«Ми рішуче налаштовані на те, щоб Україна кардинально змінила імідж»
Президент Петро Порошенко наголосив, що подолання корупції та унеможливлення уникнення відповідальності перед
законом хабарників — одні з основних
завдань реформи судової гілки влади та
правоохоронних органів.
«Судова реформа має забезпечити невідворотність покарання для хабарників. Не
домовляться. Ні олігархічна «криша», ні вкрадені мільярди, ні політичні зв’язки — нічого не
врятує», — сказав Глава держави 13 вересня
в інтерв’ю українським телеканалам. Президент також висловився за введення відповідальності суддів «за те, що вони відпускають
хабарників».
Президент зазначив, що створено низку

нових державних структур, які вже користуються довірою з боку населення. «З одного
боку тому, що вони не беруть хабарів. І друге — вони мають бути рішучими у викоріненні
корупції», — наголосив Петро Порошенко.
Зокрема, продовжується відкритий відбір до
поліції, розпочато тестування місцевих прокурорів, дібрано детективів до Національного
антикорупційного бюро. Вони проходять тести, перевірки на детекторі, рівня IQ тощо —
те, чого раніше не робилося в Україні.
«Звільняти треба не одного, не двох, не
заступника Генерального прокурора чи Генерального прокурора, як дехто хоче. Це нічого
не змінить, кого б ви не призначили. Змінювати треба систему. Все, що ми можемо зроби-

ти, будемо робити», — наголосив Президент.
«Ми рішуче налаштовані на те, щоб Україна кардинально змінила імідж. Для цього потрібне законодавче врегулювання, яке майже
завершено, нормативні зміни», — сказав
Глава держави, висловивши подяку громадським діячам, парламентарям, міжнародним
партнерам, які допомагають втілювати це в
життя.
Президент повідомив, що за останній місяць СБУ затримала в 10 разів більше хабарників, а Генеральна прокуратура за останні 2
місяці — у 4,5 рази більше хабарників, ніж за
останній рік.
Відповідаючи на запитання, коли буде завершено судову реформу, Петро Порошенко

повідомив, що Конституційна комісія завершила роботу над змінами до Конституції в
частині судової реформи, і текст спрямовано
на розгляд Венеціанської комісії. Глава держави висловив сподівання, що вже за 2 тижні
Україна отримає висновки по цьому проекту,
і потім відбудеться широке обговорення змін
до Основного Закону.
Президент закликав представників громадськості, депутатів, експертів взяти участь
у їх обговоренні. «Не будьте байдужими. Текст
є на сайті Верховної Ради — висловлюйтесь!
Політичні сили — не будьте байдужими, надавайте свої пропозиції! І як тільки буде зібрано
всі думки, проект буде направлено до Верховної Ради», — сказав Глава держави.
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Читай і пиши про СВОЄ місто
Виходить з 4 листопада 1995 року

Дитячі садочки:
реальність і
перспектива

Субота, 19 вересня 2015 року, № 38 (1038)

Пряма мова

Офіційно

Про скликання XLIX сесії
Вишгородської міської
ради VI скликання

Завершується процедура по обговоренню проекту містобудівної документації «План зонування
території в м. Вишгороді». Цей документ, а також
детальні плани окремих територій є важливими
складовими стратегії розвитку міста. Вони дадуть
змогу уточнити, де і що будувати. І обговорення
їх широким загалом є дуже позитивним процесом.
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аФішка
19 ВЕРЕСНЯ (СУБОТА)
12:00-17:00 — VI Міжнародний духовний Межигірський фестиваль народної пісні та ручних ремесел.
Курсуватиме безкоштовний автобус: із 11:00 до 13:00 —
до Межигір’я із Вишгорода (центр, пам’ятник свв. Борису і Глібу біля адмінбудинку); із 16:00 — із Межигір’я до
Вишгорода
18:30 у БК «Енергетик» (просп. І. Мазепи, 9) —
відкриття першого театрального сезону Вишгородського камерного театру (VKT). Вистава м. Жванецького «Одеські дачі» йде без перерви. Замовлення
квитків: Alek.kolot@yandex.ru або за тел: 38 063-859-7525, 38 066-403-60-17

ПОКОЛІННЯ на фестивалі

«Коростень єднає
Україну» >16

«Uptown Life StreetBall Cup»
15:00 на стадіоні «Енергетик» — чемпіонат по стрітболу «Uptown Life StreetBall Cup»
26 ВЕРЕСНЯ (СУБОТА)
11:00-18:00 на набережній Київського водосховища (біля бетонної чайки) — Спортивний ярмарок. Докладніше — чит. на стор. 11
27 ВЕРЕСНЯ (НЕДІЛЯ)
15:00 у Вишгородському міському центрі художньо-естетичної творчості учнівської молоді «Джерело» — лекція на тему «Історія міста Вишгорода» (Олена
Бреяк, зав. відділом краєзнавства Київського обласного
центру наукових досліджень пам’яток культурної спадщини Управління культури, національностей та релігій
Київської ОДА). Вхід вільний. Тел: 067-603-54-81

Міські
виборчі округи
План зонування
територій

Розпорядження від 14 вересня 2015 р. № 10
Керуючись ч. 6, ч. 9 ст. 46, ч. 3 ст. 50 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», скликати
XLIX сесію Вишгородської міської ради VІ скликання 24
вересня 2015 року о 10:00 у залі засідань адмінбудинку,
пл. Т. Шевченка, 1, з таким порядком денним:
1. Про затвердження звіту про виконання Вишгородського міського бюджету за 1 півріччя 2015 року.
2. Про затвердження звіту використання коштів цільового фонду Вишгородської міської ради за 6 місяців
2015 року.
3. Про передачу на баланс та для експлуатації КПЖ
і КГ Вишгородської міської ради транспортного засобу.
4. Про внесення змін до рішення Вишгородської
міської ради від 15.01.2015 року № 42/9 «Про Вишгородський міський бюджет на 2015 рік».
5. Про затвердження детального плану території, що
розташована на вул. Н. Шолуденка в м. Вишгороді Київської області.
В. о. міського голови М. РЕШЕТНІКОВА

На свято дерунів

А ти вже ПЕРЕДПЛАТИВ ««Âèøãîðîä
Âèøãîðîä»» на 2015 рік?
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
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Кредит —
не проблема
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Учень ...
з інструкцією

Офіційний сайт міськради: www.вишгород.com.ua

>12

Позбувайтесь
негативу
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Невідома
Україна

>14
>15

Ольга ДЯЧЕНКО
Ми — із Ольжиного града.
Друзів Вишгород віта.
Коростень відвідать раді,
Щоб єдналися міста.
Різних є доріг чимало
До чужої сторони,
А ми Коростень обрали —
Смакувати деруни.
Свято це таке веселе!
Дружний гурт завжди збира.
Рушниками долю стеле
Миру, злагоди, добра.
Хай над нашим рідним краєм
Небо сонцем розцвіта.
Слово, пісня нас єднає,
Щоб єдналися й міста.

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

2

19 вересня

Додаток 11
до Порядку надання Центральній
виборчій комісії інформації щодо підготовки
та проведення місцевих виборів

Календар

Вибори 25 жовтня 2015 р.
(Початок у № 37’2015 р.)
До 20 вересня – Оприлюднення
на офіційному веб-сайті Центральної
виборчої комісії переліку політичних
партій, якими прийнято рішення про
участь їх місцевих організацій у відповідних місцевих виборах.
Із 21 вересня – Висування кандидатів у депутати, кандидатів на посаду
сільського, селищного, міського голови.
До 24 вересня – Опублікування
в газетах «Голос України» та «Урядовий кур’єр» переліку громадських
організацій, яким надано дозвіл мати
офіційних спостерігачів на місцевих
виборах; Затвердження форми та
кольору виборчого бюлетеня для
кожних місцевих виборів; Визначення порядку проведення жеребкування щодо розміщення назв місцевих
організацій партій, кандидати в депутати від яких зареєстровані відповідною територіальною виборчою комісією в багатомандатному виборчому
окрузі, у виборчому бюлетені.
До 30 вересня – Подання до
територіальної виборчої комісії документів для реєстрації кандидатів у
депутати, кандидатів на посаду сільського, селищного, міського голови.
До 1 жовтня – Прийняття рішення про реєстрацію кандидата (кандидатів) у депутати, кандидата на посаду сільського, селищного, міського
голови або про відмову в реєстрації.
До 3 жовтня – Передача Центральній виборчій комісії інформації
про виборчі списки кандидатів у депутати місцевих організацій партій із
зазначенням відомостей про кандидатів у депутати, включених до таких
списків, а також відомостей про реєстрацію кандидатів на посаду міського голови в порядку та за формою,
встановленими Центральною виборчою комісією; Оприлюднення відомостей про реєстрацію кандидатів у
депутати місцевих рад, кандидатів на
посаду сільського, селищного, міського голови у визначений комісією
спосіб
Далі — у наступному номері

Соціум

2015 року

Форма № 11
Чергові вибори місцевих рад та сільських, селищних, міських голів
25 жовтня 2015 року
___________________________
(вид, назва місцевих виборів та дата їх проведення)
ВІДОМОСТІ
про утворення територіальних виборчих округів з виборів депутатів
Вишгородської міської ради
_____________________________________________
(Верховної Ради Автономної Республіки Крим, назва обласної, районної, міської,
районної у місті ради)

18.

Вул. Ю. Кургузова, 1-А (1), 1-А (2), масив ГАЕС, масив
Дідовиця, 75, 116, 303, 323, 350, 335, вулиці: Яблунева
165, 167, 199, 201, 203, 204, 243, 257, 258, 259; Ягідна 3,
10, 20, 35, 40, 41, 49, 64, 75, 91, 92, 94; Спаська 14, 17,
26, 37, 45, 46, 50, 52, 55, 57, 58, 86, 94, 109, 111, 112,
113, 115, 188; Фіалкова 9, 45А, 49, 265, 273, 282, 291;
Фруктова 16, 20, 30, 63, 65, 81, 147, 187, 195, 206, 210,
223Б; Покровська, Полунична, 27, 29, 69, 101; Ромашкова,
20, 303; Малинова, 5, 6, 24, 31; Калинова, 1, 6, 18, 25, 37, 85,
118; Квіткова 228; Виноградна 14, 17, 60, 122, 134, 141, 142;
Вишнева 5, 11, 19, 344, 345, 346; Айвова 6, 35, 41, 214, 235,
238; Ожинова, 19, 337; вул. А. Первозванного, 132, 193;
пров. Преображенський 5

654

19.

вул. Ю. Кургузова, 11-А; вул. Б. Хмельницького, 9, вул. В.
Симоненка, 10

625

20.

Вул. Н. Шолуденка, 6-А; вул. Ватутіна 1, 1А, 2, 2А, 2Б, 3, 4, 7,
8, 9, 10, 11, 11А, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 21А, 23, 23А,
23Б, 24, 25, 25А, 26, 26А, 26Б, 29, 29А, 33, 33Б, 35, 36, 37, 38,
40, 41, 42, 42А, 43, 44, 45, 47А, 49, 50, 50А, 58, 60, 64, 68, 70,
72, 74, 76, 76А, 77, 78, 78А, 80, 82, 84, 88, 90, 92, 94, 96, 96А,
96/1, 98, 100; вул. Межигірського Спасу, 2, 5, 14, 16, 16А, 17,
18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 29А, 30, 30А, 31, 33,
35, 36А, 38, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54,
55, 55А, 56, 57, 58, 59, 59А, 60, 60А, 61, 61А, 62, 63, 65, 67, 69,
69А, 69Б, 69В, 69Г, 71, 75, 77, 79, 81, 83, 83А, 85, 331; вул. П.
Калнишевського, 2, 2А, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18,
19, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 38, 40, 42, 44, 46, 46А, 48, 50,
54, 56, 58, вул. Семена Палія, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7А, 7Б, 8. 9, 10,
11, 12, 13, 15, 19, 20, 23; вул. Парусна, 2, 2-а

737

21.

Вул. Набережна, 2; вул. Н. Шолуденка, 3; вул. Старосільська
1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 14; вул. Дніпровська, 1.

741

22.

Вул. Н. Шолуденка, 5, 6, 8

722

23.

Вул. Гриненко, 1-А; вул. Лугова, 3; вул. В. Симоненка, 2

700

24.

Вул. Гриненко, 1, 1-Б, 2, 4, 5, 5-А, 6, 8, 8-А, 8-Б, 9, 10, 10-А,
11, 11-А, 12, 14, 15, 19-А, 22; вул. Лугова 10, 11, 12, 15, 15А,
17, 17А, 18, 19, 20, 20А, 21, 22, 23, 23А, 24, 24А, 25, 26, 27, 27А,
28, 29, 30, 31, 32, 33, 33А, 34, 35, 36, 37, 38, 38А, 39, 39/2, 40,
41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 48А, 49, 49А, 50, 52, 53, 54, 56, 57,
58, 59, 60; вул. В. Симоненка, 1-А, 1-Б;вул. Т. Шевченка, 3, 5,
6, 6А, 6Б, 6В, 6Г, 7, 8, 15Д; пров. Дніпровський, 1, 2, 3, 4, 5, 5А,
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 21, 21А, 22, 23, 24,
24А, 26, 27, 29

675

25.

пл. Т. Шевченка, 3; вул. В. Симоненка, 4, 4-А, 4-В, 6

694

26.

вул. Ю. Кургузова, 2, 4-А, 4-Б, 6, 9

670

27.

вул. В. Симоненка, 5, 7, 8; вул. Ю. Кургузова, 4, 10

685

Номер
територіального
виборчого
округу

Опис меж територіального виборчого округу

1.

вул. Набережна, 22; вул. Київська, 2, 4, 5.

644

2.

вул. Київська, 8;9;11;12, 20.

644

3.

Вул. Київська, 6; вул. В. Мономаха буд. 1, 2, 2-А, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 11, 15, 17, 17-А, 19, 21; вул. Глібова 1А, 1/1, 2, 3, 5,
7, 8, 9, 10, 11, 11А, 12, 13, 13А, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 25, 25А,
27, 27А, 29, 31А, 33, 33А, 35, 41, 43; вул. КЛИДС №102, вул.
Космонавтів 1, 5, 7, 9; вул. Максимовича 2, 4, 6, 8, 10; вул. О.
Довженка 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 16А, 17,
18, 19, 20, 21, 21/2, 22, 23, 23А, 25, 27, 27/2, 29, 41, 51; вул.
Піщана 2, 2А, 2Б, 3, 4, 5, 5А, 6, 7, 7А, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,
14А, 15, 16, 17, 18, 8А, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 27А, 28,
29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36А, 37, 38, 39, 40, 41, 45, 46, 47; вул.
Святославська 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15/1, 15/2, 16,
17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 24А, 25, 26, 27, 27А, 28, 29, 30, 32А,
33, 34, 35, 36, 37, 38, 38А, 40, 42, 44, 44А, 46, 47; квартал 87

685

4.

Пр-т Т. Шевченка, 9-А, 11; вул. Набережна, 8

719

5.

Пр-т. Т. Шевченка, 2-Д, 7-А, 9; пров. Прожекторний, 3, 5, 7,
9, 13, 19, 21, 21А, 23, 24, 24А, 25

735

6.

Пр-т Т. Шевченка, 6-А, 7, 7/1;вул. Набережна, 12; пров. М.
Коцюбинського 1А, 3; вул. Космонавта Поповича, 10, 12, 12А,
14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20А, 21, 21А, 22, 23, 24, 25, 26, 28,
28А, 30, 30А, 32

744

7.

вул. М. Грушевського, 8, 10; пр-т І. Мазепи, 1, 4-А

611

28.

Вул. Київська, 18; вул. В. Симоненка, 1, 3

733

8.

Вул. Н. Шолуденка, 15-Д; пров. Квітневий 2, 2А, 2Б, 2В; пр-т.
І. Мазепи, 6, вул. М. Грушевського, 5, 7, 9; мікрорайон
«Берізки»

611

29.

Пр-т. І. Мазепи, 13/9; вул. Н. Шолуденка, 6-Г

543

30.

Вул. Н. Шолуденка, 6-Б, 6-В; вул. М. Грушевського, 4

552

31.

Пр-т І. Мазепи, 12; вул. Н. Шолуденка, 7

530

32.

Вул. Шкільна, 7, 7/1; пр. -т. Т. Шевченка, 2-Г, 3.

605

33.

Пр-т Т. Шевченка, 6

818

34.

Пр-т Т. Шевченка, 3-А, 5; вул. Шкільна, 1, 1А, 1Б, 1Г, 3, 5, 7А,
9, 9Б, 11, 12, 14, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 29А, 31, 32,
33, 35, 35А, 36, 37, 38, 42, 44, 45, 45А, 47, 49, 51, 53, 55, 55А,
61, 63, 65, 65/2, 71, 73, 77, 79, 83, 85, 87, 89, 90, 91

728

Орієнтовна
кількість
виборців
в окрузі

9.

Пр-т І. Мазепи, 3; вул. М. Грушевського, 6; пр-т. І. Мазепи,
2

605

10.

вул. Дніпровська, 2, 4, 3, 3-Б; пр-т. І. Мазепи, 11

722

11.

вул. Набережна, 4, 4-А; вул. Дніпровська, 6

732

12.

вул. Набережна, 6-А; вул. Дніпровська, 3-А, 5

759

13.

Вул. Дніпровська, 7, 8, 9, 11; пр-т І. Мазепи, 5

649

14.

Вул. Б. Хмельницького, 1, 2, 3, 6, 7-А; пр-т І. Мазепи, 7, 10

734

Звітували та обирали

15.

Вул. Б. Хмельницького, 4, 5, 7, 7-Б; вул. М. Грушевського,
1, 3

752

Влас. інф.

16.

Вул. Ю. Кургузова, 3-Б; вул. Б. Хмельницького, 8

611

15 вересня 2015 р. у великому залі адмінбудинку відбулась сьома конференція організації
ветеранів
Вишгорода.
Голова міської ради ветеранів прозвітував про виконану роботу за
чотири роки. Роботу ради за поточний період оцінили позитивно. Також
прослухали звіт ревізійної комісії.
У ході конференції обрали новий
склад ради ветеранів, ревізійної комісії та делегатів на Вишгородську
районну конференцію.

17.

Вул. Ю. Кургузова, 3-А, 11; вул. М. Грушевського, 12

594

Конференції

Вишгород

Вишгородська міська виборча комісія інформує, що згідно з постановою Центральної виборчої комісії від 10 серпня 2015 року № 170 ( із
змінами, внесеними згідно постанови ЦВК від 7
вересня 2015 року № 234):
1. Розмір грошової застави для кандидата
на посаду Вишгородського міського голови на
чергових виборах місцевих рад та сільських,
селищних, міських голів 25 жовтня 2015 року
складає 1 115 ( одна тисяча сто п’ятнадцять гривень).

Виборчі
округи

2. Розмір грошової застави для виборчого
списку кандидатів у депутати Вишгородської
міської ради на чергових виборах місцевих рад
та сільських, селищних, міських голів 25 жовтня 2015 року складає 1 115 ( одна тисяча сто
п’ятнадцять гривень).
3. Спеціальний рахунок, на який вноситься
грошова застава: 37324042069390 Вишгородська міська виборча комісія Вишгородського
району Київської області, ЄДРПОУ 34068538,
МФО 821018, УДКСУ у Вишгородському районі.

4. Довідки за телефоном: (063) 431-12-12
Вишгородська міська виборча комісія інформує про утворення територіальних виборчих
округів з виборів депутатів Вишгородської
міської ради.
Голова Вишгородської міської виборчої комісії — Микола Іванович Терновий.
Тел: +38 050-588-80-88
+38 063-431-12-12
e-mail: terni.ua@mail.ru
e-mail: terni@vista.in.ua Skype: vista_terni

Живемо здорово

Платникам 4-ї групи

Оклади бюджетників
Zaxid.net
У Міністерстві соціальної політики
України розповіли, наскільки з 1 вересня
2015 року зросли посадові оклади працівників бюджетної сфери, зокрема системи охорони здоров’я, освіти та культури. Дані про розміри посадових окладів
повідомив заступник міністра соціальної
політики Віталій Мущинін.
Зокрема,
працівники
охорони
здоров’я будуть отримувати:
молодша медична сестра (4 розряд) —
1403 грн (було 1243 грн);
фельдшер, операційна медична сестра (10 розряд) — 1842 грн (було 1551 грн);
лікар-терапевт вищої категорії (13 розряд) — 2297 грн (було 1934 грн);
лікар-хірург вищої категорії (14 розряд) — 2449 грн (було 2062 грн).
Соціальні працівники отримуватимуть:
працівники ІІ категорії (9 розряд) —
1751 грн (було 1474 грн);

Голова Терновий М. І
Секретар Михайленко С. П.
16 вересня 2015 року

соціальний робітник — 1467 грн (було
1263 грн).
Працівники освіти будуть отримувати:
помічник вихователя дитячого дошкільного закладу (6 розряд) — 1467 грн
(було 1263 грн);
вихователь дошкільного закладу І категорії (11 розряд) — 1994 грн (було 1678
грн);
вчитель вищої категорії (12 розряд) —
2145 грн (було 1806 грн);
викладач вищого навчального закладу ІІІ-ІV рівня акредитації (16 розряд) — 2823
грн (було 2377 грн).
Працівники культури отримуватимуть:
музейний доглядач (3 розряд) — 1393
грн (було 1233 грн);
екскурсовод, лектор (11 розряд) —
1994 грн (було 1678 грн);
провідний бібліотекар (12 розряд) —
2145 грн (було 1806 грн);
артист театру драми вищої категорії
(15 розряд) — 2611 грн (було 2198 грн).

Справляння єдиного податку
Вишгородська ОДПІ ГУ ДФС
у Київській області, сектор комунікацій
Із 1 січня 2015 року Законом України від 28 грудня 2014 року № 71-VII «Про
внесення змін до Податкового кодексу
України» фіксований сільськогосподарський податок трансформовано в єдиний податок (виділено в окрему четверту
групу).
Платники єдиного податку четвертої
групи мають сплачувати податок щоквартально впродовж 30 календарних днів, що
настають за останнім календарним днем податкового (звітного) кварталу.
За наданими деклараціями податкові
зобов’язання на 2015 рік нараховуються
помісячно. Як наслідок — в інтегрованій
картці платника податку обліковуються податковий борг та умовно нараховані штрафні санкції.
З метою дотримання вимог чинного податкового законодавства наказом Міністер-

ства фінансів України від 19.06.2015 № 578
«Про затвердження форм податкових декларацій платника єдиного податку», який
зареєстровано у Міністерстві юстиції України 07 червня 2015 року за № 799/27244,
затверджено форму декларації платника
єдиного податку четвертої групи.
Таким чином, платникам єдиного податку четвертої групи пропонується:
— надати уточнюючі податкові декларації з фіксованого сільськогосподарського
податку на 2015 рік (усіх декларацій, наданих у 2015 році) із заповненням розділу
«нараховано до зменшення податкового
зобов’язання», що унеможливить виникнення штучного податкового боргу та умовно
нарахованих штрафних санкцій;
— надати «звітну» декларацію платника
єдиного податку четвертої групи на 2015 рік
за формою, затвердженою наказом № 578.
Граничний термін надання декларацій платника єдиного податку четвертої групи — до
10 жовтня 2015 року.

Вишгород
Лист у номер

Наше місто

Тротуари — це наша безпека

У Вишгородську міську раду
Ми, мешканці вул. М. Грушевського та
житлового масиву «Берізки-Квітневий»,
дуже раді з того, що справа шановного
мера Віктора Решетняка по соціальному вдосконаленню і покращенню нашого
міста продовжується сучасним керівництвом міської ради. Бачимо, знаємо і цінуємо велику роботу з оздоблення двориків,
під’їздів на вул. М. Грушевського.
Та в нас є ще одна давня мрія: мати тротуари з обох сторін проїжджої частини. Зокрема,
були б щасливі і безмежно вдячні за побудову

тротуару (із поручнями) від буд. № 8 на вул. М.
Грушевського і попід магазином «Дніпро» до
пров. Квітневого.
Адже йти в магазини, на ринок, стадіон і
т. д. дуже небезпечно. А як дітям іти до школи
№ 3, до дитсадків із/до житл. масиву (нового)
«Берізки-Квітневий» по дорозі без тротуару?
Їм доводиться по кілька разів перетинати
проїжджу частину, де (практично цілодобово)
інтенсивний рух транспорту.
Звернення до міської ради від жителів буд.
№ 8, 10, 12 на вул. М. Грушевського вже було в
грудні 2014-го (з багатьма підписами).

Тем, кто решает свои юридические вопросы
Світлана ІЛЬЇНА,
м. Вишгород
(Мову і стиль автора збережено)
Хочу сказать большое спасибо двум
девушкам-адвокатам. На весь наш город
только они и САМОПОМОЩЬ мне помогли.
Остальные (а я обошла их всех) просят денег, и, что важно, никто ничего конкретно
не говорит — так, общие фразы.
Я благодарна этим людям за человечность, согласитесь — это редкость. Они не
поленились, выслушали, объяснили, продиктовали: что мне делать. Знаете, уже это дорогого стоит. А решена была, поверьте, очень
серьезная проблема.
Так вот, на весь наш город я хочу сказать

этим двум девушкам — спасибо. Они переселенцы и пытаются выжить. Но выжить, помогая. Они сняли комнату между базаром и
гаражами — переулок Квитневый, 2-а, там
написано «Адвокатское бюро». Галя и Оксана — так их зовут. А «Самопомощь» снимает
комнату в «Рыбе-жабе» — это от «Хлебосола»
к базару первое здание.
Идите к ним — они вам помогут, как помогли мне. А эти девушки, они у себя там потеряли все и, как я поняла, икру не едят, а едят,
как и мы все, — картошку.
И большое спасибо «Самопомощи». Если
вы решите, что это реклама, то что ж, думайте, что хотите. Но это письмо — моя благодарность этим людям, которые не растеряли свою
человечность.

Об’єднання «Самопоміч»
запрошує до співпраці
Завжди раді допомогти
адреса: Н. Шолуденка, 11, оф. 16
(пн-пт: з 11 до 18)

(04596) 2-33-17
097-236-54-80
066-091-84-13

Функціональний автомобіль передали на баланс КПЖ і КГ Вишгородської міської ради
ФОТО — Андрій МАКСІМОВ, «Вишгород»

19 вересня

2015 року

Повідомлення про оприлюднення проекту
Офіційно
регуляторного акта
Виконавчим комітетом Вишгородської
міської ради розроблено проект регуляторного акта «Про внесення змін та доповнень
до рішення Вишгородської міської ради №
8/6 від 31.05.2007 року «Про оренду майна,
що перебуває у комунальній власності територіальної громади м. Вишгорода».
Зазначеним проектом передбачається
внесення змін до діючого регуляторного
акта, який регулює відносини у сфері оренди комунальної власності міста, що повинно значно доповнити і конкретизувати положення, пов’язані з орендою, привести їх у
відповідність з чинним законодавством.
Проект регуляторного акта та відповід-

ний аналіз регуляторного впливу будуть
розміщені на офіційному сайті Вишгородської міської ради http://www.vyshgorodrada.gov.ua/ та опубліковані в газеті «Вишгород».
Зауваження та пропозиції до проекту
регуляторного акта від громадян, суб’єктів
господарювання, їх об’єднань, наукових
установ та консультативно-дорадчих органів прийматимуться у письмовому вигляді у
приміщенні Вишгородської міської ради до
18 жовтня поточного року за адресою: м.
Вишгород, пл. Шевченка, 1, к. 63, а також
на електронну адресу Вишгородської міської ради (VMR_sekretar@ukr.net).

Аналіз впливу та проект регуляторного акта: «Про
внесення змін до рішення Вишгородської міської
ради № 8/6 від 31.05.2007 року «Про оренду майна,
що перебуває у комунальній власності територіальної
громади м. Вишгорода».
З метою широкого розвитку масового
культурного-спортивного руху в місті Вишгороді, використання фізичної культури, як
засобу духовного впливу, зміцнення і пропаганди здорового способу життя населення, керуючись ст.ст. 2, 5 Закону України
«Про оренду державного та комунального
майна», ст. 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Внести зміни до пункту 10 додатку 2
рішення Вишгородської міської ради № 8/6

від 31.05.2007 року «Про оренду майна, що
перебуває у комунальній власності територіальної громади м. Вишгорода» та викласти його в такій редакції:
10. Громадські організації, які здійснюють діяльність у галузі фізкультури і
спорту:
що безпосередньо організовують до- 1
звілля дітей, юнацтва, розвивають їх
фахові здібності та залучають до занять фізичною культурою та спортом

Аналіз впливу регуляторного акта
1. Визначення проблеми, яку передбачається розв’язати шляхом державного
регулювання. Зміна орендної ставки за користування майном, що перебуває у комунальній власності територіальної громади
м. Вишгорода для організацій, які здійснюють діяльність у галузі фізкультури і спорту.
рішенням Вишгородської міської ради
№ 8/6 від 31.05.2007 року «Про оренду майна, що перебуває у комунальній власності
територіальної громади м. Вишгорода», що
діє на цей час, затверджено орендні ставки за користування комунальним майном в
залежності від цільового призначення орендованого майна.
2. Визначення цілей державного регулювання. Метою здійснення регулювання
орендних відносин є врегулювання орендних ставок, в частині їх зменшення для
використання майна громадськими організаціями, які здійснюють діяльність у галузі
фізкультури і спорту. Рішення, до якого пропонується внести зміни, не враховує всіх
напрямків діяльності орендарів.
3. Визначення та оцінка альтернативних
способів досягнення зазначених цілей.
Альтернативи щодо прийняття цього
проекту рішення немає, оскільки Рішення
підготовлено з метою реалізації повноважень Вишгородської міської ради як представника власника майна — територіальної

громади м. Вишгорода та повноважень виконавчого комітету щодо управління таким
майном.
4. Опис механізму, який пропонується
для розв’язання проблеми. Вказану проблему планується розв’язати шляхом прийняття рішення Вишгородської міської ради
«Про внесення змін до рішення Вишгородської міської ради № 8/6 від 31.05.2007 року
«Про оренду майна, що перебуває у комунальній власності територіальної громади
м. Вишгорода», яким пропонується врегулювати розміри орендних ставок, враховуючи напрямки діяльності орендарів у сфері
фізкультури та спорту.
5. Обгрунтування можливості досягнення визначених цілей у разі прийняття
регуляторного акта. Запропоновані зміни
є обґрунтованими та можливими для використання всіх зацікавлених осіб.
6. Характеристика очікуваних результатів прийняття акта. Прийняття зазначеного
рішення надасть можливість для функціонування закладів фізичної культури та
спорту, створення належних умов для зміцнення здоров’я населення міста.
7. Заходи, з допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності
акта: термін проведення повторного дослідження: через 1 рік після набрання чинності
цим нормативно-правовим актом (НПА).

Благоустрій

Спільними зусиллями Вишгородської міської ради, депутата Володимира
Лісогора та мешканців гуртожитку по вул. Б. Хмельницького, 7 наводять лад на
прибудинковій території

3

Зміни і біля центральної районної бібліотеки на вул. Н. Шолуденка.
Асфальтують дорогу і тротуари

4

19 вересня

Тема

2015 року

Прислухайтесь до містобудівної ради
Василь КЛИМИК,
архітектор, почесний
громадянин міста
По-перше,
Генплан
роблять лише інститути,
які мають на це ліцензію.
Як Вишгородський районний архітектор (працював на цій посаді з 1973 по 1980 рр.) я виконував розроблений «Гіпроградом» Генплан.
Вносили коригування. Але в моїй компетенції
було упоряджене планування — жодної скарги
не надійшло.
Нормально розробленого та розрахованого проекту детального планування тоді теж не
було. Я розумів, що місто під Києвом зростатиме, тому, розробляючи детально окремі квартали, я сам уводив багатоповерхівки, дотримуючись планових, розроблених Генпланом меж.

Експерт

По-друге. У концепціях забудови нижньої
промзони висловлювались бажання, щоб було
більше зелені.
Територія житлової забудови, визначена
межами Генплану, має дотримуватись. А послідовність і доцільність інфраструктури повинен продумано вирішувати той архітектор,
який реалізовує забудову.
Юридичне право будувати є, але все вирішують місцева влада, місцевий архітектор.
Схема функціонального зонування розроблена фахово, головне — ЯК її будуть реалізовувати: не так, щоби 25-поверхівку попереду, а
за нею — 9-поверхові будівлі, а з розумом.
Хочу нагадати, що після засідання комісії
11 вересня, на якому розглядалася схема зонування, була домовленість: кожен об’єкт розглядатиметься на містобудівній раді, створеній
при Вишгородській міській раді, аби задовольнити всі побажання громади.

Закінчила свою роботу погоджувальна комісія по розгляду пропозицій громадськості
до проекту містобудівної документації «Плану зонування території м. Вишгорода». Це був
перший досвід роботи такої комісії в місті Вишгороді. Консолідація громадськості та бажання брати участь у стратегічному розвитку міста приємно вразили. Але крім бажання
та висловів «хочу чи не хочу» має бути ще й чітке розуміння потреб міста та важливість
даної містобудівної документації для вирішення питань мешканців і для розвитку міста в
цілому. В наведеній таблиці показано позитивну динаміку роботи погоджувальної комісії
щодо пропозицій, зауважень та доповнень.

Результати розгляду погоджувальної комісії
з розгляду пропозицій громадськості до проекту
містобудівної документації
«План зонування території м. Вишгорода (1300 га)»
№

ПІБ

пропозиція

1

гр. Головін Олег
Олександрович

Врахувати інтереси власників згідно цільового приПрийнято
значення земельних ділянок відповідно до право(02.09.2015 р.)
встановлюючих документів та схеми розташування

2

гр. Стеблівський Тарас
Васильович
(представник Буковського
Р. В.
та Калінкіна М. М.)

Врахувати інтереси власників згідно цільового призначення земельних ділянок відповідно до правоПрийнято
встановлюючих документів та схеми їх розташу(02.09.2015 р.)
вання

3

Директор ТОВ «ЦАВ
«Сталкер»

ТОВ «ЦАВ «Сталкер» має у власності земельні ділянки, які розташовані на території Вишгородської
міської ради Вишгородського р-ну Київської області за адресою: вул. Шолуденка, 17-б, площею
0,5328 га., кадастровий №3221810100:01:105:0109 Відхилено
та вулиця Шолуденка, 17-к, площею 0,2241 га, ка- (02.09.2015 р.)
дастровий №3221810100:01:174:0101.
Просимо врахувати інтереси нашого підприємства,
а саме: включити наші земельні ділянки до об’єктів
громадської забудови міста

4

Директор
ТОВ «Велесград 2015»
Голяченко С.С.

Просимо врахувати наступні земельні ділянки:
кадастровий №3221810100:01:201:0167 площею
0,0950 га;
кадастровий №3221810100:01:201:0169 площею
0,0950 га;
кадастровий №3221810100:01:201:0171 площею
0,0950 га;
кадастровий №3221810100:01:201:0172 площею
Відхилено
0,0950 га;
(11.09.2015 р.)
кадастровий №3221810100:01:201:0166 площею
0,0950 га;
кадастровий №3221810100:01:201:0176 площею
0,0950 га;
кадастровий №3221810100:01:201:0174 площею
0,0950 га,
у відповідності до цільового призначення яких передбачається будівництво житлових будинків

5

Директор ТОВ
«Науково-виробниче
підприємство Контакт-К»
Пічкурова Л. В.

Прошу врахувати цільове призначення «Будівництво багатоповерхових будинків» земельної ділянки, яка розташована на розі вулиць Шкільної-Київської на підставі договору оренди від 13 грудня
2005р. за № 302, зареєстрованого у Вишгород- Відхилено
ській міській раді 10 березня 2006 р. за №302 та (11.09.2015 р.)
акт приймання-передачі земельної ділянки від 10
березня 2006 року, і надати вищезгаданій ділянці
статус зони змішаної багатоквартирної житлової
забудови Ж-5

6

Голова правління
ПАТ «Гідромеханізація»
Колодзян Ю. Д.

У зв’язку з невизначеністю можливості освоєння
та використання в майбутньому території вздовж
вулиці Набережної (стара промзона), вважаю за Прийнято
доцільне ділянку, на якій запроектовано аквапарк, (11.09.2015 р.)
віднести до зони Г-2 та розробити детальний план
даної території

7

Тіхонова Олена Вікторівна Прошу врахувати мої приватні інтереси при розробці планів зонування території та детального
плану території м. Вишгорода та внести в пояснювальну записку дані із земельного кадастру відповідно до мого землекористування (ДСТУ НБ Б.1.1- Відхилено
8-2009 пункт 5.2)
(11.09.2015 р.)
Кадастрові номера земельних ділянок:
3221810100:01:292:0212 – 0,004 га;
3221810100:01:292:0211 – 0,0246 га;
3221810100:01:292:0203 – 0,0571 га

8

В.о. голови правління
«Регіонспоживспілка»
Пак В. І.

Київська регіональна спілка споживчої кооперації є власником майнового комплексу ринку, який
розташований за адресою: м. Вишгород, вул. Н.
Шолуденка, 15. Просимо врахувати інтереси на- Відхилено
шої організації. Оскільки об’єкт потрапляє в зону (11.09.2015 р.)
змішаної забудови, просимо врахувати інтереси
землекористувачів та віднести ділянку до зони громадської забудови Г-2

9

Коваль Микола Іванович,
депутат міської ради

Врахувати інтереси власників згідно з цільовим Відхилено
призначенням земельних ділянок
(11.09.2015 р.)

10

Дердійчук Марина
Анатоліївна

Врахувати інтереси власників згідно з цільовим
призначенням земельних ділянок відповідно до Прийнято
правовстановлюючих документів та схеми розта- (11.09.2015 р.)
шування. Кадастровий №3221810100:01:016:0155

11

Комісія з питань
стратегії розвитку міста,
будівництва, транспорту
та зв’язку

Призначення території існуючого ГБК на вул. Ю.
Кургузова, яка позначена як Г-8 та Ж-5, позначити Прийнято
як КС-5
(11.09.2015 р.)

12

Комісія з питань
стратегії розвитку міста,
будівництва, транспорту
та зв’язку

СТ «Енергетик» віднести до зони Ж-1

13

Комісія з питань
стратегії розвитку міста,
будівництва, транспорту
та зв’язку

Обмежити поверховість у місті Вишгороді до 16 поверхів
Відхилено
(11.09.2015 р.)

14

Комісія з питань
стратегії розвитку міста,
будівництва, транспорту
та зв’язку

Призначення двох зон, позначених як Ж-5, повернути передбачене генпланом призначення Рекреа- Прийнято
ційна зона (Р-3);
(07.09.2015 р.)
(вул. Ю. Кургузова)

15

Пропозиція Виконавчого
комітету Вишгородської
міської ради

Включити до матеріалів плану зонування території
Знято з розгляпідзону дошкільного навчального закладу на діду
лянці по вул. Ю. Кургузова

16

Пропозиція Виконавчого
комітету Вишгородської
міської ради

Зону Р-З віднести до зони Ж-1 — західна частина
Прийнято
міста біля СТ «Лісова поляна 1» та а/д Київ-Овруч
(11.09.2015 р.)

На засадах самоорганізації

Житло, дитсадок чи парк — вирішує громада
Юрій ДРЬОМІН,
член ініціативної
групи ГО «Об’єднання
«Самопоміч»
Принцип
діяльності
ГО «Об’єднання «Самопоміч» по всій Україні —
досягти того, аби громада
сама вирішувала всі свої
нагальні потреби і, якщо
потрібно, захищала та
відстоювала свої інтереси. За цим принципом
у кожному населеному пункті об’єднуються патріоти, ініціативні люди, професіонали та просто небайдужі — для того, щоб навчитися жити
по-європейськи: тобто приймати рішення на користь громади та нести за них відповідальність.
Саме тому вишгородська «Самопоміч» бере
участь в усіх громадських обговореннях із різних питань, запрошує до співпраці активістів і
небайдужих громадян. Були наші представники
і на засіданні погоджувальної комісії (Павло Ве-

Лист
у номер

дринський — навіть у її складі) з розгляду пропозицій громадськості до проектів містобудівної
документації «План зонування території м. Вишгорода (1300 га)».
Одне з наболілих питань, яке розглядається
впродовж останніх трьох місяців, — це визначення статусу земельної ділянки на вул. Ю. Кургузова. Більшість мешканців прилеглих будинків
та активістів міста були за те, щоб розмістити
на цій території парк, тобто зробити рекреаційну
зону та зберегти ліс.
Вишгородська «Самопоміч» завжди підтримує інтереси громади та допомагає активістам
реалізовувати проекти щодо покращення життєдіяльності міста. Тому ми проголосували «ЗА»
визначення цієї території зоною відпочинку.
Ми розуміємо, що це лише перший крок для
збереження цієї ділянки як лісопаркової зони,
але, зважаючи на активність та самоорганізацію громади, впевнені, що новому парку в місті
— бути! Підсумовуючи, хочу зазначити, що вирішення цього питання особисто мені ще раз довело: сила громади — в її єдності!

Багатоповерхівок досить, землю
учасникам АТО виділяти не в лісі

Мешканці Вишгорода Ігор КИРИЄНКО,
Михайло ГЕРКЕН, Ірина БРАГАРНИК,
Олена МИХАЙЛОВА, Антоніна ШУЛЬГА,
Ганна ПОНОМАРЕНКО
(стиль авторів листа збережено)
11 вересня в адмінбудинку у Вишгороді
відбулись громадські обговорення зонування деяких територій у місті Вишгороді — і
дуже добре, що люди почали активно приходити на такі обговорення.
Було винесено на розгляд питання забудови багатоповерхівками території на розі вулиць Шкільної і Київської. Після дебатів комісія
проголосувала проти цієї забудови.
І правильно вирішила. Тому що поряд —
пам’ятка архітектури: земська школа, побудована у 1901 році, і приміщення, де жили вчителі цієї школи.
Зараз тут розташований Міжшкільний начально-виробничий комбінат. Будівля — у жахливому стані, треба негайно реставрувати.
А зберегти цю найпершу школу Вишгорода необхідно, таких шкіл в Україні залишилось
дуже мало. Сучасним дітям цікаво, в яких умовах навчались їхні однолітки в ті далекі часи.
А крім того, що діти навчались, то влітку проходили практику біля школи: тут був великий
сад, теплиці, вирощували кролів. Якщо вести
будівництво поряд зі школою, то вона не витримає і зруйнується. Крім того, багатоповерхівки аж ніяк не прикрашають цю частину Вишгорода.
Ще було винесене питання щодо зміни
цільового призначення із ОСГ (це земля сільського господарства) на землю житлової забудови — за церквою Бориса і Гліба, на Горі.
І правильно зробила комісія, що теж за зміну
не проголосувала. Хіба можна забудовувати
такі прекрасні схили Дніпра? Це — історичний
ландшафт. Мабуть, це єдине у Вишгороді, що
залишилось іще не зіпсованим із тих далеких
часів до наших днів. Це — прекрасні краєвиди
і тут не можна нічого будувати.
Досить і того, що «набудували» в радянські
часи деякі безграмотні «фахівці», що тепер записалися у критикани. Згадайте Київську ГЕС
— затоплені поля і села, сіножаті, садки і плавні! Згадайте, скільки було знищено дубів та ін-

ших дерев, коли прокладали дорогу з Оболоні
на Димер! Згадайте, що на джерелах збудовано промзону на КАРАТі, лікарню і буд. 3-а і 3-б
на вул. Ю. Кургузова!
Була ще пропозиція: перенести базар (те,
що залишилось) з вул. Н. Шолуденка на площадку біля заводу «Карат». Дуже шкода, що
знищили такий гарний базар, забудували багатоповерхівками, за рахунок дерев, які тут
росли, — берези, столітні дуби та інш.
І хто буде їздити аж до «Карату»? Навіть,
якщо пустити рейсовий автобус один чи два
рази на годину — це далеко, і краще людина проїде до базару на «Героїв Дніпра» і там
скупиться. Адже маршрутки туди ходять кожні
3-5 хвилин. Потрібно цю будівлю ринку, яка ще
залишилась, відремонтувати і продовжувати
експлуатувати, як і раніше.
Ще було 7 вересня 2015 року обговорення
зонування території біля колишнього кінотеатру «Мир». Зараз тут знаходиться районний
центр творчості «Дивосвіт»: багато дітей займаються в різних гуртках, проводяться виставки, концерти. Не можна допустити, щоби
цей заклад був знищений. А якщо почати будівництво біля цього закладу, як нам показували по плану, то будівля цього не витримає.
По генплану, який був розроблений ще у
70-ті роки, тут не планувалось ніяких багатоповерхівок, а рекреаційна зона. Тут побудували
красивий кінотеатр «Мир» з фонтанами з обох
сторін і каскадом перед самим кінотеатром.
Це — цілий сучасний ансамбль. І зараз тут
навчальний заклад. І ніякі багатоповерхівки,
які хочуть тут будувати з паркінгами, не прикрасять місто, а навпаки — зіпсують загальний
вигляд при в’їзді у Вишгород.
І правильно, що за будівництво багатоповерхівок комісія теж не проголосувала. Досить
«одягати» наш прекрасний історичний Вишгород у бетон, потрібно зберегти хоч те, що ще
залишилось! Зберегти ліс.
Ще було питання 11-го вересня про виділення землі учасникам АТО. Безперечно, потрібно надати нашим захисникам ділянки. За
це комісія проголосувала одностайно. Але хотілось би, щоби ділянки не були на місці існуючого лісу, краще — знайти в іншому місці. Ліс —
легені нашого міста, і потрібно його зберегти!
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Дитячі садочки: реальність і перспектива
Марія РЕШЕТНІКОВА,
в. о. Вишгородського
міського голови
Завершується процедура по обговоренню
проекту містобудівної
документації «План зонування території в м.
Вишгороді». Цей документ, а також детальні плани окремих
територій є важливими складовими стратегії розвитку міста. Вони дадуть змогу
уточнити, де і що будувати. І обговорення
їх широким загалом є дуже позитивним
процесом.
Відкрите громадське обговорення, перша
в місті прозора робота погоджувальної комісії
щодо спірних питань, участь у цих процесах
широкого кола представників громадських
об’єднань, експертного середовища, багатьох мешканців міста та фахівців — є запорукою зважених та прозорих рішень. І не потрібно боятися того, що ми маємо різні погляди
на багато проблемних питань, важливо, щоб
у цій дискусії ми Стратегію розвитку міста не
загубили за «моя хатаскраївською» позицією, розуміли, що є стратегічні для міста соціальні питання.
Всі ми добре знаємо, якою нагальною
проблемою є недостатня кількість дитячих
садочків. Ось про що свідчить статистика:
чотири міські дошкільні навчальні заклади
відвідує 1335 дітей. Це на 668 наявних місць.
Тобто, кількість дітей удвічі перевищує проектну потужність цих закладів. Далі: на 20172018 навчальний рік уже записано в чергу
335 дітей на 160 місць. Це означає, що половина малечі не зможе потрапити до садочка.
А якщо врахувати позитивну демографічну ситуацію, міграційні процеси, то стає цілком очевидно, що за
рік-другий ситуація із влаштуванням
дітей до садочків стане нестерпною.
Сьогодні дуже відрадно, що тут є
багато пропозицій, які проголошуються в залі слухань і на сторінках
різних видань. Це свідчить, принаймні, про небайдужість до проблеми.
Звичайно, хотілося б більше
фахових дискусій, а головне — ми
повинні розглядати всі можливі варіанти, не відмовляючись від жодного.
Найбільш перспективні шляхи
умовно можна поділити на найближчі та стратегічні.
І. Найближчий період
На вул. Н. Шолуденка є приміщення колишнього теплопункту
площею 200 кв. м. Ще В. Решетняк

запропонував здійснити його реконструкцію
та передати будівлю Вишгородській районній
спеціальній загальноосвітній школі «Надія».
Робота в цьому напрямку ведеться. Насамперед розроблено ескізний проект реконструкції. До речі, дуже активну участь у цій
роботі взяли представники школи «Надія»:
вони внесли всі необхідні корективи, в яких
враховані особливості навчання дітей з обмеженими можливостями.
Для подальшої реалізації цього проекту
потрібно затвердити зонінг, щоб надати містобудівні умови та обмеження для проекту
реконструкції. Якщо оперативно провести цю
процедуру, то за зиму можна виготовити проект, а навесні вже розпочати реконструкцію.
Після переїзду школи із «Золотого ключика»
звільнені там приміщення відремонтувати і
розмістити там дві нові групи дітей.
Сьогодні ми також опрацьовуємо можливості добудови окремих корпусів на території
міських садочків.
Передусім, обговорюється добудова до
основного приміщення дитячого садочка
«Ластівка» корпусу на декілька груп. Але
для цього, згідно з Державними будівельними нормами, потрібна додаткова територія.
Пропонують приєднати частину саду школи
№ 1. Але це практично неможливо, бо знову ж таки, згідно з будівельними нормами, у
школи має бути територія від 2 га і більше. А
на сьогодні вона має всього 1,3 га. Тобто, цей
варіант не відповідає вимогам ДБН.
Наступна пропозиція стосується добудови нового корпусу до дитячого садочка «Чебурашка». Це можливо за умови збільшення
території цього закладу. Ми підняли архівні
матеріали. Свого часу там пропонувалося
побудувати басейн, але й цілком можливо

Місто повинно самостійно приймати
Експерт рішення і відповідати за це
Іван ЛАХТАРІН,
начальник юридичного відділу
виконавчого комітету
Вишгородської міської ради
Маємо багато звернень від
громадян щодо перспективи прийняття Плану зонування м. Вишгорода. Справді, на сьогоднішній
день, у зв’язку із забороною передавати (надавати)
земельні ділянки із земель державної або комунальної власності у власність чи користування фізичним
та юридичним особам для містобудівних потреб, у виконавчому комітеті Вишгородської міської ради накопичилося близько 800 звернень із земельних питань.
Отже, за результатами громадських слухань та рішень погоджувальної комісії, пропозиції, що надійшли від
громадськості, та пропозиції виконавчого комітету Вишгородської міськради наразі направлені на доопрацювання до проектної організації. Чекаємо кінцевий документ,
який і буде виноситись на розгляд найбличжої сесії.
Окремо хочу зупинитися на рішенні погоджувальної
комісії про віднесення земельної ділянки на вулиці Ю.
Кургузова до Рекреаційної зони (Р-3), яка передбачає
створення на тому місці парку. Сама ідея створення парку чудова, але чи до кінця ми з вами уявляємо можливі
результати реалізації цього рішення?
Я ось про що: парк — це місце відпочинку, яке передбачає можливість цілодобового «активного проведення
дозвілля» мешканців і гостей Вишгорода (особливо гостей міста і особливо у святкові дні) — і не всі громадяни відвідують парк виключно з метою подихати свіжим
повітрям та зайнятися спортивними вправами. Наскіль-

розглядати питання добудови нового корпусу — за умови, повторююсь, збільшення території ДНЗ.
ІІ. Стратегічний план
У питанні будівництва нових дитячих навчальних закладів є і стратегічний напрямок
на перспективу.
Є цікава пропозиція побудувати невеликий дитсадок на вул. Т. Шевченка, на так
званому свайному полі. Раніше, згідно з Генеральним планом, ця територія призначалася
під багатоповерхову забудову, але міською
радою вже замовлено детальний план території для уточнення існуючої містобудівної ситуації з можливістю розташування на цьому
місці дитячого садка.
Та є неабиякі юридичні перепони. Як об’єкт
незавершеного будівництва вказаний котлован придбало приватне товариство ще у 2006
році. Зараз із залученням прокуратури Київської області триває судовий розгляд щодо
розірвання цього договору купівлі-продажу.
Будемо сподіватися, що врешті-решт справедливість восторжествує на боці громади.
Ще одна пропозиція — побудова дитсадка на провулку Прожекторному. Згідно
з Генеральним планом — це територія під
багатоповерхове будівництво. Знову потрібно розробити детальний план території. Але
найгірше те, що ця ділянка площею 2,4 га
вже багато років є предметом судових справ
орендарів, суборендарів та фізичних осіб у
частині передачі прав власності на квартири
в першій черзі забудови. Процеси важкі і затяжні, але є надія, що по їх завершенню забудовників можна буде залучити до участі в
наших соціальних проектах.
Наступним стратегічним об’єктом є недобудований учбово-курсовий комбінат ПТУ

ки це задовольнятиме мешканців
прилеглих будинків, які, не виключено, що за свої кошти, фактично
облагородять це місце відпочинку?
У мене виникають певні побоювання з цього приводу. На мою думку,
наявність на цій території освітнього дошкільного закладу більш доречна. Кінцеве рішення
приймати нашим депутатам.
Разом із тим, місто гостро потребує побудови кількох
нових дитячих садочків. За останні роки територія активно забудовувалася. Містобудівні умови та обмеження, що
були видані уповноваженим органом за всі останні роки,
не зобов’язували забудовників розвивати соціальну сферу.
Враховуючи це та користуючись тим, що із 1-го вересня вступив у силу Закон України «Про внесення змін
до деяких законодавчих актів України щодо децентралізації повноважень у сфері архітектурно-будівельного
контролю та удосконалення містобудівного законодавства», виконуючи доручення в. о. міського голови М. Решетнікової, планується винесення на розгляд сесії міської
ради питання про створення органу архбудконтролю та,
повторно, винесення на розгляд сесії питання про затвердження положення «Про відділ архітектури та містобудування при виконавчому комітеті Вишгородської міської
ради», що фактично має розмежувати компетенцію міського та районного архітекторів. Адже через те, що зазначене положення не було підтримано міськими депутатами рік тому, у нас в місті склалася нездорова ситуація
— коли містобудівні умови та обмеження можуть одночасно видаватися виконавчим комітетом Вишгородської
міської ради та районним архітектором. У результаті ми
вже з вами маємо в місті два будівельних майданчики, які
викликають у громадян чимало запитань: це — житлові
комплекси «Чотири карати» та «Велесгард».
Питання формування та контролю за реалізацією містобудівної документації є надзвичайно важливими для
міста і вирішувати їх потрібно усім разом. Тож розраховуємо на підтримку та допомогу мешканців Вишгорода.
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загальною площею 4 574,8 кв. м (на просп.
Т. Шевченка). Але це — приватна власність.
Міська рада в позаминулому році при затвердженні детального плану території кварталу
передбачила розміщення там дитячого садочка. Подальші дії: вилучити земельну ділянку та викупити цей об’єкт для суспільних
потреб. Робота в цьому напрямку триває.
І остання далеко не безнадійна перспектива — це район вул. Ю. Кургузова. Орендар
земельної ділянки під багатоповерхову забудову, в принципі, погоджується побудувати
дитячий садок, але потрібно змінити цільове
призначення ділянки. Як бачимо, це єдине
місце без особливих юридичних обтяжень.
Є інші варіанти, які сьогодні опрацьовуються фахівцями.
Як бачимо, стратегічний напрямок складний, але не безнадійний. Повторюся, нам
треба займатися цими питаннями постійно, і
крига — скресне однозначно.
Варто нагадати, що у місті надають освітні
послуги приватні дитячі садочки (центри розвитку дитини). Але не кожна сім’я має можливість оплатити перебування там своїх дітей.
Вишгородська міська рада прийняла Програму підтримки інтелектуально-творчого розвитку дітей на 2015 р., що дало можливість
виділити на це кошти з міського бюджету. На
даний час 23 дитини відвідують центр розвитку «Абетка» за рахунок міської скарбнички.
Це діти учасників АТО, переселенців та інших
пільгових категорій.
Але, на жаль, поодинокі приватні дитсадки не в змозі розв’язати цю складну проблему. Отже, у нас залишається єдиний, хоч
і тернистий шлях: слідувати вищезгаданими
варіантами. Хочеться вірити, що новий депутатський корпус по-діловому, без ноток популізму і дешевого піару підійде до розв’язання
цієї нагальної проблеми — забезпечення
вишгородській малечі справді щасливого дитинства.

Незавершеність
Обговорення проекту
Олексій ДАНЧИН
За підсумками роботи погоджувальної комісії можна стверджувати, що проект зонінгу
набуває все більшої змістовності та здорового
глузду. Однак, на наш погляд, цей документ ще
далекий від ідеалу і потребує доопрацювання.
Які основні претензії до проекту Плану зонування Вишгорода?
1. Важлива мета зонінгу будь-якого населеного пункту — вдосконалення мережі соціально-культурного обслуговування населення. А найбільш
наболілим питанням нашого міста є катастрофічний брак місць у дитячих
садках. У таких умовах розробник зонінгу (ДП НДПІ «Містобудування») мав
надати міській владі готовий інструмент для розв’язання цієї проблеми. Але
цього не сталося, навпаки — розробник пропонує міськраді спочатку прийняти зонінг (без визначення реальних перспективних територій для дитячих садків), а потім займатися розробкою і затвердженням детальних
планів окремих територій. Такий підхід не є оптимальний, це втрата часу та
відсутність реальної перспективи.
2. На масиві «Дніпро» ДП НДПІ «Містобудування» досі не пропонує нічого конкретного, та насамперед — жодного об’єкта соціального чи громадського призначення.
3. Стара промзона по вулиці Набережній також не отримала будь-якої
розумної перспективи розвитку. А позитивне рішення погоджувальної комісії по зміні функціонального призначення території аквапарку та спортивного комплексу на багатоповерхову житлову забудову є передчасним та
навіть сумнівним з правової точки зору.
4. На роботу комісії в значній мірі вплинули місцеві вибори та надмірні
емоції окремих членів комісії, які — в боротьбі за серця виборців або власні
інтереси — знівелювали можливість проведення професійної дискусії.
Оптимальним варіантом для міста було би повернутися до подальшого розгляду та прийняття цього документа вже після виборів, а ДП НДПІ
«Містобудування» за цей період має доопрацювати документ, виходячи насамперед із суспільних та громадських інтересів.
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О, спорт, ти — мир

Вишгород

Вітрильницька регата ім. Г. Строкова — вже сорок п’ята
Олександр БАЛАНЮК,
командор яхт-клубу «Енергетик»,
віце-президент Київської обласної
федерації вітрильного спорту, депутат
Вишгородської міської ради
ФОТО — архів яхт-клубу «Енергетик», спеціально для
«Вишгорода»

МОЛОДА КРАЇНА допомагає

Осінь на Київському морі біля Вишгорода традиційно починається вітрильними перегонами. Сорок п’ять років
поспіль завзяті яхтсмени-ентузіасти
проводять вітрильницьку регату «Кубок
яхт-клубу «Енергетик» ім. Г. Строкова».
Головними партнерами регати стали
компанія «ECOM» та Всеукраїнська громадська організація «Молода Країна» (її
голова Андрій Пещерін традиційно і багато років не лише допомагає нашому
яхт-клубу, а й бере активну участь на
спортивних і громадсько-політичних теренах Вишгорода).
5 вересня ц. р. на старт вийшло 136
учасників у складі екіпажів 34 яхт із семи
яхт-клубів Києва та Київської області. Флот
був поділений на п’ять залікових груп: три
групи з обміром за ORC, одна — за НПВ і
одна група яхт без вимірювальних свідоцтв.
Змагання проводив громадськиий крейсерський яхт-клуб «Енергетик» ім. Г. І. Строкова разом із Вітрильною федерацією України. Головний суддя — Михайло Райхерт.
О 10-й ранку пролунав Державний
гімн — і торішні переможці Кубку (екіпаж
яхти «Hooligan») підняли Державний Прапор України та прапор яхт-клубу «Енергетик». З урочистим відкриттям привітав
учасників Андрій Пещерін і побажав усім
вдалих стартів.
Погода не радувала, вітру замало — і
судді вирішили скоротити дистанцію перших перегонів майже вдвічі. Контрольний
час установили до 20-ї години (із настанням сутінок), згідно з третьою категорією,
яка обмежує проходження змагань у тем-

ний час доби.
Середня швидкість вітру — близько 2-х
вузлів, а відстань від старту до фінішу —
12,5 морських миль. Вітер то посилювався,
то міняв напрямок на 20-30 градусів, а місцями зовсім ущухав. У таких умовах флот
яхт надто розтягнувся по дистанції, а, коли
вітер різко змінився, лідери практично залишили без шансів застряглих у штильових
плямах суперників. Однак усі фінішували,
не виходячи із контрольного часу, і отримали залік.
На березі команди втомлених після
напружених перегонів яхтсменів чекали
жива музика Володимира Дзіся, гостинні
затишні куточки яхт-клубу, смачна вечеря
від «Lighthouse» і… пляжне кіно на вітрилі
«Sаlty dog». Плов на вогнищі вийшов як ніколи смачний і духмяний, двома величезними казанами ледве нагодували понад 120
зголоднілих у морі спортсменів.
Ранок других перегонів регати розчарував повністю. Абсолютний штиль — та
ще й із туманом! Судді вирішили відкласти перегони до 12-ї години і, якщо вітер не
з’явиться взагалі, визнати результати перших перегонів остаточними. Рішення «підкріпив» невгамовний дощ: Лондон — та й
годі!..
О 15-й годині під рясним дощем оголосили переможців і вручили дипломи та кубки. Так, переможцями групи ORC-І стала
яхта «ОКЕАН» (капітан Сергій Рубаник);
ORC-ІІ — яхта «MG30» (капітан Тарас Василевич); ORC-ІІІ — яхта «Karina» (капітан
Олексій Косенко). В групі заліку по НВП перемогу здобула яхта «Борей» (капітан Микола Сєлєзньов), а у групі без вимірювальних свідоцтв — яхта «Командор» (капітан
Тимур Полонський).
Під вітрилами «Молодої Країни» виступала яхта «Аметист». Капітан яхти Євген
Пещерін бере найактивнішу участь у громадському житті яхт-клубу «Енергетик»,
можна сказати, — живе під вітрилами і на-

Хортингісти відпочили у яхт-клубі
Влас. інф.
ФОТО — архів Школи хортингу, спеціально для «Вишгорода»

13 вересня яхт-клуб «Енергетик» приймав
гостей — вихованців Вишгородської школи хортингу (тренер — Віктор Шубка). Дві найбільші
яхти («Оля» і «Топаз») прийняли у себе на борту малюків із батьками. Днина порадувала погодою — був відмінний вітерець.
Діти з притаманною лише для них безпосередністю та з цікавістю взялися обстежувати яхту: заглядали в кожну шпаринку та досліджували кожен
куточок. Найбільшою розвагою для них виявилося
забиратися на верхнє спальне місце в каюті. А от
постояти біля штурвалу чомусь захотілося тільки ді-

Дозвілля на хвилях

вчаткам. Цікавою для малечі видалась «мандрівка»
на ніс яхти до вітрила — це була ціла пригода (враховуючи, що вітер все-таки не був слабким).
Тим часом на Київському морі проходив чемпіонат України в класі «Оптиміст». Дітлашня побачила
своїх майже однолітків, які самостійно ходили під
вітрилами та майстерно керували яхтою. Їхня сміливість захоплювала. Батьки ж переконалися, що
вітрильний спорт дає дитині цілеспрямованість, відвагу, зібраність і самостійність. У багатьох з’явилося
бажання займатися цим захоплюючим видом спорту.
На березі дітей чекали гарячий чай та солодощі
від кафе «Солоний пес».
Буря емоцій у дітвори і гарний настрій у їхніх
батьків — найкраща подяка капітанам.
Діляться враженнями батьки
юних хортингістів: — Це була незабутнє пригода!
Дякуємо тренеру з хортингу Віктору Шубці за чудове дозвілля. Величезне спасибі за
допомогу в організації екскурсії
під вітрилами Вишгородському
осередку партії «Воля», а найбільше — депутату Вишгородської міської ради Олександру
Баланюку та Андрію Пещеріну
(голові ВГО «Молода Країна»,
яка традиційно підтримує нашу
Школу хортингу та допомагає
направити нашого спортсмена
на чемпіонат світу).

магається допомогти буквально
у кожній дрібниці
життя цього громадського формування.
Перехідний кубок за абсолютну перемогу в регаті «Кубок яхт-клубу «Енергетик»
і трофей «Синя стрічка Київського моря»
за найвищу швидкість у перегонах отримав
екіпаж яхти «Океан». А перехідний командний кубок повезе до своєї кают-компанії
збірна Київського міського крейсерського
яхт-клубу, яка, до речі, цей трофей виборола вже втретє.
Від організаторів і учасників вітрильницької регати «Кубок яхт-клубу «Енергетик», від членів яхт-клубу «Енергетик» ім.
Г. Строкова», особисто від себе — щира
подяка тим, завдяки кому наше традиційне
спортивне свято відбулось уже в 45-ий раз:
насамперед — Андрію Пещеріну (ВГО «Молода Країна») та Віталію Морозу («ECOM»);
а також — «Альянс Медиа-груп», Артему
Удовиченку (Молодіжне крило яхт-клубу
«Енергетик»), Сергію Поліщуку (часопис
«Шкіпер») і Олексію Момоту (газета «Рідне
місто Вишгород»).
Весною наступного року чекаємо в яхтклубі «Енергетик» учасників регат, а також
для навчання яхтингу і серфінгу. Нудьгувати не доведеться! Діти займаються вітрильництвом разом із досвідченими тренерами,
а батьки відпочивають на пляжі або опановують віндсерфінг.
P. S. А щодо роздерибаненої землі яхтклубу «Енергетик» під 32 садові ділянки і
«зливання» в суді прокуратурою справи повернення її громаді Вишгорода — хочу запевнити «садоводів» і тих, хто за ними стоїть, продажних суддів і прокурорів: ми вам
яхт-клуб не віддамо! За жодних обставин!
У цю справедливу боротьбу із самого
початку активно включилась ВГО «Молода
Країна». Нас дуже багато, і нас підтримає
численна спортивна спільнота з усієї України!!!

ЧЕМПІОНський майстер-клас
Анна ГОЛОВАЧЕНКО
ФОТО — архів Школи хортингу, спеціально
для «Вишгорода»

У День фізичної культури і спорту у вишгородському басейні проводив майстер-клас чемпіон світу
з плавання, неодноразовий рекордсмен України Андрій Хлопцов.
Вся наша команда була в повному захваті, а діти могли потримати в
руках медаль чемпіона, ба — навіть

приміряти! Вони зарядилися енергією перемоги, бажанням трудитися і
тренуватися!
Андрія нагородили подарунками
від тренерського складу, а також дипломом-подякою від Ліги водних видів спорту Вишгорода.
Особливу подяку висловлюємо
Вишгородському осередку партії
«Воля», зокрема її керівникові Віктору Шубці, та Андрію Пещеріну,
голові ВГО «Молода Країна».

Блакитні доріжки
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2+2
06:00, 07:00, 08:00,
13:00, 18:30, 21:00
Новини
11:05 Д/ф «Шiсть
ярдiв грацiї»
11:40 Д/ф
«Революцiя: за i
проти»
12:25 «План на
завтра» з Анастасiєю
Рiнгiс
13:35 Т/с «Таємниця
старого мосту»
15:30 М/с «Друзiянголи»
15:45 Т/с «Бiлявка»
20:35, 21:40 З
перших вуст
20:40 Етнографiчнi
замальовки. Грузiя
21:30 Новини. Спорт
21:50 Подорожнi
23:00, 00:00
Пiдсумки

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»
10:45 «Мiняю жiнку
- 3»
12:20 Х/ф «Москва
сльозам не вiрить»
15:45 «Сiмейнi
мелодрами -3»
17:10 Т/с
«Заборонене
кохання»
20:30 «Чистоnews»
21:00 Т/с «Свати - 6»
22:00 «Грошi»
23:30 «Мiнкульт»
00:00 Х/ф «Крутi
хлопцi»

06:00, 19:20

06:00 Х/ф «Цирк»

06:30 Мультфiльм
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
«Криве дзеркало
душi»
13:30, 14:20 «Судовi
справи»
15:00, 16:15 «Жди
меня»
18:00, 19:00
«Стосується
кожного»
20:00 «Подробицi»
21:00 Т/с «Дiм
зразкового
утримання»
00:05 Т/с «Пiлот
мiжнародних
авiалiнiй»

06:50, 07:10, 08:10

07:30 Сильнi свiту
цього
07:55, 18:55 Лiкуємо
без пiгулок
10:00, 16:50 «Алло,
лiкарю!»
15:00, 18:30, 21:00
«Соцiальний пульс»
15:40 Євромакс
18:15 «Цивiлiзацiя
Incognita»
19:00 В гостях у
Д. Гордона. М.
Єфремов
21:30 Rock Time з П.
Полтарєвим
22:00 Х/ф «Мiчений»
23:00 Всесвiт
23:50 «Кумири»

Надзвичайнi новини
06:55 Факти тижня
08:45 Факти. Ранок
09:15 Надзвичайнi
новини. Пiдсумки
10:50, 13:20 Х/ф
«Код доступу»
12:45, 15:45 Факти.
День
13:30 Х/ф «S.W.A.T.
Спецназ мiста
янголiв»
16:10 Х/ф «Штурм
Бiлого дому»
18:45, 21:05 Факти.
Вечiр
20:20 Дiстало!
21:25 Свобода слова

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
«Анжелiка»
18:00 Т/с «Клан
ювелiрiв. Таємницi»
21:00 Т/с «Всi
скарби свiту»
23:00 Подiї дня
23:30 Х/ф «Як
вкрасти хмарочос»

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 «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»

07:45 «Все буде
смачно!»
08:40, 18:30 «За
живе!»
09:55 «Зiркове
життя. Вiдчайдушнi
домогосподарки»
10:45 «Битва
екстрасенсiв»
12:45 «Україна має
талант!-5»
16:00 «Все буде
добре!»
18:00, 22:00 «ВiкнаНовини»
19:55 «Хата на тата»
22:35 «Детектор
брехнi 7»
23:50 «Один за всiх»

08:40 Злом Системи:
Як вигравати
09:20, 13:30,
19:20 2000-i:
Наймасштабнiшi
трагедiї
10:10, 14:20, 20:10
90-i: Найвизначнiшi
футбольнi моменти
11:50 Iгри розуму
15:10 Доля бiлого
ведмедя
16:00 Екстремальна
подорож
16:50 Землетрус на
Еверестi
18:30 Суперспоруди
Третього рейха
21:00 Цунамi: день,
коли вдарила хвиля
22:40 80-i:
Наймасштабнiшi
трагедiї
23:30 Розслiдування
авiакатастроф

07:00, 09:00, 12:00,
13:00, 15:00, 16:00,
16:15, 17:00 Тут i
зараз
08:00 Велика Змiна
2: Майстер-клас
09:20 Велика Змiна
2: Лекцiя
10:45 Вихiд в люди
11:00 Велика Змiна
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»
20:00 Репортаж
«Дощу»
20:15 Тут i зараз:
Сказано на «Дощi»
21:00, 00:00 Лобков.
Вечiрнє шоу
22:00 Сорокiна

Передплачуйте газету «Вишгород».

07:17 Т/с «Друзi»
11:10 Т/с «Щасливi
разом»
12:45 Х/ф
«Полiцейська
академiя 6»
14:30 М/ф
«Мадагаскар 3»
16:10 Т/с «Не родись
вродлива»
18:00 Абзац!
19:00 Ревiзор
22:00 Страстi за
ревiзором
23:45 Дешево i
сердито

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 Пресконференцiя наживо
13:15, 14:15 День
15:15, 15:35, 16:10,
16:32, 17:20, 17:32
Україна - понад усе!
18:25, 22:10
Останнiй мiф
19:50, 00:30 Час.
Пiдсумки дня
23:05 Велика
полiтика
23:30 Кордон
держави

06:35 «Нове Шалене
вiдео по-українськи»
07:45 «Облом.UA»
08:45 «Помста
природи»
10:30 Т/с
«Мушкетери»
12:40 Х/ф «Нокаут»
14:35 «Вайпаут»
16:25 «Top Gear»
17:30, 19:00, 00:00
«ДжеДАI»
18:30, 23:30
«Спецкор»
19:20 «Секретнi
матерiали»
20:20 Т/с «Скорпiон»
21:15 Х/ф «Вiйна»

08:10 «Мультфiльми»
08:45, 17:10
«Розсмiши комiка»
09:40, 15:30 «Файна
Юкрайна»
10:40 Т/с «Усi жiнки вiдьми»
14:10 М/ф «Пригоди
iмператора»
18:10 «Звана
вечеря»
19:10 «Орел i Решка.
На краю свiту»
20:00 «Орел i Решка.
Ювiлейний сезон»
21:00 «КВК на БIС»
22:00 Х/ф «Мiшель
Вальян: Спрага
швидкостi»
00:00 Х/ф «Зухвалi
дiвчиська»

Високошвидкісний Інтернет МТМ
Тел.: (093) 366-16-66; (095) 545-15-33; (098) 201-22-66
07:10 «Народний

06:45 М/с «Каспер»

кухар»

07:10, 10:05 М/с

08:00 «Крутi 90-тi»

«Клуб Вiнкс: Школа

08:55 Т/с «Коломбо»

чарiвниць»

10:30 Т/с

08:00 Мультик з

«Кримiналiсти:

Лунтиком

мислити як

11:00 Обережно,

злочинець - 8»

дiти!

12:25 Т/с «Той, що

12:00 Повне

читає думки - 2»

перевтiлення. Дiм за

14:15, 15:15 Т/с

тиждень

«Лiгво змiя»

13:50, 19:00

15:00, 19:00, 21:30

Панянка-селянка

«Свiдок»

17:00, 21:00 Країна У

19:30 Т/с «Кулагiн та

18:00, 20:00 Серiал

партнери»

«Кухня»

22:00 Т/с «CSI: Лас-

18:30, 20:30 Серiал

Вегас - 13»

«Свiтлофор»

23:45 Т/с «Справжнiй

23:00 Дайош

детектив»

молодьож!

07:00 Пiдроблена
iсторiя. Листування
I. Грозного
07:50 У пошуках
iстини. Роксолана
10:00 Мiстична
Україна. Згубнi
мiсця.
11:40 Поплiчники
Гiтлера. Айхман
14:10, 20:40 У
пошуках скарбiв
16:50 У пошуках
iстини. I. Грозний:
тиран поневолi
17:40 Правила
життя. Хвороби XXI
столiття
19:00 У пошуках
пригод. Чехiя
19:50 Секретнi
територiї. Нечиста
сила
23:30 Європейський
покерний тур

08:05, 13:35, 18:35
Як це працює?
09:00 Iнженернi
прорахунки
09:55 Крiзь магiю до
зiрок
10:50, 11:15, 19:05,
19:30 Мисливцi за
складами
12:40, 13:05 У
гонитвi за класикою
14:30, 22:55 Ванна
пiд ключ
15:25, 15:50 ПортерРiдж
17:15, 17:40
Махiнатори
20:00 Втеча вiд
переслiдування
21:00 В пошуках
скарбiв
22:00 Рiчковi
монстри
23:50 Блискавичнi
катастрофи

Наш індекс у Каталозі місцевих періодичних видань 40007
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2+2
06:00, 07:00, 08:00,
13:00, 18:30, 21:00
Новини
10:10 Подорожнi
11:00 Д/ф
«Сiмдесятники. М.
Вiнграновський.
Український Орфей»
11:30 Д/с «Клуб
пригод»
12:25 Дорогi
депутати
13:15, 18:15 Час-Ч
13:30 Т/с «Таємниця
старого мосту»
15:20 М/с «Друзiянголи»
19:55, 21:40 З
перших вуст
20:00 Д/ф «Фiлiп
Петен»
21:30 Новини. Спорт
21:50 Вiйна i мир
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»
10:45 «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 «Свiт
навиворiт 6»
00:00 Х/ф «Стукачка»

06:30 Ранок у
великому мiстi
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:20
Надзвичайнi новини
10:05, 16:50 Т/с «Код
Костянтина»
11:00, 17:45 Т/с
«Слiдчi»
12:45, 15:45 Факти.
День
13:20 Т/с «Морська
полiцiя. Новий
Орлеан»
15:25, 16:20, 22:25
Т/с «Вiддiл 44»
18:45, 21:05 Факти.
Вечiр
20:20 Громадянська
оборона
21:25 Т/с «Пес»
23:20 Т/с «Морська
полiцiя. Спецвiддiл»

07:00 «Ранок покиївськи»
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 «Київськi
iсторiї»
22:55 «Українська
Нацiональна
Лотерея»
23:25 «Життєвi
iсторiї»

06:00, 16:00 «Все

00:05 «Один за всiх»

07:10 «Цивiлiзацiя
Incognita»
07:30, 15:00, 18:30,
21:00 «Соцiальний
пульс»
07:55, 18:55 Лiкуємо
без пiгулок
09:50, 16:50 «Алло,
лiкарю!»
11:00 Вiдверта
полiтика
13:10 Полiт крiзь час
15:40 «Моднi iсторiї з
О. Новицькою»
16:00, 21:35 Дива
природи
17:45 «Соцiальний
статус: ваша пенсiя»
18:20 «Мистецтво
i час»
19:00 В гостях у
Д. Гордона. М.
Єфремов
22:00 Х/ф «Мiчений»
00:00 «Латинський
коханець»

06:35 «Мультфiльм»
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»

06:10, 12:40 Реальна

07:15, 16:50, 17:15,
21:00, 21:25 Науковi
дурощi
07:40 Зроби або
помри: Чорний лiд
08:40 Злом Системи
09:20, 13:30, 19:20
Цунамi: день, коли
вдарила хвиля
11:50 Iгри розуму:
Пiзнай своє тiло
12:20 Iгри розуму:
Йди за лiдером
16:00 Екстремальна
подорож
17:40 Популярна
наука
18:30 Суперспоруди
Третього рейха
21:50 Людина проти
YouTube
22:40 90-i:
десятилiття, яке нас
об’єднало
23:30 Розслiдування
авiакатастроф

06:00, 10:00
Сорокiна
07:00, 09:00 Лобков.
Вечiрнє шоу
08:00 Говорiть з Т.
Олевським
11:00 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»
19:00 Козирєв online
20:00, 23:00
Бєлковський на
«Дощi»
20:45 Репортаж
«Дощу»
21:00, 00:00 Кремер.
Вечiрнє шоу
22:00 Hard day’s
night

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 Т/с
«Анжелiка»
16:10 Т/с «Жiночий
лiкар 2»
18:00 Т/с «Клан
ювелiрiв. Таємницi»
21:00 Т/с «Всi
скарби свiту»
23:00 Подiї дня
23:30 Т/с «C.S.I.:
Мiсце злочину
маямi»

буде добре!»

06:35 «Нове Шалене
вiдео по-українськи»
07:35, 17:30 «Облом.
UA»
08:10, 19:00, 00:00
«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»
12:20 Х/ф «Вiйна
драконiв»
14:10 Т/с «Мисливцi
за старовиною»
16:00, 20:20 Т/с
«Скорпiон»
16:55, 17:55
«Вiдеобiмба»
21:15 Х/ф «Збиток»

06:30 «TOP SHOP»

«Поцiлунок на удачу»

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!
18:20, 22:10
Останнiй мiф
19:50, 00:32 Час.
Пiдсумки дня
23:05 Машина часу
23:30 Полiгон

06:40 Х/ф «На семи

06:45 М/с «Каспер»

вiтрах»

08:00 Мультик з

08:30 Ранковий

Лунтиком

«Свiдок»

10:05 М/с «Клуб

09:00 «Кримiнальнi

Вiнкс: Школа

справи»

чарiвниць»

09:50 Т/с «Коломбо»

11:00 Обережно,

07:50 У пошуках
iстини. Олекса
Довбуш
08:40, 17:40 Правила
життя. Вода
10:00 Мiстична
Україна
11:40 Поплiчники
Гiтлера. Борман
14:10, 20:40 У
пошуках скарбiв
16:00 У пошуках
пригод. Сирiя
16:50 У пошуках
iстини. Роксолана
19:00 У пошуках
пригод. Аргентина
19:50 Секретнi
територiї. Безсмертя
21:40 Вижити в свiтi
людей
22:40, 23:30
Вражаюче вiдео

07:15 Ванна пiд ключ
08:05, 13:35, 18:35
Як це працює?
09:00 Втеча вiд
переслiдування
09:55 В пошуках
скарбiв
12:40 Швидкi та гучнi
14:30 Рибальськi
байки Я. Вагнера
15:25, 15:50 Що
було далi?
16:20 Колекцiонери
автiвок
17:15, 17:40
Махiнатори
20:00 Iдрiс Ельба:
без гальм
21:00
Мотореставрацiя
22:00 Вуличнi
перегони
22:55 Скарби з
комори
23:50 Блискавичнi
катастрофи

06:00, 07:15 Kids
Time

07:55 «Все буде
смачно!»

06:05 М/с «Губка

08:50, 18:30 «За

Боб - Прямокутнi

живе!»
10:00 «Зiркове
життя. Розплата за
гордiсть»

Штани»
07:20 Т/с «Друзi»
10:50 Т/с «Не родись

11:00 «Битва
екстрасенсiв»
13:00 «Україна має
талант!-5»

вродлива»
18:00 Абзац!
19:00 Половинки

18:00, 22:00 «ВiкнаНовини»

21:00 Х/ф «Мiс

19:55, 22:45

Конгенiальнiсть»

«Врятуйте нашу
сiм’ю - 4»

23:10 Х/ф

11:35 Т/с «CSI: ЛасВегас - 13»
13:20 Т/с «Морський
патруль»
15:00, 19:00, 21:30
«Свiдок»
15:15, 19:30

дiти!
12:00 Повне
перевтiлення. Дiм за
тиждень
13:50, 19:00
Панянка-селянка

Т/с «Кулагiн та

17:00, 21:00 Країна У

партнери»

18:00, 20:00 Серiал

16:55 «Детективи»

«Кухня»

22:00 Т/с «CSI: Лас-

18:30, 20:30 Серiал

Вегас - 14»

«Свiтлофор»

23:45 Т/с «Справжнiй

23:00 Дайош

детектив»

молодьож!

07:40 «А чи знаєте
ви, що...»
08:10 «Мультфiльми»
08:45, 17:10
«Розсмiши комiка»
09:40, 16:00 «Файна
Юкрайна»
10:40 Т/с «Усi 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 «КВК на БIС»
22:00 Т/с «Доктор
Хаус»
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2+2
08:45 Кориснi
поради
10:30 Д/ф «Фiлiп
Петен»
11:30 Д/с «Клуб
пригод»
12:00 Засiдання
Кабiнету Мiнiстрiв
України
13:15, 18:15 Час-Ч
13:30 Т/с «Таємниця
старого мосту»
15:10 Казки Лiрника
Сашка
15:20 М/с «Друзiянголи»
16:15 Музичне турне
17:15 Д/ф «Загубленi
у винограднiй лозi»
19:40 Т/с «Бiлявка»
20:30 Вересень
21:40 З перших вуст
21:50 Слiдство. Iнфо
23:00, 00:00
Пiдсумки
23:25 Тепло. Ua

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»
10:45 «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»
20:30 «Чистоnews»
22:00 «Життя без
обману»

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

07:50 «Все буде

06:05 М/с «Губка

смачно!»

Боб - Прямокутнi

07:30, 15:00, 18:30,
21:00 «Соцiальний
пульс»
07:55, 18:55 Лiкуємо
без пiгулок
10:00, 16:50 «Алло,
лiкарю!»
11:00, 20:00
Володарi морiв
12:15 Джаз-коло
13:00 «Соцiальний
статус: ваша пенсiя»
14:00, 23:00 Всесвiт
15:40 «Моднi iсторiї з
О. Новицькою»
16:00 Дива природи
17:45 Полiт крiзь час
18:20 «Кумири»
19:00 В гостях у Д.
Гордона. Р. Балаян
21:30 «Глобал 3000»
22:00 Х/ф «Мiчений»
23:45 «Натхнення»
00:00 «Латинський
коханець»

06:35 «Мультфiльм»
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»

06:10, 16:10 Т/с

08:40 Злом Системи:
Рецепти виживання
10:10, 14:20, 20:10
Чоловiк проти YouTube
11:00 Мегазаводи:
суперавтомобiлi:
«Корвет» ZR1
11:50 Iгри розуму:
Привiд для роздумiв
12:20 Iгри розуму:
Ризикована справа
15:10 Таємне життя
хижакiв
16:50 Шосе крiзь
пекло
17:40 Крижана дорога
18:30 Суперспоруди
Третього рейха: СС
Гiммлера
21:50 Крижана
дорога: Лiд i полум›я
22:40 90-i:
десятилiття, яке нас
об’єднало: Жорстока
реальнiсть
23:30 Розслiдування
авiакатастроф: У вогнi

«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
«Анжелiка»
18:00 Т/с «Клан
ювелiрiв. Таємницi»
21:00 Т/с «Всi
скарби свiту»
23:00 Подiї дня
23:30 Т/с «C.S.I.:
Мiсце злочину
Маямi»

Передплачуйте газету «Вишгород».

19:55, 22:45

23:00 Х/ф «Селеста i

«МастерШеф - 5»

Джессi навiки»

06:57, 08:20, 21:25,
00:15 Бiзнес-час
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
Останнiй мiф
19:50, 00:32 Час.
Пiдсумки дня
23:05 «Реформи»
00:00 Час важливо

07:00, 09:00 Кремер.
Вечiрнє шоу
08:00 Бєлковський
на «Дощi»
11:00, 19:00 Козирєв
online
11:45 DW. Новини
11:55, 20:15 Тут i
зараз: Сказано на
«Дощi»
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, 00:00
Монгайт. Вечiрнє
шоу
22:00 Собчак
23:00 Синдєєва

07:05 Х/ф «Не ставте

06:45 М/с «Каспер»

Лiсовику капканiв»

07:35 М/с

08:30 Ранковий

«Чагiнгтон»

«Свiдок»

10:05 М/с «Клуб

09:00 «Кримiнальнi

Вiнкс: Школа

справи»

чарiвниць»

09:55 Т/с «Коломбо»

11:00 Обережно,

11:45, 22:00 Т/с

дiти!

«CSI: Лас-Вегас

12:00 Повне

- 14»

перевтiлення. Дiм за

13:20 Т/с «Морський

тиждень

патруль»

13:50, 19:00

15:00, 19:00, 21:30

Панянка-селянка

«Свiдок»

17:00, 21:00 Країна У

15:15, 19:30

18:00, 20:00 Серiал

Т/с «Кулагiн та

«Кухня»

партнери»

18:30, 20:30 Серiал

16:55 «Детективи»

«Свiтлофор»

23:45 Т/с «Справжнiй

23:00 Дайош

детектив»

молодьож!

08:45, 18:30 «За

Штани»

живе!»
09:55 «Зiркове

07:17 Т/с «Друзi»

життя. Вбитi

11:15 Т/с «Щасливi

молодiстю»

разом»

10:50 «Битва

16:10 Т/с «Не родись

екстрасенсiв»
12:50 «Україна має

вродлива»

талант!-5»

18:00 Абзац!

16:00 «Все буде

19:00 Хто зверху? - 4

добре!»

21:00 Х/ф «Мiс

18:00, 22:00 «ВiкнаНовини»

Конгенiальнiсть 2»

08:30, 18:30, 23:30
«Спецкор»
09:00 «Люстратор
7.62»
09:10 «Секретнi
матерiали»
09:25 Д/п «Десятка
найкращих»
10:25 Д/п «Вердикт
iсторiї»
11:25 Д/п «Пiдземнi
мiста»
12:20 Х/ф «Острiв
скарбiв». Перша
частина
14:10 Т/с «Мисливцi
за старовиною»
16:00 Т/с «Скорпiон»
16:55, 17:55
«Вiдеобiмба»
18:50 Кубок України
1/8. Чорноморець Ворскла
21:00 Х/ф
«Проповiдник з
кулеметом»

06:30 «TOP SHOP»

07:50 У пошуках
iстини. I. Грозний
08:40 Правила
життя. Хвороби
XXI ст.
10:00 Мiстична
Україна.:40
Поплiчники Гiтлера
14:10, 20:40 У
пошуках скарбiв
16:00 У пошуках
пригод. Iндонезiя
16:50 У пошуках
iстини. О. Довбуш
17:40 Правила
життя. Вода
18:30 Великий
стрибок. Таємницi
кровi
19:50 Вiйна свiтiв.
Безсмертя проти
смертi
22:40 Вражаюче
вiдео
23:30 Покер. The Big
Game

06:25, 06:50, 11:45,
12:10 Що було далi?
08:05, 13:35, 18:35
Як це працює?
09:55 Iдрiс Ельба:
без гальм
12:40 Колекцiонери
автiвок
14:30, 22:55
Неймовiрнi басейни
15:25, 15:50 Наука
магiї
16:20 Буремний
гараж
17:15, 17:40
Махiнатори
20:00, 20:30 Склади:
битва в Канадi
21:00, 21:30
Мисливцi за
релiквiями
22:00 Iржава iмперiя
23:50 Блискавичнi
катастрофи

07:40 «А чи знаєте
ви, що...»
08:10 «Мультфiльми»
08:45, 17:10
«Розсмiши комiка»
09:40, 16:00 «Файна
Юкрайна»
10:40 Т/с «Усi 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 «КВК на БIС»
22:00 Т/с «Доктор
Хаус»
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2+2
08:45 Кориснi поради
09:20, 18:55 Про
головне
10:15 Вiйна i мир
11:00 Вiкно в Америку
11:30 Д/с «Клуб
пригод»
11:55 Вересень
12:20 Слiдство. Iнфо
13:15, 18:15 Час-Ч
13:30 Т/с «Таємниця
старого мосту»
15:20 М/с «Друзiянголи»
16:15 Надвечiр’я.
Долi
17:10 Свiтло
17:45 Книга ua
19:40 Т/с «Бiлявка»
20:30 «Prime-time» з
М. Гонгадзе
21:30 Новини. Спорт
21:40 З перших вуст
22:30 Етнографiчнi
замальовки. Грузiя
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»
10:45 «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»
20:30 «Чистоnews»
22:00 «Мiняю жiнку
- 10»
00:00 Х/ф
«Викрадений син:
Iсторiя Тiффанi Рубiн»

06:30 Ранок у

07:30, 15:00, 18:30,
21:00 «Соцiальний
пульс»
07:55, 18:55 Лiкуємо
без пiгулок
10:00, 16:50 «Алло,
лiкарю!»
11:00, 20:00
Володарi морiв
12:15 Євромакс
13:10 Полiт крiзь час
14:00, 23:00 Всесвiт
15:40 «Моднi iсторiї з
О. Новицькою»
16:00 Магiя природи
17:45 «Соцiальний
статус»
18:15 «Ландшафтнi
iгри»
19:00 В гостях у Д.
Гордона. Р. Балаян
21:30 Вiдлуння
22:00 Х/ф «Мiчений»
00:00 «Латинський
коханець»

06:35 «Мультфiльм»
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»

06:10, 16:10 Т/с

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

«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
«Анжелiка»
18:00 Т/с «Клан
ювелiрiв. Таємницi»
21:00 Т/с «Всi
скарби свiту»
23:00 Подiї дня
23:30 Т/с «C.S.I.:
Мiсце злочину
маямi»

07:00 «Ранок покиївськи»
09:30 «Київ музика»
10:00 «Телемаркет»
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»
22:55 «Українська
Нацiональна
Лотерея»
23:25 «Київськi
iсторiї»

06:20, 16:00 «Все

06:00, 07:15 Kids

буде добре!»

Time

08:15 «Все буде

06:05 М/с «Губка

смачно!»

Боб - Прямокутнi

09:10, 18:30 «За

Штани»

живе!»

07:17 Т/с «Друзi»

10:20 «Зiркове

11:05 Т/с «Моя

життя. Сльози

прекрасна нянька»

клоуна»

16:10 Т/с «Не родись

11:15 «Битва

вродлива»

екстрасенсiв»

18:00 Абзац!

12:50 «Україна має

19:00 Суперiнтуїцiя

талант!-5»

20:30 Х/ф «Будинок

18:00, 22:00 «Вiкна-

з приколами»

Новини»

22:10 Х/ф

19:55, 22:45

«Полiцейська

«Зваженi та щасливi

академiя 7»

- 5»

00:00 Х/ф

00:15 «Один за всiх»

«Поцiлунок на удачу»

07:15 Науковi дурощi
08:05 Iгри розуму:
Не бiйся
09:20, 13:30, 19:20
Шосе крiзь пекло
10:10, 14:20, 20:10
Крижана дорога
11:50 Iгри розуму:
Залежностi
12:40 Шосе крiзь
пекло: Iнодi пацiєнт
умирає
16:00 Екстремальна
подорож
16:50 Будiвельна
лихоманка: Будинок
на ранчо
18:30 Суперспоруди
Третього рейха
21:00 Будiвельна
лихоманка
22:40 90-i:
десятилiття, що нас
об’єднало
23:30 Розслiдування
авiакатастроф

06:00, 10:00 Собчак
07:00, 09:00
Монгайт. Вечiрнє
шоу
11:00, 19:00 Козирєв
online
11:45 DW. Новини
11:55, 20:15 Тут i
зараз: Сказано на
«Дощi»
12:00, 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, 23:00 Грошi:
Пархоменко
20:00 Репортаж
«Дощу»
21:00, 00:00 Лобков.
Вечiрнє шоу
22:00 Круглий стiл

08:30 Ранковий
«Свiдок»
09:00 «Кримiнальнi
справи»
09:55 Т/с «Коломбо»
11:45, 22:00 Т/с
«CSI: Лас-Вегас
- 14»
13:20 Т/с «Морський
патруль»
15:00, 19:00, 21:30
«Свiдок»
15:15, 19:30
Т/с «Кулагiн та
партнери»
16:55 «Детективи»
23:45 Т/с «Справжнiй
детектив»

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!
18:30 Вiкно в Європу
19:50, 00:32 Час.
Пiдсумки дня
22:10 Останнiй мiф
23:05 Невигаданi
iсторiї
23:30 Будемо жити
00:00 Час важливо

07:35, 17:30 «Облом.
UA»
08:10, 19:00, 00:00
«ДжеДАI»
08:30, 18:30, 23:30
«Спецкор»
09:00, 19:30
«Люстратор 7.62»
09:10 «Секретнi
матерiали»
09:25 Д/п «Десятка
найкращих»
10:25 Д/п «Вердикт
iсторiї»
11:25 Д/п «Пiдземнi
мiста»
12:20 Х/ф «Острiв
скарбiв»
14:10 Т/с «Мисливцi
за старовиною»
16:00, 17:55
«Вiдеобiмба»
20:30 «Право на
владу»
22:30 Д/п «Страшне
завтра»

06:30 «TOP SHOP»

06:45 М/с «Каспер»
07:35 М/с
«Чагiнгтон»
08:00 Мультик з
Лунтиком
10:05 М/с «Клуб
Вiнкс: Школа
чарiвниць»
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 Серiал
«Кухня»
18:30, 20:30 Серiал
«Свiтлофор»
23:00 Дайош
молодьож!

07:50 У пошуках
iстини. Три кохання
Батька Махна
10:50 Битва
цивiлiзацiй
11:40 Поплiчники
Гiтлера
12:30, 15:10 Аляска:
школа виживання
16:50 У пошуках
iстини. М. Булгаков:
Євангелiє для
Сталiна
17:40 Правила
життя. Хвилi
19:50 Секретнi
територiї. Викрадачi
планети
21:40 Тварини:
творцi iсторiї. Кит
22:10 Тварини:
творцi iсторiї. Голуб
22:40, 23:30
Вражаюче вiдео

06:25, 06:50, 11:45,
12:10 Наука магiї
07:15 Неймовiрнi
басейни
08:05, 13:35, 18:35
Як це працює?
09:55, 10:20
Мисливцi за
релiквiями
15:25, 15:50 Ефект
Карбонаро
16:20 Повний
форсаж
17:15, 17:40
Махiнатори
20:00 Крижане
золото
21:00 Смертельний
улов
22:00 Дорожнi
ковбої
22:55, 23:20 Гаражне
золото
23:50 Блискавичнi
катастрофи

07:40 «А чи знаєте
ви, що...»
08:10 «Мультфiльми»
08:45, 17:10
«Розсмiши комiка»
09:40, 16:00 «Файна
Юкрайна»
10:40 Т/с «Усi 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 «КВК на БIС»
22:00 Т/с «Доктор
Хаус»
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2+2
06:00, 07:00, 08:00,
13:00, 18:30, 21:00
Новини
10:15 Д/ф «Загубленi у
винограднiй лозi»
11:30 Д/с «Клуб
пригод»
11:55 «Prime-time» з М.
Гонгадзе
12:25 «Схеми» з Н.
Седлецькою
13:15 Час-Ч
13:30 Т/с «Таємниця
старого мосту»
15:20 Школа Мерi
Поппiнс
16:10 Театральнi
сезони
16:40 Вiра. Надiя.
Любов
17:40 Д/ф «Про НьюЙорк iз любов’ю»
19:40 Т/с «Бiлявка»
20:30 «План на завтра»
з Анастасiєю Рiнгiс
21:30 Новини. Спорт
21:40 З перших вуст
21:50 Перша студiя
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»
07:35, 08:35 «Маша i
ведмiдь»
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»

06:30 Ранок у

07:30, 15:00, 18:30,
21:00 «Соцiальний
пульс»
07:55, 18:55 Лiкуємо
без пiгулок
10:00, 16:50 «Алло,
лiкарю!»
12:15 «Щоденник
для батькiв»
13:00 «Соцiальний
статус»
15:40 «Моднi iсторiї з
О. Новицькою»
17:45 Полiт крiзь час
18:15 «Цивiлiзацiя
Incognita»
19:00 В гостях у Д.
Гордона. Р. Балаян
22:00 Х/ф «Мiчений»
23:50 «Кумири»
00:00 «Латинський
коханець»

06:35 Мультфiльм
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»
18:00, 19:00
«Стосується
кожного»
20:00 «Подробицi»
21:00 Ток-шоу
«Чорне дзеркало»
00:00 Х/ф «Малена»

06:10, 16:10 Т/с

великому мiстi
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:20
Надзвичайнi новини
10:10, 16:45 Т/с «Код
Костянтина»
11:05, 17:40 Т/с
«Слiдчi»
12:05, 13:20, 23:20
Т/с «Морська
полiцiя. Спецвiддiл»
12:45, 15:45 Факти.
День
14:25, 20:20
Антизомбi
15:25, 16:20, 22:25
Т/с «Вiддiл 44»
18:45, 21:05 Факти.
Вечiр
21:25 Т/с «Пес»

«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
«Анжелiка»
18:00 Т/с «Клан
ювелiрiв. Таємницi»
21:00 Х/ф «Намисто»
23:00 Подiї дня
23:30 Т/с «C.S.I.:
Мiсце злочину
маямi»

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 «Якiсне життя»
22:55 «Українська
Нацiональна
Лотерея»
23:25 «Прогулянки
мiстом»

07:05 Х/ф «Кохана

06:05, 07:20 Kids

жiнка механiка

Time

Гаврилова»

06:07 М/с «Губка

08:45 «Зiркове

Боб - Прямокутнi

07:15 Науковi дурощi
08:05 Iгри розуму:
Фокус-покус
08:40 Злом Системи
09:20, 13:30,
19:20 Будiвельна
лихоманка
10:10, 14:20, 20:10
Дикий тунець
11:50 Iгри розуму:
Марновiрства
16:00 Екстремальна
подорож
16:50 Смарагд
за 400 мiльйонiв
доларiв
17:40 Золото Юкону
21:00, 21:50 2000i: час, коли ми
побачили все
22:4090-i:
десятилiття, яке нас
об’єднало
23:30 Розслiдування
авiакатастроф

Передплачуйте газету «Вишгород».

життя. Вiйна за
спадщину 2»
09:40 «Зiркове
життя. Зацькованi

Штани»
07:25 Т/с «Друзi»
11:10 Т/с «Щасливi
разом»

батьками»
10:25 Х/ф «П’ята
група кровi»
18:00, 22:00 «ВiкнаНовини»

15:10 Як стати
супермоделлю
16:00, 19:00
Супермодель по-

18:30, 00:15 Т/с

українськи

«Коли ми вдома»

18:00 Абзац!

20:00, 22:45

21:00 Половинки

«Танцюють всi!-8»

23:00 Суперiнтуїцiя

06:00, 10:00 Круглий
стiл
07:00, 09:00 Лобков.
Вечiрнє шоу
11:00 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, 23:00 Говорiть
з Ю. Таратутою
19:00 Online
20:00 Репортаж
«Дощу»
21:00, 00:00 Фiшман.
Вечiрнє шоу
22:00 Грошi

06:40 Х/ф «Пацани»
08:30 Ранковий
«Свiдок»
09:00 «Кримiнальнi
справи»
09:55 Т/с «Коломбо»
11:45 Т/с «CSI: ЛасВегас - 14»
13:20 Т/с «Морський
патруль»
15:00, 19:00 «Свiдок»
15:15, 19:30
Т/с «Кулагiн та
партнери»
16:55 «Детективи»
21:30 Х/ф «Cправжнє
правосуддя. Ангел
смертi»
23:20 Х/ф «Замiна
- 3: переможець
отримує все»

06:57, 08:20, 21:25,
00:15 Бiзнес-час
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
Останнiй мiф
19:50, 00:32 Час.
Пiдсумки дня
23:05 Особливий
погляд
23:30 Територiя
закону

08:10, 19:00
«ДжеДАI»
08:30, 18:30
«Спецкор»
09:00 «Люстратор
7.62»
09:10 «Секретнi
матерiали»
09:25 Д/п «Десятка
найкращих»
10:25 Д/п «Вердикт
iсторiї»
11:25 Д/п «Пiдземнi
мiста»
12:20 Х/ф «100
градусiв нижче нуля»
14:10 Т/с «Мисливцi
за старовиною»
16:00, 17:55
«Вiдеобiмба»
19:20 Т/с
«Диверсант»
23:40 Х/ф
«Королiвство
гладiаторiв»

06:30 «TOP SHOP»

06:45 М/с «Каспер»
07:35 М/с
«Чагiнгтон»
08:00 Мультик з
Лунтиком
10:05 М/с «Клуб
Вiнкс: Школа
чарiвниць»
11:00 Обережно,
дiти!
12:00 Повне
перевтiлення. Дiм за
тиждень
13:50 Панянкаселянка
17:10 Країна У
18:10 Х/ф «Няньки»
20:00 Х/ф «Чоловiк з
гарантiєю»
21:40 Х/ф «Звичка
розлучатися»
23:05 Х/ф
«Непристойна
комедiя»

08:40 Правила
життя. Хвилi
10:50 Вiйна свiтiв.
Безсмертя проти
смертi
11:40 Поплiчники
Гiтлера
13:20 Вижити в свiтi
людей
16:50 У пошуках
iстини. Три кохання
Батька Махна
18:30 Великий
стрибок. Аеропорт
19:50 Секретнi
територiї.
Iнформацiйнi
фантоми
21:40 Тварини:
творцi iсторiї
22:10 Тварини:
творцi iсторiї. Кiнь
22:40, 23:30
Вражаюче вiдео

06:00, 08:30, 14:00,
18:10, 00:45 Як це
зроблено?
08:05, 13:35, 18:35
Як це працює?
09:00 Крижане
золото
09:55 Смертельний
улов
10:50, 11:15, 19:05,
19:30 Гаражне
золото
12:40 Повний
форсаж
15:25 Елементи
16:20, 16:45 У
гонитвi за класикою
17:15, 17:40
Махiнатори
21:00 Передусiм лiтаки
22:00 Iнструкцiя зi
створення
23:50 Блискавичнi
катастрофи

07:40 «А чи знаєте
ви, що...»
08:10 «Мультфiльми»
08:45, 17:10, 00:00
«Розсмiши комiка»
09:40, 16:00 «Файна
Юкрайна»
10:40 Т/с «Усi 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 «КВК на БIС»
22:00 «КВК-2015»
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06:00, 07:00
Пiдсумки
08:35 «Золотий
гусак»
09:25 М/с «Друзiянголи»
11:25 Д/ф «Про НьюЙорк iз любов’ю»
12:15 Етнографiчнi
замальовки. Грузiя
12:25 Д/ф
«Дорогами Саксонiї»
13:40 «Пiсенний
Спас»
15:10 Чоловiчий
клуб. Спорт
16:05 Чоловiчий клуб
16:40 Т/с «Польськi
свята»
20:05 Д/ф
«Поцiлунок Путiна»
21:00 Новини
21:40 На пам’ять
23:00 День Янгола

07:35, 07:55, 08:30

06:45 Стоп-10

М/с «Пригоди

07:35 Провокатор

ведмедикiв Гаммi»

09:30 Секретний

08:55 «Свiтське

фронт

життя»

10:30 Антизомбi

09:50, 19:30 ТСН

11:30 Дiстало!

10:45 Х/ф «Мiй

12:30, 13:00

капiтан»

Громадянська

15:00, 23:20 «Вгадай

оборона

ящик»

12:45 Факти. День

16:00 «Спецiальний

13:40 Iнсайдер

випуск. Вечiрнiй

14:40 Т/с «Пес»

квартал»

18:45 Факти. Вечiр

16:45, 21:15

19:20 Надзвичайнi

«Вечiрнiй квартал»

новини. Пiдсумки

18:30 «Розсмiши

20:10 Х/ф «Мiсiя

комiка»

нездiйсненна-2»

20:15 «Українськi

22:40 Х/ф «Мiсiя

сенсацiї»

нездiйсненна»

06:00 Х/ф

06:40 Мультфiльм

06:00, 07:15 Т/с

«Шахрайки»

07:15 Х/ф «Десять

11:15 Х/ф «Басейн

негренят»

смертi»
14:00 За сiм морiв
16:00 «Мистецтво
i час»
16:30 Ю. Антонов

08:40 «Школа
доктора
Комаровського»
сiмейними
обставинами»
12:00 «Любовь с

18:00 Водне життя

первого взгляда»

19:00 Загадки

13:00 Т/с «I все-таки

загибелi «Адмiрала

я кохаю...»

20:00 Вiдверта
полiтика
22:10 Х/ф «Хрещенi

07:00, 15:00, 19:00
Подiї
08:50 Вiдверто з М.

09:30 Х/ф «За

«Мрiї збуваються»

Нахiмова»

«Жiночий лiкар 2»

17:00 «Щастя з

Єфросiнiною
10:00 Зiрковий шлях.
Субота
11:00 Х/ф «Намисто»
13:00, 15:20 Т/с
«Знайти чоловiка у

пробiрки. Через 9
мiсяцiв»
18:00, 20:30 Т/с
«Братськi узи»

батьки»

20:00 «Подробицi»

00:00 «Вихiдний,

22:30 Х/ф «Тариф

пiсля опiвночi»

«Щаслива родина»

великому мiстi»
17:30, 19:40 Т/с
«Процес»
22:30 Х/ф «Вальсбостон»

08:00 «Ранок покиївськи»
09:30 «Київ музика»
13:00 «Приречений
на любов»
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»
19:20, 21:25
«Столиця»
22:30 «Життєвi
iсторiї»
22:55 «Українська
Нацiональна
Лотерея»
23:25 «Прогулянки
мiстом»

06:15 Х/ф «Весiлля у

08:05 Iгри розуму:
Iлюзiї
10:10 Сканери
стародавнього свiту:
Колiзей
11:50 Космос:
Простiр i час
14:20 Суперспоруди
Третього рейха
16:00 Таємницi
гуансiйських печер
16:50 Об’єкт
всесвiтньої
спадщини: Прага
17:40 Секретна
атака Гiтлера на
Америку
20:10 Космiчна
подорож «Хаббла»
21:00 Мiсiя: Плутон
21:50 Гола наука:
Iнопланетнi вогнi
22:40 Земля з
космосу
23:30 Розслiдування
авiакатастроф

06:07 М/с «Пригоди

19:00 «Х-Фактор - 6»

22:55 Х/ф «Останнiй

21:55 «Хата на тата»

з могiкан»

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
11:10 П’ятий поверх
11:35 Майстри
ремонту
14:10 ПроОбраз з
Наталкою Фiцич
15:10 Феєрiя
мандрiв
17:20, 17:35
Останнiй мiф
18:35 Фактор
безпеки
19:25 Машина часу
21:00, 00:20 Велика
полiтика
21:35 Вiкно в
Америку
22:30 Твоя влада
23:35 Мiграцiйний
вектор

06:00, 22:20 Грошi
07:00, 09:00, 18:00
Фiшман. Вечiрнє
шоу
08:45, 11:45
Штучний вiдбiр
10:00 Online
10:45 DW. Новини
10:55 Тут i зараз:
Сказано на «Дощi»
12:00, 00:30 Собчак
13:00 Медведєв
13:45 Репортаж
«Дощу»
15:20 Велика Змiна
2: Лекцiя
19:20 Грошi:
Пархоменко
20:00 Hard day’s
night
21:30 Круглий стiл
23:15 Бєлковський
на «Дощi»

06:00 Т/с

06:00 М/с «Каспер»

06:30 Правда життя.

«Далекобiйники.

08:15 М/с

Вигнанцi або Ангели

Десять рокiв по

«Смiшарики»

Малинiвцi»
08:00 «Караоке на

Джиммi Нейтрона»
08:55 Дешево i
сердито

Майданi»
10:00 Ревiзор
09:00 «Все буде

13:00 Страстi за

смачно!»

ревiзором

10:05, 23:55 Т/с

14:45 Хто зверху? - 4

«Коли ми вдома»

16:40 Т/с «Сашко

11:25 «Танцюють

Таня»

всi!-8»

17:40 М/ф «Сезон
полювання»

15:15 «Зваженi та
19:10 М/ф «Шрек»
щасливi - 5»

21:00 Х/ф «Геракл»

тому»
11:30 «Речовий

06:40 «Маски-шоу»
07:50 «Нове Шалене
вiдео по-українськи»
09:00 «Облом.UA»
10:00 «Вайпаут»
10:55 «Легенди
кiкбоксiнгу»
12:00 «Top Gear»
13:00 «ДжеДАI»
14:00 «Реал-Бодрiт»
15:00 Т/с
«Мушкетери»
17:10 Х/ф «В iм’я
короля-2»
19:15 9 Тур ЧУ.
Динамо - Говерла
21:30 Т/с
«Диверсант»

07:30 Д/ф «Леонiд
Биков. Зустрiчна

09:40 М/с «Дора-

смуга»

дослiдниця»

09:00, 09:50

10:35 М/с «Стiч!»

Поплiчники Гiтлера

життя»

11:25 М/ф «Роденсiя

16:50 У пошуках

12:35 «Детективи»

i зуб принцеси»

15:35 Т/с «Кулагiн та

12:55 М/ф «Мислiвцi

партнери»

на драконiв»

19:00 «Свiдок»

14:35 Х/ф «Таксi»

цивiлiзацiй

16:30 Х/ф «Няньки»

20:10 Битва

18:20 Х/ф «Чоловiк з

цивiлiзацiй

доказ»
12:00 «Правда

19:30 Х/ф
«Випадковий
шпигун»
21:15 Т/с «Той, що

гарантiєю»

пригод. Куба
18:30 Мiстична
Україна. Привиди
19:20 Битва

21:00 Напад акули
23:00 Очима слiдчих.

читає думки - 2»

21:35 Країна У

23:00 Х/ф

23:00 Дайош

00:00 Очима слiдчих.

«Найманець»

молодьож!

Злий двiйник

Жорстока бiйка

07:40 «А чи знаєте
ви, що...»
08:10 М/ф «Мiккi
Маус: Великi
пошуки»
10:00 М/ф «Вiннi i
Слонотоп»
11:10 М/ф
«Покахонтас 2»
12:30 Х/ф «Лiззi
Магваєр»
14:20 «Файна
Юкрайна»
16:10 «Розсмiши
комiка»
17:10 «Орел i Решка.
Шопiнг. Невидане»
18:00 «Орел i Решка.
Шопiнг»
21:00 «Орел i Решка.
Шопiнг 2015»
22:00 «КВК»

08:05 Смертельний
улов
10:50, 11:15, 22:00,
22:30 Склади: битва
в Канадi
11:45, 12:10
Мисливцi за
релiквiями
12:40 Iдрiс Ельба:
без гальм
13:35, 22:55
Мотореставрацiя
14:30 Вуличнi
перегони
15:25 Ванна пiд ключ
16:20 Неймовiрнi
басейни
17:15 Акварiумний
бiзнес
18:10, 19:05,
20:00 Динамо
- неймовiрний
iлюзiонiст
21:00 Втеча вiд
переслiдування

10
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09:30 Хто в домi хазяїн?
09:50 Казки Лiрника
Сашка
10:05 М/с «Друзiянголи»
11:15 Т/с «Польськi
свята»
14:50 Фольк-music
15:55 Д/ф «Поцiлунок
Путiна»
17:05 С. Вакарчук.
Iнтерв’ю на даху
17:35 Театральнi сезони
18:00 Т/с «Бiлявка»
19:00 Гандбол. Лiга
Чемпiонiв. «Байя-Маре»
(Байя-Маре, Румунiя)
- «Мотор» (Запорiжжя,
Україна)
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

07:00, 07:35, 08:00,
08:35 М/с «Пригоди
ведмедикiв Гаммi»
09:40 «Маша i
ведмiдь»
10:05 ТСН
11:00 «Свiт
навиворiт 6»
12:10 «Iнспектор
Фреймут»
13:40 «Життя без
обману»
14:55 «Мiняю жiнку
- 10»
16:10 Х/ф
«Службовий роман»
19:20 «10 хвилин з
прем’єр-мiнiстром»
19:30 «ТСНТиждень»
21:00 Х/ф «Хочу
замiж»
23:00 «Свiтське
життя»
00:00 Х/ф «Чулий
мiлiцiонер»

06:15 М/с «Пригоди

06:00 Х/ф «Басейн
смертi»
10:00, 21:00 Iменалегенди
11:00 Х/ф
«Шахрайки»
13:50 «Щоденник
для батькiв»
15:00 Перехрестя
живої природи
16:30 Концерт
А. Матвiйчука
«Полустанок любовi»
19:00 Загадки
загибелi «Адмiрала
Нахiмова»
20:00 «Цивiлiзацiя
Incognita»
20:15 «Кумири»
20:35 «Свiтськi
хронiки»
22:00 Х/ф «Зануда»
00:00 «Вихiдний,
пiсля опiвночi»

06:10 Мультфiльм

06:30 Подiї

06:50 Х/ф «Десять

07:10 Реальна

негренят»

мультинят»
07:05 Т/с «Рюрики»
09:30 Зiрка YouTube
12:45 Факти. День
14:05 Х/ф «Мiсiя
нездiйсненна»
16:10 Х/ф «Мiсiя
нездiйсненна-2»
18:45 Факти тижня
20:25 10 хвилин з
Прем’єр-мiнiстром
України
20:35 Х/ф «Мiсiя
нездiйсненна-3»
23:10 Х/ф «Мiсiя
нездiйсненна-4»

мiстика

08:10 «уДачний
проект»
09:00 «Готуємо

09:10 Т/с «Всi
скарби свiту»
17:00 Х/ф «Вальс-

разом»
10:00 «Орел i Решка.
Ювiлейний»

бостон»
19:00 Подiї тижня з

11:00 Т/с «I все-таки
я кохаю...»

О. Панютою

19:00 «Любовь с

19:40 10 хвилин iз

первого взгляда»

прем’єр-мiнiстром

20:00 «Подробицi

20:00 Х/ф «Мама

тижня»

виходить замiж»

21:40 «10 хвилин з
Прем’єр-мiнiстром»

22:00 Т/с «Знайти

22:00 Т/с «Братськi

чоловiка у великому

узи»

мiстi»

08:00 «Ранок покиївськи»
13:00 «Приречений
на любов»
13:30 «Київськi
iсторiї»
14:00 «Служба
порятунку»
14:35 «Гаряча лiнiя
«102»
15:00, 16:00, 17:00,
18:00, 19:00, 20:55,
23:30 «Вiдкритий
мiкрофон»
19:20, 21:30
«Столиця»
21:00, 23:00 «СТНтижневик»
22:30 «СТН-спорттижневик»
22:55 «Українська
Нацiональна
Лотерея»
23:35 «Прогулянки
мiстом»

07:10 «Все буде

05:57 М/с «Пригоди

добре!»

Джиммi Нейтрона»

09:20 Золото Юкону:
Все або нiчого
11:50 Космос:
Простiр i час
14:20 Суперспоруди
Третього рейха
15:10 Коли крокодили
їли динозаврiв
17:40 Щоденник Анни
Франк
18:30 90-i:
десятилiття, яке нас
об’єднало
19:20 90-i:
десятилiття, яке нас
об’єднало
21:00 Сучаснi
розслiдування:
браконьєри i
тероризм
21:50 Мiсiя з
порятунку тигрiв
22:40 Секрети Зони
51
23:30 Розслiдування
авiакатастроф

06:00, 14:00
Бєлковський на
«Дощi»
06:45, 11:45
Штучний вiдбiр
08:00, 18:00 Грошi
09:20 Велика Змiна 2
12:00 Грошi:
Пархоменко
12:45 Вихiд в люди
13:00 Круглий стiл
14:45 Репортаж
«Дощу»
15:00, 17:00, 19:00,
21:00 Тут i зараз
15:20 Велика Змiна
2: Лекцiя
19:20 Медведєв
20:00 Собчак
21:30 Синдєєва
22:20 Сорокiна
23:15 Говорiть з
Ю.Таратутою

Передплачуйте газету «Вишгород».

Із 70-річним ювілеєм щиро вітаємо
нашу дорогу маму і бабусю
Стефанію Семенівну ПОЛІЩУК
Тобі сьогодні, рідна, 70.
Із вдячністю ми хочемо вітати
Тебе за мудрість батьківських порад,
За вміння всім завжди допомагати,
За приклад матері та господині,
За вправні руки золоті.
Нехай Господь пошле благословіння,
Нехай здоров’я й сил дарують всі Святі.
Любляча родина

09:00 «Все буде
смачно!»

09:35 Kids Time

10:00 «Караоке на

09:40 М/ф «Сезон

Майданi»

полювання»

11:00 «МастерШеф

11:10 Х/ф «Мiс

- 5»

Конгенiальнiсть»

16:00 «Х-Фактор - 6»
19:00 «Слiдство

13:15 Х/ф «Мiс

ведуть екстрасенси»

Конгенiальнiсть 2»

20:00 «Мiстичнi

15:25 Х/ф «Геракл»

iсторiї-7 з Павлом

17:20 М/ф «Шрек»

Костiциним»
20:55 «Один за всiх»

19:10 М/ф «Шрек 2»

22:10 «Врятуйте

21:00 М/ф «Помпеї»

нашу сiм’ю - 4»

23:00 Х/ф «Спокуса»

08:35 Феєрiя
мандрiв
09:35 Вiкно в
Америку
09:50 Снiданок з
Iскрою
11:10 Будемо жити
14:35 Модне
здоров’я
17:35 Велика
полiтика
21:00 Час:
пiдсумки тижня з В.
Гайдукевичем
21:40 Час-Time
22:25 «Реформи»
23:15 Фiнансовий
тиждень
23:30 Територiя
закону

09:00 М/ф «Вiннi i
Слонотоп»
10:10 М/ф
«Покахонтас 2»
11:30 Х/ф «Лiззi
Магваєр»
13:20 «Розсмiши
комiка»
14:15 «Файна
Юкрайна»
14:50 «Орел i Решка.
Шопiнг. Невидане»
15:50 «Орел i Решка.
Шопiнг»
17:50 «Орел i Решка.
Шопiнг 2015»
18:45 «Вечiрнiй
квартал»
20:20 М/ф
«Покахонтас»
22:00 «КВК»

08:30 «Облом.UA»
10:00 «Богатирi»
11:00 «Люстратор
7.62»
12:00 «Цiлком
таємно»
13:00 «Секретнi
матерiали»
14:00 «Реал-Бодрiт»
15:00 Х/ф «Вiрний
пострiл»
16:50 9 Тур ЧУ.
Чорноморець Ворскла
19:15 9 Тур ЧУ.
Карпати - Волинь
21:30 «Профутбол»
23:15 Х/ф
«Королiвство
гладiаторiв»

Високошвидкісний Інтернет МТМ
Тел.: (093) 366-16-66; (095) 545-15-33; (098) 201-22-66
06:55 Т/с

08:15 М/с

«Холостяки»

«Смiшарики»

10:35 «Народний

09:00 Мультик з
Лунтиком

кухар»

09:40 М/с «Дора-

11:30 «Легенди

дослiдниця»

карного розшуку»

10:35 М/с «Стiч!»

12:00 «Крутi 90-тi»

11:15 М/с «Мiкi

12:55 Х/ф «Йшов

Маус»

собака по роялю»

11:25 М/ф «Мислiвцi
на драконiв»

14:10 «Розсмiши

13:10 Серiал «Ксена

комiка»

- принцеса-воїн»

17:00 «Легенди

14:55 Х/ф «Кудлата

карного розшуку»

команда»

19:15 Т/с «Операцiя
«Тайфун»

16:25 Х/ф «Кохання
i танцi»
18:10 Х/ф «Таксi»

23:00 Х/ф «Острiв

23:00 Дайош

смертi»

молодьож!

07:30 Д/ф
«Володимир Басов.
Бiгун на довгi
дистанцiї»
09:00 Поплiчники
Гiтлера
09:50 Голокост
зсередини
15:10 У пошуках
пригод. Куба
16:00 У пошуках
пригод. Iталiя
17:40 Мiстична
Україна
18:30 Мiстична
Україна. Мольфари
19:20 Секретнi
територiї.
Iнформацiйнi
фантоми
20:10 Секретнi
територiї
23:00 Очима слiдчих.
Сама по собi
00:00 Очима слiдчих

06:25 Вуличнi
перегони
08:05 Iнженернi
прорахунки
09:00, 15:25, 16:20,
17:15 Втеча вiд
переслiдування
09:55 В пошуках
скарбiв
10:50 Акварiумний
бiзнес
12:40, 21:00 I знову
не намагайтеся
повторити
13:35, 22:00
Руйнiвники легенд
14:30, 22:55 Крiзь
магiю до зiрок
18:10 Крижане
золото
19:05 Смертельний
улов
20:00 Дорожнi
ковбої
23:50 Iдрiс Ельба:
без гальм

Наш індекс у Каталозі місцевих періодичних видань 40007

УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ КАЗНАЧЕЙСЬКОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ У ВИШГОРОДСЬКОМУ РАЙОНІ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
оголошує конкурс на заміщення вакантної посади:
у секторі інформаційних технологій та захисту інформації:
— завідувач сектора:
— головний спеціаліст.
Вимоги до претендентів на посаду державного службовця
: громадянство України, базова вища освіта, досвід роботи з ПК,
вільне володіння державною мовою.
До заяви слід додати такі документи : особову картку (форма
П-2ДС), копії документів про освіту, копію паспорта, декларацію про
доходи.
Заяви приймають протягом місяця з дня опублікування оголошення.
Звертатись за адресою : м. Вишгород, вул. Кургузова, 13,
тел.045 96 22-050

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

А ти вже ПЕРЕДПЛАТИВ «Âèøãîðîä
«Âèøãîðîä»» на 2015 рік?

Погріб, вул. Шолуденка, 6 у м. Вишгороді.
Тел: (066) 629-43-51, (093) 484-48-47, Євген

У Вишгороді відділ передплати Центру поштового зв’язку №10 (пл. Т. Шевченка, 2)

Земельну ділянку 15 сот. с. Жукин, ОСГ 115 тис. грн.
Тел. (093) 613-42-72

працює: понеділок — п’ятниця, з 8:30 до12: 30 і з 13:30 до 17:30. Тел: (04596) 54-349

Якщо працювати без вихідних пару тижнів поспіль, то понеділок не здається таким вже
страшним. А от життя – так, життя страшним здається.

Індекс газети «Âèøãîðîä» у Каталозі місцевих періодичних видань 40007
Дорогого, люблячого Ігоря Вікторовича РЕУТОВА
ВІТАЄМО з 85-річчям!
Твій ювілей — не тільки твоє свято,
Радіють всі, і друзі, й рідні теж.
Хай Бог пошле іще років багато,
Здоров’я щастя, радості без меж!
Нехай добром наповнюється хата,
Достатком, щирістю і сонячним теплом,
Хай буде вірних друзів в ній багато,
Хай щастя доля огорта крилом.
А весни будуть світлі, легкокрилі,
Не буде втоми лагідним рукам.
Нехай здійсниться те, що не збулося,
І добре серце не підкориться рокам.
Наталія та родина

Втрачений державний акт
на право власності на земельну ділянку серії ЯМ №
081421 від 09.11.2011 року,
виданий управлінням Держкомзему у Вишгородському
районі Київської області на
ім’я Гончарової Юлії Юріївни, вважати недійсним.

На постійну роботу в
м. Вишгороді:
— газозварювальник;
ДР; з-та від 4 500 грн
— слюсар-складальник;
ДР; з-та від 4 000 грн.
Тел: (067) 659-54-57

Багажник для «Жигулів».
Тел: (067) 748-40-27, (097) 330-15-37

Вітання

З ювілеєм!
Від щирого серця вітаємо з ювілеєм
вчителя початкових класів Вишгородської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 1
Олесю Дмитрівну ГАЧЕК!
Хай доля Вам сміється журавлина,
Поля розлогі колосом цвітуть.
Нехай червоні ягоди калини
Щасливу осявають путь.
Нехай дає наснаги Вам земля
Десятки літ ще мріяти, любити!
Хай рідна пісня серце окриля,
В здоров’ї, радості багато літ прожити!
З повагою колектив Вишгородської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 1

Вишгород

О, спорт, ти — мир

19 вересня

2015 року

11

Виховуємо чемпіонів

ФутГОЛ і Ко

Микола КОРОЛЬ,
директор Вишгородської районної КДЮСШ

Флеш-моб на площі та матчі на стадіоні
Сергій ШКОЛЬНИЙ, завідувач
навчально-виховної роботи КП «УФКС»
ФОТО — архів ДНЗ «Ластівка» і танцювального
колективу «Клерико», спеціально для «Вишгорода»

Насиченими на події видалися минулі вихідні, в які відзначали свято фізичної культури та спорту. Яскравим та
феєричним вийшов флеш-моб на площі ім. Г. Строкова біля БК «Енергетик».
Показові виступи юних футболістів,
каратистів, представниць художньої гімнастики привернули увагу вишгородців і
гостей міста, спонукаючи до занять фізкультурою і спортом багатьох маленьких
глядачів. Урізноманітнювали це спортивне
дійство виступ танцювального колективу
«Клерико» та починаючих зірок із ДНЗ
«Ластівка».
Змагальна частина програми, в якій
були задіяні вісім команд ФК «Чайка»,
принесла як перемоги, так і розчарування.
Та головним у цей день був не спортивний
результат, а участь і пов’язані з нею емоції, радість і співпереживання.
Вихованці молодших вікових груп
(тренери В. Клименко, С. Малінін, А. Москаленко) здобули перемоги над своїми

однолітками в рамках Першості м. Києва,
що відбувалася на стадіоні «Енергетик».
Натомість їхні старші товариші, які стартували у Першості України серед юнаків,
програли своїм суперникам із ФК «Полісся» (м. Житомир). Попри ігрову перевагу
і безліч невикористаних моментів, вихованці 2000 р. нар. (тренер В. Сидорчук)
поступилися з рахунком 0:1, а цьогорічні
дебютанти — юнаки 2002 р. нар. (тренер
Д. Омельченко) — 0:2.
Та юні футболісти не залишилися без
позитиву: підтримка глядачів на трибунах,
урочисте відкриття змагань, привітальне слово від депутата Київської обласної
ради О. Приходька та начальника відділу
з гуманітарних питань апарату виконавчого комітету Вишгородської міської ради
В. Ткача, а також подарунки кращим гравцям матчу надихнули до нових змагань і
нових перемог.
А змагання не за горами. Вже, у
неділю, 20 вересня, на стадіоні «Енергетик» відбудуться два матчі з футболістами м. Коростеня (Житомирська
область): о 12:00 і о 14:00. Вболівальники! Підтримайте улюблені команди ФК
«Чайка»!

Аматори триатлону

ФізкультУРА

Спортивний ярмарок

Подолали олімпійську
дистанцію
У Вишгородському районі 11-13 вересня
відбулися аматорські змагання з триатлону
VR Gintama Triathlon, велосипедний етап
яких пройшов на найкращій в Україні трасі.
Ідеально рівна дорога до мисливської резиденції екс-президента України «Територія Акація» за Сухолуччям знову стала місцем спортивного свята. Учасники VR Gintama Triathlon
подолали Олімпійську дистанцію: плавання
— 1,5 км (у Київському морі), велосипедний
етап – 40 км (від Глібівки до Сухолуччя і назад),
біг – 10 км (від Глібівки до Димера і назад). Переможцями змагань стали Дмитро Ткаченко
і Світлана Каневська (обидва представники
спортивного клубу TRIATMAN). Загалом участь
у змаганнях взяли понад 80 спортсменів-аматорів, зокрема телеведучий ток-шоу «Стосується кожного» Андрій Данилевич.
«Важко знайти місце, яке краще підійшло
б для фінального старту триатлонного сезону
на Олiмпiйську дистанцiю, аніж Вишгородський
район. Етап плавання в Київському морі, велоетап і біг — на ідеальній дорозі до Сухолуччя»,
— заявив один із організаторів змагань VR
Gintama Triathlon, президент київського клубу
триатлетів TRIATMAN Андрій Ястребов.
Нагадаємо, 30 серпня на трасі Димер-Сухолуччя відбулися шосейні велоперегони VR120
Race для професіоналів і аматорів, які зібрали
у Вишгородському районі понад 200 велоспортсменів.
У рамках змагань з триатлону VR Gintama
Triathlon відбулися також дитячі старти, екскурсії, вечірка, бенкет і дискотека. Вперше в
Україні змагання з триатлону в олімпійській
категорії були у форматі «змагання + відпочинок», що дало можливість позмагатись і побути
вихідні з родиною та друзями. Участь у змаганнях взяли понад 100 дорослих і дітей. Змагання
пройшли в околицях одного з найдавніших сіл
Київської області — Глібівки Вишгородського
району. Нині Глібівка відома як курортне село,
одне з найкращих місць Київщини для відпочинку, рибальства, мисливства на березі величного Дніпра.
Організаторами аматорських змагань
з триатлону VR Gintama Triathlon виступили Вишгородська районна державна адміністрація, готельно-розважальний комплекс «Джинтама-Бриз» та спортивний клуб
TRIATMAN.

Цікавим, хвилюючим та святковим став для
вихованців відділення плавання КДЮСШ цьогорічний День фізичної культури та спорту.
До юних плавців Вишгородщини завітав чемпіон перших європейських Олімпійських ігор та
чемпіон юніорського чемпіонату світу Андрій
Хлопцов.
Зустріч із спортсменами, тренерами та батьками
була дуже змістовною та емоційною. Батько і тренер
юного чемпіона світу розповів, як виховати чемпіона
такого рівня, а саме: про режим харчування, тренування, заняття в школі та інше.
А сам чемпіон світу не тільки показав юним вихованцям свої нагороди, а й продемонстрував майстерклас — проплив 100 метрів комплексним плаванням.
І треба було бачити захоплені очі наших юних спортсменів — наживо у воді справжній чемпіон світу!
Андрій Хлопцов виконав ще одну почесну місію
— нагородив дипломами кращих наших плавців —
Микиту Ткаченка та Ростислава Крижанівського, які
є чемпіонами Київської області та показують кращі
результати в Україні.
Таким чином зустріч із чемпіоном світу для наших
юних талантів — це ще один стимул для досягнення
найвищих результатів.
На свято до вихованців КДЮСШ завітала і голова
районної ради — Ірина Побідаш, яка привітала тренерів та їхніх вихованців із святом!

Шановні батьки!
Якщо Ваша дитина досі не
визначилась, яку спортивну
секцію відвідувати, «Ярмарок
спорту» саме для Вас!
З метою підтримки професійного та аматорського
спорту в Україні, популяризації здорового способу життя серед українців і дитячого спорту у місті Вишгороді
та Вишгородському районі
26 вересня 2015 р. з 11:00 до
18:00 на набережній Київського моря (бетонна «Чайка»)
відбудеться масовий захід
«Спортивний ярмарок». Організатори — ініціативна група
ГО «Об’єднання» Самопоміч»
та громадське об’єднання
Родіон ЛУКА, голова Київської обласної федерації вітрильного
спорту України
ФОТО — архів Федерації, спеціально для «Вишгорода»

9-13 вересня в акваторії Київського водосховища пройшов чемпіонат України з вітрильного спорту серед юнаків і дівчат. До Вишгорода приїхали 166 юних яхтсменів віком від семи до 17 років — із усіх
регіонів України, де успішно розвивається цей видовищний спорт:
Одещини, Харківщини, Херсонщини, Донецької, Миколаївської, Тернопільської, Дніпропетровської областей та із столиці. Їх зустрічали
такі ж юні колеги із Київської області.
У програму чемпіонату України були включені дитячо-юнацькі класи
яхт, з яких починається для хлопців і дівчат вітрильний спорт: «Оптиміст»,
«Кадет», «Лейзер 4,7» і вітродошка «Bic Techno 293». Це головні перегони сезону для учасників і тренерів — за результатами буде сформовано
Національну юнацьку збірну України з вітрильного спорту на 2016 рік. Тож
кожен докладав чимало зусиль у чесній спортивній боротьбі, а вишгородці мали можливість спостерігати за напруженими баталіями юних яхтсменів. Тим більш, що переможцями у класі «Кадет» серед дівчат стали
наші землячки, представниці Київщини — екіпаж Вероніки Пущинської
та Марії Джунь, а у класі «Лейзер 4,7» — киянка Ліза Віноградова. На
церемонії нагородження в яхт-клубі Київського Палацу дітей та юнацтва
переможці та призери чемпіонату отримали медалі від міністерства молоді та спорту України.
Щира подяка Спілці підприємців Вишгородщини, що відгукнулась на цю
подію: від імені всіх підприємців району учасників привітав голова Спілки
Олександр Семенов, який вручив усім переможцям змагань іменні призи.
Чудова вітрильна акваторія Київського водосховища не прощається
з нами у цьому сезоні. Запрошуємо усіх мешканців Київщини на чудовий
спортивний захід — змагання на Кубок України з вітрильного спорту
в олімпійських номерах програми, які відбудуться 29 вересня — 4
жовтня.

«Ліга водних видів спорту
Вишгородщини».
Участь візьмуть спортивні школи, федерації, секції
різних видів спорту міста й
району:
представлятимуть
свою роботу, проводитимуть
показові виступи та майстеркласи. Діти легко зможуть обрати вподобаний вид спорту
і тут же, на місці, записатись
до секції. В програмі заходу —
розваги для дітлахів, лотерея,
конкурси, музична програма.
Вхід вільний. Запрошуємо
всіх!

В нашій акваторії

Юнацький чемпіонат
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Кредит — не проблема. Якщо у вас є для цього підстави

Доступне житло
Влас. інф.
ФОТО — Олександр КОНОНЕНКО,
спеціально для «Вишгорода»

Нещодавно у НВО «Технопроект» відбувся круглий стіл, присвячений кредитуванню індивідуального житлового будівництва на селі. Нагадуємо, що це вже не
перший цікавий для громадськості захід,
для якого безкоштовно надає зал керівник
НВП «Технопроект» Віктор Федосенко.
Кредитний круглий стіл був організований за сприяння Вишгородської міської
організації партії «Воля» та Всеукраїнської
громадської організації «Молода Країна»
(Андрій Пещерін).

Ініціатор — Олександр Шамота, координатор Програми підтримки індивідуального житлового будівництва на селі «Власний дім» у Вишгородському районі.
На круглий стіл прийшли депутат Вишгородської міської ради Віктор Шубка, представники Вишгородського територіального
центру соціального обслуговування, громадських організацій бійців АТО (зокрема, Денис
Париж) та вимушених переселенців із тимчасово окупованих територій, інші громадяни, зацікавлені в отриманні довгострокових
кредитів.
Представник обласного Фонду підтримки індивідуального житлового будівництва
на селі Людмила Рудніченко розповіла, що

«дешевий» кредит (до 10 тис. доларів) може
надаватися на 20, а молодим сім’ям, де мати/
батько віком до 35-ти, — і на 30 років. Можна взяти кошти не лише на будівництво, а й
на реконструкцію чи ремонт будівлі, купівлю
житла.
Оскільки кредит надається під індивідуальну забудову на існуючій земельній ділянці — законодавчі особливості цього питання
кваліфіковано висвітлив депутат міськради
Олексій Момот.
Ці дві доповіді викликали жвавий інтерес,
обговорення затяглося на кілька годин. Учасники круглого столу домовились зустрітися
з цього питання найближчим часом — після
засідання сесії міськради, на якому буде при-

22 вересня — День партизанської слави

Виставка діятиме весь жовтень
Тамара СОКОЛ, заступник директора Національного
музею-заповідника «Битва за Київ у 1943 році»
ФОТО — архів музею, спеціально для «Вишгорода»

22 вересня 2010 року, в день 60-ї річниці з початку
підпільно-партизанського руху в Україні в роки Другої
світової війни, у нашій країні вперше відзначався День
партизанської слави, встановлений Указом Президента України від 30.10.2001 р., тому що саме у вересні
1941-го р. Сидір Артемович Ковпак підписав наказ про
створення Путивльського партизанского загону, першого партизанського загону з початку війни.
День партизанської слави особливий — як для добровільних захисників Батьківщини, що зробили вагомий
внесок у Перемогу в Другій світовій війні, так і для всього
українського народу.
Саме участь та сила опору окупантам українського народу стали одними з основних факторів безумовної і вирішальної перемоги над фашизмом. Одним із потужних центрів всенародної боротьби в тилу ворога була окупована,
але нескорена Україна.
На захопленій українській землі ворог встановив жорсткий окупаційний режим, який супроводжувався масовим
терором, насильством і пограбуванням мирного населення. За роки окупації майже 4,5 млн населення України стали жертвами розбою, більше 2 млн — гітлерівці відправили на каторжні роботи до Німеччини.
За роки окупації України партизанский рух настільки
зміцнів і розвинувся, що обернувся на фронт боротьби
проти німецьких загарбників.
Партизани разом із частинами Червоної Армії брали
участь у чисельних бойових операціях. Спільно з підпільними організаціями забезпечували (на 80 %) військові
штаби розвідданими.
Протягом 1941-1944 рр. в Україні вели бойові дії 60
партизанських з’єднань, дивізій, бригад, 1993 загони і розвідувально-диверсійні групи, де пройшли бойовий шлях
понад півмільйона осіб, із них: 296 052 — українці (59%).
Кількісний склад підпільників досяг 103 тис. чоловік. Вели
боротьбу і активно сприяли партизанам понад 1,4 млн осіб
мирного населення.
Така кількість озброєних людей дорівнює цілому фронтові. На цій підставі партизани України отримали Штандарт «Український партизанський фронт 1941-1944 рр».
За весь період збройної боротьби було знищено 468 тис.
німецьких солдат і офіцерів.
Партизанами, підпільниками, патріотами було нанесено ворогові величезних збитків: підірвано 4 959 ешелонів з
живою силою, бойовою технікою і майном супротивника та
61 бронепотяг, знищено 13 935 автомашин, 105 військових

суден, 211 літаків.
При визволенні Києва на допомогу Червоній Армії
виступили 20 тис. партизанів у складі 18 партизанських
з`єднань, 8 бригад і загонів, 14 міських підпільних організацій на чолі з прославленими командирами С. Ковпаком, О.
Федоровим, І. Хитриченком, М. Попудренком, І. Бовкуном,
М. Таранущенком, Ю. Збанацьким, М. Наумовим. Вони обладнали 25 переправ через ріки Дніпро, Десна, Прип’ять.
У нашому районі червоноармійцям особливо надавали допомогу партизани загону «Перемога», що базувався
в с. Вища Дубечня (діяв загін із серпня 1941-го по листопад 1943-го. Командир загону С. Науменко та комісар Т.
Науменко — брати, їхні фото експонуються на виставці в
музеї).
Близько 200 тисяч партизан нагороджені орденами та
медалями, в тому числі понад 127 тисяч — медаллю «Партизан Великої Вітчизняної війни» І та II ступенів, 234 партизани були удостоєні високого звання Героя Радянського
Союзу, керівники партизанських з`єднань С. Ковпак та А.
Федоров нагороджені двома Зірками Героя.
30 років тому, у квітні 1985-го у Національному музеї-заповіднику «Битва за Київ у 1943 році» побував двічі Герой Радянського Союзу Олексій Федоров, славетний командир Чернігівсько-Волинського партизанського
з’єднання, і посадив дерево на території музею під час
Всесоюзної вахти пам’яті, присвяченої 40-річчю перемоги у Другій світовій війні. Разом із Федоровим дерева на
алеї Слави також саджали тричі Герой Радянського Союзу
І. Кожедуб, К. Уманський — командувач 240 ст. дивізії та
Герой Радянського Союзу М. Захарчук. За тридцять років
маленькі дубочки стали велетнями. Відвідувачі музею люблять відпочивати в тіні під їхніми кронами.
До Дня партизанської слави в музеї підготовлено нову
виставку. Цього разу відвідувачі побачать у вітринах цікаві
експонати, які були отримані в 90-і роки з Музею партизанської слави с. Пирново та інших населених пунктів Київської області. Серед численних унікальних фотографій —
списки підпільників, які допомагали вищедубечанському
загону «Перемога» і були розстріляні німцями, протоколи
партизанських зборів, зошит обліку партизанського загону «Перемога», брошури, що випускалися Радянською
владою спеціально для партизанів, партизанські квитки
тощо.
Виставка діятиме протягом жовтня. Запрошуємо
відвідати наш музей та ознайомитися з виставкою,
присвяченою Дню партизанської слави та іншими експозиціями.
«Донька за батька відповідає»
— чит. на сайті газети «Вишгород»

йнято рішення щодо зонування територій, а
відтак — з’явиться можливість виділяти земельні ділянки.
Олександр Шамота, який є також представником Спілки офіцерів України з цивільно-правового контролю воєнних організацій
та правоохоронних органів та координатором
Програми будівництва енергозберігаючого та
екологічного житла Київської обласної спілки
офіцерів України, повідомив, що будівництво
екологічно чистого житла обговорювалось,
зокрема, на конференціях виставки-форуму
«Доступне та енергоефективне житло-2015»
і що він готовий ознайомити всіх охочих з
цікавими проектами і технологіями. Телефонуйте: 097-447-45-88, 095-436-91-49.
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Невигадані історії

Учень… із інструкцією З-під куль — у мирну несправедливість
Ольга ДЯЧЕНКО
Випадково стала свідком гіркої сповіді досвідченої вчительки.
Напередодні навчального року у її
клас мати привела нового учня.
Які життєві дороги перетнулися
на порозі саме цієї школи — не пояснила.
Учителька все зрозуміла із документа її сина. Співчутливо запевнила,
що допоможе новоприбульцю адаптуватися в учнівське коло її класу.
Проте реакція матусі була несподіваною. Голосно, російською мовою,
вона мовби карбувала кожне слово.
Виголосила інструкцію, як має поводитися учителька з її любим синочком. Із презирством глянула на
державну символіку в класі і рішуче
заявила, що її нащадок ні в якому випадку не вдягатиме вишиванку, і взагалі — ніяких бесід на політичні теми
і т. ін.
Я не уточнила в учительки, котра
ділилася враженнями з моєю сусідкою по лавочці у сквері, — якою мовою вона має звертатися до «особливого учня».
Чи варто було переконувати самовпевнену матір, що це українська
державна школа, де є певні правила
поведінки, а програма навчання і виховання відповідає вимогам Міністерства освіти і науки України, — запитання риторичне. Вона чула і слухала
тільки себе.
А синок посміхався і добре засвоїв інструктаж. Не заздрю наставниці,
яка починає новий навчальний рік із
ознайомлення з материнськими вка-

зівками щодо навчання і виховання
розумного її нащадка.
До слова, учителька запропонувала надто запальній співбесідниці
оформити вимогу у письмовій формі.
Замість проведення виховних заходів
з учнями вивчатиме інструкції (може,
ще трапляться такі доскіпливі батьки
її тридцяти п’яти учнів!)
Певно, треба мати окремий клас,
щоб там ізолювати таких школярів від
небажаного впливу на їхню психіку
українського слова, культури і традицій, як вимагає інструкція мудрої
матінки.
На жаль, така неповага до професії учителя і нехтування елементарними нормами культурного спілкування властива багатьом батькам.
Дехто впевнений, що відповідає за
навчання і виховання в урочний і позакласний час тільки учитель.
Пам’ятаю випадок, коли після уроків неповнолітні бешкетники
скривдили однокласницю. То батьки
звинуватили учительку, тероризували її опівнічними телефонними дзвінками з погрозами та матюками. І все
це чули й всотували «побажання»
діти — і потім безцеремонно погрожували учительці, що батько з нею
«розбереться».
Чи їй і колискову приходити співати та укладати спати школярів, щоб
не чули посилань на адресу наставниці?
Нелегко сіячам доброго, мудрого,
вічного, бо ниву для зерна майбутнього мають готувати разом із турботливими батьками, а не вивчати їхні
інструкції.

Пам’ятаємо

Олексій Бондаровський дбав про все
14 вересня минуло 10 років, як невблаганна
хвороба забрала життя директора Вишгородського
міського комунального підприємства «Водоканал»
БОНДАРОВСЬКОГО Олексія Прокоповича — керівника, який багато років очолював підприємство,
зібрав та згуртував високопрофесійний колектив, у
якому працює не одна династія, зробив усе можливе, щоб населення міста користувалось джерельною
водою.
Про Олексія Бондаровського можна сказати, що
він згорів на роботі. У нашій пам’яті він завжди залишиться порядною і щирою людиною, мудрим керівником і наставником,
прекрасним колегою і товаришем.
Земля Вам пухом, Олексію Прокоповичу.
Колектив Вишгородського МКП «Водоканал»

Василь ЯКОВЕНКО,
капітан медичної роти Національної гвардії України
Проводжав до маршрутки свого побратима Володю, який вперше приїздив у Вишгород. І наше місто, і люди, з якими тут спілкувався, справили на нього дуже приємне враження. Та останні
хвилини у Вишгороді зіпсував… водій автобуса АА 2842 ВХ, що
курсував 4 вересня до Героїв Дніпра.
Володя увійшов до салону, показав посвідчення, але відразу розвернувся назад:
– Водій сказав, що в нього два пільговики вже є …
У автобусі сиділо четверо людей. І те, що водій повів себе таким
чином, – не просто хамство, це не по-людськи. На грудях у хлопця – чимало нагород, на формі – розпізнавальні знаки, у руках – посвідчення.
Тобто, хто перед тобою – очевидно.
Що ж хотів показати водій – свою зверхність, огиду чи, може, підвищену законослухняність?
Але ж згідно зі змінами, внесеними до ЗУ «Про статус ветеранів
війни, гарантії їх соціального захисту», учасники бойових дій (до них
прирівняні військові, які беруть участь в АТО) мають право на безплатний проїзд автобусами приміських і міжміських маршрутів незалежно
від відстані та місця проживання.
І ніде такого не траплялося з моїм побратимом, як у Вишгороді.
Тобто, хтось працює на позитивний імідж рідного міста, хтось – навпаки.
Ми часто не знаємо – що за людина перед нами. Але ж ми всі – одна
нація, яка, до того ж, вважає себе європейською, унікальною, патріотичною. А що ж насправді?
Ми такі і є. Проте не всі. Володя, наприклад, – справжній патріот
і захисник України. Його історія почалася із Нових Петрівців, з другого добровольчого батальйону Нацгвардії. Після місяця підготовки батальйон вирушив на блокпост, що на горі Карачун. 28-річний хлопець
уперше в житті був у такому пеклі – наші бійці утримували телевежу від
натиску до зубів озброєних кадировців, а насправді – тримали тактично
важливе місце.
Володя не раз побував у засідках і пастках, де попереду – ворожий
снайпер, а позаду – кулемет.
Під Дебальцевим (з батальйоном оперативного призначення ім.
генерала Кульчицького) отримав тяжке поранення від осколків автоматичного станкового гранатомета. Гидка річ: від нього – лише клубки
пилюки, осколків – не видно. Тоді йому відірвало шматок ребра, було
пошкоджено печінку, нирку, кишківник; сорок сантиметрів тонкої кишки
взагалі вирізали, бо не було що зашивати; пробило легеню. У тій бійні
втратив чотирьох друзів, один із яких був йому за брата.
Витримав кілька операцій. Лікарі не були впевнені, що виживе...
Але на світі тримало головне: хотів побачити сина…
Вважає: половину справи у його порятунку зробили лікарі, половину – просто добрі люди, волонтери. І він таки побачив сина, якого
колишня дружина привезла у госпіталь, – прийнявши чимало знеболюючого, пішов із ним погуляти.
Проте, на своїх болях Володя не зосереджується. Йому болить
Україна, пекучим болем болять поранені навіки серця матерів його загиблих друзів – «Альпініста», дяді Колі, розвідника «Псіха», Олега Дога,
якого не дочекалися батьки і маленька донечка.
Така людина, як наш водій автобуса Вишгород – Героїв Дніпра,
скоріш за все не зробить так, як мати загиблого «Альпініста», котра
у військову частину сина надіслала 5 тисяч гривень, аби полагодили
джип-позашляховик.
Тому водієві подібні болі не відомі. Межа його мрій – отримати з
пасажира сім гривень на маршруті – і крапка.
А того дня Володя саме від’їздив до Чернівців – на день народження
свого хлопчика, якому виповнилось п’ять рочків. Розповідав про нього,
про те, що мріє про трійко дітей. А головне – «щоб мій син бачив кордо-

Їй виповнилося б 64
15 вересня СУПРУН Валентині Вікторівні виповнилося б
64 роки.
У червні цього року невблаганна хвороба здолала цю сильну і вольову жінку. Валентина Супрун була депутатом Вишгородської міської ради V і VI скликань, тривалий час очолювала
Вишгородську стоматологічну поліклініку.
Для рідних та знайомих вона назавжди залишиться світлою та доброю людиною, люблячою дружиною, турботливою матір’ю та бабусею, хорошим лікарем.
Вічна Вам пам’ять, Валентино Вікторівно.
В.о. Вишгородського міського голови Марія РЕШЕТНІКОВА,
міськрада, міськвиконком, редакція газети «Вишгород»
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Вишгородська міська рада оголошує конкурс
на право укладання договорів оренди
нерухомого майна
Назва і місцезнаходження
балансоутримувача: Комунальне підприємство житлового і комунального господарства Вишгородської міської ради, адреса:
07300, м. Вишгород, вул. Ю.
Кургузова, 9.
Місцезнаходження об’єкта,
його характеристика та основні
умови конкурсу:
1. Нежитлове підвальне
приміщення, що знаходиться по
вул. Кургузова, в буд. 11-а у м.
Вишгороді, загальною площею
48,70 кв. м;
— функціональне використання об’єкта — розміщення
громадської організації інвалідів;
— початковий розмір орендної плати в місяць, з урахуванням індексів інфляції — складає
358 (триста п’ятдесят вісім) грн.
39 коп., без урахування ПДВ,
базовий місяць — серпень.
Вимоги щодо умов конкурсу:
— приміщення здаються в
оренду без права викупу;
— неможливість компенсації у разі припинення або розірвання договору невід’ємного
поліпшення орендованого майна;

— забезпечення страхування об’єкту 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.
Прийом заяв на участь у
конкурсі припиняється за 6
днів до його початку.
Конкурс відбудеться 19
жовтня 2015 року о 10.00 за
адресою: Київська область, м.
Вишгород, проспект Шевченка,
буд. 1, кімната № 67.
По довідки та більш докладну інформацію щодо конкурсу
звертайтесь за адресою: м.
Вишгород, проспект Шевченка,
буд. 1, III поверх, кімната № 63-б
або телефонуйте (04596)26-589.

ни своєї країни такими, які вони були тоді,
коли він народився. За це пролито багато крові, тому не маю права залишатися
осторонь. Робитиму все, щоб відстояти
нашу країну до останнього сантиметра.
Чужого мені не треба».
Є в українців давній вигук «ой, люди
добрі!» Давайте ж таки, шановні українці,
земляки, справді бути добрими і милосердними одне до одного. Нам, людям
у військовій формі, не обов’язково вклонятися і говорити «спасибі», як це часто
буває, наприклад, на вулицях Києва (і це
люди, переважно молодь, роблять щиро).
Досить — не робити боляче, не чинити
протизаконно.
***
Директор ТОВ «АвтоЛайн» повідомив
редакції, що з новим водієм проведено
відповідну роботу.

Ліра
Анатолій ЧЕРНЯХІВСЬКИЙ

Місто ZERO
Це місто, скоріше, як привід
Про себе нагадувать людям.
Воно нереальне, як привид,
Його не було і не буде.
У ньому кругом порожнеча,
Над ним навіть неба нема,
Там морок заповнює вечір,
В якому зловісна зима.
Там страх поселився навіки.
Розтрощений простір завмер
Вздовж вулиць — будинки-каліки
На костурах чорних дерев...
Якіїсь примари байдуже
Блукають в гнітючих провулках,
Немов неприкаяні душі
Шукають для себе притулку.
Цар-Молох з цинізмом відвертим
Здобуткам радіє здаля –
Його легіонами смерті
Утоплена в горі земля…
Та він ненаситно і вперто,
Добро трансформуючи в лють,
Нові все вишукує жертви
В країнах, де війни ідуть.

ГРОЗА
Пливли низькі важенні хмари
І клубочились, мов дими…
Від блискавок страшних ударів
Аж спотикалися громи.
І раптом тиша… Лиш крилатий
Вітрець майнув і зразу ж вщух.
Упали, ніби винувато,
Дві перші крапельки дощу.
А там за ними вже ватага
Пустилась, мов прорвало гать...
Дощу юначої наснаги,
Ну, аж ніяк не позичать.
Залопотіло, зашуміло,
Струмками піниться вода…
Земля своє купає тіло,
Така щаслива й молода…
Гроза пройшла. Ще десь рефреном
Громів лунає марнота,
Та вже оновлена й натхненна
Природа щедро розцвіта.
Знов сонечко рожевощоке,
Впівнеба райдуги висять…
І знову тиша. Знову спокій.
І знову всюди благодать!
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19 вересня

2015 року

10 ідей ефективного прання

Планети

Місячне затемнення:
позбувайтесь негативу

Кожного року відбуваються кілька сонячних та місячних затемнень, що спричиняє
зміни на глобальному (різними природними
катаклізмами) та індивідуальному (хворобами та психічними розладами) рівнях. Це дехто
помічає, оскільки погіршується самопочуття.
А дехто — ні. Та це не означає, що затемнення
не впливає на них.
28 вересня 2015 – повне місячне затемнення.
В Україні. Місяць зайде під час другої часткової
фази (Ч2). Спостерігачі зможуть повністю побачити повну фазу, але Місяць уже буде близько до
західного горизонту, тому потрібно, щоб на Заході небо було позбавлене хмар.
Місячне затемнення найбільше впливає на
жінок: виявляється це на психологічному рівні
підвищеною чутливістю, образливістю, надто
обережними мають бути вагітні.
У цей період на одних людей накочується
непереборна лінь, інші відчувають нездорову активність. І те, й те шкодить і штовхає на необдумані вчинки. У справах спостерігається застій,
що може спричинити депресію. Місячне затемнення завжди примушує нас тою чи іншою мірою
стикатися з наслідками своїх учинків. Воно показує нам на прикладі тих ситуацій, в які ми потрапляємо, наше власне відображення. Усі події,
які відбуваються у період дії місячного затемнення (а це — 3 дні з 28 вересня), прогнозуватимуть
розвиток взаємин з людьми, що вас оточують, у
майбутньому, тому будьте пильними, спостережливими й доброзичливими.
Готуючись до затемнення і безпосередньо
перед ним, прийміть контрастний душ: чоловіки
починають і закінчують холодною водою, а жінки
— гарячою.
Потім ляжте головою на Північ. Розглядайте
своє відображення в уявному дзеркалі і думайте
про те, що це воно хворіє, курить, п’є, комплексує
тощо.

Корисні вправи

Вишгород

12 місяців здоров’я

Навряд чи існує спосіб перетворити
прання на задоволення, а ось полегшити
процес – справді є і навіть не один. Прості поради допоможуть швидко вивести
складні плями, подовжити життя улюблених речей і заощадити на дорогому виведенні плям.
Ідея № 1: Як новенькі
Білосніжною білизна буває не тільки в
рекламі. Замочіть брудні речі в гарячій воді
з додаванням прального порошку, подрібненої таблетки для посудомийної машини і
відбілювача. Ви будете приємно здивовані
результатом прання в такому міксі миючих
засобів.
Ідея № 2: Натуральний засіб для виведення плям
Посадили складні плями на улюблену
річ? Не біда – нанесіть на підсохлу пляму
товстий шар господарського мила і, не змиваючи його, виперіть одяг у пральній машині. Таким чином можна відіпрати плями від
червоного вина або кави. Цей безпечний
спосіб можна застосовувати навіть для дитячих речей.

Ідея № 3: Як по крейді
Жирну пляму легко вивести за допомогою накришеної крейди. Ввітріть її в пляму
на тканині, і за кілька годин крейда повністю
вбере жир. Після цього річ необхідно випрати звичайним засобом. Це найбільш ефективно для свіжих плям.
Ідея № 4: Лимонна свіжість
Для тих, хто не хоче використовувати
пом’якшувачі тканини зі штучними ароматами, є простий і дієвий спосіб ароматизації
білизни – у пральний порошок під час прання постільної білизни додайте лимонний сік.
Міцний і здоровий сон гарантовано!
Ідея № 5: Всі кольори веселки
Кольорові речі втратили колишню яскравість? Щоб повернути їм соковитий відтінок,
додайте під час полоскання чашку кухонної
солі. Можете не сумніватися: на людній вулиці вас буде видно здалеку.
Ідея № 6: Магія чорного
Зберегти насиченим чорний колір допоможе зварена кава або міцний чай. Просто
додайте негарячий напій у цикл полоскання.
Кофеїн поверне одягу глибокий чорний від-

Буде чисто

тінок.
Ідея № 7: Біліше білого
Забруднили білу сорочку? Обробіть пляму оцтом і харчовою содою, а потім виперіть
сорочку в машині. Тепер можете сміливо
одягати її в ресторан або на пікнік: ніякі плями вам не страшні!
Ідея № 8: Без грудочок
Пальто, пуховики і стьобані ватяні
ковдри періть разом із трьома тенісними
м’ячиками . Вони не дадуть пуху скататися,
а при полосканні очистять речі від залишків
миючого засобу.
Ідея № 9: Дбайливе прання
Періть одяг при 30 ° С. У такому режимі
прання виходить більш дбайливим, продовжуючи одягу життя. Крім того, при низьких
температурах тканини майже не линяють, а
значить, ви будете застраховані від сюрпризів із пофарбованими речами.
Ідея № 10: Повний порядок
Ваша пральна машина теж потребує чищення. Кілька разів на рік запускайте один
цикл із гарячою водою, змішаною з білим
оцтом. Буде як новенька!

При варикозному розширенні вен

http://moyezdorovya.com.ua/korisni-vpravi-pn-vankoznomurozshirenni-ven/
Варикозні вени є одним із найпоширеніших захворювань системи кровообігу, особливо у жінок. Варикозне
розширення вен — це зміни у венах, які роблять нормальну циркуляцію крові неможливою. Хвороба може стати
серйозною проблемою для здоров’я, якщо її не лікувати
належним чином. Отже — про деякі корисні вправи при варикозному розширенні вен та для профілактики захворювання.
Ходьба
Один із факторів, які викликають варикозне розширення

вен, — малорухливий спосіб життя. Сидячи чи не рухаючи ногам довгий час, ви наражаєте себе на проблеми з кровообігом у
ногах. Тож одна з найбільш корисних і простих рекомендацій —
займатись діяльністю, яка вимагає активності ніг. Прогулянка
кожного дня, принаймні півгодини, допомагає крові належним
чином циркулювати.
З частими прогулянками у вас буде менше шансів захворіти на варикозне розширення вен. Ходьба — чудова вправа для
підтримки форми тіла і контролю за вагою.
Вправи на розтягу вання
У цьому випадку слід сидіти на стільці, міцно притиснувшись
п’ятами до підлоги, підняти пальці стоп, опустити їх, а потім підняти і опустити п’яти. Ця вправа імітує рухи, які ваші стопи ви-

конують при ходьбі. Повторіть її двадцять разів кожною стопою.
Їзда на велосипеді
Їзда на велосипеді або імітація схожих на їзду рухів — також чудовий варіант. Очевидно, цю вправу можна виконувати
на звичайному велосипеді, велотренажері або лягти на спину
та підняти ноги догори.
Обертання
Нарешті, виконання колових рухів ногами, піднявши їх угору, — теж величезна допомога в профілактиці варикозного розширення вен. У цьому випадку теж слід лягти спиною на підлогу
та підняти одну ногу під кутом приблизно 45 градусів. Робіть
20-25 колових рухів однією ногою за годинниковою стрілкою,
потім — те ж саме іншою ногою.

Вишгород
Україна, якої ми не знаємо
Галина МАКАРЕНКО
ФОТО — автор, спеціально для «Вишгорода»

Як часто за новими враженнями ми
поспішаємо кудись у далекі краї. А їх,
цих вражень, позитивних емоцій заради
набуття душевної рівноваги, вистачає і в
нашому краї, в нашій Україні, яку ми не
знаємо.
Для мене таким відкриттям стала недавня подорож до Прикарпаття. Зокрема, до
Українського Афону — Манявського ХрестоВоздвиженського чоловічого монастиря, що
на Івано-Франківщині. Історія його унікальна,
як унікальна своїми природними властивостями й сама ця місцина. Забуваєш про час,
розчиняєшся в цьому умиротворенні, тиші,
гірському повітрі, настояному на смолистих
запахах ялин… І забуваєш про тривоги і печалі, і серце б’ється в унісон церковним дзвонам, відганяючи усе лихе…
Перші згадки про Манявський Скит сягають кінця ХІІІ століття і пов’язані з ченцями Іоаникієм і Пахомієм. Після спустошення
монголами Києво-Печерської Лаври ці два
іноки прийшли в Карпатські гори і заснували
монастир. Іван Франко згадує про монастир
у своїй повісті «Захар Беркут» — головний
герой твору три роки провів саме у цій обителі.
До старців по розраду і благословення
неодноразово приходив князь Данило Галицький. З Манявським Скитом пов’язані
імена й багатьох інших видатних осіб української історії. Тут, зокрема, за заповітом
похований гетьман Іван Виговський. І хоч
саме поховання не збереглося до нашого
часу, але не менш цінується серед прихожан
і туристів пам’ятник видатному українцеві, і
вони завжди підходять до нього з поклоном.
Дізнавшись про благословенні місця,

Подорожі

19 вересня

ФОТО – архів автора, спеціально для «Вишгорода»

Літо – це прекрасна пора року, коли
можна відпочити, набратись сил, оздоровитись. Для одинадцяти учнів гімназії «Інтелект» літні канікули стали незабутніми
завдяки партнерським відносинам нашого
міста з німецьким м. Айхенау.
Дружба між Вишгородом та Айхенау розпочалася у 1992 році. Відтоді німецька сторона надавала гуманітарну допомогу, сприяла
створенню дитячого будинку «Любисток», що
у Нових Петрівцях, обмінювалася делегаціями. Ось і цього року місто-побратим запросило до себе гімназистів «Інтелекту».
Вишгородські учні разом із директором
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Манявський Скит
сюди у 1608 році прийшов схимник-монах,
суворий аскет з гори Афон, Іов Княгиницький. У новій обителі він запроваджує устав
Василія Великого. Саме за суворість уставу
та аскетизм Манявський Скит і був названий
«другим» Афоном. За переказами, монахам
Скиту двічі являлась Богородиця.
Монастир користувався великою повагою серед населення, оскільки був єдиним
осередком православ’я на Галичині, мав
великий вплив на інші монастирі, підтримував зв’язки з Польщею, Молдавією, Кримом,
Німеччиною, Литвою, Румунією, Грецією, Росією та найбільшими містами України — Києвом та Львовом. Манявський Скит відомий
і як мистецький осередок — тут була велика
бібліотека, богословська та малярська школи, школа хорового партесного співу.
Він не раз зазнавав руйнування і утисків,
але знову і знову відроджувався. Сьогодні
на території Манявського монастиря розташовано кілька храмів — Собор Воздвиження
Чесного і Животворчого Хреста Господнього, храм Святих страстотерпців благовірних
князів Бориса і Гліба, храм Благовіщення
Пресвятої Богородиці.
Одна із святинь монастиря — чудотворна ікона Пресвятої Богородиці «Ізбавительниця від злих», яка була писана на Афоні
в 1788 році і передана як благословення
монастиреві у Грузії. У горезвісні 30-ті роки
минулого століття, позначені гонінням на духовенство, руйнацією храмів та нищенням
церковних святинь, настоятель храму взяв з
одного із ченців слово боронити ікону навіть
ціною власного життя. Понад 80 років доля
ікони залишалась таємницею для широкого
загалу, а монах, якому доручили ікону, втаємничено виконав клятву. Вже відходячи у
вічність, він передав її до рук свого наступника.

Наступник також з честю виконав свій
обов’язок і на схилі літ уже підбирав ченця,
якому можна було б передати на зберігання
цю святиню. Однак уві сні йому з’явилась Богородиця і веліла доставити ікону до Українського Афону. Хранитель уявлення не мав,
де його шукати, але старі книги підказали
йому шлях. І ось він у Манявському Скиті —
а тут запустіння і розруха. «Невже я тут маю
лишити цю безцінну святиню?» — засумнівався хранитель. Однак Богородиця знову
прийшла у його сон і повторила свій наказ.
Тоді він зрозумів, що святиня обрала собі домівку.
Це був 2003 рік. Відтоді і почалося справжнє відродження монастиря. До відновленого за старими кресленнями храму Воздвиження Чесного Хреста і передав чернець
чудотворний образ. І, як і колись, сьогодні
до нього з надією і проханнями звертаються
люди, вірячи в допомогу небесних сил…
На відстані 400 метрів від Скиту знаходиться так званий Блаженний камінь — з величезної брили віками витікає вода, яка має
цілющу силу. Вода зникла, коли обитель закрили, і чудодійно з’явилась, коли монастир
відродився. І хоч дістатись до нього не так
просто, але практично кожен, хто приїздить
до монастиря, піднімається на круту гору,
щоб зачерпнути цілющої води…
У монастирі часто бувають прочани, шукаючи тут розраду своїм зболеним душам і
тілам. Але й звичайні туристи не лишаються
байдужими до унікальних святинь, позитивний заряд від яких та від чудової карпатської
природи відчувається навіть на фізичному
рівні…
Ця духовна подорож стала можлива завдяки настоятелю храму ікони Казанської
Божої Матері отцю Василю та підприємцю зі
Старих Петрівець Сергію Миронову.

Музей «BMW», ієрогліфи, Альпи
Ірина ЯКОВЕНКО,
учениця 11-А класу ВРГ «Інтелект»

2015 року

гімназії Інною Шубко та вчителем німецької
мови Тетяною Михалко перебували у німецьких родинах понад 13 днів.
Для багатьох із нас, і для мене також, це
була перша поїздка за кордон. Тому всі зустрічі, знайомства запам’ятаються надовго.
Звісно, кожен із нас хвилювався: нова
країна, люди, мова спілкування, а головне –
нова родина. Але, щойно ступили на німецьку
землю, нас привітно зустрів організатор візиту Дітер Берг зі своєю дружиною. Їхні щирі
посмішки, тепло, яке випромінювали ці люди,
змусили нас миттєво забути про хвилювання.
Кожного з нас чекала зустріч із німецькою сім’єю. Було трохи незвично, але все
пройшло легко і невимушено – познайомились, мовний бар’єр подолали. Кожна родина
була привітна, до нас ставились, як до рідних

дітей, – у такі хвилини розумієш, що таке
справжня гостинність.
Час був розпланований ледь не по хвилинах. Наші нові сім’ї мали програму з чітким планом на кожен день, який стартував о
дев’ятій ранку. Саме в цей час розпочиналися наші мандрівки Німеччиною. Її міста й містечка вражали архітектурою – насамперед,
костелами, а найбільше запам’яталися головна площа Мюнхена – Марієнплац, музей
«BMW», Єгипетський музей, де ми написали
свої імена на пергаменті ієрогліфами, школа,
в якій разом із педагогами вдосконалювали
знання з німецької мови. А потім була ще й
довгоочікувана поїздка в Альпи.
Дні пробігли надзвичайно швидко. І ось
уже прощальний вечір. На ньому зібрались
такі вже рідні нам родини, педагоги, органі-

Канікули
затори. За час, проведений разом, ми полюбили їх; не хотілось і думати, що вже завтра
треба летіти додому.
Звісно, сумували за домівкою, але так
приємно іще побути серед тутешніх старовинних вуличок, послухати музикантів і насолоджуватись кожною хвилиною життя, бо
саме у такі моменти починаєш його цінувати.
Ми дуже вдячні меру м. Айхенау Гюберту
Юнгу, голови спілки «Коло друзів Айхенау»
Дітеру Бергу та його заступнику Барбарі
Гроп, вчителям, які сприяли в удосконаленні нашої німецької мови. Всі вони стали нам
близькими.
Хоч зараз ми в Україні, але спогади не залишають і, згадуючи все прекрасне, що було
у дружній Німеччині, я тихо посміхаюсь і промовляю вголос: «Дякую за незабутнє літо…»
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Красиве і корисне

Вишгород

У альтанці «запалюють «Гайдамаки»
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В один автобус не вмістимося

ПОКОЛІННЯ на фестивалі
Катерина ЗУРМА
ФОТО — Ольга ДУМАНСЬКА, Тетяна КОЗЯРСЬКА, фотоархів БФ «Покоління»,
спеціально для «Вишгорода»

Міжнародний фестиваль дерунів у Коростені започаткував… місцевий журналіст — і навіть міський голова Володимир
Москаленко — а він на посаді вже майже 20 років — пече такі,
що аж слина котиться. А що вже історію рідного краю знає...
Цьогорічне дійство проходило 12 вересня на схилах р. Вуж, у
центральному парку та на головній площі міста — під гаслом «Коростень єднає Україну». Здається, приїхала вся Житомирська, Київська, Тернопільська області, наші вишгородці зустріли своїх знайомих, яких не бачили багато років. Місто прийняло близько 200
тисяч гостей.
Прибулі із десятка країн: Польщі, Норвегії, Індії… та коростен-

У коростенського голови (в центрі)

ці — цілими родинами «оточили» дві сотні «гарячих» точок, у яких
шкварчали картопляники на будь-який смак — пухкі і хрусткі, із сиром, м’ясом, грибами, підливою (всі кошти ішли на допомогу нашим
хлопцям у АТО).
Делегацію з Вишгорода тепло приймали у міській раді. Із вдячністю приклалися до вишитої бісером ікони св. княгині Ольги (вигаптувала почесна громадянка Вишгорода Ольга Дяченко (НА ФОТО
внизу — друга справа), від неї ж був іще подарунок — книжка наших авторів «Вишгородські передзвони»). Коростенці урочисто
запросили вишгородців на головну сцену фестивалю та пообіцяли
приїхати на Межигірський духовний фестиваль великою творчої
делегацією.
Ініціатор і організатор уже третьої поїздки до Коростеня —
голова благодійного фонду «Покоління», підприємець і меценат,
депутат Вишгородської міської ради Валерій Виговський. Активні
учасники і спонсори — Асоціація роботодавців Вишгородщини (голова — депутат міської ради шостого скликання Юрій Колодзян,
голова правління ВАТ «Гідромеханізація», котрий ц. р. на виробничому мікроавтобусі привіз своїх працівників).
Окрема подяка директору ТОВ «АВтоЛайн» Олександру Балуєву, який надав два комфортабельні автобуси, і 80 вишгородців
— освітяни, представники міської ради та соціальні працівники, пенсіонери, вимушені переселенці, творчі колективи побували у древньому Іскоростені («із кори тесаний»), на мальовничому куточку
Житомирщини. Ті, що потрапили туди вперше, говорили: «Ми наче
у раю побували. Яка ж гарна наша земля!»
Більше фото — див. на сайті газети «Вишгород»

«Коростень єднає Україну»

Валерій Виговський, родина Дерунів із Білої Церкви, яку
спеціально запросили, Юрій Колодзян, Інна Шубко

Ви це можете

Перша допомога:
відпрацьовуємо
на манекенах
Ірина ПРАВДИВА, голова ВРО ТЧХ
ФОТО – Андрій МАКСІМОВ, «Вишгород»

12 вересня, у рамках відзначення Міжнародного дня першої допомоги, Вишгородська районна
організація Товариства Червоного Хреста України
(ВРО ТЧХ) провела для мешканців міста Вишгорода та Вишгородського району показові заняття
на тему: «Серцево-легенева реанімація» (на манекенах).
Спочатку у малій залі адмінибудинку короткі лекції прочитали працівники нашої червонохресної організації. Практичні заняття на площі проводили учасники Литвинівського загону швидкого реагування на
чолі з командиром Андрієм Сологубом. До акції долучилися і новостворений загін швидкого реагування
м. Вишгорода (командир Сергій Талошний), а також
очільник загонів швидкого реагування Товариства
Червоного Хреста України у Вишгородському районі,
який допомагає активною участю та посильним матеріальним забезпеченням, — голова ВГО «Молода
Країна» Андрій Пещерін.
19 вересня навчання пройдуть у малій залі адмінбудинку (м. Вишгород, пл. Т. Шевченка, 1, другий
поверх) з 10:00 до 13:00. Вхід вільний. Про можливі
зміни у часі див. на facebook-сторінці Вишгородської
районної організації Товариства Червоного Хреста
України.

ТАЛОН БЕЗПЛАТНОГО ОГОЛОШЕННЯ
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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
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«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

P. S.
— Що вам
заважає бути
самим собою?
— Правила
етикету і
Кримінальний
кодекс..
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