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Шановні вихователі
та працівники дошкільних
навчальних закладів!

З Днем людей
похилого віку!
Цей день — чудова нагода сказати теплі слова вдячності батькам, ветеранам
війни, праці, пенсіонерам, старшим мешканцям міста за їхній внесок у його розвиток, за багаторічну добросовісну працю,
доброту та мудрість.
У нашому місті діють десятки громадських організацій, які об’єднують народних майстрів, аматорів сцени, ветеранів
військової служби, — і тон у них, енергію
руху задають саме наші заслужені пенсіонери, справжні патріоти міста, котрим не
байдуже, якою буде сьогодні і завтра наш
Вишгород.
Нехай вас завжди оточують увагою і
піклуванням близькі, нехай тішать своїми
успіхами діти, онуки та правнуки і нехай
ніщо не затьмарює ваші будні. Міцного
здоров’я вам, довгих років життя, сердечного тепла, любові та душевного спокою.
Олексій МОМОТ

Своє професійне свято відзначають люди, які
присвятили життя роботі з дітьми. Професія вихователя вимагає глибокої самовіддачі, величезного
терпіння і нескінченної любові до дітей та своєї справи. Виховання дітей на початку їхнього життєвого
шляху – не просте завдання, але від його успішного
вирішення залежить майже все наше майбутнє. Той
фундамент, який закладається в нас із раннього дитинства, є опорою і основою у подальшому житті.
Особливі слова подяки — працівникам дошкільних закладів, які знаходяться на території нашого
міста, — за віддане служіння улюбленій справі, терпіння, мудрість, наполегливість і високий професіоналізм. Саме ви виховуєте наше майбутнє покоління, навчаєте дітей азів самостійності, правилам
поведінки у суспільстві, готуєте до шкільного життя
та виховуєте справжніх патріотів нашої держави.
Дорогі працівники дошкільного виховання: завідуючі, вихователі, помічники вихователів, методисти, музичні керівники! Прийміть щирі вітання з
професійним святом. Хай доля сторицею віддячить
вам за невтомну працю. Міцного вам здоров’я,
творчості й наснаги. Нехай життя буде сповнене незгасною енергією, любов’ю вихованців, підтримкою
батьків та теплотою рідних.
Олексій МОМОТ

SOS

знову через поля прямувала на іншу частину Вишгорода — на Гору, до колишньої
церкви і цвинтаря.
Чавунні труби мережі сягали 150 міліметрів і їх стикували на підготовлених цементних плитах. Що цікаво, там, де траса проходила через балку, її вкладали у
шпунти, засипали грунтом, укріплювали
її плетеними загорожами, які наповнювали камінням. Це запобігало розмиванню
і руйнуванню траси від дощів і повеней.
Було встановлено на підготовлених
цегельних колодязях 30 колонок для користування водою приблизно на відстані
200-250 метрів одна від одної. Проектанти подбали і про поїлки для худоби. П’ять
штук було встановлено на колгоспному
дворищі, біля молотилки та в місцях найбільшого скупчення худоби з обійсть селян. Таким чином із залізобетонних корит
одночасно могли попити воду 10 корів
або 12 кіз, овець.
Паралельно з колонками були встановлені й пожежні гідранти, що суттєво
підвищило безпеку від вогненної стихії.

>5

Разом подаруємо Кирюші майбутнє!

2 жовтня 2019 року з 09:00 до 12:00
у комунальному закладі
«Вишгородська центральна районна лікарня»
пройде платний День донора.
Оплата за здану кров
— 123 грн.
Донорам при собі
обов’язково мати паспорт
і ідентифікаційний код.
Контакти за телефоном:
097-392-59-32,
Мирослава Володимирівна.

Першій водомережі — 80 років
Рівно 80 років тому у селі Вишгороді було введено в експлуатацію перший водогін. У довоєнний період — це
рідкісна дивина — постачання селянам очищеної питної води.
На початку 1936 року спеціалісти проектного відділу Водотресту завершили
розробку майбутньої водомережі, і вже в
березні того року науково-технічна рада
Народного Комісаріату комунального господарства УРСР затвердила цей проект.
Що пропонувалося селянам? Водопровідна гілка від водогінної станції пролягала
через
поля і переліски
до колгоспного двору, далі
повертала до
школи,
сільради, а потім
паралельно
центральній вулиці виходила
до струмка на
околиці і вже

СПРАВИ ВЕТЕРАНСЬКІ

19.08.2019 р. у страшному ДТП
загинули молода людина та 6-річна дівчинка. Семирічний хлопчик,
який, дякувати Богу, вижив, — починає своє життя спочатку. Переживши три надскладні операції,
він почав самостійно дихати, їсти,
рухати пальчиками. Його серденько почало самостійно битися.
Дитина хоче жити! Але для повноцінного життя дуже потрібна
наша допомога, адже реабілітація
забере багато часу і фінансів —
сума для родини непідйомна!
ДАВАЙТЕ РАЗОМ ПОДАРУЄМО ДИТИНІ МАЙБУТНЄ! Зі світу
по нитці — для Кирюші ЖИТТЯ!
Номер рахунку у ПриватБанку:
5168 7422 2403 8152 (Вікторія Рихлик, мати хлопчика).

СУДИНИ МІСТА

Селу Вишгороду неймовірно поталанило. Єдиний населений пункт довоєнного Димерського району отримав
міське благо — водопровідну мережу.
Сталося це завдяки близькості Вишго-

родської площадки (нинішнього Водогону). Тобто, підвалини для заснування
міста були закладені ще в 30-х роках
минулого століття.
Далі буде
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ОФІЦІЙНО

Про погодження плати
за надання послуг КП «УФКС
Вишгородської міської ради»
Рішення Виконачого комітету
від 19 вересня 2019 року № 296
Розглянувши звернення директора комунального підприємства «Управління з розвитку фізичної культури та спорту Вишгородської міської ради» від 20.08.2019 року,
керуючись ст. 28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» ВИРІШИВ:
1. Погодити комунальному підприємству
«Управління з розвитку фізичної культури та
спорту Вишгородської міської ради» плату
за надання послуг паркування в нічний час з
18:00 год. до 8:00 год. на території стадіону
«Енергетик» у розмірі 15 (п’ятнадцять) гривень, з моменту офіційного оприлюднення
даного рішення.
2. Рішення виконавчого комітету Вишгородської міської ради № 15 від 19 січня 2017
року «Про погодження плати за надання послуг КП «УФКС Вишгородської міської ради»
визнати таким, що втратило чинність.
3. Офіційно оприлюднити це рішення в газеті «Вишгород».
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на директора комунального підприємства «Управління з розвитку фізичної
культури та спорту Вишгородської міської
ради» Баланюка О.І.
І. СВИСТУН, т.в.о. міського голови

Про затвердження протоколу
засідання конкурсного комітету
Рішення Виконавчого комітету
від 19 вересня 2019 року № 289
Керуючись Законом України ст. 30 «Про
місцеве самоврядування в Україні», Постановою Кабінету Міністрів України від 03.12.2008
року № 1081 «Про затвердження Порядку
проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування», рішенням виконавчого комітету
від 20.06.2019 р. № 173 «Про проведення
конкурсу з перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування
у м. Вишгороді», з метою введення в дію рішення конкурсного комітету щодо визначення переможця конкурсу, виконавчий комітет
Вишгородської міської ради ВИРІШИВ:
1. Затвердити Протокол засідання конкурсного комітету по визначенню перевізників пасажирів на автобусному маршруті
загального користування від 11 вересня 2019
року згідно з додатком.
2. Вишгородському міському голові
укласти договір на перевезення пасажирів
на автобусному маршруті загального користування № 1 «вул. Київська-Набережна – ЖК
«Велесгард» терміном на 5 років.
3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради за
розподілом обов’язків.
І. СВИСТУН, т. в. о. міського голови

Дорогі ветерани! Шановні друзі!
Сердечно вітаю вас з Міжнародним днем людей похилого
віку, святом мудрості і добра!
Наші ветерани — люди особливої долі і особливих заслуг
перед нинішнім поколінням і навіть перед майбутнім. Їх творчою
працею вільних і рівних людей були створені всі нині існуючі матеріальні блага, в тому числі споруджені Київські ГЕС і ГАЕС,
прекрасне місто Вишгород.
І в день, коли кожен народ, кожен колектив, кожна сім’я вшановує своїх старійшин, наші ветерани з чистою совістю можуть сказати, що вони виконали свій
обов’язок перед Батьківщиною і самими собою.
Зі святом, дорогі!
Віктор БАБИЧ,
голова Вишгородської міської організації ветеранів війни,
праці та Збройних сил

УВАГА!

Реконструюють Димерську лікарню

Із Державного фонду регіонального розвитку і районного бюджету виділено кошти для завершення
ремонтних робіт головного корпусу
Димерської районної лікарні. Будівельники мають завершити реконструкцію до кінця 2019 року.
На час ремонту сімейні лікарі організують у селищі амбулаторний прийом

хворих. Пацієнтів, які перебувають на
стаціонарному лікуванні, переведуть до
Вишгородської ЦРЛ. Всі працівники медичної установи залишаться працевлаштованими.
Після завершення будівельних робіт
Димерська районна лікарня працюватиме у звичному режимі.
Влас. інф.

В Україні заборонили купувати товари післяплатою. Нові зміни прийняті у Верховній Раді і вже викликали широкий резонанс у суспільстві. Багато хто
називає ідеї революційними, а деякі говорять про тотальний контроль податкової за українцями.
Що прийняли нардепи
20 вересня монобільшість прийняла одразу два знакових закони. Перший — №1053-1 «Про застосування
реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі,
громадського харчування та послуг». Він спрямований
на детінізацію розрахунків у сфері послуг.
Головні нововведення:
Обов’язковість видачі повного фіскального чека при
проведенні операції.
У нових правилах кожен продавець зобов’язаний
видати покупцеві фіскальний чек. Касові апарати
обов’язкові для всього малого бізнесу з оборотом понад
1 мільйон гривень щороку. Щоправда, для окремих категорій нижню планку доходу зовсім прибрали і встановили
«групу ризику». Це інтернет-магазини, готелі, туристичні
агенції, кур’єрські служби.
Тобто, при купівлі товарів або послуг вам зобов’язані
видати чек. Для бізнесменів, правда, в цьому контексті
пішли на поступки — видавати чек потрібно не за допомогою спеціального обладнання, а з будь-чого, де є програмне забезпечення (наприклад, зі смартфона).
Цей пункт викликав особливе обурення у багатьох
економістів. Адже, виходячи з його логіки, всі покупки через післяплату опинилися поза законом.
Мінфін бере під контроль всі транзакції.

Дорогі наші ветерани,
люди поважного віку!
1 жовтня ми засвідчуємо глибоку
повагу до найстарших представників
громади. Цей день
— символ єдності і
спадкоємності
поколінь,
прекрасна
можливість сказати
теплі слова подяки
батькам, матерям,
ветеранам війни і
праці, пенсіонерам і взагалі всім людям
поважного віку за внесок у розвиток району та міста, за багаторічну самовіддану
працю.
Люди старшого покоління — джерело
мудрості. Ваш практичний життєвий досвід, невичерпна енергія, оптимізм та активна громадська позиція — взірець для
підростаючого покоління. Бажаю вам найголовнішого — міцного здоров’я, безхмарного неба, сил та наснаги й надалі ділитися
своїм життєвим досвідом і дарувати тепло
своїх посмішок. Щастя вам, добра і благополуччя!
З повагою,
Роман БУКОВСЬКИЙ
Наприкінці вересня відзначаємо
Всеукраїнський День дошкілля. Хочеться подякувати завідуючим, педагогам та усім працівникам дошкільних
навчальних закладів за бездоганне
виконання відповідальної місії виховання підростаючого покоління.
Робота з дітьми
—
надзвичайно
відповідальна
та
потребує великих
зусиль, професіоналізму, терпіння,
мудрості, уваги до
унікального
внутрішнього світу дитини.
Працівники дошкільних навчальних
закладів нашого міста працюють у непростих умовах. Кількість діток у групах
— здебільшого більше тридцяти. Однак,
директори садочків професійно органі-

Ви — приклад для
молодого покоління
Турбота про
людей похилого
віку — справа
всього суспільства, адже саме
старші
люди
зберегли
для
нас
найкращі
національні традиції,
навчили
долати труднощі
та бути гідними
своєї держави.
Ми можемо лише здогадуватися, скільки випробувань, болю і втрат довелося
вам пережити і при цьому зберегти віру,
любов, які ви пронесли через все життя.
Прийміть щирі вітання і глибоку
вдячність за все, що зроблено вами заради нашого сьогодення і майбутнього.
Ваша праця, подвиг, ставлення до людей — це приклад для наслідування сучасній молоді.
Бажаємо вам міцного здоров’я, щасливої долі, радості, довголіття, добра і
віри в краще майбутнє!
Андрій ПЕЩЕРІН,
депутат Київської обласної ради
зовують роботу дошкільних навчальних
закладів, а вихователі приділяють належну увагу кожній дитині.
Міська влада докладає максимум
зусиль для того, аби створити належні
умови для роботи педагогів та забезпечення дітей місцями у садочках.
Наразі будується новий повноцінний
садочок на провулку Шевченка, добудовуються корпуси до ДНЗ «Чебурашка»
та «Ластівка». Сподіваємось, що із завершенням будівництва вистачить місць
усім дітям.
Бажаю працівникам дошкільних навчальних закладів нових професійних
досягнень і глибокої поваги дітей та
батьків. Нехай прекрасні почуття зігрівають ваші серця, а доля буде щедро наповнена теплом і любов’ю.
Трохим ІВАНОВ,
заступник міського голови

Вишгородська міська організація ветеранів війни, праці і Збройних сил запрошує пенсіонерів Вишгорода на святкування Міжнародного дня людей поважного
віку (Дня ветерана України), яке відбудеться 1 жовтня о 14:30 у приміщенні Вишгородського міського Центру творчості «Джерело».
Вишгородська міська організація ветеранів

Нові правила покупок
в інтернеті

Порядок роботи з РРО (касовим апаратом) тепер
регулюється не Нацбанком, а Міністерством фінансів.
Всі операції не захищені банківською таємницею. Вони
стануть відкритими для податкової служби, яка в режимі
реального часу простежить за будь-яким з них. Це зроблено для того, щоб у продавців не було можливості приховати свої доходи або просто торгувати «в сіру».
Зміни штрафів. Приміром, бізнес змусять вести облік всього, що у нього є, — наприклад, техніки, яка є на
підприємстві. За порушення будуть знімати до 200 % від
вартості товару. Штрафуватимуть і за невиданий продав-

цем чек — 10-50 % від вартості продукції, а з часом вже
і 100-150 %.
Закон набуде чинності не відразу, у нього є перехідний період: для «групи ризику» — до 1 жовтня 2020 року,
а для решти — до 1 січня 2021 року.
Другий закон — №1073. Він доповнює попередній.
Але містить кілька важливих змін.
Перевірка чеків.
Кожен покупець зможе зайти у відкриту базу даних
і за номером чека перевірити його справжність. Також
українці отримають реальну можливість поскаржитися на
фальшиві чеки (або невидачу). За це їм повернуть гроші
(на покупки від 850 гривень). Компенсує всі витрати саме
продавець.
Загрози і думки експертів
Окремі нарікання з боку багатьох українців викликав
нюанс з тотальною фіскалізацією. Через це рішення частина звичних для українців послуг опиниться поза законом. Приміром, накладений платіж.
Логіка проста — коли покупець отримує через службу доставки товар, він забирає його, сплативши суму
кур’єрській службі. Та, у свою чергу, відправляє суму безпосередньо продавцеві, але чек не видає.
Як виявилося, під час засідання профільного комітету
цей нюанс помітили, але його голова відповідну правку
відкинув.
У «Новій Пошті» ж заявили, прийняті закони ще не
підписані президентом, тому фінального тексту для аналізу немає.
За Інтернет-ЗМІ

Вишгород
Субота, 28 вересня 2019 року

Про організацію та проведення конкурсу з визначення
виконавця послуг з поводження з твердими побутовими
відходами на території міста Вишгорода
Рішення Виконавчого комітету № 295
від 19 вересня 2019 року, м. Вишгород
На виконання рішення тридцять шостої чергової сесії VII скликання Вишгородської міської ради від 02.03.2018
р. № 36/5 «Про проведення конкурсу з
визначення виконавця послуг з вивезення побутових відходів на території
міста Вишгорода», відповідно до рішення виконавчого комітету Вишгородської
міської ради від 16.08.2018 р. № 249,
керуючись ст. ст. 30, 42 Закону України «Про місцеве самоврядування», ст.
35-1 Закону України «Про відходи», постановою Кабінету Міністрів України від
10.12.2008 р. № 1070 «Про затвердження Правил надання послуг з поводження
з побутовими відходами», Постановою
Кабінету Міністрів України від 16.11.2011
р. № 1173 «Питання надання послуг з
поводження з побутовими відходами»,

УВАГА!

у зв’язку із закінченням строку дії договору про надання послуг з вивезення
твердих побутових відходів та території
м. Вишгорода, виконавчий комітет Вишгородської міської ради ВИРІШИВ:
1. Провести конкурс на визначення
виконавця послуг з поводження з твердими побутовими відходами на території
м. Вишгорода.
2. Доручити організаційному відділу
Вишгородської міської ради опублікувати дане рішення та оголошення про
проведення конкурсу в місцевому засобі масової інформації та на офіційному
веб-сайті Вишгородської міської ради
http://vyshgorod-rada.gov.ua.
3. Контроль за виконанням рішення
покласти на постійну комісію з питань
комунального господарства, благоустрою міста.
Т. в. о. міського голови
І. СВИСТУН

ВМКП «Водоканал»
змінює банківські реквізити

Правлінням Національного банку України від 28 грудня 2018 року винесено Постанову № 162 «Про запровадження міжнародного номера банківського рахунку
(IBAN) в Україні».
Відповідно до зазначеної Постанови, всі банки України зобов’язані з 05 серпня
до 31 жовтня 2019 року самостійно здійснювати зміну діючих рахунків клієнтів банків відповідно до вимог стандарту IBAN із збереженням довжини номера рахунку
аналітичного обліку — не більше 14 символів.
З 01 листопада 2019 року застосування номеру у стандарті IBAN буде
обов’язковим для всіх клієнтів банку.
Таким чином, з 01 листопада 2019 року використання старих (нині діючих)
реквізитів під час проведення розрахунків з Вишгородським МКП « Водоканал» буде неможливим.
Розрахунки за послуги просимо здійснювати за наступними реквізитами:
Отримувач: Вишгородське МКП «Водоканал»
IBAN № UA 803226690000002600130093499
у Вишгородському відділенні АТ «Ощадбанк»
Код ЄДРПОУ 03346615
ІПН 033466110089
Адміністрація Вишгородського МКП «Водоканал»

ГРОМАДСЬКИЙ БЮДЖЕТ ВИШГОРОДА
Шановна громадо! Продовжується
голосування за проекти, подані мешканцями
нашого
міста.
Стадіон та парк відпочинку «Курган».
Проект передбачає: відновлення
футбольного поля зі зміною трав’яного
покрову на штучне покриття, облаштування трибунами, облаштування парку
(зони відпочинку) по вул. Ватутіна.
Благоустрій озера «Бегемотики».
Проект передбачає: очищення озер
«Бегемотики» на набережній Київського водосховища та проведення благоустрою прилеглих до озер територій.
Туристична тропа «Серце Вишгорода».
Проект передбачає: проведення
благоустрою зеленої зони по вул. Кургузова (поруч із парком «Ярославичі»).
Покриття дитячого майданчика
«Мрії дитинства».
Проект передбачає: гумове покриття існуючого дитячого майданчика
біля будинку по пр. Шевченка, 2-д (ЖК
«Ольжин Град»).
Спортивний майданчик «Спорт
для всіх».
Проект передбачає: створення спортивного майданчика (вуличні тренаже-

ри) по пр. Шевченка, 2-д (ЖК «Ольжин
град»).
Дитячий амфітеатр «Амфік».
Проект передбачає: встановлення
дитячого амфітеатру «Амфік» між ЖК
«Ярославичі-1» та ЖК «Ярославичі-2»
поруч із дитячим майданчиком «Зеленгай» та парком «Ярославичі».
Паркова зона відпочинку «Чайка».
Проект передбачає: встановлення
стовпів освітлення у центрі паркової
зони відпочинку; викладення бруківкою
доріжок зони відпочинку; вздовж доріжок встановлення лав для відпочинку
та урн для сміття; велосипедну доріжку; озеленення території, проведення
Wi-Fi з відкритим доступом. (Територія
— вул. Набережна, біля мотузкового
парку).
Створення молодіжного центру
«Серце Вишгорода».
Проект передбачає: створення унікального молодіжного центру (лекції,
спілкування тощо).
Туристична навігація для міста
Вишгорода.
Проект передбачає: встановлення в
місті двох туристичних пілонів з інформацією щодо пам’яток Вишгорода та з
картою міста, зміну поточних адресних
табличок на будинках (пр. Мазепи) на
нові.

МІСТО
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Оголошення про проведення конкурсу з визначення
виконавця послуг із поводження з побутовими
відходами на території міста Вишгорода
1. Організатор конкурсу: виконавчий
комітет Вишгородської міської ради.
Юридична адреса: м. Вишгород, 07301,
пл. Шевченка, 1.
Особа, уповноважена здійснювати
зв’язок з учасниками конкурсу: секретар
комісії — Лєбєдєва Алла Михайлівна —
завідувач сектору з питань житлово-комунального господарства (каб. 63-б).
2. Підстава для проведення конкурсу: рішення тридцять шостої сесії Вишгородської міської ради «Про проведення
конкурсу з визначення виконавця послуг
з вивезення побутових відходів на території міста Вишгорода» від 02.03.2018 р. №
36/5, рішення виконавчого комітету Вишгородської міської ради від 19.09.2019 р.
№ 295 «Про організацію та проведення
конкурсу з визначення виконавця послуг з
поводження з твердими побутовими відходами на території міста Вишгорода».
3. Предмет конкурсу: послуги зі збирання та вивезення твердих побутових
відходів на території міста Вишгорода
об’ємом 78 тис. м3 на рік.
Місце надання послуг: місто 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 з вивезення побутових відходів;
— наявність та кількість працівників
відповідної кваліфікації.
5. Характеристика території, де повинні надаватися послуги з поводження з побутовими відходами: територія
багатоповерхової та приватної забудови у
межах міста Вишгорода, орієнтовною площею 3500 га.
6. Характеристика об’єктів утворення відходів:
— 126 багатоквартирних житлових бу-

динків, в яких проживає близько 32 000
осіб, будинки зі сміттєпроводами відсутні,
всі будинки мають централізоване опалення, водопостачання та водовідведення;
— 930 будинків приватного сектору, в
яких проживає 4359 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
— 90;
— кількість контейнерів об’ємом 1,1 м3
— 260;
— кількість контейнерів встановлено індивідуально в приватному секторі
об’ємом 0,75 м3 — 55 штук, об’ємом 1,1 м3
— 17 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, площа Шевченка,
1, кабінет 63-б, третій поверх, особисто
або поштою.
8. Умови подання конкурсних пропозицій: м. Вишгород, 07301, площа Шевченка, 1, канцелярія виконавчого комітету
Вишгородської міської ради, перший поверх, особисто або поштою. Кінцевий термін подання конкурсних пропозицій — 28
жовтня 2019 року до 12:00.
9. Проведення конкурсу: розкриття
конвертів з конкурсними пропозиціями
відбудеться 28 жовтня 2019 року о 14:30
за адресою: м. Вишгород, 07301, площа
Шевченка, 1.
Додаткова інформація щодо конкурсної документації за телефоном: (04596)
52-074.

Триває голосування
Туристичний імідж міста Вишгорода: розробка та презентація концепції туристичного брейдингу території.
Проект передбачає: розробку та
презентацію концепції туристичного
бренду міста Вишгорода.
Дванадцять народних скульптур.
Проект передбачає: виготовлення
скульптур та скульптурних композицій,
створених з вогне-, волого-, вандалостійких природних матеріалів у лініях та
кольорах, притаманних народному стилю. Адреса: вулиці, сквери, площі міста
Вишгорода.
Street Art Festival Vyshgorod.
Проект передбачає: проведення
щорічного фестивалю з культурною,
туристичною, освітньою та соціальноекономічною основою. (Мурали, 3-D малюнки. Локації обиратимуть містяни).
Адреса: набережна Київського водосховища м. Вишгорода.
Комплекс спортивного знаряддя
типу «ВІТАПАРКУР» у зеленій зоні за
школою «Сузір’я».
Проект передбачає: встановлення комплексу простих знарядь, що
складається з 15 міні-майданчиків, які
об’єднані у єдиний маршрут для пробіжок або прогулянок.
Освітній проект-гра для дітей «Ко-

лонізуємо планету».
Гра розрахована на школярів старшого віку, але можна адаптувати і для
молодших. Скелет гри виглядає так: 1.
Обираємо планету, яку будемо освоювати. 2. Збираємо необхідні речі в дорогу
(саджанці, насіння, інструменти тощо). 3.
Мінімізуємо вантаж, щоб його могла підняти ракета. 4. Приземляємось на планеті, обираємо місце для заснування міста.
5. Облаштовуємось. Тобто, створюємо
план міста, розраховуємо терміни будівництва. Звичайно, все це у спрощеному
вигляді. 6. Створюємо поля та сільське
господарство. 7. Виклики: землетрус,
напад саранчі, епідемія, підтоплення.
Ознайомитися з проектами та проголосувати за них можна в електронному вигляді на офіційному сайті міської
ради на платформі «Розумне місто»
https://rozumnemisto.org/vyshhorod/
public-budget та/або в паперовому вигляді у кабінеті 24 (перший поверх) та/
або в кабінеті 66 (третій поверх), у кабінеті 92 (четвертий поверх) адмінбудинку за адресою: м. Вишгород, площа
Шевченка, 1. Голосування відбувається
за наявності паспорта. Проголосувати
можна до 15.10.2019 р. Долучайтесь!
Підтримайте авторів та їх ініціативи по
покращенню нашого міста.
ЗРОБИМО НАШЕ МІСТО КРАЩИМ
РАЗОМ!
https://rozumnemisto.org/vyshhorod/
public-budget/projects
Тетяна БРАЖНІКОВА
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У ФОКУСІ

Вишгород
Субота, 28 вересня 2019 року

Не паяльник, а колектор — наш метод
На сайті НАК «Нафтогаз України»
є цікаві циферки, які спонукають до
роздумів. Скажімо, інформація про
тепловиків, борги яких ставлять під
загрозу вчасний старт опалювального сезону. Про Вишгород тут сказано,
що ВРКП «Вишгородтепломережа»
має загальний борг перед Нафтогазом 32 мільйони 547 724 гривень. З
них 19 мільйонів 326 578 гривень заборгували мешканці міста. Для Вишгорода — це фантастична сума. Як
таке могло статися?
Вишгород — не якась там Хацапетівка в українській глибинці, у депресивному регіоні, де ні роботи, ні гідної
зарплати. Наше місто межує з Києвом,
у столиці працює абсолютна більшість
людей і, відповідно, середню зарплату
отримують в цілому вищу, ніж по Україні.
Більше третини вишгородців — цілком
забезпечені люди. У їх власності — сучасні квартири (часом не одна), заміські
будинки і дачі, нові машини і стабільна
робота. Середземноморська засмага на
тілах вишгородців свідчить, що чималий
їх відсоток побував на пляжах Анталії,
Шарм-ель-Шейха, Греції, Італії, Іспанії. А
хто не зумів махнути на Мальорку, той
дозволив собі відтягнутися на Чорному і
Азовському морях. Тобто, на себе любих

грошей не шкодували. Черги до кас у супермаркетах з возиками, набитими доверху смачними і дорогими продуктами
харчування, — теж показник заможності
пристоличного містечка. І як контраст
— 19 млн грн боргу по місту за тепло.
Подібна картина і в інших «нищебродських» містечках навколо Києва: Бровари — борг 116 млн грн, Ірпінь — 32,5 млн
грн, Боярка — 8,3 млн грн, Коцюбинське
— 8,7 млн грн і т. д. Висновок напрошується сам собою: обарзівший від безкарності і вседозволеності, розбещений
пристоличний народ.
Не оплачує комуналку перважно молодь і люди середнього віку. Ті, хто хоче
у Європу. Пенсіонерам по барабану Євросоюз і вони, отримавши пенсію, аж бігом з платіжками летять до каси. Так от,
першим хочеться нагадати, що ЄС живе
за залізним правилом: отримав послугу — оплати її. На «халяву» ніхто твою
квартиру обігрівати не буде.
Мій знайомий із Самари в Російській
Федерації, теж боржник, вивів свою теорію несплати комунальних послуг: «Росія
пробачила країнам Африки 20 мільярдів
доларів боргу, а нам, росіянам, що, не
можуть? Ми що, гірші за негрів?» Але
Україна — не Росія, і нікому ми боргів
не прощавали, бо не позичали, а, на-

Що потрібно знати
про поліпи ендометрія
У безперервному клопоті та вимогах сьогодення у жінок залишається зовсім
мало часу для себе та стану свого здоров’я. Досить часто вони не звертають увагу на певні зміни в організмі, знаходячи їм прості пояснення (перевтома, переохолодження, зміна клімату, перенавантаження). І лише коли з’являються беззаперечні симптоми захворювання, жінки звертаються до лікаря.
Що таке поліп ендометрія?
Поліп ендометрія — це розростання залоз та строми ендометрія (внутрішньої слизової оболонки матки, однієї з трьох її шарів). Виникнення поліпів зростає із збільшенням віку жінки. Частіше в перименопаузі (проміжний етап між репродуктивним віком
та менопаузою) ніж у менопаузі. Поліпи ендометрія зустрічаються у 10-24 % жінок, які
перенесли біопсію ендометрія.
Фактори ризику виникнення поліпів ендометрія?
Насамперед — гормональні порушення. Ось чому в перименопаузі (час коли ці зміни виникають фізіологічно) вони виникають найчастіше. Але досить часто — і в репродуктивному віці (гіперплазія ендометрія виникає в результаті надлишку естрогенів та
недостатності гестагенів).
ВАШЕ ЗДОРОВ’Я
Другий фактор — запальні захворювання матки, а саме хронічний
ендометрит. Ця патологія може виникнути після будь-якого запального захворювання репродуктивної системи,
а також внаслідок внутрішньоматкових втручань (переривання вагітності,
діагностичне вишкрібання порожнини
матки, хірургічні травми матки, тривале використання внутрішньоматкових
контрацептивів).
Інші фактори — ожиріння, прийом
препарату Тамоксифен та його аналогів, генетична схильність (синдром
Лінча), використання замісної гормональної терапії високодозованими препаратами.
Симптоми поліпів ендометрія?
Найчастіше — порушення менструального циклу, а також менструальні
кровотечі, больовий симптом, неможливість завагітніти, нормальне прогресування вагітності, оскільки поліп ендометрія є одним із факторів, що перешкоджає
нормальній імплантації плідного яйця.
Як діагностувати поліп ендометрія?
У 80 % випадків ефективний метод УЗД. Найінформативніший метод діагностики
— гістероскопія — дозволяє також під візуальним контролем успішно провести операцію по видаленню поліпа.
Лікування поліпу ендометрія?
Лікування поліпу ендометрія полягає в його хірургічному видаленні. Адже, все, що
виникає в організмі у результаті неконтрольованого ділення клітин, майже у 100 % випадків підлягає видаленню. Поліп ендометрія не є винятком.
Переважно використовують метод кюретажу порожнини матки. У розвинутих країнах про нього вже тільки згадують. Він не дозволяє прицільно контролювати ділянку та
глибину втручання. Це вкрай небезпечна процедура для жінок, що планують вагітність.
«Золотим стандартом» лікування поліпів ендометрія є гістрероскопія. Він дозволяє одночасно діагностувати та видалити поліп. Суть методу полягає у використанні
інструментів, які дозволяють проводити оперативне втручання під візуальним контролем, тобто лікар на моніторі бачить все, що відбувається в порожнині матки, та може
прицільно видалити поліп.
Дмитро КУЛЬЧИЦЬКИЙ, лікар акушер-гінеколог

томість, самі канючимо у
МВФ кредити. І хоча Росія
для нас — не приклад, але
зі злісними боржниками,
як мій знайомий, борються більш рішуче. Там суди
швидко виносять рішення,
арештовують автомобілі, ПАРАДОКС
телевізори, пральні машини та інші предмети побують нарахування пені за несвоєчасну
тової техніки. Більше того, виселяють із оплату комунальних рахунків. Це ознавеликих квартир у менші. Врешті-решт, чає, що наші борги стануть ще більшине випускають за кордон. Там судовими ми.
приставами і колекторами дітей лякають.
До старту опалювального сезону заВідомо, що одним із показників ефек- лишилося якихось два тижні, але ніхто
тивної роботи комунальників є здатність не б’є на сполох за гігантські борги. Всі
збирати платежі за надані житлово-ко- сподіваються, що знову пронесе. Коли
мунальні послуги. Тут ВРКП «Вишгород- холод дістане таки, народ почне ремтепломережа» похвалитися нічим. Ви- ствувати, чехвостити владу. А, може,
вісили списки боргів по будинках і все? розпочинати треба зі своєї платіжки,
Можливо, треба ввести в практику смс- друзів, знайомих і рідних?
розсилки, автообдзвони, а потім перехоНезважаючи на глобальне потепліндити до більш рішучих дій — співпраці з ня, зима неминуче прийде до Вишгороколекторськими фірмами, і передавати да. Британські метеорологи твердять,
їм недобросовісних абонентів. А як інак- що вона буде найхолоднішою у Європі
ше вибивати борги? Не розпеченим же за останні 30 років, хоча наші кліматолопаяльником в одне місце — це не наш ги запевняють, що все буде як завжди.
метод.
Але у будь-якому разі хочеться, щоб баЗ 1 травня 2019 року вступили у силу тареї у квартирі були теплими і кіт мурзміни до Закону України «Про житлово- котів біля них.
комунальні послуги». Вони передбачаВолодимир ТКАЧ

Два покоління опісля…
ІСТОРІЯ І СЬОГОДЕННЯ
Щороку свідомі громадяни Вишгорода
беруть участь у перепохованні воїнів, загиблих на Південно-Західному фронті у 1941
році, в селі Гатному. Протягом десятків років після війни численні останки воїнів знаходять і викопують на місцях бойовищ біля
Києва і в області. Зокрема, і у Вишгородському районі. Ці акції присвячуються черговим річницям визволення м. Києва восени
1943 року.
Теми тої війни тепер поблякли. Згаданий
фронт обороняв від окупантів і Київ та Вишгород. За 74 роки від Борщівської трагедії перших місяців війни змінилося вже два статистичних покоління.
Група осіб із фізкультурно-спортивного товариства «Україна» та місцевих козаків нещодавно здійснила історико-меморіальний похід
місцями бойовищ Південно-Західного фронту.
Маршрут: Вишгород-Київ-Бориспіль-Баришівка-Борщі-Березань-Яготин-Пирятин-Березова
Рудка, урочище Шумейкове-Гадяч-Лохвиця.
…У вересні 1941 р. Київ уже був оточений
гітлерівцями. Треба було відступати, бо невідступ призвів би до немислимих жертв для армії
і населення. Воно так у підсумку і сталося. Та
штаб фронту (командуючий — генерал-полковник Михайло Кирпонос) не отримував на
це наказу від Ставки (Й. Сталіну здача Києва
ворогу здавалась неймовірною). Наказ про відступ і прорив оточення штаб одержав тільки 18
вересня, тобто через три дні після оточення.
Генерал В. Петров писав у мемуарах: «Система оперативного керівництва військами вичерпала свої можливості. Опір ворогу пішов на
спад. Припинилось постачання. Витрати палива та боєприпасів не поповнювались. Мотори
заглушувались, танки, автотранспорт, гармати
зупинялись. Відносна рухливість військ знизилась до нуля». У Баришівському котлі була розгромлена танкова міць фронту…
У «котлах» виявились сотні тисяч солдатів
і офіцерів, у тому числі — і керівництво фронтом. Рухатись вдень було небезпечно, дороги
блокувала німецька армія. Ворожа авіація бомбувала хаотичний рух відступаючих військ і населення.
Наші війська діяли розрізнено на свій страх
і ризик, що призводило до карколомних втрат.
Частини армії рухались у напрямі на Лохвицю,
але саме там, уже повторно, зімкнулось кільце німецького оточення. Колона штабу фронту
під командуванням М. Кирпоноса вийшла на
прорив оточення вночі 19 вересня. У ній ішли
біля 800 осіб, в основному командири супроводження, декілька бронемашин і протитанкових
гармат.

Але за короткий час німецькі танки знищили і бронетехніку, і гармати. Після них автоматники при підтримці мінометів продовжували обстрілювати цю колону в яру.
М. Кирпонос віддав наказ окопатись в урочищі Шумейкове (заліснений яр) і дочекатись
темноти. Але загін Південно-Західного фронту
до того часу вже помітили німці і відкрили по
ньому вогонь. Вони і гадки не мали, що натрапили на штаб фронту.
20 вересня 1941 р. відбувся історичний генеральський бій. На багнети пішов штаб Південно-Західного фронту. У жорстокому бою
в урочищі Шумейкове полягли командуючий
фронтом генерал-полковник Михайло Кирпонос, начальник штабу фронту генерал Василь
Тупиков та інші вищі офіцери і цивільні керівники України.
Як потім виявилось, загальні втрати Червоної армії вбитими і полоненими на Київському
театрі дій складали більше 700 тис. осіб. Це
була одна із найбільших поразок того часу.
Політруку Віктору Жадовському вдалося
вийти з оточення, і він багато чого розповів про
ті трагічні героїчні дні.
М. Кирпонос був поранений у ногу, але
знаходився в бойовому строю. Та вже увечері отримав смертельне поранення від міни, що
розірвалась поряд. Жадовський і довірений
М. Кирпоноса майор Гненний знищили генеральські знаки розрізнення. Порізали і спалили
весь одяг генерала, щоб німці не могли взнати,
якого рангу офіцера вони вбили під час бою.
Під вогнем противника тіло генерала захоронили тут же, поряд із рівчаком. Віктор Жадовський виніс із бою документи і нагороди М.
Кирпоноса.
У 1943 р. останки М. Кирпоноса перенесли
до Києва і там перезахоронили. Тепер вони
знаходяться на Алеї невідомого солдата.
У Київському і в інших котлах початкового
етапу війни були вбиті сотні тисяч наших солдатів. Про більшість із них до цього часу невідомо
— ні обставин смерті, ні місця поховання.
У селі Березова Рудка, неподалік Пирятина, в місцевому народному музеї демонструється діорама «Битва в урочищі Шумейкове».
А перед самим урочищем на церемонійному
плаці з музейною архітектурою височить величний пам’ятник над могилою полеглих воїнів.
Не менш імпозантний пам’ятник біля могили
воїнів Борщівської трагедії стоїть поблизу автотраси Київ-Харків. Вище Баришівки знаходиться скромний обеліск полеглим танкістам
фронту…
Анатолій МИСЬКО,
керівник походу, очевидець 1941 р.,
адмірал-командор
Українського козацтва

Вишгород
Субота, 28 вересня 2019 року

СПРАВИ ВЕТЕРАНСЬКІ

Минулого четверга відбулася звітновиборча конференція ветеранської організації Вишгородського району.
Серед 82 делегатів — ветерани праці, війни, Збройних сил та активісти ветеранського руху. Серед запрошених — представники
органів влади та місцевого самоврядування,
відділів та структурних підрозділів РДА, громадських організацій. Відкрили конференцію та привітали делегатів вихованці Вишгородського ДНЗ «Чебурашка».
Учасники конференції заслухали робочі
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Звітували, обговорювали гострі теми

звіти голови районної ради ветеранів та голови ревізійної комісії, обрали новий склад
ревізійної комісії та делегатів до обласної
конференції, обговорили найбільш гострі
теми.
На завершення заходу активним членам
районної організації ветеранів вручили грамоти від райдержадміністрації та районної
ради, а також нагороди — активістам ветеранського руху та кращим первинним ветеранським організаціям Вишгородщини.
Влас. інф.

Не економте гроші!
Мудра людина, яка прожила ціле
життя, розуміє, що треба жити одним днем і радіти кожному своєму
БАЖАННЮ. Тому що з роками цих
самих бажань чомусь стає все менше і менше.
Багато років тому, коли ще була
живою моя мудра бабуся, вона якось
сказала нам з мамою, коли ми вішали
нові штори до Великодня, одну чудову
річ… Штори були, за тогочасними мірками, супермодними: з
асиметричними ламбрекенами, китичками, іншими прибамбасами… Вони ніяк не хотіли чіплятися до карнизів, падали
нам на голову… ми лаялися, возилися, реготали, знову бралися до справи…
Слова мудрої бабусі:
– Ще зовсім недавно я б до стелі стрибала, якби у мене
з’явилися такі штори. А зараз — ні найменшого бажання…
Воно проходить, дівчата… бажання проходить. До всього. І
до речей, і до людей…
Робіть все, поки у вас є на це бажання. Витрачайте гроші
на дурниці — не економте! Дурниця дарує радість, а економія
— ні. Куди збирати? На похорон? Ще нікого непохованим не
залишили… Радійте, поки є радість… Любіть, поки хочеться…
Настає час, коли й тепла чужого не хочеться… Нічого вже
не хочеться… Напевно, природа так спеціально робить, щоб
ми спокійніше йшли, не чіплялися ні за речі, ні за людей…
Ось і я вже готова піти… А якби зараз могла повернутися
у ваші роки, то жила б одним днем і раділа кожному бажанню…
Бабусі давно немає. А я живу саме так: одним днем і радіючи кожному бажанню…
Із соцмереж

ДОЗВІЛЛЯ

Щоб квітло диво кольорове

У Вишгородській міській організації ветеранів війни, праці і Збройних сил після літнього
швидкоплину знову зустрілися у дружньому
гурті члени жіночого клубу «Майстриня».
Життєві долі у кожної склалися по-різному, та
мудрий вік спонукає організовувати свій вільний
час у товаристві таких же активних, небайдужих
матерів, бабусь. А жіночий клуб сприяє довірливому спілкуванню, щирим роздумам про сьогодення,
пошуку творчих уподобань для змістовного дозвілля. Тож і вирішили змінити назву клубу, тепер це
жіночий клуб «Активне дозвілля».
На засідання принесла свої роботи із флористики Людмила Плащевська, яка теж приєдналася

«Експромт» нікого не залишає байдужим
Драматичний театр «Експромт»
Вишгородського міського Центру
творчості «Джерело» порадував глядачів, запросивши на виставу за мотивами роману Роберта Стівенсона
«Острів скарбів». Чотирнадцять юних
обдарувань протягом години тримали
залу РБК «Енергетик» у напрузі.

ЖИТТЯ ЯСКРАВЕ

… За кулісами, звісно, серйозно,
творчо і наполегливо з дітьми певний час
працювали художній керівник Наталія Філіпова та режисер-постановник Альона
Петлярська. Тож, на сцені – динамічна
гра, переконливе втілення різних характерів і темпераментів героїв у ході пошуку
скарбів, які капітан Флінт заховав на без-

ПОЗАШКІЛЛЯ

до нас. Мов живі цвіли орхідеї, вабили нев’янучими
кольорами інші квіти із розмаїтого різнобарв’я літа.
Багатьом сподобалося це творче захоплення. Адже
виготовлений вправними жіночими руками маленький шедевр може прикрасити будь-який куточок у
кімнаті, бути приємним подарунком.
Ідей і творчих планів на подальшу роботу у нас
багато, зокрема, проведення персональних виставок робіт. Тож творчої наснаги, шановні трудівниці,
для розвитку мистецтва краси і збагачення духовного життя. Щоб не в’яли кольори любові!
Людмила БОЛДИРЕВА,
заступник голови
міської організації ветеранів

людному острові… Ефектності дійству додали і бездоганні костюми героїв, якісний
звук та освітлення, і музичне оформлення.
Влітку ц. р. «Острів скарбів», а також виставу «Тутта та Людвіг» колектив
показав на Міжнародному фестиваліакадемії дитячої кіно-театральної творчості «Золотий ключик» у Болгарії, м.
Приморско. Отримав Гран-прі, відзнаки
у номінаціях «Краща режисура», «Краще
пластичне вирішення», «Кращі сценічні
костюми», кращі чоловіча та жіноча ролі
також. Практично всі актори вибороли
нагороди.
Разом із тим на Міжнародному фестивалі «Експромт» представив культуру нашої країни, сприяв налагодженню
дружніх стосунків та дитячої дипломатії з
колективами сонячної Болгарії.
Загалом літо у наших театралів було
спекотним, адже репетиції та зйомки у
серіалах і кіно не припинялися. Ще б пак
— вони мають гарний приклад: керівники колективу Наталія Філіпова та Альона
Петлярська, чий освітній багаж досить
вагомий (закінчили по кілька вищих навчальних закладів), постійно працюють
над собою і вдосконалюються.
— Я є членом Національної спілки театральних діячів України, а це — безліч
майстер-класів, семінарів, які ми з дітьми
із задоволенням відвідуємо, — розповідає Наталія. — У свою чергу вистави
нашого колективу переглядають пред-

ставники Спілки — театральні критики,
режисери, народні та заслужені актори
України, які надають свої рекомендації.
Для наших юних акторів провідні режисери професійних театрів проводять майстер-класи. Тобто, і ми, педагоги, постійно вдосконалюємось, і наші вихованці.
Важливою є й участь їхніх батьків.
Вони надають вагому допомогу, контролюють роботу дітей над роллю вдома,
мотивують нас, педагогів, до нових цілей.
— Головне не нашкодити, внутрішній
світ дитини дуже складний інструмент, з
яким треба делікатно працювати, — каже
Альона Петлярська. — Адже основа майстерності актора — це не лише гарно вивчений та поданий текст, це персонаж,
характер, який необхідно правильно
зрозуміти, створити та пережити. Тому
ми вчимо дітей створювати повноцінний
образ, оволодівати засобами акторської
майстерності: мімікою, дикцією, інтонацією, пластикою, рухами, фантазією,
вмінням імпровізувати та ін. Це дає можливість акторові встановити емоційний
контакт із глядачем, примусити співпереживати тому, що відбувається на сцені.
І глядач справді не залишається байдужим. Про це свідчать зосереджені обличчя в залі, пильні погляди, приковані
до сцени, і оплески, якими нагороджують
юних акторів.
Валентина ЯКОВЕНКО,
методист ЦТ «Джерело»
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ПОНЕДІЛОК, 30 ВЕРЕСНЯ 2019 РОКУ
КАНАЛ 1+1
06:30, 07:10, 08:10, 09:10
Снiданок з «1+1»
07:00, 08:00, 09:00, 12:00,
16:45, 19:30 «ТСН»
09:25, 10:20 «Життя
вiдомих людей»
11:20, 12:20 «Мiняю
жiнку»
13:15 «Сiмейнi
мелодрами»
14:15 Т/с «Величне
столiття. Роксолана»
17:10 Т/с «Наречена зi
Стамбула»
19:20 «Секретнi
матерiали»
20:45, 21:45 Т/с «Свати»
22:45 «Грошi»
00:00 «Танцi з зiрками»

2+2
06:00 Мультфiльми
08:00 «Помста природи»
09:15, 18:15 «Спецкор»
09:55, 18:50 «ДжеДАI»
10:35, 19:25, 20:30
Т/с «Ментiвськi вiйни.
Харкiв-2»
14:30 Х/ф «Пiдстава»
16:00 Х/ф «Її звали Нiкiта»
21:30 Т/с «Касл-7»
23:05 Х/ф «Урок
виживання»

13:45 #ВУкраїнi
14:30 Д/с «Аромати
Пiвденної Африки»
15:15 Х/ф «Пармська
обитель»
17:10 Плiч-о-плiч
17:30 Перша шпальта
18:25 Тема дня
19:30 Разом
19:55 Д/с «Життя з
левами»
22:15 Д/с «Левиний рик»
00:00 Телепродаж Тюсо

UA:ПЕРШИЙ
06:30, 07:00, 08:00, 09:00,
09:25, 13:00, 15:00, 18:00,
21:00, 23:10 Новини
06:35, 07:05, 08:05, 09:05
Доброго ранку, Країно!
09:30 Т/с «Елiза».

ТРК «УКРАїНА»
06:30, 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

13:20, 15:30 Агенти
справедливостi
16:00, 23:30 Iсторiя
одного злочину
18:00 Т/с «Пошта»
19:50 Ток-шоу «Говорить
Україна»
21:00 Т/с «Таємниця
Марiї»
ТЕТ
06:00 ТЕТ Мультиранок
09:30 М/ф «Їжачок Боббi:
Колючi пригоди»
11:15 Т/с «Рання пташка
2»
12:00, 13:00 Сiмейка У
12:30, 13:30, 20:00
Одного разу пiд
Полтавою
14:00 СуперЖiнка

15:00, 19:00 4 весiлля
17:00 Панянка-селянка
22:00 Iгри Приколiв
23:00 Т/с «Хамелеон»
00:00 Казки У Кiно
СТБ
06:20 Т/с «Коли ми
вдома»
09:25 Т/с «Коли ми
вдома. Нова iсторiя»
12:20 МайстерШеф
15:25, 19:00, 23:45 Хата
на тата
17:30, 23:00 ВiкнаНовини
18:00 Слiдство ведуть
екстрасенси
21:00 Т/с «Вибiр матерi»
НОВИЙ КАНАЛ

06:50 М/ф «Тарзан»
08:40 Х/ф «Проти
шторму»
11:00 Х/ф «Пограбування
в ураган»
13:00 Х/ф «Зiткнення з
безоднею»
15:20 Х/ф «Пiслязавтра»
17:50 Х/ф «Безсоромна
мандрiвка»
19:40 Х/ф «За бортом»
22:00 Т/с «Подорожники»
23:00 Х/ф «Почни
спочатку»
ІНТЕР
07:00, 08:00, 09:00, 12:00,
17:40 Новини
07:10, 08:10 «Ранок з
Iнтером»
09:20, 18:00, 19:00

Ток-шоу «Стосується
кожного»
11:15, 12:25 Х/ф
«Операцiя «Тушонка»
14:00 Х/ф «Прогулянка по
Банкоку»
15:50 «Чекай на мене.
Україна»
20:00 «Подробицi»
21:00 «Речдок.
Особливий випадок.
Сiмейна хронiка»
22:00 «Слiдство вели... з
Леонiдом Каневським»
23:50 Т/с «Схiднi
солодощi 2»

новини
10:10 Не дай себе
обдурити
11:00 Антизомбi.
Дайджест
12:10, 13:20, 16:25 Х/ф
«Олександр»
12:45, 15:45 Факти. День
16:40 Х/ф «РЕД»
18:45, 21:05 Факти. Вечiр
20:15 Бiльше нiж правда
21:20 Т/с «Розтин
покаже»
22:20 Свобода слова
23:55 Х/ф
«Найвеличнiший шоумен»

ICTV
06:35 Факти тижня
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:20 Надзвичайнi

5 КАНАЛ
06:00, 21:40 Час-Time
06:20, 15:15 Невигаданi
iсторiї

07:00, 08:00, 09:00, 10:00,
11:00, 12:00, 13:00, 14:00,
15:00, 16:00, 17:00, 18:00,
19:00, 22:00, 23:00, 00:00
Час новин
07:15, 08:10, 21:25
Актуально: Економiка.
Полiтика. Соцiум
07:30 Хронiка дня
09:25, 17:40 Час громади
09:40, 10:10, 11:10, 12:25,
13:10, 16:10, 17:10, 18:20,
19:30 Iнформацiйний
день
12:30 Брифiнг речника
Мiнiстерства оборони
14:10 Медекспертиза.
Поради
23:15 Лiнiйка
документальних
проектiв

ВIВТОРОК, 1 ЖОВТНЯ 2019 РОКУ
КАНАЛ 1+1
06:30, 07:10, 08:10, 09:10
Снiданок з «1+1»
07:00, 08:00, 09:00, 12:00,
16:45, 19:30 «ТСН»
09:25, 10:20 «Життя
вiдомих людей»
11:20, 12:20 «Мiняю
жiнку»
13:15 «Сiмейнi
мелодрами 6»
14:15 Т/с «Величне
столiття. Роксолана»
17:10 Т/с «Наречена зi
Стамбула»
19:20 «Секретнi
матерiали»
20:45, 21:45 Т/с «Свати»
22:45 «Мiняю жiнку 14»
2+2

06:00 Мультфiльми
08:00 Т/с «Удар у
вiдповiдь-5»
09:40, 18:15 «Спецкор»
10:20, 18:50 «ДжеДАI»
11:00, 17:15 «Загублений
свiт»
12:55 «Помста природи»
13:15 Х/ф «Санктум»
15:20 Х/ф «Гнiв»
19:25, 20:25 Т/с
«Ментiвськi вiйни.
Харкiв-2»
21:30, 23:05 Т/с «Касл-7»
UA:ПЕРШИЙ
06:30, 07:00, 08:00, 09:00,
09:25, 13:00, 15:00, 18:00,
21:00, 23:10 Новини
06:35, 07:05, 08:05, 09:05
Доброго ранку, Країно!

09:30 Т/с «Елiза».
11:45 Своя земля
11:55 Енеїда
13:10 Хто в домi хазяїн
13:45 Вiдкривай Україну з
Суспiльним
14:30 Д/с «Аромати
Пiвденної Африки»
16:10 Д/с «Свiт дикої
природи»
17:15, 19:30 Плiч-о-плiч
17:30 Cпiльно
18:25 Тема дня
21:45 Нашi грошi
22:15 Д/с «Левиний рик»
00:00 Телепродаж Тюсо
ТРК «УКРАїНА»
06:30, 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
13:20, 15:30 Агенти
справедливостi
16:00, 00:00 Iсторiя
одного злочину
18:00 Т/с «Пошта»
19:50 Ток-шоу «Говорить
Україна»
21:00 Т/с «Таємниця
Марiї»
23:20 Контролер
ТЕТ
06:00 ТЕТ Мультиранок
09:45 М/ф «Дiномама»
11:15 Т/с «Рання пташка
2»
12:00, 13:00, 22:00
Сiмейка У

12:30, 13:30, 20:00
Одного разу пiд
Полтавою
14:00 СуперЖiнка
15:00, 19:00 4 весiлля
17:00 Панянка-селянка
23:00 Т/с «Хамелеон»
00:00 Казки У Кiно
СТБ
06:00 Т/с «Коли ми
вдома»
09:05 Т/с «Коли ми
вдома. Нова iсторiя»
11:55 МайстерШеф
15:15 Хата на тата
17:25, 22:55 Вiдлiк часу
17:30, 23:00 ВiкнаНовини
18:00 Слiдство ведуть
екстрасенси

19:00 Наречена для тата
21:00 Т/с «Вибiр матерi»
23:45 Один за всiх
НОВИЙ КАНАЛ
06:05, 07:35 Kids Time
07:40 Т/с «Бiблiотекарi»
08:20 Т/с «Цiлком
секретно»
12:10 Х/ф «Голоднi iгри.
Переспiвниця. Частина 2»
15:00, 22:00 Т/с
«Подорожники»
16:00, 21:00 Варьяти
17:00, 19:00 Хто проти
блондинок
23:00 Х/ф «Простачка»
ІНТЕР
07:00, 08:00, 09:00, 12:00,
17:40 Новини

07:10, 08:10, 09:20 «Ранок
з Iнтером»
10:00 «Корисна
програма»
11:00, 12:25 Т/с «Надiя на
порятунок»
13:20, 14:15 «Речдок»
15:10 «Речдок.
Особливий випадок»
16:25 Ток-шоу «Роман з
Ольгою»
18:00, 19:00 Ток-шоу
«Стосується кожного»
20:00 «Подробицi»
21:00 «Речдок.
Особливий випадок.
Сiмейна хронiка»
22:00 «Слiдство вели... з
Леонiдом Каневським»
23:50 Т/с «Схiднi
солодощi 2»

ICTV
06:30 Ранок у великому
мiстi
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:20 Надзвичайнi
новини
10:10 Бiльше нiж правда
11:15, 13:20, 21:25 Т/с
«Розтин покаже»
12:45, 15:45 Факти. День
13:50, 16:20 Х/ф
«Чужий-3»
16:35 Х/ф «РЕД-2»
18:45, 21:05 Факти. Вечiр
20:20 Громадянська
оборона
23:15 Х/ф «Хижак-2»
5 КАНАЛ
06:00, 21:40 Час-Time

07:00, 08:00, 09:00, 10:00,
11:00, 12:00, 13:00, 14:00,
15:00, 16:00, 17:00, 18:00,
19:00, 22:00, 23:00, 00:00
Час новин
07:15, 08:10, 21:25
Актуально: Економiка.
Полiтика. Соцiум
07:25 Хронiка дня
09:20, 17:45 Час громади
09:40, 10:10, 11:10, 12:25,
13:10, 16:10, 17:10, 18:20,
19:30 Iнформацiйний
день
12:30 Брифiнг речника
Мiнiстерства оборони
14:10 Медекспертиза.
Поради
15:15 Невигаданi iсторiї
23:15 Лiнiйка
документальних проектiв

СЕРЕДА, 2 ЖОВТНЯ 2019 РОКУ
КАНАЛ 1+1
06:30, 07:10, 08:10, 09:10
Снiданок з «1+1»
07:00, 08:00, 09:00, 12:00,
16:45, 19:30 «ТСН»
09:25, 10:20 «Життя
вiдомих людей»
11:20, 12:20 «Мiняю
жiнку»
13:15 «Сiмейнi
мелодрами»
14:15 Т/с «Величне
столiття. Роксолана»
17:10 Т/с «Наречена зi
Стамбула»
19:20 «Секретнi
матерiали»
20:45, 21:45 Т/с «Свати»
22:45, 23:50 «Свiт
навиворiт 10: Бразилiя»

2+2
06:00 Мультфiльми
08:00 Т/с «Удар у
вiдповiдь-5»
09:40, 18:15 «Спецкор»
10:20, 18:50 «ДжеДАI»
11:00, 17:20 «Загублений
свiт»
13:50 Х/ф «Нестримнi»
15:15 Х/ф «Леон-кiлер»
19:25, 20:30 Т/с
«Ментiвськi вiйни.
Харкiв-2»
21:30, 23:05 Т/с «Касл-7»
UA:ПЕРШИЙ
06:30, 07:00, 08:00, 09:00,
09:25, 13:00, 15:00, 18:00,
21:00, 23:10 Новини
06:35, 07:05, 08:05, 09:05
Доброго ранку, Країно!

09:30 Т/с «Елiза».
11:45 Своя земля
11:55 Енеїда
13:10 #ВУкраїнi
13:40, 17:15 Плiч-о-плiч
14:30 Д/с «Аромати
Пiвденної Африки»
15:15 Хто в домi хазяїн
15:45 Вiдкривай Україну з
Суспiльним
17:30 Нашi грошi
18:25 Тема дня
19:55 Д/с «Життя з
левами»
21:45 #@)?$0 з Майклом
Щуром
22:15 Д/с «Левиний рик»
00:00 Телепродаж Тюсо
ТРК «УКРАїНА»
06:30, 07:10, 08:15 Ранок

з Україною
07:00, 08:00, 09:00, 15:00,
19:00 Сьогоднi
09:30 Зiрковий шлях
11:20 Реальна мiстика
13:20, 15:30 Агенти
справедливостi
16:00, 00:00 Iсторiя
одного злочину
18:00 Т/с «Пошта»
19:50 Ток-шоу «Говорить
Україна»
21:00 Т/с «Таємниця
Марiї»
23:20 Гучна справа
ТЕТ
06:00 ТЕТ Мультиранок
10:05 Х/ф «Соляна
принцеса»
11:15 Т/с «Рання пташка

2»
12:00, 13:00, 22:00
Сiмейка У
12:30, 13:30, 20:00
Одного разу пiд
Полтавою
14:00 СуперЖiнка
15:00, 19:00 4 весiлля
17:00 Панянка-селянка
23:00 Т/с «Хамелеон»
00:00 Казки У Кiно
СТБ
06:50 Т/с «Коли ми
вдома»
08:50 Т/с «Коли ми
вдома. Нова iсторiя»
10:55 МайстерШеф
14:30 Хата на тата
17:25, 22:55 Вiдлiк часу
17:30, 23:00 Вiкна-

Новини
18:00 Слiдство ведуть
екстрасенси
19:00 Битва екстрасенсiв
21:00 Т/с «Вибiр матерi»
23:45 Зваженi та щасливi
НОВИЙ КАНАЛ
07:40 Т/с «Бiблiотекарi»
08:20 Т/с «Цiлком
секретно»
13:20 Х/ф «Безсоромна
мандрiвка»
15:10, 22:00 Т/с
«Подорожники»
16:00, 21:00 Improv Live
Show
17:00, 19:00 Дiти проти
зiрок
22:50 Х/ф «Пустун»
00:50 Т/с «Ми такi»

ІНТЕР
07:10, 08:10, 09:20 «Ранок
з Iнтером»
10:00 «Корисна
програма»
11:00, 12:25 Т/с «Надiя на
порятунок»
13:20, 14:15 «Речдок»
15:10 «Речдок.
Особливий випадок»
16:25 Ток-шоу «Роман з
Ольгою»
18:00, 19:00 Ток-шоу
«Стосується кожного»
20:00 «Подробицi»
21:00 «Речдок.
Особливий випадок.
Сiмейна хронiка»
22:00 «Слiдство вели... з
Леонiдом Каневським»

23:50 Т/с «Схiднi
солодощi 2»
ICTV
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:20 Надзвичайнi
новини
10:05 Громадянська
оборона
11:20, 13:20, 21:25, 01:15
Т/с «Розтин покаже»
12:45, 15:45 Факти. День
13:55 Х/ф «Секретнi
матерiали: Хочу вiрити»
16:25 Х/ф «Чужий»
18:45, 21:05 Факти. Вечiр
20:20 Секретний фронт
23:15 Х/ф «Чужий проти
Хижака»
5 КАНАЛ

07:00, 08:00, 09:00, 10:00,
11:00, 12:00, 13:00, 14:00,
15:00, 16:00, 17:00, 18:00,
19:00, 22:00, 23:00, 00:00
Час новин
07:10, 08:10, 21:25
Актуально: Економiка.
Полiтика. Соцiум
07:40 Драйв
09:25, 17:45 Час громади
09:40, 10:10, 11:10, 12:20,
13:10, 16:10, 17:10, 18:20,
19:30 Iнформацiйний
день
12:30 Брифiнг речника
Мiнiстерства оборони
14:10 Медекспертиза.
Поради
15:15 Невигаданi iсторiї
23:15 Лiнiйка
документальних проектiв

ЧЕТВЕР, 3 ЖОВТНЯ 2019 РОКУ
КАНАЛ 1+1
06:30, 07:10, 08:10, 09:10
Снiданок з «1+1»
07:00, 08:00, 09:00, 12:00,
16:45, 19:30 «ТСН»
09:25, 10:20 «Життя
вiдомих людей»
11:20, 12:20 «Мiняю
жiнку»
13:15 «Сiмейнi
мелодрами»
14:15 Т/с «Величне
столiття. Роксолана»
17:10 Т/с «Наречена зi
Стамбула»
19:20 «Секретнi
матерiали»
20:40, 21:40 Т/с «Свати»
22:30 «Право на владу»
2+2

06:00 Мультфiльми
08:00 Т/с «Удар у
вiдповiдь-5»
09:40, 18:15 «Спецкор»
10:20, 18:50 «ДжеДАI»
11:00, 17:15 «Загублений
свiт»
12:55 «Помста природи»
13:30 Т/с «Перевiзник»
19:25, 20:25 Т/с
«Ментiвськi вiйни.
Харкiв-2»
21:30, 23:05 Т/с «Касл-7»
UA:ПЕРШИЙ
06:30, 07:00, 08:00, 09:00,
09:25, 13:00, 15:00, 18:00,
21:00, 23:10 Новини
06:35, 07:05, 08:05, 09:05
Доброго ранку, Країно!
09:30 Т/с «Елiза».

13:10 UA:Фольк. Спогади
14:30 Д/с «Аромати
Пiвденної Африки»
16:15 Д/с «Свiт дикої
природи»
17:15 Плiч-о-плiч
17:30 #ВУкраїнi
19:30 Перший на селi
19:55 Д/с «Життя з
левами»
21:45 Схеми. Корупцiя в
деталях
22:15 Д/с «Левиний рик»
00:00 Телепродаж Тюсо
ТРК «УКРАїНА»
06:30, 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
13:20, 15:30 Агенти
справедливостi
16:00, 00:00 Iсторiя
одного злочину
18:00 Т/с «Пошта»
19:50 Ток-шоу «Говорить
Україна»
21:00 Т/с «Таємниця
Марiї»
23:20 Слiдами мiфiв
про Роттердам + Мiф
четвертий
ТЕТ
06:00 ТЕТ Мультиранок
09:30 Х/ф «Щоденник
слабака»
11:15 Т/с «Рання пташка
2»
12:00, 13:00, 22:00

Сiмейка У
12:30, 13:30, 20:00
Одного разу пiд
Полтавою
14:00 СуперЖiнка
15:00, 19:00 4 весiлля
17:00 Панянка-селянка
23:00 Т/с «Хамелеон»
СТБ
06:25 Т/с «Коли ми
вдома»
11:05 МайстерШеф
14:25 Хата на тата
17:29, 22:59 Вiдлiк часу
17:30, 23:00 ВiкнаНовини
18:00 Слiдство ведуть
екстрасенси
19:00 Зваженi та щасливi
21:00 Т/с «Вибiр матерi»

23:45 Я соромлюсь свого
тiла
НОВИЙ КАНАЛ
07:05 Т/с «Бiблiотекарi»
07:50 Т/с «Цiлком
секретно»
12:50 Х/ф «За бортом»
15:10, 22:00 Т/с
«Подорожники»
16:00, 21:00 Шалена зiрка
17:10, 19:00 Хто зверху?
23:00 Х/ф «З любов’ю,
Саймон»
ІНТЕР
07:00, 08:00, 09:00, 12:00,
17:40 Новини
07:10, 08:10, 09:20 «Ранок
з Iнтером»
10:00 «Корисна

програма»
11:00, 12:25 Т/с «Надiя на
порятунок»
13:20, 14:15 «Речдок»
15:10 «Речдок.
Особливий випадок»
16:25 Ток-шоу «Роман з
Ольгою»
18:00, 19:00 Ток-шоу
«Стосується кожного»
20:00 «Подробицi»
21:00 «Речдок.
Особливий випадок.
Сiмейна хронiка»
22:00 «Слiдство вели... з
Леонiдом Каневським»
23:50 Т/с «Схiднi
солодощi 2»
ICTV
06:30 Ранок у великому

мiстi
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:20 Надзвичайнi
новини
10:00 Секретний фронт
11:10, 13:20, 21:25 Т/с
«Розтин покаже»
12:45, 15:45 Факти. День
13:35, 16:20 Х/ф «Чужий»
16:30 Х/ф «Чужий-3»
18:45, 21:05 Факти. Вечiр
20:20 Антизомбi.
Дайджест
23:15 Х/ф «Чужi проти
Хижака. Реквiєм»
5 КАНАЛ
06:00, 21:40 Час-Time
07:00, 08:00, 09:00, 10:00,
11:00, 12:00, 13:00, 14:00,
15:00, 16:00, 17:00, 18:00,

19:00, 22:00, 23:00, 00:00
Час новин
07:10, 08:10, 21:25
Актуально: Економiка.
Полiтика. Соцiум
07:25 Хронiка дня
08:40 Свiтла енергiя
09:25, 17:45 Час громади
09:40, 10:10, 11:10, 12:25,
13:10, 16:10, 17:10, 18:15,
19:30 Iнформацiйний
день
12:30 Брифiнг речника
Мiнiстерства оборони
14:10 Медекспертиза.
Поради
15:15 Невигаданi
iсторiї
23:15 Лiнiйка
документальних
проектiв

П’ЯТ Н ИЦ Я, 4 ЖОВТНЯ 2019 Р ОК У
КАНАЛ 1+1
06:30, 07:10, 08:10, 09:10
Снiданок з «1+1»
07:00, 08:00, 09:00, 12:00,
16:45, 19:30 «ТСН»
09:25, 10:20 «Життя
вiдомих людей»
11:20, 12:20 «Одруження
наослiп»
13:15 «Сiмейнi
мелодрами»
14:15 Т/с «Величне
столiття. Роксолана»
17:10 Т/с «Наречена зi
Стамбула»
19:20 «Секретнi
матерiали»
20:25, 22:30 «Лiга смiху»
00:35 «Київ Вечiрнiй»

2+2
06:00 Мультфiльми
08:00 Т/с «Удар у
вiдповiдь-6»
09:40, 18:15 «Спецкор»
10:20, 18:50 «ДжеДАI»
11:00, 17:15 «Загублений
свiт»
13:55 Х/ф «В i’мя БенГура»
15:30 Х/ф «Аттiла»
19:25 Т/с «Перевiзник»
23:10 Х/ф «Мобi Дiк:
Полювання на монстра»
UA:ПЕРШИЙ
06:30, 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».
11:45 Своя земля
13:10 Д/с «Браво, шеф!»
14:30 Д/с «Аромати
Колумбiї»
15:15 UA:Фольк. Спогади
16:15 Д/с «Свiт дикої
природи»
17:25 Схеми. Корупцiя в
деталях
19:30 Розсекречена
iсторiя
20:30 Д/с «Життя з
левами»
21:55 Перша шпальта
22:30 Як дивитися кiно
23:00 Х/ф «Бiлий бог»
ТРК «УКРАїНА»

06:00, 09:30 Зiрковий
шлях
06:30, 07:10, 08:15 Ранок
з Україною
07:00, 08:00, 09:00, 15:00,
19:00 Сьогоднi
11:30 Реальна мiстика
13:30, 15:30 Т/с
«Референт»
18:00 Т/с «Пошта»
19:50 Ток-шоу «Говорить
Україна»
21:00 Свобода слова
Савiка Шустера
00:00 Т/с «Несолодка
помста»
ТЕТ
06:00 ТЕТ Мультиранок
09:30 Х/ф «Елвiн i

бурундуки»
11:15 Т/с «Рання пташка
2»
12:00, 13:00 Сiмейка У
12:30, 13:30, 20:00
Одного разу пiд
Полтавою
14:30 СуперЖiнка
15:30, 19:00 4 весiлля
16:30 Х/ф «Один вдома 4»
18:00 Панянка-селянка
21:00 Х/ф «Сам удома 5:
Святкове пограбування»
22:45 Х/ф «Не погрожуй
Пiвденному Центру,
попиваючи сiк у чорному
кварталi»
СТБ
06:20 Т/с «Коли ми

вдома»
08:15 Т/с «Коли ми
вдома. Нова iсторiя»
11:10, 19:00, 22:45
МайстерШеф
14:40 Хата на тата
17:25, 21:55 Вiдлiк часу
17:30, 22:00 ВiкнаНовини
18:00 Слiдство ведуть
екстрасенси
23:00 Х-фактор
НОВИЙ КАНАЛ
08:10 Х/ф «Почни
спочатку»
10:10 Т/с «Подорожники»
14:00, 21:40, 23:50 Екси
16:20, 19:00 Топ-модель
по-українськи

Леонiдом Каневським»
ІНТЕР
07:00, 08:00, 09:00, 12:00,
17:40 Новини
07:10, 08:10, 09:20 «Ранок
з Iнтером»
10:00 «Корисна
програма»
11:00, 12:25 Т/с «Надiя на
порятунок»
13:20, 14:15, 23:50
«Речдок»
15:10 «Речдок.
Особливий випадок»
16:25 Ток-шоу «Роман з
Ольгою»
18:00 Ток-шоу
«Стосується кожного»
20:00 «Подробицi тижня»
22:00 «Слiдство вели... з

ICTV
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:25 Надзвичайнi
новини
10:10 Антизомбi.
Дайджест
11:05, 13:20, 00:15 Скетчшоу «На трьох»
12:45, 15:45 Факти. День
16:20, 22:55 Т/с «Вижити
за будь-яку цiну»
18:45 Факти. Вечiр
20:10 Дизель шоу
5 КАНАЛ
06:00, 21:40 Час-Time
06:25 Машина часу
07:00, 08:00, 09:00, 10:00,

11:00, 12:00, 13:00, 14:00,
15:00, 16:00, 17:00, 18:00,
19:00, 22:00, 00:00 Час
новин
07:10, 08:15, 21:25
Актуально: Економiка.
Полiтика. Соцiум
07:30 Хронiка дня
09:25, 16:45 Час громади
09:40, 10:10, 11:10, 12:25,
13:10, 16:10, 18:15, 19:30
Iнформацiйний день
12:30 Брифiнг речника
Мiнiстерства оборони
14:10 Медекспертиза.
Поради
15:15 Невигаданi iсторiї
17:10 Кендзьор
22:45 Лiнiйка
документальних проектiв

СУБОТ А , 5 ЖОВТНЯ 2 019 Р ОК У
КАНАЛ 1+1
06:45 «Грошi»
08:00 «Снiданок.
Вихiдний»
10:00, 10:35 «Їмо за 100»
11:15 «Громада на
мiльйон. Спецiалiсти»
12:30, 13:30, 14:30, 15:30
«Свiт навиворiт»
16:30 «Вечiрнiй квартал»
18:30 «Розсмiши комiка»
19:30 «ТСН»
20:15 «Українськi
сенсацiї»
21:30 «Жiночий квартал»
23:30 «Свiтське життя»
2+2
06:00 Мультфiльми

08:00 «ДжеДАI.
Дайджест-2018»
09:00 «Загублений свiт»
13:50 Х/ф «Король Артур i
лицарi круглого столу»
15:30 Х/ф «Повернення
Геркулеса»
17:15 Х/ф «12 раундiв»
19:20 Х/ф «12 раундiв-2:
Перезавантаження»
21:10 Х/ф «12 раундiв-3:
Блокада»
23:00 Х/ф «Ласкаво
просимо до раю-2»
UA:ПЕРШИЙ
06:30, 07:10, 08:10, 09:10
Доброго ранку, Країно!
07:00, 08:00, 09:00, 21:00,

23:20 Новини
09:30 Енеїда
10:55 Вiдкривай Україну з
Суспiльним
11:45 М/с «Марин та його
друзi. Пiдводнi iсторiї»
12:55 Х/ф «Пармська
обитель»
15:15 Д/с «Браво, шеф!»
16:15 Разом
17:20 Плiч-о-плiч
17:35 Д/ф «Америка.
Унiкальна Амазонка:
Пiвденна Америка» 21:25
Д/с «Спiльноти тварин»
22:20 Т/с «Монро»
00:00 Телепродаж Тюсо
ТРК «УКРАїНА»

07:00, 15:00, 19:00
Сьогоднi
07:30 Зiрковий шлях
09:00, 15:20 Т/с
«Таємниця Марiї»
17:00, 21:00 Т/с «Про що
не розповiсть рiка»
20:00 Головна тема
23:00 Х/ф «Зведенi
сестри»
ТЕТ
06:00 ТЕТ Мультиранок
12:15 М/ф «Маленький
принц»
14:15, 01:00 Панянкаселянка
15:15 Богиня шопiнгу
17:15 Х/ф «Елвiн та

бурундуки 2»
19:00 Одного разу пiд
Полтавою
22:00 Сiмейка У
23:30 Казки У Кiно
СТБ
07:05 Прокинься з
Ектором!
08:05 Зваженi та щасливi
10:05 Ток-шоу «Зважся!»
12 +
11:00 Т/с «Вибiр матерi»
19:00 Х-фактор
22:00 МайстерШеф
НОВИЙ КАНАЛ
06:00, 07:05 Kids Time
06:05 М/с «Лунтик»

07:10 Подiум
09:00 Т/с «Бiблiотекарi»
10:00 Дiти проти зiрок
12:00 Хто проти
блондинок
14:00 Хто зверху?
16:00 Х/ф «Автомонстри»
18:00 Х/ф
«Трансформери»
21:00 Х/ф
«Трансформери: Помста
занепалих»
00:00 Х/ф «Гребберси»
ІНТЕР
06:10 Х/ф «Чингачгук Великий Змiй»
08:00 «Шiсть соток»
09:00 «Готуємо разом»

10:00 Ток-шоу «Роман з
Ольгою»
11:30 Х/ф «Дорога Олено
Сергiївно»
13:30 Х/ф «Весна на
Зарiчнiй вулицi»
15:15 Т/с «Я подарую тобi
свiтанок»
20:00 «Подробицi»
20:30 «Крутiше всiх.
Новий сезон»
22:25 «Великий бокс.
Денис Берiнчик - Патрiцiо
Лопес Морено»
00:30 Х/ф «Цей
незручний момент»
ICTV
07:15 Я зняв!

09:05 Т/с «Вижити за
будь-яку цiну»
12:45 Факти. День
13:00 Дизель шоу
16:50, 19:10 Х/ф
«Чужий-4: Воскресiння»
18:45 Факти. Вечiр
19:25 Х/ф «Чужi
(Чужий-2)»
22:10 Х/ф «Хижак»
00:25 Х/ф «Чужий проти
Хижака»
5 КАНАЛ
06:20, 10:25, 13:30, 14:15
Машина часу
07:00, 08:00, 09:00, 10:00,
11:00, 12:00, 13:00, 14:00,
15:00, 16:00, 17:00, 18:00,

19:00, 21:00, 23:00, 00:00
Час новин
07:20, 11:10 Феєрiя
мандрiв
07:45, 08:50, 21:55
Актуально: Економiка.
Полiтика. Соцiум
08:15 Хронiка тижня
10:10 Iсторiя успiху
12:10 Олiмпiйськi iсторiї
12:30 Брифiнг речника
Мiнiстерства оборони
17:15 Стоп корупцiї!
18:20, 23:15 Про вiйсько
19:25 Особливий погляд
21:30 Вiкно в Америку
22:05 Лiнiйка
документальних
проектiв

Вишгород
Субота, 28 вересня 2019 року

ІНФОРМ

7

Нові моделі договірних відносин на послуги
централізованого водопостачання та водовідведення
відносини між колективним споживачем та індивідуальними
споживачами регулюються статутом такого об'єднання та рішеннями його уповноважених органів управління.
У разі, якщо співвласники багатоквартирного будинку самостійно не обрали (до 01.05.2020 р.) одну з моделей
організації договірних відносин та/або не дійшли згоди з
виконавцем про розмір плати за обслуговування внутрішньобудинкових систем багатоквартирного будинку, що забезпечують постачання відповідної комунальної послуги,
між виконавцем відповідної комунальної послуги та кожним
співвласником укладається індивідуальний договір без
обслуговування внутрішньобудинкових систем про надання комунальної послуги відповідно до вимог ч. 3 ст. 14
ЗУ «Про житлово- комунальні послуги» з урахуванням таких
особливостей:
1) виконавець забезпечує відповідність кількісних та
якісних характеристик послуги встановленим нормативам
на межі централізованих інженерно-технічних систем постачання послуги виконавця та внутрішньобудинкових систем
багатоквартирного будинку;
2) до плати виконавцю комунальної послуги за індивідуальним договором не включається плата за обслуговування
внутрішньобудинкових систем багатоквартирного будинку,
що забезпечують постачання відповідної комунальної послуги;
3) технічне обслуговування, поточний та капітальний ремонти внутрішньобудинкових систем багатоквартирного будинку, що забезпечують постачання відповідної комунальної
послуги, здійснюються співвласниками чи залученими ними
уповноваженими на виконання таких робіт особами за рахунок співвласників.
Договори про надання житлово-комунальних послуг
укладаються відповідно до типових або примірних договорів,
затверджених постановою Кабінету Міністрів України № 690
від 05.07.2019 р.
Вишгородське МКП «Водоканал» закликає своїх споживачів зважити «за» та «проти» кожної моделі управління та в
термін до 01 травня 2020 року визначитися з видом договору
вашого будинку.
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Відповіді на кросорд,
надрукований у №30’2019
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1. З 1 травня 2019 року введено в дію новий ЗУ «Про житлово-комунальні послуги», яким передбачено нову класифікацію житлово-комунальних послуг, нову систему взаємовідносин, що виникатимуть у процесі надання та споживання
цих послуг, визначено особливості укладання договорів у
багатоквартирному будинку, передбачено нові моделі договірних відносин у сфері надання послуг з централізованого
водопостачання та централізованого водовідведення.
Відповідно до статті 12 ЗУ «Про житлово-комунальні послуги», їх надання здійснюється виключно на договірних засадах.
Договір про надання комунальної послуги укладається
між виконавцем відповідної послуги та споживачем або особою, яка відповідно до договору або закону укладає такий
договір в інтересах споживача.
За рішенням співвласників багатоквартирного будинку,
прийнятим відповідно до закону, договір про надання комунальної послуги укладається з виконавцем відповідної комунальної послуги. Співвласники багатоквартирного будинку
(об'єднання співвласників багатоквартирного будинку) самостійно, в термін до 01.05.2020 року, обирають одну з моделей організації договірних відносин:
— договір з індивідуальним споживачем з обслуговуванням внутрішньобудинкових систем;
— договір з колективним споживачем;
— колективний договір.
Індивідуальний договір з обслуговування внутрішньобудинкових систем про надання комунальних послуг
укладається між співвласником багатоквартирного будинку
та виконавцем відповідної комунальної послуги.
Виконавець комунальної послуги за індивідуальним договором забезпечує відповідність кількісних та якісних характеристик послуги встановленим нормативам на межі
внутрішньобудинкових систем багатоквартирного будинку
та інженерно-технічних систем приміщення споживача.
Обслуговування, поточний ремонт внутрішньобудинкових систем багатоквартирного будинку, що забезпечують
надання відповідної комунальної послуги (крім послуг з постачання та розподілу природного газу і електричної енергії), здійснюються виконавцем такої послуги на підставі відповідного договору із співвласниками. Капітальний ремонт
внутрішньобудинкових систем багатоквартирного будинку,
що забезпечують надання відповідної комунальної послуги,
здійснюється співвласниками чи залученими ними уповноваженими на виконання таких робіт особами за рахунок
співвласників.
Плата виконавцю комунальної послуги з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення
за індивідуальним договором складається з:
1) плати за послугу, що розраховується, виходячи з розміру затверджених цін/тарифів на відповідну комунальну послугу та обсягу спожитих комунальних послуг, визначеного
відповідно до законодавства;
2) плати за абонентське обслуговування, граничний розмір якої визначається Кабінетом Міністрів України;
3) плати за обслуговування, поточний ремонт внутрішньобудинкових систем багатоквартирного будинку, які забезпечують надання такої послуги, що визначається договором між виконавцем та співвласниками.
У разі укладення індивідуального договору про надання
комунальної послуги в багатоквартирному будинку, управління яким здійснює управитель, до договору про надання
послуг з управління багатоквартирним будинком вносяться
зміни в частині зменшення кошторису витрат на утримання багатоквартирного будинку та прибудинкової території
на суму витрат на утримання, обслуговування та поточний
ремонт внутрішньобудинкових систем багатоквартирного
будинку, що забезпечують постачання відповідної комунальної послуги.
Колективний договір про надання комунальної послуги
укладається з виконавцем такої послуги особою, уповноваженою на це співвласниками, від імені та за рахунок усіх
співвласників багатоквартирного будинку.
Такою уповноваженою особою може бути:

— співвласник багатоквартирного будинку;
— управитель багатоквартирного будинку;
— уповноважений орган управління об'єднання співвласників багатоквартирного будинку; правління житлово-будівельного кооперативу;
— інша фізична чи юридична особа, уповноважена рішенням співвласників (уповноваженого органу управління
об'єднання співвласників багатоквартирного будинку).
У разі укладення колективного договору, до відносин
між співвласниками багатоквартирного будинку та уповноваженою співвласниками особою застосовуються положення Цивільного кодексу України про доручення, якщо інше не
встановлено домовленістю між ними.
Колективний договір про надання комунальних послуг
підписується на умовах, визначених у рішенні співвласників
(уповноваженого органу управління об'єднання співвласників багатоквартирного будинку), та є обов'язковим для виконання всіма співвласниками.
Рішення співвласників (уповноваженого органу управління об'єднання співвласників багатоквартирного будинку)
про укладання колективного договору про надання комунальних послуг, прийняте у встановленому законом порядку, обов'язково має визначати умови укладання та виконання такого договору, в тому числі, але не виключно:
а) уповноважену особу, яка від імені та за рахунок співвласників укладає та виконує колективний договір про надання комунальних послуг;
б) порядок ведення уповноваженою особою обліку обсягу спожитих комунальних послуг та їх оплати, у тому числі
стосовно кожного співвласника;
в) порядок та умови здійснення уповноваженою особою
розподілу між співвласниками обсягу спожитої комунальної
послуги відповідно до законодавства;
г) визначення та порядок фінансування витрат уповноваженої особи, пов'язаних з укладенням та виконанням колективного договору про надання комунальних послуг;
ґ) порядок перерахування співвласниками на поточний
рахунок зі спеціальним режимом використання, відкритий
уповноваженою особою, коштів для оплати спожитих обсягів
комунальної послуги.
Вартість комунальних послуг, що надаються виконавцем за колективним договором про надання комунальних
послуг, складається із плати за послугу, що розраховується
виходячи з розміру затверджених цін/тарифів на відповідну
комунальну послугу та обсягу спожитих комунальних послуг,
визначеного та розподіленого відповідно до законодавства.
У вартість комунальних послуг, що надаються виконавцем за колективним договором про надання комунальних
послуг, не включаються плата за абонентське обслуговування та плата за обслуговування внутрішньобудинкових систем багатоквартирного будинку.
Технічне обслуговування, поточний та капітальний ремонти внутрішньобудинкових систем багатоквартирного
будинку, що забезпечують надання відповідної комунальної
послуги (крім послуг з постачання та розподілу природного
газу та електричної енергії), здійснюються співвласниками
чи залученими ними уповноваженими на виконання таких
робіт особами за рахунок співвласників.
Співвласники сплачують уповноваженій особі, яка від
їхнього імені та за їхній рахунок уклала колективний договір про надання комунальної послуги, плату за організацію
укладення та виконання такого договору, розмір якої визначається за погодженням сторін, якщо необхідність внесення
такої плати визначена договором.
У разі укладення колективного договору про надання
комунальної послуги виконавець забезпечує відповідність
кількісних та якісних характеристик послуги встановленим
нормативам на межі централізованих інженерно-технічних
систем постачання послуги виконавця та внутрішньобудинкових систем багатоквартирного будинку.
У разі укладення договору про надання комунальної
послуги об'єднанням співвласників багатоквартирного будинку як колективним споживачем такий договір
укладається з виконавцем відповідної послуги об'єднанням
співвласників багатоквартирного будинку від власного імені. Умови укладення та виконання такого договору, а також
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ВМКП «ВОДОКАНАЛ» ІНФОРМУЄ

НЕДIЛЯ, 6 ЖОВТНЯ 2 019 Р ОК У
КАНАЛ 1+1
06:45 «Українськi
сенсацiї»
08:00 «Снiданок.
Вихiдний»
09:00 «Лото-Забава»
09:45 «Свiт навиворiт 10:
Бразилiя»
10:50 «Свiт навиворiт»
13:10 Т/с «Свати»
19:30 «ТСН-Тиждень»
21:00 «Танцi з зiрками»
00:15 «Лiга смiху»
2+2
06:00 Мультфiльми
07:50 «ДжеДАI.
Дайджест-2018»
08:50 Т/с «Звонар»

11:50 Х/ф «Малавiта»
13:55 10 тур ЧУ з футболу
«Днiпро-1»- «Шахтар»
16:00 Х/ф «Збройний
барон»
18:15 Х/ф «Янголохоронець»
20:55 Х/ф «Людина
листопада»
23:00 «ПРОФУТБОЛ»
UA:ПЕРШИЙ
06:30, 07:10, 08:10, 09:10
Доброго ранку, Країно!
07:00, 08:00, 09:00, 21:00,
23:20 Новини
09:30 Енеїда
10:25 Д/с «Браво, шеф!»
11:50 М/с «Марин та його

друзi. Пiдводнi iсторiї»
13:00 Х/ф «Жар-птиця»
15:05 Д/с «Тайська кухня»
16:00 UA:Фольк. Спогади
17:00 Перший на селi
17:35 #ВУкраїнi
18:00 Д/ф «Америка.
Тропiчний лiс: Пiвденна
Америка»
19:00 Д/с «Суперчуття»
20:00 Д/с «Таємницi
людського мозку»
22:20 Т/с «Дiрк Джентлi»
00:00 Телепродаж Тюсо
ТРК «УКРАїНА»
06:30 Сьогоднi
07:30 Зiрковий шлях
08:10 Т/с «Про що не

розповiсть рiка»
12:00 Т/с «Несолодка
помста»
16:45, 21:00 Т/с «Шукаю
тебе»
19:00 Сьогоднi. Пiдсумки
з Олегом Панютою
23:15 Х/ф «Забудь мене,
мамо»
ТЕТ
06:00 ТЕТ Мультиранок
12:00 М/ф «Астерiкс i
Земля Богiв»
13:30 Х/ф «Щоденник
слабака 2: Правила
Родрiка»
15:15 Богиня шопiнгу
17:15 Х/ф «Сам удома 5:

Святкове пограбування»
19:00 Одного разу пiд
Полтавою
22:00 Х/ф «Не погрожуй
Пiвденному Центру,
попиваючи сiк у чорному
кварталi»
23:30 Сiмейка У
СТБ
06:00, 11:55 Хата на тата
09:00 Прокинься з
Ектором!
09:55 Наречена для тата
15:00 Слiдство ведуть
екстрасенси
18:00 Битва екстрасенсiв
19:55 Один за всiх
21:00 Я соромлюсь свого

тiла
НОВИЙ КАНАЛ
07:05 М/ф «Тропiчний лiс:
Iсторiя долини папоротi»
08:20 Х/ф «Зiткнення з
безоднею»
10:50 Х/ф «Автомонстри»
13:00 Х/ф
«Трансформери»
16:00 Х/ф
«Трансформери: Помста
занепалих»
19:00 Х/ф «Черепашки
нiндзя»
21:00 Х/ф «Черепашки
нiндзя 2»
23:10 Х/ф «Лялька»

ІНТЕР
08:00 «уДачний проект»
09:00 «Готуємо разом»
10:00 «Орел i решка.
Дива свiту»
11:00 «Орел i Решка.
Iвлєєва vs. Бєдняков»
12:00 «Крутiше всiх.
Новий сезон»
14:00 Т/с «Я подарую тобi
свiтанок»
18:00 Х/ф «Бруднi танцi»
20:00 «Подробицi»
20:30 Х/ф «Золото
Флiнна»
22:25 Х/ф «Вчитель на
замiну»
00:20 «Речдок»

ICTV
07:15 Антизомбi.
Дайджест
08:10 Т/с «Вiддiл 44»
11:45, 13:00 Х/ф
«Чужий-4: Воскресiння»
12:45 Факти. День
14:15 Х/ф «Чужi
(Чужий-2)»
16:55 Х/ф «Скайлайн»
18:45 Факти тижня
20:35 Х/ф «Скайлайн-2»
22:45 Х/ф «Хижак»
00:45 Х/ф «Хижак-2»
5 КАНАЛ
07:00, 08:00, 09:00, 10:00,
11:00, 12:00, 13:00, 14:00,

15:00, 16:00, 17:00, 19:00,
21:00, 23:00, 00:00 Час
новин
07:15 Феєрiя мандрiв
07:45, 08:50, 22:00
Актуально: Економiка.
Полiтика. Соцiум
10:30 Кiно з Я. Соколовою
12:10 Невигаданi iсторiї
15:10, 23:15 Свiтла
енергiя
17:10 Особливий погляд
18:00 Час. Пiдсумки
тижня з Анною
Мiрошниченко
19:25 Стоп корупцiї!
21:40 Час-Time
22:05 Лiнiйка
документальних проектiв
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ЗНАЙ НАШИХ!

Вишгородці перемагають у Китаї
Цього тижня у Китаї відбулися
велоперегони Poyang lake. Їх учасник — спортсмен Вишгородського
велоклубу «SkyFitness – GRAWE»
Олексій Касьянов разом із командою з України переміг у командному заліку. Це був 5-й етап змагань.
Гонка складалася з 11-ти етапів.
Кожного дня спортсмени долали майже 100 км із середньою швидкістю
45 кілометрів на годину. У велоперегонах взяли участь 160 учасників (21
команда) із Німеччини, Італії, Франції,

Голландії, Америки, Австралії, Монголії та Китаю.
Дуже приємно, що вишгородські
спортсмени популяризують велоспорт, представляють Вишгородщину
не тільки на всеукраїнському, а й на
міжнародному рівнях та є прикладом
для молодого покоління.
Бажаю їм нових великих перемог
та звершень.
Пишаймося!
Трохим ІВАНОВ,
заступник міського голови

«Літаючі жінки» — у Вишгороді
ТЕАТР НА ГАСТРОЛЯХ

Мешканці міста, району, області, м. Києва, підприємства
та організації можуть передплатити газету «Вишгород»
у будь-якому відділенні поштового зв’язку.
Індекс газети ТОВ «Газета «Вишгород»
у Каталозі місцевих періодичних видань 76063.
У Вишгороді відділ передплати Центру поштового зв’язку № 10
(пл. Т. Шевченка, 2) працює: понеділок — п’ятниця,
з 8:30 до 12:30 і з 13:30 до 17:30. Тел: (04596) 54-349.
НА РОБОТУ ПОТРІБНІ:
МЕНЕДЖЕР З ПРОДАЖУ
КОМІРНИК
РЕГІОНАЛЬНИЙ МЕНЕДЖЕР
ГОЛОВНИЙ БУХГАЛТЕР
Тел: (067) 506-92-30

ПРОПОНУЄМО РОБОТУ
На роботу (м. Київ) у торгово-розважальні, офісні центри,
у ресторани, нічні клуби, на будівельні майданчики та паркінг

ПОТРІБНІ ОХОРОННИКИ!
Гідна оплата праці. Графіки роботи: 1/2, 2/2, 15/15 (вахта),
денні та нічні зміни, рівень з/п — за результатами співбесіди.

ТЕЛ: (068) 790-69-69, (095) 711-83-27, ВЛАДИСЛАВ

Потрібні ПРАЦІВНИКИ НА ШИНОМОНТАЖ (на сезон), можна без досвіду. Тел: (096) 928-87-01
ПІДПРИЄМСТВО ЗАПРОШУЄ
НА РОБОТУ ПАКУВАЛЬНИЦЬ
(пакування плінтуса з пінопласту,
графік позмінний) — з/п 450грн/зміна,
ОПЕРАТОРА КОТЕЛЬНОЇ (графік 1/3)
— з/п 5000 грн., ПРИБИРАЛЬНИЦЮ
(три рази на тиждень) — з/п 6000 грн.
Довідки за тел: (044)496-28-88

РОБОТА У
ВИШГОРОДІ

— ПРИБИРАЛЬНИЦЮ\ПОСУДОМИЙНИЦЮ;
— КУХАРЯ\МАНГАЛЬЩИКА;
— ОФІЦІАНТА.
Деталі за номером: (093) 475-75-57

ЗНІМУ/КУПЛЮ ЖИТЛО У ГОСПОДАРЯ. Тел: (073) 505-80-80

Âèøãîðîä
e-mail: ngvyshgorod@gmail.com

У зв’язку з розширенням
штату в ресторані,
запрошуємо
в свою команду:

А чи знаєте ви, що до хмар і навіть вище
можна злетіти не тільки на борту «Боїнга».
Кохання здатне подарувати людині крила і
відірвати її від земного, реального світу. Та
наскільки довго може тривати такий ефемерний політ і чи є шанс, що він закінчиться
хепі-ендом?
Відповідь на це знають герої найромантичнішої і найзаплутанішої комедії «Літаючі
жінки» за твором французького драматурга
Марка Камолетті «Боїнг-Боїнг». П’єса неодноразово екранізувалася та виконувалась
акторами різних театрів по всьому світу. Є
вона і в репертуарі Ніжинського академічного українського драматичного театру ім.
М. М. Коцюбинського, який 09 жовтня 2019
р. уже втретє завітає із гастролями до нашого міста Вистава відбудеться о 19:00 у
БК «Енергетик».
Довідки з питань придання квитків за телефоном: 0501431868, 0936798692, Світлана.

З ювілеєм!
30 вересня виповнюється 80 років
нашому дорогому батьку, чоловікові, дідусю
Ігорю Борисовичу КОСТРЖИЦЬКОМУ!
80 років — це світло мудрості,
80 років — це повість колишніх перемог,
80 років — відпочинок від роботи,
80 років — відійшли турботи.
Бажаємо побільше хороших днів,
щасливих подій і миттєвостей, радісних звісток і свят. Нехай всі твої дні
будуть наповнені любов’ю рідних,
удачею, приємними клопотами, прекрасним самопочуттям і оптимістичним настроєм.
Дружина, діти, онуки

РОБОТА У ВИШГОРОДІ. На неповний робочий день потрібні
РОЗКЛЕЮВАЛЬНИКИ ОГОЛОШЕНЬ! Заробітна плата договірна. Тел: (063) 744-84-70

Директор, відповідальний за друк Телефон для довідок та замовлення реклами: (063) 26-23-255
Не всі думки авторів можуть збігатися з позицією редакції. Листування з читачами лише на стоТОВ «Газета «Вишгород»
рінках газети. Матеріали без зазначення автора, адреси і контактних даних не розглядаються. За
— Вікторія Шмигора
точність та правдивість фактів відповідальність несе автор.

Свідоцтво про реєстрацію КІ № 1746
від 23.01.2019 року Адреса: 04073,
м. Київ, вул. Сирецька, буд. 38.
Надруковано у «МЕГА-ПОЛІГРАФ»
Київ, вул. Марка Вовчка, 12/14.
Наклад 10 000 примірників

