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Вибори стартували

Вітання

Сьогодні — день фізичної культури і спорту України

5 вересня в Україні стартувала місцева виборча кампанія
— за новим законом «Про місцеві вибори». Вперше будуть
проводитися вибори в об’єднаних територіальних громадах.
І перші місцеві вибори в Україні відбуватимуться за пропорційною системою з відкритими партійними списками.
Тепер для виборів депутатів обласних, районних, міських
рад створюється єдиний багатомандатний округ, який ділиться
на одномандатні за кількістю депутатів, що входять у відповідну
раду. У кожному одномандатному окрузі висувається по одному
кандидату від місцевої партійної організації. Але під час підведення підсумків виборів підраховуються тільки голоси, віддані у
багатомандатному окрузі за кожну партійну організацію, і у розподілі депутатських мандатів беруть участь партії, які набрали
не менше 5% голосів виборців, які взяли участь у голосуванні.
Також 25 жовтня проводитимуться вибори у 74-х об’єднаних
територіальних громадах.
Згідно із законом, у виборах не зможуть взяти участь партії комуністичного та націонал-соціалістичного спрямування.
Вибори не проводитимуться на тимчасово окупованих територіях Криму, Донецької та Луганської областей, а також у 91
населеному пункті Донецької та 31 – Луганської областей на
підконтрольній Україні території.
***
До уваги суб’єктів виборчих перегонів і тих, хто проводить соціальні опитування! Будь-які публікації стосовно
кандидатів і партій із 5 вересня по 23 жовтня здійснюватимуться тільки за передвиборчими розцінками (за договорами) та з наданням відповідних документів.

Передвиборчі тарифи
Газета «Вишгород»:
Вартість одиниці друкованої площі — 8,40 грн за 1 кв.
см (із ПДВ).
Розміщення та оплата передвиборчої реклами — за
договором.
Тел/факс: (04596) 52725
email: ngvyshgorod@ukr.net
Газета «Слово»:
Рекламно-пропагандистські публікації та оголошення
— 10 грн за 1 кв. см.
Реєстрація партійних осередків — 150,00 грн.
Тематична шпальта — 10 500,00 грн.
Тел: (04596) 5-42-89 – бухгалтерія, реклама, оголошення
Ел. пошта: redslovo@gmail.com
ТРК «ВишеГрад»:
Виготовлення політичної реклами (агітація) — 1 000
грн/ хв.
Показ політичної реклами (агітації):
будні —10 грн/сек. (1 показ)
вихідні, святкові дні — 12 грн/сек. (1показ)
Трансляція:
06:30, 08:30, 10:30, 15:00, 20:30, 22:30
Тел: (04596) 25489
Вишгородське районне радіо:
1 хв. — 100 грн
Передачі — пн, пт: 6:30-6:45, сер.: 14:00-15:00
Тел: 04596-22-043; 097-63-10-434
email: vyshradio@i.ua

Читайте у наступному номері

ФОТО — Андрій МАКСІМОВ, «Вишгород»

За пропорційною системою та в
об’єднаних територіальних громадах

Громадські обговорення детальних планів

День фізкультурника

аФішка

12 вересня — стадіон «Енергетик»
Першість з футболу міста Києва серед дитячо-юнацьких команд
10:00 — «Чайка-2005» — «Оболонь»
11:00 — «Чайка-2» — «Арсенал»
13:00 — «Чайка-2004» — «Оболонь»
Стадіон Новопетрівської середньої школи
17:00 — «Чайка» (дорослі) — ФК «Печерськ»
Пл. ім. Строкова (біля БК «Енергетик») — спортивний флешмоб
Показові виступи спортивних і танцювальних колективів
13 вересня — стадіон «Енергетик», Першість України
12:00 — «Чайка», м. Вишгород — «Полісся-2», м. Житомир U 17
14:00 — «Чайка», м. Вишгород — «Полісся-2», м. Житомир U 15

«Лісова Застава» запрошує
Дитячий оздоровчий табір психологічного розвитку «Лісова Застава» запрошує дітей війни (жителів зони АТО, звільнених і прифронтових міст, переселенців із зони АТО, діти українських бійців,
діти волонтерів) на 11 зміну — «Бабине літо».
Дата заїзду: 13 вересня — 04 жовтня 2015 року.
Щоб записатися, необхідно оформити заявку:
https://docs.google.com/.../1BjrvmWfHVRODTZd3ja9HeIg.../
viewform

Як живеш, ветеране?
15 вересня 2015 р. в малому залі адмінбудинку (пл. Т. Шевченка, 1) відбудеться сьома міська
конференція організації ветеранів
Вишгорода.
Порядок денний:
1. Звіт міської ради ветеранів
про виконану роботу з 15.09.2011 р.
по 15.09.2015 р.
2. Вибори нового складу міської
ради ветеранів.

3. Звіт ревізійної комісії за період з 15.09.2011 по 15.09.2015 р.
4. Вибори нового складу ревізійної комісії.
5. Вибори делегатів на Вишгородську районну конференцію.
Початок реєстрації делегатів о
10:00. Початок роботи — об 11:00.
Вишгородська рада
ветеранів війни,
праці та військової служби

З Днем фізичної культури і спорту щиро вітаю шановних спортсменів, тренерів, уболівальників та прихильників
активного способу життя!
Ви обрали вірний шлях, адже фізична культура – це
джерело здоров’я і довголіття.
Вишгородські спортсмени демонструють активність
і вагомі досягнення, а улюблені заняття фізкультурою і
спортом стали невід’ємною частиною життя багатьох жителів міста.
Щира вдячність активістам і ветеранам спортивного
руху, тренерам Комплексної дитячо-юнацької спортивної
школи, вчителям фізичного виховання загальноосвітніх
закладів, спонсорам і меценатам, які підтримують спортивний рух, а також – уболівальникам.
Усім вам – міцного здоров’я, бадьорості духу, вдалих
стартів і нових яскравих перемог!
В. о. Вишгородського міського голови
Марія РЕШЕТНІКОВА

Зі святом сильних і мужніх!
Сильних, вольових та мужніх людей сердечно вітаю з
Днем фізичної культури і спорту!
Своїми досягненнями, натхненною працею ви прославляєте Вишгород, робите вагомий внесок у розвиток
фізкультурно-спортивного руху.
Свято, яке в Україні відзначають сьогодні, уособлює
силу духу, мужність і патріотизм наших людей, сприяє популяризації і розвитку фізкультури та спорту, продовжує
традиції українського народу. І це добра ознака утвердження в суспільстві ідеалів людської краси і духовного
здоров’я, прагнення до самовдосконалення. Адже саме
спорт є надійним джерелом здоров’я, дієздатності, гарного настрою і оптимізму.
Зичу спортсменам нових здобутків та перемог, великої наполегливості і наснаги, удачі у підкоренні нових спортивних висот в ім’я процвітання рідного міста і України!
Депутат Київської обласної ради
Олександр ПРИХОДЬКО

Шановні фізкультурники, спортсмени,
тренери, ветерани спорту та всі прихильники
здорового способу життя!
Щиро вітаю вас зі святом — Днем фізичної культури і
спорту України!
Наша Вишгородщина завжди славилась спортивними талантами і досягненнями. Примножують скарбницю
спортивної слави численні перемоги наших визнаних майстрів, авторитет яких значно впливає на популяризацію
масової фізичної культури в місті та районі.
Щиро дякую ветеранам спортивного руху, тренерам
спортивних шкіл, вчителям фізкультури, які виховують
в учнів свідоме ставлення до свого здоров’я та здоров’я
оточуючих як до важливої соціальної цінності, а також
спонсорам і меценатам, прихильникам здорового способу
життя та вболівальникам.
Бажаю всім, хто присвятив себе спортивній справі, яка
символізує молодість і велич духу, міцного здоров’я, бадьорості, наснаги та нових перемог!
Директор КП «Управління фізичної культури і
спорту Вишгородської міської ради»
Микола ГОРОВИЙ

Щиросердно запрошуємо!

VI Міжнародний духовний
Межигірський фестиваль
народної пісні та ручних ремесел
ЗА ПІДТРИМКИ ГРОМАДИ МЕЖИГІР’Я
МЕЦЕНАТ ЗАХОДУ ВАЛЕРІЙ ВИГОВСЬКИЙ
Шановна Вишгородська громадо!
Благодійний фонд «Покоління» уклінно просить завітати 19 вересня 2015 року до Межигір’я та засвідчити свій козацький причіт.
На вас чекають відомі українські та зарубіжні співочі колективи, цікаві майстер-класи та смачне частування. Початок о 12:00.
Із 11:00 до 13:00 до Межигір’я курсуватиме безкоштовний автобус із Вишгорода (центр, пам’ятник свв.
Борису і Глібу на площі біля адмінбудинку).

Офіційний сайт міськради: www.вишгород.com.ua

Електронна адреса газети «Вишгород»: ngvyshgorod@ukr.net
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12 вересня

IT-покоління

2015 року

Тема

Вишгород

Керуй своїм часом, а значить — життям

люйте образ айтішника!» І під доброзичливий сміх виявляється, що це не «ботанік», а різнобічно розвинута
особистість, яка починає із заробітку 400-500 доларів у
Катерина ЗУРМА
безпеки: «Вдумайтесь — кожен бажаючий може дисмісяць, за рік-півтора отримує вже півтори тисячі євро,
ФОТО — Андрій МАКСІМОВ, «Вишгород»
танційно за чотири місяці пройти навчання. Все оплаа за три-п’ять — сім-десять тисяч у місяць.
чено (Величезна подяка народному депутату ЯрослаНе треба повсякчасно думати про шматок хліба,
Ваш син годинами «зависає» в соц. мережах
ву Москаленку за повне фінансування програми. Наш
житло, одяг, транспорт, утримання сім’ї, базові потрезамість того, щоб грати у футбол чи плавати? Доуспішний земляк дає вам не рибу, а вудку – дав на вашу
би успішно закриті. Починається найцікавіше: ласкаво
чка спілкується в чаті, поки гусінь точить капусту?
освіту кошти, за які можна було побудувати стадіон).
просимо у співтовариство мрії! Подорожі, спорт, осоВони легковажно подорожуПочаток навчання — 1 жовтня.
ПЕРЕВАГИ РОБОТИ В ІТ
бистий розвиток, час для хобі та навчання у будь-якій
ють віртуальним світом заБуде нелегко. Багато інформації,
стабільно високий дохід, можли- важкі домашні завдання. Однак — сфері, час для себе і родини…
мість того, щоб вчити уроки?
Зал зустрів подібні перспективи оплесками, пішли
Не слухають Ваших поперед- вість працювати дистанційно, безмежні чотири місяці напруженої роботи,
запитання. На які так само динамічно відповів керівник
жень, що коштів на платне перспективи професійного розвитку, і ти — ІТ-спеціаліст, здатний санапрямку онлайн-навчання компанії #GoIT. Котянтин
навчання у ВИШі ви не маєте? широкий вибір напрямків діяльності
мостійно виконувати завдання по
Козяков. Схожий на 10-класника юнак розклав «на
Взагалі проти вищої освіти, бо
HTML/CSS/JavaScript.
пальцях», як отримати перспективну професію розхочуть швидше мати власні гроші?..
Отримувати пристойні гроші. Подорожувати. Спілробника сайтів і чому це вигідно. Навів яскравий приНе переймайтесь. Вихід є. Практично будь-яку освікуватись з цікавими людьми. Мати престижну роботу.
клад: замість того, щоб «зависати» у вКонтакте, цей
ту можна отримати, не виходячи з дому. Дистанційне
Керувати своїм часом, а значить — життям.
час доцільно витрати на своє майбутнє, яке залежить
навчання набагато дешевше за стаціонар чи вечірнє і…
Все, що потрібно, — це мінімальне знання англійвід навчання. А це: ВЕБінари — тричі на тиждень (вінадає неабиякі можливості за короткий термін. Замість
ської мови, робочий копм, доступ до Інтернет і сильна
второк, четвер, субота — з 19:30). Хто не встиг на цей
чотирьох-п’яти років достатньо пройти курс упродовж
мотивація. Навчають кращі тренери в країні з компачас — може передивитись ма4-5 місяців — і здобути перспективну, престижну і донії #GoIT. Вся інформація за адреМЕТА ПРОГРАМИ — СПРИЯТИ
теріал у відеоархіві. Головне
бре оплачувану професію.
сою: http://winneros.org».
СТАНОВЛЕННЮ УКРАЇНИ ЯК ІТ-ДЕРЖАВИ — серйозно поставитись до
Шляхів використання комп’ютерних технологій з
Найкращою ілюстрацією успішПитома частина світового капіталу виконання домашніх завдань.
кожним днем стає все більше, дефіцит якісних кадрів
ності стали два молоді хлопці —
сьогодні формується за рахунок висоЩо необхідно для участі у
відчуватиметься ще близько 10 років. І навіть у разі пепредставники
вищезазначеної
коінтелектуальних галузей економіки, програмі:
ренасичення трудового ринку українські IT-фахівці не
компанії, котрі так само на рівних
— мінімальне знання анзалишаться без роботи. IT-галузь — це чудова сфера,
розмовляли із залом про його май- а не за рахунок надродобування, сільського господарства чи важкої промис- глійської,
де, не маючи запасу власних коштів, можна почати робутнє.
— впевнений рівень корисбити продукт, який потенційно може вирости у велику
26-річний Андрій Пивоваров, ловості. Тому добробут кожної українкомпанію
який вже у 16 років організував ської сім’ї сьогодні залежить від рівня тування комп’ютером,
— мотивація і бажання наВишгородщині пощастило. Поряд — столиця із несвою ВЕБ-студію, був переконли- розвитку ІТ-галузі в Україні
вчатись,
абиякими потребами у професіоналах. І от 8 вересня
вим. Україна, що посідає четверте
— реєстрація проживання у Вишгородському райоу районному Центрі творчості «Дивосвіт» стартувала
місце у світі на біржі Upwork (фрі-ланса), після США, Інні.
програма розвитку ІТ-галузі у Вишгородському районі
дії та Пакістану, має стати ІТ-державою. Топові компаІз 30-ма найкращими студентами викладачі працюпід промовистою назвою «WinnerOS» («Переможець
нії вже тут — і ми маємо реальний шанс стати другою
ватимуть особисто. Всі інші мають можливість отримаопераційних систем»).
Силіконовою долиною, перевершити Apple, Google. На
ти доступ до матеріалів лекцій та домашніх завдань
Презентував її голова Вишгородської РДА Олек180-тисячну армію випускників і перекваліфікованих
доля самостійного опанування.
сандр Горган. Заповнена старшокласниками та вчитеталантів з інших сфер чекають туризм, фінансовий секВсім учасникам програми, які надішлють заявку
лями загальноосвітніх шкільних навчальних закладів
тор, маркетинг…
на участь у програмі, регулярно надсилатимуться реміста і району зала сприймала його захоплено. Це не
І знову — м’яч спілкування летить у зал: «Намакомендації для виконання домашніх завдань, розбір
була лекція чи оголошення, динамічні промови на рівні
типових помилок тощо.
спікера середньоєвропейської держави робили слухаПісля закінчення курсу кожен студент гарантовано
чів рівноправними учасниками партнерського діалогу.
отримає:
Хіба не державницький підхід — адаптуватися до
— допомогу у створенні резюме та працевлаштувикликів сучасності? І хіба не патріотично — серйозно
ванні,
замислитися, чим займатися на рідній землі, а не втіка— професійний рівень молодшого спеціаліста,
ти в пошуках кращої долі на чужину? Голова райдер— членство у закритому клубі ІТ-випускників та
жадміністрації вголос розмірковував над напрямками
програмі лояльності, відкритий доступ до унікального
розвитку нашого району, оцінюючи можливості сільосвітнього контенту,
ського господарства, екології, рекреаційний потенціал.
— допомогу в особистісній та професійній самореаОлександр Горган звертався до школярів із закликом
лізації, широкий вибір напрямків розвитку.
розробляти державні програми у сферах медіа, освіти,

Заповнюй заявку на сайті winneros.org до 1 жовтня

Транспорт

Хто поїде в зоопарк?

Марина КОЧЕЛІСОВА
Бажання
взяти
участь у черговій транспортній нараді, які
регулярно
проводить
Вишгородська
РДА,
у мене виникло після
перегляду соціальних
мереж: на фото — оголошення в автобусі: із Димера до ст. м. «Героїв
Дніпра» два рейси вранці і два ввечері, проїздом
через Вишгород.
Новина чудова, і, звісно, вишгородців, які їздять
до родичів у села Правого берега, а також мешканців району, котрі працюють у Вишгороді, зацікавить
ціна квитка, зупинки та проїзд пільговиків. Тому я
зателефонувала на автобусну станцію в Димер.
Там нічого про ці рейси не знали. Диспетчер
Димерського АТП підтвердила, що такий маршрут
існує, та надіслати офіційну інформацію відмовилася. Мовляв, хай вам наш директор відповідає, але
зараз його нема, дзвоніть завтра о 8-ій ранку.
Завтра о 8-ій ранку керівник «уже поїхав». Та
мені таки пощастило зустрітися з Русланом Грицаєнком — 7-го вересня у малій залі адмінбудинку я
мала нагоду про все запитати його особисто. Обіцяв
офіційно надіслати вичерпну інформацію до газети
«Вишгород» факсом.
Та повернімося до транспортної наради. Представники громадськості наполягали на дотриманні
законів (читай — пільгове перевезення пенсіонерів
за віком, інвалідів 1-2 категорії, воїнів АТО та родин
загиблих) і на започаткуванні нових маршрутів. На
жаль, очікуваного транспортного з’єднання Вишгорода з Київ-Петрівкою поки що не буде. Директор
ТОВ «АвтоЛайн» Олександр Балуєв повідомив, що
перемовини з Київською МДА завершилися нічим.
Та додав позитиву: із 1 вересня внутрішньоміський
автобус № 1 о 7:20 забирає школярів із родин вимушених переселенців, які мешкають у Межигір’ї, і о
16:40 відвозить їх від РБК «Енергетик» додому.
На запит заступника голови РДА В’ячеслава
Савенка директор ТОВ «АвтоЛайн» передав погоджений із КОДА розклад рейсів із Києва до Демидівського зоопарку (через Вишгород) і пояснив, що
«накатує» маршрут і що до результатів конкурсу, за
відповідною Постановою Мінтрансу, жодних дозволів не потрібно, самий розклад.
Представники Димерського АТП звинуватили

ТОВ «АвтоЛайн» у порушенні процедури та у перехопленні маршруту. Він навів приклади інших перехоплень. Робоче спілкування Димерського АТП
і ТОВ «АвтоЛайн» обернулося гарячою дискусією:
взаємні претензії стосувалися кількості рейсів, накладання одних маршрутів на інші; лунали гучні
звинувачення у рейдерстві, нагадування про суди,
зворушливі розповіді про собівартість, відсоток
отримання компенсацій за перевезення пільговиків,
а також про «бомбил» і «чужинців»-перевізників із
інших регіонів, запитання, де ж підтримка місцевого
підприємництва...
Депутат Вишгородської райради Геннадій Паламарчук запропонував збільшити довжину маршрутів Димерского АТП — зробити відхилення від
прямих маршрутів, із заїздами… Тетяна Коваленко
(ТРК «ВишеГрад») пояснила, що автобус з Києва на
Демидів — єдина можливість доїхати на житлові масиви «ГАЕС» і «Дідовиця» за прийнятну ціну…
Крапку дебатам поставив голова Вишгородської РДА, який доручив юридичному відділу РДА
підготувати звернення до КОДА — чи достатньо
документів для існування маршруту «Київ — Вишгород — Демидівський зоопарк» (на якому ТОВ
«АВтоЛайн», за словами О. Балуєва, вивчає пасажиропотік). Олександр Горган підкреслив: «Потреби
людей і вимоги закону мають бути рівнозначними.
Для нас головні пріоритети — це правильно організоване перевезення людей і нормальна робота підприємств (Демидівського зоопарку і перевізників).».
Приємно, що люди все ж таки на першому місці
— так має бути завжди. Тому що пасажирів, врешті, не цікавить — хто перевізник, усім нам потрібне
якісне, зручне і стабільне транспортне сполучення
та дотримання законності.
А постійний автобусний маршрут «м. Вишгород
— ст. м. «Петрівка» все ж таки хотілося б побачити.
Тут три вигоди: розвантаження черг в пікові години,
заробіток місцевих перевізних підприємств та надходження податків у місцевий бюджет.
Коли верстався номер. Обіцяної інформації
щодо рейсу «Димер — ст. м. «Героїв Дніпра» в редакції газети «Вишгород» ми так і не дочекалися.
Натомість на нашу електронну пошту прийшов лист,
який ми надаємо без змін і правок, мовою оригіналу:
«Хотелось бы и нам, от лица зоопарка, прокомментировать сложившуюся ситуацию.
16 мая 2015 года состоялось открытие зоо парка « XII Месяцев». Зоопарк расположен в с.Демидов
Вышгородского района Киевской области, в 25 км

от столицы. Его площадь составляет 16 гектаров, в
современных и комфортных вольерах живут более
100 животных, большинство из них – экзотические
и редкие.
Так как мы находимся за городом, то один из
ключевых вопросов - это доставка наших гостей.
Транспортные перевозки очень специфический
бизнес, в которых мы ничего не понимаем, поэтому
приняли решение искать партнера. В первую очередь обратились в Дымирское АТП, у которого уже
были маршруты, проходящие мимо нашего зоопарка. В результате переговоров был подписан договор, в котором были зафиксированы следующие
условия:
Дымирское АТП обязалось запустить два
маршрута: от станции метро Героев Днепра и от
станции метро Святошин с интервалом движения
в 1 час. Автобусы следовали по своему обычному маршруту со всеми остановками, как и ранее,
но обязательным условием сотрудничества было
обеспечение доставки пассажиров на парковку
зоопарка. Также в договоре были указаны номера
маршрутов и обязательство перевозчика оклеить
транспорт рекламным макетом зоопарка.
Имея на руках подписанный договор мы разместили информацию о транспорте с указанием
маршрутных номеров и графиком движения на
нашем сайте и в социальных сетях. Всем журналистам, всем телеканалам мы сообщали, что к нам
можно добраться этими маршрутами.
В первый же день работы нашего зоопарка Дымерское АТП не предоставило автобусы на маршрут по оговоренным в договоре условиям. Наши
посетители просто не смогли приехать в зоопарк.
Горячая линия разрывалась от звонков. Мы не
могли объяснить посетителям, что проблема в недобросовестном выполнении партнером взятых на
себя договорных обязательствах. Такие действия
Дымирского АТП привели к тому, что с первого дня
работы зоопарка пострадала наша репутация. Посетителей не интересуют наши проблемы сотрудничества с перевозчиком, что вполне справедливо.
Как выяснилось позже, Дымирское АТП подавало
свои автобусы с нарушением графика, согласованного в договоре, а также они не были оклеины нашей рекламной продукцией и номер маршрута не
соответствовал указанному в договоре.
После ряда переговоров с Дымирским АТП,
маршрутные такси таки были оклеены рекламной
продукцией (номер по прежнему не соответствовал
указанному в договоре, что хорошо видно на наших
фото в фейсбуке). 23 мая мы сообщили об этом на
своей странице в фейсбуке. Мы заверяли наших

Олександр Горган: «Ви
— Україна майбутнього»

Андрій Пивоваров гаряче закликає старшокласників
і бійців АТО Вишгородського
району взяти участь у Програмі «WinnerOS» і отримати
перспективну професію в ІТ

Костянтин
Козяков:
«Як розкажу, ЯК це зробити…»

посетителей, что теперь проблемы с транспортом
решены и они точно смогут добраться до зоопарка,
но... несмотря на обязательство довозить посетителей до зоопарка, эти маршрутки ехали прямо в Дымир, не заезжая в зоопарк. Наши посетители были
вынуждены выходить на повороте и идти пешком.
Большинство наших гостей - это семьи с маленькими детьми, им приходилось идти 2 км пешком по
плохим дорогам под палящим солнцем.
Таким образом, из-за невыполнения перевозчиком взятых на себя обязательств, посетители
зоопарка опять были обмануты. На нас снова обрушился шквал негативных отзывов.
Еще месяц мы вели переговоры, но учитывая
нежелание перевозчика выполнять условия заключённого договора, приняли решение его расторгнуть.
Мы вынуждены были искать другого перевозчика. Обратились в несколько транспортных компаний, с каждой провели многоэтапные переговоры.
Требования уже были выше и жестче. Понимали,
что еще раз допустить обман посетителей не имеем
права. Во время поиска перевозчика, мы познакомились с компанией Авто Лайн. Первое, на что обратили внимание - это их транспорт. Вместо привычных стареньких Богданов в их автопарке были
новые комфортабельные Ютонги с кондиционером.
Мы начали сотрудничество с большим недоверием,
и даже первое время не анонсировали расписание
на нашем сайте. На протяжении месяца у нас не
было ни одного замечания. Автобусы шли строго по
расписанию, транспорт всегда был чистый, водители были приветливы и вежливы.
В данный момент мы переживаем, что наши
посетители могут опять потерять возможность комфортно добираться в зоопарк.
Наш зоопарк является наиболее привлекательным туристическим объектом Вышгородского района, к нам приезжают гости со всех уголков Украины,
мы дали более 50 рабочих мест местным жителям
и вопрос транспортной инфраструктуры является
приоритетным.
При необходимости мы готовы подтвердить
свои слова фактами (предоставить договор с Дымирским АТП, ссылки на статьи с номерами маршрутов, ссылки на многочисленные жалобы клиентов, что автобус не ездит по
маршруту, фото автобуса после оклейки и многое другое.).
С уважением,
Директор по маркетингу
Зоопарка ХІІ Месяцев
Нина Саад».

Вишгород

Місцеве самоврядування

Місто та соціальний захист
Олексій ДАНЧИН
У сучасних економічних
умовах
питання
активної
участі міської влади в організації соціального захисту
і допомоги стоїть особливо
гостро. Традиційно це відбувається за допомогою виплати матеріальної допомоги (на
лікування, придбання ліків, вирішення соціальнопобутових питань), вирішення побутових проблем
нужденних містян, оздоровлення дітей.
Більше того, соціальний захист (виплата матеріальної допомоги населенню, оздоровлення дітей, підтримка громадських організацій інвалідів і ветеранів)
завжди був одним із пріоритетних напрямків діяльності Вишгородської міськради. У 2014 році з коштів
міського бюджету на зазначені цілі було витрачено 1,5
млн грн, а в 2015 році планується витратити вже 2 млн
грн.
Однак в умовах постійного зростання комунальних тарифів і цін на всі види товарів цього вже недостатньо — необхідно посилювати соціальну функцію
місцевого самоврядування за допомогою організаційних заходів та створення спеціальних програм.
І тут є широке поле для роботи міської ради та
служби соціального захисту населення.
У Києві тривалий час діє соціальна програма
«Картка киянина». Ця програма користується достатнім попитом, хоч і не дає істотних пільг і привілеїв:
безкоштовний проїзд у метро для пенсіонерів; знижки
у ряді супермаркетів та аптек; можливість використання картки в якості розрахункової.
Ні для кого не секрет, що ціни в магазинах та аптеках Вишгорода вищі, ніж ціни на аналогічні товари
в Києві. Для багатьох вишгородчан вигідніше робити
покупки в Києві, навіть, враховуючи витрати на дорогу і час. Решті городян, а особливо — пенсіонерам,
доводиться купувати товари та ліки у Вишгороді, і
літні люди обирають магазини чи аптеки з найбільш
доступними цінами, навіть, якщо це далеко від їхнього будинку.
Наприклад, у Києві в багатьох мережевих магазинах та мережах супермаркетів для власників «Картки
киянина» та пенсіонерів діє знижка 3-7% на всі види
товарів. Мережа київських комунальних аптек «Фармація» надає знижки у розмірі 25-30% на лікарські засоби (до 210 найменувань).
Аналогічний досвід уже сьогодні можна застосувати у Вишгороді у всіх торгових центрах міста (тим
більше, що знижки, аналогічні київським, уже діють у
мережевих магазинах Білла та ЕКО маркет). Причому
до участі в такій програмі можна залучити не лише
торгові центри, а й більшість магазинів і аптек міста.
Безумовно, міська влада не може впливати на ціноутворення, а тим більше регулювати вартість товарів
повсякденного попиту, але задіяти максимально можливі способи соціального захисту населення — цілком
можливо. І навіть знижки 3-5% в аптеці чи магазині —
відчутний плюс для сімейного бюджету пенсіонерів і
соціально незахищених верств населення.
Таку програму можна реалізовувати в кілька етапів. На першому етапі — зробити моніторинг цінової
політики, залучити для переговорів вишгородські магазини та аптеки, визначити перелік учасників програми і реалізовувати її. На другому — спільно з вишгородською службою соціального захисту населення

Влас. інф.

У міськраді

Одна з останніх виробничих
нарад у в. о. Вишгородського міського голови Марії Решетнікової стосувалася благоустрою. Марія Степанівна ходить містом пішки, тож
усі деталі міського життя бачить не
із вікна автівки. І такі наради проводяться 1-2 рази на тиждень, тому
доручення заступнику міського голови Олександру Ростовцеву та директору КПЖ і КГ Павлу Шененку
були короткі й змістовні.
Зокрема, обговорили кадрове
питання. Вишгород розподілений
на кілька зон прибирання. За прибирання прибудинкових територій
відповідають два майстри — Лідія
Чайківська та Ольга Пузирьова, за
сквери та пам’ятники — ПП Максим
Рублівський, за прибирання вулиць —
бригада дорожніх робочих, до якої, за
потреби, долучають інших працівників
КПЖ і КГ.
Попри деяке відставання, зарплату виплачують щомісяця. Обіг підприємства складає 1 млн 100 тис. грн
щомісяця (близько 950 тис. грн надходить до КПЖ і КГ від населення, ще
100-150 тис. — за додаткові послуги.
Практично все «з’їдає» щомісячна інфляція (так, лише зарплата складає
800 тис. грн проти запланованих 500
тис.; плюс податки…) Із 1 вересня
український уряд оголосив про підвищення мінімальної зарплатні, відповідно, зростуть і видатки КПЖ і КГ,
але про підвищення тарифів, звісно, і
мови не було — людям і так важко.
Двірники працюють за технологічними картами прибирання: восени
— листя, що вивозиться в ями для
компосту, взимку головні зовнішні
проблеми — сніг і ожеледиця, навесні
— «підсніжне» сміття, влітку — сміття
побутове та крупногабаритне (наслідок ремонтів). Сміття вивозиться регулярно, за графіком. Відповідальні за
громадський туалет біля пошти — КП
«УФКС» (директор Микола Горовий).

До уваги платників податків!
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Кошти з міського бюджету використовуються за цільовими напрямками. Так, приблизно 400 тис. грн пішло
на ремонт і герметизацію стиків панелей (які ще й утеплюють будинок) у
найкричущіших місцях на вул. Ю. Кургузова, 4, 6 і В. Симоненка, 7.
Відремонтовано дахи: м’які покрівлі (з якими зазвичай більше проблем) — на вул. Набережній, 6-а та
Дніпровській, 4; шиферні — на Б.
Хмельницького, 3, Дніпровській, 6,
М. Грушевського, 5, просп. І. Мазепи,
10 (1 і ІІ під’їзди). Минулорічний один
шар (щоб не крапало) покрівлі на вул.
М. Гриненко, 1-а доповнив другий шар
бікроеластфінішу, так само захищено
дахи на вул. Дніпровській, 5, Б. Хмельницького, 6, просп. І. Мазепи, 1, 5 і Т.
Шевченка, 9.
Здійснено капітальний ремонт
внутрішньобудинкових систем:
— холодного водопостачання —
повністю оновлено обладнання у підвальних приміщеннях на просп. Т.
Шевченка, 7, 5, 5-а, І. Мазепи, 1, вул.
В. Симоненка, 7, Ю. Кургузова, 4, 6;
— холодного водопостачання та
водовідведення (каналізації) — нова
поліпропіленова труба на 20 атмосфер ПМ-20 на просп. Т. Шевченка, 5,
вул. Ю. Кургузова, 4, 6 .
Відремонтовано під’їзди на вул.
Набережній, 12; В. Симоненка, 3 (6-й
під’їзд), сходи на вул. Дніпровській,
11.
Оперативні наради у КПЖ і КГ відбуваються щодня о 8-ій ранку. Одна з
нагальних тем — підготовка до зими:
технічна сіль і пісок (проти ожеледиці), підготовка спеціальної техніки, засклення вікон у під’їздах, дератизація
підвальних приміщень.
Друга важлива тема — правопорядок. Так, у сквері за БК «Енергетик» (біля пункту прийому пляшок за
магазином «Віта») — за літо сформувався «клуб» бомжів і наркоманів (за
інформацією міськради, звернення до
правоохоронних органів поки що не
дало очікуваного результату).

Календар

З 15 ВЕРЕСНЯ 2015 РОКУ ЗМІНЮЮТЬСЯ РАХУНКИ ДЛЯ
СПЛАТИ ЄДИНОГО СОЦІАЛЬНОГО ВНЕСКУ
Нові рахунки для сплати єдиного соціального внеску
Отримувач:
Вишгородська ОДПІ ГУ ДФС у Київській області
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Виробничі наради
з благоустрою

Найближчі перспективи
можна впровадити соціальну картку (умовно кажучи
— «Картку вишгородця»), яку можна було б використовувати і в якості розрахункової. Звичайно, рішення
використовувати таку картку в якості розрахункової
кожен власник прийматиме самостійно. Але за наявності у кожного вишгородського пенсіонера такої
картки (або просто відкритого рахунку) міська влада
може надавати матеріальну допомогу максимально
широкому колу нужденних вишгородців.
З допомогою впровадження такої соціальної
картки можна вирішити і давно наболіле питання про
пільгові міжміські перевезення пенсіонерів та соціально незахищених людей у громадському транспорті.
Впровадити систему обліку, розібратися з ціноутворенням, побачити реальну картину.
Що можна зробити ще? Звичайно — організувати
щотижневі виїзні ярмарки. Така форма торгівлі завжди вигідна і для виробників товарів і для покупців.
Низькі ціни, широкий асортимент товарів, можливість
придбати свіжі овочі, фрукти та іншу продукцію українського виробника. Подібний соціальний проект також не вимагає бюджетних витрат — це всього лише
питання організації. Тим більше, що такі ярмарки вже
тривалий час проводяться в Києві і в більшості великих сіл Вишгородського району.
Окреме питання на більш тривалу перспективу —
організація комунального ринку. Доцільність створення саме комунального ринку цілком очевидна: місто
зможе самостійно регулювати вартість торгового
місця, що, у свою чергу, безпосередньо впливатиме
на ціноутворення. Також, що важливо, розглядаючи міський ринок як насамперед соціальний проект,
міська влада буде зацікавлена в залученні великої
кількості продавців і безпосередніх виробників — з
метою забезпечення широкого асортименту і уникнення монополізму на окремі види товарів.
Де можна облаштувати такий ринок? Найбільш
перспективне місце — майданчик перед заводом
«Карат»: там достатньо місця і для паркування автотранспорту покупців, і для облаштування торгових рядів, і для організації безпосередньої торгівлі з машин.
Віддаленість такого ринку від центральної частини
міста та основної кількості покупців — незначна (за
київськими мірками) і цілком може бути компенсована безкоштовним комунальним транспортом, що курсує, припустимо, по суботах і неділях за маршрутом
«Завод «Карат» — центр Вишгорода (пл. Т. Шевченка у Вишгороді)».
І це цілком реально, адже у багатьох торгових мережах («Ашан», «Караван» та ін.) є свої безкоштовні
автобуси, а значить — перевезення покупців цілком
виправдовує витрати на безкоштовний для людей
транспорт. При цьому, безумовно, питання сьогоднішнього дня — відобразити в містобудівній документації цю територію як комунальний ринок і поетапно
рухатися в цьому напрямку, пам’ятаючи, що саме
міський комунальний ринок — це не лише доступні
ціни та широкий асортимент товарів, це також нові
робочі місця, перш за все — для вишгородців.
Підсумовуючи сказане, можна стверджувати, що
соціальні заходи таки не потребують особливих бюджетних витрат, але після їх реалізації місто зможе в
майбутньому ефективніше вирішувати соціальні проблеми городян. Для цього є всі можливості і потрібно
зовсім небагато — просто бути патріотом Вишгорода.

12 вересня

Код 39466569
Банк ГУ ДКСУ у Київській області
МФО 821018

Бюджетний рахунок Код платежу Назва платежу
37193201011008
71010000
Єдин. внес., нарах. робот. на суми: зароб. плати, винаг. за догов. ЦПХ, доп. по тимчас. непр.
37192202011008
71020000
Єдиний внесок, нарахований на суми грошового забезпечення військовослужбовців.
37191203011008
71030000
Єдин. внес., нарах. на суми грош. забезп. батькiв-вихов. у сист. загальнооб. держ.
пенс. страх.
37190204011008
71040000
Для фiз. осiб-пiдпр., у т.ч., якi обрали спр. сист. оподатк., та осiб, якi проводять незалежну проф. д-сть
37199205011008
71050000
Для фiз. осiб-пiдп., у сист. заг. держ. соц. стр. у зв`язку з тимч. втратою працездатн.
та витратами, зумовл.
37198206011008
71060000
Для фiз. осiб-пiдприємцiв, у системi загальн. держ. соц. страх. вiд нещ. випадку на
виробн. та проф. захвор.
37197207011008
71070000
Для фiз. осiб-пiдпр. у сист. загальн. держ. соц. страх. з тимч. втратою прац. та витратами, зумовл. похованн.
37196208011008
71080000
Добровiльна участь у системi загальнооб. держ. соц. страх. на випадок безробіття
37195209011008
71090000
Добровiльна участь у системi загальнооб. держ. соц. страх. у зв`язку з тимчас. втратою працездатностi
37195210011008
71100000
Добровiльна участь у системi загальнооб. держ. соц. страх. вiд нещасного випадку
на виробництвi
Вишгородська ОДПІ ГУ ДФС в Київській області

Місцеві вибори’2015
До 14 вересня – Подання до кожної територіальної виборчої комісії відомостей Державного реєстру виборців про
кількість виборців, які проживають на території відповідної
адміністративно-територіальної одиниці; Встановлення розцінок вартості одиниці друкованої площі та одиниці ефірного часу для проведення передвиборної агітації; Звернення
до Центральної виборчої комісії з клопотанням про дозвіл
мати офіційних спостерігачів на місцевих виборах.
До 16 вересня – Утворення одномандатних виборчих
округів для проведення виборів депутатів сільської, селищної ради; Утворення територіальних виборчих округів для
проведення виборів депутатів міської (міста без районного
поділу, міста, до складу якого не входить інше місто, село,
селище), районної у місті ради.
До 17 вересня – Утворення територіальних виборчих
округів для проведення виборів депутатів районної, міської
(міста з районним поділом, міста, до складу якого входить
інше місто, село, селище) ради.
До 19 вересня – Подання до відповідних територіальних виборчих комісій відомостей щодо зареєстрованих
партій та їх місцевих організацій із зазначенням керівників
таких партій та місцевих організацій; Подання до Центральної виборчої комісії копії рішення вищого керівного органу
партії про участь її місцевих організацій у відповідних виборах разом з копіями свідоцтва про реєстрацію партії та
її статуту.
Далі — у наступному номері
(Повністю виборчий календар див. на сайті газети
«Вишгород»)
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Забудови

Вишгород

«Ми завжди
сповідуємо
принцип
соціальної
відповідальності
бізнесу перед
суспільством»
Торі ШУМ
Останнім часом серед жителів Вишгорода поширюються різні чутки щодо тих чи інших планів забудови міста. Потенційні проекти мають як прихильників, так і супротивників.
Аби дізнатися про плани будівельників із перших
вуст і заповнити інформаційний вакуум навколо важливої проблеми, наш кореспондент поспілкувався з нашим
земляком, керівником однієї з компаній-забудовників
Вишгорода, головою правління ПАТ «Київська пересувна механізована колона-2», заслуженим будівельником
України Сергієм Васильовичем Андрушком.
— Як давно ви працюєте на будівельному ринку
Вишгорода?
— Наша компанія споруджує житло у Вишгороді з
1998 року. Перший будинок було введено в експлуатацію у 2000 році по вул. Дніпровській, 3-б. Відтоді нами
було збудовано житлові будинки по вул. Дніпровській,
3-б (друга черга), по вул. Київській, 18, по вул. Кургузова, 11-а і по вул. Кургузова, 11 загальною площею
33 802 квадратних метри.
При цьому для потреб міста було передано 3 400
квадратних метри житла, яке розподілено черговикам
місцевої громади.
— Які ваші найближчі плани?
— У 2007 році нам було передано в оренду земельну ділянку площею 2,8 га у районі ВС ЗОШ № 3 (вул.
Кургузова, 3-б). На ній планується збудувати близько
80 000 квадратних метрів житла. Були виконані роботи з
планування, вивезено близько 150 тис. кубометрів землі для вирівнювання пагорба, виконано підпірну стінку
та палеве поле будинку № 1 тощо.
На жаль, криза 2008 року та нестабільність на Сході
країни внесли свої корективи у наші плани.
Проте, на сьогоднішній день ми маємо домовленості

з інвесторами щодо забудови цієї земельної ділянки.
Плануємо звести 25-поверховий будинок. Проект
пройшов експертизу. Є дозвіл на будівництво. Під перший будинок уже забили сваї углиб на 25 м. Під час
геологічних досліджень пробурювали до 50 метрів. До
20-метрової глибини там глина, а далі — щільний пісок.
Води там немає, тож ні про які плавуни не може й бути
мови.
Аби каскадом побудувати заплановане, ми вивезли
понад 150 тисяч кубів землі (там була гора). Усіх стандартів дотримано.
До скандального питання дубового гаю ми не маємо
жодного стосунку. Там нічого будувати не будемо. Наша
територія — до тієї ділянки, і вона обнесена парканом.
— Інвестора знайшли?
— Так. Наразі є інвестор. Розпочинатимемо будівництво у цьому році. Орієнтовно воно триватиме 5 років.
Усе залежатиме від ситуації на будівельному ринку.
— А як щодо комунікаційних мереж?
— Під час укладання договору оренди ми одноразово сплатили 900 тисяч гривень на розвиток житловоексплуатаційного господарства міста, 100 тисяч гривень
на розвиток міськводоканалу і 35 тисяч гривень — на
розвиток «Вишгородтепломережі».
Тоді, звісно, були одні технічні умови, а зараз побачимо, що нам напишуть. Відповідно їх і виконуватимемо.
— Чи плануєте розвивати соціальну інфраструктуру нашого міста?
— Як житель Вишгорода я знаю і особисто відстоював пропозиції громади міста щодо збільшення соціальної складової наших проектів. Нами заплановано
будівництво дитячого дошкільного закладу, як окремої
будівлі, за рахунок орендованої нами землі. Плануємо
здати дитсадок у третю чергу. Уклали додатково договір
з науково-дослідним і проектним інститутом містобудування, аби його фахівці розробили додаток до деталь-

ного плану території розміщення будинку, в тому числі
будівництва дитячого садочка.
Роблячи експертизу у 2008 році, ми не планували садочка. Але усе змінилось. Повторюсь, я тут живу, тому
знаю потреби містян. І те, що при народженні дитини її
треба відразу записувати у дитсадок…
Хочу відзначити, що й у той час, коли компанія не
вела активне будівництво, ми продовжували сплачувати кошти за оренду земельної ділянки, як того й вимагає
чинне законодавство.
Також ми щорічно до Дня міста перераховуємо по 1015 тисяч гривень на організацію свята, беремо участь і
в заходах районного рівня. За рахунок утримання згаданої ділянки у 2007 році перерахували райдержадміністрації 300 тисяч гривень.
Ми завжди сповідуємо принцип соціальної відповідальності бізнесу перед суспільством.
Коротка довідка:
ПАТ «Київська пересувна механізована колона-2»
має 35-річну позитивну репутацію на будівельному
ринку м. Києва і Київської області та 25-річний досвід
цивільного будівництва у містах Вишгород, Бориспіль, Обухів, Українка, Богуслав, Кагарлик Київської
області, а також у Дрогобичі та Трускавці Львівської
області. Товариство має сертифікат міжнародного
стандарту якості ISO 9001:2000. Голова правління —
заслужений будівельник України Сергій Андрушко.
Компанія будує житло, розраховане на людей із
різними статками.
Будинки оснащені необхідними основними елементами, є ліфти, цілодобове водопостачання, паркінги, дитячі та спортивні майданчики.
Наявність великої кількості новітньої будівельної
техніки дозволяє втілювати в життя найсміливіші технічні ідеї, вирішувати завдання завтрашнього дня.

Людина

Вишгород

Що робити

Якщо у квартирі пожежа
Ігор РИБЕЦЬ, інспектор Вишгородського
РВ ГУ ДСНС України у Київській
Пожежі, що виникають у багатоповерхівках, — дуже небезпечні через швидке
розповсюдження вогню. Будинки висотою
10 і більше поверхів вимагають додаткового протипожежного захисту.
На жаль, керівники підприємств і організацій, на балансі яких перебувають такі будівлі, тривалий час не виконують вимоги пожежної безпеки. Основні порушення — неробочий
стан водопостачання, систем автоматичної
пожежної сигналізації та димовидалення, захаращені шляхи евакуації. Вишгородський
РВ ГУ ДСНС України у Київській області
звертає увагу громадян на дотримання правил пожежної безпеки у багатоповерхівках.
Запам’ятайте, що може врятувати вам життя:
* якщо ви прокинулись від шуму пожежі і
запаху диму — не сідайте в ліжку, а скотіться
з нього прямо на підлогу;
* повзіть по підлозі під хмарою диму до
дверей приміщення, але не відчиняйте їх відразу;
* обережно доторкніться до дверей тильною стороною долоні; якщо двері не гарячі —
обережно відчиніть їх і виходьте;
* якщо двері гарячі, не відчиняйте їх —

дим та полум’я не дозволять вам вийти;
* щільно зачиніть двері, а всі щілини та
отвори закрийте будь-якою тканиною, щоб
уникнути подальшого проникнення диму; повертайтесь повзком углибину приміщення
і вживайте заходів для порятунку (зачинені
двері затримають пожежу на 15 хвилин);
* присядьте, глибоко вдихніть повітря,
розкрийте вікно, висуньтеся та кличте на допомогу;
* якщо ви не в змозі розкрити вікно, розбийте віконне скло твердим предметом та
приверніть увагу людей, які можуть викликати пожежну охорону;
* коли ви вибрались через двері, зачиніть
їх і поповзом пересувайтесь до виходу у приміщення, оскільки внизу менше диму. Щоб
не обпекти обличчя і не наковтатися дрібних
частинок диму, мокрою ганчіркою накрийте
голову, прикрийте рот і ніс. Краще для цього взяти цупку тканину з плаща або пальта.
Обов’язково зачиніть за собою всі двері. Під
час пожежі заборонено користуватися ліфтом. Якщо ви знаходитесь у висотному будинку, не біжіть вниз крізь вогнище, а користуйтеся можливістю врятуватися на даху будівлі.
Головне – не панікувати. Обов’язково зателефонуйте «101» і викличте пожежну охорону.
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Перша допомога

Серцево-легенева реанімація
У рамках відзначення Міжнародного Дня
першої допомоги Вишгородська районна організація Товариства Червоного Хреста запрошує мешканців Вишгорода долучитися до
показових занять на тему: «Серцево-легенева реанімація» (на манекенах), які відбудуться у суботу 12 вересня з 8:00 до 11:00 год.
за адресою: м. Вишгород, пл. Шевченка, 1,
другий поверх, мала зала засідань.
З 11:00 до 12:00 год. показові заняття з
надання першої медичної допомоги проходитимуть на площі перед адмінбудинком.

Для всіх бажаючих будуть проведені
теоретичні заняття.
Короткі лекції читатимуть працівники ВРО ТЧХ. Практичні заняття проведуть учасники Литвинівського загону швидкого реагування (командир Андрій
Сологуб) за участі новоствореного загону
швидкого реагування м. Вишгорода.
Не будьте байдужі. Відвідайте наші заняття. Адже поінформований — значить
озброєний.

Духовно-просвітницький центр «Спадщина»

Нам потрібні любов і позитив
Ірина ВОЙТЕНКО, завідуюча
відділенням соціально-побутової
адаптації Вишгородського районного
територіального центру соціального
обслуговування (надання соціальних
послуг)
ФОТО — Олена МЕЛЬНИК
(http://www.tercentr-vyshgorod.org/index.php?option=com_
content&view=article&id=1957%3Aljudyna-povynnavchytysja-dobroti-vse-svoje-zhyttja&catid=51%3Atopical)

У малій залі адмінбудинку зібралися
представники громадських організацій і
різних вишгородських релігійних конфесій, науковці, соціальні працівники, журналісти місцевих ЗМІ. Тема зустрічі — дуже
важлива: створення Духовно-просвітницького центру «Спадщина». Наводимо цитати із виступів.
Радник голови Вишгородської РДА
Степанія Сідляр: — Головною проблемою
сьогодення є проблема тотальної моральної
деградації. Нам потрібно нести любов і позитив, бо дуже багато у нас негативних новин
і горя.
Отець Богдан (Николин): — Без духовності немає майбутнього, немає надії. Розпач, лінивство, невпевненість, розпуста — це

все наші гріхи… Потрібно проводити належну
поінформованість з питань духовності.
Отець Тарас (Валах): — Потрібно будувати громадянське суспільство на основі
християнських принципів. Формувати громаду, небайдужу до чужих проблем та чужого
болю. Організовувати людей.
Пастор Олександр Озеруга: — Потрібно
спішити в часі. Потрібна співпраця всіх конфесій. Потрібно подивитися робочу модель в і інших громадах. Підкреслити, що християнську
етику потрібно знати всім. Важливі саме добрі
новини, а святкувати треба всі добрі події.
Валерій Виговський (меценат, голова
БФ «Покоління»): — Наголошую на доцільності створення такого центру. Людина повинна вчитися доброті все своє життя.
Олександр Дробаха (просвітянин і
письменник): — Вишгород — це Троя української культури. Тут треба копати, досліджувати, вивчати.
Микола Юречко (громадський діяч): —
У Вишгородському районі необхідно створити
раду старійшин, яка буде нести мудрість і добро у наше суспільство.
Наприкінці зустрічі всіх запросили на лекції з історії міста Вишгорода (читатиме Олена
Бреяк).

Театральний сезон

аФішка

«Одеські дачі» в «Енергетику» ДИВО-вiдкриття
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.

18 вересня Вишгородський районний Центр художньої творчості
«ДИВОСВIТ» запрошує всіх на open air
відкриття ювілейного творчого сезону
№15 (площа перед адмінбудинком).
15:00 – мистецькі ярмаркові майданчик;
16:00 – велика концертна програма.
На вас чекають пісні і танці, театр і
майстер-класи від мистецьких студій,
благодійний ярмарок за участю юних
митців Вишгородщини (збір коштів на
лікування українських бійців).

Пенсійний фонд

Веб-портал на захисті соціальних прав
Управління ПФУ
у Вишгородському районі
Інтернет поширюється швидкими темпами, охоплюючи все більше сфер життя
людини. Не стоїть осторонь сучасних технологій і Пенсійний фонд України (ПФУ). Ще з
1 жовтня 2012 р. розпочав свою роботу Вебпортал електронних послуг ПФУ: http://portal.
pfu.gov.ua. Впродовж трьох років він постійно змінювався та удосконалювався, ставав
більш функціональним і зручним у користуванні. Станом на 01.09.2015 р. його послугами
користуються 2 869 громадян Вишгородського району.
Електронний ресурс дає унікальну можливість усім зацікавленим особам, не виходячи з
дому, переглядати інформацію з власної пенсійної справи та контролювати свої особисті дані,
які впливають на розмір майбутньої пенсії. Все
це на веб-порталі логічно пов’язано і структуровано, що дозволяє пересічному громадянину без
спеціальних знань та навичок легко розібратися
у цій системі. Послуги веб-сайту безкоштовні.
Для реєстрації на веб-порталі необхідно
звернутися до територіального органу Пенсійного фонду України із заявою та документами
(паспорт і довідка про присвоєння ідентифікаційного номера), отримати реєстраційний код
(що займе не більше 10 хвилин). Завершити
реєстрацію можна потім у будь-який зручний
момент: зайдіть на веб-портал в мережі Інтернет
(http://portal.pfu.gov.ua) — у пункт меню «Зареєструватися».
Шановні бюджетники та ті, хто працює за
контрактом! Основна перевага веб-порталу –
можливість (у зручний час та з будь-якого міс-

ця, де є Інтернет) вашого постійного контролю
за правильністю подання роботодавцями відомостей про вас, а також регулярністю сплати
ними внесків. Тобто завжди можна перевірити
— де, коли і яку заробітну плату вам офіційно
нараховує роботодавець, чи сплачує при цьому
усі необхідні податки для зарахування вашого
страхового стажу в повному обсязі та чи правильно зазначає ваші персональні дані (прізвище, ім’я, побатькові, ідентифікаційний номер).
Це стосується і самозайнятих осіб та фізичних
осіб-підприємців, які можуть контролювати стан
зарахування сплачених ними внесків відповідно
до поданої звітності.
Помилка роботодавця лише в одній букві
або цифрі не дозволить вам скористатися своїми даними та потребуватиме виправлення.
Але в житті — постійні зміни. Роботодавці — як
фізичні, так і юридичні особи — з часом закривають свою діяльність і не завжди надають документи до архіву.
Шановні громадяни!
Пенсія прийде непомітно, але тоді вже шукати архівні документи та вирішувати питання з
колишніми роботодавцями буде проблематично,
або взагалі неможливо. А завдяки веб-порталу
зручно щомісяця переглядати свої дані, щоб оцінити ситуацію і у разі необхідності вжити відповідних заходів.
Портал — це дуже зручно, надто, коли не
всі страхувальники оформляють працівників
легально та виплачують заробітну плату «в конвертах».
Закликаємо всіх скористатися перевагами,
які надає веб-портал електронних послуг, — уже
зараз потурбуватися про свої соціальні гарантії
та майбутню пенсію.
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Високошвидкісний Інтернет МТМ. Тел.: (093) 366-16-66; (095) 545-15-33; (098) 201-22-66
П О Н Е ДІ ЛО К , 14 ВЕ Р Е С НЯ
НТН
07:05 «Правда життя»
07:35 «Агенти впливу»
08:30 «Народний кухар»
09:20 Т/с «Коломбо»
11:05 Т/с «Кримiналiсти:
мислити як злочинець
- 8»
12:45 Т/с «Той, що читає
думки - 2»
14:25, 15:15 Т/с «Лiгво
змiя»
15:00, 19:00, 21:30
«Свiдок»
19:30 Т/с «Кулагiн та
партнери»
22:00 Т/с «CSI: Лас-Вегас
- 13»
23:45 Т/с «Королiвство»
СТБ
06:00, 16:00 «Все буде
добре!»
07:55 «Все буде смачно!»
08:50, 18:30 «За живе!»
10:05 «Зiркове життя. Не
бiйтеся народжувати»
11:00 «Битва
екстрасенсiв»
12:00 «Україна має
талант!-4»
18:00, 22:00 «Вiкна-

Новини»
19:55, 22:45 «Хата на
тата»
23:10 «Детектор брехнi 7»
ТЕТ
06:20 Зоофактор
06:45 М/с «Вперед, Дiєго,
вперед!»
07:10, 10:05 М/с «Клуб
Вiнкс: Школа чарiвниць»
07:35 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»
23:00 Дайош молодьож
ТОНіС
06:00 Х/ф «Серця
чотирьох»
07:30, 23:00 Сильнi свiту
цього
10:00, 16:50 «Алло,
лiкарю!»
.15:00, 18:30, 21:00

«Соцiальний пульс»
15:30 Євромакс
16:00, 23:30 Дива
природи
17:45 Незвичайнi
культури
18:15 «Iпостасi спорту»
19:00 В гостях у Д.
Гордона. Р. Вiктюк
.21:30 Rock Time з П.
Полтарєвим
22:00 Х/ф «Мiчений»
23:50 «Кумири»
ТРК «УКРАїНА»
06:50, 07:10, 08:10 Ранок
з Україною
07:00, 08:00, 09:00, 15:00,
19:00 Подiї
09:15 Зоряний шлях
10:15, 19:45 «Говорить
Україна»
12:40 Реальна мiстика
13:25, 15:30 Т/с «Сила
кохання»
18:00 Т/с «Клан ювелiрiв.
Таємницi»
21:00 Х/ф «Жила собi
любов»
23:00 Подiї дня
23:30 Х/ф «Потрошителi»

УТ-1
06:00, 07:00, 08:00, 13:00,
18:30, 21:00 Новини
09:20, 18:50 Про головне
11:00 Д/ф «Дорогами
Саксонiї»
11:40 Д/ф «Найбiльший
китайський ресторан у
свiтi»
12:25 «План на завтра» з
А. Рiнгiс
13:35 Т/с «Таємниця
старого мосту»
15:30 М/с «Друзi-янголи»
17:15 Д/ф «На крилах
андського кондора»
18:15 Час-Ч
20:00 Перша
шпальта
21:30 Новини.
Спорт
21:40 З перших вуст
21:50 Подорожнi
23:00, 00:00 Пiдсумки
2+2
06:45 «Нове Шалене
вiдео по-українськи»
07:45 «Облом.UA»
08:45 «Помста природи»
09:50 Х/ф «Аутсайдер»
11:45 Х/ф «Сталiнград»

17:30, 19:00 «ДжеДАI»
18:30, 23:30 «Спецкор»
19:20 «Секретнi
матерiали»
20:20 Т/с «Скорiон»
21:15 Х/ф «Вiдкрити
вогонь»
00:00 Х/ф «Розумний
сумнiв»
КАНАЛ 1+1
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
09:30 «Чотири весiлля 4»
10:50 «Мiняю жiнку - 3»
12:20 Х/ф «Дiамантова
рука»
14:10 «Слiпа»
14:45 «Не бреши менi - 4»
15:45 «Сiмейнi
мелодрами -3»
17:10 Т/с «Заборонене
кохання»
21:00 Т/с «Свати - 6»
22:00 «Грошi»
00:00 Х/ф «Ромео i
Джульєтта»
5 КАНАЛ

06:00, 21:40 Час-Time
06:20, 18:15 Мiсцевий час
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, 00:00
Час. Важливо
10:10, 10:32, 11:10, 11:32,
12:32 Прес-конференцiя
наживо
15:15, 15:35, 16:10, 16:32,
17:20, 17:32 Україна понад усе!
19:50 Час. Пiдсумки дня
22:10 Останнiй мiф
23:05 Велика полiтика
23:30 Кордон держави
ICTV
06:00, 19:20 Надзвичайнi
новини
06:45 Факти тижня
09:15 Надзвичайнi
новини. Пiдсумки
11:00, 13:20 Х/ф
«Джуманджи»
12:45, 15:45 Факти. День
13:35 Х/ф «Няньки»

15:30, 16:20 Х/ф
«Месники»
18:45, 21:05 Факти. Вечiр
20:20 Дiстало!
21:25 Свобода слова
ІНТЕР
07:00, 07:30, 08:00, 08:30,
09:00, 12:00, 14:00, 16:00,
17:40 Новини
07:15, 07:35, 08:10, 08:35
«Ранок з IНТЕРом»
09:20 Х/ф «Бiдна Liz»
11:20, 12:25 Д/с
«Слiдство вели... з Л.
Каневським»
13:45, 14:20 «Судовi
справи»
15:05, 16:15 «Жди меня»
18:00, 19:00 «Стосується
кожного»
20:00 «Подробицi»
21:00 Т/с «Дiм зразкового
утримання»
K1
07:40 «Чи знаєте ви,
що...»
08:45, 17:10 «Розсмiши
комiка»
09:40, 15:30 «Файна
Юкрайна»

10:40 Т/с «Всi жiнки вiдьми»
14:00 М/ф «Лiло i Стiч»
18:10 «Звана вечеря»
19:10 «Орел i Решка. На
краю свiту»
20:00 «Орел i Решка.
Ювiлейний сезон»
21:00 «КВН на БIС»
22:00 Х/ф «Наречений
напрокат»
ТРК «КИїВ»
07:00 «Ранок по-київськи»
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»
18:50 «Паспортний стiл»
19:20, 21:25 «Столиця»
20:50, 23:20 «Мiська
варта»
22:30 «Служба порятунку»
23:25 «Якiсне життя»
МЕГА

08:40, 15:00 Вижити
попри все
09:30 Поплiчники Гiтлера
10:20, 16:50 У пошуках
iстини
12:30 Мiстична
Україна
13:20, 19:50 Секретнi
територiї
14:10, 19:00 У пошуках
пригод
15:50, 20:40 Скарби зi
сховищ
21:40 Бути комахою
22:40 Таємницi
Африки
23:30 Покер
НОВИЙ КАНАЛ
06:00, 07:00 Kids Time
07:05 Т/с «Друзi»
11:00 Т/с «Щасливi
разом»
13:00 Х/ф «Полiцейська
академiя 4»
16:05 Т/с «Не родись
вродлива»
18:00 Абзац!
19:00 Ревiзор
21:15 Дешево та сердито
23:20 Х/ф «Артур.
Iдеальний мiльйонер»

В I В ТО Р О К , 1 5 ВЕ Р Е С НЯ
НТН
06:50 Х/ф «Це було в
Пеньковi»
08:30 Ранковий «Свiдок»
09:00 «Кримiнальнi
справи»
09:50 Т/с «Коломбо»
11:30, 22:00 Т/с «CSI: ЛасВегас - 13»
13:05 Х/ф «Загадка
Ендхауза»
15:00, 19:00, 21:30
«Свiдок»
15:15 Х/ф «Таємниця
«Чорних дроздiв»
16:40 Х/ф «Десять
негренят»
19:30 Т/с «Кулагiн та
партнери»
23:45 Т/с «Королiвство»
СТБ
06:30, 16:00 «Все буде
добре!»
08:25 «Все буде смачно!»
09:20, 18:30 «За живе!»
10:40 «Битва
екстрасенсiв»
11:40 «Україна має
талант!-4»
18:00, 22:00 «Вiкна-

Новини»
19:55, 22:45 «Врятуйте
нашу сiм’ю - 4»
ТЕТ
06:45 М/с «Вперед, Дiєго,
вперед!»
07:10, 10:05 М/с «Клуб
Вiнкс: Школа чарiвниць»
07:35 М/с «Чагiнгтон»
08:00 Мульт MIX
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»
23:00 Дайош молодьож!
ТОНіС
07:10 «Цивiлiзацiя
Incognita»
07:30, 15:00, 18:30, 21:00
«Соцiальний пульс»
10:00, 16:50 «Алло,
лiкарю!»
11:00 Вiдверта полiтика
15:40 «Моднi iсторiї з О.
Новицькою»
17:45 «Соцiальний статус:

ваша пенсiя»
18:20 «Безпечнi
пiдприємства»
19:00 В гостях у Д.
Гордона. Р. Вiктюк
22:00 Х/ф «Мiчений»
23:50 «Кумири»
ТРК «УКРАїНА»
06:10, 12:40 Реальна
мiстика
07:00, 08:00, 09:00, 15:00,
19:00 Подiї
07:10, 08:10 Ранок з
Україною
10:15, 19:45 «Говорить
Україна»
13:25, 15:30 Х/ф «Жила
собi любов»
16:10 Т/с «Жiночий
лiкар 2»
18:00 Т/с «Клан ювелiрiв.
Таємницi»
21:30 Футбол. Лiга
чемпiонiв УЄФА «Реал» «Шахтар»
23:50 Подiї дня
УТ-1
06:00, 07:00, 08:00, 13:00,
18:30, 21:00 Новини

10:15 Подорожнi
11:00 Д/ф «В. Нестайко.
Родом з дитинства»
11:30 Д/с «Клуб пригод»
13:15, 18:15 Час-Ч
13:30 Т/с «Таємниця
старого мосту»
16:05 Фольк-music
17:15 Д/ф «Талмуд: книга,
народ»
19:45, 21:40 З перших
вуст
20:00 Д/ф «Фiлiп Петен»
21:30 Новини. Спорт
23:00, 00:00 Пiдсумки
23:20 Вертикаль влади
2+2
06:35 «Нове Шалене вiдео
по-українськи»
08:10, 19:00 «ДжеДАI»
08:30, 18:30, 23:30
«Спецкор»
09:00, 19:20 «Люстратор
7.62»
09:10 «Секретнi
матерiали»
09:25 Д/п «Десятка
найкращих»
10:25 Д/п «Вердикт
iсторiї»

11:20 Д/п «Пiдземнi мiста»
12:15 Х/ф
«Суперколайдер»
14:00 Т/с «Чорна стрiла»
16:00, 20:20 Т/с «Скорiон»
16:55, 17:55 «6 кадрiв»
21:15 Х/ф «Втеча»
00:00 Х/ф «Останнiй хижак
Юрського перiоду»
КАНАЛ 1+1
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»
09:30 «Чотири весiлля»
10:45 «Мiняю жiнку - 3»
12:20, 21:00 Т/с «Свати
- 6»
13:25 «Ворожка»
14:05 «Слiпа»
14:45 «Не бреши менi - 4»
15:45 «Сiмейнi мелодрами
-3»
17:10 Т/с «Заборонене
кохання»
00:00 Х/ф «Великий
Гетсбi»

5 КАНАЛ
06:00, 21:40 Час-Time
07:00, 08:00, 09:00, 10:00,
11:00, 12:00, 13:00, 14:00,
15:00, 16:00, 17:00, 18:00,
19:00, 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 Прес-конференцiя
наживо
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
22:10 Останнiй мiф
23:05 Машина часу
23:30 Полiгон
00:00 Час Важливо
ICTV
06:30 Ранок у великому
мiстi
08:45 Факти. Ранок
10:05, 16:40 «Код
Костянтина»
11:00, 17:40 Т/с «Слiдчi»

12:00, 13:20, 23:25 Т/с
«Морська полiцiя. Новий
Орлеан»
12:45, 15:45 Факти. День
15:20, 16:20, 22:25 Т/с
«Вiддiл 44»
18:45, 21:05 Факти. Вечiр
21:25 Т/с «Пес»
ІНТЕР
07:00, 07:30, 08:00, 08:30,
09:00, 12:00, 14:00, 16:00,
17:40 Новини
07:15, 07:35, 08:10, 08:35
«Ранок з IНТЕРом»
09:20, 12:25, 21:00
Т/с «Дiм зразкового
утримання»
13:05 Д/с «Слiдство
вели... з Л. Каневським»
14:20, 16:15 «Судовi
справи»
16:45 «Сiмейний суд»
18:00, 19:00 «Стосується
кожного»
20:00 «Подробицi»
00:05 Т/с «Пiлот
мiжнародних авiалiнiй»
K1
07:40 «Чи знаєте ви, що...»

08:45, 17:10 «Розсмiши
комiка»
09:40, 16:00 «Файна
Юкрайна»
10:40 Т/с «Всi жiнки вiдьми»
14:10, 19:10 «Орел i
Решка. На краю свiту»
15:00, 20:00 «Орел i
Решка. Ювiлейний сезон»
18:10 «Звана вечеря»
21:00 «КВН на БIС»
22:00 Т/с «Доктор Хаус»
ТРК «КИїВ»
07:00 «Ранок по-київськи»
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»
20:50, 23:20 «Мiська
варта»
22:30 «Київськi iсторiї»
22:55 «Українська
Нацiональна Лотерея»
23:25 «Життєвi iсторiї»

МЕГА
07:50 Вижити в свiтi
людей
09:30 Поплiчники Гiтлера
10:20, 16:50 У пошуках
iстини
11:10, 17:40 Правила
життя
12:30 Мiстична Україна
13:20, 19:50 Секретнi
територiї
14:10, 19:00 У пошуках
пригод
15:00 Вижити попри все
15:50, 20:40 Скарби зi
сховищ
23:30 Вражаюче вiдео
НОВИЙ КАНАЛ
06:00, 07:15 Kids Time
06:05 М/c «Боб Губко Прямокутнi Штани»
07:20 Т/с «Друзi»
10:50 Т/с «Не родись
вродлива»
18:00 Абзац!
19:00 Аферисти в
мережах
21:20 Х/ф
«Супергеройське кiно»
23:05 Х/ф «Кiт у мiшку»

СЕ Р Е ДА, 1 6 ВЕ Р Е С НЯ
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06:10 Х/ф «Сищик»
08:30 Ранковий «Свiдок»
09:00 «Кримiнальнi
справи»
09:55 Т/с «Коломбо»
11:45, 22:00 Т/с «CSI:
Лас-Вегас - 13»
13:15 Т/с «Морський
патруль»
15:00, 19:00, 21:30
«Свiдок»
15:15, 19:30 Т/с «Кулагiн
та партнери»
17:30 «Детективи»
23:45 Т/с «Королiвство»
СТБ
07:50 «Все буде смачно!»
08:45, 18:30 «За живе!»
09:55 «Зiркове життя.
Дружини футболiстiв:гра
в сiм’ю?»
10:50 «Битва
екстрасенсiв»
12:55 «Україна має
талант!-5»
16:00 «Все буде добре!»
18:00, 22:00 «Вiкна-

Новини»
19:55, 22:45 «МастерШеф
- 5»
00:00 «Один за всiх»
ТЕТ
06:20 Зоофактор
06:45 М/с «Вперед, Дiєго,
вперед!»
07:10, 10:05 М/с «Клуб
Вiнкс: Школа чарiвниць»
07:35 М/с «Чагiнгтон»
08:00 Мульт MIX
10:35 М/с «Каспер»
12:00 Повне
перевтiлення. Дiм за
тиждень
18:00, 20:00 Т/с «Кухня»
18:30, 20:30 Т/с
«Свiтлофор»
23:00 Дайош молодьож!
ТОНіС
07:30, 15:00, 18:30, 21:00
«Соцiальний пульс»
08:00 В. та С. Бiлоножки.
«Мелодiя двох сердець»
09:30 Таке спортивне
життя. I. Дерюгiна

10:00, 16:50 «Алло,
лiкарю!»
12:20 «Джаз-коло»
13:00 «Соцiальний статус:
ваша пенсiя»
18:20 «Кумири»
19:00 В гостях у Д.
Гордона. Р. Вiктюк
21:30 «Глобал - 3000»
22:00 Х/ф «Мiчений»
23:50 «Натхнення»
ТРК «УКРАїНА»
06:10, 16:10 Т/с «Жiночий
лiкар 2»
07:00, 08:00, 09:00, 15:00,
19:00 Подiї
09:15 Зоряний шлях
10:15, 19:45 «Говорить
Україна»
12:40 Реальна мiстика
13:25, 15:30 Х/ф
«Продається кiшка»
18:00 Т/с «Клан ювелiрiв.
Таємницi»
21:30 Футбол. Лiга
чемпiонiв УЄФА
«Динамо» - «Порту»
23:50 Подiї дня

УТ-1
06:00, 07:00, 08:00, 13:00,
18:30, 21:00 Новини
10:25 Д/ф «Талмуд:
книга, народ»
11:30 Д/с «Клуб пригод»
12:00 Засiдання КМ
України
13:15, 18:15 Час-Ч
13:30 Т/с «Таємниця
старого мосту»
15:45 «Прощавай, лiто»
19:40 Т/с «Бiлявка»
20:30 Вересень
21:30 Новини. Спорт
21:50 Слiдство. Iнфо
23:00, 00:00 Пiдсумки
23:25 Тепло. Ua
2+2
07:35, 17:30 «Облом.UA»
08:30, 18:30, 23:30
«Спецкор»
09:00 «Люстратор 7.62»
09:10 «Секретнi
матерiали»
10:25 Д/п «Вердикт
iсторiї»
12:15 Х/ф «Втеча»

14:00 Т/с «Чорна стрiла»
16:00, 20:20 Т/с «Скорiон»
16:55, 17:55 «6 кадрiв»
19:20 «Цiлком таємно»
21:15 Х/ф «Загнаний»
00:00 Х/ф «Акулозавр»
КАНАЛ 1+1
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»
09:30 «Чотири весiлля»
10:45 «Мiняю жiнку - 3»
12:20, 21:00 Т/с «Свати
- 6»
13:25 «Ворожка»
14:05 «Слiпа»
14:45 «Не бреши менi - 4»
15:45 «Сiмейнi
мелодрами -3»
17:10 Т/с «Заборонене
кохання»
22:00 «Життя без обману»
00:00 Х/ф «Великi надiї»
5 КАНАЛ

07:00, 08:00, 09:00, 10:00,
11:00, 12:00, 13:00, 14:00,
15:00, 16:00, 17:00, 18:00,
19:00, 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 Прес-конференцiя
наживо
15:15, 15:35, 16:10, 16:32,
17:19, 17:32 Україна понад усе!
19:50, 00:32 Час.
Пiдсумки дня
23:05 «Реформи»
23:30 Лiсовий патруль
00:00 Час Важливо
ICTV
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:20 Надзвичайнi
новини
09:50, 16:40 «Код
Костянтина»
10:50, 17:40 Т/с «Слiдчi»
11:55, 13:20, 23:25 Т/с

«Морська полiцiя. Новий
Орлеан»
12:45, 15:45 Факти. День
15:20, 16:20, 22:25 Т/с
«Вiддiл 44»
18:45, 21:05 Факти. Вечiр
20:20 Секретний фронт
21:25 Т/с «Пес»
ІНТЕР
07:00, 07:30, 08:00, 08:30,
09:00, 12:00, 14:00, 16:00,
17:40 Новини
07:15, 07:35, 08:10, 08:35
«Ранок з IНТЕРом»
09:20, 12:25, 21:00
Т/с «Дiм зразкового
утримання»
13:05 Д/с «Слiдство
вели... з Л. Каневським»
14:20, 16:15 «Судовi
справи»
16:45 «Сiмейний суд»
18:00, 19:00 «Стосується
кожного»
20:00 «Подробицi»
K1
08:45, 17:10 «Розсмiши

комiка»
09:40, 16:00 «Файна
Юкрайна»
10:40 Т/с «Всi жiнки вiдьми»
14:10, 19:10 «Орел i
Решка. На краю свiту»
15:00, 20:00 «Орел i
Решка. Ювiлейний сезон»
18:10 «Звана вечеря»
21:00 «КВН на БIС»
22:00 Т/с «Доктор Хаус»
ТРК «КИїВ»
07:00 «Ранок по-київськи»
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»
20:50, 23:20 «Мiська
варта»
22:55 «Українська
Нацiональна Лотерея»
23:25 «Служба порятунку»

МЕГА
07:50, 22:40 Вижити в
свiтi людей
09:30 Поплiчники Гiтлера
12:30 Мiстична Україна
14:10, 19:00 У пошуках
пригод
15:00 Вижити попри все
15:50 У пошуках скарбiв
20:40 Скарби зi сховищ
21:40 Таємничий свiт
термiтiв
23:30 Покер
НОВИЙ КАНАЛ
06:05 М/c «Боб Губко Прямокутнi Штани»
07:15 Т/с «Друзi»
11:15 Т/с «Щасливi
разом»
16:10 Т/с «Не родись
вродлива»
18:00 Абзац!
19:00 Хто зверху? - 4
21:00 Х/ф «Нереальний
блокбастер»
22:45 Х/ф «Не можу
дочекатися»

Ч Е ТВ Е Р , 1 7 ВЕ Р Е С НЯ
НТН
05:10, 15:00, 19:00, 21:30
«Свiдок»
06:05 Х/ф «Досьє людини
в «Мерседесi»
08:30 Ранковий «Свiдок»
09:00 «Кримiнальнi
справи»
09:55 Т/с «Коломбо»
11:45, 22:00 Т/с «CSI:
Лас-Вегас - 13»
13:15 Т/с «Морський
патруль»
15:15, 19:30 Т/с «Кулагiн
та партнери»
23:45 Т/с «Королiвство»

щасливi - 5»

СТБ
07:40 «Все буде смачно!»
08:35, 18:30 «За живе!»
09:50 «Зiркове життя.
Кохання на все життя»
10:45 «Битва
екстрасенсiв»
12:45 «Україна має
талант!-5»
16:00 «Все буде добре!»
18:00, 22:00 «ВiкнаНовини»
19:55, 22:45 «Зваженi та

ТОНіС
07:30, 15:00, 18:30, 21:00
«Соцiальний пульс»
08:00 В. та С. Бiлоножки
«Мелодiя двох сердець»
09:30 Таке спортивне
життя. О. Усик
10:00, 16:50 «Алло,
лiкарю!»
17:45 «Соцiальний
статус»
18:20 «Ландшафтнi iгри»
19:00 В гостях у Д.

ТЕТ06:45 М/с «Вперед,
Дiєго, вперед!»
07:10, 10:05 М/с «Клуб
Вiнкс: Школа чарiвниць»
07:35 М/с «Чагiнгтон»
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»
23:00 Дайош молодьож!

Гордона. I. Дапкунайте
22:00 Х/ф «Мiчений»
23:50 «Кумири»
00:00 «Латинський
коханець»
ТРК «УКРАїНА»
06:10, 16:10 Т/с «Жiночий
лiкар 2»
07:00, 08:00, 09:00, 15:00,
19:00 Подiї
07:10, 08:10 Ранок з
Україною
10:15, 19:45 «Говорить
Україна»
12:40 Реальна мiстика
13:25, 15:30 Х/ф «Я тебе
нiколи не забуду»
18:00 Т/с «Клан ювелiрiв.
Таємницi»
21:55 Футбол. Лiга
Європи УЄФА «Днiпро»
- «Лацiо»
00:00 Подiї дня
УТ-1
06:00, 07:00, 08:00, 13:00,
18:30, 21:00 Новини
11:55 Вересень
12:20 Слiдство. Iнфо

13:15, 18:15 Час-Ч
13:30 Т/с «Таємниця
старого мосту»
16:15, 01:35 Надвечiр’я.
Долi
19:40 Т/с «Бiлявка»
20:30 «Prime-time» з М.
Гонгадзе
21:30 Новини. Спорт
21:50 «Схеми» з Н.
Седлецькою
22:30 Етнографiчнi
замальовки. Грузiя
23:00, 00:00 Пiдсумки
2+2
08:10, 19:00 «ДжеДАI»
08:30, 18:30, 23:30
«Спецкор»
09:00, 19:30 «Люстратор
7.62»
10:25 Д/п «Вердикт
iсторiї»
12:15 Х/ф «Загнаний»
14:05 Х/ф «Д’артаньян i
три мушкетери»
16:00 Т/с «Скорiон»
16:55, 17:55 «6 кадрiв»
20:30 «Право на владу»
22:30 Д/п «Страшне

завтра»
00:00 Євробаскет 2015.
Полуфiнал
КАНАЛ 1+1
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»
09:30 «Чотири весiлля»
12:20, 21:00 Т/с «Свати
- 6»
13:25 «Ворожка»
14:05 «Слiпа»
14:45 «Не бреши менi - 4»
15:45 «Сiмейнi
мелодрами -3»
17:10 Т/с «Заборонене
кохання»
22:00 «Мiняю жiнку - 10»
00:00 Х/ф
«Нортенгерське
абатство»
5 КАНАЛ
06:20, 18:10 Мiсцевий час
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
13:15, 14:15 День
15:15, 15:35, 16:10, 16:32,
17:19, 17:32 Україна понад усе!
19:50, 00:32 Час.
Пiдсумки дня
23:05 Невигаданi
iсторiї
23:30 Будемо жити
00:00 Час Важливо
ICTV
06:30 Ранок у великому
мiстi
09:15, 19:20 Надзвичайнi
новини
09:45, 16:20 «Код
Костянтина»
10:40, 17:35 Т/с «Слiдчi»
11:50, 13:10, 23:25 Т/с
«Морська полiцiя. Новий
Орлеан»
12:45, 15:45 Факти. День

15:00, 22:25 Т/с «Вiддiл
44»
18:45, 21:05 Факти. Вечiр
21:25 Т/с «Пес»
ІНТЕР
07:00, 07:30, 08:00, 08:30,
09:00, 12:00, 14:00, 16:00,
17:40 Новини
07:15, 07:35, 08:10, 08:35
«Ранок з IНТЕРом»
09:20, 12:25, 21:00
Т/с «Дiм зразкового
утримання»
13:05 Д/с «Слiдство
вели... з Л. Каневським»
14:20, 16:15 «Судовi
справи»
16:45 «Сiмейний суд»
18:00, 19:00 «Стосується
кожного»
20:00 «Подробицi»
K1
07:40 «Чи знаєте ви,
що...»
08:45, 17:10 «Розсмiши
комiка»
10:40 Т/с «Всi жiнки -

вiдьми»
14:10, 19:10 «Орел i
Решка. На краю свiту»
15:00, 20:00 «Орел i
Решка. Ювiлейний сезон»
18:10 «Звана вечеря»
21:00 «КВН на БIС»
22:00 Т/с «Доктор Хаус»
ТРК «КИїВ»
07:00 «Ранок по-київськи»
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 «Прогулянки
мiстом»
23:25 «Київськi iсторiї»
МЕГА
08:40 Вижити попри все
09:30 Поплiчники Гiтлера

10:20, 16:50 У пошуках
iстини
11:10, 17:40 Правила
життя
12:00, 18:30 Наука
12:30 Мiстична
Україна
13:20, 19:50 Секретнi
територiї
14:10, 19:00 У пошуках
пригод
22:40 Вижити в свiтi
людей
23:30 Вражаюче
вiдео
НОВИЙ КАНАЛ
06:00, 07:10 Kids Time
07:15 Т/с «Друзi»
11:05 Т/с «Моя прекрасна
нянька»
16:10 Т/с «Не родись
вродлива»
18:00, 00:05 Абзац!
19:00 Суперiнтуїцiя
20:25 Х/ф «Недитяче
кiно»
22:15 Х/ф «Агент пiд
прикриттям»
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П’ЯТ Н ИЦ Я, 1 8 ВЕ Р Е С НЯ
НТН
06:05 Х/ф
«Непереможний»
07:15 Х/ф «Посейдон»
поспiшає на допомогу»
08:30 Ранковий «Свiдок»
09:55 Т/с «Коломбо»
11:45 Т/с «CSI: Лас-Вегас
- 13»
13:15 Т/с «Морський
патруль»
15:00, 19:00 «Свiдок»
15:15, 19:30 Т/с «Кулагiн
та партнери»
21:30 Х/ф «Cправжнє
правосуддя. Один
пострiл - одне життя»
23:20 Х/ф «Замiна - 2:
останнiй урок»
СТБ
07:15 Х/ф «Я тебе кохаю»
18:00, 22:00 «ВiкнаНовини»
18:30, 00:20 Т/с «Коли ми
вдома»
19:55, 22:45 «Танцюють
всi!-8»

ТЕТ
06:20 Зоофактор
06:45 М/с «Вперед, Дiєго,
вперед!»
07:10, 10:05 М/с «Клуб
Вiнкс: Школа чарiвниць»
08:00 Мульт MIX
11:00 Обережно, дiти!
12:00 Повне
перевтiлення. Дiм за
тиждень
18:35 Х/ф «Острiв щастя»
20:00 Х/ф «Джунглi»
21:40 Х/ф «Острiв
МакКiнсi»
23:25 Х/ф «Великi
сподiвання»
ТОНіС
05:55, 07:30, 15:00, 18:30,
21:00 «Соцiальний пульс»
08:00 В.i С. Бiлоножки
«Мелодiя двох сердець»
09:30 Таке спортивне
життя. I. Кравець
10:00, 16:50 «Алло,
лiкарю!»

13:00 «Соцiальний
статус»
14:00, 23:00 Всесвiт
16:00, 21:30 Дива
природи
17:45 Незвичайнi
культури
19:00 В гостях у Д.
Гордона. I. Дапкунайте
22:00 Х/ф «Мiчений»
.
ТРК «УКРАїНА»
06:10, 06:00 Т/с «Жiночий
лiкар 2»
07:10, 08:10 Ранок з
Україною
10:15, 19:45 «Говорить
Україна»
13:25, 15:30 Т/с «Будинок
сплячих красунь»
18:00 Т/с «Клан ювелiрiв.
Таємницi»
21:00 Х/ф «Я його
злiпила»
23:00 Подiї дня
23:30 Т/с «C.S.I.: Мiсце
злочину: Маямi 2».

УТ-1
06:00, 07:00, 08:00, 13:00,
18:30, 21:00 Новини
11:00 Д/с «Клуб пригод»
11:55 «Prime-time» з М.
Гонгадзе
13:15 Час-Ч
13:30 Т/с «Таємниця
старого мосту»
16:40 Вiра. Надiя. Любов
19:40 Т/с «Бiлявка»
21:30 Новини. Спорт
21:40 З перших вуст
21:50 Перша студiя
23:00, 00:00 Пiдсумки

О. Бiлозiр: «Українкою я
народилася»
20:00 Вiдверта полiтика
22:10 Х/ф «Вiрнiсть»

Мар’ян Яворський»
14:20, 16:25 Тенiс. Кубок
Девiса
15:50 Чоловiчий клуб
17:50 Т/с «Польськi
свята»
20:05 Д/ф «Революцiя: за
i проти»
21:00 Новини
21:40 На пам’ять
23:00 День Янгола

2+2
07:35, 17:30 «Облом.UA»
08:10, 19:00 «ДжеДАI»
08:30, 18:30 Новини
«Спецкор»
09:00 «Люстратор 7.62»
09:25 Д/п «Десятка
найкращих»
12:15 Х/ф «Водосток»
14:05 Х/ф «Д’артаньян i
три мушкетери»
16:25, 17:55 «6 кадрiв»

19:20 Х/ф «Механiк»
21:10 Х/ф «Хiтмен»
23:00 Х/ф «Щелепи»
КАНАЛ 1+1
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»
10:45 «Мiняю жiнку - 3»
12:20 Т/с «Свати - 6»
13:25 «Ворожка»
14:05 «Слiпа»
14:45 «Не бреши менi - 4»
15:45 «Сiмейнi
мелодрами -3»
17:10 Т/с «Заборонене
кохання»
20:15 «Шустер live»
5 КАНАЛ
06:20, 18:10 Мiсцевий час
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
15:15, 15:35, 16:10, 16:32,
17:19, 17:32 Україна понад усе!
19:50, 00:32 Час.
Пiдсумки дня
23:05 Особливий погляд
23:30 Територiя закону
23:45 Мiграцiйний вектор
00:00 Час Важливо
ICTV
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:20 Надзвичайнi
новини
09:50, 16:45 «Код
Костянтина»
10:50, 17:45 Т/с «Слiдчi»
12:00, 13:20, 23:25 Т/с
«Морська полiцiя. Новий
Орлеан»
12:45, 15:45 Факти. День
15:20, 16:20, 22:30 Т/с
«Вiддiл 44»

18:45, 21:05 Факти. Вечiр
21:25 Т/с «Пес»
ІНТЕР
07:00, 07:30, 08:00, 08:30,
09:00, 12:00, 14:00, 16:00,
17:40 Новини
07:15, 07:35, 08:10, 08:35
«Ранок з IНТЕРом»
09:20, 12:25 Т/с «Дiм
зразкового утримання»
13:05 Д/с «Слiдство
вели... з Л. Каневським»
14:20, 16:15 «Судовi
справи»
16:45 «Сiмейний
суд»
20:00 «Подробицi»
21:00 Ток-шоу «Чорне
дзеркало»
00:00 Х/ф «Вигляд згори
краще»
K1
08:45, 17:10, 23:50
«Розсмiши комiка»
09:40, 16:00 «Файна
Юкрайна»

10:40 Т/с «Всi жiнки вiдьми»
14:10, 19:10 «Орел i
Решка. На краю свiту»
15:00, 20:00 «Орел i
Решка. Ювiлейний сезон»
18:10 «Звана вечеря»
21:00 «КВН на БIС»
22:00 «КВН- 2015»
ТРК «КИїВ»
07:00 «Ранок по-київськи»
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»
20:50, 23:20 «Мiська
варта»
22:30 «Якiсне життя»
МЕГА
08:40 Вижити попри все
10:20, 16:50 У пошуках

iстини
11:10, 17:40 Правила
життя
13:20, 19:50 Секретнi
територiї
14:10, 19:00 У пошуках
пригод
20:40 У пошуках скарбiв
21:40 Чужинцi всерединi
нас
22:40 Вижити в свiтi
людей
НОВИЙ КАНАЛ
06:05 М/c «Боб Губко Прямокутнi Штани»
07:22 Т/с «Друзi»
11:20 Т/с «Щасливi
разом»
15:10, 20:50 Як стати
супермоделлю
16:05, 19:00
Супермодель поукраїнськи
18:00 Абзац!
21:50 Суперiнтуїцiя
23:15 Аферисти в
мережах

СУБОТ А , 19 ВЕ Р Е С НЯ
НТН
06:05 Х/ф «Справа
Румянцева»
11:30 «Речовий доказ»
12:00 Т/с «Кулагiн та
партнери»
15:30 Т/с «Холостяки»
19:30 Т/с «Кримiналiсти:
мислити як злочинець
- 8»
21:15 Т/с «Той, що читає
думки - 2»
23:00 Х/ф «Ретроград»
СТБ
06:25 Х/ф «Новi пригоди
невловимих»
08:00 «Караоке на
Майданi»
09:00 «Все буде смачно!»
10:10 Т/с «Коли ми
вдома»
11:20 «Танцюють всi!-8»
15:10 «Зваженi та
щасливi - 5»
19:00 «Х-Фактор - 6»

21:55 «Хата на тата»
ТЕТ
08:15 М/с «Смiшарики»
09:00 Мультик з Лунтиком
09:40 М/с «Дорадослiдниця»
10:35 М/с «Стiч!»
10:55 М/с «Мiкi Маус»
11:15 М/ф «Роботи»
13:00 М/ф «Риф 3D:
Приплив»
15:55 Х/ф «Аладiн»
18:20 Х/ф «Джунглi»
23:00 Дайош молодьож!
ТОНіС
06:30 Х/ф «Прогулянка з
придурками»
10:00 «Р. Нахапетов: вiд
П’ятихаток до Голлiвуду»
11:10 Родом з України. О.
Козелькова
14:15 За сiм морiв
16:15 «Мистецтво i час»
16:45 Ювiлейний концерт

ТРК «УКРАїНА»
08:50 Вiдверто з М.
Єфросинiною
10:00, 23:45 Зоряний
шлях. Субота
11:00 Х/ф «Що приховує
любов»
12:50 Х/ф «Продається
кiшка»
15:20, 19:40 Т/с
«Анжелiка»
21:50 Х/ф «Я тебе нiколи
не забуду»
УТ-1
08:35 «Золотий гусак»
10:20 Етнографiчнi
замальовки. Грузiя
10:55 С. Вакарчук.
Iнтерв’ю на даху
11:25 Д/ф «Кардинал

2+2
06:40 «Маски-шоу»
10:10 «Вайпаут»
13:00 «ДжеДАI»
14:00 «Реал-Бодрiт»
15:00 Т/с «Мушкетери»
17:10 Х/ф «Механiк»
19:20 8 Тур ЧУ. Металург
З. - Металiст
21:30 Х/ф «Вiйна»
23:30 Х/ф «Хiтмен»
КАНАЛ 1+1
08:00, 08:30 М/с

«Пригоди ведмедикiв
Гаммi»
09:05 «Свiтське життя»
10:00, 19:30 ТСН
10:55 Х/ф «Тато в законi»
14:40, 23:15 «Вгадай
ящик»
15:35 «Спецiальний
випуск. Вечiрнiй квартал»
16:35 «Вечiрнiй квартал»
18:30 «Розсмiши комiка»
20:15 «Українськi
сенсацiї»
21:15 «Вечiрнiй квартал»
5 КАНАЛ
07:00, 08:00, 09:00, 10:00,
11:00, 12:00, 13:00, 14:00,
15:00, 16:00, 17:00, 18:00,
19:00, 20:00, 22:00, 00:00
Час новин
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
09:50 Снiданок з Iскрою

11:35 Майстри ремонту
13:10 Кiно з Я.Соколовою
16:10 Особливий погляд
20:10 Геополiтика
21:00, 00:20 Велика
полiтика
22:30 Твоя влада
23:35 Мiграцiйний вектор
ICTV
07:50 Провокатор
09:35 Секретний фронт
11:30 Дiстало!
12:30, 13:00
Громадянська оборона
12:45 Факти. День
13:45 Iнсайдер
14:40 Т/с «Пес»
18:45 Факти. Вечiр
19:20 Надзвичайнi
новини. Пiдсумки
20:05 Х/ф «Падiння
Олiмпу»
22:20 Х/ф «Еверлi»
ІНТЕР

06:15 Мультфiльми
06:50 Х/ф «Мiльйон у
шлюбному кошику»
08:40 «Школа доктора
Комаровського»
09:35, 03:20 Х/ф «Мерi
Поппiнс, до побачення!»
12:20 Програма «Кохання
з першого погляду»
13:20 Т/с «I все-таки я
кохаю...»
19:00, 20:30 Т/с «Криве
дзеркало душi»
20:00 «Подробицi»
23:15 Х/ф «Хочу дитину»
K1
07:40 «Чи знаєте ви,
що...»
08:10 «Мультфiльми»
09:50 М/ф «Будинок
лиходiїв. Мишачий
будинок»
12:25 Х/ф «Таємниця
Мунакра»
16:10 «Розсмiши комiка»

17:15 «Орел i Решка.
Шопiнг 2015»
18:10 «Орел i Решка.
Шопiнг. Невидане»
19:10 «Орел i Решка.
Шопiнг»
22:00 «КВН»
00:00 М/ф «РоналВарвар»
ТРК «КИїВ»
08:00 «Ранок по-київськи»
14:05 «Служба порятунку»
14:40, 16:00, 16:55,
18:00, 18:55, 20:55, 23:20
«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»
22:30 «Життєвi iсторiї»
22:55 «Українська
Нацiональна Лотерея»
23:25 «Прогулянки
мiстом»

МЕГА
06:00 Правда життя
08:10 Шаленi розумники
09:50, 20:10 Iгри розуму
12:20 Тихоокеанський
рай
13:10 Дикий Таїланд
15:10 У пошуках пригод
17:40 Мiстична Україна
23:00 Очима слiдчих
НОВИЙ КАНАЛ
06:02 М/c «Пригоди
Джиммi Нейтрона»
07:50 Дешево та сердито
12:30 Хто зверху? - 4
14:30 Т/с «СашаТаня»
17:15 М/ф «Хоробра
серцем»
19:10 М/ф «Мадагаскар
2»
21:00 Х/ф «Полiцейська
академiя 5»
22:45 Х/ф «Проект Iкс:
Дорвалися»

НЕДIЛЯ, 20 ВЕ Р Е С НЯ
НТН
06:55 Т/с «Холостяки»
10:35 «Народний кухар»
12:00 «Крутi 90-тi»
12:55 Х/ф «У матросiв
немає запитань»
14:20 «Розсмiши комiка»
16:10 «Легенди карного
розшуку»
19:00 Т/с «Лiгво змiя»
23:30 Х/ф «З-пiд землi»
СТБ
07:10 «Все буде добре!»
09:00 «Все буде смачно!»
10:15 «Караоке на
Майданi»
11:15 «МастерШеф - 5»
16:00 «Х-Фактор - 6»
19:00 «Слiдство ведуть
екстрасенси»
20:00 «Мiстичнi iсторiї-7 з
П. Костiциним»
22:10 «Врятуйте нашу
сiм’ю - 4»
ТЕТ

08:15 М/с «Смiшарики»
10:55 М/с «Мiкi Маус»
11:15 М/ф «Риф 3D:
Приплив»
12:35 Т/с «Ксена принцеса-воїн»
14:20 Х/ф «Аладiн»
16:40 Х/ф «Мої
африканськi пригоди»
18:15 Х/ф «Острiв щастя»
19:50 Х/ф «Острiв
МакКiнсi»
21:35 Країна У
23:00 Дайош молодьож!
ТОНіС
11:15 Х/ф «Прогулянка з
придурками»
14:00 За сiм морiв
16:00 Сили природи
17:00 Концерт П. Зiброва
«У нас є все»
20:00 «Цивiлiзацiя
Incognita»
20:15, 23:50 «Кумири»
20:35 «Свiтськi хронiки»
21:35 Сильнi свiту цього

22:00 Х/ф «Янгол - А»
00:00 «Вихiдний, пiсля
опiвночi»
ТРК «УКРАїНА»
06:40 Подiї
07:20 Реальна мiстика
09:10 Т/с «Будинок
сплячих красунь»
13:00 Х/ф «Я його
злiпила»
15:10, 20:00 Т/с
«Анжелiка»
19:00 Подiї тижня з О.
Панютою
19:40 10 хвилин з
прем’єр-мiнiстром
22:00 Х/ф «Що приховує
любов»
23:50 Зоряний шлях
УТ-1
08:20 «Золотий гусак»
10:50 Т/с «Польськi
свята»
12:55 Д/ф «Революцiя: за
i проти»

14:55 Тенiс. Кубок Девiса
19:25 Театральнi сезони
21:00 Новини
21:30 Прем’єр-мiнiстр
України А.Яценюк про
реформи
21:40 Перша шпальта
22:20 Альтернативна
музика
23:00 День Янгола
2+2
07:50 «Нове Шалене
вiдео по-українськи»
11:00 «Люстратор 7.62»
12:00 «Цiлком таємно»
13:00 «Секретнi
матерiали»
14:00 «Реал-Бодрiт»
15:00 Х/ф «Водосток»
16:50 8 Тур ЧУ. Волинь Динамо
19:15 8 Тур ЧУ. Днiпро
- Зоря
21:30 «Профутбол»
23:00 Євробаскет 2015.
Фiнал
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Осіння прикмета: якщо у вас у дворі встановлюють
новий дитячий майданчик — на носі вибори

5 КАНАЛ
07:00, 08:00, 09:00, 10:00,
11:00, 12:00, 13:00, 14:00,
15:00, 16:00, 17:00, 18:00,
19:00, 20:00, 22:00, 00:00
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
17:35 Велика полiтика
19:25 Невигаданi iсторiї
20:10 Експертна тема
21:40 Час-Time
23:15 Фiнансовий
тиждень
23:30 Територiя закону
ICTV
07:20 Т/с «Рюрики»
09:40 Зiрка YouTube
11:00, 13:10 Дивитись
усiм!
12:45 Факти. День
14:15 Х/ф «Код доступу»
16:15 Х/ф «Падiння
Олiмпу»
20:25 10 хвилин з
Прем’єр-мiнiстром
України
20:35 Х/ф «Штурм Бiлого
дому»
23:15 Х/ф «S.W.A.T.
Спецназ мiста янголiв»

ІНТЕР
06:45 Х/ф «Москальчарiвник»
08:15 «уДачний проект»
09:05 «Готуємо разом»
10:00 «Орел i Решка.
Ювiлейний 2»
11:00 «Орел i Решка.
Незвiдана Європа»
12:05 Т/с «I все-таки я
кохаю...»
19:00 «Кохання з першого
погляду»
20:00 «Подробицi тижня»
21:50 «10 хвилин з
Прем’єр-мiнiстром»
22:00 Х/ф «Вагома
пiдстава для вбивства»
K1
08:10 «Рецепти щастя.
Нова iсторiя»
11:30 Х/ф «Таємниця
Мунакра»
13:20 «Розсмiши комiка»
14:20 «Орел i Решка.
Шопiнг 2015»

15:15 «Орел i Решка.
Шопiнг. Невидане»
16:15 «Орел i Решка.
Шопiнг»
18:15 «Вечiрнiй квартал»
20:00 М/ф «Пригоди
iмператора»
23:10 «КВН»

МЕГА
06:00 Правда життя
07:30 Д/ф «Доктор Хайм»
09:50, 20:10 Iгри розуму
12:20 Дикий Таїланд
15:10 У пошуках пригод
17:40 Мiстична
Україна
23:00 Очима слiдчих

ТРК «КИїВ»
08:00 «Ранок по-київськи»
13:00 «Здрастуй, рiдне
село»
13:30 «Київський ринг з
Реною Назаровою»
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»

НОВИЙ КАНАЛ
06:05 М/ф «Ку! Кiн-дзадза»
10:22 М/ф «Хоробра
серцем»
12:10 Х/ф «Нереальний
блокбастер»
13:55 Х/ф
«Супергеройське кiно»
15:40 Х/ф «Полiцейська
академiя 5»
17:30 М/ф «Мадагаскар
2»
21:00 Х/ф «Полiцейська
академiя 6»
22:40 Х/ф «Полiцейська
академiя 7»

Наш індекс у Каталозі місцевих періодичних видань 40007

Директор КП «Редакція газети «Вишгород» — Віталій Кутаф’єв

П о гл я д и р е д а к ц і ї н е з а в ж д и з б і г а ю т ь с я з
думкою авторів публікацій.
Редакція залишає за собою право
скорочувати надані матеріали,
які не рецензують і не повертають.
Відповідальність за достовірність даних
несуть автори публікацій
(рекламодавці).
Матеріали, опубліковані під знаком ,
друкуються на платній основі.
Останній термін надання матеріалів —
середа, 13-00

КАНАЛ 1+1
06:05 «Недiля з
Кварталом - 2»
09:00 «Лото-забава»
10:05 ТСН
12:10 «Iнспектор
Фреймут»
14:55 «Мiняю жiнку - 10»
16:10 Х/ф «Москва
сльозам не вiрить»
19:20 «10 хвилин з
Прем’єр-мiнiстром»
19:30, 05:15 «ТСНТиждень»
21:00 Х/ф «Шiсть соток
щастя»
23:00 «Свiтське життя»

ДОРОГО КУПЛЮ БУРШТИН
(каміння, намисто, брошки, кулони).
А ТАКОЖ — картини, килими, предмети старовини.
Тел: (097) 848-08-01
ВИШГОРОДСЬКИЙ МІСЬКИЙ ДИТЯЧО-ЮНАЦЬКИЙ
ДУХОВИЙ ОРКЕСТР-СТУДІЯ «ВОДОГРАЙ»
оголошує набір хлопчиків (учнів 3-9 класів) для навчання
грі на духових інструментах.
Готуємо музикантів до служби в оркестрах Збройних сил
України. Ті, хто мають добрі результати у навчанні, користуються пільгами при вступі до середніх та вищих навчальних
закладів (де є оркестри).
Звертатись: м. Вишгород, вул. Мазепи, 7-б (біля Вишгородської КДЮСШ). Тел: (04596) 32-668, бухгалтерія
Вважати недійсним втрачену печатку ТОВ «Даш-Бент Інвест» та чисті бланки з підписом керівника і відбитком печатки
ТОВ «Даш-Бент Інвест»

Безкоштовні
оголошення

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

ПРОДАМ
Погріб, кооператив «Весна», по вул. Київській
Тел: (096) 44-64-097

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
Багажник для «Жигулів».
Тел: (067) 748-40-27, (097) 330-15-37
М’який куточок (диван + 2 розкладні крісла)
2 500 грн. Тел: (066) 916-27-28

А ти вже ПЕРЕДПЛАТИВ ««Âèøãîðîä
Âèøãîðîä»» на 2015 рік? працює: понеділок — п’ятниця,
У Вишгороді відділ передплати Центру поштового зв’язку №10 (пл. Т. Шевченка, 2)
Індекс газети «Âèøãîðîä» у Каталозі місцевих періодичних видань 40007

з 8:30 до12: 30 і з 13:30 до 17:30.
Тел: (04596) 54-349
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2015 року

Мозаїка

Вишгород

Знання історії захищає наше
майбутнє від помилок минулого
Пам’ятаємо, шануємо…
Колектив Національного
музею-заповідника
«Битва за Київ у 1943 році»
Експозиція Національного музею-заповідника «Битва за Київ у 1943 році» має
обмежені часові рамки — висвітлювання
подій Київської наступальної операції вересня-листопада 1943 року. Музей, власне, й побудовано на місці, де у листопаді
1943-го три дні знаходився командно-спостережний пункт штабу І- го Українського
фронту, що звільняв столицю України місто Київ.
Але ми приділяємо увагу ВСІЙ неоднозначній історії Другої світової війни, а також війни, яку потім стали називати «афганською».
Не могли ми обійти увагою й останні події в
Україні — революцію Гідності та «неоголошену» війну на Сході держави.
У березні минулого року на виставці,
присвяченій Небесній сотні та героям Майдану, було експоновано фотографії та документи загиблих на Майдані наших земляків
— Ігоря Пехенька та Володимира Кіщука.
Під час анексії Росією Криму наш колектив одним із перших — мітингом та підняттям
на території музею прапора Військово-Морських Сил України — підтримав українських
військових моряків, які залишились вірними
присязі.
8 серпня 2014 р. на презентації виставки патріотичного плакату «Україна більше за
життя» були присутні військовослужбовці в/ч
3027, учасники АТО. (Ця подія активно висвітлювалася районною та столичною пресою,
українськими телеканалами.)
Рік тому за ініціативи адміністрації музею
(після приведення у належний стан волонтерами) з експозиції під відкритим небом були
передані діючі музейні експонати: БТР — 60
ПБ та БРДМ-ІІ у 25-й батальйон «Київська
Русь» та УДК.
Протягом усього зимового періоду на
базі музею проводились практичні заняття з
підготовки мінометників самооборони Києва
та Київської області.
Із травня цього року по сьогоднішній
день у нашому музеї експонується виставка
«Твої сини, Україно!». Це є спільним проектом музею, ВГО «Союз «Народна пам`ять»
(Ярослав Жилкін) та благодійного фонду
Вишгородщини «З відкритим серцем у майбутнє» (Ірина Шугайло). Активну участь у її
створенні взяв районний військовий комісар
Микола Прибора.
Ця виставка — одна з найкращих у Києві. Експонати надані волонтерами місії «Чорний тюльпан», чиїми зусиллями знайдені і
передані матерям та рідним сотні загиблих
українських хлопців із місць боїв на території так званої ДНР. Унікальні експонати:
солдатські кітелі, побиті «градами», санітарні
носилки зі слідами солдатської крові, поневечені двері від пожежної машини з Іловайська, бойові прапори, згорівші каски, оберіг
— дитяча іграшка «мішка» з Дебальцева (до
речі, «мішками» в зоні АТО називають танки). Мороз попід шкірою, коли дивишся на
речі тих, хто вже ніколи не вернеться додому,
не обніме своїх близьких. Блокноти, іконки,
хрестики, листи, дитяча аплікація «Папусі від
Настусі»…
6 травня 2015 року — у день св. Георгія
Побідоносця — волонтери «Чорного тюльпана» передали сестрі Юрія Ковальчука його
особистий жетон і землю з місця, де він загинув, — згорів у своєму БТРі. На презентації
виставки також були присутні мати і родичі
загиблого Олександра Устименка із села
Гаврилівка, командира взводу 72-ї окремої
механізованої бригади, який загинув 24 серпня 2014 року від кулі снайпера під Волновахою, і мати командира відділення 95-ї окремої
аеромобільної бригади Костянтина Непопа з
Хотянівки (загинув 2 лютого 2015 р. поблизу
Пісків), голова Київської обласної державної
адміністрації Володимир Шандра, керівники
Вишгородського району, представники ветеранських організацій.
Особлива вітрина присвячена восьми
уродженцям Вишгородського району, які заплатили своїм життям за нашу свободу. Ось
їхні імена: Євген Єрмаков, Анатолій Савченко, Денис Ханчич, Олександр Устименко, Микола Чердловський, Костянтин Непоп, Олександр Костюченко, Яніс Лупікс.
Про виставку «Твої сини, Україно!» не
раз розповідали київська преса, Інтернет і
телебачення.
Тому співробітники музею вважають непрофесійною статтю, надруковану в одному з
місцевих так званих незалежних видань. Що
має на увазі автор допису, коли стверджує,
що в Національному музеї-заповіднику «Битва за Київ у 1943 році» «порівняно з радянськими часами нічого не змінилося» та пише
про «дух великої перемоги великої і непереможної радянської армії» в експозиції музею і
її «комуністично-пропагандистську направленість», — питання риторичне.
Передвиборчою провокацією (вірогідно,
замовною) виглядає і блюзнірське паплюжен-

ня пам’яті Вишгородського міського голови
Віктора Решетняка, котрого в останню путь
проводжало все місто і район.
Одним із аспектів національно-патріотичного виховання населення і, перш за все,
молоді — є знання історії рідної землі в комплексі, а не порізаної на шматки. Саме знання
історії захищає наше майбутнє від помилок
минулого.
Так, на третьому поверсі музею до 9
травня ц. р. була відкрита нова виставка
«Роль України у Другій світовій війні». Разом
із рідкісними зразками зброї минулого століття, особистими речами, яких торкались руки
солдат Другої світової, на манекенах виставлено обмундирування: зірочки на погонах та
пілотках, серп і молот — на нагородах радянських солдатів та свастика, есесівські руни
— на формах і нагородах обмундирування
Вермахту та «СС».
Це що, «радянські цінності і підходи»?
Напевно, кореспондент так званого незалежного видання у музеях взагалі не буває, тож
не знає, що музей не є назавжди законсервованим об`єктом, що експозиції його постійно
змінюються.
Тимчасові виставки музею розкривають
подвиг простих українців, солдатів, наших дідів та прадідів. Адже ні для кого не секрет, що
50 % особового складу РСЧА складали мешканці України. І вони не винні в тому, що жили
в Радянському Союзі, були мобілізовані, гідно
боролися з ворогом, так само, як зараз борються їхні нащадки на Сході за незалежність
України. Саме цим простим солдатам присвячена виставка.
До речі, кожен другий українець — боєць
РСЧА загинув на фронті, і більшість їх так і
не було поховано. Музей постійно підтримує
пошуковців, які піднімають останки досі не
похованих солдатів Другої світової війни, а
деякі співробітники музею є членами пошукових загонів.
На території музею, на братській могилі з останками 26 невідомих радянських
солдатів (лише один із них розпізнаний) 28
жовтня 2014 року було відкрито пам’ятний
знак Невідомому солдату. На відкритті був
присутній народний депутат України Ярослав
Москаленко, який сприяв створенню цього
пам’ятного знаку.
Кожного з відвідувачів музею зачіпають
за живе слова, що викарбувані на могилі:
Невідомий солдате!
Ти загинув за визволення
нашої рідної землі в далекі
1941-1944 роки.
З новою величчю постає
Твій Безсмертний Подвиг,
в той час, коли Україна
виборює свою незалежність та цілісність.
Слава Україні! Героям слава!
Не випадково частину пошуковців, які в
мирний час знаходили та ховали бійців Другої світової війни, зараз об’єднала гуманітарна місія «Чорний тюльпан», інші волонтерські
організації.
Під час війни 1941-1945 рр. Радянський
Союз та Німеччина були ворогами. Солдати
вбивали один одного. Але час змінився. Символічно, що саме німецька делегація, яка відвідала музей у жовтні 2010 року, визнала, що
його територія відповідає вимогам місії Товариства «Вулиця Миру — Вулиця скульптур у
Європі». (Ця ідея Миру належить скульптору
Отто Фрейндліху, який загинув у концентраційному таборі Майданек. 8 травня 2012 року
на території нашого музею відбулося відкриття Монументу Європейської вулиці скульптур
«Символ Миру».)
Принагідно запрошуємо видавців, редколегії і насамперед — спонсорів так званих
незалежних видань відвідати наш музей не
один раз та на власні очі упевнитися — є в
музеї зміни чи ні.
Зі свого боку колектив музею готовий
надати допомогу в організації виставки, присвяченої подіям на Сході України, у приміщенні РДА, районної чи міської рад.

