВИЙ КАНАЛ
6:50 Шоу Оля
10:45 Заробiтчани
12:45 Хто проти
блондинок?
14:40 Хто зверху?
16:40 Х/ф «Дев’ять
життiв»
18:30 Х/ф «Скарби нацiї»
21:00 Х/ф «Скарби нацiї
2: Книга таємниць»
23:30 Х/ф «Чорнi мiтки»

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 «День у мегаполiсi»
15:10 «Концерт
«Українська пiсня року»
16:50 «Паспортний стiл»
17:00 «Єство звiра»

НТН
6:05, 08:55 «Страх у
твоєму домi»
08:00 «Україна вражає»
10:40 Х/ф «Кубанськi
козаки»
12:45 Х/ф «Мiмiно»
14:30 Х/ф «Необдуманий
крок»
17:10 Х/ф «Це не я, це
- вiн!»
19:00 Х/ф «Морський
характер»
21:00 Х/ф «Акцiя»
22:50 Х/ф «Дорiан Грей»

МЕГА
6:00 Бандитська Одеса
07:45, 18:30 Таємний код
зламаний
10:15 Вирiшальнi битви 2
свiтової
12:20 Справжня iсторiя
золота
13:25 Справжнi безславнi
виродки
14:35 Дядько Гiтлер
15:35 Iдеї, що
перевернули свiт
16:30 Неймовiрний риф
17:35 Жирафи: вартовi
савани
21:00 Секретнi територiї
23:00 Фантастичнi iсторiї

18:00 «Ситуацiя»
18:10Х/ф «Заради
кохання»
20:30 «Життєвi iсторiї»
21:00, 23:15 «СТН»
21:25 Х/ф «Агент 117:
мiсiя в Рiо»
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»
11:10 «Ух ти show»
12:15 М/ф «Союз звiрiв»
14:00 «Орел i Решка.
Ювiлейний сезон»
23:50 Х/ф «Шалене
весiлля»
ІНТЕР
6:25 «Мультфiльм»
06:50 «Чекай на мене.
Україна»
08:10 Х/ф «Пiчкилавочки»

10:10 Х/ф «Калина
червона»
12:20 Х/ф «Поклич мене у
свiтлу далину»
14:20 Х/ф «Погана
сусiдка»
16:20 Т/с «Птаха у клiтцi»
1-4 сс.
20:00 «Подробицi»
20:30 «Крутiше всiх.
Новий сезон»
22:15 «Великий бокс.
Олександр Повєткiн Ентонi Джошуа»
ICTV
7:20 Я зняв!
09:20 Дизель-шоу
10:45 Особливостi
нацiональної роботи-3
11:45 Особливостi
нацiональної роботи-3
12:45 Факти. День
13:00 «На трьох»
16:50 Х/ф «Захисник»
18:45 Факти. Вечiр
19:20 Надзвичайнi
новини. Пiдсумки
20:05 Х/ф «Час вiдьом»
22:00 Х/ф «Президент

Лiнкольн: Мисливець на
вампiрiв»
00:00 Х/ф «Армiя
темряви»
5 КАНАЛ
7:00, 08:00, 09:00, 10:00,
11:00, 12:00, 13:00, 14:00,
15:00, 16:00, 17:00, 18:00,
19:00, 21:00, 23:00, 00:00
Час новин
07:15, 15:30 Сiмейнi
зустрiчi
07:50, 08:50, 22:00
Актуально: Економiка.
Полiтика. Соцiум
11:30 Феєрiя мандрiв
12:10 Олiмпiйськi iсторiї
12:35 Брифiнг речника
МО України щодо ситуацiї
на лiнiї зiткнення
17:10 Стоп корупцiї!
18:40 Про вiйсько
19:25 Особливий
погляд
22:10 Медсестри-вбивцi.
Злочини у лiкарнi
23:15 Фiнансовий
тиждень
23:30 Кордон держави

НЕДIЛЯ , 23 ВЕ Р Е С НЯ 2 018 Р ОК У
КАНАЛ 1+1
6:00 ТСН
07:00 «Українськi
сенсацiї»
08:00 «Снiданок.
Вихiдний»
09:00 «Лото-забава»
09:45 М/ф «Маша i
ведмiдь»
09:55, 11:00, 12:00,
13:00 «Свiт навиворiт - 4:
В’єтнам»
13:50 Х/ф «У тилу ворога»
16:00 Х/ф «Озброєнi i
небезпечнi»
18:30 «#ШОУЮРИ»
19:30 «Тсн-тиждень»
21:00 «Танцi з зiрками»
23:45 «Лiга смiху 2018»
2+2
6:00 Мультфiльми
08:00 «Вiн, вона та
телевiзор-2»
09:00 «Вiн, вона та
телевiзор»
10:50 Х/ф «Гонщик»
13:05 Т/с «Третього не
дано»
16:50 9 тур ЧУ з футболу

Увага!

«Динамо» - «Десна»
19:05 Х/ф «I гримнув
грiм»
21:05 Х/ф «Прибулець»
23:00 «ПРОФУТБОЛ»
00:00 «Змiшанi
єдиноборства. UFC.
«Найкраще. Колекцiя
найвидовищнiших
нокаутiв»
UA:ПЕРШИЙ
6:30, 07:05, 08:05, 09:05
Доброго ранку, Країно!
07:00, 08:00, 09:00, 21:00
Новини
09:35 Х/ф «Якiв»
11:20 Казка «Пастка для
котiв»
13:00 #ВУКРАЇНI
13:30 Перший на селi
14:05 Телепродаж
14:20 Фольк-music
15:50, 22:50 Д/ц
«Незвичайнi культури»
16:20 Т/с «Галерея
Вельвет»
19:15, 21:25 Д/ц
«Неповторна природа»
19:55 Д/с BBC «Iмперiя»

22:10 Вечiрнє шоу з Ю.
Марченком
23:50 Д/ц «Китайський
живопис»
ТРК «УКРАїНА»
6:50 Сьогоднi
07:45 Зоряний шлях
08:40 Т/с «На краю
кохання»
12:35 Т/с «Усе ще буде»
16:50, 21:00 Т/с «Вiр
менi»
19:00 Сьогоднi. Пiдсумки
з О. Панютою
20:00 Головна тема
23:10 Т/с «Не
вiдрiкаються люблячи»
ПРЯМИЙ
9:00, 11:00, 12:00, 12:15,
14:00, 15:00, 17:00, 19:00,
19:15 «Один за всіх»
09:15, 14:15, 17:15 «LIVE»
10:00 «Полiтична кухня»
11:15 «LIVE»
13:00 «Кисельов.
Авторське»
15:15 Ток-шоу «Слова i
музика»

16:00 Ток-шоу «18 плюс»
18:00 «Закрита зона»
20:00 «Пiдсумки тижня»
22:00 Ток-шоу «THE
WEEK»
ТЕТ
6:30 ТЕТ Мультиранок
11:30 Х/ф «Пригоди
Гекльберрi Фiнна»
13:30 Чотири весiлля
17:00 Х/ф «Сам удома 3»
19:00 Одного разу пiд
Полтавою
21:00 Сiмейка У
23:00 Країна У
СТБ
6:05 Т/с «Коли ми вдома»
07:00 Т/с «Здамо
будиночок бiля моря»
09:00 Все буде смачно!
10:00 Караоке на Майданi
11:00 Хата на тата
13:50 МастерШеф
19:00 Слiдство ведуть
екстрасенси
21:00 Один за всiх
22:10 Х-Фактор

НОВИЙ КАНАЛ
6:30, 07:45 Kids Time
06:35 М/с «Том i Джеррi
шоу»
07:50 Т/с «Чаклунки»
10:45 Х/ф «Пiкселi»
12:45 Х/ф «Скарби нацiї»
15:30 Х/ф «Скарби нацiї
2: Книга таємниць»
18:00 Х/ф «Код Да Вiнчi»
21:00 Х/ф «Iнферно»
23:30 Х/ф «Ватиканськi
записи»

ТРК «КИїВ»
7:55 «Єство звiра»
08:50 «Паспортний стiл»
09:00 «Київ музика»
09:35 «Шеф-кухар
країни»
10:00, 23:40
«Телемаркет»
13:00 «День у мегаполiсi»
15:10 «Українська душа
М. Поплавського»

15:40 «Ситуацiя»
15:55 «Служба порятунку»
16:25 «Концерт Т.
Пiскарьової «Люблю»
18:40 Х/ф «Сила закону»
21:00 «СТН-тижневик»
21:300 «СТН-спорттижневик»
21:50 Х/ф «Палаючий
острiв»
23:35 «Українська
Нацiональна Лотерея»
K1
6:30 «TOP SHOP»
07:40 «TiBi Абетка»
07:50 «Чи знаєте ви,
що...»
08:15, 12:30 «Орел i
Решка. Шопiнг»
10:10 «Ух ти show»
10:50 М/ф «Союз звiрiв»
13:30 «Орел i Решка.
Ювiлейний сезон»
00:00 «Вечiрнiй квартал»
ІНТЕР
6:00 Мультфiльм
06:25 Х/ф «Без року
тиждень»

08:00 «Удачний проект»
09:00 «Готуємо разом»
10:00 «Орел i решка.
Морський сезон 2»
11:00 «Орел i решка.
Перезавантаження. 3
сезон»
12:10 «Орел i решка.
Перезавантаження»
13:00 Х/ф «Iграшка»
14:50 Х/ф «Високий
блондин у чорному
черевику»
16:30 «Мiсце зустрiчi»
18:00 «Крутiше всiх.
Новий сезон»
20:00 «Подробицi»
20:30 Х/ф «Так не буває»
22:30 Х/ф «Цей
незручний момент»
ICTV
7:50 Т/с «Вiддiл 44»
12:45 Факти. День
13:00 Х/ф «Захисник»
14:50 Х/ф «Президент
Лiнкольн: Мисливець на
вампiрiв»
16:50 Х/ф «Час вiдьом»
18:45 Факти тижня. 100

хвилин
20:35 Х/ф «Останнiй
мисливець на вiдьом»
22:55 Х/ф «Мисливцi на
вiдьом»
5 КАНАЛ
7:00, 08:00, 09:00, 10:00,
11:00, 12:00, 13:00, 14:00,
15:00, 16:00, 17:00, 18:00,
19:00, 21:00, 23:00, 00:00
Час новин
07:15, 04:20 Феєрiя
мандрiв
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
13:05 Медекспертиза
14:10, 20:00 Машина часу
17:05 Особливий погляд
17:25 Компанiя героїв
19:10 Стоп корупцiї!
21:40 Час-Time
22:10 Медсестри-вбивцi.
Злочини у лiкарнi

Нові бюджетні рахунки для сплати податків, зборів, платежів до державного та місцевих бюджетів

ГУ ДФС у Київській області
Граничний термін перехідного періоду функціонування
централізованої моделі виконання дохідної частини бюджетів,
протягом якого старі рахунки залишаються активними, закінчився 10.09.2018. Таким чином, починаючи з 11.09.2018, кошти, які сплачуватимуться платниками податків на рахунки зі
старими реквізитами, не будуть зараховуватись до бюджетів,

а повертатимуться платникам, як нез’ясовані надходження.
Нагадуємо також, що із 02.07.2018 змінились реквізити
бюджетних рахунків для сплати податків, зборів, платежів до
державного і місцевих бюджетів, які відкриті на балансі центрального апарату Казначейства (МФО 899998).
У зв’язку з цим платникам податків для забезпечення повноти та своєчасності розрахунків з бюджетами при заповненні роз-

Комунальне підприємство «Вишгородська центральна районна аптека № 23»
пропонує роботу фармацевтам, провізору, студенту-медику і тим, хто має медичну освіту.
Є вакансії на нічній зміні та денній, обирати Вам. Нічна зміна: 19:00-09:00 та
денна: 09:00-19:00. Графік на вибір — 1:1; 2:2; 3:3.
Виключно офіційне працевлаштування, соцпакет, заробітна плата — гідна. Вік
значення не має.
Аптека знаходиться у приміщенні Вишгородської районної лікарні.
Тел: (067) 752-52-70; (04596) 5-47-47; (04596) 5-44-50

Терміново потрібні продавці продуктової групи
на роботу в павільйон у м. Вишгороді.
Тел: (095) 33-44-845

рахункових документів на сплату податків, зборів та платежів
необхідно зазначати реквізити рахунків, відкритих з 02.07.2018
на балансі центрального апарату Казначейства (МФО 899998).
Інформація про реквізити нових бюджетних рахунків розміщена на веб-порталі ДФС в рубриці «Бюджетні рахунки» (http://
sfs.gov.ua/byudjetni-rahunki), на веб-сторінках Казначейства та
Головних управлінь Казначейства в областях та м. Києві.

ТЕРМІНОВО! Потрібні оператор лінії (з/п — від 12 000), вантажники (з/п — 9 000 грн),
робітники на згинання (з/п — від 12 000), виробництво металопрофілю.
м. Вишгород, М. Ватутіна, 69. Тел: (098) 120-82-39, (050) 919-03-60, Вадим

Товариству з обмеженою відповідальністю
«Карат-Ліфткомплект» на постійну роботу потрібні:
— інженери-конструктори;
— монтажники ліфтів та ліфтового обладнання
(можливе прцевлаштування без навичок роботи, навчаємо);
— монтажники радіоапаратури та приладів;
— електрослюсар.
Заробітна плата — від 10 000 грн + (соцпакет, безкоштовне харчування, розвозка).
Тел: (044) 579-23-36, (04596) 22-457
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15 вересня

ВІТАЄМО нашого депутата
Дмитра КОРНІЙЧУКА
з днем народження!
Нехай завжди Вам всміхається доля,
Несуть тільки радість з собою роки,
Хай щастя й здоров’я не зрадять ніколи,
Хай збудуться мрії, бажання й думки.
Задоволені увагою до наших потреб і зичимо такої ж плідної діяльності у майбутньому
Мешканці буд. 1-б по вул. Кургузова
Вишгородська міська рада ветеранів війни,
праці та Збройних сил щиро вітає З ЮВІЛЕЄМ
Володимира Івановича ЛОБОДЕНКА.
Володимир Іванович має 40 років трудового
стажу, гідробудівничий, водій великовантажних
автомашин, неодноразово відзначений нагородами за свою сумлінну працю.
Зичимо Володимиру Лободенку довгих щасливих років на заслуженому відпочинку, успіхів у всіх справах,
любові і шани від рідних, близьких і друзів.

У службу таксі м. Вишгорода
потрібен диспетчер.
Робота в офісі. Грфік роботи —
доба/три. З/п — ставка + %.
Тел: (093) 064-36-76
Увага!

Р

Мозаїка

2018 року

Вишгород

Вітаю працівників лісового господарства України з професійним святом!
Примножуючи своєю невтомною і
наполегливою працею лісовий фонд
України, лісівники нашого регіону забезпечують надійний захист земельних угідь, нарощують обсяг продукції
лісового господарства.
Своєю щоденною працею ви робите значний внесок в екологічний розвиток нашої держави. Переконаний,
що ви й надалі будете докладати зусилля для збереження природних ресурсів України.
Бажаю працівникам лісового господарства міцного здоров’я,
невичерпної енергії та успіхів на благо України.
Трохим ІВАНОВ,
заступник Вишгородського міського голови

ПОСТЕЛЬКА
Чистка подушок
Виготовлення
пухо-перових ковдр.

Сердечно вітаємо З ЮВІЛЕЄМ
чудову людину, енергійну, веселу жінку –
Валентину Павлівну ДОРОШЕНКО!
Вона виховала двох чудових синів, а нині –
не лише турботлива бабуся, а й прабабуся. І,
незважаючи на пенсійний вік, продовжує працювати, піклується про чистоту рідного міста.
ста.
Зичимо шановній ювілярці залишатися такою ж невтомною, щирою й оптимістичною
ю на
довгі роки!
Хай сміється доля, мов калина в лузі,
в колі щирих, вірних і хороших друзів.
Зичимо Вам щастя, радості, тепла,
успіхів, здоров’я, злагоди й добра!
Сусіди та друзі
рузі

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

Обговорення тарифів ПрАТ «Укргідроенерго»

Приватне акціонерне товариство
«Укргідроенерго» (надалі — ПрАТ
«Укргідроенерго») оголошує про початок відкритого обговорення з громадськістю встановлення тарифів на
відпуск електричної енергії ГЕС і ГАЕС
та Інвестиційної програми ПрАТ «Укргідроенерго» на 2019 рік.
Мета обговорення — отримання зауважень і пропозицій від органів виконавчої влади та інших зацікавлених осіб
— відповідно до Порядку проведення
відкритого обговорення проектів рішень

НКРЕКП. Проекти документів та обґрунтування до обговорення розміщено на
сайті ПрАТ «Укргідроенерго».
Відкрите обговорення питання тарифів та Інвестиційної програми відбудеться 1 жовтня 2018 року об 11:00 за
адресою: м. Вишгород, ПрАТ «Укргідроенерго».
Пропозиції та зауваження до проектів рішень приймаються до 12:00 28 вересня 2018 року на електронну адресу
k.burdukova@uhe.gov.ua (контактна особа: Бурдукова Катерина Валеріївна, тел:

(04596) 58-564).
Реєстрація представників органів виконавчої влади, місцевого самоврядування, а також інших зацікавлених осіб
— із зазначенням прізвища, ім’я, по
батькові учасника та назви організації,
яку вони представляють, — проводиться до до 12:00 28 вересня 2018 року за
тел.: (04596) 58564 або за електронною
адресою k.burdukova@uhe.gov.ua.
Для участі у відкритому обговоренні
необхідна наявність документа, що посвідчує особу.

Експлуатуючій компанії на обслуговування ПОТРІБЕН ДВІРНИК.
Інформація за тел: (067) 99-333-78

Настільному тенісу у Вишгороді — бути!

ФізкультУРА
Валерій СИДОРЧУК
ФОТО — автор, спеціально для «Вишгорода»

Саме цією тезою розпочинався і закінчувався турнір із настільного тенісу, який
у цьому році проходив 9 вересня і був присвячений Дню Вишгорода. Цей турнір можна
називати традиційним, щорічним, бо саме на
честь святкування Дня міста і розпочався відлік часу, коли такі турніри у Вишгороді проводяться серед дорослих учасників-тенісистів.
Значимість нинішніх змагань була в тому,
що цей вид спорту у Вишгороді повертає свій
престиж. Метою турніру є досягнення розвитку
настільного тенісу до того рівня, коли існувала
тенісна школа, у якій кількість вихованців була
близько 100 чоловік.
Здавалося б, де беруться дорослі тенісисти,
які приходять на змагання? А відповідь одна —
вони свого часу були вихованцями тенісної школи, яким пощастило жити саме у час розвитку
тенісного спорту у Вишгороді.
Мені ж пощастило очолювати тенісну школу,
розвивати цей дитячий спортивний заклад, вчити дітей не просто любити гру в настільний теніс,
відволікаючи їх від вулиці й поганих звичок, а й
досягати певного рівня успіхів серед тенісистів
Київської області, отримуючи спортивні розряди.
А вже пізніше наші вихованці, за рівнем своєї підготовки тренером — моїм сином Володимиром

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

Директор КП
«Редакція газети «Вишгород»
— Володимир Ткач
Головний редактор —
Марина Кочелісова

Сидорчуком, мали змогу бути учасниками всеукраїнських змагань у Криму (м. Ялта) та у Дніпропетровську.
Та всього цього не було б, аби ми не мали
свого часу такого міського голову, як Олександр
Борисович Кімлач.
У часи, коли міський бюджет складав невеликі розміри і фінансування спорту було обмеженим, Олександру Борисовичу не було байдуже,
чим займається молодь — майбутнє України. І не
тільки спортсмени дякують йому, а й діти, котрі
отримали музичну освіту, — у цьому теж допоміг
міський голова О. Кімлач.
Розпочату ним естафету розвитку спорту в
місті сьогодні продовжує міський голова Олексій
Момот. За його каденції проводяться змагання з
настільного тенісу і серед дорослих.
І хоч як не складно (в цьому році довелося
умовляти відповідне керівництво БК «Енергетик» надати приміщення спортивної зали для
проведення турніру) — змагання все ж відбулися. Привітати учасників прийшла Тетяна Бражнікова, секретар міської ради, яка сама любить
цей вид спорту.
Охочих взяти участь у змаганнях зголосилося понад 20 чоловік. Проте через обмеженість у
часі до списку учасників потрапили лише 14 (ті,
що перші озвучили бажання змагатися).
Чемпіоном міста вже вкотре став Василь
Кондратенко (кандидат у майстри спорту). ДруЗаступник головного редактора — Вікторія Шмигора
Літредактор, кореспондент — Валентина Яковенко
Фотокореспондент, набірник — Андрій Максімов
Художній редактор — Максим Крадожон
Бухгалтер — Ірина Поліщук

Нова служба таксі у місті
Вишгороді «Вишгород Люкс»
рада Вас вітати!
Доступні тарифи.
Запрошуємо для роботи:
— ВОДІЇВ ЗІ СВОЇМИ АВТО;
— ДИСПЕТЧЕРІВ.
Найкращі умови для роботи!!!
Працюємо цілодобово!!!
Тел: (04596) 33-6-33,
(097) 336-00-00, (073) 336-00-00,
(099) 233-6-000

РОБОТА У ВИШГОРОДІ.
Запрошуємо
працівників
для розклеювання
оголошень.
Часткова зайнятість.
З/п договірна.
Довідки за тел:
(098) 174-20-79
Підприємство
запрошує на роботу:
ПРИБИРАЛЬНИЦЮ ОФІСУ
— тричі на тиждень,
з/п 5 000 грн,
ДВІРНИКА
— 2-3 рази на тиждень,
з/п 3 700 грн,
ПАКУВАЛЬНИКІВ
— графік позмінний,
з/п 5 000 грн,
КУХАРЯ
— 5 днів на тиждень,
з/п 5 000 грн
(або здамо кухонне
приміщення в оренду).
Довідки за тел:
(044) 496-28-88,
(096) 496-28-88

P. S.
ге місце посів Сергій Яценко, третім став Денис
Школьний. Звісно, всі переможці отримали відповідні грамоти та медалі від Вишгородської
міської ради.
І наостанок перекажу думку громади: «В історію міста увійде той міський голова, який не
забудує висотками дорогоцінну землю міста, а
побудує для громади великий стадіон зі спортивними залами».
І я так гадаю, недовго залишилось чекати,
коли Вишгород матиме спортивні зали, що належатимуть громаді і де змагатимуться спортсмени будь-коли і стільки, скільки по часу їм потрібно.

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

У вашому лісі
зустрічаються
ведмеді?
Кліщів можна
вже й не
стерегтися

Засновник — Вишгородська міська рада
Передплатний індекс газети у Каталозі місцевих періодичних видань
40007. Газета виходить щосуботи. Ціна договірна.
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