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ДЕНЬ ВИШИВАНКИ У ВИШГОРОДІ

16 травня близько 200 вишгородців разом відзначили День вишиванки. Для учасників свята,
які у національному одязі прийшли на головну площу міста, виступили кілька народних колективів.
Згодом учасники акції зробили спільне фото на сходах адмінбудинку.

Вишгородський міський голова
Олексій МОМОТ:

Теплий під’їзд
Відповідно до Програми, завершено роботи в будинках по вулицях Грушевського, 9 та Київській, 11.
У процесі розробки – проекти заміни вікон ще у двох
будинках – по Шолуденка, 6-б та 6-а. Загалом, останні
сім будинків, у яких були найбільші втрати тепла в місцях
загального користування, найближчим часом стовідсотково будуть приведені у належний стан.

Капітальний ремонт
Стосовно капітальних ремонтів, що виконуються за
бюджетні кошти, згідно із Програмою розвитку житловокомунального господарства на 2019 р., найближчим часом підрядники розпочнуть виконувати роботи в будинках 4 і 12 по вулиці Київській. Договори укладено, аванси
проплачено. Якщо говорити детальніше, то по Київській,
4 капітальним ремонтом передбачено часткову заміну
даху (згідно з експертизою). А от Київська, 12 – це той
будинок, звідки були численні скарги мешканців через
потрапляння води до квартир під час дощу та танення
снігу. Сподіваюся, найближчим часом ми зможемо вирішити це питання.
Сьогодні проектанти завершують роботи з капітального ремонту дахів ще по двох будинках. У найближчих
планах – розробка 2-3 проектів по найбільш потребуючих
ремонту дахових покриттях і мета – до осені виконати заплановані роботи.

Благоустрій міста
Завершено більшість відновлювальних робіт по дитячих спортивних майданчиках. На всіх локаціях, де була
потреба, проведено ремонт. Частково замінено певні
елементи, які були в аварійному стані, завезено пісок у
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БЛАГОУСТРІЙ МІСТА
всі дитячі пісочниці. Хоча вже надходять звернення мешканців, що його там немає. Це така систематична «акція»
і доволі неприємна. Як правило, одного дня ми завозимо
пісок, а наступного – окремі мешканці вигрібають його
для різних будівельних робіт. Тому звертаюся до містян із
проханням не робити цього, а якщо бачите такого «господаря» – перешкоджайте, хоча б із поваги до працівників
комунальних підприємств. Адже завезти пісок у двори

Щоденні турботи
непросто, бо, як правило, дитячий майданчик знаходиться на певній відстані від проїжджої частини. Тому нашим
комунальникам доводиться в кожне місце тягати пісок
вручну тачками або в мішках. Цінуйте чужу працю!
У рамках весняного
благоустрою міста та
відповідно до звернень
жителів проведено ремонт лавочок та інших
елементів на прибудинкових територіях. Окремо є ряд звернень щодо
встановлення
декоративних парканів. Але їх
настільки багато, що не
вистачає ні коштів, ні
підрядників. Наразі ми
розробили план згаданих робіт. За попереднім
графіком його реалізація
припадає на липень.
Намагаємося вчасно
косити траву по місту,
але у комунальних під-

приємств та в управляючій компанії, зокрема, в КП «Благоустрій» не вистачає робочих рук. Після опадів трава
вже переросла і косити її треба терміново. Тому будемо
залучати й районні комунальні підприємства. Вже є домовленість із ВРКП «Комунальник».
До Пасхальних свят прибрали місто від негабаритного і будівельного сміття, провели чимало суботників.
Дякую жителям Вишгорода, міським депутатам, ОСББ
та всім, хто проявив ініціативу і активно долучився до
весняного благоустрою нашого спільного дому. Під час
таких толок місто надавало необхідний інвентар – рукавиці, мішки, граблі та взяло на себе вивезення зібраного
сміття. Частину його (гілки, листя) допомагали вивозити
підрядні організації, а побутові відходи сміттєвозом транспортувала «Управляюча компанія».
Щиро дякую ВРКП «Комунальник», яке безкоштовно
прийняло десять сміттєвозів ТВП на полігон.
Далі — на стор. 8

У Вишгороді відділ передплати Центру поштового зв’язку № 10 (пл. Т. Шевченка, 2)
працює: понеділок — п’ятниця з 8:30 до12: 30 і з 13:30 до 17:30. Тел: (04596) 54-349
Мешканці міста, району, області, м. Києва, підприємства та організації можуть передплатити газету у будь-якому
відділенні поштового зв’язку. Індекс газети ТОВ «Газета «Вишгород» у Каталозі місцевих періодичних видань 76063.
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Про затвердження Положення про цільовий фонд Вишгородської міської ради Київської області

Рішення п’ятдесят другої сесії
VІІ скликання від 07.05. 2019 року № 52/3
Відповідно до статей 26, 42, 50, 68 Закону України «Про місцеве самоврядування
в Україні», ч. 13 ст. 2 Бюджетного Кодексу
України, з метою вирішення питань соціально-економічного розвитку міста, соціального

захисту населення, становлення і розвитку
місцевого самоврядування, участі органів місцевого самоврядування у розв’язанні питань
загальнодержавного значення, проведення
загальноміських заходів та впорядкування зарахування коштів до цільового фонду міста,
Вишгородська міська рада Київської області
ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Положення про цільовий
фонд Вишгородської міської ради Київської
області згідно з додатком.
2. Вважати таким, що втратило чинність,
рішення Вишгородської міської ради Київської
області від 26.10.2012 р. № 16/1 «Про затвердження Положення про надходження та використання коштів цільового фонду Вишгород-

ПОЛОЖЕННЯ про цільовий фонд Вишгородської міської ради Київської області
1. Загальні положення
Положення про цільовий фонд Вишгородської
міської ради Київської області розроблено відповідно до ст. Конституції України, ст. ст. 64, 68 Закону
України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
ст. ст. 1, 3 Закону України «Про благодійну діяльність та благодійні організації», ст. 13 Бюджетного
кодексу України та інших законодавчих актів.
1.2. Цільовий фонд Вишгородської міської ради
Київської області (далі — цільовий фонд) є складовою спеціального фонду міського бюджету та використовується за цільовим призначенням, створюється з метою надходження додаткових фінансових
ресурсів до спеціального фонду бюджету міської
ради на фінансування видатків щодо вирішення питань соціально-економічного розвитку міста, соціального захисту населення, становлення і розвитку
місцевого самоврядування, участі органів місцевого самоврядування у розв’язанні питань загальнодержавного значення, проведення загальноміських
заходів.
1.3. Порядок формування і використання коштів цільового фонду визначається цим Положенням.
1.4. Кошти цільового фонду є складовою частиною спеціального фонду міського бюджету та
фінансовою і матеріальною основою місцевого самоврядування.
2. Мета та завдання
2.1. Цільовий фонд утворюється з метою формування фінансової основи, що є складовою частиною фінансово-економічної бази міської ради.
2.2. Основне завдання цільового фонду – фінансування заходів, спрямованих на вирішення питань в інтересах територіальної громади.
3. Джерела та порядок формування цільового фонду
3.1. Цільовий фонд формується за рахунок таких надходжень:
– благодійні внески – добровільні пожертвування юридичних та фізичних осіб, організацій,
установ, підприємств усіх форм власності, безповоротна фінансова допомога, інша благодійна допомога;

– інші надходження, не заборонені чинним законодавством України.
3.2. Кошти, вказані у пункті 3.1, зараховуються
на спеціальний рахунок міського бюджету, відкритий у Головному управлінні Державної казначейської служби України Київської області.
3.3. Невикористані протягом року кошти цільового фонду вилученню не підлягають і переносяться на наступний бюджетний період.
4. Використання коштів цільового фонду
4.1. Використання коштів цільового фонду здійснюється на підставі рішень Вишгородської міської
ради Київської області та цього Положення.
4.2. Кошти цільового фонду використовуються на проведення заходів на фінансування
видатків щодо вирішення питань соціально-економічного розвитку міста, соціального захисту
населення, становлення і розвитку місцевого самоврядування, участі органів місцевого самоврядування у розв’язанні питань загальнодержавного
значення, проведення загальноміських заходів, у
тому числі за наступними напрямками:
4.2.1. Роботи, пов’язані з будівництвом, реконструкцією, капітальним та поточним ремонтом
об’єктів, що належать до комунальної власності територіальної громади міста.
4.2.2. На придбання та модернізацію основних
засобів підприємств, установ і організацій, що фінансуються з міського бюджету.
4.2.3. Розвиток житлово-комунального господарства міста, благоустрій, розвиток інфраструктури міста.
4.2.4. Заходи з ліквідації аварійних та надзвичайних ситуацій у місті.
4.2.5. Заходи щодо охорони навколишнього
природного середовища, охорони водойми, озеленення міста (посадка дерев, кущів, квітів), видалення (знос, валка) аварійних, сухих, хворих та
таких, що втратили декоративний вигляд дерев та
кущів; догляд за озеленювальними та декоративними насадженнями (косіння газону, улаштування
пристовбурних лунок, доставка води та полив, формована та санітарна обрізка дерев, кущів, інших насаджень, прополка, рихлення, стрижка живоплоту,

всі операції з підготовки ґрунту для садіння рослин,
корчування пнів та засипка ямок, очищення зелених зон від сміття, вантажні роботи та транспортування деревини, гілок та сміття після виконання
робіт із озеленення, влаштування «корит» під нові
квітники та газони тощо); капітальний ремонт зелених насаджень та виконання або корегування
проектно-кошторисної документації; придбання
саджанців дерев, кущів, розсади квітів та декоративних трав’янистих рослин, насіння, добрив, засобів хімічного захисту рослин, садового інструменту,
малих архітектурних форм для зелених насаджень
(перголи, альпійські гірки тощо), горщиків та кашпо,
поребриків для влаштування квітників та газонів,
створення місць відпочинку громадян, благоустрою
міста, оплата послуг, пов’язаних із транспортуванням та утилізацією ртутних ламп.
4.2.6. Представницькі заходи при проведенні інвестиційних форумів, конференцій, семінарів тощо.
4.2.7. Оплата послуг, пов’язаних із відзначенням державних, професійних свят, пам’ятних дат,
ювілеїв та пам’ятних дат підприємств, установ, організацій, окремих громадян, а також придбання
пам’ятних адрес, грамот, вітальних листівок, квітів,
подарунків, преміювання тощо, інших святкувань.
4.2.8. Витрати, пов’язані з діяльністю по забезпеченню становлення і розвитку місцевого самоврядування.
4.2.9. Витрати, пов’язані із забезпеченням діяльності міської ради та виконавчого комітету, які
не в повному обсязі забезпечені фінансуванням із
загального фонду міського бюджету (в тому числі
витрати, пов’язані з відрядженнями).
4.2.10. Розробка цільових програм.
4.2.11. Розробка і реалізація інвестиційних проектів та програм.
4.2.12.Фінансування витрат, пов’язаних із утриманням та ремонтом доріг місцевого значення, у
тому числі, які суміщаються з дорогами державного
значення.
4.2.13. Витрати на придбання ритуальної атрибутики, пам’ятників, оплата ритуальних послуг.
4.2.14. Видатки, направлені на оплату робіт та
послуг, пов’язаних із незалежною експертною оцін-

ської міської ради».
3. Це рішення набирає чинності з моменту
його оприлюднення.
4. Контроль за виконанням цього рішення
покласти на постійну депутатську комісію з
питань планування та формування бюджету
міста.
Міський голова О. В. МОМОТ

Додаток
від 07.05.2019 р. № 52/3
кою майна.
4.2.15. Виконання робіт із грошової експертної
оцінки земельної ділянки.
4.2.16. Видатки, направлені на виконання робіт
(проектів) по відведенню земельних ділянок для
продажу права оренди на аукціонах.
4.2.17. Видатки, направлені на оплату витрат,
пов’язаних із розміщенням соціальної реклами,
привітань Президента України, обласної державної адміністрації, міської влади з державними та
народними святами, сюжетів із інформацією про
загальноукраїнські, обласні та міські культурно-масові та державні заходи, іншої інформації соціальної
направленості, наклеювання та зняття сюжетів соціальної направленості, заклеювання місць розташування фоновим покриттям.
4.2.18. Видатки, направлені на сплату судового збору при зверненні до судових органів від імені
Вишгородської міської ради Київської області.
4.2.19. Придбання обладнання та предметів
довгострокового користування об’єктів майна комунальної власності.
4.2.20. Видатки, направлені на проведення та
організацію виборчого процесу.
4.2.21. Фінансування додаткових витрат,
пов'язаних із виконанням програм розвитку житлово-комунального господарства.
4.2.22. Фінансування видатків, направлених на
виконання рішень суду.
4.2.23. Розрахунки по погашенню заборгованості за спожиті енергоносії міськими комунальними підприємствами в минулі роки.
5. Звітність та контроль за використанням
коштів цільового фонду
5.1. Головним розпорядником коштів є виконавчий комітет Вишгородської міської ради Київської
області, який звітує про надходження і використання коштів цільового фонду Вишгородській міській
раді.
5.2. Контроль за використанням коштів цільового фонду здійснює Вишгородська міська рада.
Секретар
Вишгородської міської ради
Т. БРАЖНІКОВА

Про внесення змін до рішення Вишгородської міської ради від 03.07.2018 № 41/5 «Про ставку туристичного збору»
Рішення п’ятдесят другої сесії VII скликання від 07 травня 2019 р. № 52/5
Відповідно до Закону України № 2628-VIII
від 23.11.2018 р. "Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих
актів України щодо покращення адміністрування
та перегляду ставок окремих податків і зборів",
ст. ст. 10, 12, 268 Податкового кодексу України
від 02 грудня 2010 р. № 2755-VI із змінами і доповненнями, керуючись п. 24 частини першої ст.
26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада ВИРІШИЛА:
Внести зміни до рішення Вишгородської
міської ради від 03 липня 2018 р. № 41/5 «Про
встановлення туристичного збору в м. Вишгороді», виклавши його в наступній редакції:
«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. Платники збору.
3.1. Платниками збору є громадяни України, іноземці, а також особи без громадянства,
які прибувають на територію м. Вишгорода та
тимчасово розміщуються у місцях проживання
(ночівлі), визначених п. 6.1. цього рішення.
3.2. Платниками збору не можуть бути особи, які:
а) постійно проживають, у тому числі на
умовах договорів найму, у селі, селищі або місті,
радами яких встановлено такий збір;
б) фізичні особи - резиденти, які прибули у
відрядження або тимчасово розміщуються у місцях проживання (ночівлі) – житловий будинок,
прибудова до житлового будинку, квартира,
котедж, кімната, садовий будинок, дачний будинок, будь-які інші об’єкти, що використовуються
для тимчасового проживання (ночівлі), що належать фізичним особам на праві власності або на
праві користування за договором найму;
в) інваліди, діти-інваліди та особи, що супроводжують інвалідів I групи або дітей-інвалідів
(не більше одного супроводжуючого);
г) ветерани війни;
ґ) учасники ліквідації наслідків аварії на
Чорнобильській АЕС;
д) особи, які прибули за путівками (курсівками) на лікування, оздоровлення, реабілітацію до

лікувально-профілактичних, фізкультурно-оздоровчих та санаторно-курортних закладів, що
мають ліцензію на медичну практику та акредитацію центрального органу виконавчої влади,
що реалізує державну політику у сфері охорони
здоров’я;
е) діти віком до 18 років;
є) дитячі лікувально-профілактичні, фізкультурно-оздоровчі та санаторно-курортні заклади;
ж) члени сім’ї фізичної особи першого та/
або другого ступеня споріднення – її батьки, її
чоловік або дружина, діти такої фізичної особи, у тому числі усиновлені, її рідні брати та сестри, її баба та дід з боку матері і з боку батька, онуки, які тимчасово розміщуються такою
фізичною особою у місцях проживання (ночівлі)
– житловий будинок, прибудова до житлового
будинку, квартира, котедж, кімната, садовий будинок, дачний будинок, будь-які інші об’єкти, що
використовуються для тимчасового проживання (ночівлі), що належать їй на праві власності
або на праві користування за договором найму.
4. Ставка збору встановлюється за кожну
добу тимчасового розміщення особи у місцях
проживання (ночівлі), визначених п. 6.1. цього
рішення, у розмірі:
4.1. 0,3 відсотка від розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня
звітного (податкового) року – для внутрішнього
туризму для однієї особи за одну добу тимчасового розміщення;
4.2. 0,3 відсотка від розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня
звітного (податкового) року – для в’їзного туризму для однієї особи за одну добу тимчасового
розміщення.
5. Базою справляння збору є загальна
кількість діб тимчасового розміщення у місцях
проживання (ночівлі), визначених п. 6.1. цього
рішення.
6. Податкові агенти та місця проживання
(ночівлі).
6.1. Справляння збору здійснюється з тимчасового розміщення у таких місцях проживання (ночівлі):
а) готелі, кемпінги, мотелі, гуртожитки для
приїжджих, хостели, будинки відпочинку, туристичні бази, гірські притулки, табори для відпочинку, пансіонати та інші заклади готельного
типу, санаторно-курортні заклади;

б) житловий будинок, прибудова до житлового будинку, квартира, котедж, кімната, садовий будинок, дачний будинок, будь-які інші
об’єкти, що використовуються для тимчасового
проживання (ночівлі).
6.2. Справляння збору здійснюється такими
податковими агентами:
а) юридичними особами, філіями, відділеннями, іншими відокремленими підрозділами
юридичних осіб згідно з п. 8.2. цього рішення,
фізичними особами - підприємцями, які надають
послуги з тимчасового розміщення осіб у місцях
проживання (ночівлі), визначених п. 6.1. цього
рішення;
б) квартирно-посередницькими організаціями, які направляють неорганізованих осіб з метою їх тимчасового розміщення у місцях проживання (ночівлі), визначених підпунктом "б" п. 6.1.
цього рішення, що належать фізичним особам
на праві власності або на праві користування за
договором найму;
в) юридичними особами, які уповноважуються міською радою справляти збір на умовах
договору, укладеного з міською радою.
Перелік податкових агентів та інформація
про них розміщуються та оприлюднюються на
офіційному веб-сайті міської ради.
7. Особливості справляння збору.
7.1. Платники збору сплачують суму збору
авансовим внеском перед тимчасовим розміщенням у місцях проживання (ночівлі) податковим агентам, які справляють збір за ставками,
у місцях справляння збору та з дотриманням
інших вимог, визначених цим рішенням.
За один і той самий період перебування
платника збору на території м. Вишгорода повторне справляння збору, вже сплаченого таким платником збору, не допускається.
7.2. Особа здійснює тимчасове розміщення
платника збору у місцях проживання (ночівлі),
що належать такій особі на праві власності або
на праві користування, виключно за наявності
у платника збору документа, що підтверджує
сплату ним туристичного збору відповідно до
Податкового кодексу та цього рішення.
7.3. У разі дострокового залишення особою, яка сплатила туристичний збір, території
м. Вишгорода, сума надмірно сплаченого збору
підлягає поверненню такій особі у встановленому Податковим кодексом порядку.

8. Порядок сплати збору.
8.1. Податкові агенти сплачують збір за
своїм місцезнаходженням щоквартально, у визначений для квартального звітного (податкового) періоду строк та відповідно до податкової
декларації за звітний (податковий) квартал на
підставі цього рішення.
8.2. Податковий агент, який має підрозділ
без статусу юридичної особи, що надає послуги
з тимчасового розміщення у місцях проживання
(ночівлі) не за місцем реєстрації такого податкового агента, зобов’язаний зареєструвати такий
підрозділ як податкового агента туристичного
збору у контролюючому органі за місцезнаходженням підрозділу.
8.3. Базовий податковий (звітний) період
дорівнює календарному кварталу.
9. Подання звітності відбувається відповідно
до норм Податкового кодексу України, а саме:
податкові декларації подаються за базовий
звітний (податковий) період, що дорівнює календарному кварталу, протягом 40 календарних днів, що настають за останнім календарним
днем звітного (податкового) кварталу.
10. Відповідальність за порушення податкового законодавства встановлюється відповідно
до норм Податкового кодексу України та інших
нормативних документів.
11. Усі 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 Вишгородському управлінню ГУ
ДФС у Київській області та забезпечити оприлюднення цього рішення в друкованих засобах
масової інформації та на офіційному сайті міської ради.
13. Контроль за виконанням цього рішення
покласти на постійну комісію з питань планування та формування бюджету м. Вишгорода».
Рішення Вишгородської міської ради від 28
лютого 2019 року № 50/4 «Про внесення змін
до рішення Вишгородської міської ради від
03.07.2018 № 41/5 «Про ставку туристичного
збору» визнати таким, що втратило чинність.
Рішення набирає чинності з дня його прийняття.
Міський голова О. МОМОТ

Вишгород
Субота, 18 травня 2019 року
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Про звільнення членів сімей загиблих під час здійснення Операції Об’єднаних сил (ООС),
мешканців м. Вишгорода, від сплати комунальних послуг
Рішення п’ятдесят другої сесії VІI скликання
від 07 травня 2019 року № 52/50
З метою надання додаткових гарантій соціального захисту
членам сімей загиблих під час здійснення Операції Об’єднаних
сил – мешканцям м. Вишгорода, керуючись ст. ст. 25, 34, 64 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити Положення про порядок звільнення членів сімей
загиблих під час участі в Операції Об’єднаних сил, які зареєстровані у м. Вишгороді, від сплати за комунальні послуги (додається).

2. Вишгородській міській раді проводити відшкодування коштів Комунальному підприємству Управляюча компанія Вишгородської міської ради та Вишгородському міському комунальному
підприємству «Водоканал» за звільнення від сплати за комунальні
послуги членів сімей загиблих під час участі в Операції Об’єднаних
сил, які зареєстровані у м. Вишгороді, за рахунок коштів Вишгородського міського бюджету.
3. Доручити виконавчому комітету Вишгородської міської
ради звернутися до керівників обслуговуючих кооперативів та
об’єднань співвласників багатоквартирних будинків щодо можли-

вості звільнення членів сімей загиблих під час здійснення Операції
Об’єднаних сил, які зареєстровані у м. Вишгороді, від сплати комунальних послуг.
4. Фінансово-бухгалтерському відділу Вишгородської міської
ради на черговій сесії внести відповідні зміни до Вишгородського
міського бюджету на 2019 рік для забезпечення фінансування.
5. Оприлюднити дане рішення у засобах масової інформації.
6. Контроль за виконанням рішення покласти на профільного
заступника міського голови.
Міський голова О. МОМОТ

ПОЛОЖЕННЯ про порядок звільнення членів сімей загиблих під час участі в Операції
Об’єднаних сил, які зареєстровані у м. Вишгороді, від сплати за комунальні послуги
1. Положення про порядок звільнення членів сімей загиблих під час участі в Операції
Об’єднаних сил, які зареєстровані у м. Вишгороді, від сплати за комунальні послуги (надалі – Положення) визначає порядок звільнення
членів сімей загиблих під час участі в Операції
Об’єднаних сил, які зареєстровані у м. Вишгороді, від сплати за послуги з утримання будинків
та прибудинкових територій, які надаються комунальним підприємством Управляюча компанія
Вишгородської міської ради (далі КП УК Вишгородської міської ради), та послуги з водопостачання та водовідведення, які надаються Вишгородським міським комунальним підприємством
«Водоканал» (далі ВМКП «Водоканал»).
2. Право на звільнення від сплати за послуги
з утримання будинків і прибудинкових територій
та послуги з водопостачання і водовідведення
відповідно до Положення надається:
2.1. Членам сімей загиблих під час участі в
Операції Об’єднаних сил за місцем реєстрації
у м. Вишгороді (незалежно від кількості зареєстрованих у житловому приміщенні/будинку осіб
та загальної площі квартири (приміщення).
2.2. Членам сімей померлих внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, отриманих під
час участі в Операції Об’єднаних сил, за місцем
реєстрації у м. Вишгороді (незалежно від кількості зареєстрованих у житловому приміщенні/
будинку осіб та загальної площі квартири (приміщення)
3. У разі реєстрації членів сімей загиблих під
час участі в Операції Об’єднаних сил за різними адресами реєстрації у м. Вишгороді право на
звільнення від сплати за комунальні послуги відповідно до Положення надається лише на одне
житлове приміщення/будинок за вибором (незалежно від кількості зареєстрованих у житловому приміщенні/будинку осіб та загальної площі
квартири (приміщення).
4. До членів сім’ї загиблих під час участі в
Операції Об’єднаних сил належать: дружина

(чоловік), неповнолітні діти (до 18 років), батьки,
діти інваліди, особа, яка знаходилась під опікою
або піклуванням.
5. Для звільнення від сплати за комунальні
послуги відповідно до цього Положення, члени сімей загиблих під час участі в Операції
Об’єднаних сил, які зареєстровані у м. Вишгороді, подають до Вишгородської міської ради заяву
встановленого зразка (додаток 1), до якої додаються такі документи:
5.1. Копія паспорта громадянина України
(всіх сторінок);
5.2. Копія ідентифікаційного номера (крім
осіб, які через свої релігійні переконання відмовились від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили
про це відповідний орган державної податкової
служби і мають відмітку у паспорті);
5.3. Оригінал довідки з місця реєстрації про
склад сім’ї (форма № 3);
5.4. Копія свідоцтва про шлюб;
5.5. Копія свідоцтва про народження;
5.6. Копія свідоцтва про смерть ;
5.7. Копія посвідчення члена сім”ї загиблого
під час ООС.
6. Заява, оформлена належним чином (зокрема з долученням всіх необхідних документів),
є підставою для включення Вишгородським виконавчим комітетом у списки членів сімей загиблих під час участі в Операції Об’єднаних сил,
які зареєстровані у м. Вишгороді та мають право
на звільнення від сплати за комунальні послуги,
відповідно до цього Положення.
7. Вишгородською міською радою щомісячно, не пізніше 20 числа, передаються списки
членів сімей загиблих під час участі в Операції
Об’єднаних сил, які зареєстровані у м. Вишгороді та мають право на звільнення від сплати за
комунальні послуги відповідно до цього Положення, до КП УК Вишгородської міської ради та
ВМКП «Водоканал».
8. КП УК Вишгородської міської ради, яке

Повідомлення про оприлюднення проекту регуляторного акта «Про встановлення транспортного податку в м. Вишгороді на 2020 рік»
Згідно з вимогами Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», з метою одержання зауважень та пропозицій від населення на офіційному
веб-сайті Вишгородської міської ради http://www.vyshgorod-mrada.gov.ua/ буде оприлюднено проект рішення Вишгородської міської ради «Про встановлення транспортного податку в м. Вишгороді на 2020 рік» з аналізом його регуляторного впливу.
З текстом проекту рішення та аналізом його регуляторного впливу всі бажаючі можуть ознайомитися також у секретаря міської ради в приміщенні Вишгородської міської ради.
Зауваження та пропозиції в письмовій формі приймаються протягом місяця з дня оприлюднення проекту рішення за поштовою адресою: пл. Шевченка, 1, м. Вишгород, Київська обл., 07301.
Повідомлення про оприлюднення проекту регуляторного акта
«Про встановлення туристичного збору в м. Вишгороді на 2020 рік»
Згідно з вимогами Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», з метою одержання зауважень та пропозицій від населення на офіційному
веб-сайті Вишгородської міської ради http://www.vyshgorod-mrada.gov.ua/ буде оприлюднено проект рішення Вишгородської міської ради «Про встановлення туристичного збору в м. Вишгороді
на 2020 рік» з аналізом його регуляторного впливу.
З текстом проекту рішення та аналізом його регуляторного впливу всі бажаючі можуть ознайомитися також у секретаря міської ради в приміщенні Вишгородської міської ради.
Зауваження та пропозиції в письмовій формі приймаються протягом місяця з дня оприлюднення проекту рішення за поштовою адресою: пл. Шевченка, 1, м. Вишгород, Київська обл., 07301.
Повідомлення про оприлюднення проекту регуляторного акта
«Про встановлення збору за місця для паркування транспортних засобів в м. Вишгороді
на 2020 рік»
Згідно з вимогами Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», з метою одержання зауважень та пропозицій від населення на офіційному
веб-сайті Вишгородської міської ради http://www.vyshgorod-mrada.gov.ua/ буде оприлюднено проект рішення Вишгородської міської ради «Про встановлення збору за місця для паркування транспортних засобів в м. Вишгороді на 2020 рік» з аналізом його регуляторного впливу.
З текстом проекту рішення та аналізом його регуляторного впливу всі бажаючі можуть ознайомитися також у секретаря міської ради в приміщенні Вишгородської міської ради.
Зауваження та пропозиції в письмовій формі приймаються протягом місяця з дня оприлюднення проекту рішення за поштовою адресою: пл. Шевченка, 1, м. Вишгород, Київська обл.,
07301.
Повідомлення про оприлюднення проекту регуляторного акта
«Про встановлення єдиного податку в м. Вишгороді на 2020 рік»
Згідно з вимогами Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», з метою одержання зауважень та пропозицій від населення на офіційному
веб-сайті Вишгородської міської ради http://www.vyshgorod-mrada.gov.ua/ буде оприлюднено проект рішення Вишгородської міської ради «Про встановлення єдиного податку в м. Вишгороді на
2020 рік» з аналізом його регуляторного впливу.
З текстом проекту рішення та аналізом його регуляторного впливу всі бажаючі можуть ознайомитися також у секретаря міської ради в приміщенні Вишгородської міської ради.
Зауваження та пропозиції в письмовій формі приймаються протягом місяця з дня оприлюднен-

Додаток
до рішення Вшгородської міської ради
від 07 травня 2019 року № 52/50
нараховує сплату за послуги з утримання будинків та прибудинкових територій, та ВМКП
«Водоканал», яке нараховує плату за водопостачання та водовідведення, звільняють від сплати за комунальні послуги осіб (сім’ї), яких Вишгородським виконавчим комітетом включено
до списків членів сімей загиблих під час участі
в Операції Об’єднаних сил, які зареєстровані у
м. Вишгороді та мають право на звільнення від
сплати за комунальні послуги, відповідно до цього Положення.
9. КП УК Вишгородської міської ради та
ВМКП «Водоканал» подають фінансово-бухгалтерському відділу Вишгородської міської ради
розрахунок нарахованих сум для відшкодування
плати за комунальні послуги відповідно до цього
Положення за попередній місяць щомісячно, не
пізніше 4 числа.
10. Якщо серед зареєстрованих у житловому
приміщенні/будинку є особи, які мають право на
пільги, передбачені законодавством України та
місцевими нормативно-правовими документами, і користуються ними, сума, яка підлягає відшкодуванню згідно з цим Положенням, визначається як різниця між нарахованими та пільгами,
наданими законодавством України (незалежно
від кількості зареєстрованих у житловому приміщенні/будинку осіб та загальної площі квартири
(приміщення).
11. Члени сімей загиблих під час участі в
Операції Об’єднаних сил мають право на звільнення від сплати за комунальні послуги відповідно до цього Положення з дня офіційного опублікування даного рішення, але не раніше ніж
їх буде включено Вишгородським виконавчим
комітетом у списки членів сімей загиблих під час
участі в Операції Об’єднаних сил.
Секретар ради Т. БРАЖНІКОВА

Додаток №1
до Положення «Про порядок звільнення
членів сімей загиблих під час участі в ООС,
які зареєстровані у м. Вишгороді, від
сплати за комунальні послуги»
Вишгородському міському голові
Момоту О.В.

____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
Тел.________________________

ЗАЯВА
Прошу включити у списки членів сімей загиблих під час участі в Операції Об’єднаних сил,
що мають право на звільнення від сплати за комунальні послуги.
Я,______________________,
ознайомлений(а) нормою Закону України «Про
захист персональних даних» та добровільно даю
дозвіл на обробку своїх персональних даних.

Додатки:
Копія паспорта громадянина України (всіх
сторінок)
Копія ідентифікаційного номера
Оригінал довідки з місця реєстрації про
склад сім’ї (форма № 3).
Копія свідоцтва про шлюб.
Копія свідоцтва про народження.
Копія свідоцтва про смерть
Копія посвідчення члена сім”ї загиблого під
час ООС
_____________________________________
_____________________________________
___._______.2019
__________________

ня проекту рішення за поштовою адресою: пл. Шевченка, 1, м. Вишгород, Київська обл., 07301.
Повідомлення про оприлюднення проекту регуляторного акта
«Про встановлення податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки в м.
Вишгороді на 2020 рік»
Згідно з вимогами Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», з метою одержання зауважень та пропозицій від населення на офіційному
веб-сайті Вишгородської міської ради http://www.vyshgorod-mrada.gov.ua/ буде оприлюднено проект рішення Вишгородської міської ради «Про встановлення податку на нерухоме майно, відмінне
від земельної ділянки в м. Вишгороді на 2020 рік» з аналізом його регуляторного впливу.
З текстом проекту рішення та аналізом його регуляторного впливу всі бажаючі можуть ознайомитися також у секретаря міської ради в приміщенні Вишгородської міської ради.
Зауваження та пропозиції в письмовій формі приймаються протягом місяця з дня оприлюднення проекту рішення за поштовою адресою: пл. Шевченка, 1, м. Вишгород, Київська обл., 07301.
Повідомлення про оприлюднення проекту регуляторного акта «Про надання пільг зі
сплати земельного податку в 2020 році»
Згідно з вимогами Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», з метою одержання зауважень та пропозицій від населення на офіційному
веб-сайті Вишгородської міської ради http://www.vyshgorod-mrada.gov.ua/ буде оприлюднено проект рішення Вишгородської міської ради «Про надання пільг зі сплати земельного податку в 2020
році» з аналізом його регуляторного впливу.
З текстом проекту рішення та аналізом його регуляторного впливу всі бажаючі можуть ознайомитися також у секретаря міської ради в приміщенні Вишгородської міської ради.
Зауваження та пропозиції в письмовій формі приймаються протягом місяця з дня оприлюднення проекту рішення за поштовою адресою: пл. Шевченка, 1, м. Вишгород, Київська обл., 07301.
Повідомлення про оприлюднення проекту регуляторного акта «Про встановлення ставок земельного податку в м. Вишгороді на 2020 рік»
Згідно з вимогами Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», з метою одержання зауважень та пропозицій від населення на офіційному веб-сайті Вишгородської міської ради http://www.vyshgorod-mrada.gov.ua/ буде оприлюднено
проект рішення Вишгородської міської ради «Про встановлення ставок земельного податку в м.
Вишгороді на 2020 рік» з аналізом його регуляторного впливу.
З текстом проекту рішення та аналізом його регуляторного впливу всі бажаючі можуть ознайомитися також у секретаря міської ради в приміщенні Вишгородської міської ради.
Зауваження та пропозиції в письмовій формі приймаються протягом місяця з дня оприлюднення проекту рішення за поштовою адресою: пл. Шевченка, 1, м. Вишгород, Київська обл., 07301.
Повідомлення про оприлюднення проекту регуляторного акта
Згідно з вимогами Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», з метою одержання зауважень та пропозицій від населення на офіційному
веб-сайті Вишгородської міської ради http://www.vyshgorod-mrada.gov.ua/ буде оприлюднено проект рішення Вишгородської міської ради «Про орендну плату за землю у м. Вишгороді» з аналізом його регуляторного впливу.
З текстом проекту рішення та аналізом його регуляторного впливу всі бажаючі можуть ознайомитися також у секретаря міської ради у приміщенні Вишгородської міської ради.
Зауваження та пропозиції у письмовій формі приймаються протягом місяця з дня оприлюднення проекту рішення за поштовою адресою: пл. Шевченка, 1, м. Вишгород, Київська обл., 07301.

У ФОКУСІ
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Субота, 18 травня 2019 року

ФОТОФАКТ

ПЛАНУВАННЯ ІНФРАСТРУКТУРИ

Переймаємо успішний досвід

Студенти юридичного факультету Київського університету Бориса Грінченка завітали до
Вишгородського міського голови Олексія Момота. Говорили про розвиток міста в умовах реформи децентралізації, стратегію розвитку Вишгорода, зокрема, туристичної сфери.
Ініціював зустріч депутат міської ради Віталій Сардак.

ОБГОВОРЕННЯ

14 травня у Полтаві проходив
четвертий круглий стіл Муніципальних
німецько-українських
партнерств. Я, як заступник міського голови, представляв на цьому заході Вишгородську міську
раду.
Були розглянуті успішні приклади реалізації концепції інтегрованого
розвитку міста. Відбулося фахове
обговорення питань місцевого розвитку та формування тематичних
кластерів – зокрема, у сферах енергоефективності, місцевого врядування та навколишнього природного
середовища.
Наступного дня Перший міжнародний форум інтегрованого розвитку міст на тему «Планування та фінансування міської інфраструктури»
зібрав понад 200 учасників із різних
міст України – голів районних адміністрацій, міських та сільських голів,
а також представників із Німеччини.
Під час заходу разом із експертами – представниками міністерств,
органів місцевого самоврядування,
міжнародних консалтингових компаній, фінансових установ, неурядових

і громадських організацій дискутували на різні теми,
зокрема, й щодо розвитку транспортної інфраструктури. Сподіваюсь, що отриманий досвід буде корисним
для реалізації у нашому місті. Такі міста як Полтава та
Херсон вирішують питання транспорту за рахунок дотацій із міського бюджету, тобто за рахунок платників
податків. Тому питання викликає досить жваві дискусії
у громадськості і має політичне підґрунтя. Хоча із практики зазначу, що коли справа дійсно потрібна, то завжди можна знайти консенсус.
Трохим ІВАНОВ, заступник міського голови

На слуханнях ішлося про громадські інтереси

Днями у великій залі адмінбудинку відбулися
громадські слухання, які покликані були врахувати
інтереси громадян міста у проекті містобудівної документації щодо внесення змін до Детального плану території, що розташована по вул. Шолуденка.
Присутні ознайомилися з експортованими матеріалами, які люб’язно надала Ю. В. Коваленко, директор ТОВ «Центр архітектурного проектування та

ландшафтного дизайну», розробник цього проекту. На
запитання громадян також надавав грунтовні відповіді,
а за потреби демонстрував на кресленнях заступник
міського голови Олексій Рачинський.
Питання, головним чином, стосувалися дотримання
зон обмеження від ЛЕП, прибережної смуги водойми,
санітарно-захисної зони газопроводу високого тиску
тощо. Натомість було пояснено, що територію з обме-

женням можна використовувати для озеленення, розміщення альтанок та інших легких архітектурних форм.
Варто зазначити, що чітка організація цих слухань
практично розставила всі крапки над «і», тому письмових пропозицій і зауважень не надійшло. Але до завершення слухань, які ще триватимуть, усі пропозиції
прийматимуться і оприлюднюватимуться фахівцями.
Влас. інф.

ВІДЛУННЯ ПОДІЇ

Не забули пом’янути...

На запрошення депутата Вишгородської райради Олександра Тарана
ансамбль «Вишгородські зорі» (керівник – Зінаїда Ступак), що діє при Спілці
офіцерів м. Вишгорода, 9 травня побував у музеї- меморіалі «Пилява» із концертом, присвяченим Дню перемоги.
Урочистості відкрив Олександр Таран,
завдяки якому тут щороку проводиться
святкування. Він привітав ветеранів війни
і праці, мешканців сіл та гостей зі святом,
побажав здоров’я, добробуту і миру в
Україні.
Голова Богданівської сільської ради
Тетяна Савиченко зазначила, що місцева
влада намагається допомагати кожному
ветерану війни і праці, самотнім, немічним односельцям. Їх відвідують удома, вітають із святами та ювілейними датами.
Страшні випробування воєнних років
озвалися у віршах місцевої жительки Надії Савенок, яка була свідком того часу і

ГАНЬБА!

Шануймо наші святині

їми буденними клопотами і розмовами з однодумцями. Іноді безсоромно на лавочках накривають «поляни» із «градусними» напоями
та коментарями після їх вживання виховують
діточок любити «малу вітчизну».
Я особисто неодноразово спостерігала
такий вид дозвілля, але якось на зауваження
мені так відповіли і послали далеко, що довелося наковтатися заспокійливих пігулок.
Що ж ми за народ такий? Запитую услід
за автором однієї з передач по радіо. Яке
майбутнє ми збудуємо із нашим рівнем культури і вихованості?
У Вишгород часто приїжджають делегації із міст-побратимів. Із якими враженням від
побаченого шабашу після нашої святині залишать гості майбутню Мекку?
Можливо, варто хоча б тимчасово помістити поряд із пам’ятником табличку, що біля
святих ігрища заборонені. Чи попросити правоохоронців іноді проводити роз’яснювальну
роботу з дітьми і батьками щодо поведінки в
місцях дозвілля. Бо те, що посіємо, — те і пожнемо!
Ольга ДЯЧЕНКО,
почесний громадянин Вишгорода

Наш древній і молодий Вишгород невдовзі стане туристичною Меккою Київщини, адже має достатньо цікавих історичних свідчень давноминулих літ. На
Дніпрових пагорбах знаходилася резиденція першої християнки рівноапостольної
княгині Ольги, тут сліди рівноапостольного князя Володимира – хрестителя Русі,
остання обитель (за деякими свідченнями)
князів-страстотерпців Бориса і Гліба. Вони
були першими руськими святими, канонізованими Руською (від Русі!) і Візантійською Церквами.
Борис і Гліб — покровителі нашого
древнього міста, храмове свято вишгородці вшановують саме з іменами цих святих.
На центральній площі Вишгорода вдячні нащадки нескореного народу возвели
пам’ятник рівноапостольним князям-страстотерпцям. Щоб мир і злагода панували на нашій овіяній історичними вітрами прадідівській
землі.
Отут і затухають мої пафосні ноти. Можна

тільки уявити здивування майбутніх туристів,
як ми шануємо наші святині. Біля пам’ятника
Борису і Глібу щодня творці нашого світлого
майбутнього влаштовують галасливі ігрища.
На скейтах, самокатах, велосипедах енергійні та непосидючі не тільки малолітні, а й підлітки змагаються у вправності різних трюків
перед ликами святих. Безсоромно залазять
на пам’ятник, залишаючи фантики (і не тільки) біля підніжжя. Дехто навіть намагався поцупити деякі деталі пам’ятника.
Так-то! Брати-страстотерпці не передали
невдячним нащадкам своєї віри в торжество
добра, чи ординські навали витруїли в наших
душах святе поклоніння перед пам’яттю великомучеників рідної землі.
Не знаємо своєї історії, не навчилися
шанувати гідних предків, то й маємо те, що
маємо. Адже на площі перед пам’ятником відпочивають і батьки отих бешкетників. Проте
ніхто не роз’яснює дітям, що негоже гарцювати у цьому святому місці.
Та чого дивуватися! Дорослі зайняті сво-

нагадала про нього присутнім.
Олександр Таран поіменно назвав
місцевих жителів, які загинули у роки
Другої світової війни. Їх пам’ять вшанували хвилиною мовчання…
Священик місцевої церкви Богдан
Токальський молитвою віддав належне
захисникам Вітчизни. На їх честь у травневому небі пролунав трикратний салют.
Діти місцевої школи та учасники дійства поклали квіти до пам’ятника Невідомому солдату.
Дружні оплески підбадьорювали колектив ансамблю «Вишгородські зорі»
у їхньому прагненні донести до кожного
слухача патріотичний дух минулого, за
що жінкам сердечно дякували.
Учасники ансамблю щиро вдячні заступнику голови Вишгородської РДА Тетяні Волотовській за транспорт для поїздки у музей-меморіал с. Пиляви.
Зінаїда СТУПАК

Вишгород
Субота, 18 травня 2019 року

ЖИТТЯ ЯСКРАВЕ
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Свято для мам
У неділю 12 травня на Галявині казок традиційно відбулося щорічне міське Свято матері. Захід,
що проводиться з 2010 року, започатковано з ініціативи керівника міського хору «Коралі», Людини з великої літери, світлої пам'яті Лесі Потіцької.
Свято дарували Вишгородський міський хор "Коралі" за активної участі Вишгородської міської ради
та колективів Центру творчості "Джерело". Вели
святковий концерт керівник хору Оксана Твердушко
та його хормейстр Христина Калічинська.
Із вітальним словом до присутніх звернувся отець
Євген Чернюк, служитель Собору Вишгородської
Богородиці УГКЦ. А святковий концерт розпочався виступом студентки НМАУ імені П. Чайковського
Христини Калічинської. Свою пісенно-танцювальну
творчість мамам і бабусям дарували вихованці "Джерела": солістка колективу хорового співу "Полузір’я"
Діана Холодок, молодші групи хору "Коралі", студіїтеатру пісні "Полузір’я", студія народного танцю "Вишеград", солістка колективу "Співаночка" Вікторія
Хоменко, а також молодша та середня групи колективу, колектив сучасного танцю "Pas de dance", хоровий колектив "Домісолька".
Учасниці хору "Коралі" провели банси – рухливі
танці для дітей. У рамках заходу відбувалися різноманітні майстер-класи (від майстра гончарної справи
Юрія Денисенка, керівника гуртка валяння міського
ЦТ "Джерело" Тетяни Швидкої, соціальний ХАБ "Крила" представив свою майстерку "Квітка для мами").
Діти активно долучалися, відкриваючи для себе
щось нове, створюючи подарунки для своїх матусь
власноруч.
Долучившись до конкурсу малюнків "Мамина
усмішка", дітлахи намалювали багато чудових робіт,
а переможці отримали призи. На завершення свята
свою програму – арт-класи, танці, сценки – представив креативний простір для дітей "Татко вдома".
Дарія НІКІТІНА
Вишгородський колектив «Клерико» нещодавно виборов ще одну перемогу. Цього разу діти підкорювали
танцювальні вершини Карпат. Група
6-10 років вперше виїхала на конкурс
за межі області, тому це супроводжувалось особливими емоціями та переживаннями не лише діток, батьків,
а й керівників колективу.
Буковель зустрів «Клерико» невеликим дощем, напруженим графіком,
репетицією, але знайшовся час і для
прогулянок, ігор та милування чудовою
гірською природою.

Золоті пісні «Золотого віку»
Чудову концертну програму – українські народні
та авторські пісні, хореографію, вірші – присвятили
митці Вишгородського РБК «Енергетик» з нагоди
Дня матері.
Цього дня вже традиційно відбувається звітний концерт
колективу «Золотий вік», що працює при Вишгородському
районному територіальному центрі соціального обслугову-

4-ий Всеукраїнський фестивальконкурс «Таланти Карпат» – це високий рівень професіоналізму учасників,
суворе і справедливе журі та чудова
організація дійства. Так, цього року під

вання (музичний керівник колективу – Віктор Туровський,
художній – Тамара Шевченко). Цього року «Золотому віку»
присвоєно звання «народний», з чим щиро шанувальники
вітали митців.
Самодіяльні актори, віддаючи шану Матері, своєю
творчістю розчулили глядачів.
Влас. інф.

директор фестивалю Віта Савінська.
Розуміючи рівень конкурсу, «Клерико»
відповідально готувався – діти плідно
працювали на репетиціях, щоб удосконалити вміння та показати Україні свій

«Клерико» – найкращий
час прямої трансляції конкурсу глядачі
могли спостерігати вуличні стилі танцю,
естрадну та народну хореографію і навіть балет.
Серед членів журі були відомі хореографи України, співачка М'ята та

талант. І старання виявились немарними. Як результат – 1-ше місце у номінації «Хореографічне мистецтво» (естрадний танець), категорія 8-10 років!
Незважаючи на втому після конкурсного дня, діти відвідали концерт співач-

ВПІЗНАЙ НАШИХ!

ки М'яти, флешмоб від Вадима Лященка
та майстер-клас Олександра Лещенка.
Наповнені позитивними враженнями та
емоціями учасники «Клерико» неохоче
поверталися додому і тепер із нетерпінням чекають наступної поїздки.
За змогу показати свій талант та
вкотре прославити наше місто щиро дякуємо батькам вихованців танцювального колективу.
Чекайте нових перемог та досягнень
«Клерико». Нам ще є чим здивувати.
Ми танцюємо для Вас!
Софія МЕЛЬНИК
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ПОНЕДІЛОК, 20 ТРАВНЯ 2019 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, 00:00 ТСН
09:30 «Одруження
наослiп»
10:50, 12:20 «Мiняю
жiнку»
13:30 «Сiмейнi
мелодрами»
14:25 Т/с «Величне
столiття. Роксолана»
17:10 Т/с «Моє чуже
життя»
20:45, 21:45 Т/с «Школа»
22:45 «Грошi 2019»
00:05 Х/ф «Тiнi забутих
предкiв»
2+2
6:00 Мультфiльми
08:00 «Помста природи»
10:15, 18:15 «Спецкор»
10:50, 18:50 «ДжеДАI»
11:20, 19:25 Т/с
«Ментiвськi вiйни. Харкiв»
15:00 Х/ф «Рейс 7500»
16:20 Х/ф «Голодний
кролик атакує»
21:25, 23:00 Т/с

«Кiстки-11»
UΛ:ПЕРШИЙ
6:00 ПРОФIЛАКТИКА
12:05 Д/ц «Тайська кухня»
13:00, 15:00, 18:00, 21:00,
23:20 Новини
13:10 Д/ц «Аромати
Грецiї»
14:25 Д/ц «Кухня По»
15:15 Д/ц «Морська
кухня»
17:30 Перша шпальта
18:20 Тема дня
19:30 Разом
19:55 Д/ц «Боротьба за
виживання»
21:45 Розважальна
програма з М. Щуром
22:15 Д/ц «Особливий
загiн»
ТРК «УКРАїНА»
7:30, 13:30, 15:30 Агенти
справедливостi
09:00 Зiрковий шлях
11:20 Реальна мiстика
15:00, 19:00, 23:00
Сьогоднi
16:00 Iсторiя одного
злочину

18:00 Т/с «Таємницi»
19:50 Ток-шоу «Говорить
Україна»
21:00 Т/с «Бiле-чорне»
23:30 Т/с «CSI. Мiсце
злочину»
ПРЯМИЙ
6:00, 07:15, 08:15 «Новий
день»
07:00, 08:00, 09:00, 10:00,
11:00, 12:00, 13:00, 14:00,
15:00, 16:00, 18:00, 19:45
«Репортер». Новини
09:15, 10:15, 11:15 «Ми
всi...»
12:15, 13:15, 14:15, 15:15
«Деталi»
16:15 «Кримiнал»
17:00 Ток-шоу «Ситуацiя»
18:10 «Ехо України»
20:00 Ток-шоу «Прямий
ефiр»
22:00 «Пiдсумки»
23:30 «МЕМ»
ТЕТ
6:00 ТЕТ Мультиранок
09:25 Х/ф «Сам удома 3»
11:00, 17:00 Т/с «Рання
пташка»

12:00 Готель Галiцiя
13:00, 14:00, 20:00
Одного разу пiд
Полтавою
13:30, 14:30, 21:00 Танька
i Володька
15:00, 01:00 Панянкаселянка
18:00 4 весiлля
22:00 Сiмейка У
23:00 Країна У
СТБ
5:55 Профiлактика
12:00 Т/с «Доньки матерi»
14:25, 19:00 Хата на тата
17:30, 22:00 ВiкнаНовини
18:00 Слiдство ведуть
екстрасенси
21:00, 21:35 Т/с
«Джованнi»
22:45 Т/с «Загадка для
Анни»
00:50 Один за всiх
НТН
6:35 Х/ф «Зворотного
шляху немає»
10:30, 19:30 Т/с

«Коломбо»
12:30, 16:30, 19:00, 23:15
«Свiдок»
12:50 «Таємницi свiту»
13:25 «Речовий доказ»
14:45, 16:50 Т/с
«Кримiналiст»
17:10 «Легенди карного
розшуку»
18:20 «Свiдок. Агенти»
23:45 Т/с «Закон i
порядок»
НОВИЙ КАНАЛ
2:30 Х/ф «М’ята»
14:30 Х/ф «Овердрайв»
16:30 Х/ф «Команда А»
19:00 Ревiзор. Магазини
21:00 Таємний агент
22:10 Таємний агент.
Постшоу
00:10 Х/ф «Вiдчай»
МЕГА
6:00 Бандитська Одеса
08:00, 14:05 Правда
життя
09:05, 17:55 Мисливцi за
торнадо
10:05 Цiкаво.com
11:05 Мiсця сили

11:55 Скептик
12:55 Речовий доказ
15:15, 19:45 Америка в
кольорi
16:15, 21:45 Вiдчайдушнi
рибалки
17:10, 22:35 Планета
Земля
18:55, 20:45 Фантастичнi
iсторiї
23:30 Заборонена iсторiя
ТРК «КИїВ»
8:00 «Поради лiкаря»
08:50, 20:20 «Ситуацiя»
09:00, 11:00, 13:00, 15:00,
17:00, 19:00, 21:00, 23:00
«СТН»
09:15 «Ранок у
мегаполiсi»
11:10 «Свiдчення вiйни»
12:00, 13:10, 17:10, 19:20
«КИЇВ LIVE»
15:15 «Депутатська
приймальня»
16:10, 23:45 «Дике
виживання»
20:30 «Служба порятунку»
21:25 «Тихоокеанська
вiйна в кольорi»
22:30 «На часi»

22:55 «Українська
Нацiональна Лотерея»
23:20 «Київ музика»
K1
6:30 «TOP SHOP»
07:45 М/с «Гарфiлд Шоу»
08:10 «Ух ти show»
08:30 Т/с «Мисливцi за
релiквiями»
10:20 Х/ф «Лiто.
Однокласники. Любов»
12:10 «Вiрю не Вiрю»
14:15 «Орел i Решка.
Навколо свiту»
15:10 «Орел i Решка.
Морський сезон»
16:10 «Орел i Решка.
Перезавантаження.
Америка»
17:10 Т/с «Доктор Хто»
18:35 Т/с «Доктор Хаус»
22:00 «Орел i Решка. Рай
та пекло»
23:00 Х/ф «Остання
любов на Землi»
ІНТЕР
7:00, 08:00, 09:00, 17:40
Новини
07:10, 08:10 «Ранок з

Iнтером»
09:20, 18:00, 19:00
«Стосується кожного»
11:15, 12:25 Х/ф
«Кохання-зiтхання пофранцузьки»
12:00 «Новини»
13:30 Х/ф «Святковий
переполох»
15:50 «Чекай мене.
Україна»
20:00 «Подробицi»
21:00 «Речдок.
Особливий випадок. По
ту лiнiю фронту»
22:00 «Слiдство вели... з
Л. Каневським»
23:50 Т/c «Почати
спочатку. Марта»
ICTV
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:20 Надзвичайнi
новини
10:05 Антизомбi.
Дайджест
11:15, 13:20 Х/ф
«Мiсiонер»
12:45, 15:45 Факти. День
13:40, 16:20 Х/ф
«Смертельна зброя 3»

16:25 Х/ф «Смертельна
зброя 4»
18:45, 21:00 Факти. Вечiр
20:15 Бiльше нiж правда
21:20 Т/с «В полонi
перевертня»
22:10 Свобода слова
5 КАНАЛ
07:00, 08:00, 09:00, 11:00,
12:00, 13:00, 14:00, 15:00,
16:00, 18:00, 19:00, 21:00,
23:00, 00:00 Час новин
07:15, 08:10, 21:25
Актуально: Економiка.
Полiтика. Соцiум
07:30 Кордон держави
08:25 Про вiйсько
09:25, 17:40 Час громади
10:00, 13:05 Час.
Пiдсумки тижня
11:10, 20:00 Машина часу
12:30 Брифiнг речника
Мiнiстерства оборони
12:45 Будемо жити
15:30, 16:10
Iнформацiйний день
17:00 Час новин. Київ
17:10, 18:20, 19:30
Iнформацiйний вечiр
22:00 БлогПост

ВIВТОРОК, 21 ТРАВНЯ 2019 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 «Одруження
наослiп»
11:00, 12:20 «Мiняю
жiнку»
13:30 «Сiмейнi
мелодрами»
14:25 Т/с «Величне
столiття. Роксолана»
17:10 Т/с «Моє чуже
життя»
20:45, 21:45 Т/с «Школа»
22:45 Бойовик «Джон Уїк»
00:40 Х/ф «Я знову тебе
кохаю»
2+2
6:00 Мультфiльми
08:00, 21:25, 23:00 Т/с
«Кiстки-11»
08:50 Т/с «Вуличне
правосуддя»
09:35, 18:15 «Спецкор»
10:15, 18:50 «ДжеДАI»
10:50 «Решала-2»
11:45, 17:20 «Загублений
свiт»
13:45 Х/ф «Пекло»
15:30 Х/ф «День, коли

Земля зупинилась»
19:25 Т/с «Ментiвськi
вiйни. Харькiв»
00:40 «Облом.UA.»
UΛ:ПЕРШИЙ
6:30, 07:00, 08:00, 09:00,
09:25, 13:00, 15:00, 18:00,
21:00, 23:20 Новини
06:35, 07:05, 08:05, 09:05
Доброго ранку, Країно!
09:30 Т/с «Елiза»
11:25 Д/ц «Браво, шеф!»
12:30 Д/ц «Тайська кухня»
13:20 Енеїда
14:25 Д/ц «Кухня По»
15:15 По обiдi шоу
16:15 Д/ц «Морська
кухня»
17:30 Разом
18:20 Тема дня
19:30 #ВУКРАЇНI
19:55 Д/ц «Боротьба за
виживання»
21:45 Нашi грошi
22:15 Д/ц «Особливий
загiн»
00:00 Телепродаж Тюсо
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
11:20 Реальна мiстика
13:30, 15:30 Агенти
справедливостi
16:00 Iсторiя одного
злочину
18:00 Т/с «Таємницi»
19:50 Ток-шоу «Говорить
Україна»
21:00 Т/с «Бiле-чорне»
23:20 Без панiки
ПРЯМИЙ
6:00, 07:15, 08:15 «Новий
день»
07:00, 08:00, 09:00, 10:00,
11:00, 12:00, 13:00, 14:00,
15:00, 16:00, 18:00, 19:45
«Репортер». Новини
09:15, 10:15, 11:15 «Ми
всi...»
12:15, 13:15, 14:15, 15:15
«Деталi»
16:15 «Кримiнал»
17:00 Ток-шоу «Ситуацiя»
18:10 «Ехо України»
20:00 Ток-шоу «ПРЯМИЙ
ефiр»
22:00 «Пiдсумки»
23:30 «МЕМ»
ТЕТ

6:00 ТЕТ Мультиранок
09:30 М/ф «Пташинi
пригоди»
11:00, 17:00 Т/с «Рання
пташка»
12:00 Готель Галiцiя
13:00, 14:00, 20:00
Одного разу пiд
Полтавою
13:30, 14:30, 21:00 Танька
i Володька
15:00 Панянка-селянка
18:00 4 весiлля
22:00 Сiмейка У
23:00 Країна У
СТБ
7:00 Т/с «Коли ми вдома
09:50, 10:20, 21:00, 21:35
Т/с «Джованнi»
10:50 МастерШеф. Дiти
14:30 Битва екстрасенсiв.
Апокалiпсис
17:30, 22:00 ВiкнаНовини
18:00 Слiдство ведуть
екстрасенси
19:00 Хата на тата
22:45 Т/с «Загадка для
Анни»
НТН
6:50 Х/ф «Штольня»

08:30 Ранковий «Свiдок»
09:00 Х/ф «Викрадений
поїзд»
10:35, 14:40, 19:30 Т/с
«Коломбо»
12:30, 16:30, 19:00, 23:15
«Свiдок»
12:50 «Свiдок. Агенти»
13:25 «Речовий доказ»
16:50 «Легенди
бандитської Одеси»
17:20 «Легенди карного
розшуку»
18:20 «Будьте здоровi»
23:45 Т/с «Закон i
порядок»
НОВИЙ КАНАЛ
07:25 Т/c «Шлях
чарiвника»
11:10 Х/ф «Стiльниковий»
13:00 Екси
17:00, 19:00 Заробiтчани
21:00 Х/ф «Таксi 4»
22:50 Х/ф «Поцiлунок
дракона»
00:50 Х/ф «Оселя зла:
Потойбiчне життя»
МЕГА
6:00 Бандитський Київ
08:00, 14:00 Правда
життя

09:05, 17:55 Мисливцi за
торнадо
10:05, 16:55 Цiкаво.com
11:05 Мiсця сили
11:50 Скептик
12:50 Речовий доказ
14:55, 19:45 Америка в
кольорi
15:55, 21:45 Вiдчайдушнi
рибалки
18:55, 20:45 Фантастичнi
iсторiї
22:35 Планета Земля
23:30 Заборонена iсторiя
ТРК «КИїВ»
8:00 «Поради лiкаря»
08:50, 20:20 «Ситуацiя»
09:00, 11:00, 13:00, 15:00,
17:00, 19:00, 21:00, 23:00
«СТН»
09:15 «Ранок у
мегаполiсi»
11:10, 21:25
«Тихоокеанська вiйна в
кольорi»
12:00, 13:10, 17:10, 19:20
«КИЇВ LIVE»
15:15 «Депутатська
приймальня»
16:10, 23:45 «Заборонена
iсторiя»
20:30, 07:00 «Київськi

iсторiї»
22:30 «На часi»
22:55 «Українська
Нацiональна Лотерея»
23:20 «Київ музика»
K1
07:45 М/с «Гарфiлд Шоу»
08:10 «Дай Лапу»
08:35 «Ух ти show»
09:00 Т/с «Мисливцi за
релiквiями»
10:50, 16:50 Т/с «Доктор
Хто»
12:10 «Вiрю не Вiрю»
14:00 «Орел i Решка.
Навколо свiту»
15:00, 23:50 «Орел i
Решка. Морський сезон»
15:50 «Орел i Решка.
Перезавантаження.
Америка»
18:35 Т/с «Доктор Хаус»
22:00 «Орел i Решка. Рай
та пекло»
23:00 «Орел i Решка.
Перезавантаження»
ІНТЕР
7:00, 08:00, 09:00, 17:40
Новини
07:10, 08:10, 09:20 «Ранок
з Iнтером»

10:00 Т/c «Султан мого
серця»
11:00 Т/c «Голос з
минулого»
12:00 «Новини»
12:25 Х/ф «Бум»
14:45 «Правила
виживання»
15:45, 16:45 «Речдок»
18:00, 19:00 «Стосується
кожного»
20:00 «Подробицi»
21:00 «Речдок.
Особливий випадок. По
ту лiнiю фронту»
22:00 «Слiдство вели... з
Л. Каневським»
ICTV
6:30 Ранок у великому
мiстi
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:20 Надзвичайнi
новини
10:00 Бiльше нiж правда
12:00, 13:20 Х/ф
«Везучий»
12:45, 15:45 Факти. День
13:45 Х/ф «7 секунд»
15:35, 16:20 Х/ф
«Детонатор»
17:50, 21:20 Т/с «В полонi
у перевертня»

18:45, 21:00 Факти. Вечiр
20:15 Громадянська
оборона
22:10 Х/ф «Виходу немає»
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,
23:00, 00:00 Час новин
07:15, 08:10, 21:25
Актуально: Економiка.
Полiтика. Соцiум
07:30 Код успiху
07:45 Будiвельний
стандарт
08:00, 17:00 Час новин.
Київ
08:20 Про вiйсько
08:40 ID JOURNAL
09:20, 17:45 Час громади
11:10, 20:00 Машина часу
12:30 Брифiнг речника
Мiнiстерства оборони
14:10 Невигаданi iсторiї
14:35 Будемо жити
15:30, 16:10
Iнформацiйний день
17:10, 18:20, 19:30
Iнформацiйний вечiр
22:00 Лiнiйка
документальних проектiв
23:10 «За Чай.com»

СЕРЕДА, 22 ТРАВНЯ 2019 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 «Одруження
наослiп»
10:55, 12:20 «Мiняю
жiнку»
13:30 «Сiмейнi
мелодрами»
14:25 Т/с «Величне
столiття. Роксолана»
17:10 Т/с «Моє чуже
життя»
20:45, 21:45 Т/с «Школа»
22:45 Х/ф «Вiктор
Франкенштейн»
2+2
6:00 Мультфiльми
08:00 Т/с «Вуличне
правосуддя»
09:35, 18:15 «Спецкор»
10:15, 18:50 «ДжеДАI»
10:50 «Решала-2»
11:45, 17:20 «Загублений
свiт»
13:40 Х/ф «Ефект колiбрi»
15:30 Х/ф «Вiйна»
19:25 Т/с «Ментiвськi
вiйни. Харкiв»

21:25 Т/с «Кiстки-12»
23:00 Т/с «Кiстки-11»
UΛ:ПЕРШИЙ
6:30, 07:00, 08:00, 09:00,
09:25, 13:00, 15:00, 18:00,
21:00, 23:20 Новини
06:35, 07:05, 08:05, 09:05
Доброго ранку, Країно!
09:30 Т/с «Елiза»
11:25 Д/ц «Браво, шеф!»
12:30 Д/ц «Тайська кухня»
13:20, 15:15 Енеїда
14:25 Д/ц «Кухня По»
16:15 Д/ц «Морська
кухня»
17:30 Нашi грошi
19:55 Д/ц «Боротьба за
виживання»
21:45 Розважальна
програма з М. Щуром
22:15 Д/ц «Особливий
загiн»
00:00 Телепродаж Тюсо
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
11:20 Реальна мiстика

13:30, 15:35 Агенти
справедливостi
16:00 Iсторiя одного
злочину
18:00 Т/с «Таємницi»
19:50 Ток-шоу «Говорить
Україна»
21:00 Т/с «Бiле-чорне»
23:20 Гучна справа
00:00 Т/с «CSI. Мiсце
злочину»
ПРЯМИЙ
6:00, 07:15, 08:15 «Новий
день»
07:00, 08:00, 09:00, 10:00,
11:00, 12:00, 13:00, 14:00,
15:00, 16:00, 18:00, 19:45
«Репортер». Новини
09:15, 10:15, 11:15 «Ми
всi...»
12:15, 13:15, 14:15, 15:15
«Деталi»
16:15 «Кримiнал»
17:00 Ток-шоу «Ситуацiя»
18:10 «Ехо України»
20:00 Ток-шоу «ПРЯМИЙ
ефiр»
22:00 «Пiдсумки»
23:30 «МЕМ»
ТЕТ

6:00 ТЕТ Мультиранок
09:30 М/ф «Замбезiя»
11:00, 17:00 Т/с «Рання
пташка»
12:00 Готель Галiцiя
13:00, 14:00, 20:00
Одного разу пiд
Полтавою
13:30, 14:30, 21:00 Танька
i Володька
15:00 Панянка-селянка
18:00 4 весiлля
22:00 Сiмейка У
23:00 Країна У
СТБ
7:00 Т/с «Коли ми вдома
09:50, 10:15, 21:00, 21:35
Т/с «Джованнi»
10:45 МастерШеф. Дiти
14:25 Битва екстрасенсiв.
Апокалiпсис
17:30, 22:00 ВiкнаНовини
18:00 Слiдство ведуть
екстрасенси
18:55 Хата на тата
22:45 Т/с «Загадка для
Анни»
НТН
8:30 Ранковий «Свiдок»

09:00 Х/ф «Скринька
Марiї Медiчi»
10:40, 14:40, 19:30 Т/с
«Коломбо»
12:30, 16:30, 19:00, 23:15
«Свiдок»
12:50 «Будьте здоровi»
13:25 «Речовий доказ»
16:50 «Легенди
бандитської Одеси»
17:20 «Легенди карного
розшуку»
18:20 «Вартiсть життя»
23:45 Т/с «Закон i
порядок»
НОВИЙ КАНАЛ
6:00, 07:35 Kids Time
06:05 М/c «Дракони.
Перегони безстрашних»
07:40 Т/c «Шлях
чарiвника»
11:25 Х/ф «Таксi 4»
13:10 Кохання на
виживання
17:00, 19:00 Хто зверху?
21:00 Х/ф «Таксi 5»
23:00 Х/ф «Норбiт»
МЕГА
6:00 Бандитська Одеса
08:05, 14:05 Правда

життя
09:05, 17:50 Мисливцi за
торнадо
10:05, 16:50 Цiкаво.com
11:05 Мiсця сили
11:55 Скептик
12:55 Речовий доказ
15:05, 23:30 Заборонена
iсторiя
15:55, 21:45 Вiдчайдушнi
рибалки
18:50 Фантастичнi iсторiї
19:50 Америка в кольорi
20:50 Секретнi територiї
22:35 Як створити
планету
ТРК «КИїВ»
8:00 «Школа права»
08:50, 20:50 «Ситуацiя»
09:00, 11:00, 13:00, 15:00,
17:00, 19:00, 21:00, 23:00
«СТН»
09:15 «Ранок у
мегаполiсi»
11:10 «Тихоокеанська
вiйна в кольорi»
12:00, 13:10, 17:10, 19:20,
21:25 «КИЇВ LIVE»
15:15 «Депутатська
приймальня
16:10, 23:45 «Заборонена

iсторiя»
22:55 «Українська
Нацiональна Лотерея»
23:20 «Київ музика»
K1
6:30 «TOP SHOP»
07:45 М/с «Гарфiлд Шоу»
08:10 «Дай Лапу»
08:40 Т/с «Мисливцi за
релiквiями»
10:25, 16:50 Т/с «Доктор
Хто»
12:10 «Вiрю не Вiрю»
14:00 «Орел i Решка.
Навколо свiту»
14:50, 00:00 «Орел i
Решка. Морський сезон»
15:50 «Орел i Решка.
Перезавантаження.
Америка»
18:35 Т/с «Доктор Хаус»
22:00 «Орел i Решка. Рай
та пекло»
23:00 «Орел i Решка.
Перезавантаження»
ІНТЕР
7:00, 08:00, 09:00, 17:40
Новини
07:10, 08:10, 09:15 «Ранок
з Iнтером»

10:00 Т/c «Султан мого
серця»
11:00 Т/c «Голос з
минулого»
12:00 «Новини»
12:25 Х/ф «Бум 2»
14:45 «Правила
виживання»
15:45, 16:45 «Речдок»
18:00, 19:00 Ток-шоу
«Стосується кожного»
20:00 «Подробицi»
22:00 «Слiдство вели... з
Л. Каневським»
21:00 «Речдок.
Особливий випадок. По
ту лiнiю фронту»
23:50 Т/c «Биття серця»
ICTV
6:30 Ранок у великому
мiстi
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:20 Надзвичайнi
новини
10:05 Громадянська
оборона
11:25, 13:20 Х/ф «7
секунд»
12:45, 15:45 Факти. День
13:50 Х/ф «Мистецтво
вiйни 2: Зрада»

16:20 Х/ф «Мистецтво
вiйни 3: Вiдплата»
17:50, 21:25 Т/с «В полонi
у перевертня»
18:45, 21:00 Факти. Вечiр
20:15 Секретний фронт
22:10 Х/ф «Iнкарнацiя»
23:50 Х/ф «Анаконда 4:
Кривавий слiд»
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,
23:00, 00:00 Час новин
07:10, 08:10, 21:25
Актуально: Економiка.
Полiтика. Соцiум
07:40 Драйв
08:20, 11:10 Полiгон
09:25, 17:45 Час громади
10:10, 20:00 Машина часу
12:30 Брифiнг речника
Мiнiстерства оборони
13:10 Невигаданi iсторiї
15:30, 16:10
Iнформацiйний день
17:10, 18:20, 19:30
Iнформацiйний
вечiр
22:00 БлогПост
23:10 «За Чай.com»

ЧЕТВЕР, 23 ТРАВНЯ 2019 РОКУ
КАНАЛ 1+1
07:00, 08:00, 09:00, 12:00,
16:45, 19:30 ТСН
09:30 «Одруження
наослiп»
10:55, 12:20 «Мiняю
жiнку»
13:30 «Сiмейнi
мелодрами»
14:25 Т/с «Величне
столiття. Роксолана»
17:10 Т/с «Моє чуже
життя»
20:35 «ЧистоNEWS 2019»
20:45, 21:45 Т/с «Школа»
22:30 «Право на владу
2019»
2+2
6:00 Мультфiльми
08:00 Т/с «Вуличне
правосуддя»
09:30, 18:15 «Спецкор»
10:10, 18:50 «ДжеДАI»
10:45 «Решала-2»
11:40, 17:20 «Загублений
свiт»
12:40 Х/ф «Санктум»
14:35 Х/ф «Територiя
№ 8»
16:00 Х/ф «Нестримнi»
19:25 Т/с «Ментiвськi

вiйни. Харкiв»
21:25 Т/с «Кiстки-12»
23:00 Т/с «Кiстки-11»
UΛ:ПЕРШИЙ
06:35, 07:05, 08:05, 09:05
Доброго ранку, Країно!
09:30 Т/с «Елiза»
11:25 Д/ц «Браво, шеф!»
12:30 Д/ц «Тайська кухня»
13:20 UA:Фольк. Спогади
14:25 Д/ц «Кухня По»
15:15 Енеїда
16:15 Д/ц «Морська
кухня»
17:30 #ВУКРАЇНI
18:20 Тема дня
19:30 Перший на селi
19:55 Д/ц «Боротьба за
виживання»
21:45 Схеми. Корупцiя в
деталях
22:15 Д/ц «Особливий
загiн»
00:00 Телепродаж Тюсо
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

11:20 Реальна мiстика
13:30, 15:30 Агенти
справедливостi
16:00 Iсторiя одного
злочину
18:00 Т/с «Таємницi»
19:50 Ток-шоу «Говорить
Україна»
21:00 Т/с «Бiле-чорне»
23:20 Контролер
00:00 Док. проект Радiо
Свобода «Балух»
ПРЯМИЙ
6:00, 07:15, 08:15 «Новий
день»
07:00, 08:00, 09:00, 10:00,
11:00, 12:00, 13:00, 14:00,
15:00, 16:00, 18:00, 19:45
«Репортер». Новини
09:15, 10:15, 11:15 «Ми
всi...»
12:15, 13:15, 14:15, 15:15
«Деталi»
16:15 «Кримiнал»
17:00 Ток-шоу «Ситуацiя»
18:10 «Ехо України»
20:00 Ток-шоу «Прямий
ефiр»
22:00 «Пiдсумки»
23:30 «МЕМ»

ТЕТ
09:25 М/ф
«Суперкоманда»
11:00, 17:00 Т/с «Рання
пташка»
12:00 Готель Галiцiя
13:00, 14:00, 20:00
Одного разу пiд
Полтавою
13:30, 14:30, 21:00 Танька
i Володька
15:00 Панянка-селянка
18:00 4 весiлля
22:00 Сiмейка У
23:00 Країна У
СТБ
6:55 Т/с «Коли ми вдома»
09:40, 10:05, 21:00, 21:35
Т/с «Джованнi»
10:35 МастерШеф. Дiти
15:05 Битва екстрасенсiв.
Апокалiпсис
17:30, 22:00 ВiкнаНовини
18:00 Слiдство ведуть
екстрасенси
18:55 Хата на тата
22:45 Т/с «Загадка для
Анни»
НТН

08:30 Ранковий «Свiдок»
09:00 Х/ф «Чужi тут не
ходять»
10:35, 14:45, 19:30 Т/с
«Коломбо»
12:30, 16:30, 19:00, 23:15
«Свiдок»
12:50 «Вартiсть життя»
13:25 «Речовий доказ»
16:50 «Легенди
бандитської Одеси»
17:20 «Легенди карного
розшуку»
18:20 «Правда життя»
23:45 Т/с «Закон i
порядок»
НОВИЙ КАНАЛ
7:10 Т/c «Шлях чарiвника»
10:50 Х/ф «Таксi 5»
13:00 Хто проти
блондинок
17:00, 19:00 Хто зверху?
21:00 Х/ф «Овердрайв»
22:50 Х/ф «Механiк»
00:45 Служба розшуку
дiтей
МЕГА
6:00 Бандитський Київ
08:10, 14:10 Правда
життя

09:10, 18:00 Мисливцi за
торнадо
10:10, 16:05, 21:45
Вiдчайдушнi рибалки
11:05 Мiсця сили
12:00 Скептик
13:00 Речовий доказ
15:15, 23:30 Заборонена
iсторiя
17:00 Цiкаво.com
19:00, 20:55 Фантастичнi
iсторiї
20:00 Пiдроблена iсторiя
22:35 Як створити
планету
ТРК «КИїВ»
8:00 «Поради лiкаря»
08:50, 20:20 «Ситуацiя»
09:00, 11:00, 13:00, 15:00,
17:00, 19:00, 21:00, 23:00
«СТН»
09:15 «Ранок у
мегаполiсi»
11:10 «Свiдчення вiйни»
12:00, 13:10, 17:10, 19:20
«КИЇВ LIVE»
15:15 «Депутатська
приймальня»
16:10, 23:45 «Заборонена
iсторiя»
20:30 «Прогулянки

мiстом»
21:25 «Тихоокеанська
вiйна в кольорi»
22:30 «На часi»
22:55 «Українська
Нацiональна Лотерея»
23:20 «Київ музика»
K1
07:45 М/с «Гарфiлд Шоу»
08:10 «Дай Лапу»
08:40 Т/с «Мисливцi за
релiквiями»
10:25, 16:50 Т/с «Доктор
Хто»
12:10 «Вiрю не Вiрю»
13:50 «Орел i Решка.
Навколо свiту»
14:50, 00:00 «Орел i
Решка. Морський сезон»
15:50 «Орел i Решка.
Перезавантаження.
Америка»
18:35 Т/с «Доктор Хаус»
22:00 «Орел i Решка. Рай
та пекло»
23:00 «Орел i Решка.
Перезавантаження»
ІНТЕР
7:00, 08:00, 09:00, 17:40
Новини

07:10, 08:10, 09:20 «Ранок
з Iнтером»
10:10 Т/c «Султан мого
серця»
11:10 Т/c «Голос з
минулого»
12:00 «Новини»
12:25 Х/ф «Наречений
напрокат»
14:45 «Правила
виживання»
15:45, 16:45 «Речдок»
18:00, 19:00 «Стосується
кожного»
20:00 «Подробицi»
21:00 «Речдок.
Особливий випадок. По
ту лiнiю фронту»
22:00 «Слiдство вели... з
Л. Каневським»
23:50 Т/c «Биття серця»
ICTV
6:30 Ранок у великому
мiстi
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:20 Надзвичайнi
новини
10:10 Секретний фронт
11:20, 13:20 Х/ф
«Мистецтво вiйни 2:
Зрада»

12:45, 15:45 Факти. День
13:50 Х/ф «Мистецтво
вiйни 3: Вiдплата»
15:30, 16:20 Х/ф
«Везучий»
17:50, 21:20 Т/с «В полонi
у перевертня»
18:45, 21:00 Факти. Вечiр
20:20 Антизомбi
22:10 Х/ф «Снайпер:
Примарний стрiлець»
5 КАНАЛ
07:10, 08:10, 21:25
Актуально: Економiка.
Полiтика. Соцiум
07:25 MEDекспертиза
08:20 Невигаданi iсторiї
09:25, 17:45 Час громади
10:10, 20:00 Машина часу
12:30 Брифiнг речника
Мiнiстерства оборони
12:40 Будемо жити
13:05 БлогПост
15:30, 16:10
Iнформацiйний день
17:10, 18:20, 19:30
Iнформацiйний вечiр
22:00 Лiнiйка
документальних
проектiв
23:10 «За Чай.com»
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П ’Я Т Н ИЦ Я, 2 4 Т Р А ВНЯ 2019 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 «Одруження
наослiп»
10:55, 12:20 «Мiняю
жiнку»
13:30 «Сiмейнi
мелодрами»
14:25 Т/с «Величне
столiття. Роксолана»
17:10 Т/с «Моє чуже
життя»
20:25 «ЧистоNEWS 2019»
20:35, 22:35 «Лiга смiху
2019»
00:30 «Київ Вечiрнiй»
2+2
6:00 Мультфiльми
08:00 Т/с «Вуличне
правосуддя»
09:40, 18:15 «Спецкор»
10:20, 18:50 «ДжеДАI»
10:55 «Решала-2»
11:50, 17:15, 00:30
«Загублений свiт»
12:50 «Помста природи»
13:15 Х/ф «Чорна маска»
15:05 Х/ф «Вулкан»

19:25 Х/ф «ПРЯМИЙ
контакт»
21:10 Х/ф «В’язень»
22:50 Х/ф «Холодна
сумiш»
UΛ:ПЕРШИЙ
6:30, 07:00, 08:00, 09:00,
09:25, 13:00, 15:00, 18:00,
21:00 Новини
06:35, 07:05, 08:05, 09:05
Доброго ранку, Країно!
09:30 Т/с «Елiза»
11:25 Д/ц «Браво, шеф!»
12:30 Д/ц «Тайська кухня»
13:20 Сильна доля
14:25 Д/ц «Кухня По»
15:15 UA:Фольк. Спогади
16:15 Д/ц «Морська
кухня»
17:30 Схеми. Корупцiя в
деталях
18:20 Тема дня
19:30 Розсекречена
iсторiя
20:30 Перша шпальта
21:25 Чемпiонат свiту
FIFA U-20 2019 у Польщi.
Україна-США
23:20 Як дивитися кiно
23:50 Х/ф «Гарнi часи»

ТРК «УКРАїНА»
6:00, 09:30 Зiрковий шлях
06:30, 07:10, 08:15 Ранок
з Україною
07:00, 08:00, 09:00, 15:00,
19:00, 23:00 Сьогоднi
11:30 Реальна мiстика
13:40, 15:30 Т/с «Чужий
грiх»
18:00 Т/с «Таємницi»
19:50 Ток-шоу «Говорить
Україна»
22:00, 00:00 Т/с «На самiй
межi»
23:20 Слiдами
ПРЯМИЙ
6:00, 07:15, 08:15 «Новий
день»
07:00, 08:00, 09:00, 10:00,
11:00, 12:00, 13:00, 14:00,
15:00, 16:00 «Репортер».
Новини
09:15, 10:15, 11:15 «Ми
всi...»
12:15, 13:15, 14:15, 15:15
«Деталi»
16:10 «Кримiнал»
17:00 Ток-шоу «Ситуацiя»
19:00 Ток-шоу
«Ехо України» з М.
Ганапольським

22:30 «Поярков. NEWS»
ТЕТ
6:00 ТЕТ Мультиранок
09:30 Х/ф «У кожного
Рiздва своя iсторiя»
11:00, 17:00 Т/с «Рання
пташка»
12:00 Готель Галiцiя
13:00, 14:00, 20:00
Одного разу пiд
Полтавою
13:30, 14:30 Танька i
Володька
15:00 Х/ф «Сам удома 3»
18:00 4 весiлля
21:00 Х/ф «Один вдома 4»
22:30 Х/ф «Найдовший
тиждень»
00:00 Панянка-селянка
СТБ
5:55 МайстерШеф. Дiти
10:35 Холостяк
13:10 Х/ф «Замерзла в
Маямi»
15:15 Х/ф «Принцеса
спецiй»
17:30, 22:00 ВiкнаНовини
18:00 Слiдство ведуть
екстрасенси

20:00, 22:50 Холостяк
23:10 Х/ф «Найкраще
в менi»
НТН
7:15 Х/ф «Чоловiчi iсторiї»
08:30 Ранковий «Свiдок»
09:00 Х/ф «Женя,
Женечка та «катюша»
10:35, 14:45, 19:30 Т/с
«Коломбо»
12:30, 16:30, 19:00, 23:15
«Свiдок»
12:50 «Правда життя»
13:25 «Речовий доказ»
16:50 «Легенди
бандитської Одеси»
17:20 «Легенди карного
розшуку»
18:20 «Таємницi свiту»
23:45 Х/ф «Днiпровський
рубiж»
НОВИЙ КАНАЛ
7:50 Т/c «Шлях чарiвника»
11:30 Пацанки. Нове
життя
15:05 Х/ф «Пiнгвiни
мiстера Поппера»
17:00 Х/ф «Похмiлля у
Вегасi»
19:00 Х/ф «Похмiлля 2: З

Вегаса до Бангкока»
21:00 Х/ф «Похмiлля 3»
22:45 Х/ф «Вен Вайлдер король вечiрок»
00:40 Х/ф «Еверлi»
МЕГА
6:00 Бандитська Одеса
08:05, 14:25 Правда
життя
09:10, 18:10 Мисливцi за
торнадо
10:10, 16:20, 21:45
Вiдчайдушнi рибалки
11:05 Мiсця сили
11:55 Скептик
13:15 Речовий доказ
15:30, 23:30 Заборонена
iсторiя
17:10 Цiкаво.com
19:10 Секретнi територiї
20:05 Пiдроблена iсторiя
20:55 Фантастичнi iсторiї
22:35 Як створити
планету
ТРК «КИїВ»
8:00 «Школа права»
08:50, 20:20 «Ситуацiя»
09:00, 11:00, 13:00, 15:00,
17:00, 19:00, 21:00, 23:00
«СТН»

09:15 «Ранок у
мегаполiсi»
11:10 «Тихоокеанська
вiйна в кольорi»
12:00, 13:10, 17:10, 19:20
«КИЇВ LIVE»
15:15 «Депутатська
приймальня»
16:10, 23:45 «Заборонена
iсторiя»
20:30 «Якiсне життя»
21:25 «КИЇВ LIVE.
Пiдсумки»
22:55 «Українська
Нацiональна Лотерея»
23:20 «Київ музика»
K1
07:45 М/с «Гарфiлд Шоу»
08:10 «Дай Лапу»
08:40 Т/с «Мисливцi за
релiквiями»
10:25, 16:50 Т/с «Доктор
Хто»
12:10 «Вiрю не Вiрю»
14:00 «Орел i Решка.
Навколо свiту»
14:50, 23:50 «Орел i
Решка. Морський сезон»
15:50 «Орел i Решка.
Перезавантаження.
Америка»

18:35 Т/с «Доктор Хаус»
22:00 «Орел i Решка. Рай
та пекло»
23:00 «Орел i Решка.
Перезавантаження»
ІНТЕР
07:10, 08:10, 09:20
«Ранок з Iнтером»
10:10 Т/c «Султан мого
серця»
11:10 Т/c «Голос з
минулого»
12:25 Х/ф «Нареченавтiкачка»
14:45 «Правила
виживання»
15:45, 16:45, 23:50
«Речдок»
18:00 «Стосується
кожного»
20:00 «Подробицi тижня»
22:00 «Слiдство вели... з
Л. Каневським»
ICTV
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:25 Надзвичайнi
новини
10:10 Антизомбi
11:00, 13:15, 22:45 Скетчшоу «На трьох»

12:45, 15:45 Факти. День
16:20 Х/ф «Нацiональна
безпека»
17:50 Т/с «В полонi у
перевертня»
18:45 Факти. Вечiр
20:10, 21:30 Дизель шоу
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, 08:15, 21:25
Актуально: Економiка.
Полiтика. Соцiум
07:25 Драйв
08:00, 17:00 Час новин.
Київ
08:30, 10:10, 20:00
Машина часу
09:25, 16:45 Час громади
11:10, 13:15 Полiгон
12:30 Брифiнг речника
Мiнiстерства оборони
14:10 Невигаданi iсторiї
15:30, 16:10
Iнформацiйний день
18:15, 19:30
Iнформацiйний вечiр
22:00 БлогПост HATE
FRIDAY NIGHT

С УБОТ А , 25 Т Р А ВНЯ 2019 Р ОК У
КАНАЛ 1+1
6:00, 23:30 «Свiтське
життя. 2019»
06:50 «Грошi 2019»
08:00 «Снiданок.
Вихiдний»
10:00, 10:25, 11:35,
12:55, 13:55, 15:10 «Свiт
навиворiт - 3: Танзанiя,
Ефiопiя»
16:30 «Вечiрнiй квартал»
18:30 «Розсмiши комiка.
Дiти»
19:30 ТСН
20:15 «ЧистоNEWS 2019»
20:25 «Українськi сенсацiї
2019»
21:40 Прем’єра! «Вечiрнiй
квартал № 3 2019»
2+2
6:00 Мультфiльми
08:00 «Угон по-нашому»
09:00 «Загублений свiт»
13:30 Х/ф «День, коли
Земля зупинилась»
15:10 Х/ф «Найкращi
серед найкращих»
17:00 Х/ф «Найкращi

серед найкращих-2»
18:50 Х/ф «Найкращi
серед найкращих-3»
20:25 Х/ф «Найкращi
серед найкращих-4»
22:05 Х/ф «Вiдкрите
море»
23:45 Х/ф «Вулкан»

22:30 Т/с «Окупованi»
00:00 Телепродаж Тюсо

UΛ:ПЕРШИЙ
6:30, 07:10, 08:05, 09:05
Доброго ранку, Країно!
07:00, 08:00, 09:00, 21:00,
23:20 Новини
09:30 Країна на смак
11:40 М/с «Врумiз»
11:50 М/с «Кмiтливиий
Сяоцзi»
14:45 Д/ц «Мальовничi
села»
15:15 Д/ц «Фестивалi
планети»
15:50 Д/ц «Браво, шеф!»
16:50 Разом
18:20 Спiльно
18:55 Д/ц «Мегаполiси»
19:50 Д/с BBC «Iмперiя»
21:30 Розсекречена
iсторiя

ТРК «УКРАїНА»
7:00, 15:00, 19:00
Сьогоднi
07:30 Зiрковий шлях
08:30, 15:20 Т/с «Бiлечорне»
17:10, 20:00 Т/с
«Утiкачка»
22:00 Т/с «Цвiт
черемшини»
ПРЯМИЙ
0:00, 11:00, 12:00, 13:00,
14:00, 15:00, 16:00
«Репортер». Новини
10:10 Ток-шоу «18 мiнус»
11:15 Ток-шоу
«Споживач»
12:15, 13:15, 14:15, 15:15,
16:15, 18:00, 19:00, 20:00
ПРЯМИЙ ефiр
17:00 «Кисельов.
Авторське»
21:00 «Закрита
зона» (Журналiстськi
розслiдування)

22:00 Ток-шоу «THE
WEEK»
23:00 «ВАТА-шоу»
ТЕТ
6:00 ТЕТ Мультиранок
11:15 М/ф «Банда
Тигрокачка»
12:30 Х/ф «Королiвське
Рiздво»
14:00 4 весiлля
17:30 Х/ф «Найдовший
тиждень»
19:00, 20:00, 21:00,
22:00 Одного разу пiд
Полтавою
19:30, 20:30, 21:30, 22:30
Танька i Володька
23:00 Країна У
СТБ
7:05, 09:55 Т/с «Коли ми
вдома»
09:00 Страва честi
15:05 Т/с «Джованнi»
19:00 МайстерШеф.
Професiонали
22:05 Хата на тата

НТН
7:45 Х/ф «Вiчний поклик»
11:45 Т/с «Спецзагiн
«Кобра 11»
15:45 «Таємницi
кримiнального свiту»
16:50 «Таємницi свiту»
18:00 «Переломнi 80-тi»
19:00 «Свiдок»
19:30 Х/ф «У бiй iдуть
лише «старики»
21:20 Х/ф «Кодове iм’я:
Чистильник»
23:15 Х/ф «Шлях вiйни»
НОВИЙ КАНАЛ
6:20, 07:35 Kids Time
06:25 М/c «Дракони.
Перегони безстрашних»
07:40 Ревiзор. Магазини
09:40 Таємний агент
10:50 Таємний агент.
Постшоу
12:50 Заробiтчани
14:50 Хто зверху?
16:45 Х/ф «Нiч у музеї»
19:00 Х/ф «Нiч у музеї 2»
21:00 Х/ф «Нiч у музеї 3:
Таємниця гробницi»

22:50 Х/ф «Оселя зла:
Потойбiчне життя»
00:50 Х/ф «Вен Вайлдер король вечiрок»
МЕГА
6:00 Бандитський Київ
07:40 Мiстична Україна
08:30, 18:15 Там, де нас
нема
10:10 Заборонена iсторiя
11:55, 21:00 НЛО:
секретний архiв
14:40 Як створити
планету
16:20 Вiдчайдушнi
рибалки
17:15 Цiкаво.com
23:45 Секретнi територiї
ТРК «КИїВ»
8:00 «Дика робота»
09:00, 11:00, 13:00, 15:00,
17:00, 21:00, 23:15 «СТН»
09:15, 11:10 «Ранок у
мегаполiсi»
12:00 «Якiсне життя»
12:30 «Прогулянки
мiстом»

13:10 «GOROD «S»
15:10 Х/ф «Повернення
до Бургундiї»
17:10 «Заборонена
iсторiя»
18:00 «Ситуацiя»
18:10 Х/ф «Людська
пiдлiсть»
21:25 Х/ф «М’ясник»
23:10 «Українська
Нацiональна Лотерея»
23:35 «Київськi iсторiї»
00:00 «КИЇВ LIVE.
Пiдсумки»
K1
6:30 «TOP SHOP»
07:45 М/с «Гарфiлд Шоу»
08:10 «Бєдняков+1»
09:00 «Ух ти show»
09:45 М/ф «Баранчик
Шон»
11:15 М/ф «Воруши
ластами, Семмi»
12:50 М/ф «Балто»
14:10 «Орел i Решка.
Навколо свiту»
23:00 «Вiрю не Вiрю»
23:50 Х/ф «Дорiан Грей»

ІНТЕР
7:00 «Слово
Предстоятеля»
07:10 «Чекай мене.
Україна»
09:00 «Шiсть соток.
Випiчка»
10:00 «Готуємо разом.
Випiчка»
11:00 Х/ф «Улюблена
жiнка механiка
Гаврилова»
12:30 Х/ф «Вас чекає
громадянка Никанорова»
14:10 Х/ф «Здрастуй i
прощавай»
16:10 Т/c «Султан мого
серця»
20:00 «Подробицi»
20:30 Т/c «Голос янгола»
01:05 Х/ф «Двiчi в одну
рiку»
ICTV
6:05 Бiльше нiж правда
07:50 Я зняв!
09:40, 13:00 Дизель шоу
10:55 Особливостi
нацiональної роботи

12:45 Факти. День
15:20 Т/с «В полонi у
перевертня»
18:45 Факти. Вечiр
19:10 Х/ф «Кiнгсмен:
Таємна служба»
21:35 Х/ф «Кiнгсмен 2:
Золоте кiльце»
00:05 Х/ф «Снайпер:
Примарний стрiлець»
5 КАНАЛ
07:45, 08:50, 21:55
Актуально: Економiка.
Полiтика. Соцiум
11:10 Майстри ремонту
12:10 Олiмпiйськi iсторiї
12:30 Брифiнг речника
Мiнiстерства оборони
13:45 Навчайся з нами
14:15 Шанс на одужання
15:20 Акцент
16:10, 23:30 Машина часу
17:15 Стоп корупцiї!
18:15 Про вiйсько
18:25 Полiгон
19:25 Особливий погляд
21:30 Вiкно в Америку
23:15 Енергобезпека

Н ЕДIЛЯ , 26 Т Р А ВНЯ 2 019 Р ОК У
КАНАЛ 1+1
6:00 ТСН
06:25 Дитячий кiнозал.
М/ф
06:45 «Українськi сенсацiї
2019»
08:00 «Снiданок.
Вихiдний»
09:00 Лотерея «Лотозабава»
09:45, 10:45 «Свiт
навиворiт - 2: Iндiя»
11:40 Т/с «Школа»
19:30 «ТСН-Тиждень»
21:00 «Голос. Дiти 5»
23:05 Х/ф «Дiм дивних
дiтей мiс Сапсан»
2+2
6:00 Мультфiльми
08:05 «ДжеДАI-2019»
09:00, 00:00 «Загублений
свiт»
12:45 «Шаленi перегони»
13:40 Х/ф «ПРЯМИЙ
контакт»
15:10 Х/ф «В’язень»
16:50 31 тур ЧУ з футболу
«Динамо» - «Львiв»

19:00 Х/ф «На межi»
20:50 Х/ф «Мистецтво
вiйни»
23:00 «ПРОФУТБОЛ»

програма з М. Щуром
21:55 Д/ц «Свiт дикої
природи»
22:30 Т/с «Окупованi»
00:00 Телепродаж Тюсо

UΛ:ПЕРШИЙ
6:30, 07:10, 08:05, 09:05
Доброго ранку, Країно!
07:00, 08:00, 09:00, 21:00,
23:20 Новини
09:30 Енеїда
10:35 Країна на смак
11:40 М/с «Врумiз»
11:50 М/с «Кмiтливиий
Сяоцзi»
12:50 Х/ф «Як вийти
замiж за короля»
14:20 Д/ц «Тайська кухня»
15:50 UA:Фольк. Спогади
16:55 Перший на селi
17:20 Д/с
18:25 Д/ц «Фестивалi
планети»
18:55 #ВУКРАЇНI
19:30 Спецпроект до
п’ятої рiчницi початку
оборони Донецького
аеропорту
21:25 Розважальна

Потрібен
сантехнік-електрик.
З/п – договірна.
Тел: (097) 532-43-24

Менеджер із продажів.
Співробітник у відділ
продажів торгівельновиробничої компанії.
Стать і досвід
роботи — неважливі
(навчимо). Робота
офісна. Знаходимся
на вул. Богатирській,
9, м. Київ (територія
ДОК-7)
Тел: (067) 503-40-25

ТРК «УКРАїНА»
6:30 Сьогоднi
07:30 Зiрковий шлях
09:20 Т/с «Утiкачка»
13:10 Т/с «На самiй межi»
17:00, 21:00 Т/с «Без
коливань»
19:00 Сьогоднi. Пiдсумки
з О. Панютою
20:00 Головна тема
23:00 Т/с «Цвiт
черемшини»
ПРЯМИЙ
0:00, 11:00, 12:00, 13:00,
14:00, 15:00, 16:00,
17:00, 20:45 «Репортер».
Новини
10:10 Ток-шоу «18 плюс»
11:10 Ток-шоу «Кримiнал»
12:15, 13:15, 14:15, 15:15,
16:15, 18:00, 19:00, 20:00
ПРЯМИЙ ефiр

17:15 Ток-шоу «Ехо
України»
21:00 Ток-шоу «Пiдсумки
тижня»
23:00 «ВАТА-шоу»
ТЕТ
6:00 ТЕТ Мультиранок
11:15 М/ф «Риф 3D:
Приплив»
12:45 Х/ф «У кожного
Рiздва своя iсторiя»
14:15 4 весiлля
17:30 Х/ф «Один вдома 4»
19:00, 20:00, 21:00,
22:00 Одного разу пiд
Полтавою
19:30, 20:30, 21:30, 22:30
Танька i Володька
23:00 Країна У
СТБ
7:05 Т/с «Коли ми вдома»
09:00 Страва честi
09:55 Хата на тата
15:50 МайстерШеф.
Професiонали
19:00 Слiдство ведуть
екстрасенси

21:00 Один за всiх
22:15 Я соромлюсь свого
тiла

Таємниця гробницi»
18:30 Х/ф «Мiстер i мiсiс
Смiт»
21:00 Х/ф «Титаник»

НТН
6:45 «Страх у твоєму
домi»
10:15 Х/ф «У бiй iдуть
лише «старики»
12:00 Х/ф «Це було в
розвiдцi»
13:50 Х/ф «Жiноча доля»
17:10 Х/ф «Кодове iм’я:
Чистильник»
19:00 Х/ф «У зонi
особливої уваги»
20:55 Х/ф «22 кулi:
безсмертний»
23:10 Х/ф «Вiйськовi iгри»

МЕГА
6:00 Бандитська Одеса
07:45 Мiстична Україна
08:35, 18:15 Там, де нас
нема
10:15 Заборонена iсторiя
11:55, 21:00 НЛО:
секретний архiв
14:40 Як створити
планету
15:35 Вiдчайдушнi
рибалки
17:15 Цiкаво.com
23:45 Секретнi територiї

НОВИЙ КАНАЛ
6:50, 08:25 Kids Time
06:55 М/c «Дракони.
Перегони безстрашних»
08:30 Х/ф «Нащадки»
10:40 М/ф «Троллi»
12:20 Х/ф «Нiч у музеї»
14:30 Х/ф «Нiч у музеї 2»
16:30 Х/ф «Нiч у музеї 3:

ТРК «КИїВ»
8:00 «Дика робота»
09:00, 11:00 «СТН»
09:15, 11:10 «Ранок у
мегаполiсi»
12:00 Х/ф «Людська
пiдлiсть»
14:50, 18:15 «Ситуацiя»
15:00 «Заборонена

Підприємство запрошує на роботу ОПЕРАТОРА ВЕРСТАТІВ ЧПУ
— графік позмінний або повний робочий день поза зміною,
з/п – 12 000 грн;
МЕНЕДЖЕРА (продавець-консультант) — 5 днів на тиждень,
з/п – за результатами співбесіди;
ВАНТАЖНИКА — 5 днів на тиждень, з/п — 7 500 грн;
ДВІРНИКА — 2 рази на тиждень, з/п – за результатами співбесіди;
КУХАРЯ — 5 днів на тиждень, з/п – 7 000 грн;
ПАКУВАЛЬНИКІВ — графік позмінний, з/п – 5 000 грн.
Довідки за тел: (044) 496-28-88
28 травня 2019 р. з 10:00 буде здійснено виїзд представників ДП «Науково-дослідний інститут землеустрою» для проведення робіт із закріплення
межовими знаками в натурі (на місцевості) поворотних точок меж земельної ділянки з кадастровим номером 3221882201:21:023:0115, що розташована за адресою: вул. Леніна, 54, с. Глібівка, Глібівська с/р, Вишгородський
р-н. Просимо користувачів суміжних земельних ділянок з’явитись у визначений час на місце розташування ділянок.

Продам погріб
по вул. Кургузова
Тел: (066) 950-04-61

Редакція ТОВ «Газета «Вишгород»
знаходиться за адресою:
просп. І. Мазепи, 8,
3 поверх, офіс 308-309

iсторiя»
15:50 Х/ф «Древо життя»
18:25 Х/ф «Серце,
сповнене кохання»
21:00 «СТН-тижневик»
21:30 «СТН-спорттижневик»
21:50 Х/ф «Останнiй
портрет»
23:40 «Українська
Нацiональна Лотерея»
23:45 Х/ф «Повернення
до Бургундiї»
K1
6:30 «TOP SHOP»
07:45 М/с «Гарфiлд Шоу»
08:10 «Ух ти show»
09:25 М/с «Земля до
початку часiв»
10:10 М/ф «Воруши
ластами, Семмi»
11:45 М/ф «Балто»
13:10 «Орел i Решка.
Навколо свiту»
23:00 «Вiрю не Вiрю»
00:00 «Блокбастери»
ІНТЕР

8:00 «уДачний проект»
09:00 «Готуємо разом»
10:00 «Орел i Решка.
Мегаполiси»
11:00 «Орел i решка.
Морський сезон 3»
12:00 «Орел i решка. Рай
i пекло»
13:00 Х/ф «Загублене
мiсто Z»
15:50 Т/c «Голос янгола»
20:00 «Подробицi»
20:30 «Правила
виживання. Спецвипуск»
22:00 Х/ф «Про Любов»
23:55 «Речдок»
ICTV
6:25 Антизомбi
08:05, 13:00 Т/с «Вiддiл
44»
12:45 Факти. День
13:50 Х/ф «Кiнгсмен:
Таємна служба»
16:05 Х/ф «Кiнгсмен 2:
Золоте кiльце»
18:45 Факти тижня. 100
хвилин
20:35 Х/ф «Шпигунка»

22:50 Х/ф «Турист»
00:45 Х/ф «Анаконда 3:
Цiна експерименту»
5 КАНАЛ
6:25, 14:10, 16:10, 20:00
Машина часу
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
07:15 Феєрiя мандрiв
07:45, 08:50, 22:00
Актуально: Економiка.
Полiтика. Соцiум
12:10 Невигаданi iсторiї
12:30 Брифiнг речника
МО України щодо ситуацiї
на лiнiї зiткнення
12:35 Континент
13:10 Медекспертиза
15:20 Шанс на одужання
15:40 Паспортний сервiс
18:00 Час: Пiдсумки
тижня
19:25 Стоп корупцiї!
21:40 Час-Time
22:05 Док. фiльм

TOB "Науково-виробнича фірма "Робікон"
запрошує на роботу електрогазозварювальника, токаря, слюсаря з механоскладальних робіт, токаря-розточувальника (робота на координатних станках), диспетчера виробництва та
інженера-технолога (механічна обробка).
Офіційне працевлаштування, соцпакет, спецодяг.
3/п – за результатами співбесіди.
Підприємство знаходиться в с. Демидові Вишгородського району. Розвозка від метро Петрівка,
м. Київ, з можливістю зупинок по центральній трасі
Київ – Вишгород.
Роб. день з 08:00 до 17:00.
Сб, нд та святкові дні – вихідні.
Тел.: (093) 381-36-59, Василь Іванович
З 02.05.2019 року ввійшли в дію нові рахунки для
сплати ЄСВ по МФО 899998. Інформацію про нові реквізити рахунків можна знайти на стенді територіального органу Державної фіскальної служби та на сайті ГУ
ДФС у Київській області.
Управління Державної казначейської служби
України у Вишгородському районі
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ПАНОРАМА

Вишгород
Субота, 18 травня 2019 року

Про джерела фінансування та кадрову політику
15 травня голова Вишгородської райради
Ростислав Кириченко та депутат Київської
облради Андрій Пещерін, побувавши у Вишгородській центральній районній лікарні, обговорили з її керівництвом та працівниками
проблеми закладу, а також передали дитячому відділенню невеликий подарунок.
«Разом із Андрієм Пещеріним та благодійною
організацією «Молода країна» ми ініціювали ак-

РОБОЧІ ЗУСТРІЧІ

цію «Великоднє диво», щоб зібрати кошти на потреби дитячого відділення, – розповів Ростислав
Кириченко. – До акції долучились і ми особисто, і
тепер передаємо відділенню мікрохвильову піч».
Головний лікар закладу Іван Клюзко наголосив на проблемах районної медицини. Найперша
з них – забезпечення кадрами: «Наша лікарня,
без перебільшення, має високий професійний рівень, забезпечуючи клінічну, наукову і практичну діяльність. Але, разом з тим, маємо дефіцит
кадрів. Його б не було, якби мали можливість
забезпечувати працівників житлом». Погоджуючись із цим, Ростислав Кириченко зауважив, що
депутатський корпус має зважити всі нюанси,
аби перенаправити кошти на більш затребувані
програми.
Депутат обласної ради Андрій Пещерін наголосив, що готовий ініціювати розробку обласної програми підтримки медичної галузі, котра
включатиме і забезпечення медиків житлом.
Влас. інф.

Вишгородська міська рада оголошує конкурс на право укладання договорів оренди нерухомого майна
Нежитлове (підвальне) приміщення, що знаходиться
по вул. Набережній, 2 у м. Вишгороді, загальною площею
189,70 кв. м;
(балансоутримувач – Комунальне підприємство Управляюча компанія Вишгородської міської ради);
функціональне використання об’єкта – розміщення
громадської організації;
- початковий розмір орендної плати в місяць з урахуванням індексів інфляції складає 8 047,58 (Вісім тисяч
сорок сім п’ятдесят вісім) грн 35 коп., без урахування ПДВ,
базовий місяць – червень 2017 р.
Вимоги щодо умов конкурсу:
Приймаються пропозиції щодо збільшення суми орендної плати за місяць.
Місячна орендна плата підлягає щомісячній індексації в
залежності від рівня індексу інфляції. Переможець конкурсу
компенсує витрати за експертну оцінку об’єкта оренди.

Проведення поточного та капітального ремонту та благоустрій прилеглої території об’єкту за рахунок орендаря;
дотримання санітарно-екологічних норм; протипожежних
норм експлуатації; дотримання правил охорони праці; приміщення здаються в оренду без права викупу; неможливість
компенсації у разі припинення або розірвання договору
невід’ємного поліпшення орендованого майна; забезпечення страхування об’єкта оренди на користь орендодавця; заборона передачі об’єкту оренди у суборенду; термін оренди
– до пʹяти років;
Прийом заяв на участь у конкурсі припиняється за 6
днів до його початку.
Конкурс відбудеться 29 серпня 2017 року о 10:00 за
адресою: Київська область, м. Вишгород, просп. Шевченка, 1, кімната № 62.
Телефон для довідок : (04596) 26-589. Пропозиції надавати до 22 серпня 2017 року (включно).

18 червня 2019 р. у великій залі адмінбудинку (м. Вишгород, пл. Шевченка, 1) відбудеться звітно-виборча конференція організації ветеранів міста. Початок – об 11:00.
Міська організація ветеранів

РОБОТА
У ВИШГОРОДІ.
Запрошуємо
працівників для
розклеювання
оголошень.
Часткова зайнятість.
З/п договірна.
Довідки за тел:
(098) 174-20-79

Âèøãîðîä
e-mail: ngvyshgorod@gmail.com

Експертна оцінка нерухомості.
Приватизація землі.
Присвоєння кадастрового номера.
Розподіл / об'єднання
земельних ділянок.
Введення в експлуатацію.

+38 (097) 770-84-90
Гаражному кооперативу «Екран»
потрібні нічний сторож та електрик.
Зарплата – 2 тис. грн – чистими. Тел: (067) 395-82-07

(Початок
на стор. 1)

Щоденні турботи
Ремонт доріг

В останні два тижні ми призупинили ремонт доріг. Дощова погода
не дозволила закінчити роботи по кількох вулицях, зокрема центральних – проспекті Мазепи, вул. Набережній, Шолуденка. Найбільші ями
ліквідовано, але ще є «павутина» на дорожньому полотні, дрібні ями,
місцями – провали біля люків та решіток дощової каналізації, не нанесено дорожню розмітку. Як тільки погодні умови сприятимуть, ремонт
доріг буде продовжено.

Енергоефективність
Після модернізації вуличного освітлення по проспектах Шевченка
та Івана Мазепи завершено ще один із етапів енергоефективності в
нашому місті, замінено 150 одиниць вуличних світильників старого покоління ДНаТ потужністю у 250 Вт на новітні LED технології потужністю
у 100 Вт по вулиці Набережній. Сімдесят п’ять опор освітлення з енергоспоживанням 500 Вт було знижено до енергоспоживання 200 Вт. На
восьмигодинний період нічного освітлення вулиці це суттєва економія
для бюджету міста та економія споживання в цілому. В середньому
економія складатиме до 5400 кВт, а при сьогоднішньому тарифі – 2,79
грн за кВт. При таких показниках період окупності етапу заміни по
вулиці Набережній в середньому складатиме до чотирнадцяти місяців.
На сьогодні за три роки модернізації ми вийшли на показник у
99,7%. Місто Вишгород отримало більш енергоефективне та яскравіше LED освітлення вулиць.

Заява про екологічні наслідки
На робочий проект «Реконструкція зв’язку з прокладкою ВОЛЗ на ПС 330 кВ і
в землі та установкою станційного обладнання на ділянках ПС 330 кВ «Північна» –
ТЕЦ-6 – ПС 330 кВ «Броварська» – ТЕЦ-5 – ПС 330 кВ «Н. Київська» – ЦЕС (вул.
С. Петлюри, 27).
Планована діяльність – заміна існуючого грозозахисного троса ПЛ 330 кВ
«Північна» ТЕЦ-6 – «Броварська» – ТЕЦ-5 – «Н. Київська» на оптичний кабель,
вмонтований у грозозахисний трос (ОКГТ).
Загальна довжина траси ПЛ 330 кВ «Північна» ТЕЦ-6 – «Броварська» – ТЕЦ5 – «Н. Київська» – 140,7 км.
При здійсненні реконструкції діючих ПЛ 330 кВ додаткові фактори, які можуть
вплинути на навколишнє середовище з урахуванням надзвичайних екологічних
ситуацій, не виникнуть.
Суттєві фактори впливу на стан навколишнього природного середовища: викиди забруднюючих речовин від машин та механізмів, шум від будівельної техніки.
При виконанні природоохоронних заходів та санітарних норм, а також вимог
міжнародного стандарту ІБО 14001 під час виконання будівельних робіт та експлуатації об'єкта (реконструйовані ділянки траси лінії електропередачі 330 кВ) практично не буде шкідливого впливу на навколишнє середовище.
У процесі будівництва будуть утворюватися відходи: демонтовані конструкції
та матеріали (залізобетонні вироби, будівельне сміття, тара, дрібні відходи, промаслене ганчір’я та ін.).
Всі утворені відходи складаються у місця тимчасового зберігання відходів (відповідно до класів небезпеки) для їх передачі на утилізацію спеціалізованими організаціями, які мають відповідні ліцензії на здійснення операцій у сфері поводження
з відходами.
Заходи, що вжиті для інформування громадськості про плановану діяльність,
мету і шляхи її здійснення: інформувати зобов’язується замовник проекту.
Зобов’язання щодо здійснення проектних рішень відповідно до норм і правил
охорони навколишнього середовища та вимог екобезпеки на всіх етапах будівництва та експлуатації об’єкта планованої діяльності: - публікація заяви про екологічні
наслідки в ЗМ1; - будівництво та експлуатація об’єкта проектованої діяльності відповідно до норм і правил охорони навколишнього середовища і вимог екобезпеки.
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