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У місцевому самоврядуванні — не новачок
Влас. інф.

49 сесія

У засіданні 49 сесії Вишгородської міської
ради шостого скликання, що відбулося 24 вересня, взяли участь 27 депутатів. За дві години
роботи вони розглянули п’ять питань порядку
денного з додатком: для обговорення Програми «Теплий під’їзд» навіть оголосили 10-хвилинну перерву.
В. о. міського голови Марія Решетнікова поінформувала присутніх, що всі питання порядку
денного опрацьовані у профільних комісіях, але
протоколи комісій не надійшли, тому співдоповідачами будуть голови комісій. Депутати одностайно ухвалили взяти порядок денний за основу.
Звіти про виконання Вишгородського міського бюджету за 1 півріччя 2015 року та використання коштів цільового фонду за 6 місяців 2015 року
(доповідала начальник фінансово-бухгалтерського відділу Наталя Сакевич) депутати затвердили
одноголосно.
Депутати передали на баланс та для експлуатації Комунальному підприємству житлового і
комунального господарства машину дорожню
комбіновану із змінним устаткуванням (піскорозкидальне та поворотний відвал), яке було придбане за міські кошти після тендерів (доповідав заступник міського голови Олександр Ростовцев). А
також затвердили Детальний план території, що
розташована на вул. Н. Шолуденка (доповідач —
заступник міського голови Олексій Рачинський
поінформував, що йдеться про земельні ділянки
для родин загиблих учасників АТО).

Град», «Тепломережі» і заміни вікон у двох будинках, які цього нагально потребують, а розгляд
Програми «Теплий під’їзд», яка розрахована на
2015-2016 рр. і на яку, за словами начальника фінансово-бухгалтерського відділу, потрібно 8 млн
грн, перенесли на наступну сесію.
Замість післямови. Два міські депутати прокоментували ці рішення.
Володимир ЛІСОГОР: — Результатами сесії
я і задоволений, але більше не задоволений. Вибори — виборами, а залишити наступній каденції
міськради якомога більше зробленого — це просто наш обов’язок.
Добре, що хоч у двох будинках почнуть міняти
вікна. Погано, що обговорення програми «Теплий
під’їзд» перенесли на наступну сесію. Що тут обговорювати? Зима не за горами. Тож на наступну
сесію звернуся по підтримку до мешканців міста.
Питанням заміни вікон я разом із КПЖ і КГ займався впродовж 2-х місяців. І виникло це не на
пустому місці. Закупівля і встановлення загальнобудинкових лічильників — це лише перших крок.
Далі треба утеплювати під’їзди (енергозберігаючі
вікна і щільні двері), а потім — стіни, особливо в
старих будинках.
Віталій КУТАФ’ЄВ: — Дуже добре, що депутати переймаються міськими комунальними
питаннями, але прикро, коли на мої зауваження,
що всі мешканці міста мають однакові права і вирішувати питання ремонтів треба у рівних долях по
кожному округу, — деякі депутатські групи цинічно
(і вже не вперше) голосують за виділення коштів
лише на потрібні їм для виборів будинки та вулиці.

Зміни до рішення Вишгородської міської ради
від 15.01.2015 р. № 42/9 «Про Вишгородський
міський бюджет на 2015 рік» розглядали по пунктах. Доповідач Н. Сакевич поінформувала, що за
підсумками 8 місяців 2015 р. доходна частина загального фонду міського бюджету перевиконана
на 4 млн грн, і озвучила напрямки видатків. Ось
тут і розпочалися гарячі дебати. Лунали пропозиції:

Програму «Теплий
під’їзд» не прийняли,
але почнуть виконувати
до обговорення —
у окремих будинках
— «перекинути» 400 тис. грн з благоустрою
та капремонтів на герметизацію швів під’їздів
(300 тис. грн) і на заміну вікон (100 тис. грн) у двох
будинках в центрі міста («нецентральні» мажоритарники запротестували: «А наші округи?»);
— прийняти програму «Теплий під’їзд» на цій
сесії або перенести її розгляд на наступну (за два
тижні);
— 60 тис. грн (50 тис. грн — на закупівлю і 10
тис. грн — на повірку лічильників) спрямувати не
ТРК «ВишеГрад», а «Тепломережі» — напряму
чи через посередників.
Врешті «знайшли» кошти для ТРК «Више-

аФішка

Добрий спомин

27 ВЕРЕСНЯ (неділя) о 15:00 у міському Центрі творчості
«Джерело» (вул. В. Симоненка, 3-б) — лекція на тему «Історія
міста Вишгорода» (доповідач Олена Бреяк, зав. відділом краєзнавства Київського обласного центру наукових досліджень
пам’яток культурної спадщини Управління культури, національностей та релігій Київської ОДА). Вхід вільний. Тел: 067-60354-81
1 ЖОВТНЯ 2015 р. об 11:00 у ЦТ «Джерело» — урочистості з нагоди Міжнародного дня людей похилого віку і ветеранів
України. У програмі заходу — урочиста частина; концерт хору
«Ветеран Вишгорода» та дитячих колективів
Увага!
Анонсовані на 26 вересня заходи відбудуться 3 жовтня.
Отож:
3 ЖОВТНЯ (субота)
з 11:00 до 18:00 на набережній Київського водосховища
(біля бетонної чайки) — Спортивний ярмарок (показові виступи
і майстер-класи)
о 18:30 у БК «Енергетик» — за підтримки ВГО «Молода
Країна» (голова Андрій Пещерін) — Київський академічний театр на Подолі «Колесо» дає виставу «У Києві на Подолі,
або «Где ви сохніте більйо» (за мотивом водевілю М. Янчука
«По ярмарку»).
Замовлення квитків: Alek.kolot@yandex.ru або за тел:
38 063-859-75-25, 38 066-403-60-17
4 ЖОВТНЯ (неділя) о 13:00 на Хрещатику біля КМДА (як і
у понад 300 містах на всіх континентах) – Всесвітній день ходьби. Участь – безкоштовна. Дистанція — 4 км
10 ЖОВТНЯ (субота) у соборі Вишгородської Богородиці
(УГКЦ), пров. Старосільський, 9 — VII Фестиваль-конкурс
«Вишгородська Покрова»

Під вітрилами-2015

100 яхт у Вишгороді!
26-27 вересня біля 100 крейсерсько-перегонових
яхт
братимуть
участь у традиційній регаті «Добрий
спомин». Старт перегонів — 26 вересня (субота)
о 13:00, тож на набережній Київського водосховища буде цікаво.
А о 9:30 в неділю, 27 вересня,
одночасне шлюзування яхт зможуть
побачити всі, хто прийде на греблю Київської ГЕС. Не менш видовищна подія
відбудеться цього ж дня об 11:00 на
прибережній смузі навпроти автобусної зупинки «Чайка», коли «Добрий спомин» стартуватиме з о. Великого на Київ.

Чемпіонат України в
олімпійських класах
Із 29 вересня по 4 жовтня 2015
р. в акваторії Київського водосховища
біля Вишгорода відбудуться головні
вітрильні змагання 2015 року — чемпіонат України з вітрильного спорту в
олімпійських номерах програми. У змаганнях візьмуть участь понад 100 кращих спортсменів із вітрильного спорту
із 10 областей України та м. Києва.
Спортсмени змагатимуться в олімпійських класах: «Фінн», «Лейзер Радіал»,
«Лейзер», «470», «49er» та вітродошки
«RS:X».
Перші перегони чемпіонату України — 30 вересня 2015 р. о 13-ій год.

З професійним святом!

Шановні працівники
дошкільних навчальних
закладів!
Нехай лагідна посмішка сонечка дарує вам невичерпну
енергію, красу і чарівність, життя ваше
хай буде наповнене
щастям,
добробутом та натхненням
у оселях панують
світло і злагода, у серці — добро
і мудрість, а в житті — достаток і
удача.
Виховання дітей на початку їхнього життєвого шляху — непросте завдання, але від його успішного вирішення залежить майже
все наше майбутнє.
Бажаю працівникам дошкільних навчальних закладів міцного
здоров’я та успішного втілення
творчих ініціатив. Нехай професіоналізм і набутий практичний досвід
допомагають вам реалізовувати
сучасні програми виховної роботи
з дітьми. Нових вам професійних
досягнень і глибокої поваги. Нехай
прекрасні почуття зігрівають ваші
серця, а доля буде щедрою на тепло і любов.
В. о. Вишгородського
міського голови Марія
РЕШЕТНІКОВА

Актуальні новини про
події в Україні і світі
читайте на сайті газети
vyshgorod.in.ua
Увага!

Щотижневий ярмарокпродаж вітчизняної
продукції
27 ВЕРЕСНЯ (неділя) з 6:00 до 18:00
вздовж буд. № 2 та № 4 на проїжджій частині просп. І. Мазепи — рух транспорту
обмежено.
Авт. № 397 розвертатиметься біля БК
«Енергетик», а № 398 — біля магазину
«Беназір»

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

Офіційний сайт міськради: www.вишгород.com.ua

Електронна адреса газети «Вишгород»: ngvyshgorod@ukr.net
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Без права на помилку
Ярослав МОСКАЛЕНКО,
народний депутат України
Щодня так само, як і всі вишгородці, їду на роботу по нашому місту. Останнім часом дедалі більше
відчувається, що місцеві вибори на
носі — узбіччя вже давно майорять
біл-бордами, сіті-лайтами з обличчями кандидатів, паркани розписані
мерськими гаслами. Одним словом,
все як завжди, як у традиційну виборчу кампанію.
Лише одне — ці вибори не традиційні. Вперше за 24 роки ми обиратимемо місцеву владу за новим законодавством. На думку парламенту
— максимально наближеним до європейських форм місцевого самоврядування. Обираємо в розпал проведення
важливої реформи — децентралізації.
Тому важливо не помилитися. Бо на
цих людей ми перекладаємо, як ще ніколи за часів незалежності, велику відповідальність — доручаємо їм ставити
на ноги новостворені громади, управляти публічними коштами.
Власне, тому передусім не маємо
права на помилку ми з вами — виборці.
Не можна злегковажити і проігнорувати ці вибори, махнувши рукою, мовляв,
мені тут всі не до вподоби.
Скажу відверто: як народний депутат, делегований вами до Верховної
Ради, зустрівся з більшістю кандидатів
на посаду мера Вишгорода — Олександром Приходьком, Олександром Семеновим, Марією Решетніковою, Олексієм Момотом, Валерієм Виговським. Усі

До уваги жителів
Вишгородського району!

Уточніть свої дані
в реєстрі виборців
Відділ ведення Державного реєстру виборців
25 жовтня 2015 року відбудуться чергові вибори
місцевих рад та сільських, селищних, міських голів, які
пройдуть у відповідності із законом «Про місцеві вибори».
Однією з основних засад ведення Державного реєстру
виборців є його постійність. На основі поданих в установленому порядку документів працівники відділу ведення Державного реєстру виборців апарату Вишгородської райдержадміністрації вносять нові записи про виборців, зміни до
їхніх персональних даних, змінюють виборчу адресу, анулюють записи, термін зберігання яких закінчився. Постійно
вдосконалюються технології, створюється нове програмне
забезпечення.
Кожен виборець має право звернутися до органу ведення Реєстру щодо неправомірного включення (не включення) до Реєстру себе чи інших осіб, запису про себе чи
інших осіб, виправлення недостовірних відомостей Реєстру
щодо себе чи інших осіб. Також виборець має право отримувати інформацію про своє включення (не включення),
отримувати на безоплатній основі вичерпну інформацію
про свої персональні дані, внесені до Реєстру, оскаржувати
в установленому законом порядку рішення, дії чи бездіяльність органів Реєстру.
Особливу увагу щодо включення до Реєстру слід звернути громадянам України, яким у 2014-2015 роках виповнилось 18 років. Як свідчить практика, ця категорія виборців
є найчисельнішою за кількістю випадків не включення до
Реєстру.
Заява про включення виборця до Державного реєстру виборців приймається органом ведення Реєстру до
19 жовтня включно.
Заява розглядається органом ведення Реєстру невідкладно, але не раніше дня початку відповідного виборчого
процесу та не пізніше, ніж за п’ять днів до дня голосування.
При поданні заяви громадянин пред’являє документ,
що посвідчує особу та підтверджує громадянство України,
— паспорт громадянина України або тимчасове посвідчення громадянина України (якщо особа нещодавно набула
громадянства України).
Шановні виборці, відділ ведення Державного реєстру
виборців запрошує вас перевірити інформацію про персональні дані, внесені до Реєстру, для того, щоб ви беззаперечно потрапили до списків виборців та змогли реалізувати своє конституційне право — право вибору.
Наша адреса: м. Вишгород, пл. Т. Шевченка, 1, каб. 84,
тел: (04596) 22-696, 22-665.

мають своє бачення розвитку міста. Я
ознайомився з їхніми програмами соціально-економічного розвитку. Кожна
з них гідна вашої уваги, достойна підтримки. Однак я прийняв для себе чесне рішення — не підтримувати когось
одного.
Свій вибір має зробити громада. Я
готовий працювати і допомагати тому
меру, який переможе у чесній, прозорій
боротьбі. Хто доведе громаді, що саме
він буде представником і захисником її
інтересів. Так, це буде важка праця. Бо
фактично все треба починати з нуля.
Більше повноважень, але й більше відповідальності. Однак новий мер, якого
обере громада, має чітко розуміти, що
йде не правити містом, як царьок, а
працювати на місто і на його мешканців.
З іншого боку, якщо виявиться, що
новий мер змарнував громадською довірою або схильний до корупції, то я
перший буду на боці людей.
Як же всім нам не помилитися у
виборі? Виборці мають отримати розуміння програм і бачень розвитку міста,
програм кандидатів, озвучених публічно.
Найкращий рецепт уже працює у
країнах Євросоюзу та Сполучених Штатах — офіційні публічні дебати серед
основних кандидатів. Свого часу на місцевих виборах ми робили партійні дебати в «Дивосвіті». Представники партій наживо представляли свої концепції
розвитку територіальної громади, виборці могли одразу поспілкуватися,
отримати відповіді на гострі питання. А

Пряма мова
найголовніше — коригувати програми
своїми пропозиціями. Практика себе
виправдала. Тим більше, що нове виборче законодавство з відкритими
партійними списками дасть можливість
виборцям не через «мертві» агітки,
листівки, бюлетені, а «наживо» поспілкуватися з достойниками та вдумливо
зробити свій вибір. Якщо кандидати
погодяться, я передусім як мешканець
нашої територіальної громади, якому
не байдуже її майбутнє, готовий виступити модератором та організатором
таких дебатів.
І наостанок. Найвищим прикладом
політичної зрілості майбутнього мера,
на мою думку, може стати наступний
крок — запропонувати найближчим
чотирьом опонентам місця у своїй новій команді. Так роблять у розвинутих
країнах, так роблять у цивілізованих
суспільствах і так має почати робити
Україна. Таким чином ми запровадимо
конструктивну розбудову власної громади. Ми вийдемо на новий рівень розвитку політиків і суспільства.

Вибори 25 жовтня 2015 р.
(Початок у № 37-38’2015 р.)
До 21 жовтня — Внесення до відповідної територіальної виборчої комісії
подання щодо реєстрації довірених осіб
кандидата в депутати в одномандатному виборчому окрузі, кандидата на
посаду сільського, селищного, міського
голови.
До 4 жовтня — Внесення до відповідної територіальної виборчої комісії подань щодо кандидатур до складу
дільничних виборчих комісій; Проведення жеребкування щодо включення
кандидатур до складу дільничних виборчих комісій.
До 5 жовтня — Звернення до територіальної виборчої комісії з письмовою
заявою про відмову від балотування.
До 7 жовтня — Затвердження тексту виборчого бюлетеня для голосування.
До 11 жовтня — Передача попереднього списку виборців на паперовому
носії та виготовлених іменних запрошень дільничній виборчій комісії звичайної виборчої дільниці.
До 12 жовтня — Передача дільничним виборчим комісіям рішення про затвердження тексту виборчого бюлетеня
для загального ознайомлення у приміщенні дільничної виборчої комісії; визначення кількості виборчих бюлетенів
для голосування; подання дільничній
виборчій комісії спеціальної виборчої
дільниці відомостей щодо громадян

України, які згідно зі статтею 3 Закону
мають право голосу на відповідних місцевих виборах та на день проведення
цих виборів перебуватимуть у відповідному стаціонарному закладі охорони
здоров’я.
До 14 жовтня — Складання списку виборців на спеціальній виборчій
дільниці; Надсилання або доставка в
інший спосіб кожному виборцю іменного запрошення; Подання до Центральної виборчої комісії пропозицій щодо
реєстрації офіційних спостерігачів від
іноземних держав, міжнародних організацій.
До 15 жовтня — Отримання виготовлених виборчих бюлетенів для голосування в упаковці підприємства-виготовлювача.
До 19 жовтня — Прийняття рішення про реєстрацію або про відмову в
реєстрації офіційних спостерігачів від
іноземних держав, міжнародних організацій. Видача зареєстрованим офіційним спостерігачам посвідчень;
Подання до дільничної виборчої
комісії звичайної виборчої дільниці
або безпосередньо до органу ведення
Державного реєстру виборців заяви
про уточнення попереднього списку виборців, у тому числі про включення або
виключення зі списку себе особисто
або інших осіб, а також щодо наявності або відсутності відміток про постійну
нездатність виборця самостійно пересуватися.

Іван КАРПИНА,
заступник директора Вишгородської районної КДЮСШ
19 вересня 2015 року наші юні плавці взяли
участь у відкритій першості м. Бровари серед юнаків 2001-2002 р. н. і молодших.
На чемпіонаті змагалися команди з м. Білої Церкви, Обухова, Борисполя, Броварів та м. Києва (близько
300 учасників). І знову наші спортсмени продемонстрували найкращі результати та здобули омріяні медалі
найвищого гатунку.
Так, Ростислав Крижанівський виборов золоту медаль на дистанції 50 м брасом, виконавши перший дорослий розряд.
А Микиті Ткаченку рівних не було на дистанції 50 м
батерфляєм.
Щиро вітаємо наших спортсменів та бажаємо їм
подальших успіхів на блакитних доріжках.

Календар
До 20 жовтня — Отримання в упаковці підприємства-виготовлювача виготовлених виборчих бюлетенів для
голосування.
Не раніше 22 жовтня — Передача
дільничним виборчим комісіям виборчих бюлетенів для голосування.
До 24 години 23 жовтня — Завершення передвиборної агітації.
До 20 години 23 жовтня — Подання до дільничної виборчої комісії
письмової заяви виборця, написаної
власноручно, з проханням забезпечити голосування за місцем перебування
та довідки медичної установи про стан
здоров’я.
До 18 години 24 жовтня — Внесення змін та уточнень до уточненого списку виборців на підставі рішення суду,
повідомлень органу ведення Державного реєстру виборців щодо усунення
кратного включення виборця у списку
виборців на виборчій дільниці.
ПРОВЕДЕННЯ ГОЛОСУВАННЯ —
з 8 до 20 години 25 жовтня 2015 року
До 4 листопада — Публікація в
друкованих засобах масової інформації
або доведення до відома населення в
інший спосіб повідомлення про підсумки голосування та результати виборів,
рішення про черговість кандидатів у
депутати у виборчих списках місцевих
організацій партій, які отримали право
на участь у розподілі депутатських мандатів, список обраних депутатів у багатомандатному виборчому окрузі.

Брасом і батерфляєм

Заплив

Вишгород

Ексклюзивні інтерв’ю

26 вересня

2015 року
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У місцевому самоврядуванні — не новачок
Розпитували
Марина
КОЧЕЛІСОВА,
Лілія ЯНЧУК
У місцевому
самоврядуванні
Марія Решетнікова — зовсім не
новачок (працювала керуючим
справами виконавчого комітету, заступником голови і
секретарем ради). Минуло 100 днів, як Марія Решетнікова виконує обов’язки Вишгородського міського голови.
Вона вважає, що це — не привід говорити про те, що зроблено, та ще й напередодні виборів. Але місцеві ЗМІ завжди
мають напохваті кілька запитань. Отже,
що вдалося, що хотілося зробити і що у
планах…
— Маріє Степанівно, Ви комфортно почуваєтеся у кріслі мера? Із чого почали
свою роботу на новій посаді?
— Я, власне, сиджу у своєму кріслі й
у своєму кабінеті секретаря міської ради,
тому разючих змін, чогось особливо нового
у моєму житті не відбулося. Роботи і відповідальності, звісно, додалося, але заступники
міського голови мають кожен свою ділянку,
тож справляємося. Найголовніше, що відчула
підтримку вишгородців, депутатського корпусу, плече колективу саме тоді, коли довелося
буквально «на ходу» вникати у справи, що потребують негайного вирішення: реконструкція площі біля БК «Енергетик», День міста,
бювет, фонтан, благоустрій та чимало інших
господарських питань.
Як і завжди, з роботи і на роботу я ходжу
пішки. Іду й подумки занотовую, де і що треба підправити, з якою службою поговорити,
яке завдання дати на сьогодні та наперед.
Бачу вади і досягнення: двори і тротуари —
чи їх прибирали зранку, чи — ні; які лавочки
у сквері, коли вмикають ліхтарі; де потрібно
зробити «зебру» переходу чи поручень на
крутому узвозі. Підходять люди, які звикли
спілкуватися з Віктором Решетняком під час
його обходів міста, як і завжди, вони висловлюють свої зауваження й побажання.
Продовжуємо те, над чим працювали з Віктором Олександровичем. Скажу чесно, що
тримати планку нелегко — досвід і авторитет
у нього був неабиякий, енергії вистачало на
все. Відчуваю: нам його бракує. Бо часто треба говорити «по-чоловічому», аби тебе почули. Віктор Решетняк це вмів.
— Але ж у жінки є свої переваги: чоловік мислить стратегічно, а жінка — тактик,
вона більш схильна врівноважувати, мирити, у неї закладено природний баланс.
— Так і є, я завжди намагаюсь усіх мирити, знаходити компроміси. Мета ж у нас усіх
одна — зробити Вишгород кращим, побудувати чесну та прозору владу, відкриту для
людей. Зробити публічне обговорення нормою сьогодення. Побудувати справжнє громадянське суспільство. Дати можливість усім
працювати для міста. Знаходити компроміси
в політичних амбіціях завжди важко, але це
потрібно — бо це на користь Вишгорода та
громади.
Я розумію так: «Хочеш — зроби, а не влаштовуй провокації». Є недоліки, які можна
усунути, але є і системні проблеми, на які не
завжди можуть вплинути влада та громада.
— Із усього зробленого за 100 днів на
посаді виконуючого обов’язки міського
голови що Вам принесло найбільше задоволення?

— Найбільше задоволення — це зроблена робота, яку позитивно оцінюють, схвалюють люди. Відкриття оновленої площі перед
БК «Енергетик» на День міста. Гарний тонкий
сценарій і виконання, багато людей зібралося, тепло, по-родинному згадали Віктора
Олександровича.
Взагалі, площа зажила новим життям:
безпечною і красивою бруківкою бігають діти,
спілкуються мами і бабусі, біля фонтану зустрічаються закохані. У місті з’явився ще один
затишний куточок — і це добре. Звісно, бачимо, що іще треба допрацювати, — доробимо.
Відрадно, що до холодів ми встигли підготувати дитячі садочки до зими: утеплили стіни, зробили пристойні фасади. Для комунальників ми змогли закупити деяку нову техніку,
впроваджуємо програму енергозбереження.
У позашкільному центрі творчості «Джерело»
реконструйовано актову залу, а для танцювального колективу «Клерико» облаштували іще один зал для занять. Також за літній
період було здійснене кронування дерев біля
дитсадків, зокрема, біля «Золотого ключика».
Словом, усі намічені оперативні питання нам
вдалося вирішити. Одночасно не припинялася й робота в стратегічному напрямку, адже
проходили громадські слухання, погоджувальні комісії щодо зонування територій — а
це дуже важливі для міста питання.
— Що можете сказати про взаємовідносини з РДА та райрадою. Є співпраця?
— Без співпраці не було би роботи, а найголовнішим вважаю партнерство. Я добре
пам’ятаю нищівну боротьбу між міським головою та головою РДА на початку 2000-х років.
Така боротьба не на користь місту, ми всі це
бачили.
Та розмежування повноважень не просто
на часі, це нагальна потреба в інтересах людей, міської громади. Коли є чіткий розподіл
відповідальності, без дубляжу або перетинів
інтересів, — тоді робота іде злагоджено.
Мені особисто сподобалось бажання голови РДА Олександра Горгана зробити свою
діяльність відкритою та прозорою, із використанням Інтернету та соціальних мереж. Ми
пішли своїм шляхом, та вже впроваджуємо
програму «Прозоре місто».
Зрозумійте, влада – це не тільки те, що
відбувається в кабінетах керівників (хоча це
також важливо). Результат роботи влади —
це те, що ми щоденно бачимо навколо себе,
на вулицях і площах, у під’їздах і оселях, у
громадському транспорті та на прибудинкових територіях, у дитячих садочках, школах,
лікарні. Це і є справжнє обличчя влади.
— Маріє Степанівно, Ви сказали «Прозоре місто». Що це за програма?
— Програмою «Прозоре місто» передбачається встановлення в місті систем відеоспостереження (із прямою трансляцією в
Інтернеті), перш за все — на в’їздах до міста,
вулицях і площах, пізніше — на подвір’ях шкіл
і дитячих садочків, на дитячих і спортивних
майданчиках. Це безпека, це профілактика
злочинності, це контроль ситуації в місті, це
оперативність у реагуванні на надзвичайні
події. А головне — кожен зможе зайти на офіційний сайт міської ради та на власні очі побачити все, що відбувається в місті.
Це важливо, це вже зроблено, наприклад,
у Вінниці та інших містах України, і є виключно позитивні враження.
— Проблеми вимушених переселенців
має взяти на себе держава. Та на практиці
все це падає на плечі місцевих громад. Як
із цим справляється Вишгородська громада?
— Вишгородська міська рада не могла
залишитися осторонь цих процесів: надає од-

норазову матеріальну допомогу, розроблено
спеціальну програму оплати перебування дітей із таких родин у приватних дитячих садках. Все інше вимушеним переселенцям із
Криму та Сходу України, на жаль, доводиться
робити самостійно: шукати роботу, школу,
виш.
Слава Богу, поряд — столиця, де все це
є. Але ми розуміємо, що людям нелегко, бо
вони кинули все нажите і тепер «у приймах».
Намагаємося надати якнайповніші консультації (зокрема, юридичні) з усіх питань, направляти людей туди, де ці питання будуть
вирішені. Варто пам’ятати, що це громадяни
України, наші співвітчизники. Ми повинні допомагати один одному, не на словах, а на ділі
показати щирість і гостинність, та, безумовно, очікувати на повагу до міста і громади.
— Які ваші найближчі плани на посаді
виконуючого обов’язки Вишгородського
міського голови?
— Є звичайна щоденна робота, яка не
залежить від політичних та виборчих процесів. Весна та літо, поки є сприятливі погодні
умови, — благоустрій, парки, асфальтування,
прибудинкові території, робота в цьому напрямку продовжується.
Але зараз найважливіше — підготовка
міста до зими. Від роботи міських і районних
комунальних служб залежить, як вишгородці
переживуть холодну пору року.
Підготовка до зими — це перш за все: випробовування внутрішньобудинкових мереж;
заміна та ремонт вікон у під’їздах будинків;
закупівля техніки для КПЖ і КГ, піску, солі…
Багато чого із цього вже зроблено.
На стадії завершення тендерні процедури по закупівлі «Тепломережею» загальнобудинкових лічильників тепла для тих 18-ти
будинків міста, де їх ніколи не було. За кошти
міста також буде здійснено повірку лічильників, які вже були встановлені у будинках.
— Чи маємо резерви в економіці та взагалі перспективи розвитку Вишгорода?
— Резерви є — і над цим працюємо. А за
умови, коли громада зможе самостійно розпоряджатися більшою частиною свого бюджету, чимало питань можна буде вирішити
самостійно: і мережі, і соціальна інфраструктура, і проблеми менших і старших, зокрема
— доступне житло, садочки.
Перевиконання, зокрема, літнього бюджету — це крок до наступної роботи: як правильно розподілити кошти громади, куди їх
спрямувати.
Треба прийняти зонінг і детальні плани
— це перша сходинка до містобудівних умов
і обмежень, це неабиякий важіль впливу на
будь-якого забудовника, це гармонійний розвиток міста, це можливість для міста самостійно вирішувати питання соціальної інфраструктури, бо, як я вже казала, нам потрібні
садочки, навчальні заклади, міський ринок
тощо.
Мають бути розроблені схеми розміщення МАФів, реклами — у єдиному стилі, так,
щоб місто не переобтяжувати ними, але на
відстані «простягнутої руки» були преса, хліб,
ремонт взуття. Скажімо — скільки біг-бордів
потрібно місту? Треба чітко раз і назавжди визначити це. Але те, що сьогодні їх по Вишгороду аж занадто, — це впертий факт.
Потребує змін робота КПЖ і КГ, необхідно впровадити ефективну систему очистки
міста, поливу парків і скверів, маємо зробити
все можливе, щоб зросла якість наданих послуг. Потрібні ландшафтні парки (початок —
за стадіоном, далі — Кургузова, Набережна),
музей під відкритим небом.
Головна запорука розвитку — чесна та
прозора влада, яка працює на місто, активне

громадянське суспільство, ефективна опозиція (це також потрібно) та бажання бачити місто європейським, мислити по-європейськи,
бачити трохи далі, трохи вперед.
— Маріє Степанівно! Вже розпочалися
виборчі перегони до місцевих рад. Як зорієнтуватися пересічному вишгородцю у
нинішній складній виборчій системі? Кому
надавати перевагу: партії чи конкретному
кандидату?
— Я поважаю закон, але він не сприяє, на
жаль, розвитку місцевого самоврядування у
таких невеликих містах, як Вишгород. Найголовніше те, що партії відкрили свої списки
— цим нинішній виборчий закон кращий за
попередній. Я вважаю, що насамперед треба голосувати за конкретного кандидата. Не
партія буде розв’язувати міські проблеми — а
конкретні люди, яких ми знаємо і яким довіряємо. І тут нам важливо не помилитися.
— Читачам газети «Вишгород» і слухачам районного радіо цікаво, чи надходили
Вам пропозиції з боку тих чи інших політичних сил увійти до прохідного списку
або бути кандидатом на посаду міського
голови?
— Сьогодні не можу стверджувати, що готова прийняти пропозиції певних політичних
сил. Час покаже, але все ж таки — почала би
з команди, що має погляди, розум і досвід,
спрямовані на благо міста. Згідно з новим
законом про місцеві вибори, депутатський
корпус формується виключно за партійним
принципом. А незалежність міського голови
— залежить лише від його особистості, вміння знаходити компроміси, наявність перспективного мислення, прагнення працювати на
місто та робити це прозоро.
— Маріє Степанівно, у всіх на слуху
«децентралізація» і «адміністративнотериторіальна реформа». Новостворені
громади вже й у місцевих виборах беруть
участь. На Вашу думку, як зараз працює
українське місцеве самоврядування?
— Скажу коротко: воно працює із спутаними руками і ногами. Доки місцеві громади
не отримають у своє розпорядження власні
кошти (а це — підґрунтя рішень) і не візьмуть
на себе відповідальність за все, відчутного
результату не буде. Процес цей не завжди
приємний, але без нього не обійтися. Перші
кроки вже зроблені, головне — не затягти
шлях.
— У нинішніх українських реаліях можливо створити прогресивне село, селище,
місто? І яке місто для Вас є зразковим?
— Ви здивуєтесь, але — Вишгород. У
сенсі «прогресивне місто» воно таки може
вважатися зразковим, бо не стоїть на місці,
постійно розвивається. А якщо серйозно, то
прикладів і в Україні, і за її межами чимало,
звідусіль треба запозичувати тільки найкраще і ставати найкращими.
Всі ці роки ми прагнули, щоб місто Вишгород було містом європейських стандартів
— зручне для проживання і відпочинку. Перші
кроки в цьому напрямку вже зроблено. Тому
новій команді мерії нам є що передати. Якщо
у найближчій перспективі ми вирішимо питання побудови дитячого садка, нового ринку,
реконструкції стадіону, побудови ландшафтного парку, ще кількох скверів, благоустрій
території в районі вул. Ю. Кургузова та подальше впорядкування набережної, прозорість у роботі — чому і не місто європейського
гатунку?
У всякому разі, Вишгород — далеко не
гірший за сусідні східноєвропейські міста Євросоюзу. Головне — навіть не гроші, інвестиції, а почуття в людей рідної домівки. І тоді все
буде гаразд.
ФОТО — Василь КАРПЕНКО, спеціально для «Вишгорода»
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Депутатські звіти

Вишгород

Моя громадська
приймальня —
на Симоненка, 4-в
Олексій ПОЛІЩУК
Коли я вперше опинився у Вишгороді — то
буквально закохався у це місто. Наче огорнутий у князівське корзно, Вишгород височів
над Києвом і зовсім не підходив на роль пригорода. Це був давній форпост столиці, що
досі зберіг своє історичне призначення.
Познайомившися ближче з вишгородцями,
зрозумів, що найбільшою дорогоцінністю є не
унікальне географічне розташування і навіть
не економічні вигоди перехрестя торгових шляхів, а саме люди, що збудували цей населений
пункт і зробили його перлиною України.
Вишгородці заслуговували на цікаве, наповнене змістом життя не у спальному районі,
а у місті з розгалуженою інфраструктурою та
купою переваг. Згадалася європейська традиція — обирати для мешкання не мегаполіси, а
міста-супутники чи мальовничі селища, поєднуючи неспаплюжену природу та всі зручності
цивілізації.
Мій батько — будівельник, мати — архітектор. Я маю дві вищі освіти — економічну і юридичну, кандидат юридичних наук. Тож добре
розумію, наскільки важливі для розвитку міського господарства економічні чинники, і водночас, не менш важливо, аби житлові будинки та
громадські/суспільні споруди ставали частиною
довкілля.
Звісно, нині, коли правила гри у державі міняються чи не щомісяця, не завжди можна одразу прийняти правильне рішення. Та як юрист я

знаю: якщо сумніваєшся, ЯК правильно — роби
по закону, дотримуйся норм і правил.
Ростуть у Вишгороді багатоповерхівки —
разом із ними мають з’являтися і дитсадки та
школи, творчі центрі та спортивні майданчики,
парки та сквери. Мають бути широкі безпечні
тротуари зі спусками для колясок, сходи з пандусами та рейками.
П’ять років у команді депутатів Вишгородської міської ради шостого скликання стали для
мене, людини з досвідом роботи на державній
посаді, іще одним університетом. Я переконався, що послідовна системна робота дає свої плоди. На засіданнях комісії з питань регулювання
земельних відносин та охорони навколишнього
природного середовища, до якої я входжу, на
сесіях міськради у гарячих дебатах ми відшуковували найкращі шляхи, як зробити життєдіяльність міста різнобічною, зручною для вишгородців і гостей.
Прийняті на початку кожного календарного
року міські програми розвитку дали нам усім
можливість ознайомитися з різними напрямками. Як глава багатодітної родини (маю трьох дітей) я не міг оминути потреб малих вишгородців.

Олена МОГИЛЬ, керівник ансамблю сопілкарів
«Рум’янок»: — Для мене завжди було важливим не
те, яке становище у суспільстві займає людина, не те,
яка у неї посада, а — які в неї людські якості, цінності
та інтереси. Саме у цьому контексті я завжди з вдячністю згадую про Олексія Поліщука — людину з широкою душею і добрим серцем. Колектив ансамблю
дякує йому за допомогу у придбанні концертних костюмів для наших виступів і організації відпочинку вихованців «Рум’янку» на морі.
Володимир ДУКА, директор Вишгородської районної спеціальної загальноосвітньої школи «Надія»: — В нашій школі навчаються особливі діти, які
потребують, можливо, більшої уваги, ніж усі інші. Дуже
вдячні Вам, Олексію Григоровичу, за те, що знаходите
можливість і час приділити увагу нашим вихованцям.
Діти вдячні за цікаві новорічні вистави, які Ви організовуєте, за солодощі, канцтовари та інші подарунки.
Сподіваємося, що наша з вами співпраця триватиме.

Впродовж 2011-2015 років у новорічно-різдвяні свята під час акції «Новорічна казка» Дід
Мороз і Снігуронька завітали з новорічними поздоровленнями та подарунками до дітей-інвалідів, сиріт, напівсиріт, позбавлених батьківського
піклування, дітей із малозабезпечених сімей, а
також інших родин із дітьми, що написали листівку із замовленням.
Побачивши талановитих виконавців зі зразкового ансамблю сопілкарів «Рум’янок», я не міг
не посприяти, щоб у них з’явилися нові костюми для виступів, а у червні 2014-го відпочило
якомога більше дітей з цього зіркового ансамблю. Дітям так сподобалось, що керівник Олена
Могиль звернулась по допомогу іще раз — і у
червні 2015 року вони поєднали репетиції з відпочинком у Коблеві. Чорноморське узбережжя
на Миколаївщині — це морський бриз і запашні
трави степу, а на базі сімейного відпочинку —
по-родинному затишна атмосфера.
Велику честь виявила мені Вишгородська
загальноосвітня спеціальна школа «Надія», обравши мене своїм опікуном і покровителем. По-

дарунки і спілкування з учнями цієї школи на Великдень, Різдво, Новий рік, Перший і Останній
дзвоник — для мене це вже традиція впродовж
кількох років.
Я із задоволенням допомагаю дітям з особливими потребами, а вони допомагають мені
— зрозуміти, що ми всі — різні, що кожна людина — неповторна, бо є цілим космосом талантів
і почуттів.
Та інакше і не може бути у вишгородській
громаді — настільки тут небайдужі й активні
люди, які переймаються найнеймовірнішими
планами та найменшими щоденними дрібницями життя міста. Маючи купу особистих проблем,
вишгородці вчаться самі та навчають інших
бути справжніми господарями, патріотами рідної землі.
Як частина вишгородської громади я завжди готовий допомогти усім, хто цього потребує.
Безкоштовні юридичні консультації надаються у громадській приймальні депутата
Олексія Поліщука за адресою: м. Вишгород,
вул. В. Симоненка, 4-в. Телефони для довідок: 093-02-29-210 та 098-10-83-767.
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Вулиця Київська – це мій пріоритет

Ольга МЕЛЬНИК, депутат Вишгородської
міської ради VI скликання по округу № 1/1
Виборчий округ № 1/1, де я маю честь
бути депутатом, завжди вважався найпроблемнішим у Вишгороді. Власне кажучи,
округ – це майже вся вулиця Київська, де
більшість старих будинків ранньої забудови
міста, звідки й їхній жалюгідний стан із хронічними болячками – діряві покрівлі, сирі
підвали, занехаяні під’їзди, розбиті прибудинкові території, непривабливі фасади
тощо.
З іншого боку вулиці – гаражі, всілякі
халабуди-шалмани. До цього сумного букету – ще й підприємства, гаражні кооперативи, торгівельні точки, територія окремих
із яких далеко не в ідеальному стані, занедбаний спортивний майданчик, де частіше
можна було побачити компанію друзів-випивох, ніж дітей.
Цей округ виявився ще й розрізаний навпіл
високовольтними лініями, під якими зростає
далеко не англійський газон. Ось так можна
охарактеризувати цю частину міста.
Чого гріха таїти – попередні депутати не
вельми охоче переймалися благоустроєм нашої вулиці. Воно і зрозуміло, бо проживали
вони не тут і навідувалися сюди час від часу,
не збивали свої підбори на розбитому тротуарі.
Найголовніше
моє завдання полягало
в тому, щоб переломити на окрузі негативні
тенденції, привернути увагу депутатського
корпусу та міського голови до проблем нашого

округу, на цифрах і фактах довести, що він потребує невідкладної допомоги. І те, що наша
«Чайка» має змінитися, стати комфортнішою
для проживання, не викликало ніяких сумнівів.
Мешканці округу довгі роки терпляче чекали на позитивні зміни. І вони не забарилися.
Проблеми, яких на окрузі дуже багато, а можливо, і найбільше у місті, врешті-решт почали
поступово розв’язуватися.
Завдяки проведенню заключного етапу
чемпіонату світу з «Формули-І на воді» повністю реконструйовано вулицю Набережну. На
зупинці «Чайка» з’явилися світлофори, пішохідні переходи, тротуари та криті зупинки.
Відновлено зовнішнє освітлення прибудинкових територій: буд. № 22 по вулиці Набережній, буд. №№ 2, 4, 6, 8, 12 по вулиці Київській.
Здійснено реконструкцію частини тротуару.
Проведено благоустрій прибудинкових територій буд. №№ 8, 12 по вулиці Київській.
Облаштовано криту зупинку для міського
маршруту автобуса.
Здійснено благоустрій прибудинкової території та облаштування місця для сміттєвих
контейнерів біля буд. № 2 та № 4 по вулиці
Київській.
Повністю замінено комунікаційні будинкові
мережі (тепло- та водопостачання) буд. № 8.
Встановлено дитячі ігрові майданчики біля
буд. №№ 8,12 по вулиці Київській та буд. № 22
по вулиці Набережній.
Проведено ремонтні роботи на дитячому
ігровому майданчику біля буд. № 6 по вулиці
Київській.

Встановлено лави для відпочинку біля буд.
№№ 2, 5, 9, 11, 12.
На місці занедбаного спортивного майданчика, де були хащі та смітник, виріс красеньбудинок із сучасним ігровим та спортивним
комплексом.
Але найбільше мені подобається живе
спілкування з людьми. Було дуже багато звернень із особистих та громадських питань. Жодне звернення не залишилося без уваги.
Я дуже вдячна кожному, хто звертався до
мене по пораду, допомогу чи зі своїми пропозиціями і баченням майбутнього. Вдячна всім
за теплі слова і справедливу критику. Ми разом із вами працювали весь час, наводили лад
біля своїх осель.
Зроблено багато корисних справ, і наш мікрорайон змінився на краще. Я щиро вдячна
всім, хто був поруч зі мною, і в першу чергу
вам, дорогі мої виборці. Не завжди нам було
легко. Були, звісно, і помилки. Але не помиляється той, хто нічого не робить. Були і непорозуміння. Але час нас розсудить. Хочу подякувати і своїм опонентам, адже саме вони
надихають мене на нові ідеї і плани.
Найближчим часом будуть проведені роботи з благоустрою прибудинкової території по
Київській, 6 та Набережній, 22. В подальшому
будуть проведені роботи по реконструкції вулиці Київської.
До опалювального сезону у буд. №№ 6
та 11 будуть встановлені лічильники обліку тепла, на що Вишгородська міська рада передбачила кошти згідно з прийнятою програмою.
Вірю, що завтрашній день нашої вулиці

буде ще кращим, адже вишгородці не повинні ділитися на тих, хто живе в центрі, і тих,
хто живе на околиці. Зручність проживання,
комфорт і краса мають бути однаковими — що
на проспекті І. Мазепи чи просп. Т. Шевченка,
що й на вулиці Київській. Ми і наші діти маємо
пишатися, що проживаємо саме на цій вулиці,
саме у цьому місті.
Звичайно, комфортність проживання в
першу чергу залежить від нас самих, від того,
як ми зберігаємо те, що вже зроблено, як цінуємо працю інших, наприклад, двірників. Бо
дуже часто, нарікаючи на недосконале прибирання, забуваємо, що чисто там, де не смітять.
Кожен із нас має дбати про чистоту й порядок
біля свого будинку, під’їзду, біля свого балкону. Любов до рідної землі починається з любові
до того місця, де ти живеш. То ж і майбутнє
нашого міста залежить саме від нас.

Соціальний захист дітей, зміни до плану зонування та щотижнева ярмарка
Влас. інф.
ФОТО — Андрій МАКСІМОВ, «Вишгород»

Відбулося чергове засідання виконавчого комітету
Вишгородської міськради. Розглянули 23 питання.
Зокрема, встановили режими роботи об’єктів торгівлі, КП
«Координаційний центр з будівництва та земельних питань
Вишгородської міськради» продовжили терміни дії дозволів
на розміщення та обслуговування інформаційних планшетів
та рекламних холдерів на стовпах електромереж, надали
дозвіл на встановлення дитячого ігрового майданчика біля
ВРЦХТДЮМ «Дивосвіт», затвердили умови конкурсу на право оренди нерухомого майна (нежитлове приміщення (48,70
кв. м) на вул. Ю. Кургузова, 11-а), встановили розмір денної
вартості харчування на одну дитину у дошкільних навчальних
закладах Вишгорода та затвердили список дітей (потерпілих
внаслідок Чорнобильської катастрофи, малозабезпечених
верств населення, учасників АТО, вимушених переселенців із
зони проведення антитерористичної операції), які відвідуватимуть дитячий центр розвитку та творчості «Абетка» (ФОП
Чирчик Г. М.). (Докладніше про конкурс і норми харчування
ознайомлюйтеся у рішеннях на цій шпальті.)
Окрім того, підтримали рішення щодо організації та проведення щотижневого ярмарку-продажу вітчизняної продукції. Ярмаркуватимуть щосуботи, з 25 вересня, з 6:00 до 18:00
вздовж будинків № 2 та № 4 на проїжджій частині проспекту
І. Мазепи. Рух транспорту обмежать.
Також внесли зміни до рішення виконавчого комітету
«Про створення консультативно-архітектурної ради при ви-

конкомі Вишгородської міської ради», затвердивши особовий ління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у
Київській області надали дозвіл на виготовлення проектносклад консультативно-архітектурної ради, до якої увійшли заступники міського голови Олексій Рачинський та Олександр технічної документації щодо реконструкції ІІІ-ІV поверхів житлових приміщень будівлі 37-ДПРЧ по вул. Н. Шолуденка, 19.
Ростовцев, директор НВП «Технопроект» Віктор Федосенко,
На клопотання директора КПЖ і КГ Вишгородської місьдиректор КП «Координаційний центр з будівництва та земельних питань Вишгородської міськради» Олексій Карлов, архі- кради Михайла Шененка, зобов’язали начальника кладовища
тектори Василь Климик та Петро Заліпський, начальник від- встановити додаткову загорожу, аби обмежити рух вантажного транспорту по території кладовища.
ділу містобудування та архітектури Вишгородської міськради
Тетяна Зайченко, головний інспектор Вишгородського РВ
ДСНС України В. Таразюк, начальник відділу місУ міськвиконкомі
тобудування, архітектури та житлового-комунального господарства Вишгородської РДА Дмитро
Ликов, директор Вишгородського історико-культурного заповідника Ірина Пироженко, директор
ВМКП «Водоканал» Георгій Чебан, директор
ВРКП «Вишгородтепломережа» Олександр Таран та начальник Вишгородського районного підрозділу ПАТ «Київобленерго» Олексій Фороща.
Одноголосно схвалили пропозицію погоджувальної комісії щодо внесення змін до проекту
містобудівної документації «План зонування території м. Вишгорода», а саме: Зону Р-3 віднести до
зони Ж-1 — західна частина міста біля СТ «Лісова поляна-1» та а/д Київ-Овруч — для врахування
потреб учасників АТО, осіб та добровольців, що
безпосередньо брали участь в АТО або членів їх
сімей, в частині виділення земельних ділянок згідно чинного законодавства. А 10-му державному
пожежно-рятувальному загону Головного управ-

Про затвердження умов конкурсу на право оренди
нерухомого майна
Рішення від 17 вересня 2015 року № 223
Керуючись рішенням Вишгородської міської ради
від 31.05.2007 року № 8/6 «Про оренду майна, що
перебуває у комунальній власності територіальної
громади м. Вишгорода», ст.ст. 29, 60 Закону України
«Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий
комітет Вишгородської міської ради ВИРІШИВ:
Затвердити умови конкурсу на право оренди нерухомого майна:
1. Організатор конкурсу — Вишгородська міська
рада.
2. Учасники конкурсу — юридичні та фізичні особи.
3. Мета конкурсу — визначення переможця-орендаря.
4. Інформація про об’єкт оренди:
Назва і місцезнаходження балансоутримувача: Комунальне підприємство житлового і комунального господарства Вишгородської міської ради, адреса: 07300,
м. Вишгород, вул. Ю. Кургузова, 9.
5. Місцезнаходження об’єкта, його характеристика
та основні умови конкурсу:
5.1. Нежитлове підвальне приміщення загальною
площею 48,70 кв. м, що знаходиться по вул. Ю. Кургузова, в буд. 11-а у м. Вишгороді;
— функціональне використання об’єкта — розмі-

щення громадської організації інвалідів;
— початковий розмір орендної плати в місяць, з
урахуванням індексів інфляції, складає 358 (Триста
шістдесят п’ять) грн 39 коп., без урахування ПДВ, базовий місяць — серпень;
— приміщення здається в оренду без права викупу;
— неможливість компенсації у разі припинення або
розірвання договору невід’ємного поліпшення орендованого майна;
— забезпечення страхування об’єктів оренди на
користь орендодавця;
— заборона передачі об’єкта в суборенду;
— пропозиції щодо збільшення суми орендної плати за місяць;
— термін оренди — до п’яти років;
— місячна орендна плата підлягає щомісячній індексації в залежності від рівня індексу інфляції;
— переможець конкурсу компенсує витрати за експертну оцінку об’єкта оренди;
— проведення поточного та капітального ремонту
за рахунок орендаря.
6. Оголошення про проведення конкурсу на право
оренди вищезазначених нежитлових приміщень опублікувати в засобах масової інформації.
В. о. міського голови М. РЕШЕТНІКОВА

Про встановлення розміру денної
норми вартості харчування на одну
дитину в дошкільних навчальних
закладах м. Вишгорода
з 01.09.2015 р.
Рішення від 17 вересня 2015 року №234
З метою забезпечення нормального фізичного розвитку підростаючого покоління, для задоволення культурно-освітніх потреб населення, соціального захисту сімей, які мають дітей, керуючись п. п. 1,6
ст. 32 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», п. 2
ст. 35 Закону України «Про дошкільну освіту», на підставі Постанови
Кабінету Міністрів України від 22.11.2004 року № 1591 «Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах», Постанови Кабінету Міністрів України від 26.08.2002 року № 1243 «Про
невідкладні питання діяльності дошкільних та інтернатних навчальних закладах», керуючись рішенням Вишгородської районної ради
від 20.08.2015 року № 621-45-VI, виконавчий комітет Вишгородської
міської ради ВИРІШИВ:
1. Встановити з 01.09.2015 року денну норму вартості харчування на одну дитину у дошкільних навчальних закладах м. Вишгорода
у розмірі 25,00 гривень.
2. Це рішення підлягає оприлюдненню через газету «Вишгород».
В. о. міського голови М. РЕШЕТНІКОВА
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Козацьке ПОКОЛІННЯ

Варвара БУТИНА, Олег ЧОРНИЙ
Як і колись, у часи духовного становлення Київської Русі й славетної Козацької доби, минулої суботи, 19 вересня,
над Межигірськими пагорбами, де ще
донедавна безпардонно господарював
власник «золотого батону» та любитель
хутряних шапок — екс-президент України Янукович, у піднебесну височінь линули народні й патріотичні пісні, козацькі запальні мелодії та віршовані строфи.
І здавалось, що саме цього дня з-під
вгрузлих глибоко в землю рештків Білого
Спаса (церкви Преображення Господнього), де знайшли останній прихисток легендарний полковник Семен Палій, гетьмани
Гоголь і Самусь та багато інших видатних
запорожців, після тривалого забуття нарешті прокинулася справжня українська
душа. Затріпотіла від щастя, засяяла в
п’янкому повітрі, заграла різнобарв’ям національного колориту, вітаючи учасників
і гостей VI Міжнародного духовного фестивалю народної пісні та ручних ремесел
«Межигірський узвіз».
Із самого ранку до сакрального для
українців місця звідусіль потяглися люди —
доторкнутися до національної бувальщини
й отримати естетичну насолоду. Біля сцени, яка витримала на собі буремні місяці
Революції Гідності на Майдані, зібралося
близько 3000 глядачів. Автобуси ТОВ «АвтоЛайн» (директор Олександр Балуєв) доставили 1000 чол. — тільки із Вишгорода
(не рахуючи «доставку» творчих ансамблів). І усіх так само комфортно відвезли до
Вишгорода. Журі розмістилося у двошаровому білому наметі.
Організатори дійства — благодійний
фонд «Покоління» на чолі із Валерієм Виговським, громада «Межигір’я» (комендант
Денис Тарахкотелик) та засновник фестивалю Геннадій Ніколаєнко — потурбувалися про зручності. Окрім звичних лав, на
гостей і учасників чекала приємна несподіванка — м’які сидіння у вигляді тюків із пахучого сіна, що додавало ще більш розкутої й домашньої обстановки. Парасольки,
які дехто із завбачливих глядачів прихопив
із собою, знадобилися хіба що для того,
аби прикриватися від надокучливих сонячних променів.
Галявина, на якій просто неба проходив фестиваль, радше нагадувала святкову вишиванку, зіткану з яскравих самобутніх костюмів. Підкорити сцену цьогоріч
з’їхалася рекордна кількість учасників —
470! Це 25 дорослих і дитячих колективів із
України та близького зарубіжжя: Київщини,
Одещини, Житомирщини, Польщі, таких
міст, як Київ, Вишгород, Коростень, і чи не
всі співочі гурти Вишгородщини.
Старт співочим змаганням уквітчали
переможці минулорічного V Межигірського фестивалю (хор Київської православної богословської академії — регент Надія
Купчинська; народний аматорський колектив із с. Вища Дубечня «Деснянські зорі»,
керівник — лауреат міжнародного конкурсу баяністів Віталій Бондаренко; народний
гурт «Капелюх» з Коростишева, керівник
Віталій Мартинюк), гості (вишгородський
хор «Коралі», тріо бандуристок Українського радіо — художній керівник Тетяна Маломуж, чоловічий гурт «Козацькі забави»). А
вели фестивальну програму артистка театру і кіно Олена Івасів-Фесуненко та народний артист України Олексій Богданович, до
яких насамкінець приєдналася наша вишгородська зірочка Лада Коровай.
Оцінювати виконавську майстерність
належало зірковому журі. До його складу
увійшли народний артист України, керівник чоловічого гурту «Козацькі забави»
Андрій Верес, заслужена артистка України,
співачка і журналіст Тетяна Негрій, заслужена артистка України, співачка і педагог
ЦТ «Джерело»Тетяна Халаш, лауреат Всеукраїнської премії «Золоте перо» та Державної премії ім. Івана Франка, публіцист,
поет і прозаїк Олександр Балабко, засновник і незмінний керівник Вишгородського
хору «Коралі», а ще — ініціатор унікального
фестивалю-конкурсу духовної та народної
пісні «Вишгородська Покрова» Леся Потіцька (голова журі), почесний громадянин
Вишгорода.
Свято розпочалось із спільного молебню — на початок доброї справи та за
здравіє всіх учасників і гостей фестивалю,
утвердження миру в державі, здоров’я воїнів, які захищають цілісність нашої держави, і в пам’ять про тих, хто віддав за
Україну своє життя. А представники юного

покоління Вишгородщини внесли до сцени великий прапор, аби замайорів він кольорами синього неба і золотистого поля,
утверджуючи духовне піднесення. Після
чого меценат заходу Валерій Виговський,
нащадок славного гетьмана, урочисто відкрив фестиваль.
Сюрпризом стала презентація Геннадієм Ніколенком прапора й герба Межигір’я.
Дружні гучні оплески глядацької аудиторії
стали підтвердженням того, що вони припали усім до вподоби, а учасники приймали
як найбільшу святиню цей прапор-нагороду — із рук Валерія Виговського та членів
журі.
Конкурс проходив у кілька етапів. Спочатку виступали дитячі колективи, потім
— академічні та народні хори, фольклорні,
народні ансамблі та гурти. Учасники виходили на сцену один за одним, виконуючи по
дві пісні — народну й патріотичну.
Найбільшої втіхи доставили діти — своєю безпосередністю, щирістю й завзятістю.
Дзвінкі голосочки змусили підтягнутися
ближче до сцени навіть тих, хто спостерігав
за виступами осторонь, у затінку.
Але глядачі були щедрими на аплодис-

Вишгород
чувала виторг. Особливу увагу багатьох
привертав прилавок із продуктами та численними напоями з меду — медівками
ставленими (князівськими) та вареними:
черешневими, квітковими, фруктовими...
Навіть представники охорони Межигірської резиденції не витримували й час від
часу підходили — зануритися у дійство,
співи, роботи майстрів. На лави у затінку
дерев вмощувалися відвідувачі Межигір’я,
котрі приїхали на екскурсію. Так, літніх російськомовних киян привезли сюди дорослі
діти, які у вільний від роботи час подорожують Україною та залучають до своїх подорожей і батьків.
Фестиваль вабив, наче магніт. І коли
одна із гостей із Житомирщини запропонувала подругам, скориставшись нагодою,
оглянути маєток екс-президента-втікача, ті
скептично зауважили, що зробити це зможуть коли завгодно, а от насолодитися такими виступами вдається не завжди.
І в цьому, мабуть, організатори найвдаліше
впоралися із поставленою метою, зачепивши глядачів за живе, пробудивши нотки
національної свідомості й причетності до
духовних цінностей. Показовими в цьому є

Межигір’я як сльоза —
зароджується в оці,
западає в серці

ФОТО — Ірина ВИГОВСЬКА, Олександр БАЛАБКО, Галина МАКАРЕНКО, Олександр КОНОНЕНКО,
Ольга ДУМАНСЬКА, благодійний фонд «Покоління», спеціально для «Вишгорода»

менти для всіх. Важче довелося журі, адже
в прагненні й старанні не можна було відмовити жодному колективові. Втім, хтось
мав стати першим, хтось — другим, хтось
— третім.
Першими отримали відзнаку та прапор
і герб Межигір’я:
— польський зразковий вокальний дитячий ансамбль «Дзвонечки» (керівники —
заслужені діячі польської культури Ядвіга
та Богдан Поліщуки);
— хор Київської православної богословської академії (регент Надія Купчинська);
— народний хор «Любисток» (с. Демидів, керівники Марія Сєбякіна та Володимир Ткаченко);
— народний аматорський ансамбль
«Петрушаночка» (с. Петрушки, Києво-Святошинський район, керівник Ірина Сівакова);
— народний вокальний ансамбль «Поліські сокОли» (польська громада м. Житомира, керівник Ян Бичковський).
Конкурс тривав і серед народних умільців, які демонстрували свої витвори під шатром зеленої алеї неподалік сцени. Митці
виставили на огляд найрізноманітніші роботи — плетені меблі, поробки з дерева,
прикраси, вишивки, картини, рушники,
національне вбрання, обереги, серед яких
— карнавка (до речі, на лікування дитини
із Нових Петрівець Алея Майстрів зібрала
518 грн).
Усіх нагородили грамотами Межигірського узвозу, а найкращими журі визнало
народних майстрів Івана Приходька (переможець) і Марину Саркисян (2 місце).
Для найбільш зацікавлених прямо на
місці влаштовували майстер-класи. Серед
умільців були навіть діти, які у вправності мало в чому поступалися досвідченим
наставникам. Їхня майстерність збирала
навколо себе чимало глядачів і забезпе-

неординарні особистості, яких притягнув до
себе фестиваль. Скажімо, Дмитро Піркл, із
маловідомою широкому загалу професією
медальєра (на його медалях викарбувані
Роксолана, Пилип Орлик, українські гетьмани), презентував одну із своїх оригінальних робіт — календар «Києво-Межигірський Свято-Преображенський монастир у
поштівках і фото кінця ХІХ — початку ХХ
століття».
Свято вирувало цілий день, наче стривожене море. 200 літрів смачнючої рибної
юшки та справжнього українського кулішу
розійшлися вмить! Були і холодненька водичка, і гарячий чай — кому чого запраглось. Завдяки старанням членів Асоціації
роботодавців Вишгородщини /АРВ/ (надто — Юрій Колодзян, Валерій Виговський,
Олександр Балуєв, Юрій Линник, Ігор Беркун, Людмила Черв’яківська, Оксана Подшивалкіна), громади Межигір’я (комендант
Денис Тарахкотелик) і БФ «Покоління» (Євгеній Базильчук, родина Виговських, яка
у повному складі займалася організацією
та проведенням заходу) були організовані:
звуковий супровід (Олексій Сікорський),
біо-туалети, додаткові контейнери для сміття поміж лавками, «швидка допомога» та
пожежна автівка, охорона правопорядку та
встановлення наметів (коштами БФ «Покоління»).
Щедро пригостили всіх учасників змагань, звукооператорів і режисерів (автор
сценарію та режисер Олена Сікорська, організатор Лариса Ільчук), а також представників ЗМІ: всі разом з’їли 16 кг сала, сиру,
ковбаси і шинки та 50 буханців хліба (тільки
бутербродів нарізали півтори тисячі), 350
пиріжків з капустою, горохом і яблуками
та випили 200 л джерельної води (подяка
спонсору — фірмі «АкваТочка»).
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2+2
06:00, 07:00, 08:00,
13:00, 18:30, 21:00
Новини
11:00 Д/ф
«Дорогами Саксонiї»
11:40 Д/ф
«Поцiлунок Путiна»
12:25 «План на
завтра» з А. Рiнгiс
13:35 Т/с «Таємниця
старого мосту»
15:30 Фольк-music
16:35 Т/с «Бiлявка»
18:15 Час-Ч
20:00 Перша
шпальта
20:30 Ексклюзивне
iнтерв›ю А. Аслунда,
старшого наукового
спiвробiтника
ATLANTIC COUNCIL
21:30 Новини. Спорт
21:40 З перших вуст
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
- 8»
12:20 Х/ф
«Службовий роман»
15:45 «Сiмейнi
мелодрами -3»
17:15 Т/с
«Заборонене
кохання»
21:00 Т/с «Мiж нами,
дiвчатами»
22:00 «Грошi»
23:30 «Мiнкульт»
00:00 Х/ф
«Термiнатор»

06:00, 19:20

06:00 Х/ф «Бiлiє парус
одинокий»
10:00, 16:50 «Алло,
лiкарю!»
11:00 Перехрестя
живої природи
12:15 Персона. М.
Демонжо
14:00 Загадки загибелi
«Адмiрала Нахiмова»
14:50 «Цивiлiзацiя
Incognita»
15:00, 18:30, 21:00
«Соцiальний пульс»
16:00 Магiя природи
17:45 Полiт крiзь час
18:15 «Iпостасi
спорту»
19:00 В гостях
у Д. Гордона. К.
Бендукiдзе
21:30 «Як створювався
фiльм про Мiлен
Демонжо»
22:00 «Мiлен
Демонжо. Мiледi з
українським корiнням»

07:00, 07:30, 08:00,
08:30, 09:00, 12:00,
14:00, 16:00, 17:40
Новини
07:15, 07:35, 08:10,
08:35 «Ранок з
IНТЕРом»
09:20 Х/ф «Тариф
«Щаслива родина»
11:15, 12:25 Д/с
«Слiдство вели... з Л.
Каневським»
13:25, 14:20 «Судовi
справи»
15:00, 16:15 «Жди
меня»
18:00 «Стосується
кожного»
20:00 «Подробицi»
21:00 Т/с «Рiдкiсна
група кровi»
23:05 Т/с
«Ластiвчине гнiздо»

06:00 Подiї тижня з

Надзвичайнi новини
06:50 Факти тижня
08:45 Факти. Ранок
09:15 Надзвичайнi
новини. Пiдсумки
10:15 Дивитись усiм!
12:45, 15:45 Факти.
День
13:10 Х/ф «Мiсiя
нездiйсненна-3»
16:20 Х/ф «Мiсiя
нездiйсненна-4.
Протокол «Фантом»
18:45, 21:05 Факти.
Вечiр
20:20 Дiстало!
21:25 Свобода слова

О. Панютою
06:50, 07:10, 08:10
Ранок з Україною
07:00, 08:00, 09:00,
15:00, 19:00 Подiї
09:15 Зоряний шлях
10:15, 19:45
«Говорить Україна»
12:40 Реальна
мiстика
13:25, 15:30 Т/с
«Процес»
18:00 Т/с «Клан
ювелiрiв. Таємницi»
21:00 Х/ф «Везуча»
23:00 Подiї дня
23:30 Х/ф «Тi,
що змiнюють
реальнiсть»

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»

08:30, 18:30 «За
живе!»
09:40 «Зiркове
життя. Проклятi
нагородами»
10:35 «Зiркове
життя. Покаранi за
роль»
11:30 «Битва
екстрасенсiв»
12:55 «Україна має
талант!-6»
16:00 «Все буде
добре!»
18:00, 22:00 «ВiкнаНовини»
19:55, 22:45 «Хата
на тата»
23:10 «Детектор
брехнi 7»
00:15 «Один за всiх»

08:05 Iгри розуму:
Iлюзiї
08:40 Злом Системи:
Як виживати
09:20, 13:30,
19:20 Сучаснi
розслiдування
11:00 Мегазаводи:
суперавтомобiлi
12:20 Iгри розуму:
Мораль
12:40 Шосе крiзь
пекло: Скажений кiнь
16:00 Екстремальна
подорож: Аляска
18:30 Суперспоруди
Третього рейха
21:00 Наступне
мегацунамi
21:50 Дика погода з
Р. Хаммондом
22:40 90-i:
десятилiття, яке нас
об›єднало

07:00, 09:00, 12:00,
13:00, 15:00, 16:00,
16:15, 17:00 Тут i
зараз
08:00 Велика Змiна 2
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»
18:00, 23:00 Говорiть
з Т. Олевським
19:00 Online
20:00 Репортаж
«Дощу»
20:15 Тут i зараз:
Сказано на «Дощi»
21:00, 00:00 Лобков.
Вечiрнє шоу
22:00 Сорокiна

Передплачуйте газету «Вишгород».

06:00, 07:15 Kids
Time
06:05 М/с «Губка
Боб - Прямокутнi
Штани»
07:17 Т/с «Друзi»
11:10 Т/с «Щасливi
разом»
12:10 М/ф «Помпеї»
14:15 М/ф «Шрек 2»
16:05 Т/с «Не родись
вродлива»
18:00 Абзац!
19:00 Ревiзор
21:35 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

07:45 «Облом.UA»
08:45 «Помста
природи»
10:30 Т/с
«Мушкетери»
12:40 Х/ф «Вiрний
пострiл»
14:35 «Вайпаут»
15:30 «Легенди
кiкбоксiнгу»
16:25 «Top Gear»
17:30, 19:00, 00:00
«ДжеДАI»
18:30, 23:30
«Спецкор»
19:20 «Секретнi
матерiали»
20:20 Т/с «Скорiон»
21:15 Х/ф «В iм’я
короля-2»

08:10 «Мультфiльми»
08:45, 17:10
«Розсмiши комiка»
09:40, 15:35 «Файна
Юкрайна»
10:40 Т/с «Всi жiнки вiдьми»
14:10 М/ф
«Покахонтас»
18:10 «Звана
вечеря»
19:10 «Орел i Решка.
На краю свiту»
20:00 «Орел i Решка.
Ювiлейний сезон»
21:00 «КВН на БIС»
22:00 Х/ф «Хай
щастить, Чак»
23:50 Х/ф «Сiмейний
вiкенд»

Високошвидкісний Інтернет МТМ
Тел.: (093) 366-16-66; (095) 545-15-33; (098) 201-22-66
06:55 Х/ф «Йшов
собака по роялю»
08:10 «Народний
кухар»
09:00 «Крутi 90-тi»
09:55 Т/с «Коломбо»
11:45 Х/ф
«Випадковий
шпигун»
13:20 Т/с «Той, що
читає думки - 2»
15:00, 19:00, 21:30
«Свiдок»
15:15 Т/с «Операцiя
«Тайфун»
19:30 Т/с «Кулагiн та
партнери»
22:00 Т/с «CSI: ЛасВегас - 14»
23:45 Т/с «Справжнiй
детектив»

06:45 М/с «Вперед,
Дiєго, вперед!»
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, 22:00 Країна У
18:00, 20:00 Т/с
«Кухня»
18:30, 20:30 Т/с
«Свiтлофор»
21:00 Одного разу
пiд Полтавою
23:00 Дайош
молодьож!

08:20 У пошуках
iстини. Отаман Сiрко
10:50 Битва
цивiлiзацiй.
Спадкоємцi богiв
11:40 Поплiчники
Гiтлера
12:30 Останнi
племена
13:20 Секретна
зброя тварин
14:10 Шукачi скарбiв.
Мадагаскар
15:10 Аляска: школа
виживання
16:00 У пошуках
пригод. Таїланд
19:50 Секретнi
територiї. Дорога до
ворiт долi
20:40 У пошуках
скарбiв
21:40 20
найжахливiших
вбивць
22:40 Вражаюче
вiдео

06:25, 11:45
Елементи
08:05, 13:35, 18:35
Як це працює?
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
16:20 Швидкi та гучнi
20:00 Втеча вiд
погонi
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
08:45 Кориснi
поради
10:10 Подорожнi
11:00 Український
корт
11:35 Ексклюзивне
iнтерв›ю А. Аслунда,
старшого наукового
спiвробiтника
ATLANTIC COUNCIL
13:15, 18:15 Час-Ч
13:30 Т/с «Таємниця
старого мосту»
15:45 Чоловiчий
клуб. Спорт
16:45 Чоловiчий клуб
17:20 Д/с «Сага
старовинної пущi»
21:30 Новини. Спорт
21:50 Вiйна i мир
23:00, 00:00
Пiдсумки
23:20 Вертикаль
влади

07:35, 08:35 «Маша i

05:55, 07:30,
15:00, 18:30, 21:00
«Соцiальний пульс»
07:10 «Цивiлiзацiя
Incognita»
09:50, 16:50 «Алло,
лiкарю!»
11:00 Вiдверта
полiтика
14:00 Загадки
загибелi «Адмiрала
Нахiмова»
15:40 «Моднi iсторiї з
О. Новицькою»
16:00, 23:35 Магiя
природи
17:45 «Соцiальний
статус: ваша пенсiя»
18:20 «Мистецтво
i час»
19:00 В гостях
у Д. Гордона. К.
Бендукiдзе
21:30 Iмена-легенди
22:00 Х/ф «Мiчений»
22:45 Всесвiт

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 «Київськi
iсторiї»
22:55 «Українська
Нацiональна
Лотерея»
23:25 «Життєвi
iсторiї»

06:00, 16:00 «Все
буде добре!»
07:55 «Все буде
смачно!»
08:50, 18:30 «За
живе!»
10:00 «Зiркове
життя. Кохання без
штампу»
10:55 «Зiркове
життя. Дiти, знищенi
талантом»
11:55 «Битва
екстрасенсiв»
13:20 «Україна має
талант!-6»
18:00, 22:00 «ВiкнаНовини»
19:55, 22:45
«Врятуйте нашу
сiм’ю - 4»
00:05 «Один за всiх»

06:00, 07:15 Kids

проти хижака-2»

06:30 Ранок у
великому мiстi
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:20
Надзвичайнi новини
10:05 Антизомбi
11:10, 23:20 Т/с
«Морська полiцiя.
Спецвiддiл»
12:45, 15:45 Факти.
День
13:20 Т/с «Код
Костянтина»
14:15, 16:25 Т/с
«Слiдчi»
16:50, 22:25 Т/с
«Вiддiл 44»
18:45, 21:05 Факти.
Вечiр
20:20 Громадянська
оборона
21:25 Т/с «Пес»

06:35 Мультфiльми
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, 21:00 Т/с
«Рiдкiсна група
кровi»
11:40, 12:25 Д/с
«Слiдство вели... з Л.
Каневським»
14:20, 16:15 «Судовi
справи»
16:45 «Сiмейний
суд»
18:00 «Стосується
кожного»
20:00 «Подробицi»
23:05 Т/с
«Ластiвчине гнiздо»

06:10, 12:40 Реальна
мiстика
07:00, 08:00, 09:00,
15:00, 19:00 Подiї
07:10, 08:10 Ранок з
Україною
10:15, 19:45
«Говорить Україна»
13:25, 15:30 Х/ф
«Мама виходить
замiж»
16:10 Т/с «Жiночий
лiкар 2»
18:00 Т/с «Клан
ювелiрiв. Таємницi»
21:30 Футбол.
Лiга Чемпiонiв
УЄФА «Маккабi» «Динамо»
23:50 Подiї дня
00:10 Т/с «C.S.I..
Мiсце злочину
Майамi 2 сезон»

07:15, 16:50, 17:15,
21:00, 21:25 Науковi
дурощi
07:40 Зроби або
помри: НП у небi
09:20, 13:30,
19:20 Наступне
мегацунамi
11:50 Iгри розуму:
Здоровий глузд
12:20 Iгри розуму:
Грошi
17:40 Людина проти
YouTube
18:30 Суперспоруди
Третього рейха
20:10 Дика погода
з Ричардом
Хаммондом
21:50 Чоловiк проти
YouTube
22:40 90-i:
десятилiття, яке нас
об›єднало
23:30 Розслiдування
авiакатастроф

06:00, 10:00
Сорокiна
08:00 Говорiть з Т.
Олевським
08:45, 14:15, 17:45,
23:45 Штучний вiдбiр
11:45 DW. Новини
11:55 Тут i зараз:
Сказано на «Дощi»
14:00, 18:45 Настрiй
на «Дощi»
14:30 ТВлiтучка
16:10, 19:45 BBС на
«Дощi»
18:00 Медведєв
19:00 Козирєв online
20:45 Репортаж
«Дощу»
21:00, 00:00 Кремер.
Вечiрнє шоу
22:00 Hard day’s
night

06:45 Х/ф «Весняний

ведмiдь»
09:30 «Чотири
весiлля»
10:45 «Мiняю жiнку
- 8»
12:25, 21:00 Т/с «Мiж
нами, дiвчатами»
13:25 «Ворожка»
14:05 «Слiпа»
14:45 «Не бреши
менi - 4»
15:45 «Сiмейнi
мелодрами -3»
17:15 Т/с
«Заборонене
кохання»
22:00 «Свiт
навиворiт 6»
00:00 Х/ф «Чужi

Time
06:05 М/с «Губка
Боб - Прямокутнi
Штани»
07:20 Т/с «Друзi»
10:50 Т/с «Не родись
вродлива»
18:00 Абзац!
19:00 Половинки
21:00 Х/ф «Iнший
свiт: Пробудження»
22:50 Х/ф «Я знаю,
що ви зробили
минулого лiта»
00:45 Х/ф «Якби
погляди могли
вбивати»

призов»
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»
17:00 «Детективи»
23:45 Т/с «Справжнiй
детектив»

06:20, 18:10
Мiсцевий час
06:57, 08:20, 21:25
Бiзнес-час
07:00, 08:00, 09:00,
10:00, 11:00, 12:00,
13:00, 14:00, 15:00,
16:00, 17:00, 18:00,
19:00, 21:00, 22:00,
23:00 Час новин
07:30, 08:30, 09:30,
10:30, 11:30, 12:30,
13:30, 14:30, 15:30,
16:30, 17:30, 00:00
Час. Важливо
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

06:35 «Нове Шалене
вiдео по-українськи»
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»
11:25 Д/п «Пiдземнi
мiста»
12:25 Х/ф «Пильне
око». Перша частина
14:10 Т/с «Мисливцi
за старовиною»
16:00, 20:20 Т/с
«Скорiон»
16:55, 17:55
«Вiдеобiмба»
21:15 Х/ф «Нiкова
помста»

06:30 «TOP SHOP»

06:45 М/с «Вперед,
Дiєго, вперед!»
07:10 М/с «Пiдлiтки
мутанти черепашки
нiндзя»
08:00 Мультик з
Лунтиком
10:05 М/с «Клуб
Вiнкс: Школа
чарiвниць»
11:00 Обережно,
дiти!
12:00 Повне
перевтiлення. Дiм за
тиждень
17:00, 21:00 Одного
разу пiд Полтавою
18:00, 20:00 Т/с
«Кухня»
18:30, 20:30 Т/с
«Свiтлофор»
22:00 Країна У
23:00 Дайош
молодьож!

07:50 У пошуках
iстини. Фатальне
кохання Б.
Хмельницького
10:00 Мiстична
Україна. Карта чорної
магiї
11:40 Таємницi
Вермахту
14:10 Шукачi скарбiв
15:10 Останнi
племена
16:00 У пошуках
пригод. Каталонiя
16:50 У пошуках
iстини. Проклятi
скарби Мазепи
17:20 У пошуках
iстини. Отаман Сiрко:
смерть перевертня
19:00 У пошуках
пригод. Марокко
19:50 Секретнi
територiї
22:40, 23:30
Вражаюче вiдео

06:25, 06:50, 11:45,
12:10 Портер-Рiдж
08:05, 13:35 Як це
працює?
09:00 Втеча вiд
погонi
09:55 В пошуках
скарбiв
10:50, 11:15
Мисливцi за
релiквiями
12:40 Швидкi та гучнi
14:30 Рибальськi
байки Якуба Вагнера
15:25, 16:20, 17:15,
18:10, 19:05, 21:00
Махiнатори
22:00 Вуличнi
перегони
22:55 Скарби з
комори
23:50 Блискавичнi
катастрофи

07:40 «Чи знаєте ви,
що...»
08:10 «Мультфiльми»
08:45, 17:10
«Розсмiши комiка»
09:40, 16:00 «Файна
Юкрайна»
10:40 Т/с «Всi жiнки вiдьми»
14:10, 19:10 «Орел
i Решка. На краю
свiту»
15:00, 20:00 «Орел
i Решка. Ювiлейний
сезон»
18:10 «Звана
вечеря»
21:00 «КВН на БIС»
22:00 Т/с «Доктор
Хаус»
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2+2
06:00, 07:00, 08:00,
13:00, 18:30, 21:00
Новини
09:20, 18:55 Про
головне
11:30 «Prime-time» з
М. Гонгадзе
12:00 Засiдання КМУ
13:15, 18:15 Час-Ч
13:30 Т/с «Таємниця
старого мосту»
15:10 Казки Лiрника
Сашка
15:55 Музичне
турне. Живу люблю. Н. Шестак
17:20 Д/с «Сага
старовинної пущi»
19:40 Т/с «Бiлявка»
20:30 Вересень
21:30 Новини. Спорт
22:40 Мегалот
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 - 2»
10:45 «МIНЯЮ
ЖIНКУ - 8
12:25, 21:00 Т/с «Мiж
нами, дiвчатами»
13:25 «Ворожка»
14:05 «Слiпа»
14:45 «Не бреши
менi - 4»
15:45 «Сiмейнi
мелодрами -3»
17:15 Т/с
«Заборонене
кохання»
22:00 «Життя без
обману»
00:00 Х/ф «Командо»

06:30 Ранок у
великому мiстi
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:20
Надзвичайнi новини
10:05 Антизомбi
11:05, 23:25 Т/с
«Морська полiцiя.
Спецвiддiл»
12:45, 15:45 Факти.
День
13:15 Т/с «Код
Костянтина»
14:10, 16:25 Т/с
«Слiдчi»
16:50, 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»

06:15, 16:00 «Все

00:30 «Один за всiх»

Хiлл 2»

05:55, 07:30,

06:35 Мультфiльми
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, 21:00 Т/с
«Рiдкiсна група
кровi»
11:40, 12:25 Д/с
«Слiдство вели... з Л.
Каневським»
14:20, 16:15 «Судовi
справи»
16:45 «Сiмейний
суд»
18:00 «Стосується
кожного»
20:00 «Подробицi»
23:05 Т/с
«Ластiвчине гнiздо»
01:55 Т/с «Скандал
3»

06:10, 16:10 Т/с

07:40 Зроби або
помри: Вiднесенi
морем
10:10, 14:20, 20:10
Чоловiк проти
YouTube
12:20 Iгри розуму:
Стрес-тест
12:40 Шосе крiзь
пекло
15:10 Таємницi
гуансiйських печер
16:50 Шосе крiзь
пекло
18:30 Суперспоруди
Третього рейха
21:00 Шосе крiзь
пекло: Нерiвний бiй
21:50 Крижана
дорога: Краще
синиця в руках
22:40 90-i:
Найвизначнiшi
футбольнi моменти
23:30 Розслiдування
авiакатастроф

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»
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

06:55 Х/ф «У небi

15:00, 18:30, 21:00
«Соцiальний пульс»
07:10 «Цивiлiзацiя
Incognita»
10:00, 16:50 «Алло,
лiкарю!»
12:15 «Джаз-коло»
15:40 «Моднi iсторiї з
О. Новицькою»
16:00, 23:30 Магiя
природи
17:45 Полiт крiзь час
18:15 «Кумири»
19:00 В гостях у Д.
Гордона. Т. Єгорова
21:30 «Глобал 3000»
22:00 Х/ф «Мiчений»
23:50 «Натхнення»

«Жiночий лiкар 2»
07:00, 08:00, 09:00,
15:00, 19:00 Подiї
07:10, 08:10 Ранок з
Україною
09:15 Зоряний шлях
10:15, 19:45
«Говорить Україна»
12:40 Реальна
мiстика
13:25, 15:30 Х/ф
«Везуча»
18:00 Т/с «Клан
ювелiрiв. Таємницi»
21:30 Футбол. Лiга
Чемпiонiв УЄФА
«Шахтар»- «ПСЖ»
23:50 Подiї дня
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буде добре!»

06:00, 07:15 Kids
Time

08:10 «Все буде
смачно!»
09:05, 18:30 «За
живе!»

06:05 М/с «Губка
Боб - Прямокутнi
Штани»

10:15 «Зiркове
життя. Життя пiсля
самогубства»
11:10 «Зiркове

07:17 Т/с «Друзi»
11:15 Т/с «Щасливi
разом»

життя. Допитися до
слави»
12:05 «Битва
екстрасенсiв»

16:10 Т/с «Не родись
вродлива»
18:00 Абзац!

13:30 «Україна має
талант!-6»
18:00, 22:00 «ВiкнаНовини»

19:00 Хто зверху? - 4
20:55 Х/ф «Сайлент
Хiлл»

19:55, 22:45
«МастерШеф - 5»

23:20 Х/ф «Сайлент

«Нiчнi вiдьми»
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»
17:00 «Детективи»
23:45 Т/с «Справжнiй
детектив»

07:00, 08:00, 09:00,
10:00, 11:00, 12:00,
13:00, 14:00, 15:00,
16:00, 17:00, 18:00,
19:00, 21:00, 22:00,
23:00 Час новин
07:30, 08:30, 09:30,
10:30, 11:30, 12:30,
13:30, 14:30, 15:30,
16:30, 17:30, 00:00
Час. Важливо
10:10, 10:32, 11:10,
11:32, 12:32 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»
23:30 Лiсовий
патруль

06:35 «Нове Шалене
вiдео по-українськи»
08:10, 19:00, 00:00
«ДжеДАI»
08:30, 18:30, 23:30
«Спецкор»
09:10 «Секретнi
матерiали»
09:25 Д/п «Десятка
найкращих»
10:25 Д/п «Лiтаки
Другої Свiтової
вiйни»
11:30 Д/п «Пiдземнi
мiста»
12:25 Х/ф «Пильне
око». Ч. 2
14:10 Т/с «Мисливцi
за старовиною»
16:00, 20:20 Т/с
«Скорiон»
16:55, 17:55
«Вiдеобiмба»
19:20 «Цiлком
таємно»
21:15 Х/ф
«Блекджек»

06:30 «TOP SHOP»
07:40 «Чи знаєте ви,
що...»
08:10 «Мультфiльми»
08:45, 17:10
«Розсмiши комiка»
09:40, 16:00 «Файна
Юкрайна»
10:40 Т/с «Всi жiнки вiдьми»
14:10, 19:10 «Орел
i Решка. На краю
свiту»
15:00, 20:00 «Орел
i Решка. Ювiлейний
сезон»
18:10 «Звана
вечеря»
21:00 «КВН на БIС»
22:00 Т/с «Доктор
Хаус»
01:20 «Топ-модель
по-росiйськи»

07:10 М/с «Пiдлiтки
мутанти черепашки
нiндзя»
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 Одного
разу пiд Полтавою
18:00, 20:00 Т/с
«Кухня»
18:30, 20:30 Т/с
«Свiтлофор»
22:00 Країна У
23:00 Дайош
молодьож!

07:50 У пошуках
iстини. Остання роль
В. Холодної
09:30 Великий стрибок
11:40 Таємницi
Вермахту. Поворотний
пункт
12:30 Останнi племена
13:20 20
найжахливiших вбивць
16:00 У пошуках
пригод. Португалiя
17:40 Правила життя.
Зараза всюди
19:00 У пошуках
пригод. Каталонiя
19:50 Секретнi
територiї. Заборонена
археологiя
20:40 Шукачi
скарбiв. Мадагаскар:
аквамарини
21:40 Секретна зброя
тварин. ТвариниЕйнштейни
22:40 Вражаюче вiдео
23:30 Покер. The Big
Game

06:00, 08:30,
14:00, 18:10 Як це
зроблено?
06:25, 06:50, 11:45,
12:10 Що було далi?
08:05, 13:35, 18:35
Як це працює?
09:00, 17:15, 17:40
Махiнатори
09:55 Iдрiс Ельба:
без гальм
10:50, 19:05 Скарби
з комори
12:40 Колекцiонери
автiвок
14:30, 22:55
Неймовiрнi басейни
20:00, 20:30 Склади:
битва в Канадi
21:00, 21:30
Мисливцi за
релiквiями
22:00 Iржава iмперiя
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
11:55 Вересень
13:15, 18:15 Час-Ч
13:30 Т/с «Таємниця
старого мосту»
14:20 Д/ф
«Найбiльший
китайський ресторан
у свiтi»
15:20 М/с «Друзiянголи»
16:15 Надвечiр’я.
Долi
19:40 Т/с «Бiлявка»
20:30 «Prime-time» з
М. Гонгадзе
21:30 Новини. Спорт
21:50 «Схеми» з Н.
Седлецькою
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»
09:30 «Чотири
весiлля - 2»
10:45 «Мiняю жiнку
- 3»
12:25, 21:00 Т/с «Мiж
нами, дiвчатами»
13:25 «Ворожка»
14:05 «Слiпа»
14:45 «Не бреши
менi - 4»
15:45 «Сiмейнi
мелодрами -3»
17:15 Т/с
«Заборонене
кохання»
22:00 «Мiняю жiнку
- 10»
00:00 Х/ф
«Медальйон»

06:30 Ранок у

07:10, 20:45

06:35 Мультфiльми
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, 21:00 Т/с
«Рiдкiсна група
кровi»
11:40, 12:25 Д/с
«Слiдство вели... з Л.
Каневським»
14:20, 16:15 «Судовi
справи»
16:45 «Сiмейний
суд»
18:00 «Стосується
кожного»
20:00 «Подробицi»
23:05 Т/с
«Ластiвчине гнiздо»

«Цивiлiзацiя
Incognita»
07:30, 15:00, 18:30,
21:00 «Соцiальний
пульс»
10:00, 16:50 «Алло,
лiкарю!»
15:40 «Моднi iсторiї з
О. Новицькою»
17:45 «Соцiальний
статус»
19:00 В гостях у Д.
Гордона. Т. Єгорова
20:00 Древнi скарби
Китаю
21:30 Вiдлуння
22:00 Х/ф «Мiчений»
23:50 «Кумири»
00:00 «Латинський
коханець»

06:35 «Нове Шалене
вiдео по-українськи»
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 «Лiтаки
Другої Свiтової
вiйни»
12:25 Х/ф «Ера
драконiв»
14:10 Т/с «Мисливцi
за старовиною»
16:00 Т/с «Скорiон»
16:55, 17:55
«Вiдеобiмба»
20:30 «Право на
владу»
22:30 Д/п «Страшне
завтра»

06:30 «TOP SHOP»

свiт: Пробудження»

07:00, 08:00, 09:00,
10:00, 11:00, 12:00,
13:00, 14:00, 15:00,
16:00, 17:00, 18:00,
19:00, 21:00, 22:00,
23:00 Час новин
07:10, 07:32, 08:10,
08:25, 08:35, 09:15,
09:35 Iнформацiйний
ранок
07:30, 08:30, 09:30,
10:30, 11:30, 12:30,
13:30, 14:30, 15:30,
16:30, 17:30, 00:00
Час. Важливо
10:10, 10:32, 11:10,
11:32, 12:32 Пресконференцiя наживо
15:15, 15:35, 16:10,
16:32, 17:19, 17:32
Україна - понад усе!
19:50, 00:32 Час.
Пiдсумки дня
23:05 Невигаданi
iсторiї
23:30 Будемо жити

07:05 Х/ф
«Пасажирка без
квитка»
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»
17:00 «Детективи»
23:45 Т/с «Справжнiй
детектив»
00:50 Т/с «Копиновобранцi - 3»

06:45 М/с «Вперед,
Дiєго, вперед!»
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 Одного
разу пiд Полтавою
18:00, 20:00 Т/с
«Кухня»
18:30, 20:30 Т/с
«Свiтлофор»
22:00 Країна У
23:00 Дайош
молодьож!

06:00 Очима
слiдчих. Жертва чи
пiдозрювана?
09:30 Непростi речi.
Чашка кави
12:30 Аляска: школа
виживання
14:10 У пошуках
скарбiв
15:10 Останнi
племена
16:00 У пошуках
пригод. Марокко
17:40 Правила життя
18:30 Великий
стрибок. Куди течуть
молочнi рiки
19:00 У пошуках
пригод
19:50 Секретнi
територiї. Куди веде
безодня
20:40 Шукачi скарбiв.
Колумбiя: смарагди
21:40 Зграя. Леви
22:40, 23:30
Вражаюче вiдео

06:00, 08:30,
14:00, 18:10 Як це
зроблено?
07:15, 14:30, 22:55
Голi та наляканi
09:00, 09:25 Склади:
битва в Канадi
09:55, 10:20
Мисливцi за
релiквiями
10:50, 11:15, 19:05,
19:30 Вантажнi вiйни
15:25, 15:50 Ефект
Карбонаро
16:20 Повний
форсаж
17:15, 17:40
Махiнатори на трасi
20:00 Крижане
золото
21:00 Смертельний
улов
22:00 Дорожнi
ковбої
23:50 Блискавичнi
катастрофи

06:20, 16:00 «Все
буде добре!»
08:15 «Все буде
смачно!»
09:10, 18:30 «За
живе!»
10:25 «Зiркове
життя. У полонi
батькiвської слави»
11:20 «Зiркове
життя. Дружина на
мiльйон»
12:20 «Битва
екстрасенсiв»
13:55 «Україна має
талант!-6»
18:00, 22:00 «ВiкнаНовини»
19:55, 22:45
«Зваженi та щасливi
- 5»
23:55 «Один за всiх»

06:00, 07:15 Kids

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 «Прогулянки
мiстом»
22:55 «Українська
Нацiональна
Лотерея»
23:25 «Київськi
iсторiї»

06:10, 16:10 Т/с
«Жiночий лiкар 2»
07:00, 08:00, 09:00,
15:00, 19:00 Подiї
10:15 «Говорить
Україна»
12:40, 22:00 Реальна
мiстика
13:25 Х/ф «Бiле
плаття»
15:30 Х/ф «Бiле
плаття»2
18:00, 04:35 Т/с
«Клан ювелiрiв.
Таємницi»
19:45 Футбол.
Лiга Європи УЄФА
«Русенборг»«Днiпро»
23:00 Подiї дня
23:30 Т/с «C.S.I..
Мiсце злочину
Майамi 2 сезон»

06:50 Iгри розуму:
Фокус-покус
07:15, 13:10 Науковi
дурощi
08:10 Iгри розуму:
Живий колiр
10:10, 14:20, 20:30
Крижана дорога
11:00 Машини:
розiбрати i продати
11:50 Золото Юкону:
На мiлинi
16:50 Будiвельна
лихоманка
18:30 Суперспоруди
Третього рейха
21:00 Золото в
холоднiй водi
21:50 Дикий тунець
22:40 2000-i: час,
коли ми побачили
все
23:30 Розслiдування
авiакатастроф

06:00, 10:00 Собчак
07:00, 09:00
Монгайт. Вечiрнє
шоу
08:00 Панфiлова
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
13:00 Тут i зараз
14:00, 18:45 Настрiй
на «Дощi»
14:30 ТВлiтучка
16:10, 19:45 BBС на
«Дощi»
20:00 Репортаж
«Дощу»
21:00, 00:00 Лобков.
Вечiрнє шоу
22:00 Круглий стiл

великому мiстi
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:20
Надзвичайнi новини
09:55 Антизомбi
11:00, 23:20 Т/с
«Морська полiцiя.
Спецвiддiл»
12:45, 15:45 Факти.
День
13:10 Т/с «Код
Костянтина»
14:05, 16:25 Т/с
«Слiдчi»
16:50, 22:25 Т/с
«Вiддiл 44»
18:45, 21:05 Факти.
Вечiр
20:20 Iнсайдер

Time
06:05 М/с «Губка
Боб - Прямокутнi
Штани»
07:17 Т/с «Друзi»
11:05 Т/с «Моя
прекрасна нянька»
16:10 Т/с «Не родись
вродлива»
18:00 Абзац!
19:00 Суперiнтуїцiя
20:25 Х/ф «Привид
будинку на пагорбi»
22:35 Х/ф «13
привидiв»
00:25 Х/ф «Iнший

07:40 «Чи знаєте ви,
що...»
08:10 «Мультфiльми»
08:45, 17:10
«Розсмiши комiка»
09:40, 16:00 «Файна
Юкрайна»
10:40 Т/с «Всi жiнки вiдьми»
14:10, 19:10 «Орел
i Решка. На краю
свiту»
15:00, 20:00 «Орел
i Решка. Ювiлейний
сезон»
18:10 «Звана
вечеря»
21:00 «КВН на БIС»
22:00 Т/с «Доктор
Хаус»

ТЕЛЕпрограма
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2+2
06:00, 07:00, 08:00,
13:00, 18:30, 21:00
Новини
10:20 Д/ф
«Цивiлiзацiя Жовтої
рiки»
11:00 Д/ф
«Революцiя: за i
проти»
12:25 «Схеми»
з Наталiєю
Седлецькою
13:25 Х/ф «Далеко
вiд вiкна»
16:45 Вiра. Надiя.
Любов
17:40 Д/с
«Повернення видiв»
1с.
19:40 Т/с «Бiлявка»
21:30 Новини. Спорт
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 - 2»
10:45 «Мiняю жiнку
- 3»
12:25 Т/с «Мiж нами,
дiвчатами»
13:25 «Ворожка»
14:05 «Слiпа»
14:45 «Не бреши
менi - 4»
15:45 «Сiмейнi
мелодрами -3»
17:15 Т/с
«Заборонене
кохання»
20:15 «Шустер live»

06:30 Ранок у

06:45, 16:00, 23:35
Магiя природи
07:20 «Ландшафтнi
iгри»
10:00, 16:50 «Алло,
лiкарю!»
11:45, 18:15,
04:00 «Цивiлiзацiя
Incognita»
12:15 «Щоденник
для батькiв»
13:00 «Соцiальний
статус»
14:00, 22:00 Всесвiт
15:40 «Моднi iсторiї з
О. Новицькою»
17:45 Полiт крiзь час
19:00 В гостях у Д.
Гордона. Т. Єгорова
20:00 Володарi
морiв
21:30 Лiтаючi боги
Дуньхуана
00:00 «Латинський
коханець»

06:35 Мультфiльми
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 Т/с «Рiдкiсна
група кровi»
11:40, 12:25 Д/с
«Слiдство вели... з Л.
Каневським»
14:20, 16:15 «Судовi
справи»
16:45 «Сiмейний
суд»
18:00 «Стосується
кожного»
20:00 «Подробицi»
21:00 Ток-шоу
«Чорне дзеркало»
00:00 Х/ф «Осiнь у
Нью-Йорку»

06:10, 16:10 Т/с

великому мiстi
09:15, 19:20
Надзвичайнi новини
10:05, 20:20
Антизомбi
11:05, 23:20 Т/с
«Морська полiцiя.
Спецвiддiл»
12:45, 15:45 Факти.
День
13:15 Т/с «Код
Костянтина»
14:10, 16:25 Т/с
«Слiдчi»
16:50, 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 Зоряний шлях
10:15, 19:45
«Говорить Україна»
12:40 Реальна
мiстика
13:25, 15:30 Х/ф
«Мрiї iз пластилiну»
18:00 Т/с «Клан
ювелiрiв. Таємницi»
21:00 Х/ф «Ця жiнка
до мене»
23:00 Подiї дня
23:30 Т/с «C.S.I..
Мiсце злочину
Майамi 2 сезон»

талант-шоу

23:05 Суперiнтуїцiя

«Танцюють всi!-8»

00:30 Стендап Шоу

07:00, 08:00, 09:00,
10:00, 11:00, 12:00,
13:00, 14:00, 15:00,
16:00, 17:00, 18:00,
19:00, 21:00, 22:00,
23:00 Час новин
07:30, 08:30, 09:30,
10:30, 11:30, 12:30,
13:30, 14:30, 15:30,
16:30, 17:30, 00:00
Час. Важливо
10:10, 10:32, 11:10,
11:32, 12:32 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
23:30 Територiя
закону
23:45 Мiграцiйний
вектор

07:00, 09:00 Лобков.

05:55 Х/ф «Анiскiн i
Фантомас»
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»
17:00 «Детективи»
21:30 Х/ф «Cправжнє
правосуддя.
Смертельне
падiння»
23:20 Х/ф «Замiна
- 4: без права на
поразку»

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
17:00 Одного разу
пiд Полтавою
18:00 Х/ф
«Шопоголiк»
20:00 Х/ф
«Освiдчення»
22:00 Х/ф «Усi в
захватi вiд Мерi»
00:00 Х/ф «Три
метри над рiвнем
неба»

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

06:55 Х/ф «Вас

06:05, 07:20 Kids

чекає громадянка

Time

07:20, 13:10 Науковi
дурощi
07:40 Зроби або
помри
08:10 Iгри розуму:
Що вiдбувається?
10:10, 14:20, 20:10
Дикий тунець
11:00 Машини:
розiбрати i продати
12:40 Зроби або
помри
15:10 Королева гiєн
16:50, 17:40, 22:40
2000-i: час, коли ми
побачили все
21:00 Фашистський
табiр смертi: Велика
втеча
21:50 Щоденник
Анни Франк:
Пiслямова
23:30 Розслiдування
авiакатастроф

Передплачуйте газету «Вишгород».

Нiканорова»
08:45 «Зiркове

06:07 М/с «Губка

життя. Правила

Боб - Прямокутнi

вдалого розлучення»

Штани»

09:40 «Зiркове

07:22 Т/с «Друзi»

життя. Пробачити
зрадника»

11:10 Т/с «Щасливi

10:25 Х/ф «П’ята

разом»

група кровi»

16:05, 19:00

18:00, 22:00 «ВiкнаНовини»

Супермодель по-

18:30, 00:20 Т/с

українськи

«Коли ми вдома»

18:00 Абзац!

19:55, 22:45

20:50 Половинки

«Нацiональне

Вечiрнє шоу
08:00 Грошi:
Пархоменко
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

06:35 «Нове Шалене
вiдео по-українськи»
08:30, 18:30
«Спецкор»
09:00 «Люстратор
7.62»
09:10 «Секретнi
матерiали»
09:25 Д/п
«Руйнiвник: сталевий
корабель»
10:25 Д/п «Лiтаки
Другої Свiтової
вiйни»
11:30 Д/п «Пiдземнi
мiста»
12:25 Х/ф
«Прихована загроза»
14:10 Т/с «Мисливцi
за старовиною»
16:00, 17:55
«Вiдеобiмба»
22:00 Х/ф «Озеро
страху-2»

06:30 «TOP SHOP»

06:00 Очима слiдчих.
Останнє прощання
07:50 У пошуках
iстини
08:40 Правила життя
09:30 Непростi речi.
Автомобiльнi диски
11:40 Таємницi
Вермахту. Опiр
12:30 Останнi
племена. Воїни кровi
13:20 Зграя. Леви
14:10 У пошуках
скарбiв
16:00 У пошуках
пригод. Шрi-Ланка
18:30 Непростi речi.
Чашка кави
19:00 У пошуках
пригод
20:40 Шукачi скарбiв
21:40 Зграя. Гiєновi
собаки
22:40, 23:30
Вражаюче вiдео

06:25, 06:50 Ефект
Карбонаро
07:15, 22:55
Акварiумний бiзнес
08:05 Як це працює?
09:00 Крижане
золото
09:55 Смертельний
улов
10:50, 11:15 Гаражне
золото
11:45, 12:40, 13:35,
14:30, 15:25, 16:20,
17:15, 18:10, 19:05
Як влаштований
Всесвiт
20:00 Science Nights:
Як влаштований
Всесвiт
21:00 Космос
шкереберть
22:00 Людина i
Всесвiт
23:50 Блискавичнi
катастрофи

07:40 «Чи знаєте ви,
що...»
08:10 «Мультфiльми»
08:45, 17:10, 00:10
«Розсмiши комiка»
09:40, 16:00 «Файна
Юкрайна»
10:40 Т/с «Всi жiнки вiдьми»
14:10, 19:10 «Орел
i Решка. На краю
свiту»
15:00, 20:00 «Орел
i Решка. Ювiлейний
сезон»
18:10 «Звана
вечеря»
21:00 «КВН на БIС»
22:00 «КВН-2015»
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08:35 «Золотий
гусак»
10:00 Н. Онука.
Iнтерв›ю на даху
10:55 Х/ф «Далеко
вiд вiкна»
13:40 Концертна
програма до Дня
вчителя України
14:45 Д/с
«Повернення видiв»
1с. «Бiлий лелека»
15:35 Богатирськi
iгри
16:30 Чоловiчий клуб
17:15 Т/с «Польськi
свята»
19:50 «Розсекречена
iсторiя: Україна в
Другiй свiтовiй»
22:20 Iнша музика з
О. Коганом
23:00 День Янгола
00:05 Вiд першої
особи. Пiдсумки

08:45 «Свiтське
життя»
09:45, 19:30 ТСН:
«Телевiзiйна служба
новин»
10:40, 03:00 Х/ф
«Ще один шанс»
14:20, 00:10 «Вгадай
ящик»
15:20 «Спецiальний
випуск. Вечiрнiй
квартал»
16:15 «Вечiрнiй
квартал»
18:30 «Розсмiши
комiка»
20:15 «Українськi
сенсацiї»
21:00 «Лiга смiху.
Чемпiонат України з
гумору»
01:10 Х/ф «Вiйна
оркiв»

06:40 М/с «Пригоди
мультинят»
07:20 Стоп-10
08:15 Провокатор
09:40 Секретний
фронт
11:35 Дiстало!
12:35, 13:00
Громадянська
оборона
12:45 Факти. День
13:45 Iнсайдер
14:45 Т/с «Пес»
18:45 Факти. Вечiр
19:20 Надзвичайнi
новини. Пiдсумки
20:05 Х/ф «Лара
Крофт - розкрадачка
гробниць»
22:00 Х/ф «Лара
Крофт - розкрадачка
гробниць-2»

08:00 «Ранок покиївськи»
09:30 «Київ музика»
13:00 «Українська
пiсня року»
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
«Столичнi телевiзiйнi
новини»
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»

06:20 Х/ф «Максим

06:00, 08:15 Kids

Перепелиця»

Time

08:00 «Караоке на

06:05 М/с «Пригоди

Майданi»

Джиммi Нейтрона»

09:00 «Все буде

08:17 Єралаш

06:20 «Кiнофан. Мiлу
- король оленiв»
10:00 Володарi
морiв
11:10 «Кiнофан.
Лотосовий лiхтар»
13:45 Лiтаючi боги
Дуньхуана
14:10 Всесвiт
16:40 МАН:
молодi, амбiтнi,
наполегливi?
17:10 Концерт
I. Бобула i А.
Лавриненко «Liberta»
18:50 Водне життя
20:00 Вiдверта
полiтика
22:00 Х/ф
«Чотириста ударiв»
00:00 «Вихiдний,
пiсля опiвночi»

06:45 Мультфiльми
07:20 «Жди меня»
08:40 «Школа
доктора
Комаровського»
09:30 Х/ф
«Приморський
бульвар»
12:15 «Кохання з
першого погляду»
13:15 Х/ф «Чоловiк
на годину»
17:00 «Щастя з
пробiрки. Через 9
мiсяцiв»
18:05 Т/с «Гордiїв
вузол»
20:00 «Подробицi»
20:30 Т/с «Гордiїв
вузол» 3-4сс.
Заключна серiя
22:25 Х/ф «Навiщо
ти пiшов»
00:20 Х/ф «Тобi,
справжньому»

07:00, 15:00, 19:00

06:50 Iгри розуму:
Вiр очам своїм
07:40 Зроби або
помри: НП у небi
08:10 Iгри розуму:
Довiрся менi
12:40 Мегазаводи:
Лотус Евора
13:30 Великi рейди
Другої свiтової вiйни
14:20 Суперспоруди
Третього рейха
15:10 Лососевi
вiйни: Лососевi вiйни
20:10 2000-i:
Наймасштабнiшi
трагедiї
21:00 Космiчна
подорож «Хаббла»
21:50 Людство з
космосу
22:40 Гола наука:
Космiчний туризм
23:30 Наука
майбутнього Стiвена
Хокiнга

Подiї
07:15 Т/с «Жiночий
лiкар 2»
08:50 Вiдверто з М.
Єфросиніною
10:00, 00:00
Зоряний шлях.
Субота
11:00 Х/ф «Ця жiнка
до мене»
13:00, 15:20 Т/с
«Чекаючи любовi»
17:10, 19:40 Т/с
«Причал любовi й
надiї»
22:00 Х/ф «Бiле
плаття»
01:00 Вiдверто з М.
Єфросинiною

смачно!»
10:40, 00:30 Т/с
«Коли ми вдома»
12:00 «Нацiональне

10:00 Дешево i
сердито
11:00 Ревiзор
13:40 Страстi за
ревiзором

талант-шоу
«Танцюють всi!-8»
15:50 «Зваженi та
щасливi - 5»

15:45 Хто зверху? - 4
17:40 М/ф «Сезон
полювання 2»
19:05 М/ф «Шрек 3»

19:00 «Х-Фактор - 6»

21:00 Х/ф «Персi

21:55 «Хата на тата»

Джексон i викрадач

01:40 Х/ф «Сказ про

блискавок»

те, як цар Петро

23:15 Х/ф «Привид

арапа одружив»

будинку на пагорбi»

06:00, 22:20 Грошi
07:00, 09:00, 18:00
Фiшман. Вечiрнє
шоу
08:45, 11:45
Штучний вiдбiр
10:45 DW. Новини
10:55 Тут i зараз:
Сказано на «Дощi»
12:00, 00:30 Собчак
13:00 Медведєв
13:45 Репортаж
«Дощу»
14:00 Сорокiна
15:00, 17:00, 19:00,
21:00, 00:00 Тут i
зараз
15:20 Велика Змiна
2: Лекцiя
19:20 Грошi:
Пархоменко
21:30 Круглий стiл
23:15 Бєлковський
на «Дощi»

07:20 Х/ф «I знову
Анiскiн»
11:30 «Речовий
доказ». Небезпечний
вантаж
12:00 «Детективи»
15:00 Т/с «Кулагiн та
партнери»
19:00 «Свiдок»
19:30 Х/ф «Клин
клином»
21:20 Т/с «Той, що
читає думки - 2»
23:05 Х/ф
«Американський
нiндзя - 2:
конфронтацiя»
00:45 Х/ф «Cправжнє
правосуддя.
Смертельне
падiння»

07:00, 08:00, 09:00,
10:00, 11:00, 12:00,
13:00, 14:00, 15:00,
16:00, 17:00, 18:00,
19:00, 20:00, 22:00,
00:00 Час новин
07:20, 08:30, 09:30,
10:30, 11:30, 12:30,
13:30, 14:30, 15:30,
16:30, 17:30, 18:30,
21:30 Час. Важливо
10:35 Модне
здоров›я
11:35 Майстри
ремонту
13:10 Кiно з Янiною
Соколовою
14:10 ПроОбраз з
Наталкою Фiцич
15:10 Феєрiя мандрiв
20:10 Геополiтика
21:00, 00:20 Велика
полiтика
22:30 Твоя влада
23:35 Мiграцiйний
вектор

06:40 «Маски-шоу»

проти Хижака»

06:30 «TOP SHOP»
07:40 «Чи знаєте ви,
що...»
08:10 «Мультфiльми»
08:30 М/ф «Мiккi: I
знову пiд Рiздво»
09:50 М/ф «Багз
Баннi»
10:45 М/ф «Ледi та
волоцюга»
12:10 М/ф «Ледi та
волоцюга 2»
13:20 Х/ф
«Принцеса»
15:10 «Розсмiши
комiка»
16:10 «Файна
Юкрайна»
16:45 «Орел i Решка»
21:00 «Орел i Решка.
Шопiнг 2015»
22:00 «КВН»
00:10 Х/ф «Секс
Гуру»

06:00 М/с «Пригоди
капiтана Врунгеля»
08:05 М/с
«Смiшарики»
08:40 М/с
«Лалалупси»
09:40 М/с «Дорадослiдниця»
11:05 М/ф «Усi
собаки потрапляють
до раю»
12:40 М/ф
«Ведмедi-сусiди. На
порятунок!»
14:20 Х/ф «Доктор
Дулiттл 3»
16:05 Х/ф
«Шопоголiк»
18:00 Х/ф
«Освiдчення»
21:35 Одного разу
пiд Полтавою
23:00 Х/ф «Усi в
захватi вiд Мерi»

07:00 Правда життя.
Вiрус швидкостi
09:00 Таємницi
Вермахту. Злочини
10:40 Iсус: таємниче
життя
14:10 Таємницi
глибин. Рай в
небезпецi
15:10 У пошуках
пригод
16:50 У пошуках
пригод. Мексика
18:30 Мiстична
Україна
19:20 Секретнi
територiї
21:00 Розгадка
таємниць Бiблiї
23:00 Розгадка
таємниць Бiблiї.
Вихiд
00:00 Очима слiдчих.
Вбивчi мрiї

06:25, 13:35, 23:50
Махiнатори
08:05 Смертельний
улов
09:00 Крижане
золото
09:55 Iржава iмперiя
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
14:30, 22:55 Вуличнi
перегони
15:25, 00:45 Космос
шкереберть
16:20 Як
влаштований Всесвiт
18:10, 18:35, 19:05,
19:30, 20:00, 20:30
Битва за нерухомiсть
21:00 Втеча вiд
погонi

07:50 «Нове Шалене
вiдео по-українськи»
09:00 «Облом.UA»
10:10 «Вайпаут»
11:05 «Легенди
кiкбоксiнгу»
12:00 «Top Gear»
13:00 «ДжеДАI»
14:00 «Реал-Бодрiт»
15:00 Т/с
«Мушкетери»
17:10 Х/ф «Пiдняти
перископ»
19:20 10 Тур ЧУ.
Металург - Олiмпiк
21:30 Х/ф «RED»
23:35 Х/ф «Чужий

10
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07:20 Шеф-кухар
країни
09:30 Хто в домi
хазяїн?
10:05 Школа Мерi
Поппiнс
11:15 Т/с «Польськi
свята»
14:55 Чоловiчий
клуб. Спорт (Бокс)
16:05 Гандбол. Лiга
Чемпiонiв. «Мотор»
(Запорiжжя) «Ск’єрн» (Данiя)
18:25 Т/с «Бiлявка»
21:00 Новини
21:30 Прем’єрмiнiстр України
А. Яценюк про
реформи
21:40 Перша
шпальта
22:15 Альтернативна
музика. «ВВ»
23:00 День Янгола

06:15 Х/ф «Людина з
бульвару Капуцинiв»
08:15 «Українськi
сенсацiї»
09:40 «Маша i
ведмiдь»
10:05 ТСН
11:00 «Свiт
навиворiт 6»
12:10 «Iнспектор
Фреймут 2»
13:35 «Мiняю жiнку
- 10»
14:50, 16:10 «Чотири
весiлля 4»
17:30 Х/ф
«Джентльмени удачi»
19:20 «10 хвилин з
прем’єр-мiнiстром»
19:30 «ТСНТиждень»
21:00 Х/ф «Даремна
жертва»
22:50, 23:50
«Свiтське життя»

06:40 М/с «Том i

06:00, 20:00

06:00 Мультфiльми
06:35 Х/ф «4:0 на
користь Танечки»
08:10 «уДачний
проект»
09:00 «Готуємо
разом»
10:00 «Орел i Решка.
Ювiлейний 2»
11:00 «Орел i Решка.
Незвiдана Європа»
12:00 Бокс. Вiктор
Посол - Лукас
Матiссе
13:05 Т/с «Гордiїв
вузол»
17:00 Х/ф «Погана
сусiдка»
19:00 «Кохання з
першого погляду»
20:00 «Подробицi
тижня»
21:40 «10 хвилин з
Прем-єр-мiнiстром»
22:00 Х/ф «Чоловiк
на годину»

06:40 Подiї

«Цивiлiзацiя
Incognita»
06:15 «Кiнофан.
Лотосовий лiхтар»
09:50, 18:50 Водне
життя
13:50 «Щоденник
для батькiв»
15:00 Перехрестя
живої природи
16:00 Сили природи
17:10 Концерт
I. Бобула i А.
Лавриненко «Liberta»
20:15 «Кумири»
20:35 «Свiтськi
хронiки»
21:00 Євромакс
21:35 Iмена-легенди
22:00 Х/ф «Догвiлль»

Джерi у дитинствi»
07:20 Х/ф «Грифон»
09:10 Зiрка YouTube
10:45 Дивитись усiм!
12:45 Факти. День
13:00 Х/ф «Жага
золота»
14:40 Х/ф «Лара
Крофт - розкрадачка
гробниць»
16:35 Х/ф «Лара
Крофт - розкрадачка
гробниць-2»
20:25 10 хвилин з
Прем’єр-мiнiстром
України
20:35 Х/ф «Шерлок
Холмс»
23:05 Х/ф «Шерлок
Холмс. Гра тiней»

07:30 Реальна
мiстика
09:15 Т/с «Чекаючи
любовi»
13:00 Т/с «Причал
любовi й надiї»
17:00, 20:00 Т/с
«Печалi-радостi
Надiї»
19:00, 06:00 Подiї
тижня з О. Панютою
19:40 10 хвилин iз
прем’єр-мiнiстром
22:00 Х/ф «Мрiї iз
пластилiну»
23:50 Зоряний шлях

08:00 «Ранок покиївськи»
09:30 «Київ музика»
10:00 «Телемаркет»
13:00 «Українська мрiя
М. Поплавського»
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»
15:10, 16:10, 17:10,
18:10, 00:00 «У центрi
уваги»
19:20, 21:30
«Столиця»
21:00, 23:00 «СТНтижневик»
22:30 «СТН-спорттижневик»
22:55 «Українська
Нацiональна Лотерея»
23:35 «Прогулянки
мiстом»

07:10 «Все буде

07:15 Науковi дурощi
08:10 Iгри розуму
08:40 Злом Системи
Об›єкт всесвiтньої
спадщини: СанктПетербург
12:40 Мегазаводи:
Мiнi
14:20 Суперспоруди
Третього рейха: СС
Гiммлера
15:10 Народжений
плазувати - лiтати
може!
16:50 Катастрофа
«Коста Конкордiї»
18:30 Наступне
мегацунамi
19:20 Землетрус на
Еверестi
21:50 Останнiй рiк
Гiтлера
22:40 Смертельна
армiя Гiтлера
23:30 Великi рейди
Другої свiтової вiйни

08:00, 18:00 Грошi

Передплачуйте газету «Вишгород».

добре!»
09:00 «Все буде
смачно!»
11:00 «Караоке на
Майданi»
11:55 «МастерШеф
- 5»
16:00 «Х-Фактор - 6»
19:00 «Битва
екстрасенсiв 16»
20:55 «Один за всiх»
22:05 «Врятуйте
нашу сiм’ю - 4»
01:15 «Детектор
брехнi 7»

06:05 М/с «Пригоди
Джиммi Нейтрона»
07:37 Єралаш
08:20 М/ф «Сезон
полювання 2»
09:45 М/ф «Сезон
полювання 3»
11:05 Х/ф «Учень
Мерлiна»
14:50 Х/ф «Персi
Джексон i викрадач
блискавок»
17:10 М/ф «Шрек 3»
19:05 М/ф «Шрек 4»
21:00 Х/ф «Я,
Франкенштейн»
23:00 Х/ф «13
привидiв»
00:35 Х/ф «Сьоме
знамення»

07:30, 08:30, 09:30,
10:30, 11:30, 12:30,
13:30, 14:30, 15:30,
16:30, 17:30 Час.
Важливо
08:35 Феєрiя мандрiв
12:20 Автопiлот-тест
15:35 Майстри
ремонту
17:35 Велика полiтика
18:30 Вiкно в Європу
19:25 Невигаданi
iсторiї
20:10 Експертна тема
21:40 Час-Time
22:25 «Реформи»
23:30 Територiя
закону

07:40 «Чи знаєте ви,
що...»
08:10 «Рецепти
щастя. Нова iсторiя»
09:00 М/ф «Ледi та
волоцюга»
10:35 М/ф «Ледi та
волоцюга 2»
11:50 Х/ф
«Принцеса»
13:25 «Розсмiши
комiка»
14:15 «Файна
Юкрайна»
14:50 «Орел i Решка»
17:30 «Орел i Решка.
Шопiнг 2015»
18:25 «Вечiрнiй
квартал»
20:15 Х/ф «Дюплекс»
22:00 «КВН»

06:40 «Маски-шоу»
08:35 «Облом.UA»
09:00 «Бушидо»
10:00 «Богатирi»
11:00 «Люстратор
7.62»
12:00 «Цiлком
таємно»
13:00 «Секретнi
матерiали»
14:00 «Реал-Бодрiт»
15:00 Х/ф «На скейтi
вiд смертi»
16:50 10 Тур
ЧУ. Днiпро Олександрiя
19:20 10 Тур ЧУ.
Волинь - Зоря
21:30 «Профутбол»
23:15 Х/ф «Озеро
страху-2»

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

09:20 Велика Змiна 2
11:00 Панфiлова
12:45 Вихiд в люди
13:00 Круглий стiл
14:45 Репортаж
«Дощу»
19:20 Медведєв
20:00 Собчак
21:30 Синдєєва
22:20 Сорокiна
23:15 Говорiть з
Юлiєю Таратутою

06:45 Т/с «Холостяки»
10:35 «Народний
кухар»
11:30 «Легенди
карного розшуку»
12:00 «Крутi 90-тi»
13:00 Х/ф «Тарганячi
перегони»
14:15 «Розсмiши
комiка»
16:05 «Легенди
карного розшуку»
19:00 Т/с «Без права
на вибiр»
23:00 Х/ф «Нiчний
рейс»
00:40 Х/ф «Замiна - 4:
без права на поразку»

Втрачений атестат про середню
освіту, виданий середньою загальноосвітню школою № 2 І-ІІІ ступенів
м. Вишгорода 20.06.1997 р. на ім’я
Людмили Володимирівни АРТЮЩЕНКО, вважати недійсним.

06:00 М/ф «Усi собаки
потрапляють до раю»
07:30 Байдикiвка
08:05 М/с
«Смiшарики»
08:40 М/с
«Лалалупси»
09:00 Мультик з
Лунтиком
09:40 М/с «Дорадослiдниця»
10:35 М/с «Стiч!»
10:55 М/ф «Ведмедiсусiди. На порятунок!»
12:40 М/ф «Острiв
скарбiв»
14:45 Х/ф «Мiльйони»
16:30 Х/ф «Доктор
Дулiттл 3»
18:15 Х/ф «З iншого
боку лiжка»
21:35 Одного разу пiд
Полтавою
23:00 Дайош
молодьож!

07:30 д/ф Скiфськi
кургани. Прокляття
09:00 Таємницi
Вермахту. Опiр
09:50 Дiти Гiтлера.
Освiта
12:20 Розгадка
таємниць Бiблiї
13:10 Таємницi
глибин. Рай в
небезпецi
14:10 Дика Iталiя. Вiд
Альпiв до Тоскани
16:50 У пошуках
пригод. Японiя
17:40 Мiстична
Україна. Київ
20:10 Секретнi
територiї
21:00 Iсус: таємниче
життя
23:00 Очима слiдчих.
Кошмар

07:15, 01:40 В
пошуках скарбiв
08:05 Рiчковi монстри
09:00 Втеча вiд погонi
09:55 Як влаштований
Всесвiт
10:50 Космос
шкереберть
11:45 Людина i
Всесвiт
12:40 I знову не
намагайтеся
повторити
13:35, 20:00
Руйнiвники легенд
14:30, 22:55 Крiзь
магiю до зiрок
15:25, 16:20, 17:15,
18:10, 23:50 Iдрiс
Ельба: без гальм
19:05 Смертельний
улов
21:00 Долина
сходження

Наш індекс у Каталозі місцевих періодичних видань 40007

Із 2 жовтня по 12 жовтня 2015 р. на численні прохання людей індивідуальний прийом проводить
відомий парапсихолог, рятівниця Варвара
В її руках — незвичайне бачення людини та її душі творить чудеса.
Точно визначає традиційні і нетрадиційні хвороби, вишіптує, повертає багатьом людям повноцінне життя. Варвара
одразу відчуває проблеми людини, яка
приходить з чистим серцем. Вона стає її

частиною, відчуває її біль, дискомфорт,
негаразди і всі турботи, які залишали свій
знак на її ранимій душі.
Не втрачайте віри і надії, отримайте
нове життя. Всемогутня Варвара вишіптує за допомогою молитов, свічок, води,
воску, трав, виготовляє мазі, вишіптує

захворювання, екземи. Позбавить від
пристрасті до алкоголю, відновить силу,
вишепче імпотенцію, поверне коханих,
зніме сварки, вінок безшлюбності, самотності, а також позбавить від заїкання,
страхів, нав’язливих станів, зніме порчу,
допоможе тим, хто страждає простатою,

аденомою (неоперованих).
Варвара дає результат, а не обіцянки.
На прийом із собою взяти 0,5 л води,
3 свічки, 3 яйця (сирих).
Запис за телефоном: 067-105 2815
(Диплом ДЖ №00002 від 30 червня
2007)

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

Адвокат. Всі види
юридичних послуг.
Тел: (096) 983-72-46
Візьмемо в подарунок старі меблі та речі для експозиції в історичному музеї м. Вишгорода.
Тел: 54-556, 54-179

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

Погріб, вул. Шолуденка, 6 у м. Вишгороді.
Тел: (066) 629-43-51, (093) 484-48-47, Євген
Багажник для «Жигулів».
Тел: (067) 748-40-27, (097) 330-15-37

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

ТОВ «СТРОЙ АГРО»
Продаємо дошку листвяних
і хвойних порід
(обрізну і не обрізну будьяких розмірів).
Розпилюємо деревину
(max: кругляк діаметром 90
см, довжиною 9 м)
с. Синяк
Вишгородського р-ну.
Тел: (04596) 35-2-25,
067-326-46-84 (Владислав)

Вишгород

6
А Юрій Колодзян (голова АРВ) навіть
«пошив» 10 пар черевиків для вишгородського фольклорного колективу «Золотий
вік».
Глядачі поєднували приємне із смачним: за імпровізованими столами, насолодившись смачними й поживними стравами,
намагалися підспівувати виконавцям. Складалося враження, що сценічний майдан перетворився в єдине співоче поле. Молодь у
такт запальних мелодій скандувала: «Свої
долоні не шкодуй, голосніше аплодуй!»
Без нагород цього дня із виконавців не
залишився ніхто. Кожний колектив, як мінімум, отримав грамоти за участь у конкурсі.
А гості із зарубіжжя та з інших регіонів повезли додому ще й прапор і герб Межигір’я.
Серед колективів Вишгородщини дипломантами став фольклорний ансамбль
під керівництвом Валентини Демочко «Співаночка» Центру творчості «Джерело» (м.
Вишгород). Народний аматорський хор
«Співоче поле» із села Гаврилівка (керівники Дарія і Мар’ян Гисяки) розділив перше

Козацьке ПОКОЛІННЯ
приїзд колективів із зарубіжжя свідчать про
те, що масштаби нашого фестивалю розростаються з року в рік. Достатньо було поглянути, скільки цього разу завітало до нас
дітей. Така зустріч із національною пісенною
і творчою скарбницею, як бачимо, нікого з
них не залишила байдужими. Вони співали
і танцювали не менш заповзято, аніж учасники конкурсу.
Переконаний, що фестивалі, живі, природні, дають набагато більше для духовно-патріотичного виховання молоді, ніж
співбесіди. Бо саме із таких спільних заходів відроджується козацький дух, а Україна
розправляє крила. Я живу тим, що, окрім
відродження духовних фестивалів, дасть
Бог, сподоблюся відновити Межигірський
монастир — головну святиню Київської Русі
й запорозьких козаків. Адже Межигір’я — це
не лише «хонки» й страуси, а, насамперед,
невичерпне джерело нашої духовної величі
й слави.
Наприкінці фестивалю Геннадій Ніколаєнко вручив Валерію Виговському подарунок-раритет — срібну пам’ятну медаль
гетьмана України 1657-1659 рр. Івана Виговського, побажавши, щоб і він у своїх добрих

Межигір’я як сльоза —
зароджується в оці,
западає в серці

ФОТО — Ірина ВИГОВСЬКА, Олександр БАЛАБКО, Галина МАКАРЕНКО, Олександр КОНОНЕНКО,
Ольга ДУМАНСЬКА, благодійний фонд «Покоління», спеціально для «Вишгорода»

місце із Київським народним хором «Надія». Фольклорний колектив «Золотий вік»
(керівники Тамара Шевченко та Володимир
Ткаченко) Вишгородського територіального
центру соціального обслуговування та районного БК «Енергетик» та фольклорний
ансамбль під керівництвом Івана Гайдука
«Новопетрівчанка» посіли, відповідно, друге
і третє місця.
Переможці і гості виступили у заключному гала-концерті: ансамбль «Дзвонечки»
(Польща), народний хор «Надія», «Петрушаночка», «Поліські сокОли», народний
хор «Україночка» з Одещини, гурт «Коростенські музики» і навіть члени журі Тетяна
Негрій і Тетяна Халаш (з піснями) та Олександр Балабко (з віршами).
Апофеозом фестивалю став виступ
чоловічого гурту «Козацькі забави». Колоритний ансамбль настільки запалив аудиторію, що танцювали й підспівували майже
всі. Жартівливість виконання, саркастична
патетика й залучення глядачів у співоче дійство не залишили байдужими найстарших,
які разом із молоддю пустилися в танок.
І коли глядачів почали скликати до автобусів, аби їхати додому, то у багатьох із них
не було бажання залишати це чудове дійство на сакральній місцині. Люди відходили
спиною, палко махаючи руками на прощання артистам і посилаючи повітряні поцілунки. Діти кричали «до побачення», а дехто із
літніх розчулено пускав сльозу. І недарма,
мабуть, хтось сказав: «Межигір’я як сльоза
— зароджується в оці, а западає в серці».
Свято вдалося. Це визнавали всі. Навіть
ті, хто на початках приїхали з деякою долею
скепсису. А головне, як відзначили поважні
учасники журі, на фестивалі були представлені найрізноманітніші зрізи творчості талановитого українського народу.
— Я однозначно можу сказати, що подія відбулася, — підвів риску Валерій Виговський. – Така велика кількість учасників і

справах досяг не менших висот, аніж його
знаменитий прадід.
Тетяна ХАЛАШ,
заслужена артистка України:
— З кожним роком цей фестиваль набуває все нового масштабу. Уже і статус його
помінявся: із маленького районного став
минулого року — всеукраїнським. До нашого музичного кола додалося прихильників і
учасників і цього року, вже на міжнародному
фестивалі.
Хочу відзначити дуже високий рівень
колективів. Журі визначало переможців за
різними критеріями. Так, у номінаціях не
всі відповідали своїм заявкам (наприклад,
заявлені фольклорні, а виступ — академічний).
Радує, що минулорічні учасники знайшли час, приїхали, хоча і зрілого віку. Нічого, що не виграли першого місця, зате
скільки зустрічей і вражень!
Які побажання? Були колективи — навіть серед самородків, що самі писали вірші і музику, — із… радянською мелодикою
пісень. Все гарно, а стиль — радянський.
Можливо, це треба пережити — можливо, з
часом минеться.
Дитячих колективів хотілося би бачити
більше.
Олександр БАЛАБКО, письменник,
журналіст, поет-пісняр (зі стор. у Facebook):
— Другий рік поспіль я — у журі Міжнародного духовного Межигірського фестивалю народної пісні та ручних ремесел. Він
проходить уже вшосте, і другий рік, — безпосередньо в колишньому «лігві» Януковича,
але, з огидою оминаючи «золоті батони»,
музеї автомобілів та інші атрибути хамства,
— на території зруйнованого козацького
Межігірського монастиря, у сакральному
для українців місці. Завдяки меценату Валерієві Виговському, нащадкові славного гетьмана, і краєзнавцю, старості Межигірського
узвозу Геннадію Ніколаєнку.

26 вересня

Приємним сюрпризом стало знайомство
на цьому фестивалі з народним артистом
України Андрієм Вересом і керованим ним
чудовим колективом «Козацькі забави».
Ось уже кілька років вони виконують нашу
з Леонідом Нечипоруком пісню «Та які ж ви
козаки»...
Ми були знайомі заочно, а тепер, нарешті, зустрілися очно. Чудові хлопці, які взяли
участь у гала-концерті, їх справжній батько і
отаман, Андрій Верес... Подаю текст нашої
пісні і світлини з майстрами співу...
Та які ж ви козаки?
В Україні нині всяк
В козаки рядиться,
Носять шаблі,
ордени,
Хоч і не годиться.
Та які ж ви козаки,
Коли брат на брата
За картонну булаву
Ладні виступати?!
Та які ж ви козаки,
Коли гнеться шия
Перед тими,
хто вгорі
І хто розбрат сіє?
Та які ж ви козаки?
Не ганьбіть породу,
Бо забули ви закон:
Вся влада – народу!
Та які ж
ви козаки —
Загрузли в дебатах!

Замість дати
одкоша —
Лекції, плакати.
Та які ж ви козаки?
Молодую матір
Посилаєте у Рим
Грошей заробляти!
Та які ж ви козаки:
Горлянка —
мов бочка,
Дехто враз може
пропити
Жінку і сорочку!
Та які ж ви козаки?
Розпряміте спини!
Без чинів і орденів
Послужіть Вкраїні!
Так чи є в нас
козаки?
То ставаймо в коло!
Україну поганьбить
Не дамо нікому!

Андрій ВЕРЕС, народний артист України:
— На цьому фестивалі-конкурсі вперше
я побачив таку кількість фанатів української
народної творчості: і в журі, і серед організаторів, і серед учасників. І всі вони — мої
друзі.
Організація — на найвищому рівні. Валерій Виговський по-справжньому, не для
слова, вболіває за українське мистецтво,
культуру, за духовність — робить усе задля
відродження Межигірського монастиря.
Це було свято української музики, української мови, тому всі присутні на конкурсі
— учасники і глядачі-слухачі — всі були переможцями.
СПІЛКА МАЙСТРІВ ВИШГОРОДА
(Вишгородський міський Центр
творчості «Джерело»):
— Ми раді були представити свої роботи
у різних техніках (декупаж, валяння із вовни,
прикраси із бісеру та декоративних каменів,
витвори із стрічок). Особливу увагу привернули майстерно вишиті хрестиком і бісером
картини й ікони.
Фестиваль був пречудово організований. Варто відзначити, що меценат фестивалю Валерій Виговський постійно підтримує
і заходи нашої Спілки. Ми йому низенько
вклоняємось за небайдуже ставлення до історичної спадщини, уболівання за майбутнє
нашого краю, сприяння відродженню кращих традицій українського народу.
Валерій ВИГОВСЬКИЙ,
голова БФ «Покоління»:
— Найперше — спасибі, шановна громадо, за український, козацький дух усім,
хто прибув на фестиваль як учасник чи
як глядач. Окрема подяка за допомогу в
проведенні фестивалю Сергію Горішному («Каратліфткомплект»), Андрію Федосенку (НВО «Технопроект»), а особливо
— громаді «Межигір’я» (комендант Денис
Тарахкотелик, а також Мирослав Могиль),
яка бездоганно виконала всі узяті на себе
зобов’язання: як гарні господарі, приготували смачні страви, подбали про чистоту і
порядок, організували заїзд і виїзд десятків
машин і автобусів.
Більше інформації і фото — на
сайті газети «Вишгород» і у часописі
«Вісник Вишгородщини»
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Вишгород

У Вишгороді грали у стрітбол: динамічно й молодіжно
Влас. інф.
ФОТО — архів організаторів,
спеціально для «Вишгорода»

У суботу, 19 вересня на стадіоні «Енергетик» панували недитячі
пристрасті. Шість команд змагалися за першість у стрітболі.
Стрітбол – це вже майже окремий
вид спорту. Ця гра більш вулична, тусовочна, і є між офіційним спортом та

вуличною субкультурою. Зараз вона
виходить на центральні площі великих міст.
У Вишгороді змагань із цього
видовищного спорту не проводили
уже два роки. Організували змагання — Олександр Гуцул (суддя змагань), Андрій Федосенко та Ігор Дунайський. Смачненьким спортсменів
частували активісти жіночого клубу
«Живана».

Стрітбол — відносно молодий вид спорту. На відміну від баскетболу, в який грають у закритих приміщеннях, стрітбольні змагання відбуваються просто
неба, переважно під музичний супровід. Розмір ігрового поля дорівнює половині баскетбольного майданчика. Кільце в стрітболі також одне. Гра динамічна
і, в основному, відбувається у форматі «три на три»,
а велику роль відіграє технічна майстерність кожного гравця. Так, фізично слабша стрітбольна команда
може перемогти суперника, використовуючи свої унікальні тактичні прийоми.

Спорт

Увага!

Обережно:
сказ!
Роман БАХМАТ,
головний спеціаліст
управління ветеринарної
медицини
у Вишгородському районі
Днями у м. Вишгороді зареєстровано випадок сказу кота.
Місто оголошене неблагополучним щодо сказу тварин,
тому здійснюється комплекс
заходів щодо ліквідації та попередження нових випадків захворювання.
Сказ — особливо небезпечне вірусне захворювання теплокровних тварин і людини. Характеризується гострим перебігом,
ураженням нервової системи і закінчується летально.
Після проникнення через
пошкоджену шкіру чи слизову
оболонку вірус сказу переміщується по нервових закінченнях у
напрямку центральної нервової
системи, а потім периневральним
шляхом потрапляє в слинні залози і виділяється зі слиною. Інкубаційний період триває від декількох
днів до 1 року і більше (в середньому — 1-2 місяці).
Основним джерелом інфекції
є хворі на сказ м’ясоїдні тварини.
Резервуаром збудника у природі
є дикі м’ясоїдні, в основному —
червоні лисиці.
Отже, якщо ваш улюбленець
поводить себе підозріло: чутливий до шуму, світла, дотику,
спостерігається порушення зору,
спотворений апетит, агресивна
поведінка (що спричинене ураженням центральної нервової
системи), негайно звертайтесь до
ветеринарного лікаря.
Собак та котів незалежно від
породи, починаючи з тримісячного віку, слід обов’язково прищеплювати проти сказу у закладах
ветеринарної медицини.
Це можна зробити безкоштовно у Вишгородській дільничній
лікарні ветеринарної медицини
(м. Вишгород, вул. Київська, 12,
тел. (04596) 5-36-11), а також у
державних лікарнях ветеринарної
медицини (смт Димер, вул. Революції, 49, тел. 3-11-60 та с. Вища
Дубечня, тел. 4-83-93).

ФутГОЛ

Наші перемогли всіх
Сергій ШКОЛЬНИЙ,
заступник директора
з навчально-тренувальної роботи
КП «УФКС»
Минулі вихідні були дуже насиченими для вихованців вишгородського футбольного клубу «Чайка». В іграх Першості Києва (перша ліга) наші команди усіх
вікових груп здобули перемогу.
Так, юнаки 1999 р. н. (тренер Сергій Малінін) перемогли своїх однолітків – команду
«Діназ» (6: 0); «Чайка» 2002 р. н. (тренер
Валерій Москаленко) – команду «Атлет 2»
(1:0); «Чайка» 2005 р. н. (тренер Сергій Малінін) – «Атлет 2» (2:0); «Чайка» 2006 р. н.
(тренер Віталій Клименко) – «Атлет 2»(3:0).
Порадували несподіваною перемогою у
Вищій лізі гравці 2003 р. н., перемігши «Зірку» (3:2), а їхні одноклубники 2000 р. н. здолали футболістів «ДЮСШ 15» (2:1).
У другому турі Першості України футболісти «Чайки» (юнаки 17 років) здобули вольову перемогу над суперниками з Коростеня (4:2). Їхні 15-річні одноклубники також
виграли у коростенців (2:0).
Сподіваюся, що наші футболісти й надалі радуватимуть уболівальників і тренерів.

У 16-й день народження ми приймали в свою родину п’ятикласників,
малювали картину і збирали кошти, щоб врятувати життя Віктора Андрійчука
Гімназія «Інтелект»
Тетяна НАГОРОДНА,
заступник директора з виховної роботи
ФОТО – архів ВРГ «Інтелект», спеціально для «Вишгорода»

11 вересня Вишгородська районна гімназія «Інтелект» відсвяткувала своє 16-річчя.
Гостями були цілі родини гімназистів, адже
це не лише шкільне свято, а й особлива сімейна подія, фото з якої посядуть гідні місця
у родинних альбомах.
Під час традиційної Посвяти у гімназисти
учні 5-х класів присягнули бути вірними славним
традиціям українського народу, працювати над
самоосвітою, бути старанними в навчанні, шанувати своїх батьків і вчителів, пам’ятати всі їхні
настанови та завдання, берегти і множити чесноти гімназійного братства та віддавати здобуті
знання на благо України.

П’ятикласники на чолі з класними керівниками О. Жовтенко, С. Хоменко, М. Гриценко, О.
Бабич, Т. Стрельніковою підготували цікаві презентації та оригінальні виступи.
На день народження гімназії ми отримали
чудовий подарунок від галереї – майстерні «Художня подорож». Талановиті Олена Ігоніна та
Ксенія Ковальова заохотили всіх до створення
спільної картини «Маки». Це була колективна,
творча і дуже цікава робота – і картина вийшла
дуже яскравою і теплою!
У цей же день вчителі, учні та їхні батьки
провели благодійну акцію «Врятуємо життя солдату». Ідея її проведення виникла відразу після
того, як у соціальних мережах ми дізналися про
нашого земляка Віктора Андрійчука, тяжко пораненого під Донецьком. Віктор був одним із активістів Майдану, дуже любить свою Батьківщину, тому вирішив йти її захищати.
Сьогодні юнак потребує не лише мораль-

ної, а й фінансової підтримки. За словами його
мами, Оксани Вікторівни, на виготовлення протезу для руки та проведення ряду операцій,
щоб врятувати ногу, потрібно понад 400 тис.
грн. Сім’я нещодавно втратила батька, тому особливих статків не має.
Нова рука потрібна Віктору тому, що він
дуже хоче продовжити військову службу і
стати офіцером. Без руки, уявляєте?
Під час благодійної акції ми зібрали майже
25 тис. грн, які передаємо матері Віктора. Зрозуміло, що це лише крихта від тієї суми, яка потрібна. Тому просимо всіх небайдужих долучитися до нашої акції і допомогти мужньому Віктору
Андрійчуку одужати, стати на ноги та здійснити
свою мрію.
Особистий рахунок, на який можна перерахувати кошти:
ПриватБанк
5211 5374 4862 6916 (Віктор Андрійчук).

Вишгород
Дата

Людина

Міжнародний день миру

Людина створена природою для миру,
а не для війни,
народжена для радості,
а не для горя...
(Франсуа Рабле)
Олена ВІТРЯНА,
науковий співробітник Національного
музею-заповідника «Битва за Київ у 1943 р.»
Для увіковічення та укріплення ідеалів
миру серед усіх народів світу Генеральна
Асамблея Організації Об’єднаних Націй у
1981 році оголосила відкриття своєї чергової сесії Міжнародним днем миру. Вперше
його відзначили у вересні 1982-го. А 2001

Марина ФУРСЕНКО,
Алла НАТАЛУШКО
ФОТО — Ольга ДУМАНСЬКА,
спеціально для «Вишгорода»

18 жовтня у ВРБК «Енергетик» відбувся концерт «Ми прагнемо миру», девізом якого стали слова із пісні «Діти без
війни»:
Діти просять вас:
Дайте нам той шанс,
Щоб у мирі ми жили!
День щоб радість ніс,
Небо — щоб без сліз,
У світі — без війни!
Саме цією піснею розпочали концерт,
приурочений до Міжнародного дня миру, вихованці вокальних студій «Ф’южн» (керівник
Наталія Глушко та «Астерія» (керівник Юлія
Каталагіна). У концерті взяли участь студії
та колективи БК «Енергетик». Зокрема й
вокальна студія «Октава», під керівництвом
Володимира Дзіся, учениця якої виконала
пісню «Вільний птах».
Клуб спортивно-бального танцю «Діамант-Еліт» працює у різноманітних напрямках і користується великою популярністю
саме завдяки талановитому керівнику Дмитру Волкову, бо колектив «Діамант-Еліт»

року Генеральна Асамблея одноголосно
ухвалила: із 2002 року 21 вересня в усьому
світі відзначатиметься Міжнародний день
миру.
Цього ж року він встановлений і Указом
Президента України. Таким чином наша держава підтримує рішення Генеральної Асамблеї ООН і підтверджує відданість країни ідеалам миру. Цей день — нагадування про те,
що світ створено для добра і щастя, а не для
воєн, розбратів і тероризму. А також про те,
що збереження миру залежить від кожного
з нас, незалежно від національності, віросповідання, місця проживання і становища в
суспільстві.
У День миру Національний музей-запо-

працює у різноманітних напрямках. Тож
соло у стилі «хіп-хоп» у виконанні Нікіти Маруні, танок «Гут тайм» (виконав увесь колектив) та «Ріо» з програми латино-американських танців «на ура» сприйняла молодь.
У концерті також виступили кращі друзі
Будинку культури, учні Вишгородської дитячої музичної школи: Юлія Леснікова (пісня
«Моя Україна зі мною») та ансамбль під керівництвом І. Бези (пісня «Ми за мир»).
Танцювальний колектив «Болеро» вже
не один рік радує глядачів своїми виступами. А ще його керівник Тетяна Саханда гарно співає. От і на цьому концерті ми побачили дует: пісню «Віночок» виконала Тетяна
Саханда у колі танцювальних па «Болеро».
Вокальна студія «Ф’южн» створена не
так давно, але її вихованці вже не перший
раз дарують нам свій чарівний спів. У День
миру вони — під керівництвом Наталії Глушко — виконали пісню «Коли ти посміхаєшся» у стилі «джаз».
Вокальна студія «Астерія» вирізняється своєю самобутністю. У репертуарі — як
естрадні, так і народні пісні, а також ансамблевий спів. Учениці «Астерії» неодноразово
ставали переможцями багатьох вокальних
конкурсів. Керує студією талановита Юлія
Каталагіна. На концерті для нас співала ви-

26 вересня

відник «Битва за Київ у 1943 р.» відвідали
учні Вишгородської спеціалізованої школи
«Сузір’я». Події, які відбуваються сьогодні на
Сході нашої країни, не залишили байдужими
школярів, вони оглянули виставку «Сини твої,
Україно!» та хвилиною мовчання вшанували
пам’ять героїв Небесної сотні та загиблих
у АТО, послухали екскурсію. Насамкінець
школярі сфотографувалися біля монументу
«Символ Миру» Європейської вулиці скульптур, що розташований на території заповідника.
Ідея створення «Вулиці Скульптур у
Європі» належить німецькому художнику і
скульптору, який жив і працював у Парижі,
— Отто Фрейндліху. У березні 1943 року він
був арештований німецькою окупаційною
владою і загинув у концентраційному таборі
«Майданек». Ідею світового співтовариства і
створення скульптурної вулиці через всю Єв-

пускниця
вокальної
студії «Астерія», а
нині студентка Київського Національного
коледжу культури та мистецтв — Аліна Лободенко. Вона виконала пісню «Фурор».
Танцювальний колектив «Мозаїка» багато років дивує нас своїми талантами, а
все завдяки керівнику колективу — Тетяні
Катеринич, яка вкладає душу у кожну дитину, котра приходить до неї. Тож танок «Веснянка» у виконанні цього ансамблю естрадно-спортивного танцю ще раз підкреслив
розмаїття творчих здібностей вихованців.
У цьому році в «Енергетику» розпочала
свою роботу вокальна студія «Енерджі» під
керівництвом Анастасії Рослякової. Хочете
опанувати стиль «соул», «ерен бі»? Приходьте, записуйтесь, будемо раді бачити
нових талановитих дітей! На концерті Анастасія Рослякова заспівала «Make up» — чим
дуже зворушила глядацьку залу.
Яскраву концертну палітру завершив
масовий колоритний танок у виконанні ансамблю естрадно-спортивного танцю «Мозаїка» — «Україна Благословенна», який
без слів підкреслив, що діти всього світу
прагнуть жити у мирі.
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ропу від Парижа до Москви відродив і втілює
в життя скульптор Лео Корнбруст. Цей інтернаціональний проект передбачає створення
Західно-східної скульптурної вулиці від Нормандського узбережжя до столиці Російської
Федерації.
Сьогодні питання миру особливо гостро
постає перед українським народом, який захищає свою свободу.
Неоголошена війна на Сході держави забрала багато життів воїнів-захисників. Вісім
уродженців Вишгородського району — Євген
Єрмаков, Анатолій Савченко, Денис Ханчич,
Олександр Устименко, Микола Чердловський, Костянтин Непоп, Олександр Костюченко, Яніс Лупікс — загинули в зоні АТО.
Своє життя вони віддали за незалежність та
цілісність України, щоб не тільки 21 вересня
був День миру, а кожен день нашого сьогодення.

МИРний виступ

У БК «Енергетик»

Над підготовкою концерту працювали:
Художній керівник Марина Фурсенко
Режисер масових заходів та свят Алла Наталушко
Заступник директора Ольга Гордієнко (відео-супровід)
Методисти Людмила Коваль і Тетяна Негоденко
Керівник студії декоративно-ужиткового мистецтва Анна Саржан
Світлове оформлення — Микола Чернявський та
Дмитро Григоренко
Музичне оформлення — Віктор Шамота
Керівництво проектом здійснювали:
Начальник відділу культури, національностей та
релігій Олександр Біляєв
Директор ВРБК «Енергетик» Аліна Чернявська

ПОЛІТбюро

РАДИКАЛьні кандидати
24 вересня відбулась конференція Вишгородської районної організації Радикальної
партії Олега Ляшка. Висунуто кандидатів у депутати по місту і району.
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2015 року

Петро ЖУЛАНОВ,
голова Вишгородської міської
ради ветеранів
15 вересня 2015 р. у великому залі адмінбудинку відбулась сьома міська конференція організації ветеранів Вишгорода.
Прозвітували про виконану роботу за чотири роки. Її оцінили позитивно. Також
заслухали звіт ревізійної комісії. У ході
конференції обрали новий склад ради ветеранів, ревізійної комісії та делегатів на
Вишгородську районну конференцію.
Ветеранська організація міста об’єднує
ветеранів війни, праці і військової служби, а
також організації: «Діти війни», «Спілка радянських офіцерів», «Спілка безквартирних
офіцерів», «Спадкоємці переможців», які належать до організації ветеранів на правах
первинних, мають своїх представників у міській раді ветеранів і рівні права з усіма членами організації.
Для оперативного вирішення поточних
питань у міській раді ветеранів сформовані
робочі комітети.
Протягом звітного періоду всі члени ради
працювали у міру своїх сил і можливостей,
без оплати праці, за рахунок ентузіазму і почуття особистої відповідальності за доручену
справу.
Уся наша робота спрямована на всебічний захист соціально-економічних потреб людей похилого віку та їхніх прав. Ці завдання
організація вирішувала в порядку, встановленому статутом організації ветеранів України і
законами України.
Члени ради брали активну участь у всеукраїнських акціях протесту проти перекручення історичної правди про Велику Вітчиз-

«Пройде тисяча, дві, три тисячі літ.
З яким тремтінням, заздрістю будуть
згадувати нас юнаки, мужі і мудреці, і війну,
і все наше незвичне покоління гвардійців,
людей — лицарів, на долю яких випало стільки нещастя і щастя, стільки горя і радості,
стільки крові, стільки поту, стільки боротьби і
праці, і перемог, що їх з лишком вистачило б
на десяток поколінь»
Олександр Довженко
Тамара СОКОЛ,
заступник директора Національного
музею-заповідника
«Битва за Київ у 1943 р.»
ФОТО — архів музею, спеціально для «Вишгорода»

Нещодавно ми відзначали 70-у річницю
Перемоги у Другій світовій війні. У музеї, як
завжди, побувало багато ветеранів, їх неможливо перелічити. Для них прозвучали
добрі слова і побажання.
Але частіше до музею приходять наші рід-

няну війну, спроб прирівняти воїнів ОУН-УПА
до ветеранів Великої Вітчизняної, проти посягань на пам’ятник генерала армії Ватутіна та
інших полководців.
Проводили заходи по установці у Вишгороді пам’ятника будівельникам Київських
ГЕС і ГАЕС. Звертались також до міської
ради, аби укласти угоду про взаємодію з радою ветеранів з метою вирішення соціальних
питань та питань міста.
Належна увага приділялась матеріальній допомозі найбільш нужденним ветеранам і пенсіонерам (за рахунок благодійних
пожертв), було оформлено й передплату на
періодичні видання, заохочено активістів ве-

Конференції

Вишгород

Справи ветеранські
жителями міста і району на загальноміських
заходах, під час державних свят.
Матеріально підтримував хор міський голова Віктор Решетняк, але сьогодні, на жаль,
ми все-таки маємо велику потребу в атрибутах, костюмах. У хору немає штатного баяніста.
Активний зв’язок з нами підтримують
ветеранські організації ВЗОШ № 1, ВСЗОШ
«Сузір’я». Добрі стосунки також склалися з
педагогічним колективом та дирекцією Вишгородської районної гімназії «Інтелект».
Підтримує нас і благодійний фонд святої
Ольги (президент В. Малишев), який надає
матеріальну допомогу ветеранам, в першу

Звітували й обирали

теранського руху та ін.
Щодо пасажирських перевезень ветеранів до Києва та по району – зрушень на краще не спостерігається. Димерське АТП і ТОВ
«Авто-Лайн» продовжують порушувати закони України, обмежуючи безкоштовне перевезення ветеранів за кількістю осіб у кожному
автобусі. Пенсіонери можуть їздити лише у
так званих пільгових автобусах. Водії обмежують вхід по два пенсіонери на кожній зупинці
в інших автобусах. При цьому нерідко ображають ветеранів.
А от серед позитиву – створення ветеранського клубу спільно з працівниками районної бібліотеки, де проходять зустрічі з учнями
і вчителями шкіл, спрямовані на патріотичне
виховання, а також присвячені знаменним датам. Велика роль у вихованні молоді покладена на хор «Ветеран Вишгорода». Він активно
виступає перед пенсіонерами і ветеранами,

чергу лежачим хворим, одиноким людям.
За звітний період міською організацією
ветеранів проведено 60 засідань. Враховували думки всіх присутніх, постанови приймали
більшістю голосів.
На всіх засіданнях були присутні голови первинних організацій та інші зацікавлені
особи, які звітували про стан справ. Ми виявляли недоліки в роботі, проводили конкурси
на кращу первинну організацію та семінари із
розповсюдження передового досвіду, ставили завдання на наступний період.
Завдяки міському голові Віктору Решетняку ми маємо своє приміщення. Проте, там
належить закінчити ремонт, зробити вентиляцію, укомплектувати оргтехнікою та меблями.
Є ще й інші не вирішені питання. Зокрема – безкоштовної медичної допомоги ветеранам, при тому що зростають ціни на медикаменти. У місті немає ветеранської аптеки з

ліками за зниженими цінами. Наше прохання:
надати аптеці приміщення, яке знаходиться
поруч із нашим.
Представника ветеранської організації
немає у міській раді, тому там не завжди знають про наші нагальні потреби, а ми — про
плани міської ради.
Не вирішені питання про надання інвалідам війни безкоштовного автомобіля (черга
не просувається вперед, а навпаки — збільшується), про повернення ветеранам і пенсіонерам вкладених ними коштів у державний
банк (до 1992 року), питання з виплатою 30
% надбавки до пенсій і передбачених пільг дітям війни, а також – ритуальних послуг при
похороні ветеранів.
Не повністю виплачується одноразова
грошова допомога на День Перемоги. Багато
ветеранів міста не забезпечені земельними
ділянками для дач і будівництва.
Усі ці проблеми відомі керівникам міста
і району, уряду, Президенту і Верховній Раді.
Проте рішучих заходів із виконання законів
по соціальному захисту ветеранів не проводиться.
Новий склад міської ради ветеранів має
посилити контроль за виконанням законів, які
захищають права та інтереси ветеранів; підтримувати тісний зв’язок із профспілковими
та іншими громадськими організаціями і партіями міста, з міською радою та райдержадміністрацією; покращити волонтерську роботу,
залучати учнів до допомоги одиноким ветеранам і пенсіонерам; домогтися прийняття
закону України про присвоєння категорії дітей війни статусу ветеранів війни.
Ми розраховуємо на взаєморозуміння
з боку міської ради та міськвиконкому і на
спільне вирішення наших проблем.

Не старіють душею ветерани…
ні ветерани — члени первинної організації ветеранів Другої світової війни села Нові Петрівці, яка створена у 1987 році і яку в різні часи
очолювали: Литовченко Олекса Максимович,
Зайченко Володимир Левкович, Дячук Макар
Анатолійович.
Сьогодні організацію очолює Григорій Іванович Ткаченко. Складна доля у цієї людини.
45 років він працював слюсарем на заводі
«Ленінська кузня». Нагороджений медаллю
«За доблесний труд», має звання «Заслужений ветеран праці». Григорій Іванович пережив голод, у 1938 році був репресований його
батько і в 11 років хлопець став сином ворога
народу. Після повернення з Німеччини, куди
був примусово вивезений у травні 1942 року,
служив у військовій частині № 74363.
На сьогоднішній день на обліку у первинній організації — 34 ветерани, з них 8 — учас-

ники бойових дій, 2 — інваліди війни, 6 вдів
ветеранів Другої світової війни.
У Нових Петрівцях проживає багато людей, чиє дитинство та молодість пов’язані з
війною. Більш як 700 наших односельців не
повернулися з поля бою. 350 новопетрівчан
нагороджені орденами і медалями за мужність та героїзм, виявлені в боях з німецькими
загарбниками. Звання Героя Радянського Союзу удостоєні Дмитро Пилипович Богдан та
Микола Максимович Захарчук.
Ветерани села завжди відкликаються на
прохання працівників та директора музею Івана Петровича Вікована щодо участі у масових
заходах, зустрічах із молоддю, у конкурсах
юних екскурсоводів тощо.
Ветерани-новопетрівчани передали музею численні експонати. Завдяки раді ветеранів відстояно територію Національного музею

«Битва за Київ у 1943 році», на якій хотіли побудувати приватний музей «Хутір Савки».
Наші ветерани стабільно планують свою
роботу, але збиратися їм немає де — первинна організація досі не має свого хоч маленького приміщення.
Працівники Національного музею-заповідника «Битва за Київ у 1943 р.» звертаються до ветеранів Другої світової війни, визволителів м. Києва з проханням: надсилайте нам
листи, фотографії, спогади про своє бойове
минуле, про ваше життя після війни за адресою: 07354, Київська область, Вишгородський
район, с. Нові Петрівці, вул. Ватутіна, 67, Національний музей-заповідник «Битва за Київ
у 1943 р.» або телефонуйте: (04596) 45-123,
(045 96) 32-672.
Ми чекаємо на ваші листи. Низький Вам
уклін!

1 жовтня — День літніх людей
Петро ЖУЛАНОВ,
голова Вишгородської міської
ради ветеранів
Другий місяць осені починається з особливої дати. 1 жовтня у всьому світі відзначається Міжнародний день людей похилого
віку, проголошений Генеральною Асамблеєю ООН, а в Україні це також і День ветерана.
Цей день — не тільки можливість нагадати
всім про обов’язок бути турботливими і милосердними до шанованої частини суспільства.
Це і привід до роздумів про подальшу долю
людства, його культури, про взаємозв’язок поколінь.

За міжнародною класифікацією, особою
похилого віку вважається той, хто досяг 65 років. Таких у світі — більше 629 000 000, тобто
майже кожна десята людина на Землі.
За даними Держкомстату України, кожен
5-й житель — це особа похилого віку, шоста їх
частина — самотні люди. Половині — потрібна допомога в повсякденному житті, особливо
сьогодні, коли для багатьох пенсіонерів основним джерелом існування є пенсія, розмір якої
не забезпечує нормального життя. Більше
80% змушені існувати нижче «межі бідності».
Багато літніх людей в Україні страждають
від незадовільних житлових умов. Проте, однією з найболючіших проблем є недоступність
належного медичного обслуговування. Всупе-

реч конституційним нормам безкоштовна лікарська допомога залишилася на папері. Ціни
на ліки — недоступні для людей з низькими
доходами.
Важливим, на думку ООН, є більш активне
використання виробничого і творчого потенціалу тих, кому за 60. Це дасть їм можливість
подолати психологічну межу старості, бути
корисними і потрібними. Крім того, працюючі
пенсіонери, як платники податків, зменшують
тягар соціальних витрат.
Ми мало замислюємося над тим, хто ж такі
«старі». А це люди, які піднялися на найвищі
вершини життя, звідки воно бачиться більш
реальним, без оман. Їх найбільше багатство —
досвід, знання, вміння, мудрість. Це покоління

тих, хто воював на фронті і працював у тилу.
«Літні люди» — останні носії класичної
культури межі ХІХ-ХХ століть, того часу, коли
понад усе були честь, вихованість, толерантність.
З кожним роком ми втрачаємо наших дорогих ветеранів — живих свідків подій війни,
хто воював, ішов на смерть за свою країну, за
рідний край.
Великий подвиг захисників і визволителів нашої держави назавжди збережеться в
пам’яті українського народу.
Від усього серця бажаємо вам миру, добра
і щастя! Нехай у цьому стрімкому світі завжди
яскраво горить родинний вогник — вічне джерело натхнення і любові.

Вишгород

Ювіляру — 90!
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Іван Чертков удосконалює англійську, практикує
народну медицину та цінує життя й людей
Вишгородська міська рада ветеранів війни,
праці та військової служби
ФОТО — архів родини ЧЕРТКОВИХ, спеціально для
«Вишгорода»

Ветерану Великої Вітчизняної війни, учаснику бойових дій та інваліду війни, полковнику Івану Івановичу Черткову 23 вересня 2015го виповнилось 90 років.
Народився він у селі Чернацьке Чернігівської
області. Хлопчику було п’ять років, коли родина
у пошуках кращої долі переїхала в Ховницький
район Гомельської області.
Там батьки влаштувалися на роботу в Красно-Борський лісозавод, а Ваня пішов до першого класу білоруської середньої школи. У 1937-му
з похвальною грамотою закінчив чотири класи.
Того ж року — через слабке здоров’я батька
— cім’я переїхала на нове постійне місце проживання до Краснодарського краю, в станицю
Шкуринська (Кущовський район).
У 1942 році в село увійшли німці, і головною
турботою молоді було не потрапити в пазурі до
фашистів, аби не забрали до Німеччини. 2 лютого 1943-го станицю звільнили від німецьких
загарбників. А вже 4 лютого Іван Чертков приєднався до групи призовників школи, і з ними
17-річний підліток добровільно пішов до армії.
Його зарахували у 4-й взвод навчального
батальйону двічі Червонопрапорної 276 Темрюцької дивізії на посаду мінометника. Через
п’ять днів після призову рядовий Чертков разом
із усім складом взводу прийняв військову присягу, а через день разом із напарником отримав
50-міліметровий міномет і 20 бойових мін до нього. Командир роти лейтенант Туриков пояснив,
як потрібно використовувати міномет у бою і показав це на практиці пробним пострілом.
Через три доби форсованого маршу по коліно у сніговій каші з водою рота досягла лінії
фронту і зайняла бойову позицію. Довелося неодноразово відбивати ворожі спроби прорвати
оборону — ось там Іван отримав справжній досвід ведення бойових дій з використанням мінометів.
В одному з боїв при обстрілі наших позицій
важкою артилерією супротивника Іван Чертков
був важко контужений, утратив слух і впродовж
2-х місяців перебував на лікуванні в польовому
госпіталі. Після одужання повернувся до своєї
частини.
Частина займала дуже несприятливу позицію: кубанські плавні з очеретами висотою до
5-7 метрів, а під ногами 20-30 см крижаної води
із снігом. Тому бійці часто втрачали боєздатність
не через поранення, а через застуди.
З ранку до вечора над позицією наших воїнів
«висів» фашистський літак-розвідник — «рама»
фіксувала всі дії наших бійців. Після будь-якої
дислокації позицій прилітали німецькі штурмовики і обстрілювали з кулеметів. «Раму» постійно
збивали радянські винищувачі, але на другий
день на її місці була нова.
Одного дня близько 80 німецьких бомбардувальників у супроводі 22 винищувачів пролітали
над позицією, яку займав рядовий Чертков. Вони
летіли в бік переправи на річці Кубань, напевно,
сподівалися зірвати розгортання наступу наших
військ, скупчення сил і засобів.
Враз уся армада ворожих літаків розгорнулася у зворотнтому напрямку, а слідом за ними
мчали дев’ять радянських винищувачів, а попереду — літак з білими зірками.
У цьому бою перед очима юного солдата
було збито чимало літаків супротивника. Відтоді

літаки противника в районі керченської протоки
не з’являлися. Як потім виявилося, літаком із зірками керував тоді ще двічі Герой Радянського
Союзу Олександр Покришкін.
У той час Радянська Армія була вже добре
озброєна. Коли німці, зосередивши великі сили
на напрямку, де знаходився підрозділ мінометників, спробували перейти у наступ, наше командування підтягнуло в район гвардійські міномети.
«Катюші» завдали фашистам такої шкоди, що у
них не залишилося ані сил, ані коштів не лише
для наступу, а й для оборони.
У цьому бою рядовий Чертков був поранений осколками снаряда в ногу і голову, але, отримавши першу медичну допомогу, відмовився залишити своє місце на передовій і продовжував
відбивати наступ противника.
21 травня 1943 р. під час виконання бойового завдання Іван Чертков відчув себе дуже погано, знепритомнів і був доставлений у польовий
госпіталь.
При обстеженні виявилось, що він сильно застудив нирки. Ішлося не про поранення — про
життя і смерть. Солдата направили на лікування до військового госпіталю. Хвороба затяглася. Із 21 травня по 17 вересня 1943-го Чертков
пройшов лікування у військових госпіталях у
Краснодарі, Мінеральних водах, Єсентуках, Боржомі-Леканов і, нарешті, був направлений на домашнє лікування на шість місяців.
Комунальний військовий госпіталь видав Черткову історію хвороби, а Боржомський
військкомат — свідоцтво про звільнення від
військового обов’язку на шість місяців і посвідчення інваліда війни 2-ї групи. Далі було майже
безрезультатне домашнє лікування, госпіталь у
Желєзноводську, обстеження — і знову півроку
домашнього лікування.
Іван Іванович розповідає, що, навіть працюючи прорабом на будівництві із в’язнями,
завжди зберігав людське обличчя, цікавився
їхнім життям. На тому ж будівництві особисто зустрівся та поспілкувався з народним комісаром
В’ячеславом Молотовим.
20 квітня 1944-го військкомат направив комісованого Івана Черткова на роботу в Гашунський військово-кінний завод — бухгалтером.
Через півтора року юнак вступив у Ростовський
залізничний технікум, а у 1946-му, приховавши
2-у групу інвалідності, — до Ростовського морехідного училища ім. Г. Я. Сєдова. Після його закінчення з березня 1950-го по 15 липня 1952-го
працював виконробом на будівництві Цимлянського гідровузла.
Із 1952-го по 1958 р. — навчався у вечірній

філії Куйбишевського індустріального інституту.
Переведений на вищу посаду — старшим інженером відділення контролю за якістю будівельних робіт відділу дослідження будматеріалів і
конструкцій «Куйбишевгідробуду».
У м. Вишгород переїхав у 1961-му. Працював
на різних посадах в Києві та Київській області.
Там же познайомився із майбутньою дружиною
Ніною. Відразу запропонував одружитися. Але
наступного дня його відправили у відрядження.
Тим часом Ніна вийшла заміж за іншого. Лише
через 15 років Іван Іванович та його Ніна випадково зустрілися в автобусі... Розговорилися.
Доля до жінки не була прихильною. Із чоловіком
розійшлися. У Ніни двоє дійте від першого шлюбу — Сергій та Ірина. Їх Іван прийняв як рідних.
На той час Івану Черткову було 53, їй — 34. Через рік на світ з’явився синочок Саша.
У 1991-му році вийшов на пенсію. Та вдома
Івану Івановичу не сиділося — виконував громадську роботу у ветеранській організації. Брав
активну участь у вихованні молоді (голова комітету Вишгородської ради ветеранів по роботі з
молоддю).
Неодноразово заохочувався адміністраціями підприємств і урядом. Нагороджений орденами Вітчизняної війни і Богдана Хмельницького,
а також медалями «За оборону Кавказу», «За
Перемогу над Німеччиною», «За трудову доблесть» та іншими, а також грамотою ЦК ВЛКСМ
та іншими відзнаками.
У 1991-ому з’їздив до Австралії, де вперше
побачив своїх рідних — двоюрідного дядька та
братів і сестру, їхні родини, які в роки війни опинилися за кордоном. Якраз тоді проголосили
Незалежність України. Й Іван Іванович разом із
рідними раділи, співали українських пісень із жовто-блакитними прапорами у руках (НА ФОТО),
чим викликали захоплення багатьох іноземців.
У свої 90 Іван Іванович обробляє п’ять соток
городу на Берізках. Вирощує картоплю, горох
і кабачки. Розповідає, що робить це не стільки
для урожаю, як для збереження тонусу м’язів:
«Роблю щоранку ту гімнастику, що робив у морському училищі. Моя прабабуся прожила 148
років…»
Він люблячий чоловік, батько, дідусь та прадідусь. Із задоволенням няньчить онуків. Вони
обожнюють дідуся.
У вільний час продовжує удосконалювати
англійську, цікавиться та практикує народну медицину.
Секрет довголіття у Івана Черткова дуже
простий: не палити, знати міру у вживанні алкоголю та поважати усіх, хто тебе оточує…
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Вітання
ШАНОВНІ ПРАЦІВНИКИ
ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО
ЗАКЛАДУ «ЗОЛОТИЙ КЛЮЧИК»!

Щиро вітаємо вас із професійним святом! Ви щоденно
віддаєте тепло своїх сердець
дітям. Від вашої мудрості, терпіння та уваги залежить щасливе дитинство і подальша доля
кожного вихованця. З вашою
допомогою діточки пізнають навколишній світ, вчаться доброті
та любові.
Впевнені, що педагогічна
майстерність і ваші лагідні посмішки перетворять кожен день
у дитячому садочку на день радості і щастя!
Бажаємо вам нових творчих
успіхів, міцного здоров’я, добробуту і достатку!
З великою повагою та
вдячністю батьки та діти
молодшої групи А «Чомучки»
Щиро вітаємо з ювілеєм заступника директора Вишгородського міського дитячо-юнацького
оркестру-студії «Водограй», викладача по класу духових інструментів
Інну Вадимівну СЧАСТЛИВЦЕВУ.
Ви не лише навчаєте дітей, а
віддаєте їм тепло свого великого
серця, створюючи в колективі сімейну атмосферу, де старші є прикладом для молодших.
Нехай на творчому педагогічному шляху Вам вистачає здоров’я
і сили. Нехай повертається сторию те, що віддаєте. А в душі хай
цею
завжди звучить кришталево чиста
музика.
Дирекція
закладу
та батьки
вихованців

«Воїне, ми з тобою, ми поряд…»

Громада — армії
Олександр КОНОНЕНКО
ФОТО — автор

Події на Сході України сьогодні нікого не лишають байдужими, для багатьох вони набрали конкретних образів — в АТО воюють рідні, близькі
чи знайомі, хтось із родичів чи друзів
лишився на окупованій території…
Вишгородський
територіальний
центр соціального обслуговування постійно проводить заходи, щоб допомогти бійцям АТО, їхнім родинам, збирає продукти та речі, необхідні в районі
бойових дій чи в госпіталях нашим пораненим. До цих заходів постійно долучаються і члени клубу «Майстриня», що

діє при терцентрі.
Зібравшись на своє чергове засідання, майстрині принесли дещо з продуктів тривалого зберігання (крупа, галетне печиво, цукор, супи та вермішель
швидкого приготування). Все це, за
сприяння одного з благодійних фондів,
буде передано нашим бійцям у район
бойових дій. І ще разом із цією невеличкою посилочкою піде на фронт і лист від
Маші — доньки модератора «Майстрині» Тетяни Швидкої (дівчина часто бере
участь у заходах, які проводить її матуся). Сьогодні Маша долучилась до того,
що робили наші майстрині, і не можна
було без хвилювання читати її слова та
дивитись на її малюнок.
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А ще наші майстрині збираються
плести воїнам шкарпетки і під час засідання навіть підготували шерстяні
нитки, змотавши їх у клубочки. Тепер
кожна візьметься за справу, вироби ми
також відправимо через наших партнерів — благодійний фонд. Хоч так скажемо нашим воїнам тепле слово подяки,
підтримаємо у важку хвилину воєнних
випробувань. Ми з вами, наші дорогі
воїни!
В основній частині засідання клубу
Тетяна Швидка показала майстриням
техніку валяння намиста з шерсті, а
психолог центру Олена Мельник дала
кілька цікавих порад, які допоможуть
відновити душевні і фізичні сили.

P. S.
У вас
є вітрила,
а ви
чіпляєтесь
за якір
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