Âèøãîðîä
Газета Вишгородської міської ради

www.vyshgorod.in.ua

Читай і пиши про СВОЄ місто
Виходить з 4 листопада 1995 року

Субота, 3 жовтня 2015 року, № 40 (1040)
аФішка

З Днем працівників освіти!

3 ЖОВТНЯ (субота)
з 11:00 до 18:00 на набережній Київського водосховища (біля бетонної чайки) — Спортивний ярмарок (показові виступи і майстеркласи)
о 18:30 у БК «Енергетик» — 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

У першу неділю жовтня численна армія вчителів України відзначає своє професійне свято. А
5 жовтня їх вшановують в усьому
світі.
Таким чином ми висловлюємо
подяку людям, які віддають свої
знання, уміння і сердечне тепло,
аби кожен із нас утвердився в житті, зробив світ кращим. Адже в усі
часи вчитель не тільки передавав
знання, а й формував світогляд дитини.
Шановні вчителі! З нагоди вашого свята прийміть найкращі побажання успіхів, творчого злету і професійного натхнення! Нехай невичерпне джерело вашої душі наповнює
дітей світлом і добром, а кожен новий урок – знаннями та
відкриттями.
Нехай ваше життя завжди буде наповнене любов’ю і
увагою ваших учнів, а держава гідно оцінює вашу працю.
Миру всім!
В. о. Вишгородського міського голови
Марія РЕШЕТНІКОВА

Врятуй життя

Здай кров

8 жовтня (четвер) із 9: 00 у відділенні переливання крові (зліва від приймального відділення Вишгородської центральної районної
лікарні) — чекають донорів. Із собою мати паспорт та ідентифікаційний код, напередодні не
вживати гострої та жирної їжі.
Довідки за тел: 098-090-68-80 (Леся).

Вітання

Шановні освітяни!

Увага:

Щиро вітаю
з професійним святом!
Висловлюю
вам
сердечну
вдячність за невтомну працю, за
великий талант і покликання сіяти мудрість і знання, за любов до
дітей і нашого рідного краю. Ваші
серця завжди наповнені співчуттям, добротою і милою приємністю.
Цими чудовими якостями ви щедро ділитеся з дітьми. Вам
вірять, вас люблять і шанують. Ви здійснюєте зв’язок років,
продовжуючись у своїх учнях.
Кожен із нас, якого б віку і суспільного становища він не
досяг, неодмінно з теплотою і любов’ю згадує свого першого
вчителя, рідну школу.
Бажаю вам, дорогі вчителі, відчуття повноти і неповторності життя, здоров’я, невичерпних творчих сил, натхнення, щастя
і довгої людської пам’яті. Хай завжди щедрою на сходи буде
освітянська нива, а в усіх ваших починаннях будуть супутниками успіх і удача! Святкового вам настрою!
Депутат Київської обласної ради
Олександр ПРИХОДЬКО

Відключення світла
6 жовтня з 10:00 до 14:00 у будинках на
вул. Ю. Кургузова, 3-а, 3-б;
12 жовтня з 9:00 до 16:00 у будівлях ОДПІ,
«Беназір», кафе «Коза Ностра» – планове відключення електроенергії.
РЕМ Вишгородського району

Пам’ять

Кандидатів оголосили на площі > 5
Стрічка новин

Експерти про Генасамблею
ДЖЕРЕЛО: УкрМедіа
Від ювілейного засідання ООН 28 вересня чекали багато
чого — як мінімум, конкретики, що буде далі в Донбасі. Хоча
політологи попереджають: остаточне рішення ухвалять 2
жовтня в Парижі під час зустрічі в нормандському форматі.
МІНЯЛИ УКРАЇНУ НА СИРІЮ?
Одне з найбільших побоювань (що в Нью-Йорку російській
стороні вдасться заговорити війну в Донбасі, загострюючи
увагу на ситуації в Сирії і створення міжнародної «антитерористичної коаліції») не виправдалося.
— Виступ Путіна більше адресувався для російського обивателя. Світові лідери досить скептично ставляться до ідей, поглядів та політичних методів ВВП. Світ не має наміру змінювати Україну на Сирію, — говорить експерт аналітичного центру
«Політика» Володимир Цибулько.
САНКЦІЇ ЗБЕРІГАЮТЬСЯ?
Виступи світових лідерів на Генасамблеї ООН і зустрічі
Президента України Петра Порошенка з Бараком Обамою,
Ангелою Меркель, Девідом Кемероном свідчать про одне —
санкції проти Росії залишаються. І залишаються до тих пір,
поки РФ не випустить зі своїх «дружніх» обіймів Донбас і Крим.
Далі — на стор. 4

На мармурі вибито «…героїчно загинув»
Вікторія ШМИГОРА
ФОТО – Андрій МАКСІМОВ, «Вишгород»

25 вересня йому б виповнилося
36 років. Та замість святкового торту,
компанії рідних і близьких за столом
— вибите на мармурі: «…героїчно загинув». У Вишгородській ЗОШ № 1
відкрили та освятили пам’ятну дошку
Костянтину Непопу.
Присутні на церемонії відкриття
рідні, друзі, однокласники, вчителі та
представники районної й міської влади
вшанували пам’ять земляка.
Багато теплих слів прозвучало цього дня на адресу Костянтина. .. «Він
один із кращих… Герой… Миротворець… Він залишиться назавжди у нашій пам’яті... Слова подяки матері Костянтина за сина…»
І його рідні, і друзі, і бойові побрати-

Офіційний сайт міськради: www.вишгород.com.ua

ми згадують про нього як про прекрасну
людину, надійного друга і товариша, доброго і люблячого сина та батька. Та,
мабуть, найзворушливішим моментом
став виступ мами Костянтина Віра.
Вона не стримала сліз, як і більшість
присутніх на заході.
На подвір’ї школи у небо символічно
злетіли білосніжні голуби. За переказами, душа людини по смерті перетворюється в голуба.
Після невеликого мітингу пам’ять
героя вшанували хвилиною мовчання
та поклали квіти до меморіальної дошки, встановленої на будівлі навчального закладу.
****
Костянтин Непоп був добровільно
мобілізований і брав участь в антитерористичній операції на Донбасі, де
захищав суверенітет і територіальну ці-

лісність України ще з червня 2014 року
у складі 95-ї Житомирської високомобільної повітряно-десантної бригади.
Брав участь в активній фазі АТО у районі Слов’янська та інших «гарячих» точках на передовій. У вересні 2014 року
під час бойових дій Костянтин отримав
важкі поранення, проте відразу після
реабілітаційної відпустки повернувся
до свого підрозділу у зоні АТО та продовжив виконувати свій військовий
обов’язок.
В останні місяці свого життя Костянтин Непоп як командир відділення 95-ї
аеромобільної бригади долучився до
захисту Донецького аеропорту та перебував у лавах донецьких «кіборгів». 2
лютого 2015 року автомобіль, на якому
рухалися українські бійці, підірвався на
осколково-фугасному снаряді, внаслідок чого Костянтин трагічно загинув…

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

2

3 жовтня

Офіційно

2015 року

Вишгород

Сорок дев’ята сесія Вишгородської міської ради VІ скликання

Про затвердження звіту про виконання
Вишгородського міського бюджету за 1
півріччя 2015 року
Рішення від 24 вересня 2015 р. № 49/1
Виконуючи покладені територіальною
громадою м. Вишгорода повноваження,
виходячи з інтересів територіальної громади, керуючись ст.143 Конституції України,
ст. 77, 78, 80 Бюджетного кодексу України,
п.23 ч.1 ст. 26 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», міська рада ВИРІШИЛА:
1. Затвердити доходи Вишгородського
міського бюджету за 1 півріччя 2015 року, а
саме:
— по загальному фонду у сумі —
26 177,4 тис. грн (згідно додатку 1);
— по спеціальному фонду у сумі —
6 414,6 тис. грн (згідно додатку 1), в тому
числі бюджет розвитку у сумі — 5 241,2 тис.
грн (згідно додатку 1).
2. Затвердити видатки Вишгородського
міського бюджету за 1 півріччя 2015 року за
тимчасовою класифікацією видатків та кре-

дитування місцевих бюджетів , а саме:
— по загальному фонду у сумі — 16
507,2 тис. грн (згідно додатку 2);
— по спеціальному фонду у сумі —
11 967,8 тис. грн (згідно додатку 2), в тому
числі бюджет розвитку у сумі — 11 045,3
тис. грн (згідно додатку 2).
3. Затвердити розподіл видатків Вишгородського міського бюджету за 1 півріччя
2015 року за головними розпорядниками
коштів, а саме:
— по загальному фонду у сумі —
16 507,2 тис. грн (згідно додатку 3);
— по спеціальному фонду у сумі —
11 967,8 тис. грн (згідно додатку 3), в тому
числі бюджет розвитку у сумі — 11 045,3
тис. грн (згідно додатку 3).
В. о. міського голови
М. РЕШЕТНІКОВА
Додатки —
див. на офіційному сайті міськради

Про затвердження Детального плану території,
що розташована по вул.
Н. Шолуденка в м. Вишгороді Київської області
Рішення від 24 вересня 2015 р. № 49/5
Керуючись ст. 25, пункту 42 частини першої ст. 26, частини першої ст. 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
ст.ст. 19, 21 Закону України «Про регулювання
містобудівної діяльності», Постановою Кабінету Міністрів України від 25 травня 2011 року №
555 «Про затвердження Порядку проведення
громадських слухань щодо врахування громадських інтересів під час розроблення проектів містобудівної документації на місцевому
рівні», враховуючи відсутність письмових зауважень громадськості під час проведення
громадських слухань із 20 липня по 20 серпня
2015 року до проекту Детального плану території, що розташована по вул. Н. Шолуденка в
м. Вишгороді Київської області, розробленого
ФОП Колєва Л. Ф., відповідно до рішення Вишгородської міської ради від 05 грудня 2014 року
№ 41/37, міська рада ВИРІШИЛА:

Про затвердження звіту використання
коштів цільового фонду Вишгородської
міської ради за 6 місяців 2015 року
Рішення від 24 вересня 2015 р. № 49/2
Виконуючи покладені територіальною громадою м. Вишгорода повноваження, виходячи з інтересів територіальної громади, ст. 69,
78, 80 Бюджетного кодексу України, п 25 ч.1
ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада ВИРІШИЛА:
1. Затвердити доходи цільового фонду
Вишгородського міського бюджету, які фактично надійшли за 6 місяців 2015 року КБК
доходів 50 110 000 «Цільові фонди утворені
ВР АРК, органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади»
станом на 30.06.2015 року у сумі 279 378,35
грн.
Залишок невикористаних коштів станом
на 01.01.2015 року складав 517 639,76 грн.
2. Затвердити видатки з цільового фонду
Вишгородського міського бюджету за 6 міся-

Розпорядження
від 30 вересня 2015 року № 116
Керуючись ст.13, ст. 25, пунктом
42 частини першої ст. 26, частиною
першою ст. 59 Закону України «Про
місцеве самоврядування в Україні»,
ст. ст. 19, 21 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності»,
Постановою Кабінету Міністрів України
від 25 травня 2011 року № 555 «Про
затвердження Порядку проведення
громадських слухань щодо врахування громадських інтересів під час розроблення проектів містобудівної документації на місцевому рівні»:
1. У зв’язку з численними пропозиціями громадськості щодо врахування
громадських інтересів у проекті містобудівної документації «Детальний
план території, обмеженої вулицями:
просп. Т. Шевченка, вул. Набережною,
вул. Космонавта Поповича в м. Вишгороді Київської області», розробленому
відповідно до рішення Вишгородської
міської ради від 25 березня 2015 року

Про передачу на баланс та для
експлуатації КПЖ і КГ Вишгородської
міської ради транспортного засобу
Рішення від 24 вересня 2015 р. № 49/3

ців 2015 року за тимчасовою класифікацією
видатків та кредитування місцевих бюджетів,
а саме:
КФКВ 240900 «Цільові фонди, утворені
ВР АРК, органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади»
станом на 30.06.2015 року у сумі 182 170,04
грн, в т.ч.:
на проведення робіт та послуг з благоустрою міста (облаштування металевих парканів та огорожі, утримання газонів та зелених
насаджень, ремонт мереж зовнішнього освітлення, ремонт електричних мереж у підвалах
житлових будинків):
КЕКВ 2240 у сумі 182 170,04 грн.
Залишок невикористаних коштів цільового фонду станом на 30.06.2015 року складає
614 848,07 грн.
В. о. міського голови
М. РЕШЕТНІКОВА

Про продовження строку прийняття та
розгляду пропозицій громадськості
до проекту містобудівної документації
«Детальний план території, обмеженої
вулицями: просп. Т. Шевченка, вул.
Набережна, вул. Космонавта Поповича
в м. Вишгороді Київської області»
№ 44/14 «Про розроблення детального плану територій м. Вишгорода
Київської області», продовжити строк
для прийняття та розгляду пропозицій
громадськості на 1 місяць.
2. Визначити місце для ознайомлення з матеріалами проекту містобудівної документації «Детальний план
території, обмеженої вулицями: просп.
Т. Шевченка, вул. Набережна, вул.
Космонавта Поповича в м. Вишгороді Київської області»: м. Вишгород, пл.
Т. Шевченка, 1, відділ містобудування
та архітектури Вишгородської міської ради та в мережі Інтернет (www.
vyshgorod-rada.gov.ua).
3. Посадова особа, відповідальна
за організацію розгляду пропозицій
громадськості, — Зайченко Тетяна Вікторівна, начальник відділу містобудування та архітектури Вишгородської
міської ради.
4. Контроль за виконанням цього
розпорядження залишаю за собою.
В. о. міського голови
М. РЕШЕТНІКОВА

1. Затвердити Детальний план території,
що розташована по вул. Н. Шолуденка в м.
Вишгороді Київської області. Вважати детальний план зміною та уточненням чинної містобудівної документації міста у межах його розробки.
2. Виконавчому комітету Вишгородської
міської ради забезпечити оприлюднення цього
рішення в газеті «Вишгород» та на офіційному
веб-сайті Вишгородської міської ради в 10-денний термін з дня його прийняття.
3. Контроль за виконанням даного рішення
покласти на постійну комісію Вишгородської
міської ради з питань регулювання земельних
відносин та охорони навколишнього природного середовища та на постійну комісію Вишгородської міської ради з питань стратегії розвитку міста, будівництва, транспорту та зв’язку.
4. Майново-правові питання вирішити в
установленому законом порядку.
В. о. міського голови М. РЕШЕТНІКОВА

Керуючись ст.ст. 26, 30, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада ВИРІШИЛА:
1. Передати на баланс та для експлуатації Комунальному підприємству житлового і комунального господарства Вишгородської міської ради транспортний засіб,
а саме: машину дорожню комбіновану із
змінним устаткуванням МДКЗ (піскорозкидальне та поворотний відвал) на базі
МАЗ-5551А2, ідентифікаційний номер (VIN)
Y3M5551A2F0004944, реєстраційний номер 8ВМТ3524 (номерний знак «Транзит»
– т4СХ4716), марка — МАЗ-5551А2-320, рік
випуску — 2015, модель, номер двигуна —
ЯМЗ-6563.10 № Е0561128, потужність двигуна — 230 (167) к. с. (кВт), робочий об’єм
двигуна — 11 150 куб. см, що належить

територіальній громаді міста Вишгорода, в
особі Вишгородської міської ради, на підставі договору про закупівлю від 18.08.2015
р. (вартість 1 422 000,00 грн (один мільйон
чотириста двадцять дві тисячі гривень 00 копійок), у т.ч. ПДВ 20 % – 237 004 (двісті тридцять сім тисяч чотири) гривні 74 копійки) та
оформити передачу відповідно до акта приймання-передачі.
2. Фінансово-бухгалтерському відділу
Вишгородської міської ради вжити всі необхідні заходи та оформити передачу транспортного засобу, вказаного у п. 1 рішення,
відповідно до акта приймання-передачі.
3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію міської ради
з питань комунального господарства, благоустрою міста.
В. о. міського голови
М. РЕШЕТНІКОВА

Міська виборча комісія інформує
VISHELECTIONS.AT.UA

Вибори 25 жовтня

Із 30.09.2015 року на нашому сайті http://
vishelections.at.ua/ можна буде ознайомитись із зареєстрованими кандидатами у депутати та на посаду міського голови, постановами комісії з цього
приводу, а також інформацією з поданих кандидатами у депутати декларацій про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за рік,
що передує року початку виборчого процесу, за ви-

нятком інформації, що є конфіденційною (Згідно із
Законом України «Про місцеві вибори»). Сканування декларацій з виключенням із них конфіденційної інформації (згідно з вимогами законодавства)
— досить трудомісткий процес, тому комісія буде їх
публікувати по мірі готовності.
Нагадуємо, що в газеті «Вишгород» №38 (1038)
від 19 вересня 2015 року опубліковано інформацію
щодо округів та рахунку для внесення грошової застави.

Головою районної ветеранської організації
Звітно-виборча конференція
обрано Тамілу Орел
Інф. «Слова»
ФОТО — Андрій МАКСІМОВ, «Вишгород»

27 вересня у звітно-виборчій конференції
Вишгородської районної організації ветеранів
взяли участь і виступили представники усіх гілок державної та місцевої влади, профспілкових органів, громадськості.
Звітуючи про роботу за останні 4 роки, голова
районної ради ветеранів Петро Головко зазначив,
що період з жовтня 2011-го по вересень 2015-го
був складним і неоднозначним — як у цілому районної
організації, так і первинних,
сільських її осередків. Але
роботу проведено значну.
Це підтвердили і присутні на
заході голови сільських та
селищної рад, керівники медичних та культурно-освітніх
закладів, представники влади в особах голови райдержадміністрації
Олександра
Горгана та голови районної
ради Ірини Побідаш.

Прохання Петра Головка скласти повноваження
через стан здоров’я і поважний вік конференція задовольнила, обравши його почесним головою.
Присутні визнали діяльність ветеранської організації задовільною, затвердили звіт і відкритим
голосуванням обрали новий склад ради ветеранів
у кількості 23 осіб. Головою районної ветеранської
організації обрано Тамілу Орел.
Після закінчення конференції депутат Київської
обласної ради Олександр Приходько запросив усіх
учасників заходу на святковий обід.

Наше місто

Вишгород

3 жовтня

2015 року

3

Апаратна нарада у міського голови

Ішлося про підготовку
до виборів, сесій і зими
Влас. інф.
На черговій щотижневій апаратній нараді у в. о. Вишгородського міського голови Марії Решетнікової обговорювали
три важливі для міста питання. Ішлося
про підготовку до виборів 25 жовтня, до
сесій міськради і зими. Також обговорили вручення продуктових наборів лежачим одиноким літнім вишгородцям, відзначення Дня вчителя та проведення VII
фестивалю-конкурсу «Вишгородська Покрова».
Стосовно виборів звернули увагу ЗМІ
на те, що будь-яка інформація щодо/від
кандидатів у депутати різних рівнів вважається агітацією і має друкуватися лише на
платній основі. На міській виборчій комісії
та 12-ти виборчих дільницях міста має бути
відповідне забезпечення. За попередньою
інформацією зав. оргвідділом Юрія Ткалича,
насамперед треба оновити аптечки й ліхта-

рі, обладнати приміщення вогнегасниками
тощо.
На порядку денному наступних сесій —
розмежування повноважень міської та районної архітектури, проекти рішень по вул.
Ю. Кургузова, зонінг, програма «Теплий
під’їзд» (заміна вікон на енергозберігаючі та
утеплення фасадів), затвердження проектів
землеустрою родинам загиблих у АТО. Не
пізніше 15-18 жовтня (після районної сесії)
має відбутися позачергова сесія міської ради
(про зміни до бюджету), що розгляне питання трансферів.
Оскільки, за вимогами нового законодавства, міський бюджет-2016 р. має бути
прийнятий до нового року, начальник фінансово-бухгалтерського відділу апарату
виконавчого комітету Вишгородської міської
ради Наталія Сакевич нагадала, що до 15
жовтня ц. р. усі міські комунальні підприємства мають надати програми розвитку на
2016 рік.

Мир і спокій – понад усе!
Валентина ЧИСТЯК

Почуйте Донбас!

Сьогодні тисячі переселенців із Луганщини та Донеччини розкидані по Україні.
Ставлення до них – неоднозначне. Часто
місцевих обурює, що «донецькі» зухвало
поводяться, провокують бійки, скоюють
крадіжки. Сама була свідком таких випадків.
На противагу їм інші сім’ї чи окремі
особистості – кардинально протилежні.
Як, наприклад, Дора Тимошевська – пенсіонерка, педагог за освітою, людина, поруч із якою світ бачиться чистим і світлим.
Хтось залишається там, на своїй малій батьківщині, бо не має змоги виїхати,
хтось стає на захист рідної землі. А хтось
хоче сьогодні і зараз спокійного життя
для своїх дітей і обирає для цього складний, але найкоротший шлях – виїхати із
зони бойових дій.
«До початку вересня 2014-го Докучаєвськ Донецької області був підконтрольний
Україні. А потім «підтягнулася» «армія Новоросії» з російськими прапорами – і місто опинилося на лінії фронту. Стрілянина тривала з
обох боків. А страждало мирне населення»,
– розповідає Оксана Уткіна.
Вікіпедія нагадує: з початку січня 2015-го

підрозділ «армії Новоросії» поблизу Докучаєвська намагався двічі поспіль атакувати позиції українських військ. Після удару у відповідь терористи з втратами відступили.
Через кілька днів внаслідок теракту бойовиків так званої ДНР загинуло 11 місцевих
жителів, ще 17 поранено. Обстріл автобуса
з мирними мешканцями відбувався з Докучаєвська. Провокація здійснювалася для
«картинки» ЗМІ терористів і російських журналістів.
Із 21 січня у місті тривали запеклі бої,
проросійські бойовики стріляли з двох САУ.
Зафіксована група бойовиків, які маскуються під підрозділи Збройних сил України.
З 27 на 28 січня передова мобільна група одного з українських підрозділів поблизу
Докучаєвська знищила два мінометні розрахунки терористів. На початку лютого 2015-го
поблизу міста українська мобільна бригада
ліквідувала три самохідні установки бойовиків — у той момент, коли вони заправлялися....
Тож, коли вже несила було ховатися у
підвалах разом із дитиною від обстрілів (а дівчинка навіть визначала, з якої зброї стріляють), сім’я Уткіних залишила місто…
Геннадій і Оксана мали квартиру в центрі
Докучаєвська, зводили власний будинок. Чо-

Заступник міського голови Олександр
Ростовцев інформував про поточні роботи
та підготовку до зими.
Так, із 22 по 29 вересня здійснено, а з
29 вересня по 6 жовтня триває вивезення
будівельного та негабаритного сміття по
вул. Київській, 2, 4, 8, 12, 5, 9, 11, 18, 20;
В. Симоненка, 1, 1-а, 1-б, 2, 3, 4, 4-а, 5; М.
Гриненко, 1, 1-а; Шкільній, 7, 7/1; Луговій, 3;
Дніпровській, 2, 4, 6, 5, 9, 11, 7; Набережній,
8, 12, 6-а, 4; Н. Шолуденка, 6-а, в, г, 3, 5, 6, 7;
просп. І. Мазепи, 10, 12, 2, 6, 1, 3, 5-7; просп.
Т. Шевченка, 5, 7, 9; вул. Б. Хмельницького,
1, 3-5, 6, 9; М. Грушевського, 1, 2, 5, 6, 7, 12.
За цими ж адресами косять траву, вивозять
гілля і листя. Місця загального користування

прибирають на вул. Набережній, Київській,
Н. Шолуденка, М. Грушевського, Межигірського Спаса.
Вся наявна у КПЖ і КГ техніка — у справному стані. В цьому році закуплено додатково КДМ для солі. Крім того, продовжується
тендер на закупівлю ще двох одиниць техніки. Для забезпечення безпеки у місті відбулися відповідні робочі зустрічі та підготовлено договори на встановлення 5-6 відеокамер
спостереження на центральних вулицях
міста, перехрестях та автомагістралях. Підготовлено договори на поставку солі і піску.
Із розглянутих питань усім службам і відповідальним особам надано відповідні доручення.

ловік працював, а дружина опікувалась домашнім господарством та донькою Ксенією
(з трьох років дівчинка займалась бальними
танцями, музикою, поглиблено вивчала англійську).
Тепер вони мешкають у двокімнатній
квартирі (на дві сім’ї!) на проспекті І. Мазепи
у Вишгороді, куди приїхали у лютому ц. р.
«Побоювання, звісно, були, – розповідає
Оксана. – Нас лякали тим, що дітей переселенців гноблять: у школі ставлять біля дошки
і соромлять, мовляв, дивіться на них, таких
треба жаліти, бо вони і їхні батьки – зрадники.
Але ми «ризикнули». І, знаєте, у вишгородській гімназії «Інтелект» нашу доньку
весь 6-Б клас зустрів оплесками. Її відразу
оточили допитливі діти, які жваво цікавилися:
звідки вона і як там усе було. Для неї відразу
підшукали парту.
За таку увагу з перших хвилин і турботу
я дуже вдячна і дітям, і вчителям, а особливо
– директору гімназії Інні Шубко.
Проблем із мовою у нас також не було.
Адже вдома Ксюша навчалася в українському класі (це був її і наш вибір), де виховували
повагу й любов до держави.
А далі ми познайомились і з іншими хорошими людьми, зокрема, з нашим депутатом
Юрієм Поповим, який складав акт обстеження житлових умов. Юрій Петрович звернув
увагу на те, що у квартирі немає стола, де б
донька готувала уроки. А незабаром прийшов до нас знову… з письмовим столом,

який разом із чоловіком заніс до квартири.
Тепер Ксюші не доводиться читати й писати
на кухні, де й без того тісно. А вона довгенько
сидить за книгами, адже вчиться на відмінно.
Донька продовжує займатися грою на
фортепіано – тепер уже у Вишгородській музичній школі, у чудового педагога Людмили
Ободенко. Чоловік знайшов роботу. Він – будівельник».
На моє запитання, в чому сім’я нині має
нагальну потребу, Оксана лише відмахується: «Після пережитого ми кардинально переглянули життєві цінності. І дуже чітко не лише
зрозуміли, а й відчули перевагу духовного і
морального над матеріальним.
Нічого, що у нас немає телевізора, мікрохвильової пічки та й навіть дзеркала – тобто
речей, звичних у кожному домі. Головне, що
над головою не пролітають снаряди, не чути
вибухів. Ми спокійні за нашу доньку, за її завтрашній день. Хоча дуже болісно за розтерзаний ворогом край, де ми прожили стільки
років, за зламані долі і загиблих мирних людей, за тих захисників Вітчизни, які й сьогодні віддають за неї життя…
Дуже складним був для нас цей рік, як,
загалом, і для багатьох українських родин.
Тому влітку повезли доньку до Азовського
моря, у селище, де бували вже не раз.
Море, сонце, літнє небо… Такий гарний
наш світ – живи і радій. А хтось нехтує цим
багатством, безжально знищуючи все. Нам,
простим смертним, не зрозуміти – навіщо.
Адже мир і спокій на землі – понад усе!»

Депутатські звіти
Володимир ЛІСОГОР,
депутат Вишгородської міської
ради VI скликання
ФОТО — Андрій МАКСІМОВ, «Вишгород»

Вишгородці вже звернули
увагу, що на вул. Б. Хмельницького, за гуртожитком, уздовж
будинку 9 працюють люди і механізми. Обабіч жвавої автотраси
з’явиться… тротуар — завширшки понад 2 м, з поручнями, по якому можна безпечно піднятися на
вул. Ю. Кургузова або спуститися
на вул. В. Симоненка.
Хочу повідомити мешканцям
мого виборчого округу, що цим питанням займався не я один. І найперше хочу подякувати жителям
буд. 9 з вул. Б. Хмельницького: вони
писали звернення, листи, збирали підписи. Підключилася до цього
головний редактор газети «Вишгород» Марина Кочелісова.
Як депутат я був на прийомі у
в. о. Вишгородського міського голови, яка беззаперечно підтримала
облаштування цього куточка міста.
Марія Решетнікова дала доручення
фінансово-бухгалтерському відділу

та ТОВ «Житлошляхбуд». І голова Товариства Олексій Білий не побоявся, що будуть труднощі, нехарактерні роботи — насамперед, із підпірною стінкою.
Важко було прийняти правильне рішення, як відвести зливові стоки із подвір’я, та із цим впоралися.
Без найменших вагань вирішили обов’язково встановити зручні поручні — і відтепер злива й ожеледиця — не страшні ані літнім вишгородцям, що ідуть
до поліклініки, ані учням ВСЗОШ «Сузір’я». Звісно,
територію будемо окультурювати, озеленяти. А з підпірною стіною мешканців буд. 9 чекає сюрприз. Приємний.
Хочу нагадати і про Програму «Теплий під’їзд»,
яку виносили на розгляд 49-ої та розглядатимуть на
наступній (50-ій) сесії Вишгородської міської ради.
Ця програма передбачає заміну — у 2015-2016 рр. —
старих вікон на нові, енергозберігаючі, у комунально-

Тротуар «під ключ»
му житловому фонді.
Цю програму на розгляд сесії міськради
підготував я особисто. Впродовж двох місяців
фахівці КПЖ і КГ зробили замір і розрахунки. Придбання 3 884 кв. м склопакетів та допоміжних матеріалів за рахунок коштів місцевого бюджету потребує 5 306 116 грн, на
демонтаж+монтаж+укоси піде іще 2 832 354
грн, усього — 8 138 470 грн.

Перші кошти на цю програму фактично вже
виділено.
До уваги мешканців вул. Б. Хмельницького
та усіх вишгородців! Програма з енергозбереження успішно виконується! Тендер із закупівлі загальнобудинкових пристроїв обліку тепла
відбувся. Фірма-виконавець обіцяє встановити
лічильники вчасно, до настання опалювального сезону.
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Експерти про Генасамблею
(Початок на стор. 1)
— Росія, зокрема від Барака
Обами, отримала чіткий сигнал:
буде агресія і посягання на територіальну цілісність — будуть
санкції, — сказав політолог Володимир Бондаренко.
Але, враховуючи наступні висловлювання Володимира Путіна
в Нью-Йорку, Кремль продовжує
наполягати на своєму.
— Вони (санкції) не тільки
переслідують політичні цілі, але і
служать способом усунення конкурентів на ринку, — заявив на
Генасамблеї ООН президент РФ.

УВАГА !!!

ІНФОРМвікно

Стрічка новин

У жовтні

Пенсії і доплати

ЯК ВІДПРАЦЮВАЛА УКРАЇНСЬКА
ДЕЛЕГАЦІЯ?
Експерти зазначають, що Петро Порошенко не пішов до кінця під час цієї
поїздки. Хоча в цілому дипломати зазначають, що в його підходах з’явилось
більше жорсткості.
— Нам треба бути більш чіткими і
жорсткими у формулюваннях нашої позиції в переговорах із Заходом, — сказав Надзвичайний і Повноважний Посол України Віктор Нагайчук. — Йдеться
не про силовий тиск на Захід, а про те,
що ми повинні більш чітко акцентувати
нашу позицію і те, чого ми очікуємо.
Далі — на стор. 15

УПФУ у Вишгородському районі
У жовтні відбудеться чергове
підвищення пенсійних виплат.
20 вересня 2015 року набрав чинності Закон України від
17.09.2015 № 704-VIII, яким внесено зміни до статей 7 та 8 Закону
України «Про Державний бюджет
України на 2015 рік».
Так, з 01 вересня поточного року
підвищуються розміри прожиткового мінімуму для основних соціальних
і демографічних груп населення:
— для дітей віком до 6 років — із
1032 до 1167 грн;
— для дітей віком від 6 до 18 років — із 1286 до 1455 грн;
— для працездатних осіб — із
1218 до 1378 грн;
— для осіб, що втратили працездатність, — із 949 до 1074 грн.
У зв’язку із збільшенням до 1
074 грн прожиткового мінімуму для
осіб, які втратили працездатність,
будуть перераховані мінімальні
пенсійні виплати та надбавки і підвищення до пенсій, розмір яких залежить від прожиткового мінімуму.
Підвищені пенсії пенсіонери
одержать уже в жовтні разом із доплатою за вересень. Перерахунок
буде здійснено в автоматичному
режимі за матеріалами пенсійних
справ, тому звертатися в органи
Пенсійного фонду не потрібно.

Мінімальний розмір ЄСВ
становить 478,17 грн

Сектор комунікацій
Вишгородської ОДПІ
Вишгородська ОДПІ звертає
увагу фізичних осіб-підприємців,
які перебувають на спрощеній
системі оподаткування та підприємців на загальній системі оподаткування на таке: із 01 вересня 2015
року в зв’язку зі зростанням мінімальної заробітної плати змінюється мінімальний розмір єдиного
соціального внеску, який становитиме 478,17 грн (1 378 * 34,7 %).
Максимальна величина бази
нарахування єдиного внеску з 1 вересня 2015 року становить 23 426,00

грн. При цьому сплата єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування проводиться на нові рахунки.
Нагадаємо, відповідно до Закону України від 17.09.2015 року №
704 «Про внесення змін до Закону
України «Про Державний бюджет
України на 2015 рік», змінено розмір
мінімальної заробітної плати та розмір прожиткового мінімуму на одну
особу в розрахунку на місяць. Із 1
вересня 2015 року мінімальна заробітна плата становить 1 378 гривень,
прожитковий мінімум на одну особу
в розрахунку на місяць — 1 330 гривень.

Субсидія на противагу
цінам і тарифам
Споживач

Інформаційні матеріали щодо надання пільг
Абетка
учасникам АТО та їхнім сім’ям
права
Право на збереження пенсії пенсіонерам учасникам АТО

Вишгородське УСЗН
У зв’язку з підвищенням цін і тарифів на
газ і електроенергію нагадуємо, що 28.02.2015
р. Постановою КМУ «Про удосконалення порядку надання житлових субсидій» із 1 травня
ц. р. суттєво спрощено порядок призначення
житлових субсидій.
Субсидія призначається на 12 місяців одному
із членів домогосподарства за місцем реєстрації
(прописки) у житловому приміщенні, на якого відкрито особовий рахунок на оплату житлово-комунальних послуг, а також особам, які не зареєстровані у житловому приміщенні, але фактично в
ньому проживають на підставі письмового договору найму (оренди) житла, і на яких відкрито особові
рахунки зі сплати житлово-комунальних послуг.
Для призначення субсидії необхідно подати
(надіслати до управління соціального захисту поштою) лише два документи — заяву про призначення житлової субсидії та декларацію про доходи і витрати осіб, які звернулися по призначення
житлової субсидії, форма яких спрощена. Враховуються: заробітна плата (без податку з доходів
фізичних осіб), пенсія, допомога (крім її частини,
виплата якої здійснюється одноразово, зокрема,
при народженні дитини), стипендія, грошове забезпечення, аліменти, виплати відповідно до умов
цивільно-правового договору, доходи від підприємницької діяльності, здача майна в оренду, від
продажу майна та немайнових прав, сільськогосподарської продукції, дивіденди, проценти від розміщення депозитів тощо за попередній календарний рік (із 01.01.2014 року до 31.12.2014 року).
Особам, які отримували житлову субсидію
впродовж 2014/2015 рр, субсидія на наступний період призначатиметься автоматично. Скасовується необхідність обов’язкового працевлаштування
працездатних членів сім’ї та перебування їх на обліку в центрі зайнятості.
Субсидія може бути призначена за рішенням
комісії:
— на збільшену понад норму площу житла одиноким непрацездатним особам;
— у випадках, коли громадяни, які зареєстровані (прописані), але фактично не проживають у
житловому приміщенні, і споживання комунальних
послуг обчислюється лічильником;
— індивідуальним забудовникам, будинки яких
не прийняті в експлуатацію, але які сплачують комунальні послуги.
Докладніше — чит. на сайті газети «Вишгород»

Вишгород

Державна реєстрація підприємницької діяльності фізичних
осіб-підприємців не припиняється
Одноразова грошова допомога на день мобілізації
Надання статусу
учасника АТО
Надання статусу
учасника АТО
Право членів сімей військовослужбовців на отримання
пенсії у розмірі 70% грошового забезпечення загиблого

Військовослужбовці
Звільнені зі Збройних Сил

Управління Пенсійного фонду України у Вишгородському районі
Одноразова грошова допомога у разі загибелі, інвалідності
або часткової втрати працездатності
Одноразова грошова допомога у разі загибелі або каліцтві
працівника міліції та компенсація заподіяної шкоди
Медичне забезпечення
Безоплатне забезпечення санаторно-курортним лікуванням
або одержання компенсації вартості самостійного санаторно-курортного лікування
Безоплатне поховання

Першочергове забезпечення житлом та відведення земельних ділянок
75% знижка плати за користування житлом

75% знижка плати на користування комунальними послугами
75% знижка вартості палива, в тому числі рідкого, для осіб,
які проживають у будинках, що не мають центрального опалення
Безоплатний проїзд усіма видами міського пасажирського
транспорту, автомобільним транспортом у сільській місцевості
Безоплатний проїзд один раз на два роки ( туди і назад) залізничним, водним, повітряним або міжміським автомобільним транспортом, або проїзд один раз на рік (туди і назад)
вказаними видами транспорту з 50% знижкою
Позачергове влаштування до закладів соціального захисту
населення, а також на обслуговування службами соціального захисту населення вдома

Управління пенсійного фонду
України у Вишгородському
районі
Реєстраційна служба Вишгородського районного управління юстиції
Районний військовий комісаріат Вишгородського району
військовослужбовці
Військова частина А0515
Київський ОВК
м. Вишгород, вул. Межигірського Спаса, 6, тел: (04596)
2-25-25
Київський ОВК, військова
частина
Орган внутрішніх справ, Державної податкової служби, де
проходив службу
Вишгородська ЦРЛ
Управління соціального захисту населення Вишгородської РДА
Управління соціального захисту населення Вишгородської РДА
Орган місцевого самоврядування
Управління соціального захисту населення Вишгородської РДА
Управління соціального захисту населення Вишгородської РДА
Управління соціального захисту населення Вишгородської РДА
Управління соціального захисту населення Вишгородської РДА
Управління соціального захисту населення Вишгородської РДА
Управління соціального захисту населення Вишгородської РДА

м. Вишгород, вул. Межигірського Спаса, 6, тел. (04596) 2-25-25
м. Вишгород, вул. Ю. Кургузова, 13,
тел: 04596-2-56-31
м. Вишгород, вул. Ю. Кургузова, 5,
тел: (04596) 2-56-31
Міністерство оборони України, тел:
(044) 238-74-85
м. Київ, просп. Повітрофлотський, 6
м. Київ, просп. Повітрофлотський, 6
Тел: (044) 484-62-59
м. Київ, вул. Артема, 59

м. Київ, вул. Артема, 59
(044) 484-62-59

м. Вишгород, вул. Ю. Кургузова, 1
Тел: (04596) 54-739
м. Вишгород, вул. Набережна, 6-а
Тел: (04596) 54475
м. Вишгород, вул. Набережна, 6-а

м. Вишгород, вул. Набережна, 6-а

м. Вишгород, вул. Набережна, 6-а

м. Вишгород, вул. Набережна, 6-а

м. Вишгород, вул. Набережна, 6-а

м. Вишгород, вул. Набережна, 6-а

м. Вишгород, вул. Набережна, 6-а

Вибори 25 жовтня

Вишгород
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Не «під вибори», а за покликанням душі!
Кандидат у депутати до Київської обласної ради Андрій Пещерін
Оксана КОЛОТ-СІЧКАРЕНКО
Нелегкі сьогодні часи для більшості з нас. Низький рівень життя, мізерні
зарплати та пенсії…А за вікном — осінь,
опалювальний сезон... і знову вибори. І
почалось — бігборди, люди в агітаційних накидках пропонують агітаційну
продукцію. Агітація, агітація, агітація.
Минають роки, а так нічого і не змінюється… Деякі кандидати обіцяють багато, а допомагають одноразово лише
під час кампанії, допоки їх не оберуть
у депутати.
Але є інші — надійні, з таким переліком зробленого для людей, який є не
у багатьох громадських діячів.
Коли я дізналася про добрі справи,
зроблені «Молодою Країною» та особисто її керівником — Андрієм Пещеріним,
я була просто вражена. З самого початку
свого створення у 2009 році і до сьогодні
добрі справи «Молодою Країною» робляться щоденно, буденно, без зайвого
піару — без прив’язки «під вибори», а роками, регулярно, від щирого серця, віддаючи все тим, хто цього найбільш потребує,
насамперед, — дітям, ветеранам та соціально не захищеним.
Невже це він один? Звичайно, ні. Талант Андрія Євгеновича як лідера полягає
в тому, що у ВГО «Молода Країна» він
об’єднав команду людей, які мають спільну мету. Це молоді енергійні спортсмени
та волонтери і сивочубі досвідчені ветерани. Небайдужі громадяни, які докладають
максимум зусиль, щоб у ці нелегкі часи
допомогти людям.
Багато про які з цих справ я не знала.
Не знала тому, що справжні добрі діла робляться без реклами. Уявляєте, я не знала,
що у Вишгороді є хокейна команда!!! Не
знала, що вона створена ще у 2010 році і
ВСІ ЦІ РОКИ команда тренується саме завдяки Андрію Пещеріну. А команда ж є, та
ще й яка!!! І всі ці роки «Молода Країна»
знаходить кошти на оренду льоду, на форму, на змагання. А ось тренуватись, на
жаль, доводиться на Оболоні в Києві, бо

в місцевої влади, попри обіцянки, поки що
не знайшлось політичної волі на відновлення хокейних традицій та на виділення
місця під ковзанку.
І не тільки хокеєм опікується «Молода Країна»! Є ще безкоштовна секція із
сноубордингу на ВишГорі. Постійна матеріальна та організаційна допомога надається вишгородським клубам: з хортингу
(Віктор Шубка), карате (Олександр Чертков), кік-боксингу (Сергій Шпак), футболу
(Валерій Сидорчук), плавання (Анна Головаченко), яхт-клубу «Енергетик» та іншим.
Андрій Пещерін з дієвою командою
регулярно допомагає ветеранам та малозабезпеченим сім’ям.
Знаходить час та кошти для волонтерської діяльності і допомоги захисникам
України в АТО. І це робиться не з відеокамерами та журналістами, а спокійно й
ефективно.
Андрій Пещерін першим відгукується
на все нове, соціально-корисне. На все те,
що так потрібно нашому місту і його людям. Так, у вересні розпочав театральний
сезон Вишгородський камерний театр.
Андрій Євгенович (перший!) надав змогу
пенсіонерам і ветеранам переглянути виставу. А тепер він узяв і постійне «шефство» над нашим театром і разом із Олександром Колотом вже мріє про створення
Вишгородської театральної студії, власної
трупи.
Енергія, справи й ідеї Андрія Євгеновича Пещеріна — просто вражаючі.
Якщо оприлюднити все про діяльність
«Молодої Країни» за шість років — можна
книжку написати. Тому нагадаю лише про
деякі останні справи — за 2015 рік:
— у Вишгороді проведено акцію «З
любов’ю в серці» (адресна допомога ветеранам війни та хворим, які прикуті до
ліжка);
— проведено зустріч та привітання
зі святом 8 Березня багатодітних матусь
міста;
— проведено виставку та майстерклас творчого об’єднання «Світлиця»;
— спільні заходи з членами громад-

ської благодійної спілки «Онкочорнобиль»
до 29-ї річниці аварії на ЧАЕС;
— підтримка заходу у Вишгородській
районній спеціальній загальноосвітній
школі «Надія» під назвою «До мови —
серцем пригорнись»;
— проведено виставку робіт вихованців «Дивосвіту» — гуртків «Колібрі» та
«Чарівні кольори»;
— надано допомогу в озелененні газону на стадіоні «Енергетик»;
— Великодній майстер-клас Н. Пономаренко (розпис писанок воском);
— активна участь у проведені Форуму
патріотів «Пам’ятати заради майбутнього», нагородження переможців та кращих
музеїв Вишгородського району;
— активна участь в організації святкування Дня Перемоги у місті;
— організація та проведення разом із
Віктором Шубкою святкових заходів на
набережній (до Дня захисту дітей);
— організовано поїздку дітям (серед
яких — вихованці недільної школи грекокатолицької громади, діти переселенців)
до спортивно-екстремального майданчика на Трухановому острові (м. Київ);
— допомога центру реабілітації алкота наркозалежних у селі Сувид (двічі —
цього року);
— допомога у проведенні велопробігу
на лівому березі Дніпра;
— травень-липень: декілька заходів
нагородження районних та міських ветеранів з нагоди 70-річчя Перемоги у Другій
світовій війні (вручення нагород, проведення свят і вечорів пам’яті);
— активна участь в організації та
проведенні вітрильної регати яхт-клубу
«Енергетик», традиційної регати на Кубок
княгині Ольги та регати «Козацька чайка-2015» на Київському водосховищі (м.
Вишгород);
— активна участь у проведенні Дня
міста Вишгорода (набережна та стадіон
«Енергетик»);
— виготовлено спортивний майданчик для силових тренувань, який за допомоги Віктора Шубки буде встановлено

Наш представник в області
10 жовтня (субота) в зеленій зоні на алеї
С. Поташника.
— постійна адресна допомога продуктовими наборами дітям, хворим на цукровий діабет;
— цільова допомога багатодітним матерям, ветеранам і хворим (разом із районною радою ветеранів, БФ святої Ольги
та Вишгородською районною організацією
Товариства Червоного Хреста України);
— регулярна діяльність волонтерів:
збір та передача спорядження в зону АТО;
— активна участь в організації та проведенні святкування Дня Незалежності-2015 на Вишгородській набережній;
— допомога підручниками та навчальним інвентарем спеціальній школі «Надія», ВРГ «Інтелект», ВСЗОШ «Сузір’я»;
— допомога у створенні та становленні Вишгородського камерного Театру,
розробка проекту Громадського інтернеттелебачення;
— створення та забезпечення загонів
швидкого реагування на випадок надзвичайних ситуацій при Вишгородській районній організації Товариства Червоного
Хреста України;
— привітання-дарунки до святкового
столу учасникам хору «Ветеран Вишгорода» при міській раді ветеранів війни, праці
та військової служби (День людей похилого віку).
Ось такими добрими справами може
пишатися ВГО «Молода Країна» під керівництвом Андрія Пещеріна.
А за кого голосувати — вирішувати
саме вам, шановні вишгородці! Я свій
вибір уже зробила.

БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА «СОЛІДАРНІСТЬ»

Кандидати до Київської обласної ради
Влас. інф.
ФОТО — Андрій МАКСІМОВ, «Вишгород»

Партія БПП «Солідарність» визначилася з кандидатами у депутати до Київської обласної ради. Так,
29 вересня 2015 року у Вишгороді на площі Т. Шевченка біля адмінбудинку відбулося відкрите оголошення списків і офіційне представлення кандидатів

у депутати до Київської облради від ПАРТІЇ «БЛОК
ПЕТРА ПОРОШЕНКА «СОЛІДАРНІСТЬ».
Участь у цьому заході взяли голова депутатської
фракції ПАРТІЇ «БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА «СОЛІДАРНІСТЬ» у Верховній Раді України, народний депутат
України Юрій Луценко, голова Київської обласної державної адміністрації Володимир Шандра та перший заступник голови Київської ОДА, голова Київської територіальної обласної організації ПАРТІЇ Лев Парцхаладзе.
Загалом від БПП у депутати Київської обласної ради

на місцевих виборах 25 жовтня 2015 року балотується
85 кандидатів. Першим номером у списку зазначений
Лев Парцхаладзе. Крім того, у список увійшли відомі в області політики, громадські активісти, герої АТО,
успішні підприємці.
Від Вишгородського району на посади обласних депутатів претендують Олександр Горган, Андрій Пещерін, Олександр Скоробагатий та Іван Турчак. Претендентом на посаду Вишгородського міського голови від
«Солідарності» висунуто Олександра Семенова.
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3 жовтня

Юрій
ДРЬОМІН

2015 року

Володимир
ВЛАСЕНКО

Ганна
САПУНЦОВА

Наша команда йде на вибори!
ДРЬОМІН Юрій Борисович
Дата і місце народження:
10.06.1975, м. Київ.
Навчальний заклад, спеціальність:
Київський інститут інвестиційного менеджменту, інвестиційний менеджер.
Місце роботи:
Співвласник-директор ТОВ «Спектрум груп»;
Громадська активність:
Допомога учасникам АТО, відновлення навчально-спортивної бази.
Біографія:
Освіта незакінчена вища. Співвласник — директор ТОВ «Спектрум груп», виробництво пакувальних матеріалів. Перебуває у цивільному шлюбі.
Має трьох дітей.
Кандидат на посаду Вишгородського міського
голови.
ВЛАСЕНКО Володимир Володимирович
Дата і місце народження:
24.05.1981 р., м. Київ.
Навчальний заклад, спеціальність:
У 2002 році закінчив Національний університет фізичного виховання і спорту України за спеціальністю «Тренер-викладач». У 2004 році закінчив
Академію Міністерства внутрішніх справ України за
спеціальністю «Правознавство».
Місце роботи:
Із листопада 2012 року — перший віце-президент Національної федерації академічного веслування України. Із вересня 2014 року — президент
Федерації академічного веслування України.
Громадська активність:
Федерація академічного веслування України
(ФАВУ) — президент (з вересня 2014 року по т. ч.).
Член Національного Олімпійського комітету
України (з жовтня 2014 р. по т. ч.).
Член організаційного комітету з підготовки та
участі спортсменів України в Олімпійських, Паралімпійських і Дефлімпійських іграх, Всесвітніх Універсіадах, чемпіонатах світу та Європи (з травня 2015 р.
по т. ч.).
Займаючи високу посаду у Федерації з олімпійського виду спорту, обрав за мету забезпечити
незалежність ФАВУ, захист прав і свобод ії членів,
дотримання Статуту ФАВУ і чинного законодавства
України.
Представляє Україну на високому міжнародному рівні по лінії Міжнародної федерації академічного веслування (FISA, штаб-квартира – м. Лозанна,
Швейцарія).
Представляє членів ФАВУ та академічне веслування у вищих державних органах України.
Водночас ведеться активна практична робота в
питаннях збереження інфраструктури та матеріально-технічної бази цього виду спорту, відновлення
навчально-спортивної бази м. Вишгорода, збереження водно-спортивної, веслувальної бази «Зеніт»
в м. Києві тощо.
Організація та проведення всеукраїнських та
міжнародних регат для молоді та дітей. Делегування
збірних команд України з академічного веслування
(U-19,U-23 та першої національної збірної команди)
на чемпіонатах світу та Європи.
Біографія:
Одружений, має сина. Майстер спорту з академічного веслування, учасник чемпіонату світу серед
юнаків 1998-го, 1999-го, 2000-го років. По закінченню спортивної кар’єри займається підприємницькою
діяльністю.
Кандидат у депутати Київської обласної ради.
САПУНЦОВА Ганна Валеріївна
Дата і місце народження:

Вишгород

Вибори 25 жовтня

17.04.1978 р., м. Запоріжжя.
Навчальний заклад, спеціальність:
EBA-KROK Бізнес-школа «Школа маркетингового управління» (жовтень 2014 р. — лютий
2015 р.). Національна академія управління, магістр
маркетингу (2000-2006 р.р.). International Christian
University (Київ) (1995-1998 р.).
Місце роботи:
Інвестиційна компанія Dragon Capital (з жовтня
2007), керівник бек-офісу та депозитарного відділу.
Інвестиційна компанія Foyil Securities (грудень 2004
— жовтень 2007 р.), керівник депозитарного відділу (раніше — спеціаліст депозитарного відділу та
бухгалтерії ). Фонд прямих інвестицій Western NIS
Enterprise Fund (червень 1998 — листопад 2004 р.),
секретар/адміністративний асистент/помічник керівництва/офіс-менеджер. Видавничий будинок «Право» (листопад 1997 — травень 1998 р.), помічник
керівництва.
Громадська активність:
Регулярна участь у різноманітних робочих групах щодо регуляції та розвитку фондового ринку у
2014 та 2015 роках. Нагороджена ПАРД за активну
участь та особистий внесок у розвиток фондового
ринку.
Біографія:
Працюю у сфері інвестицій та ринку цінних паперів з 1998 року. Сертифікований спеціаліст на
ринку цінних паперів з травня 2005 року. Активний
учасник різноманітних робочих груп щодо розвитку
та регуляції фондового ринку.
На виборних посадах не перебувала. Безпартійна. Одружена, маю двох синів.
Кандидат у депутати Київської обласної ради.
БРАЖНІКОВА Тетяна Олексіївна
Дата та місце народження:
01.04.1981, м. Вишгород.
Навчальний заклад, спеціальність:
Київський національний університет імені Тараса Шевченка, юрист.
Місце роботи:
директор ТОВ «Юридичне бюро «Претор Партнерс».
Громадська активність:
Популяризація плавання в м. Вишгороді, відновлення навчально-спортивної бази у м. Вишгороді, допомога в організації щорічного місцевого
(Вишгородського) турніру з плавання на призи братів Часовських.
Член політичної партії «Об’єднання «Самопоміч».
Біографія:
Із 1988-го по 1996-ий — навчання в середній
школі № 1 м. Вишгорода. Із 1996-го по 1998-ий —
навчання у Фінансово-правовому ліцеї Київського
Національного університету імені Тараса Шевченка.
Із 1998 по 2002 роки навчалась у Фінансово-правовому коледжі при цьому ж університеті. У 2003 році
закінчила Київський Національний університет імені Тараса Шевченка, отримала повну вищу освіту
за спеціальністю «Правознавство», кваліфікацію
спеціаліста права. Займала різні посади за фахом
у державних та приватних підприємствах. З вересня 2012 року співзасновник ТОВ «Юридичне бюро
«Претор Партнерс». З 01 травня 2014 року по теперішній час — директор вищевказаного Товариства.
Не одружена, має двох дітей.
Перший номер виборчого списку.
Кандидат у депутати Вишгородської міської
ради.
БОНДАРЕНКО Костянтин Григорович
Дата і місце народження:
20.02.1983, c. Хотянівка Вишгородського райо-
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ну Київської області.
Навчальний заклад, спеціальність:
Національний
авіаційний
університет,
комп’ютерні технології.
Місце роботи:
приватний підприємець.
Громадська активність:
Допомога учасникам АТО, відновлення навчально-спортивної бази.
Біографія:
Освіта вища. У 2005 році закінчив Національний авіаційний університет, факультет «комп’ютерні
технології». З липня 2008 року і по теперішній час —
приватний підприємець. Не одружений. Дітей не
має. Захоплення — академічна гребля.
Кандидат у депутати Вишгородської міської
ради. Округ № 26.
ВЕДРИНСЬКИЙ Павло Сергійович
Дата і місце народження:
12.07.1983, м. Донецьк.
Навчальний заклад, спеціальність:
Відкритий міжнародний університет розвитку
людини «Україна», інженер у сфері електроніки та
телекомунікацій.
Місце роботи:
Останні чотири роки працював у ДП «ЕС ЕНД ТІ
Україна» на посаді старшого інженера сектору інженерних та кабельних систем.
Громадська активність:
Спортивний волонтер, активна участь у відновленні діяльності навчально-спортивної бази м.
Вишгорода.
Біографія:
Освіта вища. У 2010 році закінчив Відкритий
міжнародний університет розвитку людини «Україна», здобувши спеціальність «інженер у сфері
електроніки та телекомунікацій». Із 2001 року і по
теперішній час працює у сфері електроніки та електроенергетики. Останні чотири роки займається
проектуванням інженерної інфраструктури для центрів обробки даних.
Одружений. Має доньку та сина. Захоплення —
академічна гребля.
Кандидат у депутати Вишгородської міської
ради. Округ № 2.
МАЛІКОВ Володимир Володимирович
Дата і місце народження:
17.04.1984 року, с. Сушинівка Уярського району
Красноярського краю.
Навчальний заклад, спеціальність:
Із вересня 1991-го до липня 1999-го року навчався у Дніпропетровській міській фізико-математичній школі № 111, де одержав атестат про
неповну середню освіту. Із вересня 1999-го до
червня 2003-го року навчався в Дніпропетровському радіоприладбудівному коледжі за спеціальністю
«Конструювання, виробництво та технічне обслуговування радіотехнічних пристроїв», де здобув
кваліфікацію «молодший спеціаліст-радіотехнік». Із
вересня 2004-го до червня 2008-го року навчався в
Одеській Національній академії зв’язку ім. О. С. Попова, де отримав базову вищу освіту за напрямом
підготовки «Економіка і підприємництво» та здобув
кваліфікацію бакалавра з економіки та підприємництва. Із вересня 2008-го до липня 2009-го року
навчався у Закритому акціонерному товаристві
«Дніпропетровський університет економіки та права», де отримав повну вищу освіту за спеціальністю
«Економіка підприємства» та здобув кваліфікацію
«спеціаліст з економіки підприємства».
Місце роботи:
Із 2008 року по даний час займає посаду директора ТОВ «Дніпрбурсервіс».

Біографія:
Одружений, має сина.
Кандидат у депутати Вишгородської міської
ради. Округ № 20.
КОНДРАТЮК Павло Остапович
Дата і місце народження:
14 вересня 1975 р., с. Катюжанка Вишгородського району Київської області.
Навчальний заклад, спеціальність:
Середня школа № 143, м. Київ (1982-1999
рр.), Київський технікум громадського харчування,
факультет «Обладнання харчової промисловості»
(1992-1995 рр.).
Місце роботи:
ТОВ «Дубечанський деревообробний комбінат»
— засновник, генеральний директор (із 2006-го по
сьогоднішній день). Із липня 1999 р. — фізична особа-підприємець.
Біографія:
Перебуває у цивільному шлюбі, має трьох дітей.
Захоплення: футбол, плавання, гірські лижі.
Кандидат у депутати Вишгородської міської
ради. Округ № 5.
КУЛАКОВА Вікторія Володимирівна
Дата і місце народження:
12.03.1979, м. Миколаїв.
Навчальний заклад, спеціальність:
Миколаївська державна аграрна академія, економіст із бухгалтерського обліку та фінансів.
Місце роботи:
Директор КП ВРР «Навчально-спортивна база»
Громадська активність:
Член політичної Партії «Об’єднання «Самопоміч».
Біографія:
У 1996 році закінчила середню школу № 2 м.
Вишгорода Київської області. У 2001 році закінчила
Миколаївську державну аграрну академію, економічний факультет, за спеціальністю «облік і аудит».
У 2001 році працювала держподатінспектором у
ДПІ м. Миколаєва. Із січня 2002 року – в банках:
Ощадбанк України, Перший Інвестиційний Банк, Укргазпромбанк, Астра Банк, Банк Ренесанс Капітал.
Має п’ятирічний досвід роботи на керівних посадах
структурних підрозділів банку. Із грудня 2014 року
— директор КП ВРР «Навчально-спортивна база».
Розлучена, має двох доньок.
Кандидат у депутати Вишгородської міської
ради. Округ № 6.
НОВІК Сергій Володимирович
Дата і місце народження:
13.02.1980, м. Київ.
Навчальний заклад, спеціальність:
Інститут післядипломної освіти ім. Тараса Шевченка, правознавство.
Місце роботи:
Займався підприємницькою діяльністю.
Громадська активність:
2014 рік — агітаційна робота на користь кандидата в народні депутати України, проведення соцопитування населення.
Член політичної партії «Об’єднання «Самопоміч».
Біографія:
Із 1987 по 1997 рік навчався в середній школі №
234 м. Києва. У 1998 році закінчив Економіко-юридичне училище при КУТЕП за спеціальністю «Організація обслуговування на підприємствах громадського харчування». 2002-2007 роки — навчання в
Академії муніципального управління, економічний
факультет, спеціальність «фінанси».
(Продовження див. на стор. 11)
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2+2
06:00, 07:00, 08:00,
18:30, 21:00 Новини
06:55, 08:40 Ескулап
07:30, 23:25 На слуху
08:45 Кориснi поради
09:00 ПРОФIЛАКТИКА
КАНАЛУ
15:00 Вiкно в Америку
15:45 М/с «Друзiянголи»
16:25 Чоловiчий клуб.
Спорт
17:30 Чоловiчий клуб
18:05 Час-Ч
18:15 Новини. Свiт
18:55 Про головне
20:00 Перша шпальта
20:30 Ексклюзивне
iнтерв’ю А. Лафера,
Голови Ассоцiацiї
Лаффера та компанiї
Laffer Investments
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 4»
10:45 «Мiняю жiнку
- 3»
12:20 Х/ф
«Джентльмени удачi»
14:10 «Слiпа»
14:45 «Не бреши
менi - 4»
15:45 «Сiмейнi
мелодрами -3»
17:15 Т/с
«Заборонене
кохання»
21:00 Т/с «Мiж нами,
дiвчатами»
22:00 «Грошi»
23:30 «Мiнкульт»

09:15 Надзвичайнi

06:00, 15:50 «Все
буде добре!»
08:00 «Все буде
смачно!»
08:55, 18:30 «За
живе!»
10:10 «Зiркове
життя. Покаранi за
роль»
11:10 «Битва
екстрасенсiв 15»
13:40 «Україна має
талант!-6»
18:00, 22:00 «ВiкнаНовини»
19:55 «Хата на тата»
22:35 «Детектор
брехнi 7»
00:00 «Один за всiх»

21:25 Свобода слова

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
«Вiдкритий мiкрофон»
16:20, 17:10 «У центрi
уваги»
18:50 «Паспортний
стiл»
19:20, 21:25
«Столиця»
20:50, 23:20 «Мiська
варта»
22:30 «Служба
порятунку»
22:55 «Українська
Нацiональна Лотерея»
23:25 «Якiсне життя»

07:55, 09:55, 13:55,
18:55, 20:55 Модний
журнал
09:45, 18:15
«Цивiлiзацiя
Incognita»
10:00, 16:50 «Алло,
лiкарю!»
11:00 Перехрестя
живої природи
14:00 Сили природи
15:00, 18:30, 21:00
«Соцiальний пульс»
16:00, 23:40 Магiя
природи
17:45 Полiт крiзь час
19:00 В гостях
у Д. Гордона. А.
Богданов
20:00 Володарi
морiв
21:30 Тiбет сьогоднi
22:00 Х/Ф «Новели Гi
де Мопассана»

06:35 Мультфiльм
07:00, 07:30, 08:00,
08:30, 09:00, 12:00,
14:00, 16:00, 17:40
Новини
07:15, 07:35, 08:10,
08:35 «Ранок з
IНТЕРом»
09:20 Х/ф «Погана
сусiдка»
11:20, 12:25 Д/с
«Слiдство вели... з Л.
Каневським»
13:30, 14:20 «Судовi
справи»
15:00, 16:15 «Жди
меня»
18:00, 19:00
«Стосується
кожного»
20:00 «Подробицi»
21:00 Т/с «Червона
королева»
00:10 Т/с «Мессiнг.
Хто бачив крiзь час»

06:00 Подiї тижня з
О. Панютою
06:50, 07:15, 08:15
Ранок з Україною
07:00, 08:00, 09:00,
15:00, 19:00 Подiї
09:15 Зоряний шлях
11:15, 19:45, 05:00
«Говорить Україна»
12:40 Реальна
мiстика
13:25, 15:30 Т/с
«Печалi-радощi
Надiї»
18:00 Т/с «Клан
ювелiрiв. Таємницi»
21:00 Т/с «Королева
бандитiв»
23:00 Подiї дня
23:30 Х/ф «Стiй!
Або моя мама буде
стрiляти»

07:20, 13:10 Науковi
дурощi
07:40, 12:40 Зроби
або помри
10:10, 14:20, 20:10
Останнiй рiк Гiтлера
11:50 Золото Юкону
16:00 Дикi тварини
Пiвночi
16:50 Секунди до
катастрофи
17:40 Землетрус на
Еверестi
18:30 Суперспоруди
Третього рейха
21:00 Пiймати
контрабандиста:
Аеропорт Кеннедi
21:50 Мiжнародний
аеропорт Дубай
22:40 2000-i: час,
коли ми побачили
все
23:30 Розслiдування
авiакатастроф

06:00 Синдєєва
07:00, 09:00, 12:00,
13:00, 15:00, 16:00,
16:15, 17:00 Тут i
зараз
08:00 Велика Змiна
2: Майстер-клас
09:20 Велика Змiна
2: Лекцiя
10:45 Вихiд в люди
11:00 Велика Змiна
2: Пiдсумкове шоу
14:00, 18:45, 20:45
Настрiй на «Дощi»
14:30 ТВлiтучка
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

новини. Пiдсумки
10:00 Труба мiстера
Сосиски
11:00 Х/ф «Жага
золота»
12:45, 15:45 Факти.
День
13:10 Х/ф «Шерлок
Холмс»
16:10 Х/ф «Шерлок
Холмс. Гра тiней»
18:45, 21:05 Факти.
Вечiр
20:20 Дiстало!

Передплачуйте газету «Вишгород».

07:05 Kids Time
07:07 Т/с «Друзi»
10:55 Т/с «Щасливi
разом»
14:35 М/ф «Шрек 4»
16:10 Т/с «Не родись
вродлива»
18:00, 02:00 Абзац!
19:00 Ревiзор
22:00 Страстi за
ревiзором
00:15 Х/ф «Я,
Франкенштейн»

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

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 Новини
«Спецкор»
19:20 «Секретнi
матерiали»
20:20 Т/с «Скорiон»
21:15 Х/ф «Солдати
фортуни»
00:20 Х/ф «Чужий
проти Хижака»

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 Х/ф «Дюплекс
23:45 Х/ф «Секс
Гуру»

Високошвидкісний Інтернет МТМ
Тел.: (093) 366-16-66; (095) 545-15-33; (098) 201-22-66
06:50 Х/ф «Тарганячi
перегони»
08:05 «Народний
кухар»
09:00 «Крутi 90-тi»
09:55 Т/с «Коломбо»
11:40 Х/ф «Клин
клином»
13:20 Т/с «Той, що
читає думки - 2»
15:00, 19:00, 21:30
«Свiдок»
15:15 Т/с «Без права
на вибiр»
19:30 Т/с «Кулагiн та
партнери»
22:00 Т/с «CSI: ЛасВегас - 14»
23:45 Т/с «Справжнiй
детектив - 2»

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
15:50 Вiталька
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, 22:40
Несподiванi злочинцi
06:50, 21:00
Загадковий дiагноз
07:40, 16:20 Правила
життя
08:30, 15:30 У
пошуках iстини
09:20 Таємницi
вермахту
10:10 Динамо: як
стати магом
11:00 Мурахи:
секретна зброя
11:50, 17:10 Шукачi
скарбiв
12:40, 18:00 Останнi
племена
13:30, 18:50 У
пошуках пригод
14:40, 19:40
Секретнi територiї
21:50 Школа
виживання: леви
23:30 Покер

06:00, 08:30, 14:00,
18:10 Як це зроблено?
06:25, 11:45 Елементи
07:15, 14:30, 22:55
Ванна пiд ключ
08:05, 13:35, 18:35 Як
це працює?
09:00 Крiзь магiю до
зiрок
09:55 Руйнiвники
легенд
10:50, 11:15, 19:05,
19:30 Мисливцi за
складами
12:40, 13:05 У гонитвi
за класикою
15:25, 15:50 ПортерРидж
16:20 Швидкi та гучнi
17:15, 17:40
Махiнатори на трасi
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
06:00, 07:00, 08:00,
13:00, 18:30, 21:00
Новини
09:15, 18:55 Про
головне
10:05 Подорожнi
10:50 Перша студiя
11:35 «План на
завтра» з А. Рiнгiс
12:00 Уряд на зв’язку
з громадянами
12:25 Дорогi депутати
13:15, 18:05 Час-Ч
13:25 Т/с «Минають
роки, минають днi»
15:05 М/с «Друзiянголи»
16:05 Фольк-music
17:15 Богатирськi iгри
18:15, 01:20 Новини.
Свiт
19:30 ДебатиPRO
21:30 Новини. Спорт
21:40, 22:40 З перших
вуст
21:50 Вiйна i мир
23:00, 00:00 Пiдсумки

06:00, 07:00, 08:00,
09:00, 12:00, 16:45,
19:30, 23:15 ТСН
06:45, 07:10, 07:45,
08:10, 08:45, 09:10
«Снiданок з 1+1»
07:35, 08:35 «Маша i
ведмiдь»
09:30 «Чотири
весiлля 4»
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»
20:30 «Чистоnews»
22:00 «Свiт
навиворiт 6»

08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:20
Надзвичайнi новини
10:00 Антизомбi
11:05, 23:15 Т/с
«Морська полiцiя.
Спецвiддiл»
12:45, 15:45 Факти.
День
13:15 Т/с «Код
Костянтина»
14:10, 16:10 Т/с
«Слiдчi»
16:50, 22:20 Т/с
«Вiддiл 44»
18:45, 21:05 Факти.
Вечiр
20:20 Громадянська
оборона
21:25 Т/с
«Снайпер-3.
Останнiй пострiл»

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»

07:50 «Все буде

00:10 «Один за всiх»

07:30, 15:00, 18:30,
21:00 «Соцiальний
пульс»
07:55, 09:55, 13:55,
18:55, 20:55 Модний
журнал
09:45 «Цивiлiзацiя
Incognita»
10:00, 16:50 «Алло,
лiкарю!»
12:15 Тiбет сьогоднi
15:40 Вишукана
кухня Сучжоу
16:00, 23:40 Магiя
природи
17:45 «Соцiальний
статус: ваша пенсiя»
18:20 «Мистецтво
та час»
19:00 В гостях
у Д. Гордона. А.
Богданов
21:30 «Вiдлуння»
22:00 Х/ф «Новели Гi
де Мопассана»

06:35 «Мультфiльм»
07:00, 07:30, 08:00,
08:30, 09:00, 12:00,
14:00, 16:00, 17:40
Новини
07:15, 07:35, 08:10,
08:35 «Ранок з
IНТЕРом»
09:20, 12:25, 21:00
Т/с «Червона
королева»
13:05 Д/с «Слiдство
вели... з Л.
Каневським»
14:20, 16:15 «Судовi
справи»
16:45 «Сiмейний
суд»
18:00, 19:00
«Стосується
кожного»
20:00 «Подробицi»
00:10 Т/с «Мессiнг.
Хто бачив крiзь час»

06:10, 16:10 Т/с

06:50, 08:10, 08:40
Iгри розуму
07:40, 12:40 Зроби
або помри
09:20, 13:30, 20:10
Мiжнародний
аеропорт Дубай
10:10, 14:20,
19:20 Пiймати
контрабандиста
11:00 Машини:
розiбрати i продати
15:10 Таємницi
гуансiйських печер
6+
17:40, 21:50 Людина
проти YouTube
18:30 Суперспоруди
Третього рейха
22:40 2000-i: час,
коли ми побачили
все
23:30 Розслiдування
авiакатастроф

07:00, 09:00 Лобков.
Вечiрнє шоу
08:45, 14:15, 17:45,
23:45 Штучний вiдбiр
11:00 Online
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»
19:00 Козирєв online
20:00, 23:00
Бєлковський на
«Дощi»
20:45 Репортаж
«Дощу»
21:00, 00:00 Кремер.
Вечiрнє шоу
22:00 Hard day’s
night

«Жiночий лiкар 2»
07:00, 08:00, 09:00,
15:00, 19:00 Подiї
07:15, 08:15 Ранок з
Україною
09:15 Зоряний шлях
11:15, 19:45
«Говорить Україна»
12:40 Реальна
мiстика
13:25, 15:30, 21:00
Т/с «Королева
бандитiв»
18:00 Т/с «Клан
ювелiрiв. Таємницi»
23:00 Подiї дня
23:30 Т/с «C.S.I..
Мiсце злочину
Майамi 3 сезон»

смачно!»

по-українськи

06:57, 08:20, 21:25,
00:15 Бiзнес-час
07:10, 07:32, 08:10,
08:25, 08:35, 09:15,
09:35 Iнформацiйний
ранок
07:30, 08:30, 09:30,
10:30, 11:30, 12:30,
13:30, 14:30, 15:30,
16:30, 17:30, 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!
18:20, 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
Новини «Спецкор»
09:00, 19:20
«Люстратор 7.62»
09:10 «Секретнi
матерiали»
09:25 Д/п «Сучаснi
дива»
10:25 Д/п «Лiтаки
Другої Свiтової
вiйни»
11:25 Д/п «Пiдземнi
мiста»
12:25 Х/ф «На скейтi
вiд смертi»
14:10 Т/с «Мисливцi
за старовиною»
16:00, 20:20 Т/с
«Скорiон»
16:55, 17:55
«Вiдеобiмба»
21:15 Х/ф «Сектор 4»

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»
01:35 «Весiльнi
битви»

06:35 Х/ф «Справа
Румянцева»
08:30 Ранковий
«Свiдок»
09:00 «Кримiнальнi
справи»
09:55 Т/с «Коломбо»
11:40, 22:00 Т/с
«CSI: Лас-Вегас
- 14»
13:15 Т/с «Убивчий
вiддiл. Стамбул»
15:00, 19:00, 21:30
«Свiдок»
15:15 «Легенди
карного розшуку»
15:50 Х/ф «Проект
«Альфа»
17:35 «Детективи»
19:30 Т/с «Кулагiн та
партнери»
23:45 Т/с «Справжнiй
детектив - 2»

06:45 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
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!
00:50 Т/с «Помста»

06:00, 22:40
Несподiванi злочинцi
06:50, 21:00
Загадковий дiагноз
07:40, 16:20 Правила
життя
08:30, 15:30 У
пошуках iстини
09:20 Дiти Гiтлера
10:10 Динамо: як
стати магом
11:00 Школа
виживання: леви
11:50, 17:10 Шукачi
скарбiв
12:40, 18:00 Останнi
племена
13:30, 18:50 У
пошуках пригод
14:20, 20:30 Наука
14:40, 19:40
Секретнi територiї
21:50 Бути левом
23:30 Вражаюче
вiдео

06:00, 08:30 Як це
зроблено?
06:25, 06:50, 11:45,
12:10 Портер-Ридж
07:15 Рибальськi
байки Я. Вагнера
08:05 Як це працює?
09:00 Втеча вiд
погонi
09:55 В пошуках
скарбiв
10:50, 11:15 Битви
за контейнери
12:40, 13:35, 14:30,
15:25, 16:20, 17:15,
18:10, 19:05, 20:00
Швидкi та гучнi
22:00 Вуличнi
перегони
22:55 Колекцiонери
автiвок
23:50 Блискавичнi
катастрофи

06:00, 07:15 Kids
Time

08:50, 18:30 «За
живе!»

06:05 М/с «Губка

10:05 «Зiркове

Боб - Прямокутнi

життя. Як забували
зiрок-3»
11:00 «Битва
екстрасенсiв»

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

12:45 «Україна має
талант!-6»
15:50 «Все буде
добре!»

вродлива»
18:00, 04:00 Абзац!
19:00 Половинки

18:00, 22:00 «ВiкнаНовини»

21:00 Х/ф

19:55, 22:50

«Олександр»

«Врятуйте нашу
сiм’ю - 4»

00:15 Супермодель

8
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2+2
06:00, 07:00, 08:00,
13:00, 18:30, 21:00
Новини
06:20, 08:25, 00:25
Вiд першої особи
10:05 ДебатиPRO
11:30 «Prime-time» з
М. Гонгадзе
12:00 Засiдання КМУ
13:15, 18:05 Час-Ч
13:25 Т/с «Минають
роки, минають днi»
15:10 М/с «Друзiянголи»
17:10 Д/с «Сага
старовинної пущi»
18:15 Новини. Свiт
19:40 Т/с «Бiлявка»
20:30 Вересень
21:30 Новини. Спорт
21:50 Слiдство. Iнфо
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
- 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 «Життя без
обману»
00:00 Х/ф «Майстер»

06:00 Факти
06:30 Ранок у
великому мiстi
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:20
Надзвичайнi новини
09:55 Антизомбi
11:00, 23:15 Т/с
«Морська полiцiя.
Спецвiддiл»
12:45, 15:45 Факти.
День
13:10 Т/с «Код
Костянтина»
14:05, 16:10 Т/с
«Слiдчi»
16:50, 22:20 Т/с
«Вiддiл 44»
18:45, 21:05 Факти.
Вечiр
20:20 Секретний
фронт
21:25 Т/с
«Снайпер-3.
Останнiй пострiл»

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»

06:20, 15:50 «Все

06:00, 07:15 Kids

буде добре!»

Time

07:55, 09:55, 13:55,
18:55, 20:55 Модний
журнал
10:00, 16:50 «Алло,
лiкарю!»
12:15 Вишукана
кухня Сучжоу
13:00 «Соцiальний
статус: ваша пенсiя»
15:40 Кайпiйськi
будинки-бастiони
18:15 Репортаж
про матч зiрок
українського
футболу та
прикордонникiв
Приазов’я
19:00 В гостях
у Д. Гордона. А.
Богданов
21:30 «Глобал 3000»
22:00 Х/Ф «Новели Гi
де Мопассана»
23:50 Натхнення

06:35 «Мультфiльм»
07:00, 07:30, 08:00,
08:30, 09:00, 12:00,
14:00, 16:00, 17:40
Новини
07:15, 07:35, 08:10,
08:35 «Ранок з
IНТЕРом»
09:20, 12:25, 21:00
Т/с «Червона
королева»
13:05 Д/с «Слiдство
вели... з Л.
Каневським»
14:20, 16:15 «Судовi
справи»
16:45 «Сiмейний
суд»
18:00, 19:00
«Стосується
кожного»
20:00 «Подробицi»
00:10 Т/с «Мессiнг.
Хто бачив крiзь час»

06:10, 16:10 Т/с

06:50, 08:10, 08:40
Iгри розуму
07:40, 12:40 Зроби
або помри
11:00 Машини:
розiбрати i продати
11:50 Золото Юкону
15:10 Останнiй тигр
Суматри 6+
16:00 Дикi тварини
Пiвночi
16:50, 21:00 Шосе
крiзь пекло
17:40, 21:50
Крижана дорога
18:30 Суперспоруди
Третього рейха
22:40 2000-i:
Наймасштабнiшi
трагедiї
23:30 Розслiдування
авiакатастроф

«Жiночий лiкар 2»
07:00, 08:00, 09:00,
15:00, 19:00 Подiї
07:15, 08:15 Ранок з
Україною
09:15 Зоряний шлях
11:15, 19:45
«Говорить Україна»
12:40 Реальна
мiстика
13:25, 15:30, 21:00
Т/с «Королева
бандитiв»
18:00 Т/с «Клан
ювелiрiв. Таємницi»
23:00 Подiї дня
23:30 Т/с «C.S.I..
Мiсце злочину
Майамi 3 сезон»

Передплачуйте газету «Вишгород».

08:15 «Все буде

06:05 М/с «Губка

смачно!»
09:15, 18:30 «За

Боб - Прямокутнi

живе!»

Штани»

10:45 «Зiркове

07:17 Т/с «Друзi»

життя. Весiлля - лiки

11:15 Т/с «Щасливi

вiд старостi»
разом»
11:45 «Битва
екстрасенсiв»

16:10 Т/с «Не родись

13:10 «Україна має

вродлива»

талант!»

18:00, 01:00 Абзац!

18:00, 22:00 «Вiкна-

19:00 Хто зверху? - 4

Новини»
19:55, 22:50

21:00 Х/ф «Ерагон»

«МастерШеф - 5»

23:00 Аферисти в

00:50 «Один за всiх»

мережах

07:00, 09:00 Кремер.
Вечiрнє шоу
08:00 Бєлковський
на «Дощi»
08:45, 14:15, 17:45,
20:45 Штучний вiдбiр
11:00, 19:00 Козирєв
online
11:45 DW. Новини
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

06:45 Х/ф «Нiчна
пригода»
08:30 Ранковий
«Свiдок»
09:55 Т/с «Коломбо»
11:40, 22:00 Т/с
«CSI: Лас-Вегас
- 14»
13:15 Т/с «Убивчий
вiддiл. Стамбул»
15:00, 19:00, 21:30
«Свiдок»
15:15 «Легенди
карного розшуку»
15:55 Х/ф «Прорив»
17:35 «Детективи»
19:30 Т/с «Кулагiн та
партнери»
23:45 Т/с «Справжнiй
детектив - 2»

06:20, 18:10 Мiсцевий
час
07:10, 07:32, 08:10,
08:25, 08:35, 09:15,
09:35 Iнформацiйний
ранок
07:30, 08:30, 09:30,
10:30, 11:30, 12:30,
13:30, 14:30, 15:30,
16:30, 17:30, 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

08:10, 19:00, 00:00
«ДжеДАI»
08:30, 18:30, 23:30
«Спецкор»
09:00 «Люстратор
7.62»
09:10 «Секретнi
матерiали»
09:25 Д/п «Сучаснi
дива»
10:25 Д/п «Лiтаки
Другої Свiтової вiйни»
11:30 Д/п «Пiдземнi
мiста»
12:25 Х/ф
«Виверження»
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 «Захисник
для дочки»

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»
01:35 «Весiльнi
битви»

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!
00:50 Т/с «Помста»

06:00, 22:40

06:00, 08:30, 14:00,
18:10, 00:45 Як це
зроблено?
06:25, 06:50, 11:45,
12:10 Що було далi?
07:15, 14:30, 22:55
Неймовiрнi басейни
08:05, 13:35, 18:35
Як це працює?
09:00 Вуличнi
перегони
10:50, 19:05 Скарби
з комори
12:40 Колекцiонери
автiвок
16:20, 02:35
Буремний гараж
17:15, 17:40
Махiнатори на трасi
20:00, 20:30 Склади:
битва в Канадi
21:00, 21:30
Мисливцi за
релiквiями
23:50 Блискавичнi
катастрофи

Несподiванi злочинцi
06:50, 21:00
Загадковий дiагноз
07:40, 16:20 Правила
життя
08:30, 15:30 У
пошуках iстини
10:10 Динамо: як
стати магом
11:00 Бути левом
12:40, 18:00 Шукачi
неприємностей
13:30, 18:50 У
пошуках пригод
14:20, 20:30 Наука
14:40, 19:40
Секретнi територiї
21:50 Мурахи:
секретна зброя
23:30 Покер

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
11:30 Ексклюзивне
iнтерв’ю А. Лафера,
Голови Ассоцiацiї
Лаффера та компанiї
Laffer Investments
11:55 Вересень
13:15, 18:05 Час-Ч
13:25 Т/с «Минають
роки, минають днi»
16:05 Надвечiр’я.
Долi
18:15 Новини. Свiт
19:40 Т/с «Бiлявка»
20:30 «Prime-time» з
М. Гонгадзе
21:45 Гандбол. Лiга
Чемпiонiв. «Кадеттен
Шаффхаузен»
(Швейцарiя) «Мотор» (Запорiжжя)
23:00, 00:00
Пiдсумки

06:00, 07:00, 08:00,
09:00, 12:00, 16:45,
19:30, 23:15 ТСН
06:45, 07:10, 07:45,
08:10, 08:45, 09:10
«Снiданок з 1+1»
07:35, 08:35 «Маша i
ведмiдь»
09:30 «Чотири
весiлля - 2»
10:45 «Мiняю жiнку
- 3»
12:25, 21:00 Т/с «Мiж
нами, дiвчатами»
13:25 «Ворожка»
14:05 «Слiпа»
15:45 «Сiмейнi
мелодрами -3»
17:15 Т/с
«Заборонене
кохання»
22:00 «Мiняю жiнку
- 10»
00:00 Х/ф «На межi
сумнiву»

06:30 Ранок у
великому мiстi
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:20
Надзвичайнi новини
10:10 Антизомбi
11:10, 23:15 Т/с
«Морська полiцiя.
Спецвiддiл»
12:45, 15:45 Факти.
День
13:20 Т/с «Код
Костянтина»
14:15, 16:10 Т/с
«Слiдчi»
16:50, 22:20 Т/с
«Вiддiл 44»
18:45, 21:05 Факти.
Вечiр
20:20 Iнсайдер
21:25 Т/с
«Снайпер-3.
Останнiй пострiл»

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»

07:20 «Все буде

06:00, 07:15 Kids

смачно!»

Time

08:20, 18:30 «За

06:05 М/с «Губка

07:30, 15:00, 18:30,
21:00 «Соцiальний
пульс»
07:55, 09:55, 13:55,
18:55, 20:55 Модний
журнал
10:00, 16:50 «Алло,
лiкарю!»
11:00, 20:00
Володарi морiв
14:00, 23:00 Всесвiт
15:40 «Моднi iсторiї з
О. Новицькою»
17:45 «Соцiальний
статус»
18:20 «Ландшафтнi
iгри»
19:00 В гостях у Д.
Гордона. Б. Руденко
21:30 Досвiд:
аритмiя комунальної
сфери. Токшоу з Наталiєю
Семенченко
23:50 «Кумири»

06:35 «Мультфiльм»
07:00, 07:30, 08:00,
08:30, 09:00, 12:00,
14:00, 16:00, 17:40
Новини
07:15, 07:35, 08:10,
08:35 «Ранок з
IНТЕРом»
09:20, 12:25, 21:00
Т/с «Червона
королева»
13:05 Д/с «Слiдство
вели... з Л.
Каневським»
14:20, 16:15 «Судовi
справи»
16:45 «Сiмейний
суд»
18:00, 19:00
«Стосується
кожного»
20:00 «Подробицi»
00:10 Т/с «Мессiнг.
Хто бачив крiзь час»

06:10, 16:10 Т/с

06:50, 08:10, 08:40
Iгри розуму
07:40, 12:40 Зроби
або помри
09:20, 13:30, 19:20
Шосе крiзь пекло
10:10, 14:20, 20:10
Крижана дорога
11:50 Золото Юкону
15:10 Таємницi
горил
16:00 Дикi тварини
Пiвночi
16:50, 21:10 Золото
в холоднiй водi
18:30 Суперспоруди
Третього рейха
22:40 80-i:
десятилiття, яке
створило нас
23:30 Розслiдування
авiакатастроф

«Жiночий лiкар 2»
07:00, 08:00, 09:00,
15:00, 19:00 Подiї
07:15, 08:15 Ранок з
Україною
09:15 Зоряний шлях
11:15, 19:45
«Говорить Україна»
12:40 Реальна
мiстика
13:25, 15:30, 21:00
Т/с «Королева
бандитiв»
18:00 Т/с «Клан
ювелiрiв. Таємницi»
23:00 Подiї дня
23:30 Т/с «C.S.I..
Мiсце злочину
Майамi 3 сезон»

«Зваженi та щасливi

22:20 Хто зверху - 3

- 5»

00:25 Х/ф «Учень

00:50 «Один за всiх»

Мерлiна»

06:57, 08:20, 21:25,
00:15 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
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!
19:50, 00:32 Час.
Пiдсумки дня
22:10 Останнiй мiф
23:05 Невигаданi
iсторiї
23:30 Будемо жити

06:00, 10:00 Собчак

06:50 Х/ф
«Закоханий за
власним бажанням»
08:30 Ранковий
«Свiдок»
09:00 «Кримiнальнi
справи»
09:55 Т/с «Iнспектор
Джордж Джентлi»
11:40, 22:00 Т/с
«CSI: Лас-Вегас
- 14»
13:15 Т/с «Убивчий
вiддiл. Стамбул»
15:00, 19:00, 21:30
«Свiдок»
15:15 «Легенди
карного розшуку»
16:05 Х/ф «Двiйник»
17:35 «Детективи»
19:30 Т/с «Кулагiн та
партнери»
23:45 Т/с «Справжнiй
детектив - 2»

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
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!

живе!»
09:50 «Зiркове
життя. Помилки
молодостi»

Боб - Прямокутнi
Штани»
07:17 Т/с «Друзi»

10:30 «Битва

11:05 Т/с «Моя

екстрасенсiв»

прекрасна нянька»

13:50 «Україна має

16:10 Т/с «Не родись

талант!»

вродлива»

15:50 «Все буде

18:00 Абзац!

добре!»
18:00, 22:00 «ВiкнаНовини»
19:55, 22:50

08:00 Панфiлова
11:00, 19:00 Козирєв
online
11:45 DW. Новини
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

19:00 Суперiнтуїцiя
20:30 Х/ф «Час
вiдьом»

07:35, 17:30 «Облом.
UA»
08:10, 19:00, 00:00
«ДжеДАI»
08:30, 18:30, 23:30
«Спецкор»
09:00, 19:30
«Люстратор 7.62»
09:10 «Секретнi
матерiали»
10:25 Д/п «Лiтаки
Другої Свiтової
вiйни»
11:30 Д/п «Пiдземнi
мiста»
12:25 Х/ф «Земний
Апокалiпсис»
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 «Знищенi
за мить»

06:30 «TOP SHOP»

06:00, 22:40
Несподiванi злочинцi
06:50, 21:00
Загадковий дiагноз
07:40, 16:20 Правила
життя
08:30, 15:30 У
пошуках iстини
10:10 Динамо: як
стати магом
11:50, 17:10 Шукачi
скарбiв
12:40, 18:00 Шукачi
неприємностей
13:30, 18:50 У
пошуках пригод
14:20, 20:30 Наука
14:40, 19:40
Секретнi територiї
21:50 Берег акул
23:30 Вражаюче
вiдео

06:25, 06:50, 11:45,
12:10 Наука магiї
07:15, 14:30, 22:55
Голi та наляканi
08:05, 13:35, 18:35
Як це працює?
09:55, 10:20
Мисливцi за
релiквiями
10:50, 11:15, 19:05,
19:30 Вантажнi вiйни
12:40 Буремний
гараж
15:25, 15:50 Ефект
Карбонаро
16:20 Повний
форсаж
17:15, 17:40
Махiнатори на трасi
21:00 Смертельний
улов
22:00 Дорожнi
ковбої
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
09:15, 18:55 Про
головне
10:10 Гандбол. Лiга
Чемпiонiв. «Кадеттен
Шаффхаузен»
(Швейцарiя) - «Мотор»
(Запорiжжя)
11:25 Д/ф «Стародавнi
скарби Китаю»
13:15 Час-Ч
13:25 Т/с «Минають
роки, минають днi»
16:00 Театральнi
сезони
16:35 Вiра. Надiя.
Любов
18:15 Новини. Свiт
19:40 Т/с «Бiлявка»
21:30 Новини. Спорт
21:50 Перша студiя
23:00, 00:00 Пiдсумки
23:20 Вертикаль
влади

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
великому мiстi
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:20
Надзвичайнi новини
10:05, 20:20
Антизомбi
11:10, 23:15 Т/с
«Морська полiцiя.
Спецвiддiл»
12:45, 15:45 Факти.
День
13:20 Т/с «Код
Костянтина»
14:15, 16:10 Т/с
«Слiдчi»
16:50, 22:20 Т/с
«Вiддiл 44»
18:45, 21:05 Факти.
Вечiр
21:25 Т/с
«Снайпер-3.
Останнiй пострiл»

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

07:05 «Зiркове

06:00 Служба

життя. Слава в обмiн

розшуку дiтей

05:50, 07:55, 09:55,
14:55, 18:55, 20:55
Модний журнал
05:55, 07:30,
15:00, 18:30, 21:00
«Соцiальний пульс»
07:10 «Ландшафтнi
iгри»
09:45, 18:15
«Цивiлiзацiя
Incognita»
10:00, 16:50 «Алло,
лiкарю!»
11:00, 20:00
Володарi морiв
12:15 «Джаз-коло»
15:40 «Моднi iсторiї з
О. Новицькою»
16:00, 23:20 Магiя
природи
19:00 В гостях у Д.
Гордона. Б. Руденко
21:30 Кiнофан.
Здогадки Лi Мi
23:50 «Кумири»

06:35 Мультфiльм
07:00, 07:30, 08:00,
08:30, 09:00, 12:00,
14:00, 16:00, 17:40
Новини
07:15, 07:35, 08:10,
08:35 «Ранок з
IНТЕРом»
09:20, 12:25 Т/с
«Червона королева»
13:05 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 «Чорне
дзеркало»
00:00 Х/ф «Ванiльне
небо»

06:10, 16:10 Т/с

06:50, 08:10, 08:40
Iгри розуму
07:20, 13:10 Науковi
дурощi
07:40, 12:40 Зроби
або помри
09:20, 13:30, 19:30
Золото в холоднiй
водi
15:10 Цар
крокодилiв
17:40 Щоденник
Анни Франк:
Пiслямова
18:30 Суперспоруди
Третього рейха
21:00 Капiтуляцiя
21:50 Останнiй рiк
Гiтлера
22:40 80-i:
десятилiття, яке
створило нас
23:30 Розслiдування
авiакатастроф

«Жiночий лiкар 2»
07:00, 08:00, 09:00,
15:00, 19:00 Подiї
07:15, 08:15 Ранок з
Україною
09:15 Зоряний шлях
11:15, 19:45
«Говорить Україна»
12:40 Реальна
мiстика
13:25, 15:30 Т/с
«Королева бандитiв»
18:00 Т/с
«Клан ювелiрiв.
Зрадництво»
21:35 Футбол.
Вiдбiрний матч
до Євро 2016.
Македонiя - Україна
23:50 Подiї дня

Передплачуйте газету «Вишгород».

19:55, 22:50

22:50 Суперiнтуїцiя

«Танцюють всi!-8»

00:20 Стенд-Ап шоу

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!
18:25, 22:10
Останнiй мiф
19:50, 00:32 Час.
Пiдсумки дня
23:05 Особливий
погляд
23:30 Територiя
закону
23:45 Мiграцiйний
вектор

07:00, 09:00 Лобков.

08:30 Ранковий
«Свiдок»
09:00 «Кримiнальнi
справи»
09:55 Т/с «Iнспектор
Джордж Джентлi»
11:40, 22:00 Т/с
«CSI: Лас-Вегас
- 14»
13:15 Т/с «Убивчий
вiддiл. Стамбул»
15:00, 19:00 «Свiдок»
15:15 «Легенди
карного розшуку»
16:15 Х/ф «Людина в
зеленому кiмоно»
17:35 «Детективи»
19:30 Т/с «Кулагiн та
партнери»
21:30 Свiдок
23:45 Т/с «Копиновобранцi - 4»

06:45 М/с «Пiдлiтки
мутанти черепашки
нiндзя»
07:35 М/с
«Чагiнгтон»
08:00 Мультик з
Лунтиком
10:05 М/с «Клуб
Вiнкс: Школа
чарiвниць»
12:00 Повне
перевтiлення. Дiм за
тиждень
16:45 Одного разу
пiд Полтавою
17:45 Х/ф «Мiсiс
Даутфайр»
20:00 Х/ф «Доктор
Дулiттл»
21:40 Х/ф «Доктор
Дулiттл 2»
23:10 Х/ф «Дуже
страшне кiно»

на родину»
08:10 «Зiркове

06:05, 07:20 Kids
Time
06:07 М/с «Губка

життя. Зiрки iз
небайдужим

Боб - Прямокутнi
Штани»

серцем»

07:22 Т/с «Друзi»

09:10 Х/ф «На край

11:10 Т/с «Щасливi

свiту»

разом»

18:00, 22:00 «ВiкнаНовини»

16:00, 19:00
Супермодель поукраїнськи

18:30, 00:25 Т/с
«Коли ми вдома»

Вечiрнє шоу
08:00 Грошi:
Пархоменко
11:45 DW. Новини
11:55, 20:15Тут i
зараз: Сказано на
«Дощi»
14:00, 18:45, 04:45,
05:45 Настрiй на
«Дощi»
14:30 ТВлiтучка
16:10, 19:45 BBС на
«Дощi»
19:00 Online
20:00 Репортаж
«Дощу»
21:00, 00:00 Фiшман.
Вечiрнє шоу
22:00 Грошi

18:00, 01:15 Абзац!
21:00 Половинки

06:35 «Нове Шалене
вiдео по-українськи»
07:35, 17:30 «Облом.
UA»
08:10, 19:00
«ДжеДАI»
09:00 «Люстратор
7.62»
09:10 «Секретнi
матерiали»
09:25 Д/п «Таємна
зброя»
10:25 Д/п «Лiтаки
Другої Свiтової
вiйни»
12:25 Х/ф
«Атлантичний рубiж»
14:10 Т/с «Мисливцi
за старовиною»
16:00, 17:55
«Вiдеобiмба»
19:20 Х/ф
«Захисник»
21:10 Х/ф «RED-2»
23:30 Х/ф
«Гребберси»

06:30 «TOP SHOP»

06:00, 22:40
Несподiванi злочинцi
06:50, 21:00
Загадковий дiагноз
07:40, 16:20 Правила
життя
08:30, 15:30 У
пошуках iстини
09:20 Дiти Гiтлера
10:10 Iгри розуму
11:50, 17:10 Шукачi
скарбiв
12:40, 18:00 Шукачi
неприємностей
13:30, 18:50 У
пошуках пригод
14:20, 20:30 Наука
14:40, 19:40
Секретнi територiї
21:50 Напад акули
23:30 Вражаюче
вiдео

06:00, 08:30, 14:00,

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 «КВН-2015»

18:10 Як це зроблено?
06:25, 06:50,
11:45, 12:10 Ефект
Карбонаро
07:15, 14:30, 22:55
Акварiумний бiзнес
09:55 Смертельний
улов
10:50, 19:05 Сталевi
хлопцi
12:40 Повний форсаж
16:20, 16:45 У гонитвi
за класикою
17:15, 17:40
Махiнатори
20:00 Як влаштований
Всесвiт
21:00 Космос
шкереберть
22:00 Чоловiк i Всесвiт
23:50 Блискавичнi
катастрофи

Наш індекс у Каталозі місцевих періодичних видань 40007
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2+2
07:50 Вертикаль
влади
08:35 «Золотий
гусак»
09:25 М/с «Друзiянголи»
11:15 Д/ф
«Поцiлунок Путiна»
12:05 Етнографiчнi
замальовки. Грузiя
15:25 Богатирськi
iгри
16:45 Т/с «Вiкендовi
iсторiї»
20:00 З Росiї з
готiвкою
21:00 Новини
21:40 На пам’ять
22:10 ГОГОЛЬ FEST»
15
22:40 Мегалот
23:00 День Янгола

06:20 Х/ф «Цирк»
09:50 «Ландшафтнi
iгри»
10:00 Володарi
морiв
11:15 Х/ф «Бабетта
йде на вiйну»
14:00 Сiм чудес
України. Алупка
14:30, 16:30
«Цивiлiзацiя
Incognita»
15:00 Всесвiт
16:10 «Мистецтво
та час»
16:50 Iмена-легенди
17:10 Концерт
В. Павлiка
«Приречений на
любов»
18:50 Водне життя
20:00 Модний
журнал
21:00 Х/ф «Сiм
самураїв»

08:00 «Ранок покиївськи»
09:30 «Київ музика»
10:00 «Телемаркет»
13:00 «Приречений на
любов»
14:40, 16:00, 16:55,
18:00, 18:55, 20:55,
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»

08:00 «Караоке на

люблю тебе»

07:30 Стоп-10
08:20 Провокатор
10:05 Секретний
фронт
11:05 Антизомбi
12:00 Дiстало!
12:45 Факти. День
13:15 Громадянська
оборона
14:15 Iнсайдер
15:15 Т/с
«Снайпер-3.
Останнiй пострiл»
18:45 Факти. Вечiр
19:20 Надзвичайнi
новини. Пiдсумки
20:05 Х/ф
«Термiнатор-3.
Повстання машин»
22:10 Х/ф
«Термiнатор-2.
Судний день»

22:05 «Хата на тата»

самурай»

06:55 «Мультфiльм»

07:00, 15:00, 19:00

05:50 Х/ф «Тiнi

Подiї

08:45, 11:45

зникають опiвднi»

Украина»

07:15 Т/с «Жiночий

06:00 Мiжнародний
аеропорт Дубай
07:40 Зроби або
помри
09:20 Золото Юкону
11:50 Космос:
Простiр i час
13:30 Суперспоруди
Третього рейха
16:00 Космос:
прямiй ефiр
16:50 Комета Iсон
17:40 Людство з
космосу
18:30 Космiчна
подорож «Хаббла»
20:10 Земля з
космосу
21:00 90-i:
десятилiття, яке нас
об’єднало
23:30 Погляд
зсередини: ураган
«Катрина»

06:00, 22:20 Грошi

07:20 «Жди меня.

Штучний вiдбiр

11:30 «Речовий

10:00 Online

доказ». Чорна вдова

10:45 DW. Новини

13:10 «Детективи»

12:00, 00:30 Собчак

15:10 Т/с «Кулагiн та

13:45 Репортаж

партнери»

«Дощу»

19:00 «Свiдок»

14:00 Сорокiна

19:30 Х/ф «16

15:20 Велика Змiна

кварталiв»

2: Лекцiя

21:20 Х/ф «Ударна

19:20 Грошi:

група»

Пархоменко

23:10 Х/ф

20:00 Hard day’s

«Американський

night

нiндзя - 3: криваве

21:30 Круглий стiл

полювання»

23:15 Бєлковський

00:55 Х/ф «Воїн

на «Дощi»

Пiвночi»

08:55, 19:30 ТСН
09:50 «Свiтське
життя»
10:50 Х/ф
«Травневий дощ»
12:45 Х/ф «Маша»
14:40 «Вгадай ящик»
15:40 «Спецiальний
випуск. Вечiрнiй
квартал»
16:35 «Вечiрнiй
квартал»
18:30 «Розсмiши
комiка»
20:15 «Українськi
сенсацiї»
21:00 «Лiга смiху.
Чемпiонат України з
гумору»
00:10 Х/ф «P.S. Я

08:40 «Школа
доктора
Комаровського»
09:30, 03:35 Х/ф

лiкар 2»
08:50, 01:00
Вiдверто з М.

«Бережiть жiнок»

Єфросинiною

12:15 «Кохання з

10:00, 00:00

першого погляду»

Зоряний шлях.

13:15 Т/с

Субота

«Генеральська

11:00 Х/ф «Ванька»

невiстка»

13:00, 15:20 Т/с

17:00 «Щастя з
пробiрки. Через 9
мiсяцiв»
18:00, 20:30 Х/ф

«Господарка
великого мiста»
17:10, 19:40 Т/с «А

«Два Iвани»

снiг кружляє»

20:00 «Подробицi»

22:00 Х/ф «Вiчна

22:25 Т/с «Фродя»

казка»

Майданi»

06:00, 07:55 Kids
Time
06:05 М/с «Пригоди

09:00 «Все буде
Джиммi Нейтрона»
смачно!»
10:00, 00:10 Т/с
«Коли ми вдома»

08:00 Хто зверху - 3
10:00 Ревiзор
13:10 Страстi за
ревiзором

10:55 «Нацiональне
15:20 Хто зверху? - 4
талант-шоу
«Танцюють всi!-8»
14:50 «Зваженi та

17:15 М/ф
«Гладiатори Риму»
19:15 М/ф «Тор:
Легенда вiкiнгiв»

щасливi - 5»
21:00 Х/ф «Вiкiнги»
19:00 «Х-Фактор - 6»

22:55 Х/ф «Останнiй

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
10:10 Сiмейний лiкар
10:35 Модне здоров’я
13:10 Кiно з Янiною
Соколовою
14:10 ПроОбраз з
Наталкою Фiцич
15:10, 03:15 Феєрiя
мандрiв
18:35 Фактор безпеки
19:25 Машина часу
21:00, 00:20 Велика
полiтика
22:30 Твоя влада
23:35 Мiграцiйний
вектор

06:00 Мультфiльми
07:50 «Нове Шалене
вiдео по-українськи»
10:10 «Вайпаут»
13:00 «ДжеДАI»
14:00 «Реал-Бодрiт»
15:00 Т/с
«Мушкетери»
17:10 Х/ф
«Захисник»
19:00 Х/ф «Спека»
21:00 Х/ф «Операцiя
«Валькiрiя»
23:10 Чемпiонський
бiй за версiєю WBO:
Террi Фланаган
(Великобританiя)
- Дiєго Магдалено
(США) Лiам Смiт
(Великобританiя)
- Джон Томпсон
(США). Трансляцiя з
Великобританiї

06:30 «TOP SHOP»

07:30 Байдикiвка
08:05 М/с
«Смiшарики»
08:40 М/с
«Лалалупси»
10:35 М/с «Стiч!»
10:55 М/ф «Лiсовий
патруль»
12:05 М/ф «Ведмедiсусiди. Зимовi
канiкули»
13:15 Х/ф «Доктор
Дулiттл 4»
14:50 Х/ф «Доктор
Дулiттл 5»
16:30 Х/ф «Доктор
Дулiттл»
18:00 Х/ф «Доктор
Дулiттл 2»
21:35 Одного разу
пiд Полтавою
23:00 Дайош
молодьож!
00:30 Одна за всiх

07:30 Д/ф

06:25, 13:35, 23:50
Махiнатори
07:15 Дорожнi
ковбої
08:05 Смертельний
улов
09:00 Великий улов
09:55 Iржава iмперiя
10:50, 11:15 Склади:
битва в Канадi
11:45, 12:10
Мисливцi за
релiквiями
12:40 Швидкi та гучнi
14:30, 22:55 Вуличнi
перегони
15:25, 00:45 Космос
шкереберть
16:20 Як
влаштований
Всесвiт
18:10, 19:05, 20:00
«Фантом Воркс»
21:00 Долина
сходження

«Аджимушкай»
08:10, 17:40
Мiстична Україна
09:00 Дiти Гiтлера
10:40 Майбутнє
Землi
12:20 Дика Iталiя
13:10 Дика Флорида
15:10 У пошуках
пригод
19:20 Секретнi
територiї
21:00 Динозаври:
таємний код
22:00 Пастка для
динозаврiв
23:00 Несподiванi
злочинцi

07:40 «Чи знаєте ви,
що...»
08:10 «Мультфiльми»
09:50 М/ф «Багз
Баннi»
10:50 М/ф «Лис i
пес»
12:20 М/ф «Бi Мувi:
Медова змова»
14:00 Х/ф «Програма
захисту принцес»
15:50 «Розсмiши
комiка»
16:40 «Орел i Решка»
21:00 «Орел i Решка.
Шопiнг 2015»
22:00 «КВН»
00:00 Х/ф
«Побачення моєї
мрiї»
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07:20 Шеф-кухар
країни
10:00 Школа Мерi
Поппiнс
11:15 Т/с «Вiкендовi
iсторiї»
15:25 Д/ф «Формула
життя О. Палладiна»
15:45 Чоловiчий
клуб. Бокс
16:50 Д/ф «Вiдмовся
вiд завтрашнього
дня»
18:20 Т/с «Бiлявка»
21:00 Новини
21:30 Прем’єрмiнiстр України
А. Яценюк про
реформи
21:40 Перша
шпальта
22:15 ГОГОЛЬ FEST»
15
23:00 День Янгола

06:30 Х/ф «Вусатий
нянь»
08:05 «Українськi
сенсацiї»
09:00 Лотерея
«Лото-забава»
09:40 «Маша i
ведмiдь»
10:05 ТСН
12:15 «Iнспектор
Фреймут 2»
13:40 «Мiняю жiнку
- 10»
15:00, 16:25 «Чотири
весiлля 4»
17:40 М/ф «Альоша
Попович i ТугаринЗмiй»
19:20 «10 хвилин з
прем’єр-мiнiстром»
19:30 «ТСНТиждень»
21:00 «Маленькi
гiганти»
23:20, 00:20
«Свiтське життя»

06:00 Х/ф «Канiкули
Петрова i Васєчкiна»
09:00 Зiрка YouTube
10:20, 12:15, 13:00
Дивитись усiм!
11:15 Труба мiстера
Сосиски
12:45 Факти. День
13:30 Х/ф
«Термiнатор-2.
Судний день»
16:40 Х/ф
«Термiнатор-3.
Повстання машин»
18:45 Факти тижня
20:25 10 хвилин з
Прем’єр-мiнiстром
України
20:35 Х/ф
«Термiнатор-4.
Нехай прийде
спаситель»
22:55 Х/ф «Соломон
Кейн»

08:00 «Ранок покиївськи»
09:30 «Київ музика»
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»

07:00 «Все буде

06:00 Х/ф «Бабетта
йде на вiйну»
13:20 Печерний
храм Дацзу
13:50 Сiм чудес
України. Батурин
15:00 Перехрестя
живої природи
17:00 Концерт
В. Павлiка
«Приречений на
любов»
18:40 «Моднi iсторiї з
О. Новицькою»
19:00 Дивовижний
свiт
20:00 «Цивiлiзацiя
Incognita»
20:15, 23:50
«Кумири»
21:35 Iмена-легенди
22:00 Х/ф «Омар
Мартiнес»
00:00 «Вихiдний,
пiсля опiвночi»

06:10 «Мультфiльм»
06:45 Х/ф «Вiй»
08:10 «уДачний
проект»
09:00 «Готуємо
разом»
10:00 «Орел i Решка.
Ювiлейний»
11:00 Х/ф «Два
Iвани»
15:00 Х/ф «Кохання
з випробувальним
термiном»
19:00 «Кохання з
першого погляду»
20:00 «Подробицi
тижня»
21:40 «10 хвилин з
Прем’єр-мiнiстром»
22:00 Х/ф
«Генеральська
невiстка»
01:55 Х/ф «Ванiльне
небо»

06:40 Подiї

07:40 Зроби або
помри
10:10 Панорама 360°
Об’єкт всесвiтньої
спадщини
11:00 Бiльше, нiж
фокуси з Дi Ем Сi
11:50 Космос:
Простiр i час
13:30, 19:20, 20:10
Суперспоруди
Третього рейха
14:20 Моє життя з
горилами
16:00, 16:50
Апокалiпсис:
сходження Гiтлера
21:00 Капiтуляцiя
21:50 Останнiй рiк
Гiтлера
22:40 Смертельна
армiя Гiтлера: «Дас
Рейх»
23:30 Великi рейди
Другої свiтової вiйни

06:45, 11:45

07:30 Реальна
мiстика
09:15 Т/с
«Господарка
великого мiста»
13:10 Т/с «А снiг
кружляє»
17:00, 20:00 Т/с
«Щастя є»
19:00, 06:00 Подiї
тижня з О. Панютою
19:40 10 хвилин iз
прем’єр-мiнiстром
22:00 Х/ф «Ванька»
00:00 Зоряний шлях

Передплачуйте газету «Вишгород».
СКИДКИ на работы+материалы.
Кровельные работы под ключ. Мансардные
крыши, стропильные системы. Мягкая кровля,
металл, битумная, полимерная, керамическая
черепица.Облицовка, утепление домов, квартир.
Сайдинг, фактурная штукатурка, короед,
термопанели.
Доставка материалов. vash-prorab.com.ua
(096) 972-15-14, (066) 839-34-83
Повідомлення
про розробку детального плану території земельних
ділянок садового товариства
(на території Литвинівської сільської ради)
Розробляється детальний план території земельних
ділянок садового товариства «Монастирське поселення
«Спаське» на території Литвинівської сільської ради. Громадські слухання з цього приводу відбудуться у вівторок
третього листопада 2015 р. о 13:00 за адресою: м. Вишгород, вул. Н. Шолуденка, 6-г, офіс 162.
Усні та письмові зауваження і пропозиції приймаються впродовж місяця з дня публікації оголошення (до третього листопада 2015 р.) за тією ж адресою: м. Вишгород,
вул. Н. Шолуденка, 6-г, офіс 162. Тел. для довідок: 096-45402-52 (Людмила Франківна).

добре!»
09:00 «Все буде
смачно!»
10:25 «Караоке на
Майданi»
11:25 «МастерШеф
- 5»
15:50 «Х-Фактор - 6»
19:00 «Битва
екстрасенсiв 15»
21:20 «Один за всiх»
22:35 «Врятуйте
нашу сiм’ю - 4»

06:00, 07:55 Kids
Time
06:05 М/с «Пригоди
Джиммi Нейтрона»
07:57 Єралаш
09:50 М/ф
«Гладiатори Риму»
11:45 М/ф «Тор:
Легенда вiкiнгiв»
13:15 Х/ф «Ерагон»
15:20 Х/ф «Вiкiнги»
17:20 Х/ф «Час
вiдьом»
19:10 М/ф «Астерiкс:
Земля богiв»
21:00 Х/ф «Троя»
00:05 Х/ф
«Олександр»

07:30, 08:30, 09:30,

06:00 Мультфiльми

10:30, 11:30, 12:30,

07:50 «Нове Шалене

13:30, 14:30, 15:30,

вiдео по-українськи»

16:30, 17:30 Час.

10:00 «Богатирi»

Важливо

11:00 «Люстратор

11:10 Будемо жити

7.62»

14:35 Модне здоров’я
15:10 П’ятий поверх
17:35 Велика полiтика
18:30 Вiкно в Європу
21:40 Час-Time

12:00 «Цiлком таємно»
13:00 «Секретнi
матерiали»
14:00 «Реал-Бодрiт»
15:00 Х/ф
«Помпеї:Апокалiпсис»

22:25 «Реформи»

16:50 Х/ф «Операцiя

22:50 Кабiнети

«Валькiрiя»

23:15 Фiнансовий

19:00 Х/ф «RED-2»

тиждень

21:30 «Профутбол»

23:30 Територiя

23:15 Х/ф

закону

«Гребберси»

06:00 «Спецiя»
06:30 «TOP SHOP»
07:40 «Чи знаєте ви,
що...»
08:10 «Рецепти щастя.
Нова iсторiя»
09:00 М/ф «Лис i пес»
10:45 М/ф «Бi Мувi:
Медова змова»
12:15 Х/ф «Програма
захисту принцес»
14:00 «Розсмiши
комiка»
15:00 «Орел i Решка»
17:45 «Орел i Решка.
Шопiнг 2015»
18:45 «Вечiрнiй
квартал»
20:10 Х/ф «Старськi
та Гатч»
22:10 «КВН»

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

Штучний вiдбiр

05:10 Х/ф «Пiдiрване
пекло»
06:50 Т/с

08:00, 18:00 Грошi

«Королiвство

12:45 Вихiд в люди

кривих»

13:00 Круглий стiл

10:35 «Народний
кухар»

14:45 Репортаж

12:00 «Крутi 90-тi»

«Дощу»

12:55 Х/ф «Сiм днiв

15:00, 17:00, 19:00,

до весiлля»
14:50 «Розсмiши

21:00 Тут i зараз

комiка»

15:20 Велика Змiна

16:40 «Легенди
карного розшуку»

2: Лекцiя

19:00 Т/с «Сiмейна

20:00 Собчак

iсторiя»

22:20 Сорокiна

23:00 Х/ф «У полонi
космосу»

23:15 Говорiть з
Юлiєю Таратутою

00:40 Х/ф «Пiдземна
пастка»

06:00 М/ф «Тiмотi
Твiдл»
08:05 М/с
«Смiшарики»
08:40 М/с
«Лалалупси»
09:00 Мультик з
Лунтиком
09:40 М/с «Дорадослiдниця»
11:25 М/ф «Ведмедiсусiди. Зимовi
канiкули»
12:30 М/ф «Лiсовий
патруль»
13:40 М/ф «Лiкар
Айболiт»
14:50 Х/ф «Доктор
Дулiттл 4»
16:30 Х/ф «Доктор
Дулiттл 5»
18:00 Х/ф «Мiсiс
Даутфайр»
21:35 Одного разу пiд
Полтавою
23:00 Дайош
молодьож!

06:00 Правда життя
07:30 Д/ф «Че
Гевара»
08:10, 17:40
Мiстична Україна
10:40 Динозаври:
таємний код
12:20 Дика Флорида
13:10 Острови
кохання
14:10 Кришталевi
озера Альп
15:10 У пошуках
пригод
19:20 Секретнi
територiї
21:00 Майбутнє
Землi
23:00 Несподiванi
злочинцi

06:00 Як це працює?
08:05 Рiчковi
монстри
09:00 Втеча вiд
погонi
09:55 Як
влаштований
Всесвiт
10:50 Космос
шкереберть
11:45 Чоловiк i
Всесвiт
12:40, 21:00 I знову
не намагайтеся
повторити
13:35, 22:00
Руйнiвники легенд
14:30, 22:55 Крiзь
магiю до зiрок
18:10 Великий улов
19:05 Смертельний
улов
20:00 Дорожнi
ковбої
23:50 Швидкi та гучнi

Наш індекс у Каталозі місцевих періодичних видань 40007

СКИДКИ на работы+материалы.
Ремонтные услуги любой сложности.
Перепланировки, подвесные потолки,
гипсокартон. Отопление, теплый пол,
водопровод, канализация. Плитка, стяжка,
штукатурка, шпаклевка, сантехника,
электрика. Балконы под ключ.
Доставка материалов. vash-prorab.com.ua
(096) 972-15-14, (066) 839-34-83

Загублене свідоцтво про право
власності на житло (квартиру загальною площею 53, 9 кв. м за
адресою: м. Вишгород, вул. Н. Шолуденка, 8, кв. 51), що належить на
праві приватної, спільної власності
Зінаїді Андріївні Кострубіцькій та
членам її сім’ї – Євгенію Григоровичу Кострубіцькому та Олені Євгеніївні Кострубіцькій, видане Вишгородською міською радою 29 квітня
1996 року, вважати недійсним.

СКИДКИ на работы+материалы.
Строительство — дома, пристройки,
павильоны, гаражи, навесы,
беседки. Бани, бассейны. Ворота —
откатные, распашные, секционные,
заборы любой сложности.
Доставка материалов.
vash-prorab.com.ua
(096) 972-15-14, (066) 839-34-83

ВИШГОРОДСЬКА ОБ’ЄДНАНА ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА ІНСПЕКЦІЯ
ГУ ДФСУ У КИЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ ОГОЛОШУЄ КОНКУРС
НА ЗАМІЩЕННЯ ВАКАНТНИХ ПОСАД
- начальника відділу
гістра, спеціаліста, які вільно володі- головного державного ревізора –
ють державною мовою, комп’ютером,
інспектора
з досвідом роботи за фахом не менше
- головного державного інспектора
3-ох років.
- старшого державного ревізора –
Термін подання документів – 30
інспектора.
днів від дня опублікування оголошенУчасть у конкурсі можуть взяти
ня.
громадяни України з повною вищою
За інформацією звертатись до відосвітою за фахом фінансово-еконоділу персоналу за адресою:
мічного, юридичного спрямування з
м. Вишгород, пл. Шевченка, 1-а,
освітньо-кваліфікаційним рівнем макім. 15. Тел. (04596) 5-10-16

Безкоштовні
оголошення

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

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

Гараж №48 (євроремонт),
кооператив «Екран». Тел: (096) 271-70-92
Земельну ділянку 0,1 га. Акт приватизації.
Тел. (063) 654-09-65
Погріб, вул. Шолуденка, 6 у м. Вишгороді.
Тел: (066) 629-43-51, (093) 484-48-47, Євген
Багажник для «Жигулів».
Тел: (067) 748-40-27, (097) 330-15-37
Кімнату з балконом. Тел: (04596) 5-21-01

ОРЕНДА ПРИМІЩЕННЯ,
ІІ поверх, вул. В. Симоненка, 3-г.
Тел: (097) 285-50-48

Вважати недійсним втрачений
Державний акт на землю № 113,
виданий на ім’я Геннадія Івановича
КІР’ЯНОВА від 19.05.2000 р.

Вибори 25 жовтня

Вишгород

Сергій
НОВІК

Оксана
ПОДШИВАЛКІНА

Антон
ПРОКОПЕНКО

Георгій
ЧЕБАН

Олексій
ЧЕРНЯХІВСЬКИЙ

Ірина
ЧУБАЧ

(Початок див. на стор. 6)
Із 2006 по 2014 р. займався підприємницькою діяльністю (торгівля виробів із натурального дерева).
У 2013 році закінчив Інститут післядипломної освіти
ім. Тараса Шевченка, юридичний факультет, спеціальність «правознавство». Із квітня 2014 року по
теперішній час — надання юридичних консультацій
і послуг на громадських засадах. Не одружений, дітей не має.
Кандидат у депутати Вишгородської міської
ради. Округ № 29.
ПОДШИВАЛКІНА Оксана Федорівна
Дата і місце народження:
14.12.1969, м. Київ.
Навчальний заклад, спеціальність:
Київський політехнікум зв’язку.
Місце роботи:
Із 1990 р. по 1994 р. працювала на посаді начальника відділення зв’язку Вишгород-1.
Із 1994р. по теперішній час займається підприємницькою діяльністю.
Громадська активність:
Член «Асоціації роботодавців Вишгородщини»,
яка займається організацією свят та інших заходів,
благодійністю та підтримкою розвитку міста. Допомога учасникам АТО.
Біографія:
Українка, громадянка України.
Із дня народження проживає в м. Вишгороді.
1977 по 1987р. навчалась у загальноосвітній
школі №2 м. Вишгорода.
В 1990 році закінчила Київський політехнікум
зв’язку.
Із 1990 р. по 1994 р. працювала на посаді начальника відділення зв’язку Вишгород-1.
Із 1994 р. по теперішній час займається підприємницькою діяльністю.
Одружена, має сина.
Кандидат у депутати Вишгородської міської
ради. Округ № 22.
ПРОКОПЕНКО Антон Сергійович
Дата і місце народження:
15 травня 1985 року, м. Вишгород.
Навчальний заклад, спеціальність:
У 2002 році закінчив Вишгородську спеціалізовану загальноосвітню школу І-ІІІ ступенів «Сузір›я».
У 2010-му здобув вищу освіту за кваліфікаційним
рівнем «магістр», спеціальність «водні біоресурси»
в Національному університеті біоресурсів і природокористування та одержав кваліфікацію «дослідник
аквакультури».
Місце роботи:
Із 2002 по 2003 р. працював на посаді робітника
в Національному еколого-натуралістичному центрі
учнівської молоді (м. Київ). Із 2003 по 2005 р. — на
посаді провідного іхтіолога іхтіологічного відділу Київської облдержрибінспекції (м. Вишгород). У 2005
році звільнений з посади за переведенням до Верхньодніпровського державного басейнового управління охорони водних живих ресурсів (м. Київ). 20072009 — провідний іхтіолог у Головному державному
управлінні охорони, використання і відтворення водних біоресурсів та регулювання рибальства в м.
Києві та Київській області (м. Київ). 2009-2011 —
головний спеціаліст відділу іхтіології в Головному
державному управлінні охорони, використання і
відтворення водних біоресурсів та регулювання рибальства в м. Києві та Київській області (м. Київ).
2011-2012 — Головне державне управління охорони,
використання і відтворення водних біоресурсів та регулювання рибальства в м. Києві (Головрибвод) (м.
Київ), заступник начальника відділу іхтіології. 20122013 — ТОВ «Тихий хід» (м. Вишгород), директор.

2014-2015 — Управління охорони, використання
і відтворення водних біоресурсів та регулювання
рибальства в Київській області (Київрибоохорона),
начальник відділу іхтіології та регулювання рибальства. Із лютого 2015 і по теперішній час — заступник голови Громадської організації «Спілка рибалок
та мисливців України», радник з питань іхтіології та
рибного господарства Громадської організації «Асоціація рибалок-промисловиків». Кваліфікаційний
сертифікат інженера-проектувальника (Мінрегіонбуд) від 13.03.2013 АР № 006763. Свідоцтво дорадника у сільському господарстві від 19.09.2014.
Біографія:
Не належить до жодної політичної партії.
Корінний мешканець м. Вишгорода.
Одружений, виховує доньку.
Кандидат у депутати Вишгородської міської
ради. Округ № 13.
РОСТОВСЬКИЙ Олексій Романович
Дата і місце народження:
31.01.1989, м. Вишгород.
Навчальний заклад, спеціальність:
Ніжинський державний університет ім. М. Гоголя, психолог.
Місце роботи:
Із 2008 року — підприємець, засновник ГО «АпТаун».
Громадська активність:
Активний співорганізатор фестивалів та масових подій у місті.
Біографія:
У 2006 році закінчив ЗОШ № 1 в м. Вишгороді, у
2011-му — Ніжинський державний університет ім. М.
Гоголя, факультет психології та соціальної роботи.
Працював менеджером з реалізації у видавництві
ЗАТ «Юридична практика» та ТОВ «Освіта України», менеджером з адміндіяльності ЖБК «Горизонт
Сервіс», директором ТОВ «ОО «Київські зорі». Із
2008 року — підприємець. У 2012 році – засновник
ГО «АпТаун». Одружений, дітей не має.
Кандидат у депутати Вишгородської міської
ради. Округ № 8.
СОРОКІН Дмитро Павлович
Дата і місце народження:
30 липня 1989 року в місті Вишгороді Київської
області.
Навчальний заклад, спеціальність:
Із 1996-го до 2006-го року навчався у Вишгородський районній гімназії «Інтелект», отримав атестат
із відзнакою про повну загальну середню освіту. У
червні 2006 року почав навчатися у Національному
авіаційному університеті, в Інституті економіки та
менеджменту на факультеті менеджменту та логістики. 30 червня 2010 року отримав атестат про
освіту та диплом бакалавра з менеджменту. Із жовтня 2010 по жовтень 2012 навчався у бізнес-школі
при University of Wales, де, захистивши дисертацію,
отримав диплом Masters of Business Administration за
спеціалізацією «стратегічний менеджмент».
Місце роботи:
У липні 2007 року почав стажування, яке потім
переросло в постійну роботу, у компанії ТОВ «ТК
«Дашуківські бентоніти». Роботу в даній компанії закінчив у листопаді 2009 року. Із січня 2013-го по вересень 2014-го працював у комерційних структурах
на посадах менеджера з маркетингу та проектного
менеджера. Із квітня по серпень 2015 року працював
на посаді проектного менеджера у компанії «Ketchup
Loyalty Marketing Agency» Ltd.
Громадська активність:
У вересні 2014 року, втративши роботу але маючи на меті допомогти армійцям на Сході країни,
організовував (разом зі знайомим) волонтерсько-

Олексій
РОСТОВСЬКИЙ

3 жовтня

Дмитро
СОРОКІН

2015 року

11

Тетяна
ЧАСОВСЬКИХ

Наша команда йде на вибори!
інформаційний проект «#нехватаетрук». Даний проект стрімко розвинувся по всій країні і активно функціонує по сьогоднішній час.
Біографія:
Українець, громадянин України.
Мати — Сорокіна Олена Петрівна, 1960 р. н.,
українка, лікар-педіатр, працювала у Вишгородській
районній лікарні, школі та дитячому садку.
Батько — Сорокін Павло Павлович, 1954 р. н.,
українець, за освітою інженер- системотехнік, працював на вишгородському заводі «Карат», на даний
момент займає посаду консультанта голови правління промислового комбінату в Черкаській області.
Не одружений, дітей не має.
Кандидат у депутати Вишгородської міської
ради. Округ № 4.
ЧАСОВСЬКИХ Тетяна Миколаївна
Дата і місце народження:
1 грудня 1957 року в місті Петропавловськ Камчатської області.
Навчальний заклад, спеціальність:
Після закінчення школи вступила в Алтайський
політехнічний інститут (м. Барнаул, Алтайський
край) на спеціальність «Прикладна математика».
Закінчила інститут у 1980 році з присвоєнням кваліфікації «інженер-математик». У 2000 році закінчила спеціалізовані курси при Аудиторській палаті
України, отримала кваліфікацію аудитора. У 2011
році закінчила курси за спеціальністю «Практична
психологія» та отримала кваліфікацію «психологконсультант».
Місце роботи:
У 1981 році пішла працювати у Вишгородське
спеціальне конструкторсько-технологічне бюро
(ВСКТБ) на посаду інженера-математика. У 1993му — закінчила курси бухгалтерів та із 1993-го по
2000-ий працювала бухгалтером на підприємствах
різних форм власності. Із 2000-го р. по 2008-ий працювала в Аудиторській компанії «УПК-Аудит» на
посадах аудитора, провідного аудитора, головного
аудитора. Із 2008-го по 2011-ий р. працювала в страховій компанії головним бухгалтером. Із 2011 року
по теперішній час працює в аудиторській компанії
головним аудитором.
Громадська активність:
Має активну життєву позицію. Із 2013 року – організатор турніру з плавання для дітей від 5 до 14
років, який проводиться двічі на рік.
Біографія:
Із 1965 року по 1975 рік навчалась у середній
школі № 41 міста Самарканд, Узбекистан. У 1981
році переїхала з родиною в м. Вишгород.
Одружена. Має двох дітей.
Кандидат у депутати Вишгородської міської
ради. Округ № 16.
ЧЕБАН Георгій Васильович
Дата і місце народження:
17.11.1965, м. Котовськ, Одеська область.
Навчальний заклад, спеціальність:
Тираспольський державний педагогічний інститут ім. Т. Г. Шевченка, вчитель російської мови і літератури; Київський інститут політології та соціального
управління, політолог;
Український інститут ринкових відносин і підприємництва за спеціальністю «Організація і планування зовнішньоекономічних зв’язків», кваліфікація
«економіст».
Місце роботи:
Із 2008 року по теперішній час — директор Вишгородського міського комунального підприємства
«Водоканал».
Громадська активність:
Член «Асоціації роботодавців Вишгородщини»,

яка займається організацією свят та інших заходів,
благодійністю та підтримкою розвитку міста.
Член ради Асоціації «Укрводоканалекологія»,
яка об’єднує 253 водоканали України.
Біографія:
Громадянин України.
1982 р. – закінчив СШ № 5 (м. Котовськ Одеської обл.).
1987 р. – закінчив Тираспольський педагогічний
інститут ім. Т. Г. Шевченка.
1992 р. – закінчив Київський інститут політології.
1992 р. – закінчив Український інститут ринкових відносин і підприємництва.
1992 р. — завідувач відділу зовнішньоекономічних зв’язків фірми «Софія Київська».
1998 р. — генеральний директор фірми «Софія
Київська».
2000-2008 — працював у комерційних установах.
Із 2008 року працює на посаді директора Вишгородського міського комунального підприємства
«Водоканал». Експерт у сфері житлово-комунального господарства.
Одружений, має двох дітей (доньку та сина).
Не належить до жодної політичної партії.
Кандидат у депутати Вишгородської міської
ради. Округ № 9.
ЧЕРНЯХІВСЬКИЙ Олексій Анатолійович
Дата і місце народження:
05.09.1979, м. Житомир.
Навчальний заклад, спеціальність:
Українська медична стоматологічна академія,
спеціальність «Лікувальна справа». Інтернатура
«Терапія».
Місце роботи:
Головний лікар комунального закладу «Вишгородський РЦПМСД».
Громадська активність:
Реалізація медичної реформи на посаді головного лікаря Вишгородського РЦПМСД.
Біографія:
2003-2005 рр. – працював на посаді дільничного
терапевта у Вишгородській районній лікарні. 20052012 – дільничним терапевтом в Новопетрівській
дільничній лікарні Вишгородського району. 2013 —
переведений на посаду дільничного терапевта в
комунальний заклад «Вишгородський РЦПМСД».
Із 2014 р. — головний лікар комунального закладу
«Вишгородський РЦПМСД».
Кандидат у депутати Вишгородської міської
ради. Округ № 34.
ЧУБАЧ Ірина Леонідівна
Дата і місце народження:
26.06.1964, м. Київ.
Навчальний заклад, спеціальність:
Переяслав-Хмельницький ДПУ ім. Г. Сковороди, бакалавр, соціальний педагог.
Місце роботи:
ЦРЛ в м. Вишгороді, ліфтер.
Громадська активність:
У 1994 році обрана заступником голови Спілки
багатодітних матерів м. Вишгорода. Із 1995 р. по теперішній час є засновником БГО «Заради спасіння
миру». Із 2015 по теперішній час – член ГО Центр
розвитку для дітей та батьків «Інфанта» (м. Вишгород).
Біографія:
Заміжня, має чотирьох дітей. 1979 р. працевлаштувалась на з-д «Карат» у м. Вишгороді. 1985 р. –
закінчила курси бухгалтерів. Із 2013 р. по теперішній
час працює в ЦРЛ в м. Вишгороді на посаді ліфтера.
Кандидат у депутати Вишгородської міської
ради. Округ № 31.
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Вишгород
Вибори 25 жовтня

Наша
команда
йде на
вибори!
Маковська
Аліна
Валеріївна
округ №13
(320346)

Осадчий
Валерій
Борисович
округ №31
(320351)

Колодій
Олександр
Миколайович
округ №18
(320347)

Шугайло
Ірина
Валеріївна
округ №33
(321399)

Демінський
Геннадій
Ростиславович
округ №9
(320344)

Осадча
Олеся
Дмитрівна
округ №32
(321399)

Гринчишин
Сергій
Сергійович
округ №21
(320348)

Базак
Сергій
Володимирович
округ №19
(320347)

Шугайло
Анатолій
Борисович
округ №17
(320347)

Попов
Юрій
Петрович
округ №10
(320345)

Хахулін
Владислав
Костянтинович
округ №2
(320342)

Жадан
Андрій
Миколайович
округ №29
(320351)

Гущин
Ігор
Володимирович
округ №12
(320345)

Супонев
Дмитро
Олександрович
округ №24
(320342)

Іванов Трохим
Сергійович —
кандидат на посаду
Вишгородського
міського голови

Данилюк
Роман
Миколайовия
округ №30
(320351)

Жадан
Сергій
Миколайович
округ №7
(320344)

Іду у депутати

Веду активний спосіб життя, до чого і вас закликаю

Віталій КРАВЧУК,
кандидат
у депутати
Вишгородської
міської ради по
25 виборчому
округу та кандидат
в депутати
Вишгородської
районної ради по 6
виборчому округу

Я, Кравчук Віталій Станіславович, народився 20 грудня 1974 року в місті Вишгороді Київської області у сім’ї робітників. А
зараз уже й сам виховую доньку.
Середню освіту здобув у Вишгородській
ЗОШ № 3. У 2007 році закінчив Львівський
державний університет фізичної культури і
спорту і отримав повну вищу освіту за спеціальністю «Олімпійський та професійний
спорт». Набуті за роки навчання знання вміло
застосовую на практиці. Свій трудовий шлях
розпочав у 1995 році і протягом десяти років
займав посади від тренера до завідуючого

водно-спортивної бази в КП «УФКС» Вишгородської міської ради. Обіймав посади президента Львівської обласної організації Асоціації джиу-джитсу України, тренера-викладача
Львівської ДЮСШ.
Нині працюю у сфері реклами та нерухомості Вишгородщини. Дотримуюсь здорового способу життя та активно пропагую його,
підтримую різноманітні спортивні змагання й
свята у Вишгороді.
Постійно мешкаю безпосередньо на окрузі, від якого балотуюся, тому його проблематику знаю не зі слів. Для цього я розробив

свою власну програму, з якою висуваюсь у
депутати. Вона не тільки моя, а «наша» –
для всіх мешканців міста та Вишгородського
району. В програмі я приділив увагу ключовим проблемам, а саме: медицині, ЖКГ, соціальній сфері, освіті, земельним питанням.
Я — людина слова і не буду давати порожніх
обіцянок, бо як потім людям в очі дивитись?!
Тому робитиму все, що від мене залежить, –
це і є мій девіз.
(Мою програму читайте
в наступному випуску газети)

«Зимові» тарифи
Тема дня

1 жовтня в Україні почали діяти зимові
тарифи на газ. Відповідно до затверджених
норм, споживачі, які протягом місяця використають до 200 кубометрів блакитного палива, будуть розраховуватися за вдвічі меншим
тарифом – 3,6 грн за один кубометр. Обсяги
понад 200 кубів — по 7,188 грн. Зазначимо,
що тариф 7,188 грн за один кубометр, незалежно від обсягів споживання, діє для всіх
споживачів упродовж «літнього» періоду – від
1 травня до 30 вересня.

Знай наших!

ПРОфутбол
Сергій ШКОЛЬНИЙ, заступник директора
з навчально-тренувальної роботи КП
«УФКС Вишгородської міської ради»
У минулі вихідні відбулись чергові футбольні ігри.
Першість м. Києва:
U21 ФК «Чайка» (тренер О. Черкай) — ФК
«Переможець»: (3:2).
ФК «Чайка» (1999 р.н.) – ФК «Оболонь»
(1:1)

Перемоги та поразки ФК «Чайка»
ФК «Чайка» (2003 р.н.) – ФК «Атлет» (0:4)
ФК «Чайка» (2005 р.н.) – ФК «Поділ» (0:1)
ФК «Чайка» (2004 р.н.) – ФК «Поділ» (1:0)
ФК «Чайка» (2006 р.н.) – ФК «Поділ» (2:0).
Невдалою вийшла гра дорослої команди
ФК «Чайка», яка з рахунком 2:1 поступилася
київському ФК «Говерла». Натомість вдало
продовжують свої виступи у Першості України
представники Вишгорода. ФК «Чайка» U17
(тренер — В. Сидорчук) перемогла київський
ФК «Арсенал» із рахунком 3:1. А їх молодші

одноклубники U15 (тренер – Д. Омельченко)
перемогли ФК «Арсенал» із рахунком 1:0.
Цікавими обіцяють бути футбольні вихідні
3 та 4 жовтня.
Доросла команда ФК «Чайка» 3 жовтня о
17:00 на стадіоні «Енергетик» зустрічається
у принциповому матчі з ФК «Меліоратор», а 4
жовтня юнаки у Першості України приймають
однолітків ФК «Чуднів» (Житомирська обл.).
Початок матчів о 12:00 та 14:00. Підтримайте
свої команди, вишгородці-патріоти!

Танці у ритмі
Печерська
Вишгородські танцюристи, вихованці
професійної школи танцю «DSF», перемогли на Всеукраїнських змаганнях «Ритми
Печерська».
Кирило Делі і Вікторія Єгорова — єдина
танцювальна пара, яка представляла Вишгород на танцювальних змаганнях у столиці,
стала переможцем у віковій категорії «Ювенали 2 С клас» (до 12 років). Для пари це був
дебют! Вітаємо танцюристів та їхніх тренерів
Дмитра і Маргариту Ареп’євих з високими результатами!

Людина

Вишгород

3 жовтня
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Наша черга піклуватись про них
Валентина ЯКОВЕНКО, методист ЦТ «Джерело»
ФОТО – Андрій МАКСІМОВ, «Вишгород»

1 жовтня ми відзначали особливе свято – День людей похилого віку. Вшанували ветеранів міста, засвідчивши свою до них повагу, представники міської і районної влади, благодійники, молоде покоління.
Тож актова зала Вишгородського міського Центру творчості «Джерело», куди гостинно запросили гостей, розквітла посмішками на обличчях людей, яких торкнулися роки.
Усі вони – сивочолі і вже не такі прудкі, як колись. Але
в їхніх очах горять живі іскорки, бажання бути корисними
і потрібними у суспільстві. Про це свідчили й виступи хору
«Ветеран Вишгорода» під керівництвом Ганни Покровської,
у репертуарі якого – пісні їхньої молодості.
Долі цих людей дуже схожі. Про кожного можна писати
роман чи повість. І то буде хвилююча розповідь про стійкість і мужність, працьовитість і відданість громадському
обов’язку. Адже все, що оточує нас, – міста і села, заводи і
фабрики, безкраї поля – це результат їхньої невтомної праці.
І, звісно, кожна родина тримається на любові і пам’яті
старшого покоління. Ці люди передають своїм онукам і правнукам життєвий досвід, об’єднуючи роки в єдиний безперервний ланцюг. І тепер – наша черга піклуватись про них.
Вітаючи «винуватців» свята, про це говорили в. о.
Вишгородського міського голови Марія Решетнікова, її заступник Олександр Ростовцев, голова районної ради Ірина
Побідаш, президент Благодійного фонду святої Ольги Володимир Малишев, голова ВГО «Молода Країна» Андрій
Пещерін. До речі, він ніколи не забуває про потреби літніх
людей. Так, і на цьому святковому зібранні бурхливі оплески та схвальні вигуки в залі викликало повідомлення про
те, що у передвиборчих програмах Олександра Горгана та
Андрія Пещеріна є зобов’язання добиватися комунального

День ветерана
транспорту. Андрій Пещерін пообіцяв поклопотатися і про
ветеранську аптеку та частково облаштувати приміщення
міської ради ветеранів.
А в. о. міського голови Марія Решетнікова порадувала
звісткою про те, що пошиття костюмів для хору — коштами
міськради.
Вітали ветеранів і наймолодші учасники свята – колектив «Домісолька» Центру творчості «Джерело». Його керівник Ганна Покровська чудово поєднує роботу музичного
напрямку з дітьми і ветеранами. Тож її юні вихованці розвеселили піснями, виконавши «Золоте весілля», «Гумореску»,
«Пісню про маму».
Озвучив свято Юрій Дружинський, автор сценарію –
культорганізатор Анна Франко (ЦТ «Джерело»).

Під вітрилами

Добрий спомин нашої пам’яті
Сергій ПОЛІЩУК, головний
редактор журналу
«Шкіпер», офіційного
інформаційного партнера
Вітрильної федерації
України
25 років тому вихованці
Київського Палацу дітей та
юнацтва (КПДЮ) започаткували на Київському морі
в рідному яхт-клубі вітрильницьку регату крейсерськоперегонових яхт «Добрий
спомин», присвячену яхтсменам і морякам, які пішли з життя, але не з нашої
пам’яті.
Згодом змагання стали наймасовішими в Україні. Регату
було внесено до календаря

Акваріум
для
«золотої»
рибки
Влас. інф.
ФОТО — Андрій МАКСІМОВ,
«Вишгород»

Ідеї хрещеного батька
Вишгородської районної спеціальної школи «Надія» Віктора Решетняка продовжують
втілюватися у життя. Напередодні Дня вчителя в «Надії»
з’явився… акваріум.
Чудовий засіб для душевної
рівноваги — подарунок від міської ради — вручала в. о. Вишгородського міського голови
Марія Решетнікова. Вже скоро
у акваріумі поселиться «золота» рибка, що виконуватиме всі
бажання, але тільки хороші. Так
говорили вчителі й учні «Надії»,
розпаковуючи коробку з корисним і красивим подарунком.

У «Надії»

Дорогі наші заслужені земляки!
Красивий осінній місяць жовтень починається чудовим
святом — Днем людей похилого віку. Сьогодні ми хочемо
вам сказати — все ще попереду! Ваш час і ваш досвід —
це ваше багатство, і воно прекрасне, як прекрасне своїми
яскравими, насиченими, зрілими фарбами осіннє листя.
Ми щиро вітаємо вас зі святом! Людині під силу багато
чого, якщо вона продовжує йти вперед, тому хочемо побажати завжди знаходити в собі сили рухатися далі.
Нехай ваша осінь буде красивою!
В. о. міського голови Марія РЕШЕТНІКОВА.
Голова Вишгородської районної організації
Товариства Червоного Хреста України Ірина ПРАВДИВА

Всеукраїнських змагань Вітрильної федерації України.
Зазвичай, у ній бере участь
понад 50 крейсерських яхт
з Києва, Славутича, Вишгорода, Українки, Переяслава.
Після перегонів яхтсмени вшановують пам’ять друзів та однодумців, яких немає з нами.
Регата традиційно починається на Київському морі в яхтклубі КПДЮ. Потім, у наступні
вихідні, естафету приймає Київський міський крейсерський
яхт-клуб, в якому проходить
заключний етап змагань.
Так, у п’ятницю, 2 жовтня,
з 19:00 до 21:00 — контрольний огляд яхт та реєстрація
учасників.
А в суботу, 3 жовтня, о

10:00 — урочисте відкриття
Регати II, брифінг шкіперів; об
11:00 — старт у затоці Берковщина (нижче Південного
мосту у разі наявності учасників з високими щоглами),
фініш – у Київському міському
крейсерському яхт-клубі (нижче Південного мосту у разі наявності учасників з високими
щоглами).
У неділю, 4 жовтня, о
10:00 — старт у затоці Берковщина (буй №118), фініш – у
цій же затоці або нижче Південного мосту; 14:00 – урочисте закриття та нагородження
переможців Регати II і змагань
крейсерських яхт «Добрий
спомин 2015» (Київський міський крейсерський яхт-клуб).
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За рейтингом на основі цьогорічного
ЗНО, Вишгородська районна гімназія «Інтелект» посідає 500 місце із 7 тис. українських загальноосвітніх навчальних закладів.
Більшість випускників 2015 р. вступили на
бюджетну форму навчання. Про середню
освіту та освітню реформу директора ВРГ
«Інтелект» Інну ШУБКО розпитувала Марина
Кочелісова.
— Почнемо з позитиву. Інно Василівно,
що із кроків реформи освіти Вам імпонує,
подобається?
— Об’єднання ДПА (Державної підсумкової
атестації) та ЗНО (зовнішнього незалежного
оцінювання). Тому що вони як лакмусовий папірець показують результати роботи вчителя й
учня, навчального закладу в цілому. До прикладу: вважаю неприпустимим, коли претенденти
на медаль отримують за ЗНО з української мови
«шість» і нижче балів.
Із майбутніх кроків реформи мені імпонує
те, що кожен вчитель має проходити сертифікацію. Сьогодні система атестації вчителя дуже
формальна. А ми — представники такої професії, які повинні все життя навчатися. І якщо
вчитель не хоче поїхати на курси, підготувати
методичні матеріали, виступ на будь-якому заході, передавати досвід молодим, не таким, як
він, досвідченим колегам, він починає втрачати
свою кваліфікацію, стає нецікавим учневі.
— А може, справа у неадекватній витраченому часові зарплатні?
— Частково це так. Гарні спеціалісти йдуть
із школи через низьку зарплатню, тому що їм,
особливо чоловікам (главам родин) треба утримувати сім’ю. А у школі залишаються або фанати своєї справи, яких підтримує матеріально
родина, або, даруйте, невдахи, котрим нема де
дітися.
У школі дуже потрібні вчителі-чоловіки. Та
який глава родини буде працювати на 1300 –
2500 грн? Найтяжча робота у школі — класне
керівництво. Якщо відмінять за це доплату, то
ніхто не погодиться вести класи.
Влітку під час навчання у Міжнародній педагогічній школі в Одесі я познайомилась із
фантастичною людиною — народним вчителем
Миколою Палтишевим, який багато років працював над створенням «Школи радості» і створив поетапну систему навчання учнів. Він постійно запитував у нас: «Хто ж такий вчитель?»
і допомагав із відповіддю: «Учитель — це лікар.
Лікар-психолог, лікар-діагност, який лікує дитячі
душі», «Учитель — це екстрасенс, який повинен вміти доводити свою правоту», «Учитель —
це священик, тому що він вселяє віру в дитячі
душі», «Учитель — це актор, який не грає роль
учителя, а учительство — його життя», «Учитель
— це режисер, причому найтоншого спрямування», «Учитель — це адміністратор, це менеджер,
це координатор», «Учитель — це майстер. Майстер думки, майстер емоцій, майстер настрою».
Тому для того, щоб стати справжнім Вчителем, кожен повинен розуміти, що урок — це не
просто 45 хвилин спілкування з учнями, а все

Шкільне подвір’я

життя, прожите до цього даною Людиною. І в
залежності від того, як вона його прожила, 45
хвилин уроку в кожного вчителя пройдуть порізному…
— Не хочеться про це говорити напередодні вашого професійного свята, але… непрестижність роботи вчителя — це насамперед «заслуга» держави. Що можна зробити
у нинішній ситуації, коли ставки і доплати не
вирішуються «на місцях», а «спускаються»
згори?
— Результативність роботи має визначати,
зокрема, і адміністрація школи. Тому що сертифікація — це не лише курси, а й досягнення в
роботі вчителя. Скільки було скарг, скільки поміняно класів, буває, у вчителів вищої категорії,
що заскніли на старих методах навчання!
А оплата праці має бути диференційованою.
Щоб учитель був не заробітчанином (прийшов
— «відчитав» урок — пішов), а залежно від того,
що зробив у навчальному році, отримував зарплатню. Це було би справедливо.
— Одна із складових реформ — оптимізація навчальних закладів. Думки щодо цього різні. Чимало хто вважає, що школа, хай
і мала, має бути в кожному селі: щоб дитина вийшла із дому – і за п’ять хвилин була у
школі. Інші обирають спеціалізовану освіту,
а це «не по кишені» дотаційним населеним
пунктам…
— Стосовно оптимізації навчальних закладів — частково підтримую цю ідею. Це неправда, що коли зникнуть малі школи — то зникне
і село.
Подивимось із позиції батьків. Кожен батько, що дбає про майбутнє дитини, хоче, щоб
вона навчалась там, де вчитель — фахівець, а у
навчальному закладі надають ґрунтовну освіту.
Звісно, мають бути система довезення до школи (шкільні автобуси), семінари-практикуми, інноваційні методи навчання.
— За новим законом про освіту, дозволяється відкривати приватні, зокрема — релігійні — навчальні заклади. Як Ви особисто до
цього ставитесь?
— До цієї ідеї ставлюся дуже обережно. З
дітьми мають працювати фахівці-педагоги, з
відповідною освітою та неупередженим ставленням, незалежно від релігійних переконань.
Так само обережно треба ставитися і до
того, що вже напрацьовано. Зараз ми багато говоримо про профільну освіту. Відомо, що
будь-які зміни потребують коштів. Без гідного
фінансування найкраща програма обертається
на пусті слова, або, ще гірше, може зруйнувати
старе, а нового не збудувати.
— За останні майже 20 років, коли мої
діти вчилися у школі, чого тільки ми не скуштували. Нові програми чи не щороку. То
три, то чотири початкові класи, вісім-дев’ять
— базової освіти, повна середня освіта — то
10, то 11, то 12 класів. Як Ви вважаєте, що
має бути обов’язково, а без чого можна обійтися?
— Освітня реформа вимагає обов’язкову

Вишгород

Розмова з практиком

«Невдахи не мають права
бути вчителями»
дошкільну освіту. Чи є у Вишгороді для цього
умови? Останній дитсадок «Джерело» збудували у 1980-х роках — за державною програмою
будували місцеві підприємства. Скільки на черзі
до дитсадків? Скільки ще приєднається?
Щодня стикаюся з влаштуванням дітей у
початкову школу. За планом у нас було п’ять, а
ми змушені цього року відкривати шість перших
класів. А що далі? Збільшується населення міста, а соціальні установи, — я насамперед кажу
про дитсадки і школи, — не будуються. І винною
в очах батьків є адміністрація начального закладу (того ж дитсадка чи школи).
— Скажіть, будь ласка, як практик: що
має бути в ідеалі?..
— Початкова школа має бути відділеною від
середньої і старшої школи. Це має бути окрема
будівля.
Сьогодні найбільша увага має бути профільній освіті — у Вишгороді потрібні ІТ-спеціалісти,
майбутні енергетики, інженери… Місту нагально потрібен коледж. Я розумію, що це справа
не одного дня, але можна використати будівлі
МДБПІ (на розі вул. Н. Шолуденка і Набережної)
або ту, що за гімназією та «каратівським» гуртожитком, недобудову ПТУ, де збираються особи,
які становлять загрозу для суспільства.
Далі — треба змінити стандарти і стиль
спілкування: між керівництвом, батьками і адміністрацією школи. Ми живемо у прагматичний
час. Ми цінуємо свій час і комфорт. А от до школи — вимоги ще радянських часів.
Нам треба міняти інфраструктуру — на європейську. Найперше — більші приміщення. Друге
— і головне: більше прав учителю для створення і використання власних методик і програм.
Вузькі рамки заважають працювати. Програми
зазвичай складають теоретики з міністерства, а
практики — це творчість на місці, залежно від
місцевих умов. Ви скажете «контроль». Та ж
найкращий контроль — це результати.
Прикладів творчих — море! Той же М. Пал-

тишев у своїй школі запровадив чимало своїх
«законів». Коли магнітні бурі — контрольні не
проводять. Працюють за індивідуальним розкладом, тому що розуміють: погана екологія +
стреси = проблеми зі здоров’ям.
Результативність залежить від маси нюансів. Насамперед, у класі має бути не більше
15 учнів: 12-14 у молодших класах, 16-18 — у
старших. Нинішня ж наша перспектива — до 40
учнів у одному класі.
— У нас сьогодні кожен другий — активіст. Чим можуть допомогти батьки?
— Батьки, якщо вони діють узгоджено з
класним керівником, — дієва сила у формуванні
майбутнього громадянина. Де мудрий класний
керівник і батьківський комітет, там конфліктних
ситуацій не виникає. Розумна консолідація зусиль — це спільне обговорення особливостей
навчального процесу, поїздок, заходів.
На жаль, школа сьогодні не може вижити
і без спонсорської підтримки батьків: парти,
столи, шафи, телевізор, комп’ютер, крейда,
дошка… Спасибі батькам за створення комфортних умов перебування учнів у школі! Найстрашніше — це ремонти. Будівлі гімназії — 38
років, і жодного капітального ремонту, особливо
мережі рвуться. Сподіваюсь, децентралізація й
адміністративно-територіальна реформа дозволять місцеві кошти спрямувати на обладнання
навчальних закладів.
Цього року була у Прибалтиці і Німеччині.
Там ні батьки, ні адміністрація навчальних закладів не займаються матеріальним забезпеченням — цим займається громада. У навчальних закладах міста-побратима Айхенау все є
— аж до кімнат відпочинку для учнів і вчителів.
Але там шахтар і вчитель — найбільш оплачувані професії, вони бояться втратити своє робоче
місце. А у нас? Німкеня-вчителька, дізнавшись
про нашу зарплатню, пожартувала: «Недобре
за такі гроші так добре працювати». Але ж працювати треба тільки добре — і не інакше!

Наша колега — Олена Статілко

Адміністрація Вишгородської
районної спеціальної загальноосвітньої
школи «Надія»
ФОТО — Анна ПІНЧУК, спеціально для «Вишгорода»

День Учителя – свято скромних, але достойних людей, свято добра, мудрості та любові. Як би не вирували політичні пристрасті
в країні, куди б не закинула людину доля, — є

в житті речі, які ніколи не знецінюються, не
тьмяніють, не забуваються. Це – рідна земля,
мамина любов, погляд улюбленої вчительки.
Минулого навчального року педагогічний
колектив школи «Надія» поповнився новою колегою — до нас прийшла працювати Олена Статілко.
Народилася і виросла Олена Анатоліївна в
Донецькій області в сім’ї сільської інтелігенції,
батько і мати були агрономами. А Оленці змалку
подобалась професія вчителя.
Після закінчення середньої школи її, як
одну з найстаранніших учениць, направили в
Слов’янський державний педагогічний інститут
на факультет дефектології, яких на той час в
Україні було тільки два – в Києві та Слов’янську.
На педагогічну практику потрапила в школу міста Докучаєвська, що між Донецьком та Маріуполем.
Відразу сподобалась учням, була гідно
сприйнята вчителями, тому після закінчення на-

Від щирого серця вітаємо з ювілеєм вчителя
історії та правознавства Вишгородської ЗОШ І-ІІІ
ступенів №1 Людмилу Степанівну ШКОЛЬНУ.
Сьогодні ювілей у Вашому житті минає,
А скільки їх ще на шляху – так це ніхто не знає.
Тож зичимо в здоров’ї довгий вік прожити,
Щоб усіх на сторіччя могли запросити.
Щоб у мирному небі Вам сонце всміхалось,
Щоб мрії та плани завжди збувались.
З повагою
колектив Вишгородської З
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вчання молодого педагога з радістю зарахували
в штат Докучаєвської допоміжної школи-інтернату. Працювала вчителем початкових класів,
керувала методичним об’єднанням учителівпочатківців, брала участь у конкурсі «Учитель
року-2011», друкувалася в журналі «Золоті
сторінки освіти», отримала вищу кваліфікаційну
категорію.
Разом із донечкою Юлею багато подорожували Україною, відвідували фестивалі, турніри зі
спортивних танців, конкурси юних піаністів, ходили в туристичні походи, займалися спортом…
Але з початком війни все миттю обірвалося.
Бажання захистити свою дитину від життя
в пеклі, коли згасла надія на повернення мирного життя, призвело до рішення лишити рідні
місця та улюблену роботу. Найболючішим було
розставання з учнями, які давно стали рідними.
Куди їхати — питань не виникало: тільки Україна!
І ось родина опинилася в нашому місті. Юля

Із Днем учителя
Поздоровляємо з професійним святом увесь педагогічний колектив школи
«Сузір’я» та особисто нашого класного керівника Людмилу Григорівну КОРНІЄНКО
КОРНІЄНКО!!
Добрій справі учитель себе віддає,
У душах юнацьких плекаючи мрію.
Нам так пощастило, що Ви у нас є!
Хай будуть завжди з Вами віра й надія!
Учні 4-в класу ВСЗОШ «Сузір’я»
та їхні батьки

Вчителько моя

пішла навчатися до гімназії «Інтелект» і минулий
навчальний рік закінчила на відмінно! Для дитини нарешті знову почалося нормальне життя:
музична школа, спортивні бальні танці, участь у
всіх шкільних заходах, предметних олімпіадах.
А Олена Статілко переступила поріг нашої
школи для діток з особливими потребами. Щира,
приємна посмішка, розумні очі, добрий погляд —
риси справжнього Учителя з великої літери! Цього навчального року у школі вперше створено
6-ий і 9-ий класи, і досвідчений учитель-дефектолог стала класним керівником у шестикласників. Щоранку вона зустрічає своїх вихованців і
дарує радість пізнання світу.
Олено Анатоліївно, Ви любляча, терпляча,
добра, справедлива, закохана у свою справу
вчителька. Учні та батьки пишаються Вами та
дякують за працю, а педагогічний колектив ВРС
ЗОШ «Надія» цінує Вашу професійність, бажає
нових творчих успіхів, родинного затишку, миру
та спокою на нашій рідній землі.

З професійним святом
Вітаємо Олену Іванівну МЕЛЬНИК з професійним святом — Днем працівників освіти. Сердечно дякуємо за любов до дітей, за невтомну
працю, за великий талант і покликання сіяти мудрість і знання.
Дай Вам Боже днів щасливих,
Дай добра, здоров’я, сили.
Дай любові, згоди, втіхи,
Змоги дай — життю радіти
І ділитись словом щирим,
Теплим, радісним, правдивим.
В роботі – успіху й терпіння,
У справах – вічного горіння,
В сім’ї – любові і тепла
Від друзів всіх – лише добра!
Учні та батьки 3-Б класу
Вишгородської ЗОШ І-ІІІ ст. №1

Офіційно

Вишгород

3 жовтня
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Сорок дев’ята сесія Вишгородської міської ради VІ скликання

Про внесення змін до рішення Вишгородської міської ради від
15.01.2015 р. № 42/9 «Про Вишгородський міський бюджет на 2015 рік»
Рішення від 24 вересня 2015 р. № 49/4
Виконуючи покладені територіальною
громадою м. Вишгорода повноваження, виходячи з інтересів територіальної громади,
керуючись п. 23 ч. 1 ст. 26 Закону України
«Про місцеве самоврядування в Україні», ст.
71, п. 7 ст. 78 Бюджетного кодексу України,
враховуючи офіційний висновок управління
фінансів Вишгородської РДА від 03.09.2015
року № 228/02 та офіційний висновок фінансово-бухгалтерського відділу Вишгородської
міської ради від 01.09.2015 року № 4 про
стан перевиконання доходів Вишгородського міського бюджету за 8 місяців 2015 року
більше 5 % та очікуване виконання, з метою
своєчасного і повного надходження доходів
та здійснення видатків бюджету, Вишгородська міська рада ВИРІШИЛА:
1. На підставі офіційного висновку
управління фінансів Вишгородської РДА від
03.09.2015 року № 228/02 та офіційного висновку фінансово-бухгалтерського відділу
Вишгородської міської ради від 01.09.2015
року № 4 про перевиконання доходної частини загального фонду Вишгородського
міського бюджету — за підсумками 8 місяців
2015 року більше 5 % та очікуваних доходів
— внести зміни до рішення Вишгородської
міської ради від 15.01.2015 р. № 44/4 «Про
Вишгородський міський бюджет на 2015
рік», а саме:
1.1 Збільшити доходи загального фонду
Вишгородського міського бюджету на суму
4 240 000,00 грн, у т. ч.:
КБКД 14040000 (Акцизний податок з
реалізації суб`єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів) + 1 210
000,00 грн.
КБКД 18010400 (Податок на нерухоме
майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об’єктів нежитлової нерухомості) +60
000,00 грн.
КБКД 18010500 (Земельний податок з
юридичних осіб) + 1 500 000,00 грн.
КБКД 18011000 (Транспортний податок з
фізичних осіб ) + 260 000,00 грн.
КБКД 18011100 (Транспортний податок з
юридичних осіб) + 40 000,00 грн.
КБКД 18050300 (Єдиний податок з юридичних осіб) + 220 000,00 грн.
КБКД 18050400 (Єдиний податок з фізичних осіб) + 550 000,00 грн.
КБКД 22012500 (Плата за надання інших
адміністративних послуг) + 400 000,00 грн.
1.2 Зазначене перевиконання доходів
бюджету направити на забезпечення видатків бюджетних установ, а саме:
Для здійснення фінансування видатків
загального фонду 1 350 000,00 грн:
КФКВ 090412 Соціальний захист населення
Збільшити кошторисні призначення на
суму 300 000,00 грн.
КЕКВ 2730 (Інші виплати населенню) +
300 000,00 грн (виплата матеріальної допомоги населенню).
КФКВ 100203 КПЖ і КГ Вишгородської
міської ради
Збільшити кошторисні призначення на
суму 600 000,00 грн.
КЕКВ 2610 (Субсидії та поточні трансферти підприємствам) + 600 000,00 грн (на
оплату праці дорожніх працівників, поточний

Пам’ятаємо

ремонт житлового фонду та на виконання заходів з благоустрою міста згідно з міськими
програмами).
КФКВ 250404 Інші видатки
Збільшити кошторисні призначення на
суму 180 000,00 грн.
КЕКВ 2240 (Оплата послуг ) + 180 000,00
грн (за догляд дітей дошкільного віку в приватних дошкільних закладах, заходи згідно з
міськими програмами).
КФКВ 250404 Інші видатки
Збільшити кошторисні призначення для
інформаційного забезпечення ТРК «Вишеград» на суму 60 000,00 грн.
КЕКВ 2240 (Оплата послуг ) + 60 000,00
грн (заходи згідно з міськими програмами).
КФКВ 130112 КП «УФКС Вишгородської міської ради»
Збільшити кошторисні призначення на
виконання міських програм із благоустрою
підприємством на суму 100 000,00 грн.
КЕКВ 2610 (Субсидії та поточні трансферти підприємствам) + 100 000,00 грн (на
виконання заходів згідно з програмою).
КФКВ 100208 «Видатки на впровадження засобів обліку витрат та регулювання споживання води та теплової енергії»
На виконання передбачених заходів для
встановлення та повірки лічильників обліку
теплової енергії у багатоповерхових будинках міста Вишгорода, враховуючи лист директора ВРКП «Тепломережа» від 23.09.2015
року 1721/01, збільшити кошторисні призначення підприємству на суму 10 000,00 грн.
КЕКВ 2610 (Субсидії та поточні трансферти підприємствам) + 10 000,00 грн (на виконання заходів згідно з програмою).
КФКВ 100101 «Житлово-експлуатаційне господарство» КПЖ і КГ Вишгородської міської ради
Для заміни вікон у під’їздах багатоповерхових будинків міста Вишгорода (проспект І. Мазепи 1, 5) виділити кошти у сумі
100 000,00 грн.
КЕКВ 2610 (Субсидії та поточні трансферти підприємствам) + 100 000,00 грн.
1.3 Здійснити перерозподіл виділених коштів на підставі зауважень управління фінансів Вишгородської РДА та листа начальника
Вишгородського РВ ДСУ з надзвичайних ситуацій ГУ у Київській області від 23.03.2015
року № 119 для ремонту обладнання оперативного реагування, а саме:
КФКВ 250344 «Субвенція з місцевого
бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та
культурного розвитку регіонів»
КЕКВ 2620 (поточні трансферти органам
державного управління інших рівнів)– 45
000,00 грн.
КФКВ 250380 «Інші субвенції»
КЕКВ 2620 (поточні трансферти органам
державного управління інших рівнів) + 45
000,00 грн.
1.4 Враховуючи звернення дошкільного закладу освіти у зв’язку з нагальною потребою для здійснення видатків за рахунок
коштів загального фонду, внести зміни до
кошторисів, а саме:
У межах річних асигнувань здійснити перерозподіл кошторисних призначень по загальному фонду кошторисів установи:
КФКВ 070101 Вишгородський ДНЗ (ясла-садок) «Сонечко» КТКВ

Здійснити перерозподіл кошторисних
призначень у межах кошторису, а саме:
Збільшити кошторисні призначення:
КЕКВ 2111 ( Заробітна плата ) + 217
000,00 грн.
КЕКВ 2120 ( Нарахування на оплату праці) +83900,00 грн.
КЕКВ 2210 ( Предмети, матеріали, обладнання та інвентар ) +25 000,00 грн.
КЕКВ 2240 (Оплата послуг, крім комунальних) + 5 100,00 грн.
За рахунок зменшення:
КЕКВ 2271 (Оплата теплопостачання) –
301 000,00 грн.
КЕКВ 2272 (Оплата водопостачання і водовідведення) – 30 000,00 грн.
2. Установити профіцит загального фонду міського бюджету у сумі 2 890 000,00 грн,
напрямком використання якого визначити
передачу коштів із загального фонду міського бюджету до спеціального фонду (бюджету
розвитку).
Установити дефіцит спеціального фонду
міського бюджету у сумі 2 890 000,00 грн,
джерелом покриття якого визначити надходження коштів із загального фонду міського
бюджету до спеціального фонду (бюджету
розвитку).
Збільшити видатки по спеціальному фонду (бюджету розвитку) на суму 2 890 000,00
грн, у т.ч.:
2.1 Спрямувати кошти для забезпечення
видатків спеціального фонду, а саме:
КФКВ 160101 Землеустрій
Збільшити кошторисні призначення на 60
000,00 грн.
КЕКВ 2281 (Дослідження і розробки,
окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм ) + 60 000,00 грн.
КФКВ 100203 Благоустрій міста
Збільшити кошторисні призначення на
1 240 000,00 грн для проведення робіт із капітального ремонту об’єктів благоустрою, прибудинкових територій, дитячих та спортивних
майданчиків на суму 1 240 000,00 грн:
КЕКВ 3132 (Капітальний ремонт інших
об’єктів) + 1 240 000,00 грн.
КФКВ 170703 «Видатки на проведення
робіт, пов’язаних із будівництвом, реконструкцією, ремонтом і утриманням автомобільних доріг»
Збільшити кошторисні призначення для
проведення робіт із капітального ремонту доріг на суму 740 000,00 грн.
КЕКВ 3132 (Капітальний ремонт інших
об’єктів) + 740 000,00 грн.
КФКВ 150202 «Розробка схем та проектних рішень масового застосування»
Збільшити кошторисні призначення для
здійснення робіт із впровадження системи
відеоспостереження у місті Вишгороді у сумі
500 000,00 грн:
КЕКВ 2281 (Дослідження і розробки,
окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм) + 500 000,00 грн.
КФКВ 100208 «Видатки на впровадження засобів обліку витрат та регулювання споживання води та теплової енергії»
Враховуючи потребу у енергозбереженні
з метою встановлення лічильників обліку теплової енергії у багатоповерхових будинках
міста Вишгорода, виділити для ВРКП «Тепломережа» кошти у сумі 50 000,00 грн:
КЕКВ 3210 (Капітальні трансферти під-

приємствам) + 50 000,00 грн.
КФКВ 100102 КПЖ і КГ Вишгородської
міської ради
Збільшити кошторисні призначення для
проведення робіт із герметизації міжпанельних стиків на будинках житлового фонду міста у сумі 300 000,00 грн,
КЕКВ 3210 (Капітальні трансферти підприємствам) + 300 000,00 грн.
3. На підставі висновку фінансово-бухгалтерського відділу виконавчого комітету
Вишгородської міської ради від 01.09.2015
року № 5 про перевиконання доходів КБКД
50110000 «Цільові фонди, утворені ВР АРК,
органами місцевого самоврядування» (цільовий фонд) Вишгородського міського бюджету станом на 01.09.2015 р. та очікуваних доходів — внести зміни до кошторису, а саме:
Збільшити доходи КБК доходів 50 110
000 «Цільові фонди, утворені ВР АРК, органами місцевого самоврядування» на суму
200 000,00 грн. Кошти спрямувати для здійснення видатків:
КФКВ 240900 «Цільові фонди, утворені
ВР АРК, органами місцевого самоврядування»
КЕКВ 2240 (Оплата послуг, крім комунальних) + 200 000,00 грн.
4. На підставі висновку фінансово-бухгалтерського відділу виконавчого комітету
Вишгородської міської ради від 01.09.2015
року № 5 про перевиконання доходів КБК доходів 24170000 «Надходження коштів пайової
участі у розвитку інфраструктури населеного
пункту» (спеціальний фонд) Вишгородського
міського бюджету станом на 01.09.2015 р. та
очікуваних доходів, внести зміни до кошторису, а саме:
Збільшити доходи КБК доходів 24 170 000
«Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту» на
суму 1 420 000,00 грн. Кошти спрямувати для
здійснення видатків:
КФКВ 170703 «Видатки на проведення
робіт, пов’язаних з будівництвом, реконструкцією, ремонтом і утриманням автомобільних доріг»
Збільшити кошторисні призначення для
проведення робіт із капітального ремонту доріг на суму 1 420 000,00 грн.
КЕКВ 3132 (Капітальний ремонт інших
об’єктів) + 1 420 000,00 грн.
5. Затвердити з урахуванням внесених
змін:
доходи міського бюджету у сумі 61 090
200,00 грн, у т. ч.:
доходи загального фонду у сумі 49 518
700,00 грн,
доходи спеціального фонду у сумі 11 571
500,00 грн;
загальний обсяг видатків у сумі
73 933 046,82 грн, у т. ч.:
видатки загального фонду у сумі 36 503
237,00 грн,
видатки спеціального фонду у сумі
37 429 809,82 грн
та внести зміни до додатків №№ 1, 2, 3,
4, 5 рішення про міський бюджет на 2015 рік.
6. Начальнику фінансово-бухгалтерського відділу Сакевич Н. В. підготувати довідки
про внесення змін до кошторисів, зміни до
річного та помісячного розпису видатків та
джерел фінансування міського бюджету.
В. о. міського голови
М. РЕШЕТНІКОВА

Світла пам’ять Учителю... Експерти про Генасамблею

Як важко віднайти слова,
Та не тому, що слів бракує.
А через пам’ять, що жива,
Та біль у серці, що вирує…
28 вересня 2015 року пішла з життя
Вчитель з великої літери
БОРИСЕНКО Надія Юзефівна.
Для неї на першому місці завжди
була робота. І саме школі, освіті, учням
були віддані її душа і серце.
Щиро поділяємо горе і висловлюємо
глибокі співчуття чоловіку Володимиру
Анатолійовичу та великій дружній родині
у зв’язку із непоправною втратою дружини, матері, бабусі.
Ми завжди пам’ятатимемо світлу, по-

рядну, творчу та
енергійну людину,
яка кожному приходила на допомогу, була чесною
і справедливою. Її
поважали колеги,
учні та батьки.
Надія Юзефівна
залишиться для
нас взірцем людяності і благородства.
Земля Вам пухом, наш Вчителю, колего. Світла пам’ять….
Педагогічний,
учнівський колективи та працівники
Вишгородської ЗОШ І–ІІІ ступенів № 1

(Початок див. на стор. 1, 4)
ЧИ БУЛИ ПРОРИВИ?
Засідання, чим чорт не жартує, могло стати вирішальним. Ми всі сподівалися: а раптом
саме там президенти знайдуть спільну мову, домовляться і на Сході України перестануть гинути
люди? Але сигналів, які дозволяють думати про
остаточний мир, політологи не почули.
— Все було дуже рівно, але без проривів.
Вони виступили непогано — добре виглядали
і Порошенко, і Путін, і Обама. Кожен сказав те,
що від них очікували, — вважає політолог Віктор
Небоженко. — Ніхто з них не пішов на конфронтацію, але ніхто і не скористався шансом примиритися.
Альтернативи мінським сценаріям врегулювання конфлікту в Донбасі немає. Такий лаконіч-

Стрічка новин

ний підсумок усіх розмов, на яких обговорювалося українське питання. Більше того, зрушення у
врегулюванні ситуації на Сході України можливі
протягом найближчих місяців.
— Сподіваюся, що в найближчі три місяці ми
будемо над цим працювати, потенціал для досягнення прогресу існує, — заявив держсекретар
США Джон Керрі через кілька годин після зустрічі
віч-на-віч Обами і Путіна.
На що розраховує США, озвучуючи вустами
Керрі такий оптимістичний прогноз, достовірно
невідомо. У кулуарах Генасамблеї українські дипломати обговорювали, що нібито за закритими
дверима американський президент озвучив своєму російському колезі умови миру, на які РФ погодиться 2 жовтня в Парижі на переговорах «нормандської четвірки».
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Історія і сучасність

Вишгород

«Рух уперед — опираючись на спільні для всіх цінності»

Марина КОЧЕЛІСОВА
ФОТО — ВІКЗ та благодійний фонд «Покоління»,
спеціально для «Вишгорода»

Духовно-просвітницький центр «Спадщина», що недавно було створено при
Вишгородській райдержадміністрації, у
пошуках ідеї, здатної об’єднати людей незалежно від їхніх уподобань, переконань
та релігії, таки взявся за гуртування громади саме на духовно-просвітницьких началах. І от у неділю 27 вересня о 15:00 у
міському Центрі творчості «Джерело» відбулась цікава лекція з історії Вишгорода.
Священики вишгородських церков, активісти з усіх терен міста, спортсмени і художники, молодь і літні вишгородці — у залі
«Джерела» були найяскравіші представники
вишгородської громади та місцеві і національні ЗМІ. Процитую голову Вишгородської
РДА Олександра Горгана, який зазначив:
«Рух уперед – опираючись на відкрите серце,

пластичне мислення та цінності, можуть бути
спільними для всіх» — і не побоюся закидів
у використанні адмінресурсу, тому що Олександр Любомирович витратив дві години свого єдиного за останній час вихідного дня на
те, щоб, як доповнила його радник Степанія
Сідляр, «знати історію Вишгородської землі,
фундамент якої — християнство».
Лекція науковця Олени Бреяк була нетрадиційною і, можна сказати, суцільною
«родзинкою». Бо про Вишгород і його церкви
(а це було основною темою півторагодинної
ілюстрованої розповіді) ми читали багато. Та
ексклюзивні архівні дані чи не вперше було
озвучено в аудиторії широкого загалу.
Чи ви знали про те, що «Кормчая книга»
(збірник церковних і світських законів) визначала, зокрема, ширину доріг? А про те, що у
Київській Русі навіть бідні дівчата, що не мали
посагу, знали писати і своєю волею поверталися із невдалого заміжжя (це засвідчує пряслице Чупири — із експозиції у Вишгородсько-

му історико-культурному заповіднику)?
Чи ви знаєте, що у нас під ногами не просто черепки, а історичні артефакти? І що
давня вулиця на місці нинішніх Межигірського Спаса і Петра Калнишевського — місце
найбільшого в Київській Русі виробництва
кераміки — була забудована приміщеннями
площею 3,5х4 м, напівземлянками (заглибленими в землю до 1 м; вірогідно, що був
і 2-й дерев’яний поверх — світлиця) з глиняною долівкою чи дерев’яною підлогою, піччю,
в якій варили їжу, дверима на Південь, а по
нинішній вул. Н. Шолуденка протікав ручай —
невелика річка Коноплянка?
Чи ви читали (до речі, на шпальтах газети «Вишгород» теж) про те, що цілі квартали
Києва забудовувались цеглою з вишгородських цегелень, а давня плінфа і через кілька
сотень років годиться для будівництва? А що
Братська ікона (Києво-Братська ікона Божої
Матері) — із Вишгорода, із Борисоглібського
храму, — знаєте? А що літописи створювали

на замовлення князів?
Ви знали, що в 1930-х роках у нас вирішили будувати ГЕС і величезний комплекс
на Горі — як у Запоріжжі, і у Вишгороді проводилися археологічні розкопки, в яких брали участь і тодішні мешканці села? Археологів, зокрема Федора Козубовського і Тадея
Молчановського, звинуватили у націоналізмі
і розстріляли. А от як склалася доля вишгородців? Можливо, когось із своїх рідних, шановні читачі, ви впізнаєте на цій світлині (див.
ФОТО внизу ліворуч)
Наступна лекція відбудеться в одну із
неділь жовтня — так само у ЦТ «Джерело»
о 15:00. Тема — сакральна історія Межигір’я
(запропонував голова БФ «Покоління», організатор VII Міжнародного Межигірського
духовного фестивалю, нащадок славного козацького роду і депутат міськради VI скликання Валерій Виговський). Вхід вільний, адреса:
м. Вишгород, вул. В. Симоненка, 3-а. Стежте
за оголошеннями!
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