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

Благоустрій — справа кожного. Це щороку доводять вишгородці під час загальноміських весняних толок. Причому виходять на подвір’я, вулиці, у
сквери і на набережну не лише у робочі, а й у вихідні дні.
Так, за інформацією заступника міського голови
Олександра Ростовцева, під час загальноміського прибирання 20 і 21 березня було задіяно чотири одиниці
техніки (трактор і три самоскиди), що вивезли близько
80 тонн сміття. Два сміттєвози збирали пакети із сміттям по всьому місту.
Було закуплено три сотні рукавиць та мішків обсягом до 120 кг — півтисячі. Учасникам загальноміської
толоки надали лопати, совки, віники.
На виконання розпорядження Вишгородського
міського голови Віктора Решетняка від 11 березня
2015 року № 18 по всьому місту 20-21 березня прибирали організації, установи та підприємства різної
форми власності. На вул. Ю. Кургузова вийшли лікарня і військкомат, Київську «прочісували» працівники
міськради та КПЖ і КГ, Набережну — «Тепломережа»
і «Водоканал», ПП Бондарук і «Ніка», схили — освітяни, алею С. Поташника — Вишгородська РДА, від
пам’ятного знаку чорнобильцям до бетонної чайки
широку смугу чистоти проклало Вишгородське управління Пенсійного фонду України. Вул. Н. Шолуденка чепурили забудовники і підприємці, серед них БЦ
«Фармація».
За інформацією депутата-мажоритарника з вул.
Київської, Ольги Мельник, 20-21 березня разом із ко-

мунальниками свою вулицю прибирали і мешканці Київської, 5, 9, 11, а на 28-29 березня заплановано прибрати навколо гаражів (обіцяє вийти Київська, 6 і 8).
Вишгородці — патріоти свого міста: і самі беруться наводити порядок, і комунальникам спати не дають.
Днями до редакції зателефонували із Набережної, 6-а.
Жінка, що не представилася, вимагала негайно прибрати сміття біля недобудови поряд (просп. Т. Шевченка, 5-а, так званий «Будинок піонерів»): хащі, мовляв,
собаки, туалет для п’яниць, а хто відповідає за територію — кінців не знайдеш.
Редакція звернулася до заступника міського голови, який… саме оглядав «фронт» робіт біля горезвісної
будівлі. Олександр Ростовцев повідомив, що власник,
ПП Мінцис, — упродовж багатьох років не слідкує за
територією, справа у суді, тому захаращену територію
доведеться розчистити міським комунальникам упродовж оголошеного 2-місячника благоустрою.
Далі — на стор. 3

Загальноміська толока

Вимітаємо негаразди
(репортаж із міських вулиць)

Детальні плани територій погоджуватимуться на профільній
комісії, проходитимуть експертизу і громадські обговорення

44 сесія міськради
Марина КОЧЕЛІСОВА
ФОТО — Андрій МАКСІМОВ, «Вишгород»

33 депутати і міський голова розглядали 20
запланованих питань порядку денного і п’ять
«з голосу» впродовж 3,5 години без перерви.
Мешканці свіжих багатоповерхівок, власники
дачних ділянок і звичні на засіданнях сесій
«громадські діячі» брали слово без дозволу,
гучно обіцяли «слідкувати за всіма» і втручалися в обговорення, а на зауваження відповідали
у старому партійному стилі («Ви де знаходитесь? Ви що собі дозволяєте? Ми говорили і
будемо говорити, і у вас не спитаємо!»)
Розповідь про себе кандидата на посаду першого заступника міського голови (його виступ та
коротку біографічну довідку див. на сайті газети
«Вишгород») люди з плакатами не слухали, а запропонували випробувати себе на громадських
засадах. Врешті, не зібравши потрібної кількості
голосів «за», ображений кандидат полишив залу
із вигуком: «Я не розумію, як ви працюєте з таким

депутатським корпусом».
Звіт про виконання Вишгородського міського
бюджету за 2014 рік було затверджено: доходи
по загальному фонду у сумі 36 021, 1 тис. грн, по
спеціальному — 19 480, 2 тис. грн; видатки, відповідно, 34 395,6 тис. грн і 12 489,7 тис. грн. Так само
затвердили використання коштів цільового фонду
в сумі 415 462,92 грн.
Внесення змін до рішення від 15.01.2015 р. №
42/9 «Про Вишгородський міський бюджет за 2015
рік» викликало гарячі дебати щодо коштів на придбання насосів для подачі води на Кургузова, 1 і
3-б, ремонту колектора і на оренду та зарплатню
працівникам КП «Координаційний центр з будівництва та земельних питань Вишгородської міської
ради». Депутати вимагали спочатку розглядати
програми, а вже потім — зміни до бюджету, надати
більшу суму ВМКП «Водоканал». Врешті, КЦ таки
виділили кошти на оренду та затвердили програму
розвитку на 2015 рік.
«Із голосу»:
— надали дозвіл на створення органу самоор-
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ганізації населення — вуличного комітету «мікрорайон ГАЕС 2015» (у межах
визначеної частини вулиць Спаської,
Покровської, пров. Андрія Первозванного та Преображенського);
— передали на баланс філії «Каскад Київських ГЕС і ГАЕС» лінію електропередачі для освітлення земляної
греблі вздовж лівого берега;
— внесли зміни і доповнення до
складу комітету з конкурентних торгів;
— прийняли до комунальної власності територіальної громади міста:
об’єкти інженерної інфраструктури (мережі зовнішнього освітлення буд. № 3 та
4 на вул. Ю. Кургузова);
світлофор на перехресті вул. Набережної та Глібова;
штучну новорічну ялинку з прикрасами;
колісний трактор;
10 квартир 3-6-ої секцій на вул. В.
Симоненка, 4-в.
Так само «з голосу» підтримали депутатський проект щодо публічного звітування про використання бюджетних
коштів.

штів пайової участі (внесків) замовників (інвесторів) у створенні і розвитку соціальної та
інженерно-транспортної інфраструктури м.
Вишгорода (див. на сайті міськради та чит. у
наступному номері газети «Вишгород»).
До рішення про розробку детального плану територій міста додали поправку — доповнити ч. 3 проекту рішення фразою: «поетапність (черговість поквартальної розробки) та
завдання на проектування перед укладанням
договору з суб’єктом господарювання (який
має у своєму складі архітектора, що має кваліфікаційний Сертифікат) погоджувати з профільною постійною депутатською комісією з
питань стратегії розвитку міста, будівництва,
транспорту та зв’язку. В зв’язку з цим, ч. 3 проекту рішення стає ч. 4, а ч. 4 відповідно — ч. 5».
Під час обговорення було озвучено звернення 53 молодих батьків до міського депутатського корпусу: при розробці детальних планів
зважати на об’єкти соціальної інфраструктури
та завчасно інформувати про будівництво на
біл-бордах, сайтах, у друкованих ЗМІ, щоби
громада працювала разом із депутатами. «Ви
підтримаєте нас, а ми на виборах підтримаємо
вас», — сказала Христина Чекаленко.
Пункт 12 порядку денного (про детальний
план територій на вул. Шкільній) було знято з
розгляду, оскільки він логічно входив до попереднього. Через відсутність висновків управління Держземагентства у Вишгородському
районі земельних ресурсів було знято з розгляду проект рішення затвердження технічної

Диригенти зали
Віктор РЕШЕТНЯК,
Вишгородський міський голова
Оце по-господарськи: дублювати КРУ,
УБОЗ і СБУ. Красно дякую депутатам, які
ігнорували закон, підписаний Президентом, а натомість придумали власне «публічне рішення»!
Із дня офіційного оприлюднення
набирає чинності і затверджений на
засіданні 44 сесії Порядок залучень,
розрахунку розмірів і використання ко-

Замість професіональних структур
— «народний» контроль, а диригенти
(без вищої музичної освіти) — емоційно
«врівноважений» і відомий своєю небайдужістю до неповнолітніх прапороносець,
ряджений (з натуральним кольором волосся) завсідник усіх мітингів та людина із
«світлим» минулим.
Як тут не згадати «Собаче серце»: хто
— співає хором і хто — працює!

документації із землеустрою щодо інвентаризації земельної ділянки загальною площею 4,1
га (в/ч А 2245) для будівництва навчально-тренувальної бази.
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28 березня

Тарифи-2015
ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЯ
ЯК ЗАРАЗ:
Зараз тарифи на електрику
залежать від того, електро- чи
газова плита у вас вдома. Якщо
електро-, то при споживанні до
250 кВ/місяць тариф складає 23,70 коп. за кВ/год.
При споживанні від 250 до 800 кіловат — тариф
32,22 коп. Понад 800 — 134,04 коп.
ЯК БУДЕ:
До 2017 р. українців чекає п’ять етапів підвищення тарифів, з яких два — вже до кінця цього року — у
квітні і у вересні. Тариф буде один для всіх — незалежно, газова чи електроплита у вас встановлена.
Зміниться і сітка тарифікації, яка теж буде єдиною для всіх споживачів. При споживанні 100 кіловат
на місяць, до кінця року тариф складе 45,6 коп. за
кіловат, при споживанні від 100 до 600 кіловат — 78,9
коп., понад 600 кіловат — 147,9 коп.

ГАЗ
ЯК ЗАРАЗ:
Тариф залежить від річного
об’єму споживання. Для домогосподарств, які мають лічильники і не перевищують ліміт 2 500 куб. м на рік, тариф становить 1,089 грн за кубометр, до 6 000 куб.
м — 1,788 грн, понад 6 000 куб. м — 3,645 грн. Тарифи для домівок, що не мають лічильників, дещо вищі.
ЯК БУДЕ:
Буде єдина ціна для домівок, які використовують
газ для опалення та приготування їжі, — 7,188 грн за
кубометр.
Із 1 жовтня по 30 квітня перші 200 куб. м газу тарифікуються по 3,6 грн за куб. м.
Більшість приватних будинків витрачають на рік
2-3 тис. куб. м газу (в опалювальний сезон — 600-700
куб. м за будинок площею 100-150 кв. м).

ОПАЛЕННЯ
ЯК ЗАРАЗ:
Для тих, у кого є лічильники на теплову енергію, тариф складає 312 грн/
Гкал, у кого немає — 9,22 грн/кв. м
(тільки в період опалення).
ЯК БУДЕ:
Нацкомісія регулювання енергетики і компослуг з 1 квітня підвищила
середньозважений тариф на тепло для населення з
312 грн/Гкал (без ПДВ) на 71,8 % до 537,2 грн/Гкал
(без ПДВ).
Важливо:
Це саме середньозважений тариф по всіх теплокомуненерго країни. Для кожного підприємства регіону він встановлюється індивідуально й іноді дуже
різниться від середнього показника.
Докладніше чит. на сайті газети «Вишгород»:
«Як зростуть тарифи на «комуналку»

Головна причина різкого підвищення тарифів зараз — штучне стримування їх зростання у минулому
За часів СРСР: населення сплачувало 3-4% від реальної вартості житловокомунальних послуг. Різницю енергопостачальним підприємствам компенсовувала держава.
За часи незалежності України: рівень відшкодування населенням реальних
витрат на житлово-комунальні послуги поступово підвищувався, але значну частину вартості
тарифу все ще компенсовувала держава.
Європейські країни: споживачі завжди сплачували реальну вартість житлово-комунальних послуг.

Електронний калькулятор
За матеріалами інтернет-ЗМІ і семінару
«Тарифна реформа для досягнення
енергетичної незалежності України»,
організованого представництвом
Світового банку в Україні та НСЖУ,
підготувала Марина КОЧЕЛІСОВА
На сайті Кабміну з’явився електронний
калькулятор для орієнтовного розрахунку
розміру субсидії на оплату послуг ЖКГ.
Для цього треба перейти за посиланням
http://www.kmu.gov.ua/control/calculato
і
вказати: кількість зареєстрованих у квартирі (будинку) осіб; дохід усіх осіб, які проживають (зареєстровані) у помешканні, за
місяць; місячну суму нарахувань за житлово-комунальні послуги.
Система автоматично розрахує, чи маєте ви право на субсидію, вкаже її орієнтовну суму і порекомендує звертатися за
оформленням. Або ж, навпаки, вкаже, що
не маєте права на пільги.
Увага! Розрахунки є попередніми і не охо-
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Держава — це я

Той, хто вважає, що українське
суспільство збурене «розбірками»
олігархів чи втратами у родині колишнього Президента, — дуже помиляється. Більшість населення шаленіє від зростання цін, з острахом
чекає квитанцій за «комуналку» та
розмірковує: «світить» чи «не сві-

тить» державна допомога.
По-радянськи розраховувати на
державу вже не вийде: за всі її «огріхи»
розплачуватися — нам. Хочемо ми цього чи не хочемо, а розраховувати доведеться лише на себе.
Добиватися того, щоб постачальні
підприємства були у підпорядкуван-

ні місцевої громади та впроваджували у життя
інвестиційні програми на встановлення лічильників. Використовувати альтернативні джерела
енергії, енергоощадні прилади. Берегти стіни,
дахи, підвали та об’єднуватися задля утеплення
помешкань із сусідами по багатоквартирних будинках.
Нині маємо два фронти: зовнішній (відбиватися від загарбника) і внутрішній (енергоощадна
політика й економія енергоресурсів) — і обидва
важливі. І там, і там застосовується шокова хірургія. Українське суспільство має її витримати.

Чому зростають тарифи?
Порівняйте: БАГАТОПОВЕРХОВІ БУДИНКИ
ЄВРОПЕЙСЬКІ КРАЇНИ

РАДЯНСЬКИЙ СОЮЗ,
УКРАЇНА ДО СЬОГОДНІ

Порівняйте: КОМУНАЛЬНІ ПІДПРИЄМСТВА
ЄВРОПЕЙСЬКІ КРАЇНИ

Ощадливе використання
Ощадливе
використання
Марнування енергоресурсів:
енергоресурсів:
• будинки зі значними енер- енергоресурсів:
• будинки з високим класом
• правдиві (високі) ціни на
говтратами;
енергоефективності;
енергоресурси згідно з їх
• неощадливе використання
• ощадливе
використання
собівартістю;
тепла, води, газу, електротепла, води, газу, електро• енергоефективне сучасне
енергії;
енергії;
обладнання;
• відсутність у населення мо• висока вартість послуг,
• чітка і контрольована систивації економити через
тому населення заощаджує
тема повного обліку енернизьку вартість послуг;
енергію;
горесурсів;
• державні інформаційні кам• державні програми та інфор• якісні послуги.
панії майже відсутні.
маційні кампанії мотивують населення до енергоощадливості.
Тарифи повністю покривають витрати на послуги, що
Плата за фактично
Плата за нормативами:
забезпечує інвестиції в інфспожиті послуги:
• неповний облік споживання;
раструктуру:
• повний облік споживання.
• завищені та застарілі норма• підприємства здійснюють
тиви.
заміну обладнання та мереж;
Житло у приватній власності: Житло у державній власності:
• використовуються альтер• сподівання на державу у ви• сподівання на себе у вирінативні джерела енергії;
рішенні питань житлово-кошенні питань житлово-ко• у структурі тарифу на темунальних послуг;
мунальних послуг;
плову енергію частка на
• відсутність
усвідомлення
• ментальність відповідальенергоресурси становить
себе власником житла
ного власника.
до 20%;
• надходжень від споживаМожливість вибору виконавця Відсутність конкуренції щодо тих
чів вистачає для того, щоб
окремих видів послуг:
послуг, де вона можлива:
своєчасно та в повному
• населення може обирати
• споживачі не мають можливособсязі розраховуватися з
постачальників послуг;
ті обирати більш якісні послуги
постачальниками енерго• конкуренція серед постаза оптимальними цінами;
ресурсів.
чальників забезпечує висо• відсутність конкуренції серед
ку якість обслуговування.
постачальників – причина
низької якості обслуговування. Держава стимулює до економії ресурсів:
• сучасні методики формуЗахист
малозабезпеченних Пільги як бідним, так і багатим:
вання тарифів орієнтовані
верств населення:
• неефективна система адресна енергозберігаючі за• адресна допомога малозаної допомоги малозабезпеходи;
безпеченним;
ченим;
дієві державні програми
• відсутність пільг.
• понад 84% пільговиків — не- •
підтримки.
бідне населення.
СПОЖИВАЙТЕ ЕФЕКТИВНО:

Що можна зробити вже сьогодні?

• встановіть лічильники на воду та
газ;
• закривайте кран, коли чистите зуби;
• не витрачайте воду даремно, коли
приймаєте душ та миєте посуд;
• вимикайте світло, коли виходите з
кімнати;
• вимикайте електроприлади з розетки, коли ними не користуєтеся;
• вимикайте газові конфорки одразу
після приготування їжі.
• Вчіться економити за допомогою
обачного використання енергоресурсів!

РАДЯНСЬКИЙ СОЮЗ,
УКРАЇНА ДО СЬОГОДНІ
Марнування енергоресурсів:
• занижені (низькі) ціни на
енергоресурси;
• енергоємне, застаріле обладнання;
• немає системи повного обліку енергоресурсів;
• неякісні послуги.

Неповне відшкодування тарифами витрат на послуги та відсутність коштів на інвестиції в
інфраструктуру:
• 65% мереж зношені більше
ніж наполовину, 35% з них
— майже повністю;
• високий рівень споживання
газу та залежність від Росії;
• більше, ніж 60% у структурі
тарифу на теплову енергію
становлять витрати на газ і
електроенергію;
• споживачі мають значні борги перед підприємствами, в
результаті — підприємства
не можуть своєчасно розраховуватися з постачальниками енергоресурсів.
Відсутність стимулів до економії ресурсів:
• система формування тарифів не стимулює до економії
енергоресурсів;
• недостатня державна підтримка заходів з енергозбереження.
ЗМІНЮЙТЕ МЕНТАЛЬНІСТЬ:

• використовуйте енергозберігаючу побутову техніку та лампочки;
• утепліть свою оселю;
• зачиняйте двері у під’їзді, щоб зберегти
тепло в усьому будинку;
• застосовуйте давачі руху, щоб ощадливо використовувати електроенергію у
під’їздах, на сходах, у коридорах.

• дбайте про комфорт свого
будинку;
• стежте за чистотою та порядком у під’їзді;
• доглядайте за подвір’ям;
• одразу повідомляйте комунальним службам про проблеми у наданні послуг;
• подумайте, що особисто
Ви можете змінити на краще та зробіть це!

• Великі зміни починаються з малого.
Зробіть перший крок!

• Не чекайте, поки зробить
сусід — почніть із себе!

СТАНЬТЕ ВІДПОВІДАЛЬНИМ:

Хто може розраховувати на субсидії? Кожна четверта родина
плюють усіх критеріїв, які враховуються при
призначенні субсидії. Для остаточного визначення права на отримання субсидії треба
звернутися до місцевого органу соцзахисту
населення. Складні випадки (призначення
субсидії на понаднормову площу інваліду,
фактична відсутність чи проживання в іншому місці зареєстрованих за певною адресою
людей і т. інш.) мають розглядати спеціально
створені при РДА комісії.
Субсидії виплачуватимуть уже в травні
цього року. Перед цим у квітні кожній родині
поштою надішлють два бланки документів –
заяви на оформлення субсидії та декларації
про доходи та видатки людей, які зареєстровані на одній житловій площі.
Їх потрібно заповнити та надіслати поштою або занести в орган соцзахисту населення за місцем реєстрації. В сільській
місцевості заяви та необхідні документи приймають уповноважені особи, призначені виконавчими органами сільських рад.
Із 1 квітня 2015 р. відміняються всі об-

меження стосовно майнового стану осіб, що
звертаються за отриманням субсидії, крім одноразової дорогої покупки на суму понад 50
тисяч гривень. На субсидію зможуть розраховувати навіть власники двох квартир, одна з
яких здається в оренду, або автомашини чи
земельного паю (наданого в оренду чи ні) і т.
інш. — все залежатиме від середньомісячного доходу на 1 людину в сім’ї.
Безробітні тепер (без довідки з центру зайнятості) зможуть також отримати субсидію,
надавши заяву та декларацію про відсутність
доходів.
Право на отримання субсидій матимуть
особи, які проживають в орендованому житлі. Ця норма особливо стосується тимчасово
преміщених осіб.
Субсидія призначається одному з членів
сім’ї, який зареєстраваний у житловому приміщенні та на якого відкритий рахунок для
оплати житлово-комунальних послуг. Право
на отримання житлових субсидій мають домогосподарства, в яких витрати на оплату

житлово-комунальних послуг, виходячи з соціальних норм житла та норм користування
послугами, перевищують розмір обов’язкової
оплати.
Для довідки: соціальна норма житла —
13,65 кв. м на одну людину + 35,22 кв. м на
сім’ю. Так, соціальні норми на сім’ю з двох
людей: 62,52 кв. м житла, 130 кВт/ч електроенергії в місяць і 1,6 куб. м гарячої води на
одну людину.
Житлова субсидія буде призначатися на
12 місяців. Після закінчення строку отримання субсидії органи соціального захисту населення проводитимуть розрахунок субсидії
на наступний період автоматично, письмово
повідомлюючи громадян про продовження дії житлової субсидії на певний період.
Субсидія буде розраховуватися на основі
прибутку за минулий календарний рік, тобто з 1 січня по 31 грудня 2014 р., без обліку
сплачених податків (чистий дохід). Скасовано
необхідність довідок про доходи, в тому числі
працюючих людей.

Вишгород
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Загальноміська толока

Вимітаємо негаразди

Виїзна нарада з міськими і районними комунальниками.
Перший зліва — міський голова Віктор Решетняк,
другий справа — депутат Київоблради
Олександр Приходько

(репортаж із міських вулиць)
(Початок — на стор. 1)
Другий дзвінок — з Гори, від Любові Підлісної з Межигірського Спаса, 18, — стосувався зрізаного осокору, який лежить уздовж
дороги із осені 2014-го. Гілки навколишні мешканці прибрали, а от стовбур — їм не під силу.
Ми зателефонували депутату-мажоритарнику, що виконав прохання людей зрубати
аварійне дерево, і Микола Кравченко завірив,
що під час загальноміської толоки 4 квітня
стовбур буде вивезено.
Благоустрій у приватному секторі – окрема тема. Так, свідомі мешканці Пісків навіть
гуртом зробили дитячий майданчик із пісочницею (кажуть, що за власні кошти закупили
пісок, брус, фарби). А тепер мріють прибрати
загиджений ліс. Справа за організатором —

Рецепт

дуже сподіваються на свого депутата-мажоритарника (Юрій Линник).
Чому засмічений приватний сектор, де
будь-які відходи можна використати, — запитання риторичне: все залежить від виховання і
звичок, які можна і треба змінювати. Вже років
зо два сміття з приватного сектору вивозять
за графіком і в спеціальних пакетах.
Щоправда, є такі «чистюлі», що підкидають своє сміття до багатоповерхівок або просто залишають на вулиці, де пакети шматують
тварини і птахи. На прохання мешканців приватного сектору повідомляємо, що побутові
відходи зазвичай вивозять після обслуговування кварталів багатоповерхівок — ближче
до обіду або у другій половині дня за таким
графіком:

ГОРА
вул. Межигірського Спаса:
середа — з 12:00
вул. М. Ватутіна:
субота — з 12:00
(пакети можна придбати за адресою:
вул. М. Ватутіна, магазин «Вега»)
ПІСКИ
вул. Глібова, Піщана:
понеділок, п’ятниця — з 12:00
вул. Святославська, Довженка, Мономаха, Космонавтів:
вівторок, п’ятниця — з 12:00
(пакети для сміття можна придбати за
адресою:
вул. Київська, 6 — магазин «Дніпро»;
вул. Київська, 3-а — магазин «Будмар-

Туберкульоз виліковний, і це не вирок…

Вадим ГОРДІЄНКО,
завідуючий
протитуберкульозною
службою КЗ
«Вишгородська ЦРЛ»,
лікар-фтизіатр
Щороку від туберкульозу помирає
близько 10 000 осіб. Більшість із
них можна було б врятувати, а
близьке оточення — вчасно дообстежити, щоб уникнути розповсюдження захворювання. В Україні
епідемія туберкульозу, оголошена
ще в 1995 р., триває — і до теперішнього часу її не вдалося подолати.
Є певні покращення в діагностиці,
але поширеність туберкульозу зупинити не так легко. Між тим, він – виліковний, а за який термін людина одужає – залежить лише від своєчасного
звернення до лікаря.
Сьогодні третина населення земної кулі інфікована мікобактеріями туберкульозу. Щорічно в світі на туберкульоз захворюють 7-10 млн людей
(загальна кількість хворих сягає 5060 млн). (Це дещо більше від усього
населення України чи Франції.) Один
хворий на туберкульоз може інфікувати в середньому 10-15 здорових
осіб, а якщо перебуватиме у школі,
театрі чи громадському транспорті, то
й більше.
24 березня весь світ відзначає
День боротьби з туберкульозом. Лікуванням цієї хвороби займається така
ланка медичної галузі як фтизіатрія.
Тож цей день став для численної армії
фтизіатрів — борців з цією недугою —
ще й професійним «святом» та днем

вшанування померлих від туберкульозу.
Туберкульоз — це інфекційне, соціально небезпечне захворювання,
яке передається від хворого до здорового повітряно-крапельним шляхом: частіше всього при спілкуванні
на близькій відстані у закритих приміщеннях або у тих, що погано вентилюються, при чханні та кашлі, збудником
якого є мікобактерія туберкульозу (паличка Коха ), що, зазвичай, міститься
в мокротинні. Це один із найдавніших
та найвитриваліших видів патогенних
мікроорганізмів у світі, надстійкий у
навколишньому середовищі.
За археологічними знахідками,
туберкульозом страждали люди і тварини відколи вони існують на Землі.
Так, у 1904 р. на території Німеччини знайшли кістяк людини, що жила
в кам’яному віці (приблизно за 5 000
років до н. е.), і лікар Бартельс установив туберкульозне ураження декількох грудних хребців. У Єгипетських
муміях (2 000-2 750 років до н. е.) знайшли туберкульозне ураження кісток.
Наприкінці ХІХ — початку ХХ ст.
була всесвітня епідемія туберкульозу.
І ця небезпека стала поштовхом до
значних відкриттів. У 1882 р. німецький вчений Роберт Кох відкрив збудника туберкульозу, якого назвали
його ім’ям, — паличкою Коха (мікобактерія туберкульозу). У 1887 р. наш
співвітчизник із Галичини Іван Пулюй
відкрив х-промені, а за 12-14 років
вони стали відомі, як «рентгенівські»
(за ім’ям німецького вченого Кондрата Рентгена, за що він отримав Нобелівську премію). Це започаткувало
розвиток рентгенології та поліпшило

діагностику туберкульозу.
Найчастіше туберкульозний процес вражає легені, адже це найбільш
сприятливе середовище для мікобактерій туберкульозу. Але туберкульоз
може бути і позалегеневим: внутрішньогрудних чи периферичних лімфатичних вузлів (частіше у дітей та
у осіб з імунодефіцитними станами),
хребта та кісток, поширені туберкульозні плеврити й менінгіти.
Частіше всього туберкульоз проявляється сухим чи вологим кашлем
упродовж місяця і більше, задишкою
при незначних фізичних навантаженнях, коливанням температури тіла від
37,3-37,5 більше 2-4 тижнів, нічною
пітливістю, втратою ваги за короткий
проміжок часу, поганим апетитом.
Але на ранніх стадіях захворювання
може протікати безсимптомно. Тому
вкрай важливим є щорічне флюорографічне обстеження дорослих (рентген легень), а дітям необхідно проводити туберкулінодіагностику (проби
Манту).
Щоб не захворіти, слід дотримуватись елементарних правил: регулярно
провітрювати житло, не допускати
накопичення пилу в приміщенні, не
купувати їжу на стихійних ринках, повноцінно харчуватись, уникати стресів, при найменших скаргах своєчасно звертатись до лікаря та проходити
щорічні флюорографії.
Лікування туберкульозу триває
мінімум 6 місяців, для громадян України є безкоштовним. А от народні методи — не панацея, їхня ефективність
не доведена.
Хай вам щастить, і, як кажуть у
фтизіатрії, — не кашляйте.

Електронний калькулятор

Хто може розраховувати на субсидії? Кожна четверта родина
Перевірка достовірності задекларованих даних буде проводитися
органами соціального захисту вже
після призначення субсидії на оплату
комунальних послуг — шляхом подання запитів у відповідні органи та
організації. У разі зміни обставин, які
можуть вплинути на отримання житлової субсидії (нові послуги, встановлення лічильників, нові доходи, отримання чи відмова від пенсії тощо),
заявник зобов’язується в місячний
термін повідомити управління соціального захисту населення.
Якщо були подані неповні або неправдиві дані про доходи та видатки

зареєстрованих у житловому приміщенні (будинку чи квартирі) осіб,
можлива відмова в призначені житлової субсидії чи припинення її надання, а заявник буде зобов’язаний
повернути надмірно перераховану
суму субсидії в двократному розмірі.
Розмір (і відсоток) обов’язкової
частки плати за житлово-комунальні послуги можна визначити самостійно: обчислити середньомісячний
сукупний дохід сім’ї за попередні 12
місяців; середньомісячний дохід на
одну особу ділиться на розмір прожиткового мінімуму (1176), отриманий результат ділиться на 2, а потім множиться на 15 %. Різниця між
обов’язковим і фактичним розміром

сплати за комунальні послуги і є розміром субсидії.
Приклад. Сукупний сімейний дохід за 12 місяців – 40 000 грн, середньомісячний – 3 333 грн. Середньомісячний дохід на одну особу — 833
грн. Відсоток обов’язкового платежу:
833 грн : 1176 грн : 2 х 15 % = 5, 3 %.
Обов’язковий платіж: 3 333 грн х 5,3
% = 176 грн.
Соціальні норми для надання субсидій, обов’язковий відсоток та щомісячну суму платежу можна також
подивитися на сайті
http://pomogalka.info/kak-samomurasschitat-subsidiyu-v-2014-2015gg/ або ... http://www.golos.com.ua/
article/252733

кет»;
вул. Мономаха — магазин «Продтовари»)
***
вул. Лугова:
четвер — з 12:00
пров. Дніпровський, вул. Поповича:
субота — з 12:00
(пакети можна придбати за адресою:
вул. В. Симоненка, 2-а, магазин «Продтовари»;
вул. Київська, 6 — магазин «Дніпро»;
вул. Київська, 3-а — магазин «Будмаркет»;
вул. Мономаха — магазин «Продтовари»)
Довідки за телефонами: (04596) 54 885
(приймальня КПЖ і КГ) або 25-049 (диспетчер).

44 сесія міськради

Детальні плани територій
погоджуватимуться на профільній
комісії, проходитимуть експертизу
і громадські обговорення
(Початок на стор. 1)
За відсутності погодження школи і лікарні знято з розгляду проект рішення про надання дозволу суперфіцію земельної ділянки
орієнтовною площею 0,0200 га для розміщення, будівництва та експлуатації котельні на твердому паливі (доля забезпечення життєдіяльності спеціалізованої школи «Сузір’я»).
Депутати принагідно відзначили оперативну реакцію заступника міського голови Олексія Рачинського (до проектів рішень додано
графічні матеріали) та надали згоду:
— на продаж ТОВ «Темп-2011» за 2 443 141 грн 88 коп. земельної ділянки площею 1,9918 га (вул. Новопромислова, 7/8-а) і ТОВ
«Меридіан плюс/Україна» за 931 853 грн 39 коп. (перший внесок
— 50 %, решта — у розстрочку на шість місяців) земельної ділянки
площею 0,5057 га (вул. Н. Шолуденка, 19)
— і на передачу в суборенду О. Довгань (на період дії договору
оренди ФОП Т. Савенок) земельної ділянки площею 0,0497 га для
розміщення магазину квітів «Лілея» (вул. Набережна, 6-а).
Із ТОВ «Ніка» Лтд розірвали договір оренди земельної ділянки
площею 0,5498 га (вул. В. Симоненка, 4-а), оскільки будинок введено в експлуатацію і земельна ділянка переходить у комунальну
власність.
Подовжено на п’ять років договори оренди ТОВ «Рута» — на
земельну ділянку загальною площею 0,7580 га (на березі р. Дніпро між територією ТОВ «Етерно» і ВАТ «Гідромеханізація») та ПП
«НВФ «Омега» — на земельну ділянку загальною площею 1,0684 га
(вул. Шлюзова, 4, стара промзона). Орендна ставка в обох випадках
встановлена у розмірі 8 % від нормативної грошової оцінки землі.
Вишгородський міський голова привітав іменинників березня та,
принагідно інформувавши про листи-звернення до сільських голів
Лівого берега, запросив депутатів і городян поміркувати над регіональним об’єднанням, аби територіальна реформа ішла знизу, в
інтересах громад міста і сіл та надавала усім рівні права.

Замість післямови

Звернення власника землі під забудову
Я — не забудовник, я власник землі (на розі вул. Шкільної
та просп. Т. Шевченка — ред.). До мене приходять інвестори та
забудовники з пропозиціями. Це нормальні поважні люди: вони
підтримують місцеві промислові підприємства під час фінансової
кризи; вони можуть побудувати людям житло, обіцяють налагодити інфраструктуру; вони надають можливість створити нові робочі
місця, забезпечити заробітною платнею будівельників, кранівників,
водіїв.
Я зустрічався з мешканцями «ОльжинГраду» — пояснював ситуацію. Ще раз пропоную зустрітися та обговорити, скласти вимоги
до забудовника.
До речі, коли розпочався скандал, мені подзвонила особа (начебто від голови правління ОСББ «ОльжинГрад»), пообіцяла узгодити це питання, сказала, що не треба з людьми нічого узгоджувати, а заплатити їй певну суму — і вона все зробить, і більше не буде
ніяких мітингів і пікетів.
Наголошую: я не буду вести сепаратні перемовини з кимось із
вищезазначених осіб. Сьогодні вони є, а завтра — нема (переоберуть), а люди залишаться невдоволеними.
Я так робити не буду. Приходьте, будемо спілкуватися і будемо
гарними сусідами.
Максим КАЛІНКІН

4

28 березня

Триває проект «STOP Корупції»

На Київщині
Прес-служба КОДА

Соціологічні
опитування
свідчать,
що однією з найгостріших проблем для
мешканців Київщини є корупція — понад
63% людей відзначають, що в цій сфері
потрібно наводити лад. Найбільш «благодатними» сферами для охочих нажитися
на простих громадянах традиційно залишаються земельні та кадастрові питання,
реєстрація майнових прав, дозвільні процедури в будівництві. Мета проекту «STOP
Корупції», який стартував нещодавно в
області, — зменшити рівень зловживань у
цих сферах на 70 % упродовж найближчих 4-5 місяців.
«Боротьба з корупцією – завдання номер
один для мене. Щоб не розпорошуватися і
досягти ефекту, ми розпочали з трьох інстанцій — Державної архітектурно-будівельної
інспекції, Держземагентства, Держреєстру»,
— наголошує перший заступник Київської
обласної державної адміністрації Лев Парцхаладзе.
На гарячій лінії проекту «STOP Корупції»
у Київській області зібралося вже чимало
фактів порушення прав громадян. Як приклад:
Іван, мешканець райцентру Сквира:

Дата

Вишгород

2015 року

«Проект землеустрою щодо відведення ділянки в оренду для обслуговування житлового будинку виготовлений. Але архітектор
пише відмови, посилаючись на закони, що не
мають жодного стосунку до справи. Знайомі
розповідали, що завжди, коли подаєш документи, потрібно вкласти конверт, бо буде
відмова».
Світлана, Білоцерківський район: «Щоб
оформити право власності на земельну ділянку, ми повинні були замовити обмір землі в
конкретній фірмі. Документи від інших просто
не приймали, хоча їхні послуги були на порядок дешевшими. Зіткнулася з цим ще кілька
років тому, але й зараз нічого не змінилось».
Сергій, Біла Церква: «Два тижні витратив на те, щоб подати документи в реєстраційну службу. То якогось папірця не вистачає,
то десь формулювання неправильне, то день
неприймальний».
Над кожним зверненням, що надходить
через форму зворотного зв’язку на сайт http://
www.stopcor.kiev.ua та за номером гарячої лінії (044) 578-00-04, працюють кваліфіковані
юристи. Вони разом зі скаржниками готують
документи для правоохоронних органів задля
встановлення справедливості.
Експерти зазначають, що зняти з людей
тягар хабарництва допоможе впровадження

СУЗІР’Я слів,
думок і почуттів

Галина МАКАРЕНКО
ФОТО — Олександр КОНОНЕНКО,
спеціально для «Вишгорода»

У Вишгородській бібліотеці для дорослих відбулося літературно-мистецьке свято «Сузір’я слів, думок і почуттів».
Герой цього свята — поет і композитор,
заслужений вчитель України, почесний
громадянин Вишгорода Анатолій Іванович Черняхівський, якому днями виповнилося 65 років.
І хоча народився Анатолій Іванович не

на Вишгородщині, а в селі Красна Слобідка
на Обухівщині, але в нашому районі, у Вишгороді його добре знають. Адже, розпочавши свою педагогічну діяльність у школі Нових Петрівець, він тривалий час очолював
Вишгородський райком профспілки працівників освіти і науки, а потім два десятки літ
був директором Вишгородської школи №3
(нині — спеціалізована школа «Сузір’я»),
яка за часів його керівництва утвердила позиції закладу освіти, котрий не тільки дає
міцні знання, що допомагають учням торувати шлях у життя, а й виховує справжніх

Олександр КОНОНЕНКО
ФОТО — автор, спеціально для «Вишгорода»

Клуб «Майстриня» — спільний проект Вишгородського районного територіального центру
соціального обслуговування та Вишгородського
історичного музею. Теми для розмови знаходять
найрізноманітніші.
Цього разу за справою та смачним чаєм говорили
про вітаміни для… розуму.
Модератор клубу Тетяна Циблієва розповіла, які з
овочів та фруктів корисні для покращення пам’яті та
зняття стресу, що треба їсти, аби міцно спати, а що —
аби бути бадьорим. Психолог територіального центру
Олена Мельник провела паралелі взаємозв’язку хар-

Клуб «Майстриня»

«електронного уряду» та реальні
судові справи проти нечистих на
руку чиновників. Нещодавно у Броварському районі «на гарячому»
спіймали керівників одного із сіл, які
вимагали хабар у 350 тисяч доларів
за виділення землі у приватну власність. У міліції обіцяють, що справу
доведуть до суду і просять повідомляти про
факти корупції.
Київщина має всі шанси стати одним із
перших регіонів, де це може бути реалізовано. Так, у КОДА вже виношують плани щодо
створення геопорталу області, який міститиме детальну інформацію про кожну земельну
ділянку, її призначення, наявні дозволи. Крім
того, через портал можна буде отримати дозвільні документи на будівництво. Таким чином вирішиться одне з головних завдань —
розібратися з фірмами-причепами, які тісно
співпрацюють з чиновниками і допомагають
«вирішувати питання» за винагороду.
Іншою не менш важливою проблемою є
необізнаність громадян у процедурах.
За інформацією проекту «STOP Корупції», саме це — причина половини відмов у
реєстрації. Аби подібних проблем у людей
було менше, проект «STOP Корупції» за підтримки Світового банку готує інформаційні
патріотів.
Сьогодні всі вони в залі — його колеги,
побратими по перу, його учні, шанувальники.
Затамувавши подих, слухають, як читає свої
вірші фізик-романтик, ділиться найпотаємнішими душевними переживаннями, змальовує словами пейзажі так, що картини оживають перед очима, наче аж доторкнутись до
них можна, звеселяє публіку пародіями.
Поет дуже любить осінь, часто «героєм»
його поезій є дощ. Послухавши ці надзвичайно легкі вірші, розумієш — хіба ж можна дощ
не любити? Адже він так ніжно пестить дерева і квіти, напуває спраглу землю, так весело
витанцьовує по хвилях і на асфальті, то пружними струменями змиває бруд після тривалої
зими, то скошеною смужкою учнівського зошита розписує темінь ночі…
Відчуття, сприйняття, переживання поета
так і просяться на музику. Однак, Анатолію
Івановичу, щоб написати пісню і зусиль до
того особливих докладати не треба, бо у нього пісня народжується відразу у двох іпостасях — і слова, і музика. Ось і на святі зазвучали його романтичні мелодії і джазові настрої,
грайливі дитячі пісеньки, які виконали Олена
Могиль та Ірина Беза.
Пейзажна, інтимна лірика — це, як зізнається сам поет, найпрекрасніший вихід
його душевних настроїв. Але не можна бути
поетом, не відгукуючись на події, які відбуваються в твоїй країні, з твоїм народом. І він
надзвичайно проникливо реагує на перший і
другий Майдан, його тривожать спомини про

чування та психічного здоров’я людини, її імунітету і
протидії депресії. Соціальний працівник Ірина Войтенко та інші учасники засідання клубу поділилась рецептами вітамінних напоїв.
Знайшлося цього дня місце і для жарту. «У нас на
столі є сьогодні «вітаміни», які позитивно впливають і
на настрій, і на здоров’я, і взагалі — без них не можна
уявити українську національну кухню, — зауважила
завідуюча відділенням соціально-побутової адаптації
Галина Макаренко. — Звуться ці «вітаміни» ДЕРУНИ,
і автор їх сьогодні — Світлана Брагарник». Рецепти
цих «вітамінів» також бурхливо обговорили учасники
засідання. А Ольга Дяченко, місцева поетеса, підсумовуючи засідання, зачитала свій експромт, де у віршованій формі виклала всі озвучені рецепти.
Доречно буде зауважити,
що роботу клубу «Майстриня»
постійно підтримують благодійники, депутати усіх рівнів.
Зокрема нещодавно вишгородський підприємець, депутат міської ради Олександр
Семенов придбав для членів
клубу квитки на концерт відомого українського співака Іво
Бобула. «Це чудово, що територіальний центр опікується
нашими земляками поважного
віку, — говорить Ігор Олександрович. — Адже і їм потрібен
позитивний емоційний заряд,
щоб підтримувати душевну
рівновагу і не зациклюватись
на проблемах та хворобах. Я
радий, що долучився до цієї
благородної справи».

Розум теж треба... годувати

буклети, які допоможуть людям розібратися в
процедурах по кожній інстанції.
Також діє програма безкоштовної правової допомоги, яку можна отримати в офісах
партій від юристів-волонтерів. Крім того, у
планах проекту — семінари для фізичних і
юридичних осіб, де розповідатимуть про процедури отримання різного роду дозволів.
Перші заходи відбудуться наприкінці квітня у Вишгороді та Білій Церкві. Також у квітні
буде проведений круглий стіл, де презентують детальну програму боротьби з корупцією
в області.
«Боротьба буде непростою, але на це є
політична воля і велике бажання в мене особисто зрушити цю проблему з місця, — говорить перший заступник голови КОДА, ініціатор проекту «STOP Корупції» у Київській
області Лев Парцхаладзе. — За 4-5 місяців
плануємо скоротити корупцію в Державній
архітектурній інспекції, Держземагентстві та
Держреєстрі на 70 %».
Голодомор і Бабин Яр, у співавторстві з іншими поетами видає своїм коштом книгу «Осінь
в камуфляжі», присвячену останнім подіям на
Сході України.
«Мене колись запитали: як почав писати
пісні? — розповідає Анатолій Іванович. — І я
здивувався цьому питанню, бо пісня завжди
була зі мною, з малих літ слухав, як співали
мої земляки за будь-якої нагоди, і пісні ті западали в душу та пам’ять без якихось особливих зусиль, щоб з роками зринути яскравими образами».
Анатолій Іванович читав свої вірші, а зал
невтомно йому аплодував, дякуючи за хвилини душевної насолоди. Хотіла було сказати,
що цього дня в залі бібліотеки зібралось чимало шанувальників поезії, але такі слова не
підходять до цього літературного свята. Адже
тут були щирі шанувальники поетичного слова саме Анатолія Черняхівського, прийшли,
щоб поспілкуватись саме з цим поетом, який
щедро поєднує у своїх віршах небесне і земне, високе і вічне. Прийшли подякувати йому
за талант, за проникливе поетичне слово квітами і пишним українським короваєм, віршованим рядком і вишитими картинами…
Зал стоячи заспівав ювіляру «Многії
літа…», побажавши ще багато творчих весен, а ведуча Галина Дмитренко дуже влучно
зазначила: «Ми доторкнулись до великого таланту, пережили хвилини духовного єднання і
братерства, піднялись на недосяжну височінь
справжньої поезії, прониклись неперевершеною магією слова…»

З ювілеєм!

Вчитель
«золотого фонду»
Березневої пори, коли пробуджується матінка-Природа, коли
промені сонечка зігрівають землю
і душу, народилася чудова людина
— талановита, мудра, розумна, красива і щиросердна — Галина Адольфівна Пилипонська.
Більшу частину свого життя, своєї учительської долі вона пов’язала
із Вишгородом та Вишгородською
ЗОШ І-ІІІ ступенів № 1 — як учитель
хімії. Вдумлива, енергійна, з творчим
вогником, до самозабуття захоплена
улюбленою роботою, вона була готова
своєю любов’ю зігріти кожне дитяче
серце, наповнити його теплом і світлом, повести за собою у чудесний світ
хімічної науки.
Галина Адольфівна приділяла велику увагу підготовці учнів до самостійного здобуття знань, вчила логічно
мислити, розвивала творчу активність.
А скільки було зроблено разом цікавих
дослідів, прослухано захоплюючих
рефератів про науковців, роль хімії у
житті людини, про екологічні проблеми, проведено безліч пізнавальних
дискусій і хімічних вечорів!

Не одне покоління випускників з
великою вдячністю згадують улюблену вчительку, яка закохувала їх у свій
предмет і вчила завжди залишатися
людиною у складному багатогранному
світі.
Галина Адольфівна Пилипонська
— представниця «золотого фонду»
Вишгородської школи № 1. Вона з
плеяди тих талановитих, грамотних,
інтелігентних учителів, які представляли перший склад педагогічного колективу, відкривали навчальний заклад і
самовіданно працювали на його авторитет.
Шановна Галино Адольфівно,
щиро вітаємо Вас із ювілейним днем
народження! Зичимо міцного здоров’я,
родинного затишку, бадьорого весняного настрою.
Ювілей — це сонячне свято.
Хай же серце працює завзято.
Ювілей — це роки Ваші зрілі,
Мудрий досвід у кожному ділі.
Ювілей — це як зустріч з зорею,
Так завжди молодійте душею!
Педагогічний колектив
Вишгородської ЗОШ І-ІІІ ст. № 1

Вишгород

Україна —
Литва: спільні
проекти

28 березня
Позашкільна освіта

Веселий
професор,
чудо-панчохи
та урожай
макаронів
ДЖЕРЕЛО: monitor.cn.ua

Влас. інф.
ФОТО — архів ВРГ «Інтелект»

Нещодавно у Вільнюсі перебувала українська делегація освітян, до складу якої входили представники Верховної Ради України,
Міністерства освіти та науки України, Національного педагогічного університету ім. М.
Драгоманова, директори навчальних закладів, зокрема і директор Вишгородської районної гімназії «Інтелект» Інна Шубко.
сновною метою поїздки освітян було
вивчення досвіду з питань розвитку
системи позашкільної освіти Литовської Республіки, обмін досвідом з питань підвищення якості позашкілля, розширення міжнародної спів-праці та організації волонтерської
роботи.
19 лютого у Посольстві України в Литві з
членами української делегації зустрівся Посол
Валерій Жовтенко. У неформальній розмові обмінялися думками щодо розвитку українськолитовського співробітництва у галузі освіти,
зокрема реалізації освітнього проекту з позашкільної освіти.
Наступного дня наша делегація взяла
участь у меморіальному заході, присвяченому вшануванню пам’яті Героїв Небесної Сотні,
який відбувся у Сеймі Литовської Республі-

О
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ки. До присутніх звернулись Посол України В.
Жовтенко, Перший віце-спікер Сейму Литви
В. Гядвілас, Віце-спікер, Голова Комітету у європейських справах Сейму Литви Г. Кіркілас,
депутат Сейму Е. Зінгеріс, засновник та голова
міжнародного волонтерського об’єднання «Blue
and Yellow» Й. Охман. У своєму виступі Посол
наголосив на історичному значенні Майдану
— Революції Гідності 2013-2014 рр. та подвигу
Героїв Небесної Сотні, гідне вшанування якого
визначено Указом Президента України «Про
вшанування подвигу учасників Революції Гідності та увічнення пам’яті Героїв Небесної Сотні», а також висловив вдячність Литві та литовському народові за солідарність з Україною та
підтримку українського народу у боротьбі проти
російської агресії.
Захід продовжився спільною панахидою за
Героями Небесної Сотні, яку провели священики Української греко-католицької церкви та
Української православної церкви Київського
Патріархату.
Освітяни також взяли участь у тренінговому семінарі за програмою персонального та
професійного розвитку «Інструменти успіху.
Мотивація, зона комфорту, і чи можна керувати часом?» Навчання провів Валдас Янкаускас, президент асоціації неформальної освіти
«JAUNIMO AKADEMIJA», директор дитячого та

юнацького центру «Lithuanian Children &Youth
Center» (м. Вільнюс). Українські фахівці отримали Міжнародні сертифікати.
Під час візиту делегація відвідала також
Сейм Литви (де відбулася зустріч із членом
Комітету освіти, науки і культури Гінтарасом
Стяпонавичюсом), Міністерство освіти та науки
(зустріч із заступником Міністра освіти Наталією Істоміною); Центр дітей та молоді Литви та
Соціальний молодіжний центр А. Матулайтіса
Sopke.

Клуб «Національні святині»

Історія малих міст України:
місто Вишгород
Засідання під такою назвою відбулося 26 березня у новому приміщенні Державної наукової
архітектурно-будівельної бібліотеки ім. В. Г. Заболотного. Це завершальний із циклу заходів,
присвячених малим містам України. Усього із
2008-го по 2013-ий в гостинному дворі відбулося
24 засідання (інформація про заходи опублікована на сайті бібліотеки http://www.dnabb.org в рубриці «Бібліотечний клуб «Національні святині»).

Знай наших!

ФОТО — архів ВРГ «Інтелект»

12-13 березня у Київському Палаці дітей
та юнацтва відбулася VI Міжнародна виставка «Сучасні заклади освіти-2015» — ефективний майданчик для діалогу представників
державного сектору, закладів освіти різних
країн, компаній-виробників програмних рішень, інструмент популяризації новітніх
освітніх методик, інформаційних технологій
та інструментів, спрямованих на формування
сучасного рівня національної системи освіти.
найбільшому професійному форумі
освітніх, наукових та науково-технічних інновацій взяла участь найбільша кількість національних вищих, професійно-технічних, загальноосвітніх, дошкільних та
позашкільних навчальних закладів, закладів
післядипломної педагогічної освіти, а також
закордонних навчальних закладів та освітніх
агенцій, наукових установ, підприємств, що презентують технічне обладнання та програми для
впровадження в освітню практику. 750 навчальних закладів представляли 22 регіони України,
а також заклади освіти й агенції з Латвії, Литви, Швейцарії, Польщі, Чехії, Франції, Великої
Британії, Канади, Словаччини, Естонії, США та
Молдови.
Під час роботи виставки заклади післядипломної освіти, загальноосвітні школи, гімназії,
ліцеї, дошкільні та позашкільні навчальні заклади — понад 490 з усієї України — презентували

У

Золота медаль — ІНТЕЛЕКТу
свій досвід співпраці з вищими та професійно-технічними навчальними закладами, упровадження
інновацій у систему освіти регіонів, патріотичного
виховання учнів. Поділилися своїми здобутками і
вчителі початкових класів Вишгородської районної
гімназії «Інтелект».
Роботи учасників виставки оцінювали пред-

Благодійність

Будемо об’єднуватись
ФОТО — архів БФ св. Ольги

Свято 8 Березня зібрало у
Благодійному фонді святої Ольги багатодітних мам Вишгорода.
Час, проведений у теплій, щирій
атмосфері, збіг швидко, а ось
сказані жінкам слова, емоції від
почутого ще довго зігріватимуть
серця.
Вітаючи зі святом, президент
Благодійного фонду святої Ольги
Володимир Малишев вручив кожній
із присутніх жінок квіти та продуктові
набори. Про це подбав депутат місь-
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Інструменти успіху.
Мотивація, зона
комфорту,
і чи можна керувати
часом?

Ірина ЧУБАЧ
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кої ради Олексій Момот і його друзі.
Добрі побажання прозвучали і
від голови районного товариства
Червоного Хреста України Ірини
Правдивої.
Так, Жінці кажуть найкращі слова, присвячують вірші, з неї пишуть
полотна. І все ж, у повсякденному
житті саме їй доводиться найважче. Особливо, коли має багато дітей. Тому головна ідея, яка визріла
під час невимушеного спілкування
у Фонді, – багатодітним мамам
слід вирішувати життєві проблеми,
об’єднавшись. Адже разом завжди
легше – і в горі, і в радості.

ставники Міністерства освіти і науки України та Національної академії педагогічних наук України. За
результатами конкурсного відбору Вишгородська
районна гімназія «Інтелект» нагороджена Золотою
медаллю виставки у номінації «Інноваційні технології виявлення, навчання та підтримки розвитку обдарованих дітей і молоді».

1 квітня можна жартувати,
влаштовувати
інформаційні
розіграші та провокувати різні
«газетні утки». Найбільш яскраві та цікаві у цій підбірці.
кось придворний блазень великого візантійського
імператора
Костянтина сказав своєму хазяїнові, ніби не гірше за нього
зможе керувати імперією. Імператор повеселився і ... запропонував своєму блазню покерувати
державою один день – першого
квітня. У 1983 році інформаційне
агентство Associated Press опублікувало статтю про наукове
дослідження професора історії з
Університету Бостона Джозефа
Боскіна про таємницю походження свята першого квітня. Повідомлення підхопили всі ЗМІ США.
А пізніше з’ясувалося: Associated
Press стало жертвою розіграшу
поважного професора :)
У 1962 році в Швеції був лише
один телеканал і програми у чорно-білому режимі. 1 квітня технічний експерт каналу повідомив
глядачам, що завдяки новій технології вони можуть зробити телевізори кольоровими. Для цього
на телевізор слід було надіти нейлонову панчоху, що він продемонстрував у прямому ефірі. Насправді, кольорове телебачення
з’явилося у Швеції тільки через
вісім років.
У репортажі компанії BBC
в 1957 році йшлося про те, що,
дослівно: «Зима була м’якою, а
макаронного довгоносика фермерам вдалося перемогти». Британські журналісти повідомляли,
що швейцарські фермери не
знають куди подіти величезний
урожай макаронів. Повідомлення
супроводжувалося відеорядом:
фермери зривають пучки макаронів з дерев. Цей репортаж викликав бурю емоцій в Об’єднаному
королівстві. Громадяни обірвали
всі телефони інформаційного
агентства з проханням розповісти про те, як можна вирощувати макарони на деревах. На всі
прохання працівники служби BBC
дипломатично відповідали: «Покладіть макаронину в банку з томатним соусом і сподівайтеся на
краще».
1 квітня 1915 в розпал І Світової війни французький літак скинув величезну бомбу над німецьким табором. Солдати кинулися
хто куди, але вибуху не дочекалися. Замість бомби приземлився великий м’яч із написом «З
першим квітня!»
У 2003 році Прагу заполонили рекламні оголошення про
відкриття нового супермаркету
«Чеська мрія» з рекордно низькими цінами. На відкриття зібралися понад три тисячі чоловік. Після
урочистого розрізання стрічки
натовп кинувся всередину, але
виявилося, що перед ними був
просто величезний плоский плакат посеред поля. Всю цю акцію
влаштували два студенти режисерського факультету, знявши
фільм про ці події.
Р. S. Жартуйте, піднімайте один одному настрій. Але
пам’ятайте: що занадто, те… не
зовсім.

Я
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ТЕЛЕпрограма
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07:00, 08:00, 13:00,
18:30, 21:00 Новини
07:20 Ера будiвництва
07:25, 23:30 На слуху
08:20 Новини звiдусiль
08:25, 00:30 Вiд першої
особи
08:45 Телемагазин
09:00 Вiчне
09:25, 20:00 Про
головне
10:35 Д/ф «Замки
Луари»
12:25 Утеодин з
Майклом Щуром
13:20 Вiкно в Америку
13:40 Казки Лiрника
Сашка
13:50 Мультфiльми
14:10 Хочу бути
14:30 Нотатки на глобусi
14:50 Книга ua
15:25 Х/ф «Студент
року»
18:05 Час-Ч
18:15 Новини. Свiт
19:00 Перша шпальта
19:30 Дорогi депутати
22:00 Перша студiя
22:55 Трiйка, Кено,
Секунда удачi

06:45, 07:10, 07:45,
08:10, 08:45, 09:10
Снiданок з «1+1»
07:00, 08:00, 09:00,
12:00, 16:45, 19:30,
23:15 «ТСН»
07:35, 08:35 М/с
«Маша i ведмiдь»
09:45 «Чотири
весiлля 2»
11:05 Т/с «Сила.
Повернення додому»
12:25, 13:00 Т/с
«Ворожка»
13:35, 14:10 Т/с
«Слiпа»
14:45 Сiмейнi
мелодрами
15:45 Битва салонiв
17:10 Т/с «Сила
кохання Ферiхи»
20:30 Чистоnews
21:00 Комедiя «Мiж
нами, дiвчатами»
22:00 Гроші
23:35 Т/с «Мiстер
Селфрiдж»

06:00, 19:15
Надзвичайнi новини
06:45 Факти тижня
08:45 Факти. Ранок
09:15 Спорт
09:20 Надзвичайнi
новини. Пiдсумки
10:00 Х/ф «Зелений
шершень»
12:25, 13:20, 16:20
Т/с «Снайпер. Зброя
вiдплати»
12:45, 15:45 Факти.
День
16:50 Х/ф
«Термiнова
доставка»
18:45, 21:10 Факти.
Вечiр
20:20 Дiстало!
21:30 Свобода слова
00:35 Х/ф «Нiндзяубивця»

06:30 Мультфiльм
07:00, 07:30, 08:00,
08:30, 09:00, 12:00,
14:00, 16:00, 17:45
Новини
07:15, 07:35, 08:10,
08:35 Ранок з
IНТЕРом
09:20, 12:25 Х/ф
«Самотнi серця»
13:40, 14:20
Сiмейний суд
15:25, 16:15 Жди
меня
18:05, 19:05 Токшоу «Стосується
кожного»
20:00 Подробицi
20:45 Т/с «Орлова i
Александров»
22:55 Т/с «Мессiнг:
Хто бачив крiзь час»
00:50 Т/с «Все
повернеться»

07:00, 15:55 «Все буде
добре!»
08:55 «Моя правда.
Альона Курилова.
Мiсiя здiйсненна»
09:55 Х/ф «Ас»
11:45 Х/ф «Iван
Васильович змiнює
професiю»
13:35, 19:45 «Слiдство
ведуть екстрасенси»
14:35 Битва
екстрасенсiв
18:00, 22:00 ВiкнаНовини
18:50 Таємницi
зважених.
Надлишкова любов
20:50 Т/с «Тест на
вагiтнiсть»
22:35 Детектор брехнi
23:55 Один за всiх

06:30 Ранок у

06:00, 07:00, 08:00,
09:00, 12:00, 16:45,
19:30, 23:15 «ТСН»
06:45, 07:10, 07:45,
08:10, 08:45, 09:10
Снiданок з «1+1»
07:35, 08:35 Маша i
ведмiдь
09:45 Чотири весiлля 2
11:05 Т/с «Сила.
Повернення додому»
12:25, 13:00 Т/с
«Ворожка»
13:35, 14:10 Т/с
«Слiпа»
14:45 Сiмейнi
мелодрами
15:45 Битва салонiв
17:10 Т/с «Сила
кохання Ферiхи»
20:30 Чистоnews
21:00 Комедiя «Мiж
нами, дiвчатами»
22:00 Чотири весiлля 4
23:35 Т/с «Мiстер
Селфрiдж».
00:35 Х/ф «Виття:
Переродження»

07:20, 23:30 На слуху
08:20 Новини звiдусiль
08:40 Паспортний
сервiс
08:45 Телемагазин
09:00 Вiчне
09:25, 20:00 Про
головне
10:15 Перша студiя
11:15 Д/ф «Дмитро
Гнатюк. Моя Україна»
12:00 Уряд на зв’язку
з громадянами
12:25 Дорогi депутати
13:20, 18:05 Час-Ч
13:30 Казки Лiрника
Сашка
13:40 Мультфiльм
13:50 Фольк-music
15:00 Х/ф «Пан
Володиєвський»
18:15 Новини. Свiт
18:55 Т/с «Яструб»
22:00 Вiйна i мир
22:55 Трiйка, Кено,
Максима
23:00, 00:00 Пiдсумки

07:15, 07:35, 08:10,
08:35 «Ранок з
IНТЕРом»
09:20, 22:55 Т/с
«Мессiнг: Хто бачив
крiзь час»
11:20, 12:25 Д/с
«Слiдство вели...
з Леонiдом
Каневським»
12:35, 14:20 Т/с
«Земський лiкар.
Повернення»
14:55 Судовi справи
15:50, 16:15
Сiмейний суд
18:05, 19:05 Токшоу «Стосується
кожного»
20:00 Подробицi
20:45 Т/с «Орлова i
Александров»
00:55 Т/с «Сусiди»

06:20, 18:00, 22:00

великому мiстi
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:15
Надзвичайнi новини
09:50 Т/с «Стрiла»
11:40, 13:20, 16:20
Т/с «Опери»
12:45, 15:45 Факти.
День
16:35 Т/с «Морський
патруль»
18:45, 21:05 Факти.
Вечiр
20:20 Громадянська
оборона
21:25 Т/с «Трюкач»
23:50 Х/ф «Кобра»

Передплачуйте газету «Вишгород».

06:30 Ранок у

СЕРЕДА 1 КВІТНЯ 2015 РОКУ

великому мiстi
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:15
Надзвичайнi новини
09:50, 03:05 Т/с
«Стрiла»
11:35, 13:20, 16:40
Т/с «Морський
патруль»
12:45, 15:45 Факти.
День
14:20, 16:20 Т/с
«Опери»
18:45, 21:05 Факти.
Вечiр
20:20 Секретний
фронт
21:25 Т/с «Трюкач»
23:55 Х/ф «Танго i
Кеш»

06:30 Ранок у

ЧЕТВЕР 2 КВІТНЯ 2015 РОКУ

великому мiстi
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:15
Надзвичайнi новини
09:45 Т/с «Стрiла»
11:35, 13:20, 16:40
Т/с «Морський
патруль»
12:45, 15:45 Факти.
День
14:20, 16:20 Т/с
«Опери»
18:45, 21:05 Факти.
Вечiр
20:20 Iнсайдер
21:25 Т/с «Трюкач»
23:50 Х/ф «Тюряга»

08:15, 22:15, 23:20,
00:15 Бiзнес-час
09:15, 14:15 Час:
пiдсумки тижня з В.
Гайдукевичем
10:20, 23:35 Огляд
преси
10:35, 00:35 Машина
часу
11:35 Велика полiтика
13:10, 14:10 День
15:15, 15:37, 16:10,
16:34 Соцiальнопатрiотичний проект
«Єдина родина»
17:19, 17:35, 18:15,
18:31 Україна - понад
усе!
20:00, 21:10 Час.
Пiдсумки дня
21:40 Час-Тайм
22:00 Час новин
(росiйською мовою)
22:32 Моя земля

Вишгород
07:50 Kids Time
07:55 Х/ф «Чорна
блискавка»
10:05 Єралаш
11:50 Teen Time
11:55 Т/с «Моя
прекрасна нянька»
15:55 Т/с «Воронiни»
18:00 Репортер
18:20 Абзац!
19:00 Ревiзор
21:25 Страстi за
Ревiзором
23:30 Т/с «Темний
свiт»

06:50, 07:10, 08:10
Ранок з Україною
07:00, 08:00, 09:00,
15:00, 19:00 Подiї
09:15 Реальна
мiстика
10:00 Т/с «Тiлi-тiлi
тiсто»
14:00 Моє нове
життя
15:30, 17:10 Т/с
«Слiд»
18:00 Т/с
«Безсмертник. Нова
Надiя»
19:45 Ток-шоу
«Говорить Україна»
21:00 Т/с «Все тiльки
починається»
23:00 Подiї дня

07:10, 12:15 Неймовiрнi
подорожi
10:00, 16:50 Алло,
лікарю!
11:00 Бiтлз:
розставання
14:00, 22:35 Всесвiт
15:00, 18:30, 21:00
«Служба новин
«Соцiальний пульс»
15:40 Сильнi свiту цього
16:00, 23:35 П’ятий
вимiр
17:45 Iнспектори
аномальних явищ
18:15 Цивiлiзацiя
Incognita
19:00 В гостях у Дмитра
Гордона. Михайло
Гулько
20:00 На лiнiї вогню
21:35 Льюїс Гамiльтон
00:00 Латинський
коханець

Високошвидкісний Інтернет МТМ
Тел.: (093) 366-16-66; (095) 545-15-33; (098) 201-22-66

Вiкна-Новини
06:55, 15:55 Все
буде добре!
08:50 Таємницi
зважених.
Надлишкова любов
09:50 Правила
життя. Дитсадок
12:35, 19:45
«Слiдство ведуть
екстрасенси»
13:35 МастерШеф
18:50 Таємницi
МастерШефу.
Ксенiя-воїн
20:50 Т/с «Тест на
вагiтнiсть»
22:35 Кохана, ми
вбиваємо дiтей
00:25 Один за всiх

07:50 Автопiлотновини
09:15 Гра iнтересiв
09:32 Кордон
держави
10:35, 11:35, 20:00,
21:10 Час. Пiдсумки
дня
13:10, 14:10 День
15:35 Дiалоги з
Патрiархом
16:15 Драйв
16:35 Моя земля
17:15, 17:35, 18:14,
18:31 Україна –
понад усе!
21:40 Час-Тайм
22:00 Час новин
(росiйською мовою)
00:32 Кримiнальнi
новини
00:35 Фактор
безпеки

06:10, 07:55 Kids

06:15, 13:00, 15:30,

Time

17:10 Т/с «Слiд»

06:15 М/с «Пригоди

07:00, 08:00, 09:00,

Джекi Чана»

15:00, 19:00 Подiї

06:55 М/с «Кунг-фу

07:10, 08:10 Ранок з

Панда: Легенди

Україною

крутостi»

09:15 Зоряний шлях

08:00, 18:00

10:00 Т/с «Плюс

Репортер

любов»

08:03, 12:03 Teen

11:50, 19:45 Ток-шоу

Time

«Говорить Україна»

08:05 Єралаш

18:00 Т/с

12:05 Т/с «Татусевi

«Безсмертник. Нова

дочки»

Надiя»

16:00, 19:00 Т/с

20:50 Футбол.

«Воронiни»

Товариський матч

18:20 Абзац!

«Україна» - «Латвiя»

21:00 Серця Трьох

23:00 Подiї дня

23:20 Х/ф «Скарб

23:30 Т/с «Мент у

нацiї»

законi»

07:10, 15:40 Сильнi
свiту цього
07:30, 15:00, 18:30,
21:00 Служба новин
«Соцiальний пульс»
10:00, 16:50 Алло,
лiкарю!
11:00 Льюїс Гамiльтон
12:15 Секрети
закулiсся з
Олександром
Ржавським
13:10 Iнспектори
аномальних явищ
14:00, 22:35 Всесвiт
16:00, 23:35 П’ятий
вимiр
17:45 Соцiальний
статус: ваша пенсiя
18:20 Мистецтво i час
19:00 В гостях у
Дмитра Гордона.
Клара Новiкова
21:35 Королева
Єлизавета II: вища
влада
00:00 Латинський
коханець

Наш індекс у Каталозі місцевих періодичних видань 40007

06:00, 07:00, 08:00,
09:00, 12:00, 16:45,
19:30, 23:15 «ТСН»
06:45, 07:10, 07:45,
08:10, 08:45, 09:10
Снiданок з «1+1»
07:35, 08:35 М/с
«Маша i ведмiдь»
09:45 Чотири весiлля 2
11:05 Т/с «Сила.
Повернення додому»
12:25, 13:00 Т/с
«Ворожка»
13:35, 14:10 Т/с
«Слiпа»
14:45 Сiмейнi
мелодрами
15:45 «Битва салонiв»
17:10 Т/с «Сила
кохання Ферiхи»
20:30 Чистоnews
21:00 Х/ф «Мiж нами,
дiвчатами»
22:00 Iнспектор
Фреймут
23:35 Т/с «Мiстер
Селфрiдж

08:45 Телемагазин
09:00 Вiчне
09:25 Про головне
10:20 Х/ф «Квiтуче
мiсто»
12:35 Зроблено в
Європi
13:20, 18:05 Час-Ч
13:30 Вiйна i мир
14:25 Казки Лiрника
Сашка
14:35 Мультфiльми
15:10 Як ваше
здоров’я?
15:45 Iнша музика з
Олексiєм Коганом
16:10 Д/ф «Барака»
18:15 Новини. Свiт
19:30 ДебатиPRO
22:00 Слiдство. Iнфо
22:30 Слово
22:40 Мегалот
22:50 Суперлото,
Трiйка, Кено
23:00, 00:00
Пiдсумки

06:30 Мультфiльм
07:00, 07:30, 08:00,
08:30, 09:00, 12:00,
14:00, 16:00, 17:45
Новини
07:15, 07:35, 08:10,
08:35 Ранок з IНТЕРом
09:20, 22:55 Т/с
«Мессiнг: Хто бачив
крiзь час»
11:15, 12:25 Д/с
«Слiдство вели...
з Леонiдом
Каневським»
12:35, 14:20 Т/с
«Земський лiкар.
Повернення»
14:50 Судовi справи
15:50, 16:15 Сiмейний
суд
18:05, 19:05 Ток-шоу
«Стосується кожного»
20:00 Подробицi
20:45 Т/с «Орлова i
Александров»
00:55 Т/с «Сусiди»

06:30, 18:00, 22:00
Вiкна-Новини
07:05, 15:55 Все
буде добре!
09:05 Таємницi
МастерШефу.
Ксенiя-воїн
10:00 Кохана, ми
вбиваємо дiтей
11:50, 19:45
Слiдство ведуть
екстрасенси
12:45 МастерШеф
18:50 Таємницi
Х-фактору. Як
загартовуються
чоловiки
20:50 Т/с «Тест на
вагiтнiсть»
22:35 Давай
поговоримо про
секс
00:25 Один за всiх

17:30, 18:30, 00:00,
00:30 Час. Важливо
07:50 Автопiлотновини
09:35, 10:35, 11:35,
20:00, 21:10 Час.
Пiдсумки дня
13:10, 14:10 День
14:35 Гра iнтересiв
15:35 Модне
здоров’я
16:10 Мiграцiйний
вектор
16:35 Невигаданi
iсторiї
17:15, 17:35, 18:15,
18:35 Україна –
понад усе!
21:40 Час-Тайм
22:00 Час новин
(росiйською мовою)
22:30 Клуб реформ
23:48 Мiсцевий час
00:32 Кримiнальнi
новини

06:10, 07:55 Kids

06:15, 13:00, 15:30,

Time

17:10 Т/с «Слiд»

06:15 М/с «Пригоди

07:00, 08:00, 09:00,

Джекi Чана»

15:00, 19:00 Подiї

06:55 М/с «Кунг-фу

07:10, 08:10 Ранок з

Панда: Легенди

Україною

крутостi»

09:15 Зоряний шлях

08:00, 18:00

10:00 Т/с «Плюс

Репортер

любов»

08:03, 12:03 Teen

11:50, 19:45 Ток-шоу

Time

«Говорить Україна»

08:05 Єралаш

18:00 Т/с

12:05 Т/с «Моя

«Безсмертник. Нова

прекрасна нянька»

Надiя»

16:00, 19:00 Т/с

21:00 Т/с «Все тiльки

«Воронiни»

починається»

18:20 Абзац!

23:00 Подiї дня

21:00 Серця Трьох

23:30 Т/с «Мент у

23:10 Х/ф «Сутичка»

законi»

06:00, 07:00, 08:00,
09:00, 12:00, 16:45,
19:30, 00:15 «ТСН»
06:45, 07:10, 07:45,
08:10, 08:45, 09:10
Снiданок з «1+1»
07:35, 08:35 М/с
«Маша i ведмiдь»
09:45 Чотири весiлля 2
11:05 Т/с «Сила.
Повернення додому»
12:25, 13:00 Т/с
«Ворожка»
13:35, 14:10 Т/с
«Слiпа»
14:45 Сiмейнi
мелодрами
15:45 Битва салонiв
17:10 Т/с «Сила
кохання Ферiхи»
20:30 Чистоnews
21:00 Х/ф «Мiж нами,
дiвчатами»
22:00 Сказочная Русь
2015
22:30 Право на владу

08:45 Телемагазин
09:00 Вiчне
09:10 ДебатиPRO
10:25 Перша студiя
11:20 Д/ф «Пошук
Мазепи»
12:15 Слiдство. Iнфо
12:45, 22:25 Слово
13:20, 18:05 Час-Ч
13:30 Казки Лiрника
Сашка
13:40 Мультфiльми
14:00 Школа Мерi
Поппiнс
14:15 Нотатки на
глобусi
14:35 Як це?
14:55 Надвечiр’я
15:55 Свiтло
16:25 Чоловiчий клуб.
Бокс
17:25 Чоловiчий клуб
18:15 Новини. Свiт
18:55 Т/с «Яструб»
20:00 Про головне
22:00 «Схеми» з
Наталiєю Седлецькою
22:55 Трiйка, Кено,
Максима
23:00, 00:00 Пiдсумки

05:40, 12:35, 14:20
Т/с «Земський лiкар.
Повернення»
06:30 Мультфiльм
07:00, 07:30, 08:00,
08:30, 09:00, 12:00,
14:00, 16:00, 17:45
Новини
07:15, 07:35, 08:10,
08:35 Ранок з IНТЕРом
09:20, 23:00 Т/с
«Мессiнг: Хто бачив
крiзь час»
11:15, 12:25 Д/с
«Слiдство вели...
з Леонiдом
Каневським»
14:55 Судовi справи
15:50, 16:15 Сiмейний
суд
18:05, 19:05 Ток-шоу
«Стосується кожного»
20:00 Подробицi
20:45 Т/с «Орлова i
Александров»
00:55 Т/с «Сусiди»

06:10, 18:00, 22:00

18:30, 22:30, 23:25,
00:30 Час. Важливо
07:50 Автопiлотновини
08:45 Драйв
09:35 Майстри
Ремонту
10:35, 11:35, 20:00,
21:10 Час. Пiдсумки
дня
13:10, 14:10 День
14:35, 00:35 Велика
полiтика
15:10, 15:35, 16:05
Клуб реформ
17:15, 17:35, 18:15,
18:31 Україна понад усе!
21:40 Час-Тайм
22:00 Час новин
(росiйською мовою)
22:35 Хронiка дня
00:32 Кримiнальнi
новини

06:10, 07:55 Kids

06:15, 13:00, 15:30,

Time

17:10 Т/с «Слiд»

06:15 М/с «Пригоди

07:00, 08:00, 09:00,

Джекi Чана»

15:00, 19:00 Подiї

06:55 М/с «Кунг-фу

07:10, 08:10 Ранок з

Панда: Легенди

Україною

крутостi»

09:15 Зоряний шлях

08:00, 18:00

10:00 Т/с «Плюс

Репортер

любов»

08:03, 12:13 Teen

11:50, 19:45 Ток-шоу

Time

«Говорить Україна»

08:05 Єралаш

18:00 Т/с

12:15 Т/с «Татусевi

«Безсмертник. Нова

дочки»

Надiя»

16:05, 19:00 Т/с

21:00 Т/с «Все тiльки

«Воронiни»

починається»

18:20 Абзац!

23:00 Подiї дня

21:00 Серця Трьох

23:30 Т/с «Мент у

23:15 Х/ф «Сестри»

законi»

Вiкна-Новини
06:45, 15:55 Все
буде добре!
08:40, 10:20, 18:50
Таємницi Х-фактору.
Як загартовуються
чоловiки
09:25 Моя правда.
Холостяк-утiкач
11:15, 19:45
Слiдство ведуть
екстрасенси
12:10 МастерШеф
20:50 Т/с «Тест на
вагiтнiсть»
22:35 Я соромлюсь
свого тiла
00:25 Один за всiх

06:15, 20:00 На лiнiї
вогню
07:10, 15:40 Сильнi
свiту цього
10:00, 16:49 Алло,
лiкарю!
11:00 Королева
Єлизавета II: вища
влада
12:10 Rock Time з
Петром Полтарєвим
13:00 Соцiальний
статус: ваша пенсiя
14:00, 22:35 Всесвiт
16:00, 23:35 П’ятий
вимiр
17:45 Iнспектори
аномальних явищ
18:15 Цивiлiзацiя
Incognita
19:00 В гостях у
Дмитра Гордона.
Клара Новiкова
21:35 Глобал – 3000
22:00 Джей Зi: сила
00:00 Латинський
коханець

07:30, 15:00, 18:30,
21:00 «Служба новин
«Соцiальний пульс»
10:00, 16:50 Алло,
лiкарю!
11:00 Глобал-3000
11:30 Джей Зi: сила
12:15 Щоденник для
батькiв
13:10, 17:45
Iнспектори
аномальних явищ
14:00, 22:35 Всесвiт
16:00, 23:35 П’ятий
вимiр
18:15 Мистецтво
i час
19:00 В гостях у
Дмитра Гордона.
Клара Новiкова
21:35 Клiнт Iствуд:
сталевий погляд
00:00 Латинський
коханець

ТЕЛЕпрограма
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Вишгород
06:30 Ранок у
великому мiстi
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:15
Надзвичайнi новини
09:45 Т/с «Агенти
Щ.И.Т.»
11:35, 13:20, 16:40
Т/с «Морський
патруль»
12:45, 15:45 Факти.
День
14:20, 16:20 Т/с
«Опери»
18:45, 21:05 Факти.
Вечiр
20:20 Антизомбi
21:25 Т/с «Трюкач»
23:50 Х/ф
«Скелелаз»

У цьому житті
я втрачаю
все, крім ваги

06:10 Х/ф
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«Скелелаз»
08:05 Антизомбi
09:00 Дiстало!
10:00 Громадянська
оборона
11:00 Iнсайдер
12:00, 13:00, 20:05
Т/с «Балада про
Бомбера»
12:45 Факти. День
18:45 Факти. Вечiр
19:15 Надзвичайнi
новини. Пiдсумки
22:15 Х/ф
«Руйнiвник»
00:40 Х/ф «Тюряга»

06:00, 07:00, 08:00,
09:00, 12:00, 16:45,
19:30 «ТСН»
06:45, 07:10, 07:45,
08:10, 08:45, 09:10
Снiданок з «1+1»
07:35, 08:35 Маша i
ведмiдь
09:45 Чотири весiлля
2
11:05 Т/с «Сила.
Повернення додому»
12:25, 13:00 Т/с
«Ворожка»
13:35, 14:10 Т/с
«Слiпа»
14:45 Сiмейнi
мелодрами
15:45 Битва салонiв
17:10 Т/с «Сила
кохання Ферiхи»
20:20 Сказочная
Русь 2015
21:00 Вечiрнiй Київ
23:00 Свiтське життя

08:45 Телемагазин
09:00 Вiчне
10:35 Х/ф «Хлопчик
на водi»
12:20 «Схеми» з
Наталiєю Седлецькою
12:45 Слово
13:20 Час-Ч
13:35 Казки Лiрника
Сашка
13:45 Мультфiльми
14:05 Хто в домi
хазяїн?
14:30 Вiра. Надiя.
Любов
16:40 Театральнi
сезони
17:15 Д/ф «Палiтра.
Франческа»
18:15 Новини. Свiт
18:55 Т/с «Яструб»
22:10 ХРЕСНА
ДОРОГА за участю
СВЯТIШОГО ОТЦЯ
ФРАНЦИСКА В
КОЛIЗЕЇ (РИМ)
00:15 Пiдсумки

07:15, 07:35, 08:10,
08:35 «Ранок з
IНТЕРом»
09:20 Т/с «Мессiнг:
Хто бачив крiзь час»
11:20, 12:25 Д/с
«Слiдство вели...
з Леонiдом
Каневським»
12:35, 14:20 Т/с
«Земський лiкар.
Повернення»
14:50 Судовi справи
15:50, 16:15
Сiмейний суд
18:10 Ток-шоу
«Стосується
кожного»
20:00 Подробицi
21:00 Ток-шоу
«Чорне дзеркало»
23:30 Т/с «Заради
тебе»

06:40, 18:50
Таємницi Х-фактору
07:35 Х/ф «Дихай зi
мною»
18:00, 22:00 «ВiкнаНовини»
19:55, 22:45
Холостяк
00:55 Х/ф «Сватання
гусара»

06:00 «Грошi»
07:10, 19:30 ТСН
08:00, 08:35 М/с
«Качинi iсторiї»
09:00 Свiтське життя
10:00, 01:50
Мелодрама «Знайти
чоловiка у великому
мiстi»
14:30 Вечiрнiй Київ
16:30 Вечiрнiй
квартал
18:30 Розсмiши
комiка
20:15 Українськi
сенсацiї
21:15 Лiга смiху.
Чемпiонат України з
гумору
23:15 Що? Де?
Коли? 2015
00:20 Х/ф «Фантом»

09:15 Д/ф «Талмуд:
книга, народ»
10:20 Зроблено в
Європi
10:35 Нотатки на
глобусi
11:00 Книга ua
11:30 Д/ф «Палiтра.
Франческа»
12:30 Д/ф «Клуб
пригод»
13:00 Свiтло
13:55, 04:05 Д/ф «Сага
старовинної пущi»
14:55 Чоловiчий клуб.
Бокс
16:00 Чоловiчий клуб
16:30 Концертна
програма «Suono
Italiano»
18:00 Х/ф «Життя не
може бути нудним»
21:00 Новини
21:40 Утеодин з
Майклом Щуром
22:20 Iнша музика з
Олексiєм Коганом
22:40 Мегалот

06:50 Ток-шоу

06:35 Х/ф

«Стосується

«Новi пригоди

кожного»

невловимих»

08:45 Школа доктора
Комаровського
10:00 Д/ф «Ельдар
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Студентство
— це така
пора, коли
прийдеш з
навчання і не
знаєш, чого
ти більше
хочеш: їсти чи
спати

07:35 М/ф
08:00, 08:35 М/с
«Качинi iсторiї»
09:00 Лото-Забава
09:40 М/ф
«Ескiмоска: пригоди
в Арктицi»
09:45 М/с «Маша i
ведмiдь»
10:15 ТСН
11:00 Свiт навиворiт:
Латинська Америка
12:05 Інспектор
Фреймут
13:20 Чотири весiлля
4
14:45 Х/ф «Мiж
нами, дiвчатами»
18:30 Українськi
сенсацiї
19:30 ТСН-Тиждень
21:00 Голос країни
23:25 Х/ф «Вiйна»

08:40 Тепло.ua
09:15 Як це?
09:35 Хто в домi
хазяїн?
10:00 Школа Мерi
Поппiнс
10:15 Мультфiльми
10:40 Хочу бути
11:15 ВЕЛИКОДНЯ
СЛУЖБА БОЖА
13:35 Д/ф «Палiтри»
Веронезе
14:10 Фольк-music
16:40 Театральнi
сезони
17:05 Х/ф «Йосиф з
Назарета»
19:15 Концерт гурту
«Танок на майданi
Конго»
21:00, 05:00 Новини
21:40 Перша шпальта
22:15 Холодний яр.
Передмова
22:30 Д/ф «Холодний
яр»
22:55 Трiйка, Кено,
Максима
23:00 День Янгола

08:00 Караоке на
09:00 Все буде
смачно!

Рязанов. Жiночi
iсторiї»

11:35 Х/ф «Я

10:55 Х/ф

щаслива!»

«Службовий роман»

13:35 Т/с «Коли ми

14:10 Х/ф «Сусiди за

вдома»

розлученням»

15:55 Холостяк

16:05 Т/с «Кохання
з випробувальним
термiном»
20:00 «Подробицi»
20:30 Т/с «Лабiринти

17:30, 18:30, 22:30,
23:30, 00:30 Час.
Важливо
07:50 Автопiлотновини
09:35, 10:35, 11:35,
20:00, 21:10 Час.
Пiдсумки дня
13:10, 14:10 День
14:35 Феєрiя
мандрiв
15:35 Машина часу
16:30 Вiкно в Європу
17:15, 17:35, 18:14,
18:35 Україна понад усе!
21:40 Час-Тайм
22:00 Час новин
(росiйською мовою)
22:35 Особливий
погляд

06:10, 07:55 Kids
Time
06:15 М/с «Пригоди
Джекi Чана»
06:55 М/с «Кунг-фу
Панда: Легенди
крутостi»
08:00, 18:00
Репортер
08:03, 09:03 Teen
Time
08:05 Єралаш
09:05, 21:00 Серця
Трьох
16:00, 19:00 Т/с
«Воронiни»
18:20 Абзац!
23:10 Х/ф
«Кiнопобачення»

2015 року

06:15, 13:00, 15:30,
17:10 Т/с «Слiд»
07:00, 08:00, 09:00,
15:00, 19:00 Подiї
07:10, 08:10 Ранок з
Україною
09:15 Зоряний шлях
10:00 Т/с «Плюс
любов»
11:50, 19:45 Ток-шоу
«Говорить Україна»
18:00 Т/с
«Безсмертник. Нова
Надiя»
21:00 Спiвай як зiрка
23:00 Подiї дня
23:30 Т/с «Мент у
законi»

7

07:10, 15:40 Сильнi
свiту цього
10:00, 16:50 Алло,
лiкарю!
11:00 Клiнт Iствуд:
сталевий погляд
12:15 Свiтськi
хронiки
13:10, 17:45
Iнспектори
аномальних явищ
14:00, 22:35 Всесвiт
16:00, 23:35 П’ятий
вимiр
18:15 Кумири
19:00 В гостях у
Дмитра Гордона.
Клара Новiкова
21:35 Луї де Фюнес.
Мистецтво смiшити

Високошвидкісний Інтернет МТМ
Тел.: (093) 366-16-66; (095) 545-15-33; (098) 201-22-66

Майданi

09:30 Новини

19:00 Україна має
талант!
21:55 Х/ф
«Джентльмени удачi»

долi»

23:45 Давай

00:15 Х/ф «Сталевий

поговоримо про

метелик»

секс

Передплачуйте газету «Вишгород».

07:05 Зiрка YouTube
08:30 Дача
08:55 Дивитись усiм!
09:50, 13:00 Т/с
«Трюкач»
12:45 Факти. День
18:45 Факти тижня
20:20 Х/ф «Суддя
Дредд»
22:20 Х/ф «Суддя
Дредд 3D»
00:15 Х/ф «Куля в
лоб»

Ти пускаєш
людей у своє
життя, а вони
вбивають
твої нервові
клітини

28 березня

09:50 Снiданок з
Iскрою
10:31 ПроОбраз з
Наталкою Фiцич
11:10 Хронiка тижня.
Свiт
11:35 Майстри
Ремонту
14:35 Хронiка дня
15:35 Кабiнети
16:17 Палата
17:15 Мiграцiйний
вектор
18:05 Мiсцевий час
18:35 Фiнансовий
тиждень
19:35, 20:15, 20:35
Україна - понад усе!
20:30 Час важливо
21:10, 00:35 Велика
полiтика
21:35 Вiкно в Америку
22:00 Час новин
(росiйською мовою)
22:35 Невигаданi
iсторiї
22:50 Гра iнтересiв
23:35 Iсторiя успiху

06:00, 10:00 Kids

07:00, 15:00, 19:00,

Time

02:40 Подiї

06:05 М/с «Губка
Боб – Прямокутнi

07:10, 04:40

штани»

Т/с «Дорожнiй

07:55 М/с «Кунг-фу

патруль-11»

Панда: Легенди

10:00 Зоряний шлях.

крутостi»
10:05 Х/ф «Подорож

Дайджест

до коледжу»

11:00 Х/ф «Мiй бiлий

11:50 Уральськi

i пухнастий»

пельменi

13:00, 15:20, 19:40

13:55 Ревiзор

Т/с «Плюс любов»

16:25 Страстi за
Ревiзором

21:20 Х/ф «Танго

18:30 Х/ф

метелика»

«Джуманджи»

23:20 Т/с «Любов зi

21:00 Х/ф «Вавилон
н.е.»

зброєю»

23:00 Х/ф «10 тисяч

03:20 Т/с «Мент у

рокiв до н.е.»

законi-3»

06:00 Х/ф «Там, де
тече рiчка»
10:00 Луї де Фюнес.
Мистецтво смiшити
11:20 Х/ф «Долтрi
Келхун»
14:00 За сiм морiв
14:50 Неймовiрнi
подорожi
16:10 «Мистецтво i
час»
16:30 «Глобал - 3000»
17:00 Мелодiя двох
сердець
18:30 Моднi iсторiї з
Оксаною Новицькою
19:00 Таємницi руїн
20:00 Комета-вбивця
21:00 Роллiнг Стоунз:
рок на вiки
22:00 Секрети
закулiсся з
Олександром
Ржавським
22:30 Х/ф «Свiтськi
розваги»
00:50 Вихiдний, пiсля
опiвночi

Наш індекс у Каталозі місцевих періодичних видань 40007

06:40 Мультфiльм
07:10 Подробицi
07:40 Удачний
проект
08:40 Готуємо разом
09:30 Новини
10:00 Орел i Решка.
Ювiлейний сезон
11:00 Х/ф «Ласкаво
просимо, або
Стороннiм вхiд
заборонений»
12:20 Т/с «Кохання
з випробувальним
термiном»
16:10 Х/ф «Тариф
«Щаслива родина»
18:00 Т/с «Обiйми
мене»
20:00 «Подробицi
тижня»
22:00 Т/с «Не в
хлопцях щастя»
00:00 Т/с «Три
товаришi»

07:55 Холостяк
09:00 Все буде
смачно!
10:35 Караоке на
Майданi
11:35 Т/с «Тест на
вагiтнicть»
16:05 Україна має
талант!
19:00 Битва
екстрасенсiв
20:40 Один за всiх
21:55 Детектор
брехнi
23:05 Я соромлюсь
свого тiла

Мені здається,
що диван
узяв моє
фото, сходив
до ворожки
і зробив
приворот

08:35 Феєрiя мандрiв
09:10, 14:35 Велика
полiтика
09:35, 00:35 Вiкно в
Америку
09:50 Снiданок з Iскрою
10:10 Кордон держави
10:35 Невигаданi iсторiї
11:35 Технопарк
12:15 Модне здоров’я
13:15 Хронiка тижня.
Свiт
13:35 Дiалоги з
Патрiархом
14:15 Хронiка тижня
15:35 ПроОбраз з
Наталкою Фiцич
16:10, 16:40, 17:10,
17:35 Соцiальнопатрiотичний проект
«Єдина родина»
18:30 Вiкно в Європу
19:25, 20:35 Україна –
понад усе!
21:00 Час:
пiдсумки тижня з В.
Гайдукевичем
21:40 Час-Тайм
22:00 Час новин

ГУ ДФС інформує

Здаєш в оренду — задекларуй доходи

P. S.

07:55 М/с «Кунг-фу
Панда: Легенди
крутостi»
10:00 М/с «Iсторiї
Тома i Джеррi»
12:10 М/ф «Том i
Джеррi: Робiн Гуд»
13:23, 16:33 Teen
Time
13:20 Kids Time

07:00 Подiї
07:40 Т/с «Все тiльки
починається»
14:00 Х/ф «Танго
метелика»
16:00 Моє нове
життя
17:00, 20:00 Т/с
«Пiзнi квiти»
19:00 Подiї тижня з
Олегом Панютою
21:50 Х/ф «Мiй бiлий
i пухнастий»
23:50 Великий
футбол

13:25 Єралаш
16:35 Х/ф
«Джуманджи»
18:45 Х/ф «Пiсля
нашої ери»
21:00 Х/ф «Елiзiум»
23:30 Х/ф «Марс
атакує»

Ти вже не
маленький,
щоб спати з
плюшевим
ведмедем. Спи
зі справжнім,
будь
мужчиною!

06:15 Х/ф «Долтрi
Келхун»
07:45 Натхнення
10:00 Роллiнг
Стоунз: рок на вiки
11:05 Х/ф «Там, де
тече рiчка»
14:00 За сiм морiв
15:00 Неймовiрнi
подорожi
16:00 Зима в
Йеллоустоунi
17:00 Мелодiя двох
сердець
18:30 Моднi iсторiї з
Оксаною Новицькою
19:00 Таємницi руїн
20:15 Кумири
20:40 Свiтськi
хронiки
21:05 Мадонна:
Дiамант
22:05 Х/ф
«Побачення наослiп»
00:00 Вихiдний,
пiсля опiвночi

Підготувався до 1 квітня: клей, папір,
кнопки і…каску… А раптом наздоженуть

Директор КП «Редакція газети «Вишгород» — Віталій Кутаф’єв
ГУ ДФС у Київській області
Головне управління ДФС у Київській області
звертає увагу громадян, які здавали у 2014 році
в оренду власну нерухомість (квартири, будинки,
кімнати тощо): самостійно нарахувати та сплатити податок на доходи фізичних осіб та подати
декларацію до 1 травня 2015 року.
Дохід від здачі в оренду власного нерухомого
майна підлягає оподаткуванню за ставкою 15% та/
або 17%. Ставка 15% застосовується, якщо загальна сума доходів, отриманих у звітному податковому
місяці, не перевищує десятикратний розмір мінімальної заробітної плати, встановленої законом на
1 січня звітного податкового року (тобто в 2014 р.
— 12 180 грн); 17% — з суми, що перевищує зазначений десятикратний розмір.
Якщо орендар є фізичною особою, яка не є

суб’єктом господарювання, особою, відповідальною
за нарахування та сплату (перерахування) податку до бюджету є платник податку — орендодавець
(громадянин, який здає майно в оренду).
Тобто, такий громадянин-орендодавець повинен
самостійно нарахувати та сплатити податок до бюджету. Сума отриманого доходу, сума сплаченого
протягом звітного року податку та нарахованого податкового зобов’язання за результатами такого року
відображаються у річній податковій декларації.
Річну податкову декларацію необхідно подати до
1 травня, що настає за звітним, до державної податкової інспекції за місцем реєстрації громадянина.
Кампанія декларування доходів, отриманих громадянами у 2014 році, триває до 1 травня 2015 року,
тобто останній день подачі податкової декларації
про майновий стан і доходи за 2014 рік — 30 квітня
2015 року.
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28 березня

Вишгород

2015 року

За сприяння міського голови
Вперше в Україні
та у Вишгороді!
Цирк-шапіто «Сезам» з благодійним проектом «Ми діти твої —
Україно» із Казахстану.
27-28-29 березня (27.03 — початок о 17:00, 28-29.03 — о 15:00)
біля площі Шевченка.
Діти до 3-х років, сироти, незахищені категорії населення — безкоштовно.
Тел: (067) 736-57-67

Шара від «Шарму»!!!

Підприємству на неповний
робочий день потрібна
прибиральниця
Тел: (04596) 25-047,
(096) 928-87-10

Тільки 1-го квітня за отриману послугу в салоні краси «ШАРМ» плати
скільки вважаєш за потрібне!
Чекаємо на Вас!
Попередній запис за тел.:
(095) 5721161; (096) 991-58-85;
(04596) 25-180; (04596) 52-013

Нашим захисникам

Благодійний ярмарок
Запрошуємо всіх вишгородців взяти
участь у благодійному ярмарку.
Долучитися можуть всі охочі, принісши для продажу власні творчі вироби,
речі, смачну випічку.
Зібрані кошти будуть спрямовані на
закупівлю вкрай необхідних речей нашим
захисникам у зону АТО.
Чекаємо всіх небайдужих 29 березня

з 11:00 до 16:00 біля пунктів прийому макулатури та необхідних для бійців речей,
що розташовані поряд із адмінбудинком.
Ярмарок відбудеться за сприяння ГО
«Вишгород — наш дім» та Благодійного
фонду «З відкритим серцем у майбутнє».
Додаткова інформація за тел:
(067) 547 23 84; (063) 768 78 36
РАЗОМ – МИ СИЛА!

Від яскравих до ніжно-пастельних
Усі кольори весни
Анастасія ПРОКОПОВА,
Карина КОБРЯ,
Анастасія СМІРНОВА,
Поліна УСОВА,
Володимир ДЕРКУНСЬКИЙ
гурток журналістики
«Струмок» (ЦТ «Джерело»)
ФОТО – Андрій МАКСІМОВ,
«Вишгород»

У Вишгородській центральній районній лікарні актова зала розквітла
яскравими та ніжно-пастельними кольорами. Третій рік поспіль лікар-рентгенолог Світлана Жовтобрюх організувала
виставку творчих робіт талановитих жінок, які
вкладають душу в улюблене хобі.
ворці вишитих картин — люди різних
професій та віку, але об’єднує їх любов
до цього особливого виду мистецтва.
Це підтверджують 22 майстрині, які представили експозицію з майже сотнею робіт, виконаних
у техніці вишивки хрестиком, бісером, стрічками,
картини олією, вишиті серветки, сорочки. Сюжети вишивок — ікони, пейзажі, портрети, натюр-

Т

Газопостачання дачних будинків
та господарських споруд з приєднанням до існуючих газопроводів
на території Лебедівської с/р Вишгородського р-ну.
Тел: (098) 47-55-808

морти, репродукції картин відомих художників.
Переважно це роботи працівників лікарні, кожна
з яких випромінює ніжність та душевне тепло.
За словами Світлани Жовтобрюх, головна
ідея виставки – подарувати людям більше світлих емоцій, відволікти від щоденних турбот. «Та
і назва «Усі кольори весни» розкриває основний
її задум. До нас приходять працівники лікарні,
наші пацієнти, школярі. Плануємо організувати
спільну виставку із учнями вишгородських шкіл.
Запрошуємо всіх бажаючих долучитись до прекрасного», — зазначила Світлана Іванівна.

Безкоштовні оголошення

ІНШЕ

Домашній майстер. Тел: (063) 100-90-08

Пошиття одягу. Тел: 23-095, (096) 392-69-74
Скляні кухонні фартухи, вироби зі скла. Тел: (097) 546-11-04

Хімчистка всіх видів одягу
та текстилю.
Фарбування шкіри і хутра.
Реставрація подушок, ковдр і перин.
(м. Вишгород, пров. Квітневий, 1),
тел: (050) 823-34-58

ПРОДАМ

Гараж №48 (фото/Сландо),
кооператив «Екран». Тел: (096) 271-70-92

Гараж трирівневий. Терміново. Двоє воріт. Тел: (093) 132-42-54.
КПП «Таврія» + запчастини. Тел: (050) 660-13-43.
Трактор, екскаватор, ЮМЗ. Терміново. Тел: (093) 132-42-54.
5 дверей, 80 см, 60 см. Нові, комплект. 500 грн. Тел: (093) 454-28-44

Вважати
недійсним
загублений
паспорт СТ 159899, виданий від
09.01.2010 р. Вишгородським РВ ГУ
МВС України в Київській області на
ім’я Наталії Олександрівни ЛЕМАК

Земельну ділянку 14,041 сот., забудова, с. С. Петрівці. Тел: (068) 573-69-77
Земельну ділянку. Приватизована, с Жукин, 10 соток. Тел: (063) 654-09-65
Битовку 6х3, металевий каркас, електропроводка, самовивіз. Тел: (067) 682-65-97
Лінолеум новий, 5,5 х 3,5 м. Дешево. Плінтус у подарунок. Тел: (093) 454-28-44

