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Із Днем знань –
святом книг, квітів,
друзів, посмішок,
світла!

24-річчя Незалежності України

У нас було особливе свято
>12

Прапор НЕЗАЛЕЖНОСТІ — наш ОБЕРІГ

Державні свята
Марина КОЧЕЛІСОВА
ФОТО — Андрій МАКСІМОВ, «Вишгород»,
Андрій КОВПАК, Галина МАКАРЕНКО, Ганна САРЖАН,
спеціально для «Вишгорода»

Синьо-жовтий символ незалежності
та суверенітету нашої держави вперше
замайорів над Верховною Радою України
2 вересня 1991 року. А 28 січня 1992-го
його затвердили як Державний прапор.
Двокольорове знамено, де синій — колір води і неба, а жовтий — барви сонця і
пшеничної ниви, — над державними установами, посольствами, літаками і морськими суднами — як символ національної єдності, самостійності та прагнення
миру.
23 серпня 2015 р. — у День Державного

Осінній призов
–3

Дорогі учні, шановні вчителі!
Щиро вітаю вас із початком нового навчального року!
Для когось він буде першим, для
когось – останнім чи черговим. Тож
нехай цей навчальний рік відкриє
перед молоддю нові горизонти пізнання себе і світу, вчителів надихне
успіхами вихованців, батьків – гордістю за своїх дітей.
Сьогодні ви повертаєтесь до
своєї другої домівки і для вас продовжується дорога в майбутнє. Переконана: вона буде захоплючою,
а ваші здібності та наполегливість
стануть запорукою визначних успіхів у дорослому житті.
Усім, хто цього дня прийде до
навчальних закладів здобувати знання, бажаю знайти взаєморозуміння з учителями, зустріти надійних,
щирих друзів, досягти своєї мети у
житті.
Міцного здоров’я всім, щирого
пр
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Прапора біля адмінбудинку зібралася Вишгородська громада. Прийшли і юні вишгородці — отримати свій перший дорослий документ українського громадянина. Разом із
захисниками Вітчизни та ветеранами війни,
праці та військової служби вони підняли у
мирне вишгородське небо Державний Прапор — символ Єдиної України.
Голова Вишгородської райдержадміністрації Олександр Горган, голова Вишгородської районної ради Ірина Побідаш та в.
о. Вишгородського міського голови Марія
Решетнікова, а також радник голови РДА
Степанія Сідляр говорили про мир на нашій
багатостраждальній землі, про доблесть патріотів, про надію на спокій та процвітання —
а для цього кожному українцеві треба вірити
і працювати.

Про війну без купюр
– 4-5

ПОЧЕСНІ ГРОМАДЯНИ РАЙОНУ
Під час урочистого мітингу званнями
«Почесний громадянин Вишгородського
району» громада відзначила тих, хто вірить
і працює на благо людей: директора Національного музею-заповідника «Битва за Київ
у 1943 році», заслуженого працівника культури і почесного працівника туризму України
Івана Вікована та Вишгородського міського
голову, заслуженого лікаря України Віктора
Решетняка (посмертно). Низько вклонилася
громаді Зоя Решетняк — удова тремтячим
від хвилювання та сліз голосом подякувала
за відзнаку та побажала кожній українській
родині миру, а нашій державі — процвітання.
НЕХАЙ ПОВІК В ДУШІ ТВОЇЙ
НЕ ЗГАСНЕ НАША УКРАЇНА
Цього ж дня у районному Будинку куль-

ПРАВОохоронці
– 11

Прилетіла
ластівка – 13

тури «Енергетик» відб
відбувся урочистий концерт з нагоди 24-ої річниці Дня Незалежності
України. Підготували його начальник відділу
культури, національностей та релігій Вишгородської РДА (керівники проекту — Олександр Біляєв і директор БК Аліна Чернявська), художній керівник Марина Фурсенко,
режисер масових заходів та свят Алла Наталушко, заступник директора БК Ольга Гордієнко (відеосупровід), методисти Людмила
Коваль і Тетяна Негоденко, керівник студії
декоративно-ужиткового мистецтва Ганна
Саржан, світлове оформлення — Микола
Чернявський та Дмитро Григоренко, музичне оформлення — Віктор Шамота.

2
Субсидії по-новому – 6
аФішка — 10, 16
ПРОГРАМА з
ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ – 14

Офіційний сайт міськради: www.вишгород.com.ua

Електронна адреса газети «Вишгород»: ngvyshgorod@ukr.net
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На сцені — надписи «Миру. Щастя. Добра» і екран з яскравими ілюстраціями слів
ведучої (Тетяна Негоденко), пісень і танців:
голуб («Злітаєм» у виконанні Алли Наталушко), калина («Мій рідний край», Катерина
Котлярова), соняхи («Ми — українці», Ірина
Корзун), маки («Моя Україна», Ірина Беза),
веселка («Острови кохання», Ірина Беза),
луки (білоруська пісня «Вечарую», Володимир Дзісь), гірське село («Ой, верше», Софія Птушко), трави («Ой, горіла в небі зірка»,
Анна Хоменко), багаття («Розпалю вогонь»,
Аліна Гур’янова), серп місяця («Колискова»,
Юлія Каталагіна, керівник вокальної студії
«Астерія») і дівчина, що проводжає козака
(«Я молюся за тебе», Аліна Лободенко)…
Могутній спів Алли Наталушко («Злітаєм»), Мілани Смоляк («Благословенна Україна») та Юлії Каталагіної («Колискова») єднався з прадавнім гуком виконавиць у прегарних
костюмах із вокальної студії «Астерія» (Світлана Чередніченко та Валентина Долженкова, «Русалонька», «Гей, лине печаль», «Біла
лілія») та акробатично-танцювальними витинанками Анастасії Висоцької («Класичний» і
«Про кохання»).

Урочисто

Вишгород

Прапор НЕЗАЛЕЖНОСТІ — наш ОБЕРІГ
«ЗА НЕНЬКУ УКРАЇНУ БУДУ ВОЮВАТИ,
ДОПОКИ ТУТ ЛЮДИНУ НЕ БУДУТЬ
ПОВАЖАТИ»
Родзинкою — ні, вибухівкою концерту! —
став виступ гурту «Свої», яких активно підтримували присутні у залі бойові побратими
— над ними майоріло бойове знамено. Солдат Прудиус, розвідник із позивним «Бабай»;
молодший сержант Париж, старший розвідник із позивним «Француз»; старший лейтенант Сідоров, командир розвідзагону з позивним «Варяг», що брали участь у АТО у складі
72 бригади, на святковому концерті виконали
пісню гурту «Шабля» («Браття-українці»: «З
нами Бог і правда, що брат ішов на брата»), а
потім — кілька власних пісень.
Пісня «Останній бій» перегукувалася з
«Хочемо перемін» Віктора Цоя: протестний
«афганський» надрив жорсткого року, акорди — як вибухи. Реквіємом тим, що не повернулися, пролунала «Спите, братья» («На
щеке не тает иней, спите, братья, в небе
синем ваша песня отзвучала», «Наши души
остаются над донецкими степями»).
Написана тиждень тому «Сучасна повстанська» видавала коломийку у стилі
«реп»: «А я прийшов у військо, життя я не
жалію: хотів здобути долю знедоленій землі»,
«Я грався у героя і вірив в те, що мав, а потім мого побратима поховав». І попереджала:
«За неньку Україну буду воювати, допоки тут
людину не будуть поважати».
У залі вставали — на хвилину мовчання,
вшанувати пам’ять загиблих, і на слова пісні,
що ятрили душу, мов рана. Люди аплодували
шалено, розуміючи: ці хлопці не зупиняться,
доведуть справу до кінця. «Все віддам за
любу неньку Україну» – для них не просто
слова із пісні. І вони — не самі.
***
На ротації — капітан медичної служби Василь Яковенко (НА ФОТО на 1 стор. — перший зліва у другому ряду), він разом із сином
прийшов на пл. Т. Шевченка у Вишгороді у
День Державного Прапора України. На Сході

український прапор — уособлення нашої держави, святиня, яку воїни-захисники оберігають як зіницю ока.
Інтерв’ю з Юрієм Городиським читайте на
шп. 4.
«МИ ПОВИННІ ОНУКАМ І ПРАВНУКАМ
ПЕРЕКАЗУВАТИ ЇХНІ ІМЕНА»
Напередодні Дня Незалежності України бійців 11 батальйону «Київська Русь»
— мешканців Вишгородщини (з Нових Петрівець, Димера, Литвинівки та Любимівки)
вшанували нагрудними знаками. «Знак пошани» отримали Олег Ридван та Олександр
Ботвін. «За зразкову службу» — Андрій Репін, Олексій Калитенко, Олексій Сумін, Павло
Лапін, Артем Лузовицький (НА ФОТО вгорі ліворуч — вони крокують площею Т. Шевченка
у Вишгороді). Відзнаки вручали голова Вишгородської районної державної адміністрації
Олександр Горган і районний військовий комісар підполковник Микола Прибора.
Хлопці разом із Вишгородською громадою урочисто підняли Державний Прапор
України над могилами загиблих на Сході
України земляків, помолилися за їхні душі
(заупокійну літургію провів о. Богдан Николин
із УПЦ КП). Денису Ханчичу і Євгену Єрмакову встановлено пам’ятники на Алеї Пам’яті
(на новому кладовищі),
рідних підтримують і словом, і ділом, але хлопців
не повернеш, так само
як і загиблого на Майдані
Ігоря Пехенька.
Почесний
караул
вшанував їхню пам’ять
урочистим салютом. Прапорщик 11 батальйону
«Київська Русь» Сергій
Грищенко сказав рідним
Дениса і Євгена: «Ми з
ними пройшли чимало,
не страшне було ніяке завдання. Слава прийшла
до них посмертно».

«Ми завжди будемо перед ними у неоплатному боргу, — низько вклонилася батькам загиблих в. о. Вишгородського міського голови Марія Решетнікова. — Давайте
пам’ятати: герої не вмирають». Голова Вишгородської РДА Олександр Горган згадав теплим словом покійного міського голову Віктора Решетняка, який був ініціатором гідного
вшанування пам’яті наших земляків, і додав:
«Присяга держслужбовця має проголошуватися тут — на святому місці, перед очима
героїв».
«Маємо допомагати воїнам сьогодні усіма силами — у шпиталях поранені мають
чути нашу подяку, приймати допомогу», —
наголосив у своїй проповіді о. Богдан Николин. А депутат міськради Юрій Городиський,
демобілізований із війська, побажав, щоб цю
алею Пам’яті не довелось розширювати, щоб
ми відстояли незалежність і цілісність держави, щоб героїв Майдану і Сходу не забували
нащадки.
Живий звук — слухайте передачу
Вишгородського районного радіо від
26.08.2015 р. (на сайті газети «Вишгород»
є відповідна кнопка); ВКонтакте https://
vk.com/vishgorodradio — є аудіозаписи радіопередач

Контактної групи по Україні домовилася про
проведення щотижневих зустрічей у вересні.
НА БАНКОВІЙ ОЗВУЧИЛИ СТРАШНІ
ВТРАТИ НА ПЕРЕДОВІЙ
27 серпня в Адміністрації Президента
повідомили про великі втрати серед українських військових внаслідок активізації бойовиків у зоні АТО.
За даними штабу, за добу 26 серпня загинуло семеро бійців ЗСУ, ще 13 отримали поранення. Найбільші втрати сили АТО понесли
під Мар’їнкою, а також на Маріупольському
напрямку.

передмістя затягнув неприємний дим, у повітрі відчувався запах горілого.
У деяких районах Києва рівень забрудненості повітря перевищив норму в два рази,
зокрема такі показники зафіксували у Святошино та на Троєщині.
Рятувальники порадили жителям Києва закрити вікна, одягнути захисні пов’язки і
не виходити на вулицю, поки у столиці вітер
розносить їдкий дим.
Всю попередню ніч рятувальники шукали
осередки вогню. 27 серпня торф на Київщині
гасили більше півсотні людей та 18 пожежних
машин.

вали святковий забіг у вишиванках.
Охочих побігати в національному одязі
виявилося чимало – понад 700 учасників.
Патріотичний забіг об’єднав як спортсменів з досвідом, так і просто шанувальників вишиванок. Наймолодшому учаснику – лише 2
роки. Найстаршій – 82. Цього року вона збільшила дистанцію з 3 кілометрів до 5.

ТОРФЯНІ ПОЖЕЖІ НЕ ВЩУХАЮТЬ
Увечері 26 серпня користувачі соцмереж
повідомили, що майже всі райони Києва та

ЗАБІГ У ВИШИВАНКАХ
Оригінально відзначили День Незалежності у столичному Експоцентрі. Там влашту-

Новини
НОВІ МІНСЬКІ ДОМОВЛЕНОСТІ
У Мінську вирішили забезпечити з 1 вересня стійке припинення вогню в Донбасі мінімум на тиждень.
Як повідомив спецпредставник ОБСЄ
Мартін Сайдік, таке рішення ухвалили учасники Контактної групи щодо ситуації в Україні.
Тристороння контактна група вважає за
необхідне з початком навчального року забезпечити стале припинення вогню на лінії
зіткнення на період першого тижня в школі,
— заявив Сайдік.
За його словами, представники сторін домовилися обмінятися інформацією про точне
розташування навчальних закладів, розташованих поблизу лінії зіткнення.
Крім того, підгрупа з політичних питань

5-РІЧНИЙ ШАХІСТ
У Харкові росте 5-річний вундеркінд, який
виконав норматив дорослого розряду. Тихон
Черняєв почав грати в шахи у 3 роки. Зараз
йому 5. За такі досягнення малий потрапив
у реєстр українських рекордів (як наймолодший шахіст).
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У міськвиконкомі

Про затвердження умов конкурсу на
право оренди нерухомого майна
Рішення від 20 cерпня
2015 року № 204
Керуючись рішенням Вишгородської
міської
ради
від
31.05.2007 року № 8/6 «Про оренду майна, що перебуває у комунальній власності територіальної
громади м. Вишгорода», ст. ст. 29,
60 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», виконавчий комітет Вишгородської
міської ради ВИРІШИВ:
Затвердити умови конкурсу на
право оренди нерухомого майна:
1. Організатор конкурсу – Вишгородська міська рада.
2. Учасники конкурсу – юридичні та фізичні особи.
3. Мета конкурсу – визначення
переможця-орендаря.
4. Інформація про об’єкт оренди:
Назва і місцезнаходження балансоутримувача: Комунальне підприємство житлового і комунального господарства Вишгородської
міської ради, адреса: 07300, м.
Вишгород, вул. Ю. Кургузова, 9.
5. Місцезнаходження об’єкта,
його характеристика та основні
умови конкурсу:
5.1. Нежитлове підвальне приміщення, що знаходиться на вул.
Набережній в буд. 2 у м. Вишгороді
— загальною площею 112,00 кв. м;
— функціональне використання об’єкта – надання ритуальних

послуг;
— початковий розмір орендної
плати в місяць, з урахуванням індексів інфляції, складає 2 229,18
(Дві тисячі двісті двадцять дев’ять)
грн 18 коп., без урахування ПДВ,
базовий місяць — липень;
— приміщення здаються в
оренду без права викупу;
— неможливість компенсації
у разі припинення або розірвання
договору невід’ємного поліпшення
орендованого майна;
— забезпечення страхування
об’єктів оренди на користь орендодавця;
— заборона передачі об’єкта в
суборенду;
— пропозиції щодо збільшення
суми орендної плати за місяць;
— термін оренди – до п’яти років;
— місячна орендна плата підлягає щомісячній індексації в залежності від рівня індексу інфляції;
— переможець конкурсу компенсує витрати за експертну оцінку
об’єкта оренди;
— проведення поточного та
капітального ремонту за рахунок
орендаря.
6. Оголошення про проведення
конкурсу на право оренди вищезазначених нежитлових приміщень
опублікувати в засобах масової інформації.
В. о. міського голови
М. РЕШЕТНІКОВА

Про визначення та обладнання місць для розміщення плакатів,
стендів, листівок та інших друкованих агітаційних матеріалів (крім
матеріалів, що розміщуються на носіях зовнішньої реклами) під час
проведення чергових виборів депутатів місцевих рад та сільських,
селищних, міських голів 25 жовтня 2015 року
Рішення від 20 серпня 2015 року № 208
На виконання вимог статті 56 та частини 11 статті 60
Закону України «Про місцеві вибори», керуючись ст. 40
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет Вишгородської міської ради ВИРІШИВ:
1. Визначити місця для розміщення плакатів, стендів, листівок та інших друкованих агітаційних матеріалів
(крім матеріалів, що розміщуються на носіях зовнішньої
реклами) з чергових місцевих виборів 25 жовтня 2015
року — згідно з дислокацією (додається).
2. Доручити директору КПЖ і КГ Вишгородської міської ради Шененку М.П. в термін до 9 вересня 2015 року
включно обладнати визначені у пункті 1 цього рішення

місця для розміщення матеріалів передвиборної агітації:
2.1. Забезпечити підтримання належного стану стендів, дошок оголошень та місць для розміщення матеріалів передвиборної агітації на період проведення передвиборної агітації.
2.2. Забезпечити зняття передвиборних агітаційних
матеріалів, що розміщувалися на території міста, у встановлений законом строк – до 24 години 23 жовтня 2015
року.
3. Офіційно оприлюднити це рішення в газеті «Вишгород».
4. Контроль за виконанням цього рішення покласти
на заступника міського голови Ростовцева О.М.
В. о. міського голови М. РЕШЕТНІКОВА

Додаток
до рішення виконавчого комітету Вишгородської міської ради від 20 серпня 2015 року № 208

Дислокація місць для розміщення плакатів, стендів, листівок та інших друкованих
агітаційних матеріалів (крім матеріалів, що розміщуються на носіях зовнішньої
реклами) по чергових місцевих виборах 25 жовтня 2015 року
1. Просп. І. Мазепи (біля магазину «Віта»).
2. Просп. І. Мазепи (біля автобусної зупинки Вишгород – Димер).
3. Площа біля РБК «Енергетик».
4. Вул. В. Симоненка, 7 (біля магазину «Вишневий»).
5. Вул. Дніпровська (біля магазину «ЕКО»).
6. Перехрестя вул. В. Симоненка та пл. Т. Шевчен-

ка.
7. Вул. Б. Хмельницького (біля продуктового магазину № 7).
8. Пров. Квітковий (біля продуктового базару м.
Вишгорода).
9. Вул. Київська, 6 (магазин «Дніпро»).
10. Перехрестя просп. Т. Шевченка та вул. Шкільної
(поруч із супермаркетом «АТБ»).

Про внесення змін у розпорядження №94 від 17 серпня 2015 року «Про погоджувальну комісію з розгляду
пропозицій громадськості до проектів містобудівної документації «План зонування території м. Вишгорода (1300 га)»
Розпорядження від 27 серпня 2015 року № 96
З метою врахування пропозицій громадськості, що надійшли під час проведення громадських слухань проекту містобудівної документації «План зонування території м. Вишгорода
(1300 га)», розробленого на виконання рішення міської ради
№ 16/20 від 26 жовтня 2012 року «Про розроблення плану
зонування території міста Вишгорода», згідно з пунктом
4 частини третьої статті 21 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», Постановою Кабінету Міністрів
України від 25.05.2011 № 555 «Про затвердження Порядку
проведення громадських слухань щодо врахування громадських інтересів під час розроблення проектів містобудівної документації на місцевому рівні», керуючись підпунктами 6, 10
пункту «а» частини першої статті 31, частиною другою статті
42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»:
1. Внести зміни та доповнення до п. 1 та викласти в новій

редакції:
Створити погоджувальну комісію з розгляду пропозицій
громадськості до проекту містобудівної документації «План
зонування території м. Вишгорода (1300 га)» (далі — Комісія)
та затвердити її чисельність – 35 осіб.
2. Внести зміни та доповнення до п. 3 та викласти в новій
редакції:
Визначити наступний кількісний склад представників Комісії:
від органів державної влади – 3 особи;
від органів місцевого самоврядування – 10 осіб;
від громадськості – 22 особи (у тому числі – представники
професійних об’єднань та спілок – 11 осіб).
3. Внести доповнення до «Складу погоджувальної комісії
з розгляду спірних питань, що виникли у процесі проведення

Соціальний захист

Відповідно до Порядку
призначення і виплати компенсації фізичним особам, які
надають соціальні послуги,
затвердженого
Постановою
Кабінету Міністрів України від
29.04.2004 року № 558, непрацюючим фізичним особам, які
постійно надають соціальні
послуги громадянам похилого
віку, інвалідам, дітям-інвалідам, хворим, які не здатні до
самообслуговування і потребують постійної сторонньої
допомоги (крім осіб, що обслуговуються соціальними службами), призначається щомісячна компенсаційна виплата.
Компенсація призначається,
виходячи з прожиткового мінімуму для працездатних осіб — у
таких розмірах:
15 відсотків — фізичним особам, які надають соціальні послуги інвалідам I групи;
10 відсотків — фізичним

-

Ткалич Ю.М.

-

начальник організаційного відділу апарату виконкому Вишгородської міської ради;

-

Дудар І.М.

-

спеціаліст І категорії відділу містобудування та
архітектури апарату виконкому Вишгородської
міської ради;

-

Лісник І.Ф.

-

уповноважений представник громадськості;

-

Сардак В.І.

-

уповноважений представник громадськості.

4. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови Рачинського О.С.

До армії — кроком руш!

Компенсації помічникам недужих
Мідя ЛІ, начальник
управління соціального
захисту населення
(УПСЗН) Вишгородської
райдержадміністрації

громадських слухань щодо проекту містобудівної документації» та включити наступних членів погоджувальної комісії:

особам, які надають соціальні
послуги громадянам похилого
віку, інвалідам II групи та дітямінвалідам;
7 відсотків — фізичним
особам, які надають соціальні
послуги інвалідам III групи та
хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують
постійної сторонньої допомоги,
визнаним такими в порядку, затвердженому МОЗ.
Компенсація фізичним особам пенсійного віку, які надають
соціальні послуги, призначається у зазначених розмірах, виходячи з прожиткового мінімуму
для осіб, які втратили працездатність.
Компенсація призначається
і виплачується органом соціального захисту населення за місцем проживання особи, якій надаються соціальні послуги, з дня
подання фізичною особою, яка
надає соціальні послуги, та особою, яка їх потребує, заяв разом
із необхідними документами.
По довідки звертатись до
УПСЗН за адресою: м. Вишгород, вул. Набережна, 6-а, тел:
(04596) 52-634.

Осінній призов — з 1 жовтня по 30 листопада
ДЖЕРЕЛО:
Витяг з наказу підполковника
М. Прибори, військового комісара
Вишгородського райвійськкомату
Київської області,
від 11.08.2015 р. № 54
На підставі Закону України «Про
військовий обов’язок і військову службу» та Указу Президента
України від 17 лютого 2015 року
№ 88/2015 «Про строки проведення
чергових призовів, чергові призови
громадян України на строкову військову службу та звільнення в запас
військовослужбовців у 2015 році»
з 01 жовтня по 30 листопада 2015
року проводиться призов громадян
на строкову військову службу.
Громадяни 1995 року народження,
яким у період чергового призову виповнилося 20 років, а також громадяни,
які народились у 1988-1995 роках, у
яких закінчилася відстрочка від призову або не призвані раніше на строкову
військову службу з різних обставин,
зобов’язані прибути на призовну дільницю за адресою: м. Вишгород, вул.
Ю. Кургузова, 5, к. 3 (тел: 04596- 54345) із документами та у час, зазначені
в особистих повістках. (Ті, хто не отримав особистих повісток, зобов’язані

прибути за вищезазначеною адресою
01 жовтня 2015 року — із документами, які засвідчують особу.)
Особи призовного віку, які тимчасово перебувають на території Вишгородського району, зобов’язані негайно повернутися до місця постійного
проживання та з’явитися у районний
військовий комісаріат для проходження призовної комісії. Керівники підприємств, установ, організацій, кооперативів та навчально-виховних закладів,
незалежно від підпорядкування і форм
власності, зобов’язані відкликати призовників із відряджень для забезпечення своєчасного прибуття їх на призовну дільницю.
Громадяни, що ухиляються від
призову і не з’являються за повісткою
до військового комісаріату, несуть відповідальність згідно з чинним законодавством.

В. о. міського голови М. РЕШЕТНІКОВА

Закон

Податки на пенсії
скасовано
Із 1 вересня 2015 року набирає чинності Закон України «Про
внесення зміни до ст.164 Податкового кодексу України щодо оподаткування пенсій інвалідів війни
та деяких інших категорій осіб»,
підписаний Президентом України
04.08.2015 р.
Від оподаткування пенсій звільняються категорії, визначені статтею 10
Закону України «Про статус ветеранів
війни, гарантії їх соціального захисту», а також сім’ї осіб, які загинули під
час АТО, захисту незалежності та територіальної цілісності України.
Це стосується сімей військовослужбовців, які загинули, пропали
безвісти або померли під час Другої
світової війни, а також військовослужбовців, членів партизанського руху і
сімей загиблих під час Другої світової
війни з числа особового складу груп
самозахисту і т. д. Також не обкладатимуться податком сім’ї осіб рядового
та начальницького складу, які загинули внаслідок поранення, контузії чи
каліцтва, отриманих під час АТО, захисту незалежності і територіальної
цілісності України (зокрема — і ті, хто
служив у добровольчих батальйонах).
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29 серпня

Юля ТРИГУБ, Facebook

Волонтери

На всю оставшуюся жизнь...
Диана МАКАРОВА
(ФОНД Дианы Макаровой)

Город.
Вышитые сорочки.
Не знаю, есть ли где
страна, в которой люди до
сих пор носят национальную одежду так просто и
естественно, как носим её
мы.
Флаги.
Флаги Украины на машинах и из окон.
Парад.
Ничего не писала о параде. Не знаю, правильно
ли его делать сейчас или
нет – не знаю пока.
Счастье.
Счастье целый день.
Мы флаг не вывешивали. Мы его просто не снимаем.
Мы никого не поздравляли в фейсбуке парадным
постом – только своих,
только тихо.
Никогда у меня не
было такого Дня страны.
Такого счастливого и такого горького.
Я вздрагиваю от салютов. Когда я вздрагиваю
– мне хочется плакать от
горя. Так вздрагивать теперь мне всю оставшуюся
жизнь. Мне некомфортно

Тема

2015 року

вздрагивать так – но я уже
ничего не смогу с собой
сделать.
Так вздрагивают тысячи людей вместе со мной –
и я знаю, что у них это тоже
на всю оставшуюся жизнь.
Я счастлива общим
счастьем людей. Мне кажется, никогда ещё не был
этот праздник таким общим и таким счастливым.
Я люблю эту страну.
И этот праздник теперь –
самый главный в нашей
жизни.
…………………. Я никогда уже не буду видеть
этот день праздником.
Моё сердце навсегда
разорвано чувством вины
за мальчиков, погибших
там.
Я знаю, что я не виновата. Не я их предала, но
я спасала потом их – и на
мне, на моих друзьях –
одиннадцать человек спасённых.
Всего лишь одиннадцать человек из Иловайского котла – но это целых
одиннадцать жизней…
И всё же я виновата.
Мы все виноваты перед ними.
Простите, мальчики…
Прости, страна…

Я розумію, що у державі свято, та не
розумію, як можна бучно святкувати, коли
іде війна. Мені телефонують хлопці з АТО і
просять хоча б одну сітку… Не знаю, що відповідати: є сітка, є тканина, але немає кому
плести, бо нас дуже мало.
Чому маємо час прогулятися по набережній, та не знаходимо часу, щоб заплести кілька
смужок тканини на сітку?
Шановні вишгородці! Виділіть хоча б годинку після прогулянки та завітайте до нас в «Ательєру» (просп. Т. Шевченка, за кафе «Коза
Ностра» — ред.) — навіть цілою родиною!
Повірте, це теж буде добрим внеском у захист нашої НЕЗАЛЕЖНОСТІ! Чекаємо на вас!

Четыре причины
Мартин БРЕСТ
Первая — это мобилизация. В каждой
волне, кроме аватаров, недовольных, не
желающих — есть толковые люди. Их немало. Не менее 3-5%. Этого достаточно.
Да, хотелось бы больше. Но нам хватит и
этого. Просто, банально, в пересчете на
всех — мы умнее, чем они. IQ украинской
армии – выше. Это важно.
Вторая — это злость. Я привожу обычно на тренингах такую историю: «Пришёл
в твою хату чужой грязный мужик. Избил
твоего старенького отца. Маму твою за
волосы схватил и — об косяк, она осела и
не шевелится. Жену привязал к батарее
и имеет так, как хочет, грязно, как животное, часто, на слёзы её плюет. Детей твоих убил. Что будешь делать?»
Глаза мужиков загораются злобой.

Вишгород
Люди, потрібна
ваша допомога

Україна — це я
Час про себе мені подбати:
Серце, шлунок, судини, кров.
Щоб здоров’я кремезне мати
Та любов…
Подивлюся на свої руки:
Права, ліва, та щось не те.
Других рук в мене вже не буде,
А згода де?
Помандрую шукать повітря
У Карпати, де височінь.
Наберу у легені вітру:
Туга, згинь!
І без подиху швидко-стрімко
В Чорне море, де йод і сіль,
Хочу вин з ароматом кріпким
Та весіль.
Голова зовсім щось не слуха,
Вдарив в мозок той хміль дурний,
Притягну я її за вуха,
І не ний!
І занурюсь у серце ніжно,
В зелень пагорбів, мудрість мрій,
Таємничий і неосяжний
Київ мій!
Все це є моє власне тіло,
Ніби пазл бажань і страхів
Краще б вже було воно ціле
Без гріхів.
Кожна мить у житті єдина,
Репетиції тут нема.
А поводжусь, немов дитина
Я сама…
Час зібрати себе докупи,
Разом всі сторони світів,
І закінчить всі муки з часу прадідів.
Полюбити, клітинки зібрати,
Всі недоліки, захід плюс схід,
Припинити себе вбивати:
Так не слід.
І, заради життя і сонця,
Врятувати себе, свій край.
Думай серцем, живи любов’ю,
Душу май!!!
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Ненависть в них, яркая, жёлтая.
Злость — в украинской армии. Это
важно.
Третья — умение. Многие научились воевать за эти месяцы. И нас
научат. Опыт, полтора года, резерв
из тысяч ветеранов. Волонтерские
планшеты, коллиматоры, тепловизоры. БПЛА. Партизаны. Украинская
армия научилась воевать. Это важно.
И четвёртая. Аналогов волонтерскому движению Украины в истории
нет, не было и не будет. Нормальные, живые, обычные люди доверяют
деньги волонтерам. Волонтеры покупают необходимое и через ямы, дожди, обстрелы доверяют это армии.
Доверие — это очень важно.
Нас мало, да. Меньше, чем врага. Но — живущая народом Украины
— тонкая красная линия умна, зла и
опасна.
Помните об этом.

Він повернувся з передової без поранень і знову готовий захищати Україну
Про війну — без купюр

Розпитували Марина КОЧЕЛІСОВА
та Лілія ЯНЧУК
Депутат Вишгородської міської ради,
рядовий Юрій Городиський вже рік — на
Сході України у складі добровольчого батальйону «Січ» (МВС України). З місяць
тому добровольчі батальйони прибрали з
передової та перевели на другу-третю лінії
оборони — фактично у тил. Юрій Олегович,
який на фронті з перших днів російськоукраїнської війни (словосполучення АТО він
не визнає), не витримав і написав рапорт на
звільнення.
Наше сьогоднішнє інтерв’ю — про війну
словами очевидця (почути його можна у передачі Вишгородського районного радіо від
26.08.2015 р. (на сайті газети «Вишгород» є
відповідна кнопка); ВКонтакте https://vk.com/
vishgorodradio — є аудіозаписи радіопередач).
— Пане Юрію, Ви пішли до війська добровольцем, були на Сході, у сукупності,
понад рік. Що спонукало написати рапорт
про звільнення?
— Щойно почалася окупація Криму Росією,
я пішов до військкомату. Пам’ятаєте, які там
були черги добровольців? Дуже багато йшли
захищати свою Вітчизну — так зробив і я. В
армії я не був на строковій службі, тому, передивившись документи, у військкоматі мене
«взяли на олівець» — от і все.
Довелося шукати варіанти, як захищати
Україну на фронті. На той момент така можливість була у добровольчих батальйонах — і

я вирішив долучитися до батальйону «Січ»,
який саме організовувався при МВС України.
Так найлегше було легалізуватися, отримати
зброю і йти захищати Батьківщину.
Після двомісячного вишколу нас відправили на фронт. Виконуючи різні завдання,
ми були і на передовій у Пісках, Авдіївці (НА
ФОТО). На початку липня надійшов наказ зі
штабу – вивести добровольців (точніше, батальйони МВС) із Пісків, згодом такий самий
отримали наказ і про виведення батальйону з
Авдіївки.
Фактично перевели на другу лінію оборони. Це при тому, що добровольчі батальйони
складаються з вмотивованих людей, які йшли
на передову добровільно і знали, на що йдуть.
Не секрет, що у Збройних силах України
(ЗСУ) поряд із людьми, які йдуть до армії свідомо, є і ті, кого пригнали до мобілізації з-під
палиці фактично. Що викликає певне непорозуміння: якщо ми хочемо виграти війну, то мають воювати люди, які вмотивовані, якщо ми
хочемо робити вигляд, що воюємо, — то має
відбуватися так, як усе зараз відбувається.
Наразі я написав рапорт на звільнення з
добровольчого батальйону і вирішую для себе
питання — згодом, залежно від ситуації на
фронті, — про службу у Збройних силах.
— Тобто Ви не полишаєте думку туди
повернутися, бо там не доведено справу до
кінця. А як вона має бути доведена?
— Як на мене, справу має бути доведено
відновленням територіальної цілісності України, із Кримом включно.
— Ви вважаєте, що потрібна повна мобілізація? І, відверто дивитися на речі, — оголошувати війну?
— Гадаю, що необхідний воєнний стан.
Щодо повної мобілізації — то я не вважаю,
що країну достойно захистить людина, яка
не хоче служити, не хоче воювати, яку загнали у військо під загрозою кримінальної відповідальності. Це об’єктивні речі — і з цим
треба щось робити: підсилювати складову
частину контрактної армії, проводити медійну
роз’яснювальну роботу (для чого це робиться)
і так далі. І найголовніше — держава, державні
очільники мають показати, що ми хочемо виграти цю війну, а не робимо вигляд, що воюємо. Якщо держава не хоче воювати, то як вона
може змусити воювати своїх громадян?
— Можливо, ми чогось не знаємо, і ті,
хто очолює державу, мають інформацію,
що не дозволяє їм вдатися до зброї посправжньому. Ви там були, на лінії вогню,
що Ви про це думаєте?
— Так, я був на передових позиціях і можу

сказати, що то ніяка не антитерористична операція, а повноцінна війна — з участю зі сторони ворога регулярних збройних сил, важкого
озброєння, артилерії, танків і т. д.
— Чия артилерія і хто є ворог, уточніть,
будь ласка.
— Це очевидно: ворог є Росія. Зокрема,
якщо в Пісках іще взимку по рації спілкувалися
з ворожою стороною, і близько від нас чутно
було «Аллаху акбар» кадировських найманців,
то зараз — це злагоджене російське військо.
Зараз — радіотиша, а взимку по радіо нам
розповідали: «Пачєму ти прішол на мой земля,
укроп? Уші рєзать буду».
— Ви згадали про медіа. Ви вже вдома
дивитесь телевізор, слухаєте радіо. Скажіть, будь ласка, наскільки нам розказують
правду? Згладжується ситуація, перекручуються новини чи дають таки правдиві дані?
І наскільки медіа у так званих ДНР і ЛНР
впливають на мізки? Чи то мізки такі, що
готові до подібного впливу, чи «ЗМІ» професійно працюють?
— Знову ж таки, це величезне недопрацювання держави, оскільки і досі і на підконтрольних Україні територіях Донецької й Луганської областей ведеться мовлення російське,
сепаратистське — і, звісно, це впливає на ставлення до нас місцевого населення. Якщо у Пісках, фактично винищеному населеному пункті,
цього не відчувається, то в Авдіївці, де продовжує працювати коксо-хімічний завод і живе
мирне населення, час від часу ми зустрічали
вороже ставлення до себе, особливо під час
масованого чергового обстрілу з боку ворога:
попри те, що було очевидно — снаряди прилітали з боку Донецька, Спартака, Ясинуватої,
— все одно в цьому звинувачували нас.
Для того, щоб люди не були вороже налаштовані, звісно, потрібно відновити нормальну
трансляцію українських і глушити мовлення

ворожих каналів. Це інформаційна війна –
одна із дуже важливих складових війни, і з цим
треба щось робити обов’язково.
— Чи Ви розмовляли з місцевими, чому
вони голосували за «ДНР» і «ЛНР»? Чому
вимагають свого права на чужій для них території?
У нас теж чимало «ватників» і «вишиватників», які так само думають. Що робити? Закрити Донбас? Відрубати під’їзд від
багатоповерхівки, що має спільні мережі?
І як зробити людей будь-якої національності свідомими того, що вони — українці?
— Відкрийте підручник історії. Питання
асиміляції і в Російській імперії, і в Радянському Союзі було на часі. Коли в 1930-х роках
українців знищували голодом, в тому числі і на
Донбасі, то на їхні місця завозили людей — росіян із Сибіру, Ростова, ув’язнених – для важкої
роботи на шахтах і т. д. Таким чином сформувалася спільнота Донбасу.
Не скажу, що там геть усі є «ватниками» і
готові брати зброю та захищати свої імперські
ідеї. Таких людей, до речі, я поважаю більше,
ніж інших, яких, на жаль, там більшість.
Більшість там якраз не відвертих «ватників», а тих, кого не цікавить, в якій державі, в
якому суспільстві вони живуть. Відбути свою
зміну на заводі, ввечері випити пляшку горілки
— і щоб ніхто не чіпав. Ось їхній світогляд.
Якщо людина між свободою і хлібом обирає хліб, зрештою вона не матиме ні хліба, ні
свободи. Це відомі речі.
Звичайно, величезне недопрацювання
держави, що усі ці 24 роки нічого не робилося
— ні в Криму, ні на Донбасі, ніде. Та ситуація,
що подібного не відбулося в Харкові чи Одесі,
– це заслуга місцевих людей, які усвідомили,
де вони живуть і не допустили такого свавілля,
як допустили мешканці Донбасу.

ФОТО — Андрій МАКСІМОВ, «Вишгород», родинний архів Городиських

Подяку Юрію Городиському вручає в. о. міського голови Марія Решетнікова

Тема

Вишгород

Живе слово
Спілка патріотів зі Сходу
України
ФОТО — https://www.facebook.com/
patriotsvyshhorod/photos/pcb.7066088828
03445/706608606136806/?type=1

Спочатку було Слово...
Люди забули, що вони живуть так, як говорять, а не навпаки. Забули, що мають природу Творця. А ми ж щодня,
щосекунди вживаємо слово,
наділяємо його емоціями і
змістом, світоглядом і досвідом, наповнюємо ним свій
простір, своє життя.
Уявіть собі силу слова, написану талановитою, натхненною
людиною. А якщо це — багато
слів, зібраних у витвір мистецтва,
який ми називаємо Книгою... Це
— як Всесвіт, окрема планета
або галактика планет.
Саме до такої галактики 14
серпня нам і довелось завітати. У вишгородській районній
бібліотеці для дорослих на нас

очікував теплий прийом із подорожуванням по історії Вишгорода, коротенький огляд місцевої
скарбниці із книгами та ще й
ознайомлення з поезією різної
тематики.
На літературному вечорі поділилася своїми творами талановита Наталія Свістун із нашої
Спілки — тендітна, гарна і водночас — дуже сильна. Один із віршів присвячений Україні:
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Хотілось сидіти у тісному
колі, дивлячись одне одному
у вічі, ділитись почуттями та
енергією, повертатись сюди знову. З’явились нові плани та ідеї.
Живе слово має велику силу!
Почути голос СПСУ ви можете за посиланням
https://www.mixcloud.com/%D0%BB%
D1%96%D0%BB%D1%96%D1%8F-%D1%
8F%D0%BD%D1%87%D1%83%D0%BA/%
D1%82%D0%B8%D0%BC%D1%87%D0%
B0%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0
%BC%D1%96%D1%89%D0%B5%D0%B
D%D1%96-%D1%85%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BD%D0%B8/

НА ФОТО: СПСУ — на літературному вечорі у бібліотеці

29 серпня

2015 року
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Подолаємо стрес
Ірина ТЯМОЛОВА
ФОТО — архів Спілки патріотів зі Сходу України, спеціально
для «Вишгорода»

Коли побачиш, спробуєш чи відчуєш щось
дуже гарне, хочеться вигукнути: «Агов, люди,
ідіть до нас, бо тут класно!» Саме так з нами
було 17 серпня на тренінгу «Подолання стресу».
Виплеснувши емоції, слухали, дивувалися,
сперечалися, ділились. Стало легше, затишніше,
яскравіше, смачніше (бо у ресторанах так не годують, як нас нагодували).... Чиста правда! Маючи
вищу освіту з декількох спеціальностей та упевненість, що я «сама собі психолог», зрозуміла, що
найголовніший стрес у житті тримала в секреті
сама від себе, бо я ж «доросла розумна жінка, що
розумні книжки читала».
Дівчата-організатори, талановиті психологи
Аліна Стеценко (фахівець соціальної роботи) та
Марина Кравченко (спеціаліст проету Соціальної
інтеграції та примирення внутрішньо переміщених
сімей та дітей у Київській області) пояснювали, як
допомогти людині, яка перебуває у стресовій ситуації, як покращити спілкування в родині та стати
хоч трохи щасливішою...
На мене особисто подіяло! Поговорила відверто з близькими — вийшло із слізьми, та відчула
полегшення…Так що не зволікайте і знайте, що є
місця, де на Вас чекають, вислухають і будуть просто раді.
***
Замість післямови.
Благодійна матеріальна допомога продуктами харчування довготривалого зберігання від СПСУ, Лицарів
Колумба (США) спільно з благодійним фондом «Карітас-Київ» таким категоріям переселенців із Сходу: багатодітні родини; одинокі матері з неповнолітніми дітьми;
матері з неповнолітніми дітьми без чоловіків; пенсіонери; інваліди; сироти неповнолітнього віку, студенти. Документи (див. на сайті https://www.facebook.com/profile.

php?id=100001177376862&fref=ts) збираємо до 1 вересня. Звертатися за тел: 099-394-23-27 (з 14:00 до 17:00).
Центр зайнятості вільних людей (https://www.
facebook.com/czvl.staff/posts/952262004841149) повідомив: за адресою: м. Київ, вул. Фрунзе, 13-д відкрито
хаб «Будинок вільних людей», який об’єднав громадські
організації у справах переселенців — Центр зайнятості вільних людей, КримSOS, Схід-SOS, Новий Донбас.
Переселенці отримуватимуть допомогу у форматі «єдиного вікна»: юридичні консультації, поради фахівців у питаннях пошуку роботи, працевлаштування, обговорення
інших важливих проблем.

Він повернувся з передової без поранень і знову готовий захищати Україну
Про війну — без купюр

А допустили вони здебільшого своєю байдужістю. Є там певний прошарок людей, які в
тих умовах усе ж таки відчувають себе українцями і роблять все, щоби залишитися в Україні.
— Як вас підтримувало місцеве населення?
— Ті, хто вже побував в окупації, побачив,
що таке — «Русскій мір», ставились до нас, як
до захисників, а в більшості — повна байдужість: щоб не стріляли, щоб завод працював,
щоб мене не чіпали, щоб я мав що з’їсти і випити, а під Україною чи під Росією — мене абсолютно не цікавить.
— Пане Юрію, нещодавно наш Президент сказав, що конфлікт затягнеться на
десятиліття. Як Ви можете прокоментувати
отаку позицію нашого Головнокомандуючого?
— Звичайно, якщо конфлікт заморожувати, як це зараз робиться, якщо не звертати
уваги на те, що так звані Мінські домовленості
тією стороною абсолютно не виконуються —
ні припинення вогню, ні відведення ворожих
військ (російських зокрема) не було зроблено.
Ніякої мови не йде про відновлення контролю
країни над своїм кордоном — і на це не звертати уваги, продовжувати переговори і т. д.?
Бачимо, що багатьом це вигідно: тримати
контроль над контрабандою на окупованій території; мати таку «сіру» зону.
— Такий собі двосторонній бізнес на
крові…
— Абсолютно.
— До нас приїздять різні переселенці.

Є свідомі патріоти, що, бува, стикаються з
приниженням: їх можуть викинути з автобуса через немісцеве пенсійне посвідчення
(це там, де беруть пільговиків, а не на кожному маршруті їх беруть). Є пристосуванці,
що використовують ситуацію і «качають
права», нав’язують нам свої переконання.
Держава фактично скинула цю проблему на плечі місцевого самоврядування. Що
робити? Це теж війна — за світогляд.
— Фактор Києва і Вишгорода як столичного передмістя спонукав багатьох сюди приїхати — жити, працювати, вчитися. Таким чином,
корінні місцеві складають ледь не меншину.
Хто хоче працювати, має можливості проявити
себе в тому чи іншому форматі – звідки б він
не приїхав. Переселенці з Донбасу чи Криму
— не виняток.
Єдине: якби я це вирішував, то проводив
би певну диференціацію: є матері з дітьми,
є літні люди — їм треба надавати соціальні
гарантії, допомагати з працевлаштуванням
тощо. Стосовно ж здорових чоловіків призивного віку, що вимагають собі соціальних гарантій, — запитання: «А що ти особисто зробив,
аби у тебе вдома не було війни?» Я би таким
не допомагав.
У нас в батальйоні — чимало хлопців з
окупованих територій (Донецька, Луганська,
Новоазовська): вони всі воюють, а їхні сім’ї —
тут. Я поважаю їхню позицію: вони на фронті
намагаються відвоювати свою землю — попри
те, що держава не дуже хоче відновлювати над
нею контроль.
— Чи є далі майбутнє Донбасу у складі
України?
— Це все залежить від нас, це все залежить від держави. Якщо ми відновимо військовий контроль над своєю територією, що нині
окупована, якщо ми проведемо роз’яснення,
якщо буде професійна освітня і медійна політика, спрямована на інтеграцію того суспільства
до нашої країни, то, я думаю, що — так. Якщо
нічого не робити – нічого не буде.
— А чи варто, якщо місцеве населення
на Донбасі не хоче, налаштоване вороже?
Якщо влада не хоче, чи варто класти життя
кращих синів нації отам, на Сході?
— Знаєте, я зараз скажу трохи різко. Якщо
на твоїй кухні живуть таргани, це не значить,
що твоя кухня належить їм. Це означає, що
тарганів треба знищити. Ті, хто взяв до рук
зброю проти своєї держави, – підлягають знищенню, ув’язненню, у кращому випадку — депортації без права повернення. З іншими треба проводити роз’яснювально-освітню роботу.
Донбас — наша земля, етнічно українська.

Історичний факт, що туди завозили плебс із
Росії — і з цим не треба миритися. І крапка.
— Чи мають відповідати за свої вчинки
ті, хто голосував за так звані ДНР і ЛНР? Чи
конституційно позбавляти їх права голосувати на місцевих виборах уже тут, на території нашого міста і району? І за кого вони
проголосують?
— Я б не обмежувався лише учасниками
так званого референдуму у вищезазначених
«республіках». Є приклад балтійських країн. Хочеш бути повноправним громадянином
– склади іспит з мови, історії та основ правознавства держави, де ти живеш. Не склав —
тебе ніхто не жене, живи без громадянства: не
можеш голосувати і таким чином впливати на
політику країни.
— На фотографіях, які Ви надали в газету «Вишгород», Ви зі зброєю. Чи Ви стріляли, чи отримували поранення, чи доводилося ховати товаришів?
— У Пісках був прямий стрілецький контакт на відстані 300-400 м. Узимку і навесні.
Там така територія, що весь час ведеться не
артилерійський, а безпосередньо стрілецький
контакт, причому на близьких відстанях. Ми
бачили, хто стріляв у нас.
Із того боку – і стрілецька зброя, і артилерія, і реактивні системи, і фосфорні заряди, які
заборонені Женевською конвенцією — все, що
завгодно.
Я отримав легку контузію — дуже близько,
коли ми були в бліндажі, розірвалася міна 120го калібру, і зайшла вибухова хвиля. Слава
Богу, що минулося.
— Як Ваша сім’я відреагувала на те, що
Ви йдете добровольцем?
— Коли я планував іти, то, звичайно, боявся реакції близьких, оскільки маю двох синів
— одному скоро буде чотири, іншому — два
рочки, дружина — у декреті, але, Слава Богу,
рідні сприйняли це як належне, з повагою віднеслись до мого рішення, підтримали мене і
підтримували весь час, коли я був на фронті
(хоча їм було важко).
— Як матеріально забезпечуються добровольці? Інформація різнобічна. З одного боку – запевнення Президента, з іншого
— якби не було волонтерів… Та й до армії
збирають вулицею.
— У ЗСУ, МВС і Національній гвардії – ситуація різна. Звісно, ніяких 1000 грн у день не
було. Зарплатня у ЗСУ – середня з попереднього місця роботи.
— У добровольців є соціальні гарантії?
— Давайте спочатку визначимось із самим
поняттям «добровольці». Із самого початку

деякі добровольчі батальйони пішли шляхом
легалізації в тому чи іншому відомстві (ЗСУ,
МВС, Нацгвардія) — і йдуть як службовці. Є добровольці, які довгий ніде не легалізовувались.
Це і ДУК «Правий сектор», і ОУН, і деякі інші
батальйони, де хлопці вмотивовані та воюють,
не отримуючи жодних соціальних гарантій, без
зарплатні — на голому ентузіазмі та патріотизмі.
— У Вишгороді та районі хлопці, що
повернулися з предової, мають шанс отримати земельну ділянку, одноразову матеріальну допомогу, лікування, відпочинок,
покращення житлових умов, пільги в оплаті
комунальних послуг?
— Отримуючи статус учасника бойових дій
— так: отримуєш пільги на комунальні послуги,
право на санаторне лікування. Через нашу бюрократичну машину — ще спробуй отримати (я
отримав через рік служби).
Щодо земельних ділянок – питання вирішується, наскільки я знаю. Їх не так багато залишилося у місті, дай Боже, щоб виконком довів
справу до логічного завершення.
Щодо квартир, то вважаю так: краще кошти забудовника спрямувати на соціальну та
інженерну інфраструктуру (дитячі садки, школи, каналізацію, сортування і переробку сміття), бо можемо дійти до колапсу.
— Що б Ви сказали наостанок?
— Важко усвідомити, що у нас іде війна,
– людині, яка дізнається все з телевізора, має
роботу, зарплату і тишу. Та варто замислитися, якою ціною зберігається цей спокій і допомагати армії, захисникам Вітчизни.
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Із 1 вересня подорожчає електроенергія
для населення
ДЖЕРЕЛО: http://www.volynnews.com/
Із 1 вересня 2015 р. в Україні знову
підвищать тарифи на електроенергію
для населення. Це буде вже друге цьогорічне підвищення цін. Загалом до березня 2017-го світло подорожчає в 3,5
раза.
Відповідне рішення 26 лютого ц. р.
затвердила Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах
енергетики і комунальних послуг.
У 2017 р. середньозважений рівень тарифу для населення становитиме 122,83
коп. за кВт/год. Найменше за світло платитимуть власники двозонних лічильників. Адже вночі електроенергія коштуватиме наполовину дешевше.
Приклад розрахунку — див. на сайті
газети. www.vyshgorod.in.ua
Тарифи підвищуватимуть щопівроку у
п’ять етапів:

Декларація для субсидії
Уряд прийняв Постанову № 475 від
26.06.2015 р., якою в новій редакції виклав
Декларацію про доходи і витрати осіб, що
звернулися за призначенням житлової субсидії. Проте паралельно з нею дозволив використовувати декларацію, форма якої затверджена
постановою КМУ № 106 від 28.02.2015 р. У

Норма споживання

Новий тариф, у копійка за 1 кВт/год
ІЗ 1 КВІТНЯ 2015 РОКУ (нинішній тариф)
До 100 кВт/год
36,6
100-600 кВт/год
63,0
Понад 600 кВт/год
140,7
ІЗ 1 ВЕРЕСНЯ 2015 РОКУ
До 100 кВт/год
45,6
100-600 кВт/год
78,9
Понад 600 кВт/год
147,9
ІЗ 1 БЕРЕЗНЯ 2016 РОКУ
До 100 кВт/год
57,0
100-600 кВт/год
99,0
Понад 600 кВт/год
156,0
ІЗ 1 ВЕРЕСНЯ 2016 РОКУ
До 100 кВт/год

71,4

100-600 кВт/год

129,0

Понад 600 кВт/год

163,8

ІЗ 1 БЕРЕЗНЯ 2017 РОКУ
До 100 кВт/год

90,0

100-600 кВт/год

168,0

Понад 600 кВт/год

168,0

новій декларації (п. 2 р. I) для характеристики
житлового приміщення/будинку окремо зазначатиметься його опалювальна площа. У відповідній графі «Відомості про доходи» розділу II
декларації фіксуватиметься лише вид доходу
без самої його суми, а також найменування
організації, де він отриманий, а для підприємців-спрощенців — група платника єдиного
податку, оскільки розмір сукупного доходу залежатиме саме від групи.

Додаток
до Постанови Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2015 р. № 106
(в редакції Постанови Кабінету Міністрів України від 26 червня 2015 р. № 475)
_____________________________________
(найменування структурного підрозділу
_____________________________________
з питань соціального захисту населення)

ДЕКЛАРАЦІЯ
про доходи і витрати осіб, які звернулися за
призначенням житлової субсидії
Розділ I. Загальні відомості
1. ______________________________________________________________________
(прізвище, ім’я, по батькові)
2. Характеристика житлового приміщення/будинку:
загальна площа ____ кв. метрів; опалювальна площа ____ кв. метрів;
будинок індивідуальний чи багатоквартирний (необхідне підкреслити);
кількість поверхів у будинку __________
3. Особи, які зареєстровані (для орендарів — особи, які фактично проживають) у житловому
приміщенні/будинку
Реєстраційний номер облікової
картки
платника податків або
Дата
Серія
Прізвище, ім’я,
серія та номер паспорта (для П р и народта
номер
по батькові
осіб, які мають відмітку у пас- мітки
ження
паспорта
порті про право здійснювати
платежі за його серією
та номером)
Розділ II. Всі види доходів фактично проживаючих у житловому приміщенні/будинку осіб,
які зареєстровані (не зареєстровані — для орендарів), за період з ________ 20__ р. до
__________ 20__ року
Відомості про доходи
Найменування організації, де
Прізвище, ініціали
отримує дохід (для фізичних
Вид доходу
осіб - підприємців — група платника єдиного податку)
Розділ III. Інформація про витрати на придбання майна, товарів або оплату послуг на суму,
що перевищує 50 тис. гривень, які здійснені протягом 12 місяців перед зверненням за призначенням житлової субсидії
Дата придбання
Прізвище, ініці- Вид придбаного майна, то- Вартість, гримайна, товарів або
али
варів або оплачених послуг вень
оплати послуг

Я усвідомлюю, що в разі подання мною у неповному обсязі або недостовірних відомостей
про осіб, які зареєстровані (фактично проживають) у житловому приміщенні/будинку, їх доходи і витрати, мені може бути відмовлено у призначенні житлової субсидії або припинено
її надання. У такому разі зобов’язуюся повернути надміру перераховану (виплачену) суму
житлової субсидії.
________________________
(підпис заявника)
________
Примітка.

____ ______________ 20___ р.

Ця декларація заповнюється особою, на яку відкрито особовий рахунок із
сплати житлово-комунальних послуг (особою, яка фактично сплачує вартість одержуваних послуг).
Особи, для яких враховується дохід за попередні три місяці, додають довідки про доходи за цей період.

Вишгород

Субсидії по-новому
Із 21 липня 2015 р. внесено зміни до порядку
призначення субсидій (Постанова КМУ від 26.06.2015
№ 475 «Про спрощення порядку призначення та
надання населенню житлових субсидій»)
Відтепер субсидії призначатимуться
на підставі лише двох документів — заяви та декларації (скасовується необхідність
надання довідок про доходи, у тому числі й
працюючих осіб; спрощено форми заяви
та декларації про доходи і витрати осіб для
звернення по субсидію).
Запроваджується принцип призначення субсидії на підставі задекларованих заявником даних. Перевірка достовірності здійснюватиметься органами
соціального захисту вже після призначення
субсидії — шляхом направлення запитів до
відповідних органів, установ та організацій.
Скасовуються всі обмеження щодо
майнового стану осіб, які звертаються по
субсидії (крім здійснення одноразової покупки, вартість якої перевищує суму понад 50
тис. грн), а саме:
— наявність у власності двох житлових
приміщень;
— наявність у власності двох автомобілів;
— наявність у складі домогосподарства
осіб працездатного віку, які не працюють, не
навчаються і не перебувають на обліку як
безробітні;
— здача в найм житлового приміщення;
— здійснення покупки товарів, робіт та
послуг (у тому числі оплата медичних послуг
та навчання) на суму понад 10 прожиткових
мінімумів.
Кому призначається субсидія
Субсидія призначається одному із членів
домогосподарства, який зареєстрований у
житловому приміщенні і на якого відкрито
особовий рахунок на оплату житлово-комунальних послуг, або особі, яка не зареєстрована, але фактично проживає у житловому
приміщенні (будинку) на підставі договору
найму (оренди) житла і на яку відкрито особові рахунки із сплати житлово-комунальних
послуг.
Право на отримання житлових субсидій мають і домогосподарства, у яких
витрати на оплату житлово-комунальних
послуг, виходячи із соціальної норми житла
та соціальних нормативів користування послугами, перевищують розмір визначеного
обов’язкового платежу.
Куди і як надавати документи
Документи для призначення субсидії можуть бути надіслані до управління соціального захисту населення поштою. Це:
— спрощена заява;
— спрощена декларація про доходи і
витрати осіб, зареєстрованих у житловому
приміщенні;
— довідки про доходи — у випадках,
передбачених абзацом третім пункту 12
Положення (доходи за три попередні місяці
перед місяцем звернення), а також у разі
зазначення у декларації інших отриманих
доходів, інформація про які відсутня у ДФС,
Пенсійному фонді України, фондах соціального страхування тощо і відповідно до
законодавства не може бути отримана за
запитом структурного підрозділу з питань
соціального захисту населення у порядку,
встановленому Положенням (зміни, внесені
згідно з Постановою КМ № 475 (475-2015-п)
від 26.06.2015).
Всі інші відомості, що необхідні для призначення житлових субсидій (про забезпеченість громадян житловою площею та комунальними послугами), надають організації,
які надають ці послуги, на запит органів
соціального захисту населення.
Інформацію про доходи для призначення житлової субсидії органи соціального
захисту населення будуть отримувати у
порядку обміну від Державної фіскальної
служи та Пенсійного фонду.
Субсидія на оплату житлово-комунальних послуг призначатиметься на 12
місяців з місяця звернення за її призначенням:
на опалювальний сезон — з 1 жовтня по
30 квітня;
на неопалювальний сезон — з 1 травня
по 30 вересня.
Для призначення житлової субсидії застосовуватимуться доходи за попередній
календарний рік без урахування сплачених
податків.

За бажанням громадян субсидія для
відшкодування витрат на оплату житловокомунальних послуг призначається на основі
середньомісячного (за три місяці, що передують місяцю, з якого призначається субсидія) сукупного доходу після подання довідок
про доходи таких осіб за зазначений період
за формами, затвердженими Мінсоцполітики.
Розмір пенсійної виплати враховується
за місяць, що передує місяцю, з якого призначається субсидія.
Для обчислення доходу непрацюючих
громадян, яким призначено пенсію вперше
або якщо вони залишили роботу в період, за
який враховуються доходи, і не мають інших
доходів, крім пенсії та доходів від особистого селянського господарства, в сукупному
доході пенсіонера враховується розмір призначеної щомісячної пенсії (зміни, внесені
згідно з Постановою КМ № 475 (475-2015-п)
від 26.06.2015).
Для фізичних осіб-підприємців, які обрали спрощену систему оподаткування та є
платниками єдиного податку першої групи,
до сукупного доходу за кожний місяць враховується дохід на рівні прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб за
цей місяць, для фізичних осіб-підприємців,
які обрали спрощену систему оподаткування
та є платниками єдиного податку другої групи, — двох прожиткових мінімумів, встановлених для працездатних осіб, для фізичних
осіб-підприємців, які обрали спрощену систему оподаткування та є платниками єдиного
податку третьої групи, — трьох прожиткових
мінімумів, встановлених для працездатних
осіб (зміни, внесені згідно з Постановою КМ
№ 475 ( 475-2015-п ) від 26.06.2015).
Після закінчення терміну отримання
субсидії органи соціального захисту населення здійснюватимуть розрахунок субсидії на наступний період автоматично.
Для цього вони збиратимуть необхідну інформацію без звернення громадянина
протягом двох місяців з початку нового
періоду, прийматимуть рішення щодо призначення (непризначення) субсидії цим домогосподарствам та письмово інформуватимуть про прийняте рішення громадян, які
зверталися.
Всі члени домогосподарства дають
згоду на обробку персональних даних про
сім’ю, доходи, витрати, що необхідні для призначення житлової субсидії.
У разі зміни обставин, які можуть
вплинути на отримання житлової субсидії
(зміни у складі зареєстрованих у житловому
приміщенні /будинку\ осіб, зміни у переліку
отримуваних житлово-комунальних послуг,
умов їх надання, виконавців житлово-комунальних послуг, про купівлю товарів або
оплату послуг) заявник зобов’язується у
місячний термін повідомити орган соціального захисту населення.
Якщо подано неповні чи недостовірні
відомості про доходи та витрати зареєстрованих у житловому приміщенні/будинку осіб
може бути відмовлено в призначенні субсидії
або припинено її надання. У такому разі заявник зобов’язується повернути надміру
перераховану (виплачену) суму субсидії.
У яких випадках субсидія не призначається
Субсидія не призначається, якщо:
будь-хто із зареєстрованих у житловому
приміщенні (будинку) осіб (осіб, які фактично проживають), яким нараховується плата
за житлово-комунальні послуги, протягом 12
місяців перед зверненням по субсидію (за
призначенням субсидії без звернення) здійснив купівлю земельної ділянки, квартири
(будинку), автомобіля, транспортного засобу
(механізму), будівельних матеріалів, інших
товарів довгострокового вжитку або оплатив послуги з будівництва, ремонту квартири
(будинку) або автомобіля, транспортного засобу (механізму), телефонного (в тому числі
мобільного) зв’язку, крім житлово-комунальних послуг у межах соціальної норми житла
та соціальних нормативів користування житлово-комунальними послугами та медичних
послуг, пов’язаних із забезпеченням життєдіяльності, на суму, яка на дату купівлі (оплати) перевищує 50 тис. грн.

ТЕЛЕпрограма

Вишгород

29 серпня

2015 року

7

ПОНЕДІЛОК 31 СЕРПНЯ 2015 РОКУ

2+2
06:00, 07:00, 08:00,
13:00, 18:30, 21:00
Новини
06:10, 07:10 АгроЕра
06:20, 08:25 Вiд першої
особи
08:45 Кориснi поради
09:15, 18:50 Про
головне
10:15 Перша студiя
10:55 Д/ф «Стародавнi
китайськi скарби»
12:00 Д/ф «По той бiк
людства. Свiт машин»
13:10 Вiкно в Америку
13:30 Т/с «Таємниця
старого мосту»
15:20 Мультфiльм
15:35 Музичне турне
16:25 Х/ф «48 годин на
день»
19:30 Дорогi депутати
19:50, 21:40 З перших
вуст
20:00 Перша шпальта
23:00, 23:25 «Велика
країна»

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 «Маша i
ведмiдь»
09:30 «Чотири
весiлля »
10:50, 12:20 «Мiняю
жiнку»
14:05 «Слiпа»
14:45 «Не бреши
менi»
15:45 «Сiмейнi
мелодрами»
17:10 Т/с «Чорна
троянда»
20:30 «Чистоnews»
21:00 Т/с «Свати»
22:00 «Грошi»
23:35 «Мiнкульт»
00:00 Х/ф «Книга
Iлая»

06:00, 19:20
Надзвичайнi новини
06:50 Факти тижня
08:45 Факти. Ранок
09:15 Надзвичайнi
новини. Пiдсумки
09:35 Х/ф «Офiцери»
11:40, 13:20 Х/ф
«Мисливець за
головами»
12:45, 15:45 Факти.
День
14:15, 16:20 Х/ф
«Похмiлля у Вегасi»
16:35 Х/ф
«Холостяцька
вечiрка. Iз Вегасу у
Бангкок»
18:45, 21:05 Факти.
Вечiр
20:20 Дiстало!
21:30 Свобода слова

07:00 «Ранок покиївськи»
09:30 «Київ музика»
13:00, 15:00, 17:00,
19:00, 21:00, 23:00,
01:20, 03:00 «СТН»
13:10, 15:10, 23:50
«Громадська
приймальня»
14:55, 16:00,
16:55 «Вiдкритий
мiкрофон»
16:20, 17:10 «У
центрi уваги»
18:50 «Паспортний
стiл»
19:20, 21:25
«Столиця»
20:50, 23:20 «Мiська
варта»
22:30 «Служба
порятунку»
22:55 «Українська
Нацiональна
Лотерея»
23:25 «Якiсне життя»

06:20, 16:00 «Все
буде добре!»
08:05 «Все буде
смачно!»
09:00, 18:30 «За
живе!»
10:15 «Зiркове
життя. Бездiтнi за
власним бажанням»
11:15 «Битва
екстрасенсiв»
13:05 «Україна має
талант!»
18:00, 22:00 «ВiкнаНовини»
19:55 «Хата на тата»
22:35 «Детектор
брехнi 7»

07:20 Дива блакитної
планети: сiм
континентiв
10:00, 16:50 «Алло,
лiкарю!»
11:00, 23:20 Дива
природи
12:00 Загадки
загибелi «Адмiрала
Нахiмова»
14:10 Вiдомий
Всесвiт
15:00, 18:30, 21:00
«Соцiальний пульс»
17:45 Незвичайнi
культури
18:10 Сiм чудес
України. Луцьк
19:00 В гостях у Д.
Гордона. А. Арканов
20:00 Володарi морiв
21:30 Rock-time з П.
Полтарєвим
22:00 Сильнi свiту
цього
22:30 Всесвiт
23:50 «Кумири»

06:35 «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 Х/ф
«Гувернантка»
11:15 Д/с «Слiдство
вели... з Л.
Каневським»
12:25, 14:20 «Судовi
справи»
14:55 «Сiмейний суд»
15:50, 16:15 «Жди
меня. Украина»
18:00, 19:00
«Стосується
кожного»
20:00 «Подробицi»
21:00 Т/с «Впiзнай
мене, якщо зможеш»
23:45 Т/с «Три
товаришi»

06:00 Подiї тижня з

07:15 Зроби або
помри: Катастрофа у
вiдкритому морi
10:10 Суперспоруди
Третього рейха
12:40 Популярна
наука: Шок i трепет
13:00 Iгри розуму:
Конформiзм
15:10 Мисливець
на прiсноводних
гігантів
16:00 Мiсто мурах
16:50 Атлантичний
вал
17:40 Погляд
зсередини:
Мегаторнадо
18:30 Наука
майбутнього Стiвена
Хокiнга: Iдеальне
мiсто
21:00 Землетрус на
Еверестi
21:50 Цунамi: день,
коли вдарила хвиля

08:00 Велика
Перерва 2: Майстерклас
11:00 Велика
Перерва 2:
Пiдсумкове шоу
14:00, 18:45, 20:45
Настрiй на «Дощi»
14:15, 17:45, 23:45
Штучний вiдбiр
14:30 ТВлiтучка
16:10, 19:45 BBС на
«Дощi»
18:00, 23:00 Говорiть
з Т. Олевським
19:00 Online
20:00 Репортаж
«Дощу»
20:15 Тут i зараз:
Сказано на «Дощi»
21:00 Лобков.
Вечiрнє шоу
22:00 Сорокiна

О. Панютою
06:50, 07:10, 08:10
Ранок з Україною
07:00, 08:00, 09:00,
15:00, 19:00 Подiї
09:15 Зiрковий шлях
10:15, 19:45
«Говорить Україна»
12:40 Реальна
мiстика
13:25, 15:30 Т/с
«Нечiпаха»
18:00 0 Т/с «Клан
ювелiрiв»
21:00 Т/с «Ключi вiд
минулого»
23:00 Подiї дня
23:30 Х/ф «Водний
свiт»

Передплачуйте газету «Вишгород».

06:02 М/с «Губка
Боб - Прямокутнi
Штани»
07:07 Т/с «Друзi»
11:00 Т/с «Щасливi
разом»
14:25 М/ф «Iлля
Муромець i
Соловей-розбiйник»
16:10 Т/с «Не родись
вродлива»
18:00, 01:15 Абзац!
19:00 Ревiзор.
Спецвипуск
21:10 Дешево та
сердито
23:15 Х/ф «На
вiдстанi кохання»

07:10, 07:32, 08:10,
08:25, 08:35, 09:15,
09:35 Iнформацiйний
ранок
07:30, 08:30, 09:30,
10:30, 11:30, 12:30,
13:30, 14:30, 15:30,
16:30, 17:30 Час.
Важливо
10:10, 10:32, 11:10,
11:32, 12:32 Пресконференцiя наживо
15:15, 15:35, 16:10,
16:32, 17:20, 17:30
Україна - понад усе!
18:25 «Кривава весна»
19:50 Час. Пiдсумки дня
22:10 Останнiй мiф
23:05 Велика полiтика
23:30 Кордон держави

06:40 «Нове Шалене
вiдео по-українськи»
07:40 «Облом.UA»
08:40 Т/с «Пригоди
Мерлiна»
12:40 Х/ф «Дракони i
пiдземелля»
14:40 «Вайпаут»
16:30 «Top Gear»
17:30, 19:00
«ДжеДАI»
18:30, 23:30
«Спецкор»
19:20 «Секретнi
матерiали»
20:20 Т/с «Череп i
костi»
21:20 Х/ф «На старт,
увага, оммм!»
00:00 «Реал-Бодрiт»

06:30 «TOP SHOP»
07:40 «Чи знаєте ви,
що...»
08:10 «Мультфiльми»
09:40, 16:00 «Файна
Юкрайна»
10:40 Т/с «Всi жiнки вiдьми»
14:10, 19:10 «Орел i
Решка. Шопiнг»
15:00, 20:00 «Орел
i Решка. Курортний
сезон»
17:10 «Розсмiши
комiка»
18:10 «Звана вечеря»
21:00 «КВН на БIС»
22:00 Х/ф
«Випадковий чоловiк»
23:45 Х/ф «Весiльний
розгром»

Високошвидкісний Інтернет МТМ
Тел.: (093) 366-16-66; (095) 545-15-33; (098) 201-22-66
07:10 «Правда
життя». Майстер на
всi руки
07:45 «Агенти
впливу»
08:40 «Народний
кухар»
09:25 Х/ф «Запитай
Сiндi»
11:10 Т/с
«Кримiналiсти:
мислити як
злочинець - 8»
13:05 Т/с «Той, що
читає думки»
15:00, 19:00, 21:30
«Свiдок»
15:15 Т/с «Я охоронець»
19:30 Т/с «Головний
калiбр»
22:00 Т/с «CSI: ЛасВегас - 9»
23:45 Т/с
«Елементарно»

07:15 М/с «Шоу
Гарфiлда»
07:40 М/с
«Чагiнгтон»
08:00 Мульт MIX
10:05 М/с «Клуб
Вiнкс: Школа
чарiвниць»
10:35 М/с «Каспер»
11:00 Обережно,
дiти!
12:00 Повне
перевтiлення. Дiм за
тиждень
13:50, 19:00
Панянка-селянка
17:00, 21:00 Країна У
18:00, 20:00 Т/с
«Кухня»
18:30, 20:30 Т/с
«Свiтлофор»
22:00 Т/с «Два
батька i два сини»
23:00 Бiйцiвський
Клуб

07:00 Вражаючi
кадри
07:50, 22:40 Жертви
природи
08:40 Таємницi
Третього Рейху
09:30, 15:40 У
пошуках iстини
10:20, 16:30 Правила
життя
11:10, 17:20
Мiстична Україна
12:00, 18:10
Секретнi територiї
13:00, 20:50 Вижити
у Венесуелi
13:50, 19:50 Скарби
зi звалища
14:50, 19:00 У
пошуках пригод
21:40 Дикi Аппалачi
23:30 Покер

06:00, 23:50 Top
Gear
06:50, 10:10, 11:55
Руйнiвники мiфiв
07:40 Акварiумний
бiзнес
08:55, 04:48 Як це
працює?
09:20 Iнженернi
прорахунки: робота
над помилками
11:05, 11:30
Мисливцi за
складами
12:50, 13:15
Автолiйцi
13:40, 14:35, 15:25,
16:20, 17:15, 18:10,
19:05, 20:00 Втеча
вiд погонi
21:00 Вижити разом
22:55 Ванна пiд ключ

Наш індекс у Каталозі місцевих періодичних видань 40007
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06:55, 08:40 Ескулап
08:45 Кориснi поради
10:10 Подорожнi
11:30 Д/с «Клуб
пригод»
12:05 Уряд на зв’язку
з громадянами
12:35 Дорогi депутати
13:15, 18:05 Час-Ч
13:30 Т/с «Таємниця
старого мосту»
15:50 Фольк-music
16:55 Д/ф «По той бiк
людства. Свiт машин»
18:15 Новини. Свiт
19:45 З перших вуст
20:00 Д/ф «Конгрес
культури «Схiдного
партнерства»
21:30 Новини. Спорт
21:50 Д/ф «Українська
Гельсинська спiлка»
23:00, 00:00 Пiдсумки
23:20 Вертикаль
влади

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»
09:30 «Чотири
весiлля»
10:50 «Мiняю жiнку»
12:20, 21:00 Т/с
«Свати»
13:25 «Ворожка»
14:05 «Слiпа»
14:45 «Не бреши
менi»
15:45 «Сiмейнi
мелодрами»
17:10 Т/с «Чорна
троянда»
20:30 «Чистоnews»
22:00 «Свiт
навиворiт 6»
00:00 Х/ф «Час»

06:00 Факти
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:20
Надзвичайнi новини
09:55 Х/ф «День
бабака»
11:55, 13:20 Х/ф
«Дев’ять ярдiв»
12:45, 15:45 Факти.
День
14:15, 16:20 Х/ф
«Дев’ять ярдiв.
Десять ярдiв»
16:35 Т/с «Код
Костянтина»
17:30 Т/с «Слiдчi»
18:45, 21:05 Факти.
Вечiр
21:30 Т/с «Пес»
22:25 Т/с «Вiддiл 44»
23:20 Т/с «Морська
полiцiя. Новий
Орлеан»

09:30 «Київ музика»
13:00, 15:00, 17:00,
19:00, 21:00, 23:00
«СТН»
13:10, 15:10, 23:50
«Громадська
приймальня»
14:55, 16:00,
16:55 «Вiдкритий
мiкрофон»
16:20, 17:10 «У
центрi уваги»
19:20 «Столиця»
20:50, 23:20 «Мiська
варта»
21:25 «Київський
ринг з Р.
Назаровою»
22:30 «Київськi
iсторiї»
22:55 «Українська
Нацiональна
Лотерея»
23:25 «Життєвi
iсторiї»

06:30, 16:00 «Все

06:00, 07:05 Kids

буде добре!»

Time

05:55, 07:30,
15:00, 18:30, 21:00
«Соцiальний пульс»
10:00, 16:40 «Алло,
лiкарю!»
11:00 Вiдверта
полiтика
13:30, 21:30 Сильнi
свiту цього
14:30 Незвичайнi
культури
15:40 «Цивiлiзацiя
Incognita»
15:50, 23:30 Дива
природи
17:35 «Соцiальний
статус: ваша пенсiя»
18:10, 05:35 Сiм
чудес України. Судак
19:00 В гостях у Д.
Гордона. А.Арканов
22:30 Всесвiт
00:00 «Латинський
коханець»

07:15, 07:35, 08:10,
08:35 «Ранок з
IНТЕРом»
09:20 Т/с «Горобини
грона червонi»
11:05 Д/с «Слiдство
вели... з Л.
Каневським»
12:25 «Судовi
справи»
14:20 «Сiмейний
суд»
15:20, 16:45 Т/с
«Снайпери. Любов
пiд прицiлом»
18:00, 19:00
«Стосується
кожного»
21:00, 03:35 Т/с
«Впiзнай мене, якщо
зможеш»
23:45 Т/с «Три
товаришi»

06:10, 16:10 Т/с

07:15, 18:05, 21:00,
21:25 Науковi дурощi
08:05 Iгри розуму:
Iлюзiї
09:20, 13:30, 19:20
Землетрус на
Еверестi
10:10, 14:20, 20:10
Цунамi: день, коли
вдарила хвиля
15:10 Дика природа
Америки: Гори
16:00 Сила племенi
16:50 Головна
цитадель Гiтлера
17:40 Науковi
дурощi: Дичина
18:30 Популярна
наука: Запускай
22:40 90-i:
десятилiття, яке нас
об’єднало
23:30 Розслiдування
авiакатастроф

«Жiночий лiкар 2»
07:00, 08:00, 09:00,
15:00, 19:00 Подiї
07:10, 08:10 Ранок з
Україною
09:15 Зiрковий шлях
10:15, 19:45
«Говорить Україна»
12:40 Реальна
мiстика
13:25, 15:30 Т/с «На
шляху до серця»
18:00 Т/с «Клан
ювелiрiв»
21:00 Т/с «Ключi вiд
минулого»
23:00 Подiї дня
23:30 Т/с «C.S.I.:
Мiсце злочину
маямi»

08:15 «Все буде
смачно!»

06:05 М/с «Губка
Боб - Прямокутнi

09:10, 18:30 «За
живе!»
10:20 «Зiркове

Штани»
07:07 Т/с «Друзi»

життя. Щасливi

09:05 Т/с «Не родись

покiрнi дружини»

вродлива»

11:20 «Битва

18:00, 01:05 Абзац!

екстрасенсiв»
13:10 «Україна має

19:00 Аферисти в
мережах

талант!»
19:55, 22:45
«Врятуйте нашу

21:05 Х/ф
«Простушка»

сiм’ю »

23:10 Х/ф

00:05 «Один за всiх»

«Випускний iспит»

08:00 Говорiть з Т.
Олевським
08:45, 14:15, 17:45,
23:45 Штучний вiдбiр
12:00, 13:00, 15:00,
16:00, 16:15, 17:00
Тут i зараз
14:00, 18:45 Настрiй
на «Дощi»
14:30 ТВлiтучка
16:10, 19:45 BBС на
«Дощi»
18:00 Медведєв
19:00 Козирєв online
20:00, 23:00
Бєлковський на
«Дощi»
20:45, 04:45
Репортаж «Дощу»
21:00 Кремер.
Вечiрнє шоу
22:00 Hard day’s
night

08:30 Ранковий
«Свiдок»
09:00 «Кримiнальнi
справи»
09:55 Т/с «Коломбо»
11:25, 22:00 Т/с
«CSI: Лас-Вегас - 9»
13:00 Т/с «Рейк»
15:00, 19:00, 21:30
«Свiдок»
15:15, 19:30 Т/с
«Головний калiбр»
17:00 «Детективи»
23:45 Т/с
«Елементарно»

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 Час новин
07:10, 07:32, 08:10,
08:25, 08:35, 09:15,
09:35 Iнформацiйний
ранок
07:30, 08:30, 09:30,
10:30, 11:30, 12:30,
13:30, 14:30, 15:30,
16:30, 17:30 Час.
Важливо
10:10, 10:32, 11:10,
11:32, 12:32 Пресконференцiя наживо
13:15, 14:15 День
15:15, 15:35, 16:10,
16:32, 17:19, 17:32
Україна - понад усе!
18:20 «Брати по кровi»
19:50 Час. Пiдсумки
дня
23:05 Машина часу
23:30 Полiгон
00:00 Час Важливо

06:35 «Нове Шалене
вiдео по-українськи»
08:30, 18:30, 23:30
«Спецкор»
09:00, 19:20
«Люстратор 7.62»
09:10 «Секретнi
матерiали»
09:25 Д/п «Очима
воїна»
10:20 Д/п «Голлiвуд
проти мафiї»
11:20 Д/п «Пiдземнi
мiста»
12:15 Х/ф «Три
дюйми»
14:00 Т/с «Зоряна
брама»
16:00 «Вiдеобiмба»
17:55 «6 кадрiв»
20:20 Т/с «Череп i
костi»
21:20 Х/ф «Горець»
00:00 «Реал-Бодрiт»

06:00 «Спецiя»

06:00 Малятатвiйнята
06:50 М/с «Машинi
казки»
07:15, 10:05 М/с
«Клуб Вiнкс: Школа
чарiвниць»
07:40 М/с
«Чагiнгтон»
08:00 Мульт MIX
10:35 М/с «Каспер»
11:00 Обережно,
дiти!
12:00 Повне
перевтiлення. Дiм за
тиждень
17:00, 21:00 Країна У
18:00, 20:00 Т/с
«Кухня»
18:30, 20:30 Т/с
«Свiтлофор»
22:00 Т/с «Два
батька i два сини»
23:00 Бiйцiвський
Клуб

07:00 Вражаючi
кадри
08:40 Таємницi
Третього Рейху
09:30, 15:40 У
пошуках iстини
10:20, 16:30 Правила
життя
11:10, 17:20
Мiстична Україна
12:00, 18:10
Секретнi територiї
13:00 Вижити попри
все
13:50, 19:50 Скарби
зi звалища
14:50, 19:00 У
пошуках пригод
20:50 Вижити у
Венесуелi
21:40 Дива природи
23:30 Вражаюче
вiдео

06:25, 11:45 Гiрше
не буває
08:05, 13:35, 18:35
Як це працює?
09:00 Втеча вiд
погонi
10:50, 11:15, 19:05,
19:30 Мисливцi за
релiквiями
12:40, 20:00 Швидкi
та гучнi
14:30, 14:55 Шалена
риболовля
15:25, 15:50 Що
було далi?
16:20, 16:45 Акули
автаукцiону з
Далласа
17:15 Великий
махiнатор
22:00 Вуличнi
перегони
22:55 Скарби з
комори
23:50 Блискавичнi
катастрофи

06:30 «TOP SHOP»
07:40 «Чи знаєте ви,
що...»
08:10 «Мультфiльми»
09:40, 16:00 «Файна
Юкрайна»
10:40 Т/с «Всi жiнки вiдьми»
14:10, 19:10 «Орел i
Решка. Шопiнг»
15:00, 20:00 «Орел
i Решка. Курортний
сезон»
17:10 «Розсмiши
комiка»
18:10 «Звана
вечеря»
21:00 «КВН на БIС»
22:00 Т/с «Доктор
Хаус»
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06:00, 07:00, 08:00,
13:00, 18:30, 21:00
Новини
09:20, 18:50 Про
головне
10:30 Д/ф «Конгрес
культури «Схiдного
партнерства»
11:30 Д/с «Клуб
пригод»
12:00 Включення з
Кабмiну
13:30 Т/с «Таємниця
старого мосту»
15:40 Музичне турне
16:35 Х/ф «Секрет
озера Ерроу»
19:40 Т/с «Бiлявка»
20:30 Вересень
21:40 З перших вуст
21:50 Слiдство. Iнфо
22:40 Мегалот
23:00, 00:00
Пiдсумки

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»
09:30 «Чотири
весiлля»
10:50 «Мiняю жiнку »
12:20, 21:00 Т/с
«Свати»
13:25 «Ворожка»
14:05 «Слiпа»
14:45 «Не бреши
менi»
15:45 «Сiмейнi
мелодрами»
17:10 Т/с «Чорна
троянда»
20:30 «Чистоnews»
22:00 «Життя без
обману»
00:00 Х/ф «Вежа»

06:00 Факти
06:30 Ранок у
великому мiстi
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:20
Надзвичайнi новини
10:05, 16:45 Т/с «Код
Костянтина»
11:00, 17:40 Т/с
«Слiдчi»
12:00, 13:10, 23:20
Т/с «Морська
полiцiя. Новий
Орлеан»
12:45, 15:45 Факти.
День
14:20 Дiстало!
15:20, 16:20, 22:25
Т/с «Вiддiл 44»
18:45, 21:05 Факти.
Вечiр
20:20 Секретний
фронт
21:30 Т/с «Пес»

07:00 «Ранок покиївськи»
09:30 «Київ музика»
13:00, 15:00, 17:00,
19:00, 21:00, 23:00
«СТН»
13:10, 15:10, 23:50
«Громадська
приймальня»
14:55, 16:00, 16:55,
18:55 «Вiдкритий
мiкрофон»
16:20, 17:10 «У
центрi уваги»
19:20, 21:25
«Столиця»
20:50, 23:20 «Мiська
варта»
22:30 «Мiсто добра»
22:55 «Українська
Нацiональна
Лотерея»
23:25 «Служба
порятунку»

06:25, 16:00 «Все

06:00 Kids Time

буде добре!»

06:02 М/с «Губка

06:15 Сильнi свiту
цього
07:10 «Цивiлiзацiя
Incognita»
10:00, 16:50 «Алло,
лiкарю!»
12:15 «Джаз-коло»
13:00 «Соцiальний
статус: ваша пенсiя»
14:00, 22:00 Всесвiт
15:40 «Моднi iсторiї з
О.Новицькою»
16:00, 23:00 Дива
природи
17:45 Незвичайнi
культури
18:10 Сiм чудес
України. Збараж
19:00 В гостях у Д.
Гордона. А. Арканов
21:30 «Глобал 000»
23:30 «Натхнення»
00:00 «Латинський
коханець»

07:15, 07:35, 08:10,
08:35 «Ранок з
IНТЕРом»
09:20 Т/с «Горобини
грона червонi»
11:05 Д/с «Слiдство
вели... з Л.
Каневським»
12:25 «Судовi
справи»
14:20 «Сiмейний
суд»
15:15, 16:15 Т/с
«Снайпери. Любов
пiд прицiлом»
18:00, 19:00
«Стосується
кожного»
21:00, 03:40 Т/с
«Впiзнай мене, якщо
зможеш»
23:45 Т/с «Три
товаришi»

06:10, 16:10 Т/с
«Жiночий лiкар 2»
07:00, 08:00, 09:00,
15:00, 19:00, 01:30,
05:25 Подiї
07:10, 08:10 Ранок з
Україною
09:15 Зiрковий шлях
10:15, 19:45
«Говорить Україна»
12:40 Реальна
мiстика
13:25, 15:30 Т/с «На
шляху до серця»
18:00, 04:35 Т/с
«Клан ювелiрiв»
21:00 Т/с «Ключi вiд
минулого»
23:00 Подiї дня
23:30 Т/с «C.S.I.:
Мiсце злочину
маямi»

06:50 Iгри розуму:
Iлюзiї
08:00 Iгри розуму:
Битва статей
10:10, 14:20, 20:10
Популярна наука
11:00 Мегазаводи:
суперавтомобiлi
11:50 Iгри розуму:
Привiд для роздумiв
15:10 Дика природа
Америки
16:00 Сила племенi:
Мисливцi пустелi
17:40 Шосе крiзь
пекло
18:30 Розбагатiй або
помри на копальнi
21:00 Шосе крiзь
пекло
22:40 90-i:
десятилiття, яке нас
об›єднало
23:30 Розслiдування
авiакатастроф

Передплачуйте газету «Вишгород».

08:10 «Все буде
смачно!»

Боб - Прямокутнi
Штани»

09:05, 18:30 «За
живе!»
10:20 «Зiркове

07:10 Т/с «Друзi»
11:05 Т/с «Щасливi

життя. Барбi з

разом»

покалiченими

16:10 Т/с «Не родись

душами»

вродлива»

11:15 «Битва
екстрасенсiв»

18:00 Абзац!
19:00 Хто зверху?

13:05 «Україна має
талант!»
19:55, 22:45

20:55 Х/ф «Дуже
погана учителька»

«МастерШеф »

22:45 Х/ф «Крутi

00:00 «Один за всiх»

кекси»

07:00, 09:00 Кремер.
Вечiрнє шоу
08:00 Бєлковський
на «Дощi»
08:45, 14:15, 17:45,
20:45 Штучний вiдбiр
11:00, 19:00 Козирєв
online
11:45 DW. Новини
12:00, 13:00, 15:00,
16:00, 16:15, 17:00
Тут i зараз
14:00, 18:45 Настрiй
на «Дощi»
14:30 ТВлiтучка
16:10, 19:45 BBС на
«Дощi»
18:00 Панфiлова
20:00 Репортаж
«Дощу»
21:00 Монгайт.
Вечiрнє шоу
22:00 Собчак

06:00 Х/ф
«Батальйони
просять вогню»
08:30 Ранковий
«Свiдок»
09:00 «Кримiнальнi
справи»
09:55 Т/с «Коломбо»
11:25 Т/с «CSI: ЛасВегас - 9»
13:00 Т/с «Рейк»
15:00, 19:00, 21:30
«Свiдок»
15:15, 19:30 Т/с
«Головний калiбр»
17:00 «Детективи»
22:00 Т/с «CSI: ЛасВегас 3»
23:45 Т/с
«Королiвство»

07:10, 07:32, 08:10,
08:25, 08:35, 09:15,
09:35 Iнформацiйний
ранок
07:30, 08:30, 09:30,
10:30, 11:30, 12:30,
13:30, 14:30, 15:30,
16:30, 17:30 Час.
Важливо
10:10, 10:32, 11:10,
11:32, 12:32 Пресконференцiя наживо
13:15, 14:15 День
15:15, 15:35, 16:10,
16:32, 17:19, 17:32
Україна - понад усе!
18:25, 22:10, 02:15
Останнiй мiф
19:50 Час. Пiдсумки
дня
23:05 «Реформи»
23:30 Лiсовий
патруль

06:35 «Нове Шалене
вiдео по-українськи»
07:35 «Облом.UA»
08:10, 19:00
«ДжеДАI»
08:30, 18:30, 23:30
«Спецкор»
09:00 «Люстратор
7.62»
09:10 «Секретнi
матерiали»
09:25 Д/п «Вiйськовi
технологiї»
10:20 Д/п «Голлiвуд
проти мафiї»
12:15 Х/ф «Горець»
14:00 Т/с «Зоряна
брама»
17:55 «6 кадрiв»
19:20 «Цiлком
таємно»
20:20 Т/с «Скорiон»
21:20 Х/ф «Горець»

06:00 «Спецiя»
06:30 «TOP SHOP»
07:40 «Чи знаєте ви,
що...»
08:10 «Мультфiльми»
09:40, 16:00 «Файна
Юкрайна»
10:40 Т/с «Всi жiнки вiдьми»
14:10, 19:10 «Орел i
Решка. Шопiнг»
15:00, 20:00 «Орел
i Решка. Курортний
сезон»
17:10 «Розсмiши
комiка»
18:10 «Звана
вечеря»
21:00 «КВН на БIС»
22:00 Т/с «Доктор
Хаус»

06:00 Малятатвiйнята
06:50 М/с «Машинi
казки»
07:15, 10:05 М/с
«Клуб Вiнкс: Школа
чарiвниць»
07:40 М/с
«Чагiнгтон»
08:00 Мульт MIX
10:35 М/с «Каспер»
11:00 Обережно,
дiти!
12:00 Повне
перевтiлення. Дiм за
тиждень
17:00, 21:00 Країна У
18:00, 20:00 Т/с
«Кухня»
18:30, 20:30 Т/с
«Свiтлофор»
22:00 Т/с «Два
батька i два сини»
23:00 Бiйцiвський
Клуб

07:00 Вражаючi
кадри
07:50, 22:40 Жертви
природи
08:40 Таємницi
Третього Рейху
09:30, 15:40 У
пошуках iстини
10:20, 16:30 Правила
життя
11:10, 17:20
Мiстична Україна
12:00, 18:10
Секретнi територiї
13:00 Вижити попри
все
13:50, 19:50 Скарби
зi звалища
14:50, 19:00 У
пошуках пригод
20:50 Вижити у
Венесуелi
21:40 Дива природи
23:30 Покер

07:15, 07:40 Шалена
риболовля
08:05, 13:35, 18:35
Як це працює?
09:00 Колекцiонери
автiвок
10:50, 19:05 Скарби
з комори
12:40, 13:05 Акули
автаукцiону з
Далласа
15:25, 15:50 Наука
магiї
17:15 Великий
махiнатор
20:00, 20:30 Склади:
битва в Канадi
21:00, 21:30
Мисливцi за
релiквiями
22:00 Iржава iмперiя
23:50 Блискавичнi
катастрофи
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2+2
06:20, 08:25 Вiд першої
особи
08:45 Кориснi поради
09:00 Вiчне
09:15, 18:50 Про
головне
10:10 Д/ф «Вони
боролись до загину»
11:10 Вiкно в Америку
12:00 Вересень
12:25 Слiдство. Iнфо
13:15, 18:05, 22:50
Час-Ч
13:30 Т/с «Таємниця
старого мосту»
15:50 Надвечiр’я.
Пам’ятi Т. Щербатюк
16:45 Свiтло
17:30 Книга ua
18:15, 02:15 Новини.
Свiт
19:40 Т/с «Бiлявка»
21:30 Новини. Спорт
21:40 З перших вуст
21:50 «Схеми» з
Н.Седлецькою
22:25 Етнографiчнi
замальовки. Грузiя
23:00, 00:00 Пiдсумки

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»
09:30 «Чотири
весiлля»
10:50 «Мiняю жiнку»
12:20, 21:00 Т/с
«Свати»
13:25 «Ворожка»
14:05 «Слiпа»
14:45 «Не бреши
менi»
15:45 «Сiмейнi
мелодрами»
17:10 Т/с «Чорна
троянда»
22:00 «Мiняю жiнку»
23:30 «Право на
владу»

06:30 Ранок у
великому мiстi
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:20
Надзвичайнi новини
10:05, 16:45 Т/с «Код
Костянтина»
11:00, 17:45 Т/с
«Слiдчi»
12:00, 13:20, 23:20
Т/с «Морська
полiцiя. Новий
Орлеан»
12:45, 15:45 Факти.
День
14:20 Дiстало!
15:20, 16:20, 22:25
Т/с «Вiддiл 44»
18:45, 21:05 Факти.
Вечiр
20:20 Iнсайдер
21:30 Т/с «Пес»

07:00 «Ранок покиївськи»
09:30 «Київ музика»
13:00, 15:00, 17:00,
19:00, 21:00, 23:00,
01:20, 03:00 «СТН»
13:10, 15:10, 23:50
«Громадська
приймальня»
14:55, 16:00, 16:55,
18:55 «Вiдкритий
мiкрофон»
16:20, 17:10 «У
центрi уваги»
19:20, 21:25
«Столиця»
20:50, 23:20 «Мiська
варта»
22:30 «Прогулянки
мiстом»
22:55 «Українська
Нацiональна
Лотерея»
23:25 «Київськi
iсторiї»

05:45, 18:00, 22:00

07:10, 15:40
«Цивiлiзацiя
Incognita»
07:50, 15:10, 18:40,
21:20 «Погода»
10:00, 16:40 «Алло,
лiкарю!»
11:00, 20:00
Володарi морiв
13:10 Незвичайнi
культури
14:00, 22:40 Всесвiт
15:50, 23:35 Дива
природи
17:35 «Соцiальний
статус»
18:10, 05:35 Сiм
чудес України.
Олесько
19:00 В гостях у Д.
Гордона. О. Аросєва
21:30 Вiдлуння
22:10 Сильнi свiту
цього
00:00 «Латинський
коханець»

05:45, 20:00
«Подробицi»
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 Т/с «Дар’я»
11:15 Д/с «Слiдство
вели... з Л.
Каневським»
12:25 «Судовi справи»
14:20 «Сiмейний суд»
15:20, 16:15 Т/с
«Снайпери. Любов пiд
прицiлом»
18:00, 19:00
«Стосується кожного»
21:00, 03:45 Т/с
«Впiзнай мене, якщо
зможеш»
23:45 Т/с «Три
товаришi»

06:10, 16:10 Т/с

07:15 Науковi дурощi

«Жiночий лiкар 2»

07:40 Код небезпеки

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

08:40 Злом Системи:

15:00, 19:00 Подiї

Як вигравати

07:10, 08:10 Ранок з

11:00 Мегазаводи

Україною

12:40 Шосе крiзь

09:15 Зiрковий шлях

пекло: Бiйся

10:15, 19:45
«Говорить Україна»
12:40 Реальна
мiстика
13:25, 15:30 Т/с «На
шляху до серця»
18:00, 04:35 Т/с

15:10 Дика природа
Америки
16:00 Сила племенi:
Мисливцi на акул
17:40 Будiвельна
лихоманка

«Клан ювелiрiв»

21:50 Незвичайнi

21:00 Т/с «Ключi вiд

промисли

минулого»

22:40 90-i:

23:00 Подiї дня

десятилiття, яке нас

23:30 Т/с «C.S.I.:

об’єднало

Мiсце злочину

23:30 Розслiдування

маямi»

авiакатастроф

06:00, 07:10 Kids

«Вiкна-Новини»

Time

06:20, 16:00 «Все

06:02 М/с «Губка

буде добре!»

Боб - Прямокутнi

08:05 «Все буде
смачно!»
09:00, 18:30 «За

Штани»
07:12 Т/с «Друзi»
11:05 Т/с «Моя
прекрасна нянька»

живе!»
16:10 Т/с «Не родись
10:10 «Битва
екстрасенсiв»
12:10 «Україна має

вродлива»
18:00, 00:35 Абзац!
19:00 Суперiнтуїцiя

талант!»

20:20 Х/ф «Особливо

19:55, 22:45

небезпечна»

«Зваженi та щасливi»

22:20 Х/ф

23:55 «Один за всiх»

«Залiковий препод»

07:00, 09:00
Монгайт. Вечiрнє
шоу
08:45, 14:15,
17:45, 20:45, 23:45
Штучний вiдбiр
11:45 DW. Новини
12:00, 15:00, 16:00,
16:15, 17:00 Тут i
зараз
13:00 Тут i зараз
14:00, 18:45 Настрiй
на «Дощi»
14:30 ТВлiтучка
16:10, 19:45 BBС на
«Дощi»
18:00, 23:00 Грошi:
Пархоменко
20:00 Репортаж
«Дощу»
21:00, 00:00 Лобков.
Вечiрнє шоу
22:00 Круглий стiл

06:00 Х/ф
«Батальйони
просять вогню»
08:30 Ранковий
«Свiдок»
09:00 «Кримiнальнi
справи»
09:55 Т/с «Коломбо»
11:25, 22:00 Т/с
«CSI: Лас-Вегас 3»
13:00 Т/с «Рейк»
15:00, 19:00, 21:30
«Свiдок»
15:15, 19:30 Т/с
«Головний калiбр»
17:00 «Детективи»
23:45 Т/с
«Королiвство»

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, 22:00,
23:00 Час новин
07:30, 08:30, 09:30,
10:30, 11:30, 12:30,
13:30, 14:30, 15:30,
16:30, 17:30 Час.
Важливо
10:10, 10:32, 11:10,
11:32, 12:32 Пресконференцiя наживо
13:15, 14:15 День
15:15, 15:35, 16:10,
16:32, 17:19, 17:32
Україна - понад усе!
18:30 Вiкно в Європу
19:50 Час. Пiдсумки
дня
22:10 Останнiй мiф
23:05 Невигаданi
iсторiї
23:30 Будемо жити

07:35 «Облом.UA»

07:40 «Чи знаєте ви,

08:10, 19:00

що...»

«ДжеДАI»

08:10 «Мультфiльми»

06:50 М/с «Машинi
казки»
07:15, 10:05 М/с
«Клуб Вiнкс: Школа
чарiвниць»
07:40 М/с
«Чагiнгтон»
08:00 Мульт MIX
10:35 М/с «Каспер»
11:00 Обережно,
дiти!
12:00 Повне
перевтiлення. Дiм за
тиждень
17:00, 21:00 Країна У
18:00, 20:00 Т/с
«Кухня»
18:30, 20:30 Т/с
«Свiтлофор»
22:00 Т/с «Два
батька i два сини»
23:00 Бiйцiвський
Клуб

08:30, 18:30, 23:30
«Спецкор»
09:00, 19:20
«Люстратор 7.62»
09:10 «Секретнi

09:40, 16:00 «Файна
Юкрайна»
10:40 Т/с «Всi жiнки вiдьми»

матерiали»

14:10, 19:10 «Орел i

09:25 Д/п «Вiйськовi

Решка. Шопiнг»

технологiї»

15:00, 20:00 «Орел

12:15 Х/ф «Горець»

i Решка. Курортний

14:00 Т/с «Зоряна

сезон»

брама»
16:00, 20:20 Т/с
«Скорiон»
17:30, 00:00 «РеалБодрiт»

17:10 «Розсмiши
комiка»
18:10 «Звана
вечеря»

17:55 «6 кадрiв»

21:00 «КВН на БIС»

21:20 Х/ф «Вiдкрити

22:00 Т/с «Доктор

вогонь»

Хаус»

07:50, 22:40 Жертви
природи
08:40 Воїни Гiтлера
09:30, 15:40 У
пошуках iстини
10:20, 16:30 Правила
життя
11:10, 17:20
Мiстична Україна
12:00, 18:10
Секретнi територiї
13:00 Вижити у
Венесуелi
13:50, 19:50 Скарби
зi звалища
14:50, 19:00 У
пошуках пригод
20:50 Вижити попри
все
21:40 Дива природи
23:30 Вражаюче
вiдео

06:25, 06:50, 11:45,
12:10 Наука магiї
08:05, 13:35, 18:35
Як це працює?
12:40 Буремний
гараж
15:25 Крiзь магiю до
зiрок
16:20 Повний
форсаж
17:15 Великий
махiнатор
20:00 Крижане
золото
21:00 Смертельний
улов
22:00 Дорожнi
ковбої
23:50 Блискавичнi
катастрофи
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2+2
06:00, 07:00, 08:00,
13:00, 18:30, 21:00
Новини
11:20 Д/с «Клуб
пригод»
12:25 «Схеми» з Н.
Седлецькою
13:15, 22:50 Час-Ч
13:30 Т/с «Таємниця
старого мосту»
15:20 Школа Мерi
Поппiнс
16:00 Театральнi
сезони
16:35 Вiра. Надiя.
Любов
17:30 Д/ф «Про НьюЙорк iз любов’ю»
19:40 Т/с «Бiлявка»
21:40 З перших вуст
21:50 Перша студiя
23:00, 00:00
Пiдсумки

06:45, 07:10, 07:45,
08:10, 08:45, 09:10
«Снiданок з 1+1»
07:35, 08:35 «Маша i
ведмiдь»
09:30 «Чотири
весiлля»
10:50 «Мiняю жiнку»
12:20 Т/с «Свати »
13:25 «Ворожка»
14:05 «Слiпа»
14:45 «Не бреши
менi»
15:45 «Сiмейнi
мелодрами»
17:10 Т/с «Чорна
троянда»
20:10, 20:50
«Мультибарбара»
21:15 «Вгадай ящик»
22:05 «Свiтське
життя»
23:05 Х/ф «Великий
майстер»

08:45 Факти. Ранок

07:00 «Ранок по-

09:15, 19:20

київськи»

Т/с «Вiддiл 44»

22:55 «Українська

18:45, 21:05 Факти.

Нацiональна

Вечiр

Лотерея»

20:20 Антизомбi

23:25 «Прогулянки

21:30 Т/с «Пес»

мiстом»

«Танцюють всi!-8»

мережах

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, 22:00,
23:00 Час новин
07:10, 07:32, 08:10,
08:25, 08:35, 09:15,
09:35 Iнформацiйний
ранок
07:30, 08:30, 09:30,
10:30, 11:30, 12:30,
13:30, 14:30, 15:30,
16:30, 17:30 Час.
Важливо
10:10, 10:32, 11:10,
11:32, 12:32 Пресконференцiя наживо
15:15, 16:10, 16:32,
17:19, 17:32 Україна
- понад усе!
23:30 Територiя
закону
23:45 Мiграцiйний
вектор

Надзвичайнi новини

09:30 «Київ музика»

10:05, 16:45 Т/с «Код

13:10, 15:10, 23:50

Костянтина»

«Громадська

11:00, 17:45 Т/с

приймальня»

«Слiдчi»

14:55, 16:00, 16:55,

07:10 «Цивiлiзацiя
Incognita»
10:00, 16:50 «Алло,
лiкарю!»
11:00, 20:00
Володарi морiв
13:00 «Соцiальний
статус»
15:40 «Моднi iсторiї з
О. Новицькою»
16:00, 23:25 Дива
природи
17:45 Незвичайнi
культури
18:10 Сiм чудес
України. Лiвадiя
19:00 В гостях у Д.
Гордона. О. Аросєва
21:30 Мiшель
Мерсьє. Заручниця
кохання
23:50 «Кумири»

06:35 «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 Т/с «Дар’я»
11:15 Д/с «Слiдство
вели... з Л.
Каневським»
12:25 «Судовi
справи»
15:20, 16:15 Т/с
«Снайпери. Любов
пiд прицiлом»
18:00 «Стосується
кожного»
21:00 «Чорне
дзеркало»
23:30 Х/ф
«Англiйський
пацiєнт»

06:10 Т/с «Жiночий

06:00 Iгри розуму:

06:00, 10:00 Круглий

лiкар 2»

Залежностi

стiл

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

08:40 Злом Системи

07:00, 09:00 Лобков.

15:00, 19:00 Подiї

09:20, 13:30,

Вечiрнє шоу

07:10, 08:10 Ранок з

19:20 Будiвельна

11:00 Козирєв online

Україною

лихоманка

11:45 DW. Новини

09:15 Зiрковий шлях

10:10, 14:20,

12:00, 13:00, 15:00,

10:15, 19:45

20:10 Незвичайнi

«Говорить Україна»

промисли

12:40 Реальна

12:40 Шосе крiзь

мiстика

пекло

13:25, 15:30 Т/с «На

15:10 Дика природа

шляху до серця»

Америки

18:00, 04:35 Т/с

16:00 Сила племенi

«Клан ювелiрiв»

16:50 Суперспоруди

«Дощi»

21:00 Х/ф «45

Третього рейха

18:00, 23:00 Говорiть

секунд»

21:00 Розбагатiй або

з Ю. Таратутою

23:00 Подiї дня

помри на копальнi

20:00 Репортаж

23:30 Т/с «C.S.I.:

21:50 Золото Юкону

«Дощу»

Мiсце злочину

23:30 Розслiдування

21:00 Фiшман.

маямi»

авiакатастроф

Вечiрнє шоу

06:30 Х/ф «Гарячий
снiг»
08:30 Ранковий
«Свiдок»
09:00 «Кримiнальнi
справи»
09:50 Т/с «Коломбо»
11:30 Т/с «CSI: ЛасВегас 3»
13:00 Т/с «Рейк»
15:00, 19:00
«Свiдок»
15:15 Т/с «Головний
калiбр»
17:00 «Детективи»
19:30 Х/ф
«Повернення
блудного чоловiка»
21:30 Х/ф «Cправжнє
правосуддя.
Насилля в дiї»
23:20 Х/ф «Обитель
диявола»

06:00 Малятатвiйнята
06:50 М/с «Машинi
казки»
07:15, 10:05 М/с
«Клуб Вiнкс: Школа
чарiвниць»
07:40 М/с
«Чагiнгтон»
08:00 Мульт MIX
10:35 М/с «Каспер»
11:00 Обережно,
дiти!
12:00 Повне
перевтiлення. Дiм за
тиждень
17:10 Країна У
18:10 Х/ф «12
мiсяцiв»
20:00 Х/ф «Друзi
друзiв»
21:50 Х/ф «З новим
роком, мами!»
23:30 Х/ф «Даю рiк»

12:00, 13:20, 23:20
Т/с «Морська
полiцiя. Новий
Орлеан»
12:45, 15:45 Факти.
День
14:20 Дiстало!
15:20, 16:20, 22:25

05:20, 01:50 Х/ф
«Казки...казки...

розшуку дiтей
06:02 М/с «Губка

старого Арбату»

Боб - Прямокутнi

07:00 Х/ф

Штани»
07:00 Т/с «Друзi»

«Мандрiвка у

18:55 «Вiдкритий
мiкрофон»

закоханiсть»

16:20, 17:10 «У

09:10 Х/ф «Дiвоча

09:50 Т/с «Щасливi
разом»
13:55 Звичка
женитися

центрi уваги»
19:20, 21:25

вечiрка»

«Столиця»

18:00, 22:00 «Вiкна-

20:50, 23:20 «Мiська
Новини»

варта»
22:30 «Якiсне життя»

Передплачуйте газету «Вишгород».

05:55 Служба

15:20, 19:00
Супермодель поукраїнськи
18:00 Абзац!

18:35, 00:45 Т/с

21:40 Як стати

«Коли ми вдома»

супермоделлю
22:40 Суперiнтуїцiя

19:55, 22:45

16:00, 16:15, 17:00
Тут i зараз
14:00, 18:45 Настрiй
на «Дощi»
14:30 ТВлiтучка
16:10, 19:45 BBС на

00:00 Аферисти в

08:30, 18:30
«Спецкор»
09:00 «Люстратор
7.62»
09:10 «Секретнi
матерiали»
09:25 Д/п «Вiйськовi
технологiї»
10:20 Д/п «Зiткнення
з астероїдом. 24
години, що змiнили
свiт»
11:20 Д/п «Пiдземнi
мiста»
12:15 Х/ф «Жахливе
виверження»
14:00 Т/с «Зоряна
брама»
16:00 Т/с «Скорiон»
16:55 «Вiдеобiмба»
17:30 «Реал-Бодрiт»
17:55 «6 кадрiв»
19:20 Х/ф
«Порушуючи правила»
21:00 Х/ф
«Термiнатор»
23:05 Х/ф «Хижак»

06:00 «Спецiя»

07:00 Вражаючi
кадри
07:50, 22:40 Жертви
природи
08:40 Воїни Гiтлера
09:30, 15:40 У
пошуках iстини
10:20, 16:30 Правила
життя
11:10, 17:20
Мiстична Україна
12:00, 18:10
Секретнi територiї
13:50, 19:50 Скарби
зi звалища
14:50, 19:00 У
пошуках пригод
20:50 Вижити попри
все
21:40 Дива природи
23:30 Вражаюче
вiдео

09:00 Крижане
золото
09:55 Смертельний
улов
10:50, 11:15, 19:05,
19:30 Гаражне
золото
12:40 Повний
форсаж
14:30, 22:55
Акварiумний бiзнес
15:25 Гармонiя i хаос
16:20, 16:45
Автолiйцi
17:15 Великий
махiнатор
20:00 Iнженернi
прорахунки: робота
над помилками
21:00 Передусiм лiтаки
22:00 Будiвництво
хмарочоса «Шард»
23:50 Блискавичнi
катастрофи

06:30 «TOP SHOP»
07:40 «Чи знаєте ви,
що...»
08:10 «Мультфiльми»
09:40, 16:00 «Файна
Юкрайна»
10:40 Т/с «Всi жiнки вiдьми»
14:10, 19:10 «Орел i
Решка. Шопiнг»
15:00, 20:00 «Орел
i Решка. Курортний
сезон»
17:10 «Розсмiши
комiка»
18:10 «Звана
вечеря»
21:00 «КВН на БIС»
22:00 «КВН»

Наш індекс у Каталозі місцевих періодичних видань 40007
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06:00, 07:00 Пiдсумки
07:50 Вертикаль
влади
08:35«Золотий гусак»
09:20 Казки
вiденського лiсу
09:55 Мультфiльми
10:30 Книга ua
11:10 Д/ф
«Народження Шарло»
12:10 Етнографiчнi
замальовки. Грузiя
12:20 Д/ф
«Подорожуй Литвою»
13:45 Д/ф «Про НьюЙорк iз любов’ю»
14:30 Х/ф
«Параджанов»
16:15, 18:35 Т/с
«Польськi свята»
19:55 Д/ф «Putin’s
way»
21:00 Новини
21:40 На пам’ять
22:40 Мегалот
23:00 День Янгола

06:00 «Грошi»

06:05 Факти

07:10, 19:30 ТСН

06:30 М/с «Пригоди

09:50 «Ландшафтнi
iгри»
10:00 Володарi
морiв
11:15 Х/ф «Лев
взимку»
16:10 «Мистецтво
i час»
16:30 Сiм чудес
України. Ужгород
17:00 Концерт
М. Поплавського
«Приречений на
любов»
19:00 Водне життя
20:00 Вiдверта
полiтика
22:00 Х/ф «За
жменю доларiв»
23:50 «Кумири»
00:00 «Вихiдний,
пiсля опiвночi»

23:10 Х/ф «Едвард

23:05 Х/ф

руки-ножицi»

«Подвiйний КОПець»

08:00 «Ранок покиївськи»
09:30 «Київ музика»
10:00 «Телемаркет»
13:00 «Приречений
на любов»
14:40, 16:00, 16:55,
18:00, 18:55,
20:55 «Вiдкритий
мiкрофон»
14:50 «Паспортний
стiл»
15:00, 17:00, 19:00,
21:00, 23:00 «СТН»
15:10, 16:10, 17:10,
18:10, 23:50 «У
центрi уваги»
19:20, 21:25
«Столиця»
22:30 «Життєвi
iсторiї»
22:55 «Українська
Нацiональна
Лотерея»
23:25 «Прогулянки
мiстом»

05:45, 20:00

06:10, 07:15 Т/с

07:15 Науковi дурощi

«Жiночий лiкар 2»

08:40 Злом Системи

08:00, 08:30
М/с «Пригоди
ведмедикiв Гаммi»

мультинят»
08:05 Провокатор

08:55 «Свiтське

10:00 Секретний

життя»

фронт

09:55, 20:15

11:55 Дiстало!

«Українськi сенсацiї»

12:45 Факти. День

10:55 Х/ф «Дочки-

13:10 Громадянська

матерi»
14:45 «Вгадай ящик»
15:35 «Спецiальний
випуск. Вечiрнiй
квартал»
16:35, 21:15
«Вечiрнiй квартал»
18:30 «Розсмiши
комiка»

«Подробицi»

оборона
15:00 Т/с «Пес»
18:45 Факти. Вечiр
19:20 Надзвичайнi
новини. Пiдсумки
20:05, 22:00 Х/ф
«Нестримнi»

06:35 «Мультфiльм»
07:05 Х/ф
«Небезпечнi
гастролi»

07:00, 15:00 Подiї

11:00 Наука
08:50, 01:00

Комаровського»
09:30 Х/ф

Хокiнга

Єфросiнiною

11:50 Космос

10:00 Зiрковий шлях.

12:40 Мегазаводи

Субота

11:30 Т/с «Три
товаришi»

11:00, 15:20 Т/с

гумору»
16:30 Х/ф «Будинок

20:10 Проект:

18:50 Футбол.

Динозавр

Вiдбiрковий матч до

21:00 Смарагд за

Євро 2016. Україна -

«Легковажна жiнка»

400 млн доларiв
21:50 Вiйна за

Бiлорусь

для двох»
18:30, 20:30 Т/с

Пiвночi

«Ключi вiд минулого»

15:15 «Бенефiс
«Кроликiв» 30 рокiв

13:30 Апокалiпсис
15:10 Дикi тварини

«Неймовiрнi пригоди
iталiйцiв у Росiї»

майбутнього Стiвена

Вiдверто з М.

08:40 «Школа
доктора

09:20 Золото Юкону

золото Колумбiї

21:00 Т/с «Берег

23:30 Розслiдування

Надiї»

авiакатастроф

08:00 «Караоке на

закоханiсть»

06:00, 22:20 Грошi
07:00, 09:00, 18:00
Фiшман. Вечiрнє
шоу
08:00, 17:20 Говорiть
з Ю. Таратутою
08:45, 11:45
Штучний вiдбiр
13:45 Репортаж
«Дощу»
15:00, 17:00, 19:00,
21:00, 00:00 Тут i
зараз
15:20 Велика
Перерва 2: Лекцiя
19:20 Грошi:
Пархоменко
20:00 Hard day’s
night
21:30 Круглий стiл
23:15 Бєлковський
на «Дощi»

Майданi»

06:02 М/с «Пригоди

06:00 Мультфiльми

06:30 «TOP SHOP»

06:40 «Маски-шоу»

07:40 «Чи знаєте ви,

07:50 «Нове Шалене

що...»

вiдео по-українськи»

08:10 «Мультфiльми»

10:10 «Вайпаут»

10:00 М/ф «Багз

12:00 «Top Gear»

Баннi: Великдень»

13:00 «ДжеДАI»

11:00 М/ф «Велика

Волл-стрiт»

07:20, 08:30, 09:30,
10:30, 11:30, 12:30,
13:30, 14:30, 15:30,
16:30, 17:30, 18:30,
21:30 Час. Важливо
10:35 Модне
здоров’я
11:35 Майстри
ремонту
13:10 Кiно з Янiною
Соколовою
16:10 Особливий
погляд
17:20, 17:35
Останнiй мiф
18:35 Фактор
безпеки
20:10 Геополiтика
21:00 Велика
полiтика
21:35 Вiкно в
Америку

05:50 Х/ф «Ранкове
шосе»
11:30 «Речовий
доказ»
12:00 «Головний
свiдок»
13:00 «Правда
життя»
13:40 «Легенди
карного розшуку»
16:00 Т/с
«Холостяки»
19:30 Т/с
«Кримiналiсти:
мислити як
злочинець - 8»
21:15 Т/с «Той, що
читає думки»
23:00 «Голi та
смiшнi»
00:00 Х/ф «Cправжнє
правосуддя.
Насилля в дiї»

06:00 М/ф «Острiв
скарбiв»
08:15 М/с
«Смiшарики»
09:40 М/с «Дорадослiдниця»
10:35 М/с
«Ескiмоска»
10:45 М/с «Мiкi
Маус»
11:30 М/ф «Чарiвна
карусель»
12:55 М/ф «Астерикс
i вiкiнги»
14:30 Х/ф «Схiдна
наречена»
16:25 Х/ф «12
мiсяцiв»
18:10 Х/ф «Друзi
друзiв»
21:35 Країна У
23:00 Дайош
молодьож!

Джиммi Нейтрона»
08:02 Дешево та

09:00 «Все буде

сердито

смачно!»

10:05 Ревiзор.

09:58 Т/с «Коли ми

Спецвипуск
12:20 Хто зверху?

вдома»

14:20 Т/с

12:00 «Танцюють

«СашаТаня»

всi!-8»

17:30 Х/ф «Дуже
погана учителька»

15:50 «Зваженi та

19:20 М/ф

щасливi»

«Три богатирi i
Шамаханська

19:00 «Х-Фактор»

цариця»

21:55 «Хата на тата»

21:00 Х/ф

23:50 Х/ф

«Полiцейська
академiя»

«Мандрiвка у

23:00 Х/ф «Вовк з

14:00 Х/ф «Гвардiйцi
короля»
15:50 Х/ф
«Порушуючи
правила»
17:20 Х/ф
«Балiстика: Екс

подорож Пуха»
12:20 Х/ф «Iдеальна
iграшка»
14:10 «Файна
Юкрайна»
16:20 «Розсмiши

проти Сiвер»

комiка»

19:05 Х/ф «Полiт

17:15 «Орел i Решка.

Фенiкса»

Шопiнг 2015»

21:25 Євробаскет

18:10 «Орел i Решка»

2015. Литва -

22:00 «КВН»

Україна

00:00 Х/ф

23:20 Х/ф «Хижак»

«Побачення наослiп»

06:00 Бандитська

07:15 Дорожнi
ковбої
09:00 Крижане
золото
10:50, 11:15, 22:00,
22:30 Склади: битва
в Канадi
12:40 Швидкi та гучнi
13:35, 22:55
Колекцiонери
автiвок
14:30 Вуличнi
перегони
15:25 Ванна пiд ключ
16:20 Неймовiрнi
басейни
17:15 Акварiумний
бiзнес
18:10, 18:35, 19:05,
19:30, 20:00, 20:30
Завзятi рiелтори
21:00 Втеча вiд
погонi

Одеса
07:30 Д/ф «Зворотня
сторона Мiсяця»
08:10 Шаленi
розумники
09:50, 20:10 Iгри
розуму
12:20 Дива природи
15:10 У пошуках
пригод
17:40 Мiстична
Україна
23:00 Анатомiя
злочину
00:00 Злочини
столiття

10
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07:10 «Все буде

22:50 Х/ф «Рембо»

08:00 «Ранок покиївськи»
09:30 «Київ музика»
13:00 «Приречений на
любов»
13:30 «Київський ринг
з Реною Назаровою»
14:35 «Гаряча лiнiя
«102»
15:00, 16:00, 17:00,
18:00, 19:00, 20:55,
23:30 «Вiдкритий
мiкрофон»
15:10, 16:10, 17:10,
18:10, 00:00 «У центрi
уваги»
19:20, 21:30
«Столиця»
21:00, 23:00 «СТНтижневик»
22:30 «СТН-спорттижневик»
22:55 «Українська
Нацiональна Лотерея»
23:35 «Прогулянки
мiстом»

07:20 Реальна

07:15 Науковi дурощi

06:00, 14:00

10:10 Сканери

Бєлковський на

стародавнього свiту

«Дощi»

06:35 Крок до зiрок
07:20 Шеф-кухар
країни
08:20 «Золотий
гусак»
09:30 Хто в домi
хазяїн?
09:50 Казки Лiрника
Сашка
10:05 Школа Мерi
Поппiнс
11:10 Т/с «Польськi
свята»
16:40 Д/ф
«Народження
Шарло»
18:25 Т/с «Бiлявка»
21:00 Новини
21:40 Перша
шпальта
22:15 Альтернативна
музика з «Країни
мрiй»
23:00 День Янгола

07:00, 07:35, 08:00,
08:35 М/с «Пригоди
ведмедикiв Гаммi»
09:00 Лотерея
«Лото-забава»
09:40 М/ф
«Ескiмоска»
09:45 «Маша i
ведмiдь»
10:15 ТСН
11:00 «Свiт
навиворiт»
12:15 «Iнспектор
Фреймут»
13:55 «Життя без
обману»
15:10 «Мiняю жiнку»
16:35, 17:55 «Чотири
весiлля 4»
19:30, 05:25 «ТСНТиждень»
21:00 Х/ф
«Дочекатися
кохання»

06:00 М/с «Пригоди

07:50 «Натхнення»
09:50, 19:00 Водне
життя
10:40 Х/ф «Авантi!»
14:00 За сiм морiв
15:00 Дика природа
16:00 Таємне життя
леопарда
17:00 Сiм чудес
України. Паланок
17:30, 20:00
«Цивiлiзацiя
Incognita»
17:40 Улюбленi ВIА
20:15 «Кумири»
20:35 «Свiтськi
хронiки»
21:00 Євромакс
21:35 Сильнi свiту
цього
22:00 Х/ф «99
франкiв»
00:00 «Вихiдний,
пiсля опiвночi»

06:00 «Мультфiльм»
06:30 Х/ф

мультинят»
06:45 Т/с «Рюрики»
09:15 Зiрка YouTube
11:55 Дивитись усiм!
12:45 Факти. День
13:10 Х/ф
«Нацiональна
безпека»
14:55 Х/ф
«Нестримнi»
16:50 Х/ф
«Нестримнi»
18:45 Факти тижня
20:20 Х/ф
«Нестримнi»

мiстика

«Неймовiрнi пригоди

добре!»
09:00 «Все буде
смачно!»
09:55 «Караоке на
Майданi»
12:45 «МастерШеф»
16:00 «Х-Фактор »
19:00 «Слiдство
ведуть екстрасенси»
19:55 «Мiстичнi
iсторiї-7 з П.
Костiциним»
20:50 «Один за всiх»
22:15 «Врятуйте
нашу сiм’ю»

09:10, 22:00 Х/ф

11:00 Космос:

07:00, 09:00 Тут i

08:15 «уДачний

«Наречений»

Простiр i час

зараз: Пiдсумковий

14:20 Суперспоруди

випуск новин

09:10 «Готуємо
разом»
10:00 «Орел i Решка.

11:00 Т/с «Берег
Надiї»
15:00 Х/ф «45

Незвiдана Європа»
12:00 Т/с «Сiльський

секунд»
17:10, 20:00
Т/с «Сонячне

17:45, 21:30 Т/с

тижня»

12:45 Вихiд в люди

десятилiття, яке нас
об’єднало

13:00 Круглий стiл
14:45 Репортаж
«Дощу»

21:00, 21:50 2000-

15:20 Велика
Перерва 2: Лекцiя

затемнення»

побачили все

19:00 Подiї тижня з

22:40 Мегазаводи:

21:30 Синдєєва

«Wargaming»

22:20 Сорокiна

23:30 Розслiдування

23:15 Говорiть з

авiакатастроф

Ю.Таратутою

«Легковажна жiнка»
20:00 «Подробицi

з Т. Олевським
08:00, 18:00 Грошi

Пiвночi

i: час, коли ми

романс»
15:50 Х/ф «Її серце»

15:10 Дикi тварини
16:50 90-i:

Ювiлейний 2»
11:00 «Орел i Решка.

07:20, 17:20 Говорiть

Третього рейха

О. Панютою
23:50 Зiрковий шлях

Передплачуйте газету «Вишгород».

07:30, 08:30, 09:30,
10:30, 11:30, 12:30,
13:30, 14:30, 15:30,
16:30, 17:30 Час.
Важливо
09:35 Вiкно в Америку
09:50 Снiданок з Iскрою
11:10 Будемо жити
12:20 Автопiлот-тест
14:10 Мамина школа
14:35 Модне здоров’я
15:35 Майстри ремонту
17:35 Велика полiтика
18:30 Вiкно в Європу
19:25 Невигаданi iсторiї
21:00 Час:
пiдсумки тижня з В.
Гайдукевичем
21:40 Час-Time
22:25 «Реформи»
22:50 Кабiнети
23:15 Фiнансовий
тиждень

07:50 «Нове Шалене
вiдео по-українськи»
09:00 «Бушидо»
11:00 «Люстратор
7.62»
12:00 «Цiлком
таємно»
13:00 «Секретнi
матерiали»
14:00 «Реал-Бодрiт»
15:00 Х/ф «Кращi з
кращих»
17:00 Х/ф «Кращi з
кращих»
19:00 Х/ф
«Термiнатор»
21:30 «Профутбол»
23:00 Євробаскет
2015. Україна - Чехiя

06:30 «TOP SHOP»
07:40 «Чи знаєте ви,
що...»
08:10 «Рецепти
щастя. Нова iсторiя»
09:00 М/ф «Велика
подорож Пуха»
10:20 Х/ф «Iдеальна
iграшка»
12:10 «Розсмiши
комiка»
13:00 «Файна
Юкрайна»
14:00 «Орел i Решка.
Шопiнг 2015»
14:50 «Орел i Решка»
18:30 «Вечiрнiй
квартал»
20:20 М/ф «Тарзан»
22:00 «КВН»

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

iталiйцiв у Росiї»
проект»

06:07 М/с «Пригоди
Джиммi Нейтрона»
10:27 Х/ф «Стюарт
Лiттл»
12:05 Х/ф
«Простушка»
14:10 Х/ф «Особливо
небезпечна»
16:10 Х/ф
«Полiцейська
академiя»
18:05 М/ф
«Три богатирi i
Шамаханська цариця»
19:40 М/ф «Три
богатирi на далеких
берегах»
21:00 Х/ф
«Полiцейська академiя
2»
22:45 Х/ф «Нестерпнi
боси»

19:20 Медведєв

05:10 Х/ф «Бiла
кiстка»
06:45 Т/с
«Холостяки»
10:35 «Народний
кухар»
11:30 «Легенди
карного розшуку»
12:00 «Агенти
впливу»
12:50 Х/ф
«Повернення
блудного чоловiка»
14:40 «Розсмiши
комiка»
16:30 «Легенди
карного розшуку»
19:00 Т/с «Я охоронець. Помилка
в програмi»
22:35 «Випадковий
свiдок»
23:00 «Головний
свiдок»

06:00 М/ф «Чарiвна
карусель»
08:15 М/с
«Смiшарики»
09:00 Мультик з
Лунтиком
09:40 М/с «Дорадослiдниця»
10:45 М/с «Мiкi
Маус»
11:30 М/ф «Астерикс
i вiкiнги»
13:00 Т/с «Ксена принцеса-воїн»
14:45 Повне
перевтiлення. Дiм за
тиждень
16:30 Х/ф «Схiдна
наречена»
18:30 Х/ф «З новим
роком, мами!»
23:00 Дайош
молодьож!

06:00 Бандитський

06:00 Як це працює?

Київ

07:15 Будiвництво

07:30 Д/ф

хмарочоса «Шард»

«Стратити не можна

09:00 Втеча вiд

помилувати»

погонi

08:10 Шаленi

09:55 Вижити разом

розумники

10:50 Акварiумний

09:50, 20:10 Iгри

бiзнес

розуму

11:45 Неймовiрнi

12:20 Дива природи

басейни

14:10 Свiт їжакiв

14:30 Зараз вибухне

15:10 У пошуках

18:10 Крижане

пригод

золото

17:40 Мiстична

19:05 Смертельний

Україна

улов

23:00 Анатомiя

20:00 Дорожнi

злочину

ковбої

00:00 Злочини

23:50 Швидкi та гучнi

столiття

Наш індекс у Каталозі місцевих періодичних видань 40007

ПІДПРИЄМСТВО
ЗАПРОШУЄ НА ПОСТІЙНУ
РОБОТУ В М. ВИШГОРОДІ:
— МАЛЯРА ПОРОШКОВОГО
ФАРБУВАННЯ, НАВЧАЄМО;
ЗАРПЛАТА ВІД 7000 ГРН
— ПОМІЧНИКА МАЛЯРА;
ЗАРПЛАТА ВІД 5000 ГРН
ТЕЛ: (067) 659-54-57

«Клерико» запрошує!
Вишгородський танцювальний колектив
«Клерико» оголошує набір хлопчиків та дівчаток
різного віку!
Якщо ваша дитина хоче танцювати, брати
участь у фестивалях, конкурсах, міських заходах,
ми чекаємо саме її.
Набір (на конкурсній основі) проводитиметься з
2 вересня по 20 вересня 2015 р. (у будні – о 19:00,
у неділю – об 11:00) за адресою: м. Вишгород, вул.
Н. Шолуденка, 6-в.
Телефонуйте: (063)352-66-97.

Читайте на сайті www.vyshgorod.in.ua
* Скільки кіловат нам «по кишені» з 1 вересня
* Депутатський контроль. Децентралізація
* Артемівськ чи Бахмут?
* Український художник. «Сто
геніїв сучасності»
* Інвестиційні домовленості
КОДА
* Новий споживчий кошик?

* «Нам доведеться простити
того, хто втрачав людське обличчя»
* ВИШі: Право на академічну
мобільність
* Виконавча служба повідомила, що припиняє свою діяльність
* Віктор Пелевін «Про коня»
* Для вимушених переселенців та їхніх рідних на окупованих
територіях: пишіть заяви

ЧИТАЙТЕ У НАСТУПНОМУ НОМЕРІ

* У школу мають іти особистості
* Хто понесе дідуся?

Підприємству
на постійну роботу протрібні:
— кухонна працівниця
— прибиральниця
— адміністратор ресторану.
Гарантуємо повний соціальний пакет.
Звертатись за тел.:
(067) 44-05-802
Асоціація роботодавців Вишгородщини вітає з днем народження
Юрія Івановича ЛИННИКА!
Хай добро щоднини прибуває,
Як струмінь джерельної води,
Хай зло далекими стежками обминає,
А радість поруч йде в житті завжди.

Народна аптека

Безкоштовні
оголошення

ІНШЕ
Домашній майстер. Тел: (063) 100-90-08
Ремонт квартир, сантехнічні/зварювальні
роботи, електрика, вагонка. Тел: (067) 945-06-40

ПРОДАМ
Гараж №48 (євроремонт),
кооператив «Екран». Тел: (096) 271-70-92
Земельну ділянку 0,1 га. Акт приватизації.
Тел. (063) 654-09-65
Погріб, вул. Шолуденка, 6 у м. Вишгороді.
Тел: (066) 629-43-51, (093) 484-48-47, Євген

А ти вже ПЕРЕДПЛАТИВ
Âèøãîðîä»» на 2015 рік?
Прощавай, радикуліт «Âèøãîðîä

Всеукраїнська асоціація пенсіонерів
http://uarp.org/ru/news/1440413932#.Vd3ruPntlHx
Прощавайте, радикуліти, артрити, артрози, остеохондрози — все, що пов’язане із суглобами, кістковою тканиною та м’язами! Чим ми тільки вас не «пригощали»!
Спробуйте дешевий народний рецепт. Замість дорогих
мазей і гелів візьміть 300 г спирту, 10 мл (флакон) камфорного спирту, стільки ж йоду, 10 ампул по 2 мл (або 10 таблеток)
анальгіну. Змішайте, трохи суміші нанесіть на долоню і ввітріть у хворе місце.

У Вишгороді відділ
передплати Центру поштового
зв’язку №10 (пл. Т. Шевченка, 2)
працює: понеділок — п’ятниця,
з 8:30 до12: 30 і з 13:30 до 17:30.
Тел: (04596) 54-349
Індекс газети «Âèøãîðîä» у Каталозі
місцевих періодичних видань 40007

Вишгород

ПРАВОохоронці

У матері відібрали армійський жилет її сина
вантажувальний жилет, який вона мала передати своєму синові — воїну АТО!
Співробітниками сектору карного розшуку РВ було встановлено, що цей злочин
скоїв місцевий житель гр. С. Злочинця було
затримано, а викрадене вилучено та повернено власниці.
Порушено кримінальне провадження за
ст. 186 ч.2 КК України «Грабіж» (покарання
у вигляді позбавлення волі строком від чотирьох до шести років).

Зухвалий грабіж
Вишгородський РВ ГУ МВС України
в Київській області
22.08.2015 р. о 17.40 год. до чергової
частини Вишгородського райвідділу міліції
звернулась громадянка В., 1959 р. н., яка
повідомила, що, коли вона поверталася
додому, до неї підбіг невідомий чоловік та
силою відібрав з її сумки армійський роз-

Моя міліція

29 серпня

2015 року
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Охороняють спокій громади
Вишгородський РВ ГУМВС України в
Київській області

Лілія ЯНЧУК,
Вишгородське районне радіомовлення

Завершились заходи, присвячені
Дню Незалежності України. На території обслуговування грубих порушень
громадського порядку не зафіксовано.
Правоохоронці Вишгородського РВ
забезпечили охорону громадського порядку в місті. До патрулювання було залучено посилені наряди міліції та представників громадських формувань.

Заходи завершились, а робота триває. Часто
затримуюся в студії до ночі, але відчуваю себе в
безпеці. Тим маршрутом, яким іду додому, зустрічаю як авто, так і піших патрулів. Я не ідеалізую, але й не хочу зурочити. Ще кілька місяців
тому доводилось або таксі викликати, або чесати
з підборами в руках. Дякую вам, шановні наші
правоохоронці. Дай вам Бог сили і витримки! Ну
і, звичайно, – гідної оцінки праці.

День відкритих дверей Павла Панфьорова

Розмовляла
Лілія ЯНЧУК,
Вишгородське
районне радіомовлення
Начальником Вишгородського
районного відділу міліції
підполковник
Павло
Панфьоров — уже півроку. Раніше керував Васильківським міжрайонним відділом ДСО. Пропозицію очолити Вишгородський райвідділ міліції прийняв не
вагаючись. Про таких людей, як Павло
Іванович, кажуть — цілеспрямований,
амбітний, перспективний. Окрім того, відвертий і відкритий у спілкуванні. У сьогоднішньому інтерв’ю з Павлом Панфьоровим поговоримо про міліцейські будні,
криміногенну ситуацію в районі, реформу
МВС, плани і перспективи на майбутнє.
— Розкажіть про Ваші перші кроки на
посаді керівника райвідділу: які недоліки
виявили і що вже вдалося змінити?
— Основні завдання, прописані у Законі
України «Про міліцію»: профілактика адміністративних правопорушень, злочинів, захист громадян від протиправних посягань —
ось над чим працює як міліція загалом, так і
кожний окремий підрозділ.
Відбулися і кадрові зміни. Загалом за
2015 рік звільнено з РВ ГУ МВС 11 осіб. З
них: за порушення службової дисципліни —
троє, задоволено рапортів на звільнення з
ОВС за власним бажанням — шістьом, переведено до інших підрозділів — одну особу.
Це саме ті співробітники, які не хотіли усвідомлювати та підтримувати загальні принципи роботи представника органів внутрішніх справ.
Однак є і позитивна динаміка — до нас
призначено п’ятеро осіб із інших підрозділів, прибули чотири випускники НАВС, які
згодом будуть призначені на різні посади за
фахом.
Як начальник райвідділу хочу зробити
діяльність міліції більш відкритою, висвітлювати практично все, що у нас відбувається.
Для цього ми готові провести день відкритих
дверей. Хоча, як ви самі розумієте, є й таке
поняття, як негласна робота.
— Що найголовніше у роботі міліціонера?
— У першу чергу, це глибоке усвідомлення понять честі та гідності, того, що працюєш для людей. Справжній міліціонер — це
професіонал високого рівня, до здібностей
і якостей підготовки якого ставиться безліч вимог, а відповідність їм дає йому змогу
ефективно захищати правопорядок і законні
інтереси громадян.
Наша професія має бути покликанням,
адже вона має свою специфіку. Перше, це
ненормований робочий день, нічні чергування, виклики на події, які входять у компетенцію служби, відрядження, робота у свята та
вихідні. Сюди ж варто додати неоднозначне
ставлення громадян до співробітників міліції.
— Чи багато вільних вакансій у Вишгородському райвідділі міліції? Яка ланка
найбільше потребує кваліфікованих працівників?
— У штаті Вишгородського РВ — 140 посад. Наразі не укомплектовано 32 (міліціонери патрульної та конвойної служби). Користуючись нагодою, звертаюся до чоловіків та
юнаків віком до 32 років: будемо раді, якщо
ви поповните лави Вишгородського РВ. Але
мушу зауважити, що діють певні умови відбору для потенційних кандидатів, враховують такі риси особистості, як цілеспрямованість, добра концентрація уваги, гнучкість
мислення, комунікативні здібності, ініціативність, наполегливість, рішучість, здатність
швидко і самостійно приймати рішення.

Вичерпну інформацію стосовно працевлаштування можна отримати за адресою: м.
Вишгород, вул. Ю. Кургузова, 3, каб. 19, тел:
(04596) 2-20-68.
— Як, на Вашу думку, можна охарактеризувати рівень професійної майстерності, освіченості працівників Вишгородського райвідділу?
— Співробітники різних служб підрозділу щочетверга беруть участь у заняттях з
професійної та спеціальної підготовки. Крім
того, щороку здають заліки на підсумковій
перевірці. Однак, буду відвертим, є і працівники, які мають низький фаховий рівень,
але постійно намагаються його підвищувати.
Варто відзначити, що 12 співробітників райвідділу брали участь у АТО.
— Які скарги та заяви від населення
доводиться розглядати найчастіше?
— Найбільше надходить заяв та повідомлень загальнопобутового характеру та тих,
які містять ознаки цивільно-правових відносин (земельні та господарські спори, порушення тиші тощо).
— Чи налагоджено в нашому районі
контакт і співпрацю міліції та громадян?
— На сьогодні ми співпрацюємо із громадськими формуваннями міста і району,
залучаємо їх до патрулювань та забезпечення охорони громадського порядку. Щодо
співпраці з громадою району, то наразі контакт не є настільки добре налагодженим, як
би мені хотілося, чи так, як це перед нами
у формі завдання поставило головне управління. Та все ж мушу додати, що події у Демидові (коли небайдужі активні громадяни
села затримали двох злочинців до приїзду
міліції) свідчать: громада на такий діалог налаштована.
І найперше, що ми зробимо, аби відновити довіру пересічних громадян до правоохоронних органів, це започаткуємо звітування
про роботу райвідділу міліції, на які будемо
запрошувати представників Громадської
ради при ВРДА, громадських організацій,
ЗМІ, активістів. Саме ці люди зможуть вказати нам на недоліки чи недопрацювання,
підніматимуть проблемні питання, на які ми
будемо віддразу оперативно реагувати.
— Із криміногенної хроніки, яка щотижня озвучується на оперативних нарадах у ВРДА, прослідковується: найчастіші злочини — це крадіжки. Який відсоток
розкриття?
— Загальна статистика свідчить про
збільшення кількості таких злочинів: минулого року — 210, поточного року — 333. Розкрито — 115. Аналізуючи причини та умови,
які передують вчиненню таких злочинів,
можна говорити про міграцію злочинності, а
також про спад матеріального забезпечення
населення.
Переважна частина крадіжок вчиняється у дачних будинках та на незавершених
будівництвах, де господарі не проживають
постійно. Відповідно, інтервал між часом
скоєння злочину та часом його виявлення
може сягати від декількох діб до 1-2 місяців,
що дуже ускладнює процес розкриття даного злочину.
— Хуліганські дії та насильства здебільшого вчиняються особами в стані
алкогольного сп’яніння. Яка робота проводиться на упередження таких правопорушень? Як здійснюється патрулювання
міста Вишгорода і району, контроль за
місцями масових розваг та відпочинку
населення?
— Як показує практика, такі злочини
вчиняються особами, що раніше вже мали
проблеми із законом. З боку міліції громадської безпеки здійснюється постійний контроль за поведінкою раніше засуджених та
особами, яким формально встановлено адміністративний нагляд.

Щодо охорони громадського порядку, то
під час масових заходів на території міста і
району постійно забезпечується належна
охорона. Залучаємо і додаткові сили. У травні поточного року було відновлено патрулювання міста та місць відпочинку громадян,
залучались курсанти ВПУ (с. Хотянівка).
— Як районна міліція бореться з
«гральним бізнесом»?
— Протягом шести місяців поточного
року викрито та задокументовано 10 фактів
незаконного заняття гральним бізнесом, вилучено 90 гральних приладів. За усіма фактами порушено кримінальні провадження за
ст. 203 КК України.
— А ситуація щодо незаконного обігу
наркотичних речовин у районі?..
— Правоохоронці РВ викрили та задокументували 30 фактів незаконного обігу
наркотиків, з яких 27 направлено на розгляд
суду з обвинувальними актами. Також викрито факт незаконних дій із обладнанням,
призначеним для виготовлення наркотичних
засобів, психотропних речовин або їх аналогів (ст. 313 КК України). Розслідування
за вказаним кримінальним провадженням
закінчено шляхом направлення до суду обвинувального акта відносно підозрюваної
особи.
— Що скажете про дитячу та підліткову злочинність?
— Станом на липень 2015 року на профілактичному обліку перебувають чотири
неповнолітні особи. На батьків та опікунів
складено 28 протоколів за правопорушення,
передбачене ст. 184 КУпАП «Невиконання
батьками або особами, що їх замінюють,
обов’язків щодо виховання дітей».
Співробітники сектору кримінальної
міліції у справах дітей постійно проводять
семінари, тренінги, конференції із залученням дорослого населення та дітей на тему
«Формування партнерських відносин ОВС
із підростаючим поколінням». Упродовж навчального року було проведено 35 лекцій у
навчальних закладах — про кримінальну,
адміністративну та цивільно-правову відповідальність неповнолітніх, про негативні
наслідки вживання алкоголю, наркотиків та
тютюнопаління.
Працівники райвідділу також взяли
участь у заході «Місто професій», який відбувся у Вишгороді: було представлено п’ять
професій міліцейського напрямку. Нами
проводяться відпрацювання розважальних
закладів із метою недопущення розповсюдження в них наркотичних засобів та перебування там осіб, що не досягли повноліття.
— У районі вже багато років іде боротьба із несанкціонованим намиванням
пісків та торгівлею чорноземом. Що можете сказати про це?
— На превеликий жаль, наш район не
є винятком серед сумної статистики такого
виду злочинів. Упродовж року співробітниками РВ викрито та задокументовано сім фактів, пов’язаних із злочинами проти довкілля.
За всіма фактами порушено кримінальні
провадження за ст. 239-1 КК України «Незаконне заволодіння ґрунтовим покривом (поверхневим шаром) земель» та ст. 240 «Порушення правил охорони або використання
надр».
Постійна робота і дії працівників ДАІ
націлені на виявлення та документування
фактів перевезення грунту, а також місць
його добування. Такі злочини відбуваються
систематично, проблема в тому, що Вишгородський район є пристоличним, де жваво
йде будівництво приватних, садових і багатоповерхових будинків. Зазвичай такі роботи потребують як і піску, так і — вже при
завершенні будівництва — чорнозему. Тому
люди використовують надра нашого району
для облаштування прибудинкових територій.

Я повторюся, робота з даного напрямку
ведеться посилена, і надіюся, що невдовзі
нам удасться викорінити цю системність.
— Чи є наразі в районі проблемне питання, перед яким міліція, м’яко кажучи,
безсила?
— Безсилля — це прерогатива слабких.
Є проблематика у діяльності територіальних
ОВС, і наш підрозділ — не виняток. Серед
основних проблем — «забезпеченість» товаро-матеріальними ресурсами (пальне,
папір, конверти, формений одяг, спецспорядження). Наприклад, щомісяця ми отримуємо пального 600 л (600/30 = 19,2 л на добу),
при тому, що у підрозділі 12 службових авто.
Відповідно, окрім авто чергової частини та
конвою, ми не маємо змоги у повному обсязі
використовувати свій ресурс.
— Ваша думка щодо реформи МВС.
Як вона впроваджуватиметься, зокрема,
у нашому районі?
— ОВС давно потребують реформування. Зміни підходів та кийкової системи.
Бракує усвідомлення самими співробітниками міліції того, що вони стоять на сторожі
безпеки громади. Міліціонер — це найнятий
народом працівник, який і утримується за
рахунок громади, тому працівник правоохоронних органів має насамперед захищати
інтереси громадян.
Не менш важливим питанням залишається забезпечення та вірний розподіл функцій.
На сьогодні керівництвом МВС та ГУ
МВС прийнято рішення щодо реформування
міліції по Київщині. Наш районний відділ теж
чекає своєї черги на реформування.
Восени стартує програма відбору, тестів
та вивчення створеного нового єдиного поліцейського спецназу КОРД (на зразок американского S.W.A.T.)
В Обухівському та Васильківському районах уже в серпні, за системою перевіреного експерименту, який було проведено у
Самбірському районі Львівщини, стартують
зміни у системі патрулювания, що забезпечить швидкість і якість реагування поліції на
виклики. Це як перший етап.
Також відбудеться конкурсний відбір, навчання та імплементація в систему поліцейських сил нової якості, нових технічних засобів, систем — у новій схемі функціонування
поліції в районних центрах.
— Можливо, бракує ще якогось запитання, на яке Ви б самі хотіли відповісти
чи звернутися з побажанням до читачів?
— Закликаю громаду Вишгородщини
до співпраці. Необхідно, аби люди активно
інформували про правопорушення. Часто
громадяни замовчують те, з чим варто було
б розібратися міліції.
Окремо хочу зазначити, що ви можете
повідомляти і про факти неналежної поведінки працівників нашого підрозділу. Щосереди я веду особистий прийом громадян,
тому прошу звертатися, будемо намагатися
спільно розв’язувати наболілі проблеми.
І останнє — це співпраця з сільськими
головами. Вони, як ніхто інший, знають мешканців сіл, проблемні території та об’єкти.
Планую виїзний прийом громадян. Всі
новини райвідділу ви можете прочитати на
офіційній сторінці в мережі «Фейсбук», ми
постійно співпрацюємо і з місцевими ЗМІ.
І на завершення нашої розмови: усім
вишгородцям – мирного неба, здоров’я та
безпечного життя.
— Дякую Павле Івановичу. Ви обрали
мужню та почесну професію, роботу —
без графіка, майже без вихідних і свят.
Адже міліціонер перебуває на посту 24
години на добу, навіть, якщо і поза робочим кабінетом. Тож щиро дякуємо за
Вашу щоденну працю, за терпіння та витримку.
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Свято на набережній

Карколомний трюк у скейт-парку

Переможці отримали цінні призи від «Молодої Країни»

«Поміряємо набережну?»

«Драконівські» перегони…

Вишгород

«А ви так зможете?»

…для нас уже завершено»

Вручення медалі Артему Гриненку за перше місце у забігу на 5 км

Олена Ралко та Микола Горовий
вітають з перемогою фіналістів та
роздають учасникам солодкі призи

24-річчя Незалежності України

У нас було особливе свято
Олена РАЛКО, автор проекту марафонів ранкових
і вечірніх пробіжок «Створи себе», керівник студії
творчості «Ра» міського ЦТ «Джерело»
ФОТО — Андрій МАКСІМОВ, «Вишгород», Ганна МОРОЗ, Олена
ШЕСТАКОВА, Олена КОЛОДЄЄВА, спеціально для «Вишгорода»

У нас було особливе свято. Замість розпивання
спиртних напоїв за столами у кафе дорослі з азартом веслували на човнах-«Драконах» та бігали марафон на 5 км. Діти теж не нудьгували: змагалися
на роликах, скейтах, велосипедах, бігали, веселилися з аніматорами і танцювали на дитячій дискотеці. Попри вихідний день, чимало людей залишилось у місті — і вони зробили наше свято масовим.
Найбільша кількість дітей (понад 120) зібралася на
змагання на велосипедах — ще раз підтверджується
спортивний статус нашого міста.
Серед охочих побігати були й дітлахи від 5 до 14 років.
У старшій віковій категорії переміг № 428 (Роман
Грищенко, 12 років, він отримав «золоту» медаль),
«срібло» виборов №131 (Максим Раденко, 13 років),
«бронзу» — № 337 (Арсеній Демидчук, 12 років).
У молодшій «золото» дісталося № 389 (Сергій Барій, 7 років), «срібло» — № 128 (Поліна Ковтун, 7 років),
«бронза» — № 348 (Тимофій Кружековський, 7 років).
У змаганнях на човнах-«Драконах», окрім команд
Вишгородського районного відділу Державної служби
України з надзвичайних ситуацій, Вишгородської центральної районної лікарні, Старопетрівської сільської
ради і т. д., могли взяти участь усі бажаючі. Ось що
пише в соц. мережах Ліля Янчук з районного радіо,
учасниця однієї з команд:
«Команда Вишгородської районної ради STAR
CAST!!! Ми поступилися лише кілька секунд чоловічій
команді ВРЦЛ. Але перемогли — кожен себе. Я таки
поборола страх перед «відкритою водою», із човна
мене треба було веслом виганяти. Хотілось ще — драйву, адреналіну, азарту.

Микола Горовий пояснює правила перед забігом

«Ми виграли ЗДОРОВ’Я»

Старт п’ятикілометрового забігу
Дякую капітану (Вікторії Кулаковій) і дівчинці-інструктору (це фактично результат її роботи).
P. S. Всіх спортивних мужчин-лікарів запам’ятала, Олексій Черняхівський — познайомите? Інтерв’ю
про враження записати хочу)))
***
Ось вони, наші переможці)))
Команда рятувальників здобула перемогу над командою військового комісаріату та отримала Спеціальний кубок. Вітаємо!!!»
Брала участь у «драконівських» перегонах і команда жителів міста Вишгорода під назвою «Аматори».
Серед усіх учасників запливів не було професіоналів,
тому веслування спостерігалося не синхронне, але
таке натхненне.
Дуже приємно було бачити дітей із нашої художньої
студії — вони не тільки творчі, а й спортивні. Усі фотографії зі свята можна буде побачити через два тижні у
цій группі: https://vk.com/activaugust24.
Давайте розвивати себе і наших дітей різносторонньо!
Організатори та спонсори свята:
* Вишгородська районна державна адміністрація
* Вишгородська міська рада
* Олександр Горган, голова РДА (особисто брав
участь у змаганнях — разом із своїми заступниками,
головою районної ради Іриною Побідаш та працівниками районних служб)
* Микола Горовий, директор КП «УФКС Вишгородської міської ради»
* Олена Ралко, організатор проекту марафонів
ранкових і вечірніх пробіжок «Створи себе», керівник
студії творчості «Ра» у Вишгородському міському
центрі художньо-естетичної творчості учнівської молоді (ВМЦХЕТУМ) «ДЖЕРЕЛО»
* ВГО «Молода Країна» (Андрій Пещерін)
*Вишгородська районна організація Всеукраїнского фізкультурно-спортивного товариства «Колос», Спортивна школа «KoloSki»
(головний тренер Юлія Тереножкіна)
*Федерація веслування на човнах «Дракон»
*VELOKYIV

Надійний причал

На роликах і скейтах
Катерина ЗУРМА
ФОТО — Андрій МАКСІМОВ, «Вишгород»,
Ганна МОРОЗ, Олена ШЕСТАКОВА, Олена
КОЛОДЄЄВА, спеціально для «Вишгорода»

На ролики стали і новачки, і
майже професіонали (на чудовій
набережній водосховища, у пішохідній зоні, щодня катаються діти й
дорослі). Серйозне спорядження:
шлеми, наколінники і захист для
ліктів… Тризначні номери на вишиванках і синьо-жовтих футболках
— святкові костюми юних спортсменів були у кольорах Державного
Прапора України. На спеку не зважали, обганяючи вітер (змагання
організували ВРО ВФСТ «Колос» і
СШ «KoloSki»).
У скейт-парку — під опікою ВГО
«Молода Країна» (Андрій Пещерін)
— змагання проходили у двох дисциплінах: стріт-катання по парку; BEST
TRICK (кращий трюк на Фанбокс). Це
був справжній драйв, рух, карколомні викрутаси на колесах і коліщатах
скейт-бордів. Учасники описували
«вісімки» на доріжках скверу, хвацько пролітали повороти, згиналися до
самої землі, наче гінкі прутики в бурю,
стрімко «вистрілювали» у повітря, немов пружинки, обертаючись навколо
себе з такою швидкістю, що захоплені вболівальники ледве встигали зафільмувати найгостріші моменти.
Підсумки змагань
у стріті:
3 місце — Віталій Гладченко,
2-ге — Андрій Мудренко,
1 сходинку п’єдесталу посів Ві-

Перегони і трюки

ктор Колосніченко
у BEST TRICK
почесне третє місце виборов Віталік Гладченко з трюком «nolie big
heel»,
«срібло» Віктору Колосніченку
приніс трюк «kickflip bs 50 50»,
а «золото» Андрію Мудренку —
трюк «fs 5 0 fs shove-it out»
Перший контест у дисципліні
ДЖЕМ СЕЙШН. Усім учасникам давали дві хвилини на спробу. За цей час
їм необхідно зробити максимальну
кількість трюків у скейтпарку. Судді
оцінювали виконання трюку, складність і стиль. А після двох спроб — за
підсумками учасників, підрахувавши
бали, обирали трійки кращих.
1 місце — Віктор Колосніченко
(спортсмен «Молодої Країни» набрав
максимальну кількість балів за двома
спробами),
2-ге — Андрій Мудренко,
3 місце — Віталій Гладченко
Другий контест у дисципліні BEST
TRICK: за 20 хвилин — встигнути
зробити кращий трюк на одній фігурі
(Fan Boks).
Кращим виявився Андрій Мудренко, Віктор Колосніченко та Віталій
Гладченко вибороли, відповідно, друге і третє місця.
Кращі трюки:
kik flip BS 50-50;
5.0 front shovе-іt оut.
Переможці перегонів на роликах
отримали медалі та солодкі подарунки, а змагань у скейтингу, окрім того
— призи (круті швейцарські годинники SWATCH!)

Людина

Вишгород

Прилетіла
ластівка
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Сусіди

Валентина ЧИСТЯК
ФОТО – автор, «Вишгород»

Всього за один спекотний літній день
на стіні дитсадочка «Ластівка» облаштувалася весела пташка автора Юрія
Рубіна. Тисячі вишгородців щодня споглядають намальовану композицію на
фасаді будівлі, і на їхніх вустах розцвітає
посмішка. А це і було головною метою художника – створити гарний настрій дітям
та їхнім батькам.
Закінчивши в дитсадочку ремонтні роботи, приватний підприємець Анар Мамедов
зробив і оригінальний подарунок у вигляді
малюнка на фасаді будівлі. Виконав його
Юрій Рубін – художник-початківець, який не
так давно розписував тут бесідки на дитячих майданчиках. Матеріали для роботи надав засновник компанії «Будкапітал» Олександр Загоруй.
– Вишгородський активіст Ігор Дунайський допоміг провести конкурс серед молодих художників на кращий малюнок, заохочував небайдужих взяти участь та сам
допомагав малювати. І хоча багато хто від-

Подорожуємо

гукнувся на пропозицію приєднатись до цієї
доброї справи, насправді прийшли одиниці,
– розповідає Юра.
Працює він у типографії «Бланк-прес» у
Києві і щиро вдячний за розуміння директорові Віктору Роїку, який надав йому можливість втілити задум.
…З-під його руки на цегляній стіні мазок
за мазком з’явилися легка пташина, що летить серед хмарин, різнобарвна веселка та
яскраві квіти. Хоча насправді все було не так
уже й весело, адже хлопець стояв на лісах
заввишки кілька метрів. Це при тому, що боїться висоти.
– Щоправда, найвищий рівень малюнка,
там, де нотки, – домальовував Анар Маме-

дов, а я його тримав. Бо ж ліси – хиткі, зафіксувати добре їх не вдалося через особливості
грунту, – каже Юра.
Але, попри спеку і непрості умови роботи, він
упорався швидко і зробив усе добре.
Принаймні, директор «Ластівки» Галина Литвиненко, яка докладає всіх зусиль, аби зробити
затишнішим це дитяче гніздечко, залишилась
задоволена Юриною роботою. Подобається малюнок і дітям та їхнім батькам.
– Це був цікавий досвід, – говорить про свою
роботу хлопець. – Дитяча тематика мені близька. Це щось справжнє в плані емоцій. Адже всі
ми, по суті, – діти.
Він почав малювати із раннього дитинства.
У школі брав участь в обласних олімпіадах із об-
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разотворчого мистецтва та інших шкільних заходах. Розписував декорації для театрального гуртка, стіни і шибки школи (на
прохання вчителів), малював стінгазети.
Займався у художніх школах і з репетиторами. На його становлення як художника вплинули Врубель, Реріх, Далі, Ван
Гог, Дега, фламандські майстри пензля.
Юрій Рубін постійно шукає і вдосконалює
свій стиль, адже, як каже, його надихає
багато що, та й сенс життя людини – самовдосконалення. Пише картини олією на
замовлення, ілюстрації, розписує фасади,
офіси, квартири.
На його думку, полотна мають відображати дійсність, інтегровану через
внутрішній світ художника. Можливий і
абстракціонізм, і експресіонізм. А от для
гіперреалізму є фото.
У його планах – персональні виставки
та міжнародне визнання.
А ще він любить подорожувати – десятки разів був у Криму, побував у Польщі,
Литві, Латвії, Угорщині, Німеччині. Віддає
перевагу активному відпочинку. Практикує дзадзен ті інші східні практики. Прагне
допомагати людям розкрити себе.
– Жити дуже цікаво, – каже хлопець. –
Вистачило б тільки часу, аби все встигнути
й осягнути.
У Вишгороді він уже оздобив і ДНЗ
«Чебурашка». Готовий також прикрасити
своїм малюнком «Золотий ключик».

Уікенд від «Рута-тур»
Влас. інф.
Для закоханої пари В’ячеслава та Вікторії (НА ФОТО) цьогорічне святкування
Дня Вишгорода запам’ятається не лише
насиченою цікавою програмою, а й приємним подарунком від спонсора свята
(туристичної компанії «Рута-тур») — туром
Середньовічні вихідні: у одне з найдавніших міст України — Камянець-Подільський.
Романтичний, старовинний і неповторний
Кам’янець-Подільський залишив чимало позитиву. В’ячеслав та Вікторія із захопленням
діляться враженнями від поїздки: «Ми дуже
вдячні туристичній компанії «Рута-тур» за
чудовий уікенд. Завдяки цій поїздці ми познайомилися з одним із наймальовничіших
куточків України.
Проживали у комфортному готелі. У вартість було включено спа-процедури та смачні
сніданки.
Взяли участь у пішохідній екскурсії. Побачили древні замки, унікальний каньйон…
Окрема подяка гіду Володимиру. Отримали
безліч нових вражень та емоцій. Нам пощастило».

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

Сьогодні люди, завдяки інтернету та
широкому спектру публічної медичної літератури, доволі обізнані у питаннях збереження здоров’я та лікування, і навіть
самі можуть давати рекомендації. Однак,
дослухатись все ж варто до слова фахівця
Такого фахівця і запросили для зустрічі
з членами клубу «Майстриня» працівники
Вишгородського районного територіального
центру соціального обслуговування та Вишгородського історичного музею. Цей фахівець — кардіолог, кандидат медичних наук
Світлана Павленко. Вона вже понад 25 років
працює в медицині, і її рекомендації — це не
лише теорія, а й перевірений роками власний досвід.
Тему, яку запропонувала слухачам Світлана Василівна для розмови, стосувалась
довголіття та харчування. Лікар переконана, що ці два фактори нерозривно пов’язані,
адже тільки правильне харчування може забезпечити безперебійну роботу організму на
довгі роки: «Ще древні висловили судження,
що наше здоров’я перебуває… на дні тарілки. І я в цьому переконалась особисто, кілька років тому відмовившись від споживання
м’яса. Рекомендую таке харчування і своїм
клієнтам, хоча, звісно, кожен має зробити
власний вибір».
Ось ми і робимо — нелегко відмовитись
від шматочка добре підсмаженого м’яса, сні-

дати не бутербродом із копченою ковбасою,
а корисною вівсяною кашею, не захоплюватись солодким і жирним… А потім усе те нам
вилазить боком і в прямому, і в переносному
сенсі. Адже доволі часто неправильне харчу-

солодких напоїв, не задумуючись над тим,
що це руйнує незміцнілий дитячий організм.
Харчуватись же, якщо хочемо бути здоровими, треба зовсім по-іншому. «І чим
раніше ми це зрозуміємо, тим краще. Але

Почнемо зі склянки води

Здоров’я — на дні тарілки
вання спричинює ожиріння організму, його
зашлакованість, а далі вже й усілякі хвороби
та безповоротні зміни організму не на нашу
користь.
Організм наш розрахований на багато
десятків років активного життя. А ми майже
змалечку починаємо його нищити, вживаючи
те, що організму, як мінімум, не корисне, а
як максимум — ще й шкідливе. Прикро, коли
бачиш, що батьки своїм дитинчатам, які мають тільки рік чи два від роду, згодовують велику кількість цукерок, морозива, газованих

починати ніколи не пізно, навіть у зрілому
віці», – каже Світлана Павленко. Останню
фразу слухачам особливо було відрадно почути, адже переважно тут були присутні саме
люди, за плечима яких уже не один десяток
прожитих років і… не одна набута болячка.
З чого ж почати процес відновлення? А
зі склянки чистої води кожного ранку перед
сніданком — переконана лікар, і, слухаючи
учасників бесіди, хто як починає день, вона
вносила корективи саме з врахуванням цього: «Наш організм на 80 відсотків складаєть-

ся з води. І якщо ми не поповнюємо запаси
(саме чиста вода, а не чай, кава чи компоти!), якщо не промиваємо його, то він зсихається, зашлаковується, починає хворобливо
спазмувати…»
А наступний крок — каша на сніданок.
Вівсяна чи із суміші злаків, вона дасть позитивний заряд і енергію на весь день. Упродовж дня — більше зелені, овочів, фруктів,
особливо свіжих.
Якщо від м’яса неможливо відмовитись,
то, принаймні, можна зменшити кількість
його споживання і споживати не у смаженому, а краще — у вареному чи печеному
вигляді. «Недаремно ж наші предки ретельно дотримувались посту, — зауважила пані
Світлана. — Вони розуміли, що цим самим
очищають і душу, і тіло». Ми всі також це розуміємо, але чомусь «розуміння» дуже часто
спасовує перед гарно засмаженими відбивними чи копченою куркою…
Щоб зменшити ризики хвороб, на переконання лікаря, доречно також постійно слідкувати за цукром і холестерином, адже їх
підвищений рівень в організмі свідчить про
те, що ви собі вже щось погане «наїли». А
також і за вагою — зайві кілограми відчутним
навантаженням лягають на наш рухово-опорний апарат, наше серце, і ми — проживаємо
день за два, вкорочуючи собі віку. І взагалі
— треба зосереджуватись не на лікуванні,
а на профілактиці хвороб, загартуванні організму. А медицина — медицина може допомогти тільки тоді, коли людина сама собі
допомагає.
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Готуємося до зими

ЕКОНОМІЯ та збереження
ТЕПЛА — це лічильники,
фасади, вікна у під’їздах
Влас. інф.
ФОТО — Андрій МАКСІМОВ, «Вишгород»

На одній з останніх сесій міськради
обранці міської громади ухвалили: за рахунок міського бюджету 18 будинків житлового фонду міста отримають 21 загальнобудинковий лічильник, а також буде
повірено лічильники, для яких термін використання це передбачає у 2015-му році.
Рішенням сесії міськради всі нові лічильники (і частина старих — загалом близько
30) будуть передані з балансу КПЖ і КГ на
баланс ВРКП «Тепломережа».
На якій стадії виконання ухвали, ми поцікавилися у Вишгородській міській раді. І ось
що почули.
Олександр РОСТОВЦЕВ,
заступник міського голови:
«Кошти міськрада виділила і вже перерахувала Вишгородському районному комунальну підприємству «Тепломережа». Зараз
ідуть тендерні процедури — для закупівлі лічильників потрібно близько місяця.
Своєю чергою, триває за графіком і у найближчий термін завершиться повірка лічильників, а також калібровка, ремонт, заміна запчастин — до початку опалювального сезону
встигаємо. Мабуть, єдине на Київщині, місто
Вишгород 100-відсотково забезпечить свій
комунальний житловий фонд загальнобудинковими тепловими лічильниками».
Депутати-мажоритарники Володимир Лісогор і Віталій Кутаф’єв неодноразово зустрічалися з керівником ВРКП «Тепломережа»
Олександром Тараном та економістом цього
районного комунального підприємства (НА
ФОТО — під час однієї із зустрічей), організовували і проводили круглі столи за участю
мешканців, депутатів, міських і районних комунальників, юристів. Про зустрічі з мешканцями мажоритарних округів на вул. Б. Хмельницького та В. Симоненка писала газета
«Вишгород».
Віталій КУТАФ’ЄВ,
депутат-мажоритарник:
«Загальнобудинкові лічильники почали
встановлювати у Вишгороді понад 10 років

Вишгород

До міських програм повинна долучитися іще
одна — ПРОГРАМА з ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ
тому — і мешканці тих будинків, які обрали
відповідального «за тепло», відчули реальні
переваги точного обліку. В останні роки люди
все частіше поквартирно утеплюють фасади — так само задля економії та підвищення
енергоефективності.
І це правильно. Має бути спільна відповідальність мешканців, комунальників і влади.
Тим більше, що фактично вже відбулося підвищення тарифів (рішенням Кабінету Міністрів — у травні 2015 р.), платіжки за новими
цінами люди отримають після 15 жовтня ц. р..
і, поки є час, треба максимально підготуватися до холодів та навчитися економити.
Варто вдатися і до банківських позик. Так,
«Ощадбанк» провадить кредитну програму
«Ощадний дім», якою можуть скористатися
як об’єднання співвласників багатоквартирного будинку (75% співвласників ОСББ мають дати на це згоду), так і окремі власники
приватних будинків чи власники (орендарі)
квартир. Державна компенсація суми кредиту на придбання матеріалів та обладнання
складає 30-40%. (Детальна інформація: гаряча лінія «Ощадбанку» 0800-210-800, сайт
osghadbank.ua).
Всі мають чітко розуміти, що тепло у наших оселях залежить від оплати за теплоносії
і газ. 71 % тарифу за опалення іде на оплату
газу, решта — на утримання/обслуговування мереж, електроенергію, воду (10 % — на
зарплату та інші внутрішні потреби теплопостачальника).
На сьогодні — завдяки залученню ресурсів — заборгованості перед «Нафтогазом»
закрито на 85 %, та все ж заборгованість
населення завелика, зокрема у Вишгороді
населення заборгувало теплопідприємству
за послуги — понад 3 млн грн. За відсутності вчасної проплати Нафтогаз вдасться і до
санкцій — і відключить газ, а відтак — без теплопостачання залишиться все місто (у тому
числі сумлінні платники).
Міська рада, депутати переймаються цією
проблемою — і завдяки їхнім зусиллям місто
Вишгород — практично єдине в Україні — на
100 % забезпечено лічильниками обліку тепла».

Володимир ЛІСОГОР,
депутат-мажоритарник
«Насамперед хочу відзначити активність і
організованість виборців на своєму мажоритарному окрузі: старші по будинках, під’їздах
знають усі проблеми і не ховають їх від депутата.
На Б. Хмельницького, 2 — це Тетяна Назаренко; у будинку № 4 — Лариса Загорулько, активно займалася питаннями лічильників
Людмила Урманова; на Хмельницького, 5 —
найактивніші Валентина Радчук і Людмила
Козловська (старенька з хворою рукою, тягає
воду, поливає та доглядає клумби і гірки); у №
9 — Марія Кузнєцова; у № 8 — Емма Одинокіна; у будинку № 6 — Лідія Кулик; у третьому
— Ганна Калмикова; у першому — Галина Ходосова; у гуртожитку (буд. № 7) — Валентина
Свіжук.
Разом проводимо толоки, прибирання територій, облаштування під’їздів, «на їхній совісті» і клумби, і альпійські гірки, і дитячі майданчики, і парковки та прибудинкові території.
Із дев’яти будинків на вул. Б. Хмельницького у трьох (№№ 2, 4, 5) загальнобудинкових
лічильників не було. А будинки ж старі, виношені, та й мешкають тут переважно пенсіонери, тобто люди з мінімальними доходами.
Лічильниками по своєму мажоритарному
округу я почав займатися впритул із березня
2015 року. Маю цілий стосик із папок листів,
бо звертався до КПЖ і КГ, Вишгородсько-

Заборгованість населення м. Вишгорода за послуги з централізованого опалення становить 2 877 162,17 грн
Зокрема, за адресами:
вул. Набережна: 12 – 16 161,47 грн; 2 –
Станом на 10.08.2015 р.
Вул. М. Гриненко, 1-а – 56 707,67 грн;
134 671,47 грн; 22 – 11 317,67 грн; 4 – 43 674,44 грн;
вул. М. Грушевського: 1 – 70 292,89 грн; 12
4-а – 7 089,73 грн; 6-а – 50 463,21 грн; 8 – 67 683,14 грн;
– 4 751,37 грн; 3 – 38 087,14 грн; 4 – 20 945,19 грн; 5 – 69 026,89 грн; 6 –
вул. В. Симоненка: 1 – 15 753,95 грн; 1-а – 36 660,30 грн; 1-б – 57 899,94
20 058,02 грн; 7 – 36 412,94 грн; 9 – 39 388,00 грн;
грн; 10 – 10 876,99 грн; 2 – 49 869,89 грн; 3 – 26 236,92 грн; 4 – 6 074,16 грн;
вул. Дніпровська: 1 – 16 577,23 грн; 11 – 9 062,58 грн; 2 – 38 762,37
4-а – 73 708,81 грн; 4-в – 88 768,39 грн; 5 – 45 645,09 грн; 7 – 11 352,98 грн;
грн; 3 – 44 566,82 грн; 3-а – 41 687,12 грн; 3-б – 16 757,14 грн; 4 – 31 110,64
вул. Б. Хмельницького: 1 – 5 653,33 грн; 2 – 41 321,33 грн; 3 – 18 871,48
грн; 5 – 20 348,49 грн; 6 – 16 979,65 грн; 7 – 12 474,16 грн; 8 – 2 570,16 грн; грн; 4 – 43 191,58 грн; 5 – 69 198,69 грн; 6 – 66 097,63 грн; 8 – 1 321,07 грн;
9 – 11 111,16 грн;
9 – 3 030,48 грн;
вул. Київська: 12 – 31 329,25 грн; 18 – 8 684,47 грн + 23 067,64 грн
просп. Т. Шевченка: 2-д – 38 238,53 грн; 5 – 15 352,64 грн + 21 223,57
+ 25 561,92; 2 – 19 236,58 грн; 20 – 10 432,78 грн; 4 – 79 461,05 грн; 5 –
грн; 7 – 15 346,65 грн; 9 – 12 787,26 грн; 9-а – 59 812,77 грн;
12 734,10 грн; 6 – 20 490,54 грн; 8 – 47 531,61 грн;
вул. Шкільна: 7 – 81 771,19 грн; 7/1 – 18 227,29 грн;
вул. Ю. Кургузова: 1-а (к.1) – 137 600,51 грн; 1-а (к.2) – 72 157,10 грн;
вул. Н. Шолуденка: 3 – 31 355,36 грн; 5 – 56 264,63 грн; 6 – 16 759,11
10 – 11 200,38 грн; 11 – 34 415,07 грн; 11-а – 86 394,48 грн; 3-а – 11 477,86
грн; 6-а – 4 982,75 грн; 6-б – 116 888,34 грн; 6-в – 52 173,74 грн; 6-г –
грн; 3-б – 79 135,97 грн; 4 – 34 328,35 грн; 4-а – 2 434,30 грн; 6 – 37 830,35
43 592,46 грн; 7 – 50 498,97 грн; 8 – 21 261,75 грн.
грн;
ВРКП «Вишгородтепломережа» має розрахуватись за спожитий
вул. Лугова, 3 – 71 186,00 грн;
в опалювальний період газ та своєчасно виконати регламентно-репросп. І. Мазепи: 1 – 26 086,39 грн; 10 – 5 072,10 грн; 12 – 32 388,77 грн; монтні роботи з підготовки теплового господарства до зими, тому
13/9 – 38 151,82 грн; 2 – 7 373,13 грн; 3 – 81 374,14 грн; 4-а – 3 852,22 грн; звертається до споживачів теплової енергії з проханням: спільними
5 – 37 044,25 грн; 6 – 12 527,99 грн; 7 – 17 536,96 грн;
зусиллями зустріти зиму у теплі.

го районного комунального підприємства
(ВРКП) «Тепломережа», голови райради
Ірини Побідаш, та найбільший конструктив
пішов, коли цим перейнявся міський голова
Віктор Решетняк.
Створили робочу групу: фактично вперше
керівники комунальних підприємств всі разом
сіли за стіл перемовин для того, щоб координувати зусилля. Я запитував Олександра
Тарана, який смисл тепломережі встановлювати лічильники (без лічильника — вище тариф). Він відповів, що вже зараз є проблеми
з оплатою, а далі — і зовсім перестануть платити, і може загинути система опалення та постраждати сумлінні платники.
За послуги треба сплачувати реальну
ціну — і ми намагалися знайти точки перетину. Важко було переконати міських депутатів,
але врешті прийняли відповідну програму закупівлі та повірки лічильників.
Здавалося б, можна зітхнути з полегшенням. Але мешканці багатоповерхівок помиляються, коли думають, що більше нема чого
робити і вони не відчують тягар вартості теплозбереження у під’їздах.
Що треба зробити для того, щоб зекономити тепло?
Шановні вишгородці! Є ще чимало важелів економії тепла — а, відповідно, зменшення оплати за опалення.
Так, опалення під’їздів входить до тарифу:
відкриті двері під’їзду — 3-7 % втрати тепла (а
ви за це платите). Утеплення фасаду будинку
повністю дозволить зменшити суми квитанцій
за опалення до 25 % (тому мешканцям варто
об’єднатися і утеплити фасад усього будинку). Промивка системи опалення — це ще
3-7% економії. Вкупі це дозволить зменшити
втрати тепла до 40 % — а відповідно, зменшити оплату по кожній квартирі.
На вул. Б. Хмельницького будинки старі, і немає можливості поставити лічильники
тепла у кожній квартирі. Я давно вже просив
створити у міськраді комісію з енергозбереження (дах, стіни, вікна, роз’яснення на округах). Наступним кроком у своїй роботі я вважаю заміну вікон у під’їздах — зараз я щільно
працюю над розробкою відповідної міської
програми. Попереднє спілкування у міськраді та з депутатами дозволяє сподіватися, що
програма із встановлення вікон у під’їздах
– цілком реальна і у найстаріших будинках
міського житлового фонду можна встигнуть
зробити це за рахунок міського бюджету до
опалювального сезону».

Новини
(Початок на стор. 2)
Тихон рекорду радий, але не надає
цьому великого значення. У нього куди
грандіозніші плани. Він хоче навчити грати
в шахи 10-місячну сестру.
Батьки щасливі, що мають таку обдаровану дитину. З гордістю розповідають,
що син раніше за ровесників навчився говорити, читати і писати. Вони хочуть, аби
Тихон Черняєв потрапив у Книгу рекордів
Гіннеса. Хоч процедура доволі складна і
довготривала – маму це не лякає.
ЗОТ, БОЛГАРКА І ТОГЛА – ТАК
СЬОГОДНІ НАЗИВАЮТЬ МАЛЕНЬКИХ
УКРАЇНЦІВ
В Україні стало популярним називати
дітей незвичайними іменами. Найбільш
незвичайними іменами наділяють дітей
жителі Західної України. У Чернівецькій
області – Дельфіні, Йосу, Лучіаном і Маттіасом, на Волині – Вишень і Іларій, на Закарпатті – Ленуца, Левенте і Каталея.

Тернополяни подарували країні Болгарку, Блесінг і Тогла. А Центральна Україна зосередилася на старовині та міфології.
У Дніпропетровську та області народжувалися Одіссеї, Розалії і Цвєтаєв, під Полтавою – Даній і Остін. Харків›яни називали
дітей Руфіна, Лесанамі, Парізодамі.
«Люди
стали
більш
побожними, як і завжди у важкі часи – звідси і
старослов’янська естетика, – вважає
директор Центру фольклору та етнографії Інституту філології КНУ ім. Шевченка
Олексій Доля. – Ще одна тенденція – повернення до витоків: називають дітей на
честь прабабусь і прадідусів – Пелагея,
Іларіон, Лаврентій».
У свою чергу, на Півдні дітей звуть подвійними іменами: в Миколаївській області
живуть Мелоді-Глорія і Марія-Амалія.
У столиці теж батьки не відстають в
оригінальності: тут народилися Елессар,
Дорош, Зот, Валемір, Сигізмунд і Златан.

СВІТ ВІТАВ УКРАЇНУ З НЕЗАЛЕЖНІСТЮ
США
Найпотужніше серед діаспор Україну привітала американська громада. Наші співвітчизники на Манхеттені заспівали гімн, який
виконували не лише жителі Нью-Йорка, – до
міста з’їхалися українці зі всіх сусідніх штатів.
Всього вийшло більше тисячі патріотів — майже всі у вишиванках та з жовто-блакитними
стягами.
Чехія
Наша громада там найчисельніша порівняно з іншими діаспорами. Люди зібралися у
Празі і однією з центральних вулиць пройшли
до пам’ятника Шевченкові. Поклали квіти і хвилиною мовчання вшанували тих, хто загинув за
нашу незалежність.
Польща
Українська громада у Польщі відсвяткувала День Незалежності у неділю ( у День Державного Прапора). Люди виїхали на пікнік за
Варшаву. Хлопці спробували свої сили в зма-

ганні лава на лаву, повправлялися з козацькими батогами. Дівчата співали пісень.
Бельгія
Також українську незалежність оригінально
вшанували у Брюсселі. Мерія столиці Євросоюзу переодягнула свою найвідомішу скульптуру
в українського козака.
Дипломати та співаки
Зі співочих привітань найпопулярнішим
став спільний запис іноземних дипломатів
та українських співаків. Зірка цього відеоролика — посол Канади в Україні Роман Ващук.
У нього цікавий голос, а ще – розкута яскрава
жестикуляція.
Креативно попрацювало і посольство Сполучених Штатів. Дипломати записали звернення з різних куточків України – від кордону з буремною Донеччиною і аж до Ужгорода. Дехто
навіть забрався на Говерлу.
З нагоди Дня Незалежності український
екстремал підняв синьо-жовтий прапор над
найвищими горами африканського континенту.

Наше місто

Вишгород

«Всім — спасибі,
працюємо далі»

29 серпня

Лист у номер

Погожі літні дні заохочують і дорослих, і дітей
до прогулянок на свіжому повітрі. Особливо в післяобідню пору, коли спекотне сонце хилиться до
заходу, а бажана прохолода огортає спокоєм.
Саме в такі блаженні години єднання з природою
я часто з онуком відвідую різні дитячі майданчики. Добре, що їх нині у місті достатньо. Всі вони непогано
обладнані спортивними спорудами.
Тож не дивно, що ці майданчики часто-густо обирають для розваг і підлітки. Певно, особливості розвитку організму дітей цього віку спонукають їх поводитися неадекватно. Вони надто збуджені, несамовито,
з надривними окриками розгойдують качелі. Каруселі
на майданчику по вулиці Богдана Хмельницького, які
дорослі ремонтували кілька разів, ущент розбили.
До слова, за вандалізмом власних діточок спостерігають деякі батьки, та – ні слова з вуст, бо зайняті
розмовами і пивом із цигарками. Малолітні ж бешкетники позламували кущі бузку на цьому ж майданчику.
На моє зауваження одна з матусь відреагувала
лайкою та ледь не з кулаками захищала своїх розумників. Ті злорадно посміхалися і продовжували
трощити паровозика і дерев’яного коника. Недарма
мовиться, що яке коріння — таке й насіння.
Дитячі майданчики у вечірні та нічні години перетворюються на філіали закладів розваг для дорослих.
П’яні оргії будоражать жителів навколишніх будинків,
любителі опівнічних веселощів доламують та докручують те, що не встигли вдень надто активні нащадки. Тож у деяких лавках повідривані дошки, є і від-

Апаратна нарада
Влас. інф.
ФОТО — Валентина ЧИСТЯК, «Вишгород»

Чергова апаратна нарада, що
відбулася 25 серпня ц. р. у міськраді, розглянула низку питань
життєдіяльності міста. В. о. міського голови Марія Решетнікова
подякувала всім, хто причетний
до організації Дня міста та відзначення Дня Державного Прапора і
Дня Незалежності України, зокрема — до встановлення пам’ятників
полеглим на Майдані і Сході (алея
Пам’яті на новому кладовищі).
Ішлося про прибирання міста
після вихідних і свят, про засмічення
територій біля пам’ятників і зламані «відпочивальниками» форсунки
фонтану біля БК «Енергетик» (договір на обслуговування — саме на
часі), вивезення великогабариту
(літо — пора ремонтів), погодження
електропостачання на пров. Квітковому, про бродячих собак, які восени переселяються з дач у міські
сквери та на території шкіл і кафе,
бомжатник і наркопритон за старою
«Вітою», санкціоновану та несанкціоновану торгівлю, оприлюднення
рішень виконкому та міськради на
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Яке коріння — таке й насіння
Ольга ДЯЧЕНКО,
почесна громадянка м. Вишгорода

Апаратна нарада

2015 року

мітки від пилки, якою хтось намагався понівечити не
доламану лавку.
Мимоволі повторюю розпачливий вигук одного з
українських патріотів: «То що ж ми за народ такий?!.»
Щоправда, він розглядав глобальніші проблеми.
Але ж усе наше життя складається із дрібних миттєвостей, а потім перетворюється на калейдоскоп непростого буття.
Невихованість деяких нинішніх дітлахів та неконтрольованість їхньої поведінки обертаються в
майбутньому лихом для сім’ї і для країни. А малі часто копіюють дорослих.
Мене шокувало застілля двох молодих мам і їхнього благодійника із двома величезними пакетами з
випивкою та закускою. Облаштувалися вони на лавці
навпроти пам’ятника Борису і Глібу. Такого кощунства і нехтування елементарними моральними нормами поведінки іще не доводилось спостерігати.
В одної з жінок на руках був тримісячний малюк,
якого вона приклала до грудей після енної кількості
випитого вина. Скуштувати хмільного напою встиг і
чотирирічний, коли хтось необачно залишив наповнену чарку.
А розгарячілий батечко зламав кілька гілочок із
кулеподібного клена над головою, щоб освіжитися та
відганяти мух від його супутниці…
Якщо повториться така картина кілька разів, то
омріяна тінь від кленів залишиться тільки в спогадах.
Про це я сказала веселій компанії. Вони мене зміряли посоловілими очима і тихо, мабуть, послали дуже
далеко.
Усе це з материнським молоком всотують діти і
нахабно корчать гримаси на зауваження та повторюють нецензурну лайку батьків.
Гірко на душі після таких прогулянок серед екзотичних картин безкультур’я та бездуховності.

Олександру Семенову – з вдячністю!
офіційному сайті, роботу погоджувальної комісії по зонінгу та «прозорого вікна».
Обговорили підготовку питань
на найближчу сесію, участь у Дні
знань 1 вересня 2015 р. у навчальних закладах міста. Торкнулися і
творчого Вишгорода, зокрема організації виставок, а також — першого театрального сезону у Вишгороді
(див. стор. 16). З усіх питань надано
відповідні доручення.

Христина РУЗАМ
«Дзвоник кличе нас у клас» — співають 1 вересня школярі, раді бачити
після довгих літніх канікул своїх товаришів і готові до знань, які, як відомо, за плечима не носити. Все більше
сучасна юнь усвідомлює: на кого вивчишся, тим і будеш. І прагне висот.
1 вересня розпочнеться новий навчальний рік не лише у міських школах,
а й у міських дошкільних та позашкільних
навчальних закладах — муніципальному
дитячо-юнацькому оркестрі-студії «Водограй», Центрі творчості «Джерело», міській комплексній дитячо-юнацькій спортивній школі КП «УФКС».
Ось що розповідають завідуючі дошкільних навчальних закладів.
Людмила ШИШКІНА
(ДНЗ «Чебурашка»):
Проектна потужність нашого закладу — 232 дитини, а
усього
вихованців
— 400 — у 12-ти групах: 10 – від трьох до
шести років, дві групи – від двох до трьох
років. За рахунок
міського бюджету утеплено фасад (на це
було виділено понад 2 млн грн), зроблено
капітальний ремонт в одній із груп (на 98
тис. грн) – замінено підлогу, батареї, відремонтовано роздягальню, туалет.
Депутат міськради, підприємець Валерій Виговський традиційно подбав про
чистий пісок для пісочниць та машину для
вивезення сміття з території.
Відчутну допомогу надають батьки
наших вихованців. За їхні кошти у цьому
році пофарбовано спортзал, де також замінено лінолеум. (У минулому році за кошти батьків заклад придбав майна на 84
тис. грн – телевізори, морозильну камеру, машину для нарізки продуктів та ін.)

Мешканці б. № 1 на вул. М. Грушевського:
Лариса ЛЮБИМОВА, Наталія САХАРОВА,
Валентина ЄФІМОВА, Лариса НОВАК, Валентина
ФІЛІПЧЕНКО та іще 42 підписи
Ми щиро вдячні міському депутату Олександру Семенову, за сприяння якого вирішено важливе для нас питання. Декілька років поспіль ми
зверталися до нашого депутата Радіона Луки
(якому навіть додзвонитися неможливо), а також
до різних установ — з проханням обрізати дві
тополі перед будинком, з яких падали сухі гілки.
Дерева в будь-який час могли впасти на перехожих — тож ходити повз було небезпечно.

Вирішили звернутися до міського депутата Олександра Семенова — по допомогу. Не всі вірили, що
буде результат, але всі переконалися: він нас почув,
дав слово розв’язати проблему — і слова свого дотримався.
Питання з деревами Олександр Семенов вирішив оперативно, без зайвих балачок. І тепер ми
впевнені, що й інші наші прохання почують, що сподівання на допомогу не марні і що є люди, які не кидають слів на вітер, а відповідально ставляться до
своїх обіцянок.
Ми переконані, що саме таким повинен бути
міський депутат, і бажаємо Олександру Семенову
успіхів у його депутатській роботі!

Дзвоник кличе нас у клас…
Як повідомила редакції спеціаліст 1 категорії відділу з гуманітарних питань апарату
виконавчого комітету Вишгородської міської
ради Ольга Мельник, чотири міські дошкільні
навчальні заклади (ДНЗ) минулого 2014-2015 навчального року відвідувало 1304 дитини. (Спроможність дитсадків у півтора рази менша, тож
групи переповнені — виручає те, що така кількість дітей не відвідує дитсадки одночасно: хтось
хворіє, когось батьки відправили погостювати до
бабусі тощо.) Проведено набір на 2015-2016 н. р.
до восьми ясельних груп.
Міська рада профінансувала роботи з утеплення фасадів, заміни вікон, перекриття і утеплення даху, поновлення ігрових дитячих майданчиків, кронування аварійних дерев. Але основна

проблема: місць у дитсадках бракує, наголошує
депутат міськради VI скликання О. Мельник.
Частково виручають приватні дошкільні навчальні заклади, розвиваючі центри. Ще минулого року за ініціативи комісії з гуманітраних питань
прийнято програму підтримки інтелектуальнотворчого розвитку дітей, завдяки якій приватний
дитячий центр «Абетка» приймає на цілий день
діток із сімей вимушених переселенців та малозабезпечений родин. Із 1 вересня цього року їх
уже буде 22.
Станом на 20.08.2015 р. понад 300 дітлахів
уже внесено до електронного реєстру на чергу до
дитсадків на 2017- 2018 навчальний рік. А це ж
іще не всі батьки звернулися. Тож побудова хоча
б двох ДНЗ (на 280 місць — на вул. Ю. Кургузова

Галина ЛИТВИНЕНКО
(ДНЗ «Ластівка»):
Наш дитячий садочок — найстаріший у Вишгороді. У восьми
групах — понад 250 дітей (за старими нормативами статуправління, їх
мало бути 185, за новими — 132).
Групи дуже переповнені, садочок
ледь витримує таке перенавантаження.
Працюємо сумлінно, за новими
методиками, тож наші діточки ростуть всебічно розвиненими і талановитими. Спасибі міськраді за утеплений фасад будівлі, а також обігрівачі, які отримала
кожна група. Впевнені, що взимку у нас буде тепло.
Щира подяка батькам наших вихованців: вони пофарбували ігрові майданчики (кожна група — свій),
відремонтували обладнання, засіяли газони.
Не можу не згадати і наших спонсорів. Голова
Асоціації роботодавців Вишгородщини, депутат міськради Юрій Колодзян разом зі своєю бригадою допоміг встановити спортивне обладнання на майданчиках (для його закупівлі міська рада виділила 40 тис.
грн), а заступник голови АРВ, підприємець, депутат
міськради Валерій Виговський завіз чистий пісок для
пісочниць та надав машину для вивезення сміття (він
це робить щороку).

Тетяна ЯКОВЕНКО
(ДНЗ «Сонечко»):
При нормі 130
вихованців у сім груп
нашого
дитсадка
ходить 298 дітей. І
при цьому — всього
одна старша група,
де майже 50 дітей,
яких треба готувати
до школи. Це дуже
багато.
Щодня приходять батьки — місцеві, переселенці: просять, сваряться, нарікають. Хочеться допомогти
кожному, але фізично це неможливо.
За останні роки дитячий садочок
відчутно змінився на краще: маємо
утеплений фасад, надійний дах, нові
теплозберігаючі вікна. Міська рада
виділила кошти для придбання нових
меблів у кожну групу: ігрова зона,
стільці — кому що було необхідне.
Батьки ж відремонтували приміщення однієї з груп та замінили унітази в ясельній групі. Завдяки батькам
буде закуплено й нові ковдри.

Справи освітянські
та на 150 — на вул. Шкільній) — не просто на часі,
а — нагальна потреба міста.
Вишгородська міська рада з розумінням ставиться до потреб закладів соціальної сфери, не
лише дитячих садочків, а й позашкілля. Адже зайнятість дітей у вільний час улюбленими справами – чи то спортом, чи то художньою творчістю
– дає можливість відкрити кожному свої таланти,
знайти заняття до душі.
Цього року змінилося обличчя стадіону
«Енергетик». Попри спекотне недощове літо, на
стадіоні зеленіє трава, відремонтовано трибуни.
У ВМЦХЕТУМ «Джерело» заасфальтовано прилеглу територію, а для комфортного перегляду
виступів вихованців для глядачів відремонтовано
підлогу актової зали.
Світлана ОМЕЦИНСЬКА
(ДНЗ «Золотий ключик»):
У нашому садочку — дев’ять
груп, а це — 335 дітей (при нормі — 170). У двох ясельних групах — по 30 малюків.
Міська рада опікується довкіллям. За рахунок міського
бюджету утеплено та пофарбовано фасад будівлі закладу, на
території садочка зрізано три
тополі висотою до 40 метрів.
Батьки відремонтували ясельну групу, пофарбували малі архітектурні форми, завезли
пісок та опорядкували пісочниці дерев’яними
кришками, аби там не порпалися коти із собаками.
Найбільша проблема — неможливість прийняти до дитсадочка усіх бажаючих. Батьки вимагають від мене офіційної обґрунтованої відповіді: чому відмовляю у влаштуванні до ДНЗ,
тобто — з яких причин вони не можуть реалізувати законне конституційне право своєї дитини
на освіту?
Та ми вимушені відмовляти. Дітей переселенців беремо лише за наявності відповідних листів
від міської ради.
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Вишгород

Вітання

Вчіться, щоб знати,
діяти, жити!
Дорогі учні, вчителі, батьки!
Щиро вітаємо вас із чудовим хвилюючим
святом – Днем знань!
Це день, який відкриває дорогу в майбутнє. Це день, що дає можливість дорослим повернутися у свої юні роки, а учням – до своєї
другої домівки – рідної школи.
Саме в День знань ми з особливою теплотою згадуємо своїх вчителів, їх неоціненний труд розуму й серця. Щиро дякуємо вам,
дорогі вчителі, – ми завжди залишаємося вашими учнями!
Уже через роки і відстані, перегортаючи
сторінки своїх шкільних, студентських років,
так хочеться сказати всім, що навчання – це
насправді прихований скарб, це світ знань
про людей та їх оточення. Тож, поважайте
вчителів, дорогі учні, і вчіться, щоб знати, діяти, жити.
Щасти вам!
Вишгородське об’єднання «Самопоміч»

Театральний сезон

«Одеські дачі»
в «Енергетику»
19 вересня (субота) о 18:30 у БК «Енергетик» (просп. І. Мазепи, 9) — відкриття
першого театрального сезону Вишгородського камерного театру (VKT). Вистава
Михайла Жванецького «Одеські дачі» йде
без перерви.
Презентація VKT присвячується першому
європейському меру, Віктору Решетняку — це
була його мрія: щоб Вишгород мав власний
професійний театр.
Шановні вишгородці, свої думки та побажання ви можете висловити на електронну поштову адресу Alek.kolot@yandex.ru або за тел:
38 063-859-75-25, 38 066-403-60-17. За цими
ж координатами можна дізнатись, яка буде
наступна вистава, де і як придбати квитки.

Позашкілля

ДЖЕРЕЛО запрошує
1 вересня об 11:00 у Вишгородському
міському
Центрі творчості «Джерело»
(вул. В. Симоненка, 3-а) — День відкритих
дверей.
На вас чекають майстер-класи, розваги
для дітей, танці, музика і, звісно ж, знайомство із творчими колективами «Джерела».
Буде цікаво й весело! Запрошуємо всіх.

Якщо ви не йдете до
театру, театр іде до вас
Олександр КОЛОТ, член Національної
спілки журналістів України, лауреат
чисельних республіканських та міжнародної
журналістської премії «За мужність і
професіоналізм»
Доля занесла мене до Вишгорода — і полюбив я це місто. Багато років зранку бігаю, тож
пощастило — тут і море, і річка, і ліс…
Після закінчення театрального інституту я працював у театрах Мукачевого та Києва (театр «Райдуга», Театр драми та комедії на Лівому березі).
Згодом пішов з театру — цікаво було на українському радіо.
Після аварії на ЧАЕС працював у Чорнобилі як
журналіст. Це був найкращий період у моєму житті:
40 ТБ-програм на УТ-1 і УТР — про людей, які ліквідували наслідки аварії.
Сьогодні я хочу відкрити у Вишгороді камерний
театр (VKT). Це наш спільний проект: за підтримки
Київського театру «Актор», акторів київських театрів, Вишгородської міської ради, Вишгородської
РДА, районного відділу культури, адміністрації БК
«Енергетик»; особлива подяка — Герою України,
почесному громадянину м. Вишгорода Семену Поташнику, Герою України, голові Українського фонду культури, поету Борису Олійнику.
Презентація VKT присвячується першому
європейському меру міста Вишгорода Віктору
Решетняку — це була його мрія. Ми разом обговорили чимало і намітили найближчі плани, котрі
обірвала нагла смерть Віктора Олександровича.
Та я таки реалізую творчу справу народження
міського театру — для людей, небайдужих до
творчості, у Вишгородському камерному театрі
завжди відкриті двері. У Вишгороді ніколи не було
професійного театру, а наше місто на театр, безумовно, заслуговує, тож підтримайте нас!

ТАЛОН БЕЗПЛАТНОГО ОГОЛОШЕННЯ
29.08.2015 року
ТЕКСТ ОГОЛОШЕННЯ
(в газеті друкується не
більше 7 слів)
№ рубрики___________
на «__»_________2015 р.

Ваші дані
(в газеті не друкуються)

писати
друкованими літерами

Прізвище __________
Ім’я _______________
Адреса ____________
Телефон___________

Оголошення приймаються тільки від приватних осіб.
Текст, написаний друкованими літерами, має вміщувати до 7
слів і відноситися до рубрик: «Продам» (1), «Куплю» (2),
«Обміняю» (3), «Подарую» (4), «Найму» (5), «Здам» (6),
«Знайомство» (7), “Інше” (8). На одному талоні писати одне найменування. Все, що понад 7 слів, — оплачується за існуючими

розцінками. Термінові, виділені рамкою оголошення, — платні.

Наші рубрики
1. ПРОДАМ
2. КУПЛЮ
3. ОБМІНЯЮ
4. ПОДАРУЮ
5. НАЙМУ
6. ЗДАМ
7. ЗНАЙОМСТВО
8. ІНШЕ

Останній термін подання безкоштовних оголошень - вівторок до 12.00

КОЖЕН УЧАСНИК СВЯТА БЕЗПОСЕРЕДНЬО НА ПЛОЩІ БІЛЯ БК «ЕНЕРГЕТИК»
ОТРИМАЄ ЛОТЕРЕЙНИЙ КВИТОК ДЛЯ РОЗІГРАШУ ПОДАРУНКІВ

P. S.
Кожен ділиться
тим, що його
розпирає.
Висновок:
контролюйте
себе зсередини
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