Âèøãîðîä
Газета Вишгородської міської ради

www.vyshgorod.in.ua

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

Субота, 17 жовтня 2015 року, № 42 (1042)-СПЕЦВИПУСК
Офіційно

Про скликання L сесії
Вишгородської міської ради
VI скликання

Вишгородська Покрова-2015

ФОТО — Андрій МАКСІМОВ, «Вишгород»

> 15

Вітання кораликів

Пісень співали, на весіллі гуляли
Колонка редактора

Розпорядження від 09 жовтня 2015 року № 11
Керуючись ч. 6, ч. 9 ст. 46, ч. 3 ст. 50 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні”, скликати L сесію Вишгородської міської ради VІ скликання 20 жовтня 2015
року о 10:00 у залі засідань адмінбудинку, пл. Т. Шевченка, 1
з наступним порядком денним:
1. Про внесення змін до рішення від 15.01.2015 року №
42/8 «Про затвердження міських програм розвитку на 2015
рік».
2. Про внесення змін до рішення Вишгородської міської
ради від 15.01.2015 року № 42/9 «Про Вишгородський міський
бюджет на 2015 рік».
3. Про затвердження Положення про архітектурну діяльність у м. Вишгороді.
4. Про затвердження Детального плану території розміщення службового житла та споруд на території військової
частини 3027 Національної гвардії України в м. Вишгороді Київської області.
5. Про безоплатне прийняття у комунальну власність територіальної громади м. Вишгорода та передачу на баланс експлуатуючим підприємствам об’єктів інженерно-транспортної
інфраструктури.
6. Про внесення змін до рішення Вишгородської міської
ради від 31.05.2007 року № 8/6 «Про оренду майна, що перебуває у комунальній власності територіальної громади м.
Вишгорода».
7. Земельні питання.
В. о. міського голови М. РЕШЕТНІКОВА

Голосуйте за людину, а вже потім — за партію

Марина КОЧЕЛІСОВА
Шановні виборці! Зверніть, будь
ласка, увагу, що ці вибори — на
відміну від усіх попередніх — проходять за новою системою — по
відкритих списках. Не так, що ви
обираєте партію, а потім за списком там проходить «хто схоче», а

Вибір майбутнього — за вами
У Вишгороді має бути одна партія —
розвитку нашого краю

ДбаЮ про наше місто

навпаки:
ви голосуєте за конкретну людину, яку знаєте, — а потім ці люди
вже входять у відповідну партійну
фракцію.
Тобто ви маєте повне моральне право та обов’язок обирати тих,
хто, на Вашу думку, більше зробить
для громади на кожному з рівнів. І

зовсім не обов’язково — з однієї
партії.
Наприклад, до міськради ви
можете обрати представника за
списками однієї партії, до райради
— іншої. А представника до облради також обирати окремо. Головне,
щоб відповідний кандидат був найкориснішим для нашої громади.

А ти вже ПЕРЕДПЛАТИВ
«Âèøãîðîä
Âèøãîðîä»» на 2016 рік?
У Вишгороді відділ
передплати Центру поштового
зв’язку №10 (пл. Т. Шевченка, 2)
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Кандидат у депутати до Київоблради
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> 6, 11

Контроль громадою чиновників та депутатів —
це основа прозорої та чесної політики
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працює: понеділок — п’ятниця,
з 8:30 до 12:30 і з 13:30 до 17:30.
Тел: (04596) 54-349

> 16

Індекс газети «Âèøãîðîä» у Каталозі
місцевих періодичних видань 40007
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аФішка

17.10.2015 р. (субота) о 15:00 –
зустріч виборців із кандидатами в
депутати до Вишгородської міської
ради від Української Народної Партії (м. Вишгород, пр-т Шевченка, 1-а,
ресторан «Беназір», 2-й поверх).
18.10.2015 р. (неділя) о 13:00 – за
сприяння Української Народної Партії
– дитячий турнір із футболу, присвячений Дню захисника України (футбольний майданчик Вишгородської
районної ДЮСШ). У змаганнях беруть участь 5 команд м. Вишгорода.

Команда, яка може все

16 жовтня
2015 року
Будинок культури
«Енергетик»
(просп. І. Мазепи, 9)
відзначає свій 50-й
день народження.
Ювілейний концерт
— о 18:00
17.10.2015 р. о 16:00
на пл. Т. Шевченка біля
адмінбудинку — святковий концерт до Дня
захисника України

Офіційний сайт міськради: www.вишгород.com.ua

Піввіку молодості в ЕНЕРГЕТИКУ!

>2

1961 — 1962 р.р.

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

2

17 жовтня

2015 року
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Піввіку молодості в ЕНЕРГЕТИКУ!

16 жовтня 2015 року Будинок культури «Енергетик» (просп. І. Мазепи, 9)
відзначає свій 50-й день народження. Ювілейний концерт — о 18:00
Марина ФУРСЕНКО,
художній керівник Будинку культури
«Енергетик»
ФОТО — архів БК «Енергетик»,
спеціально для «Вишгорода»

Півстоліття — це багато чи мало? Для
когось — півжиття, а для колективу БК
«Енергетик» —- це лише невеликий відрізок творчого шляху.
60-ті роки минулого сторіччя. У селі Вишгород — велика молодіжно-комсомольська
будова. Тож у містечку будівників Київської
гідроелектростанції — багато молоді, яка
вміє працювати, та вміє й відпочивати.
Дозвілля — справа важлива. Тому водночас із зведенням житлових будинків для
працівників ГЕС починають і Будинок культури. Молодь — на суботниках — допомагає
зводити будівлю, яку вводять в експлуатацію
почергово.
Урочисте відкриття Будинку культури
«Енергетик» відбулося восени 1965-го. Це
була подія для мешканців Вишгорода — не
просто клуб, а Будинок культури, центр культурного дозвілля для всіх, і насамперед —
для молоді.
Зараз, у епоху комп’ютерів, багато що виглядає дивно. Спочатку, в ті далекі 1960-70-ті
роки, Будинок культури був… залом для засідань, де обговорювались важливі ідеологічні
питання. Але дух романтики був присутній в
«Енергетику» завжди, варто згадати КВНи,
де молодь не лізла за словом у кишеню.
Тоді, ще зовсім молоді А. Синіченко, А.
Барманський, повні творчого натхнення,
створили естрадний оркестр. Молодь танцювала твіст, рок-н-рол, шейк, грали джаз,
різну естрадну музику. Було багато цікавих
колективів, в яких працювали видатні постаті
свого часу, — родини Сидоренків, Шкільних,
Барманських, Ліфінцевих; В. Машков, А. Крутіхін, Ю. Воронін, О. Пасенюк, Л. Яровий…
Неймовірно, але в БК «Енергетик» відкрився ще і перший у районі кінотеатр! Старші вишгородці пам’ятають, як сюди привозили індійські та французькі фільми: усі були
просто у захваті!
«Справді, то були неповторні часи, — згадує заслужений артист України Олександр
Синіченко. — Ми створили перший естрадний ансамбль Будинку культури у Вишгороді.

Саша Барманський, Юра Герасимов, Федір
Мастафутдинов і Володимир Зарубинський
— усі працівники Київської ГЕС. Я ж на той
час був студентом музичного училища імені
Глієра та ходив до клубу.
БК як такого ще не існувало. Був тільки
його корпус. Передати атмосферу того часу
дуже складно. Зараз цього вже не розуміють. Нехай це було наївно, але усі ми були
щирими й усі ми були романтиками.
Будинок культури будувався цими ж молодими людьми — і будувався він на суботниках. І такий ентузіазм був! Зараз, мабуть,
не зрозуміють цього. І ми теж не тільки грали,
але й будували, я особисто стелив підлогу у
залі, зводив дах.
Першим директором цього закладу був
Володимир Пантелеймонович Глібов, художнім керівником — Єлизавета Яківна Кузьменко, вона грала на акордеоні. До офіційного відкриття ми вже там працювали, весь
64 рік. Єлизавета Яківна вела два хори — народний та академічний. Людей ходило на хор
дуже багато.
Тоді ще не було дитячої самодіяльності,
як зараз, в основному виступали молодь і
старші люди. А у нас уже на той час існував
великий дитячий хор, його вів Ігор Чмель. І
ми вже розпочали свої репетиції естрадновокального ансамблю. Найпопулярнішими
серед молоді були, звісно, танці — на будівництво ж з’їхалася сама молодь. До танців
тоді ставилися дуже серйозно: якщо танців
немає — то і свята не було.
На другому поверсі в кутку у нас була
естрада — і ми грали на танцях. У зал набивалося до 500-600 чоловік, приміщення
було достатньо. Дозволяли нам грати все — і
джаз, і твіст і шейк. У Києві це заборонялося,
а, оскільки у нас був статус комсомольського
будівництва, то й мали таку поблажку.
Кияни приїздили до нас на танці 22-м
автобусом. Танці відігравали велику роль у
житті молоді в той час. До нас з’їжджалися
Куренівка, Вітряні гори, Поділ (тоді Оболоні
ще не існувало навіть у проекті). Пізніше ми
ще створили джазовий колектив і розділилися: відтоді були два окремі — вокально-інструментальний і джазовий ансамблі.
Іноземні студенти працювали на будівництві, на зразок наших волонтерів, ввічливі
такі, інтелігентні. Біля бару були столики — і

вони сиділи там, спілкувалися з нашою молоддю. Запрошували дівчат танцювати.
Це був культурний захід. У самому залі
сцени ще не було, бо довго міркували, яким
його зробити — на кшталт кінотеатру чи як
концертний зал. А потім зробили сумісним.
Спортивний зал збудували пізніше.
Будинок культури, коли він відкрився,
став центром дозвілля. Сюди йшли всі, у молоді була можливість самореалізації, я навіть
не знаю, як передати атмосферу тих часів.
Репетиції тривали до 3-ої години ночі, а потім
усі йшли купатися.
Ми були безмежно закохані в музику.
Саша Барманський міг прийти до мене додому в три ночі, розбудити і сказати: «Я акорд
знайшов, послухай». Прийшов поділитися
радістю.
Ось у такій атмосфері я формувався, як
професіонал. Це таке було життя — романтика. Нас єднала не тільки музика, а спілкування, спільне бачення світу, ідеали, інтереси.
Це був щасливий час. Алла Наталушко також починала свій творчий шлях у БК «Енергетик», співала у вокальному ансамблі під
керівництвом Петра Васермана «Дружба».
Хороші були часи…»
На даний час Вишгородський районний
Будинок культури (ВРБК) «Енергетик» є методичним центром, який надає допомогу усім
творчим колективам. Чимало тут відбувається святкових масових заходів, конкурсів, концертів. Доброю традицією стало проведення
пісенно-вокального фестивалю «Золотий
скрипічний ключ», у якому бере участь закохана у спів молодь.
У творчих колективах Будинку культури
«Енергетик» займається понад 350 дітей та
молоді!
Колектив «Астерія» вирізняється своїм
самобутнім колоритом, бо основний напрямок у них — це народний спів. Завдяки керівникові Юлії Каталагіній вокальний колектив
«Астерія» користується великим попитом
у дітей та дорослих. Важко не закохатися в
оксамитовий спів цих дівчат.
Танцювальний колектив «Болеро» працює 20 років. У ньому розпочалась творча
біографія його нинішнього керівника Тетяни
Саханди: перші «батмани», перші «пліє» і
врешті — постановка танців та керівництво
улюбленим колективом «Болеро».

Вокальна студія «Ф’южн» створена не
так давно, але учасниці цього колективу
дуже талановиті та привабливі дівчата, які
співають не лише сучасну музику, а й джаз
та рок-н-рол. Керівником студії є педагог вищої категорії вокалу Наталія Глушко.
2003 року був створений хореографічний колектив «Мозаїка» (керівник — Тетяна
Катеринич). Зараз це велика танцювальна
студія, яка вже стала лауреатом багатьох
всеукраїнських, міжнародних конкурсів і
фестивалів.
Сучасну вокальну студію «Октава» очолює Володимир Дзісь, який, до речі, теж починав свій творчий шлях з «Енергетика».
Колективом естрадного бального танцю
«Діамант- Еліт» керують чемпіони світу та
лауреати міжнародних конкурсів з бальних
танців — Дмитро та Ольга Волкови.
Для найменших працюють студії прикладного мистецтва: «Авангард» (Ганна Саржан) та художня студія «Акварельки» (Ольга
Гордієнко). В цьому році розпочала роботу
студія театрального мистецтва «Маска» (керівник — Тетяна Негоденко).
Директор цього великого закладу культури, чарівна жінка Аліна Олександрівна
Чернявська, керує БК вже понад 12 років,
і він уже став для неї другою домівкою. Багато можна ще розказувати про БК та його
талановитих і самовідданих мешканців. Ми
всі вдячні часу, який звів усіх нас у цьому
закладі, керівникам, технічному персоналу,
всім небайдужим, чуйним людям, які приходять до нас.
Життя у нашому творчому будинку було
б не таким колоритним без участі начальника відділу культури, національностей та релігій Вишгородської райдержадміністрації —
Олександра Тарасовича Біляєва, а також без
підтримки й тісного зв’язку органів районної
та місцевої влади, які завжди допомагають
у вирішенні різноманітних питань і яким ми
щиро вдячні за співпрацю!
З нагоди ювілею ми організовуємо святковий концерт. Виступатимуть обдаровані
діти, які долучаються до мистецтва саме в
нашому закладі культури. Тож запрошуємо
всіх приєднатися до нас і 16 жовтня (початок — о 18:00) дружною вишгородською родиною відзначити перше 50-річчя Будинку
культури «Енергетик».

Наше місто

Вишгород
Лист у
номер

Керувати
по-новому

Олексій ЖУРИБЕДА
У свій час, коли російські більшовики здійснили революційний переворот, зруйнувавши до підвалин монархічну державну машину, то тут же і виявилось, що замінити
її нічим. Тоді, як відомо, і були запрошені до співробітництва «буржуазні специ» — вчорашні царські чиновники
та бюрократи, аби ті відновили зруйноване. Запрошені і
зробили тільки те, що могли та вміли. Вони один до одного відновили зруйноване лише з тією різницею, що царя
було замінено вождем, а царську двірню — комісарами.
Та ще було повернуто до життя давній інститут царських
опричників, роль яких взяла на себе партія більшовиків
разом зі своїм збройним загоном чекістів. Цим і було довершено створення тоталітарної системи влади з її лінійно-штабною структурою... під адміністративне командування.
Для чого про все це згадалося?
А згадалося тому, що саме тоталітарна, лінійно-штабна
структура влади дісталася і нам у спадок від радянського
тоталітаризму. І ця структура влади аж ніяк не годиться для
ринково-демократичних стосунків і продовжує залишатись
основним гальмом для проведення будь-яких реформ. Через
те вже понад два десятиліття тупцюємо на місці і самі бачите — до чого дотупцювалися. Коли так і будемо продовжувати, то отримаємо ще гірше.
Ну, гаразд, а що накажете робити молодим та раннім,
що прагнуть нині прийти масово до влади і змінити ситуацію
на краще? Нічого, шановні, у вас також не вийде, якщо не
позбутись основного гальма. Вам також доведеться оволодівати навиками «пахати на розі в бика», при тому, що «бик»
тягнутиме плуга по звичній борозні і дотягне до агонії, коли
почнемо втрачати засоби до існування.
Отже, на порядок денний постає невідкладне завдання
першочергової заміни віджилої та збанкрутілої структури
влади. І те можна зробити, допустимо, в межах району, коли
порушити питання про те, щоб наш район визнати експериментальним. Тобто в межах нашого району впровадити нову
системно-функційну структуру правління, щоб потім досвід
поширити і на інші райони. Між іншим, про необхідність впровадження саме функційного правління розмови ведуться вже
давно, але існуюча структура влади стоїть на заваді, поскільки всі керівні функції зосереджені в руках лінійного начальства.
І тут виникає ситуація, подібна до тої, що трапилась колись із російським більшовизмом: заміна потрібна — але
чим? Ті вдалися до послуг «буржуазних спеців», а ми сьогодні також залучаємо іноземних спеціалістів, аби допомогли
позбутись непотребу. При цьому
не враховується те, що іноземний досвід, як правило, суперечить нашому національному менталітету. Якщо, наприклад, у країнах Західної Європи давно налагоджена система
ринково-демократичних стосунків, то в нас такою системою
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ще і не пахне, бо склалися ринково-спекулятивні стосунки,
де «правлять балом» бізнес-комерсанти. Тому іноземні специ
можуть лише напустити туману, і толку від них — ніякого.
То що ж можна зробити самостійно в межах району і міста в експериментальному порядку?
Перше: можна порушити і домагатись вирішення питання
про те, щоб підпорядкувати сільські громади міському правлінню райцентру, при ліквідації прорадянських органів влади,
що дістались у спадок від тоталітаризму.
Друге: впровадити системно-функційну структуру правління на місцевому та міськрайонному рівні, що передбачає
наявність трьох функційних блоків, а саме: підготовки, організації і контролю. Перший блок відає питаннями вдоволення
потреб громади, другий — вирішує всі організаційні питання,
що стосуються налагодження нормального життя громади, і
третій блок забезпечує контроль за дотриманням правопорядку та використанням фінансово-матеріальних ресурсів.
Додамо, що при успішному вирішенні трьох вказаних питань керований підрозділ не матиме ніяких проблем, вірніше,
всі проблеми будуть своєчасно розв’язуватись. До речі, ця
функційна модель досконало відпрацьована в живій природі,
і залишається тільки скористатися нею.
До того ж, спробуйте назвати хоч один вид людської діяльності, де успіх би не залежав від успішного вирішення
питань підготовки, організації та контролю. Та навіть обід не
зможете приготувати, якщо упустите з поля зору хоч одне з
цих трьох питань.
І третє: хоч би якою високоосвіченою молодь не була, а
коли відсутня професійна підготовка керівного складу, коли
люди не володіють навіть елементарними навиками культури ділового спілкування, — погляньте тільки, як спілкуються
наші професійні політики, не вміючи ані слухати один одного,
ані грамотно висловити свою думку, — а що вже говорити
про «дядьків» чи «тіток» з вулиці, що приходять до керма
правління і починають керувати... як Бог на душу послав?!.
А між тим, із такого стану існує теж розумний вихід. Причому, вже апробований практикою.
Мені, пригадую, ще в радянські часи довелось вивчати
досвід управління за допомогою керівних стандартів. У таких стандартах однозначно визначаються і регламентуються
обов’язки керівника, несвоєчасне виконання яких тягне за собою відповідне покарання.
Тоді довелось навіть подивуватись тим, що недавній випускник вищого навчального закладу обіймає відповідальну
посаду і мене послали до нього вивчати досвід. У відповідь
же той лише посміхнувся і заявив, що, мовляв, сідайте на моє
місце і, маючи перед собою стандарт, будете точно знати, що
і коли потрібно робити, аби не було збою в роботі. Ну, а коли
вже оволодієте стандартними вимогами, то можна вносити і
вдосконалення в діючі стандарти.
І стандартизація в сфері управління — це не якесь надзвичайне відкриття. Адже стандартизація служить одним із
основних принципів продуктивної праці, і вона ефективно використовується в розвинутих країнах світу.
І останнє: якщо до цього часу всі потуги змінити ситуацію на краще завершувались «пшиком», то причиною, на моє
переконання, було те, що відбувається нав’язування заходів
згори, при пасивному ставленні низів. Та коли почати з низів,
то люди бачитимуть практичну користь і будуть активно підтримувати владу.
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Глас народний

Хочемо світла...
Олена БРЕЯК
Виборчі перегони збіглися у порі з ранніми осінніми
сутінками. Тому звертаюсь до нині чинної влади та кандидатів у депутати (усіх партійних відтінків).
Саме у час, коли вишгородці чимчикують на перші автобуси до Києва (о 6:30- 7-ій ранку), а також коли повертаються з роботи й навчання (17-19-та години), — ліхтарі по
місту не ввімкнено. Між тим, усю ніч центр міста гарно освітлений. Це, звісно, правильно: безпека життя в глуху пору
доби; економія на різниці в оплаті за електроенергію, але…
освітлюються вулиці для людей. Тому це потрібно робити
тоді, коли людям зручно: тобто не лише з 19-ої години та
до 4-5-ої ранку, а і у години масового пересування вишгородців по вулицях міста.
За інформацією головного інженера КПЖ і КГ Ігоря
Свистуна, за Постановою НКРЕ № 1030 від 22.10.2004 р.
введено диференційований облік електричної енергії — лічильники пройшли параметризацію, і оплата зовнішнього
освітлення та у місцях загального користування іде за різними тарифами – вдень і в темну пору доби. Щомісяця цей
«нічний» час змінюється.
У вересні це – 20:00 – 05:00;
у жовтні – 18:00 – 06:00;
у листопаді – 17:00 – 06:00;
у грудні – 17:00 – 07:00.

… і тепла!
Влас. інф.
Департамент житлово-комунального господарства і
паливно-енергетичного комплексу Київської облдержадміністрації інформує, що в області видано розпорядження
голови Київської облдержадміністрації від 07 жовтня 2015
року за № 385 «Про початок опалювального сезону в населених пунктах Київської області у 2015/2016 році», яким
передбачено розпочати з 07 жовтня 2015 року опалення
дошкільних, шкільних закладів, закладів охорони здоров’я
та соціального захисту області, а з 09 жовтня розпочати
опалювальний сезон у житловому фонді Київської області.
Та от тепла у квартирах, шановні вишгородці, ні сьогодні, ні завтра не чекайте. Хоча, за інформацією начальника
сантехдільниці КПЖ і КГ Віктора Поліщука, внутрішньобудинкові мережі міського житлового фонду готові прийняти тепло, 4,5 млн грн боргу мешканців Вишгорода перед
«Вишгородтепломережею» не дають нагрітися батареям
під вікнами наших помешкань. Через велику заборгованість населення не затверджено ліміти на газ вищезазначеному підприємству.
Тому, станом на 15.10.2015, загальноосвітні міські навчальні заклади ще не опалюються, а от про дитсадки міськрада подбала ще минулого року, придбавши обігрівачі, що
використовуються у подібних ситуаціях.

До уваги фізичних осіб-підприємців

Платникам єдиного податку
третьої групи
Вишгородська ОДПІ ДФС ГУ
у Київській області, сектор комунікацій
Згідно із абз. 2 п. 46.6 ст. 46 Податкового кодексу України від 02 грудня 2010
р. № 2755-VI із змінами та доповненнями,
до визначення нових форм декларацій
(розрахунків), які набирають чинності для
складання звітності за податковий період,
що настає за податковим періодом, у якому відбулося їх оприлюднення, є чинними
форми декларацій (розрахунків), чинні до
такого визначення.
З урахуванням зазначеної норми, звертаємо увагу фізичних осіб-платників єдиного податку ІІІ групи, що декларація за 3-й квартал
2015 р. подається за чинною формою, затвердженою наказом Міністерства фінансів України від 21 грудня 2011 р. у № 1688 (у редакції
наказу Міністерства фінансів України від 07
листопада 2012 р. № 1159, зареєстрованого
у Міністерстві юстиції України 28 листопада
2012 р. за № 1998/22310).
У зв’язку із зміною з 01.01.2015 р. розміру
ставок єдиного податку для платників спрощеної системи ІІІ групи підприємці при заповненні
декларації зазначають дохід, що оподатковується за ставкою 2 або 4 %, у рядках, в яких
передбачено відображення доходу за ставкою
3 або 5 % відповідно, аналогічно зазначається
сума податку.
Крім того, інформуємо про прийняття нормативно-правових актів, що безпосередньо
стосуються адміністрування єдиного податку, які набрали чинності з 28 липня 2015 р., а
саме:
Наказ Міністерства фінансів України від

19.06.2015 № 578 «Про затвердження форм
податкових декларацій платника єдиного податку», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 07.07.2015 за № 800/27245, (далі
— наказ 578), яким внесено зміни до форми
податкової декларації платника єдиного податку — фізичної особи-підприємця у зв’язку
з оптимізацією груп платників єдиного податку
— фізичних осіб з 01.01.2015р.;
Наказ Міністерства фінансів України від
19.06.2015 № 579 «Про затвердження форм
книги обліку доходів і книги обліку доходів і витрат та порядків їх ведення», зареєстрований
у Міністерстві юстиції України 07.07.2015 за №
799/27244 (далі — наказ 579).
З огляду на вищезазначене звертаємо увагу, що форма податкової декларації платника
єдиного податку — фізичної особи-підприємця, затверджена наказом 578, буде використовуватись такими платниками для складання
звітності за 2015 рік, починаючи з 01.01.2016.
З метою забезпечення єдиного підходу при
поданні звітності за 2015 рік платниками єдиного податку — фізичними особами першої
та другої груп та з урахуванням зручностей
при адмініструванні єдиного податку вказана
форма декларації, яка затверджена наказом
578, також рекомендована для подання платниками за річний податковий (звітний) період
— 2015 рік.
Разом із тим повідомляємо, що платники єдиного податку — фізичні особи не
зобов’язані перереєстровувати книги обліку
доходів і книги обліку доходів і витрат, бо, згідно з п. 5 наказу 579, книги, зареєстровані до
набрання чинності цим наказом, діють до їх
закінчення.

У міськвиконкомі

Гуртожитком управлятиме КПЖ і КГ
Влас. інф.
Засідання виконкому, що відбулось
15 жовтня 2015 року, пройшло, як завжди, злагоджено та конструктивно.
Присутні розглянули декілька блоків питань, підготовлених працівниками апарату виконавчого комітету Вишгородської
міської ради.
«Квартирні» озвучила Інна Кузнєцова,
«опікунські» — Ольга Мельник, «рекламні»
та «майнові» — заступник Вишгородського
міського голови Олександр Ростовцев. Так,
прийнято рішення про вжиття заходів щодо
управління гуртожитком на просп. Т. Шевченка, 6. Члени міськвиконкому розглянули
лист Комунального підприємства житлового
і комунального господарства Вишгородської міської ради, врахували низку рішень
міської і районної рад щодо безоплатної
передачі цього об’єкту нерухомого майна
із спільної комунальної власності територіальних громад сіл, селища, міста Вишгородського району у комунальну власність
територіальної громади м. Вишгорода — і
доручили в. о. Вишгородського міського голови Решетніковій М. С. та директору КПЖ
і КГ Шененку М. П. укласти та підписати

договір на утримання (управління та обслуговування) будівлі гуртожитку на просп. Т.
Шевченка, 6. Директору КПЖ і КГ також доручено у тримісячний термін здійснити розрахунок економічно обґрунтованих витрат
на надання житлово-комунальних послуг і
подати на затвердження виконавчого комітету Вишгородської міської ради, а до моменту прийняття рішення про затвердження
розрахованих КПЖ і КГ тарифів на утримання будинків і споруд та прибудинкових територій щодо будівлі гуртожитку на просп. Т.
Шевченка, 6 застосовувати тарифи на житлово-комунальні послуги у розмірі, встановленому для Вишгородського районного комунального підприємства «Комунальник», а
саме: 2,41 грн (у тому числі ПДВ) за 1 кв. м.
Затверджено переможців конкурсного
відбору суб’єктів оціночної діяльності (пл. Т.
Шевченка, 1-б — 8,6 кв. м) та умови договору оренди (вул. Набережна, 2 — 112 кв. м).
Погоджено місця розташування МАФів (інформаційний щит та охоронна дошка ВІКЗ у
районі о. Бегемотики, «Вулична бібліотека»
та дві театральні тумби — біля БК «Енергетик» та на пл. Т. Шевченка, 1).
З усіх розглянутих питань прийняті відповідні рішення.
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Вибори 25 жовтня

Вишгород

ПЕРЕДВИБОРЧА ПРОГРАМА
кандидата на посаду
Вишгородського міського голови
РЕШЕТНІКОВОЇ Марії Степанівни

«Вишгороду – достойне майбутнє»
Всі ми бачимо, як розквітло наше славне місто. У Вишгороді щороку з’являються
нові парки та сквери, асфальтуються дороги, приводяться до ладу прибудинкові
території, встановлюються нові дитячі та
спортивні майданчики.
Поступово
налагоджується
система
управління містом, оновлюються фасади комунальних закладів та здійснюється реконструкція застарілих мереж. Вишгород росте
і розвивається. Народжується громадянське
суспільство, а наша небайдужа молодь стає
повноправним учасником процесів розбудови міста. Дуже багато зроблено, ще більше
потрібно зробити.
Ми всі добре розуміємо, що чимало проблем сьогодення не можуть бути розв’язані
на рівні місцевого самоврядування. Пенсії
та заробітні плати, вартість енергоносіїв, інфляція та курси валют — це все те, на що не
може впливати міська влада. В той же час,
вирішувати соціальні питання, створювати
умови для розвитку, забезпечувати комфортне життя, поважати вишгородців — це
все не тільки може, а й має робити влада на
місцях, і насамперед — міський голова.
Усвідомлюючи величезну відповідальність перед мешканцями Вишгорода, я хочу
запропонувати програму реальних дій, реалізація яких буде залежати саме від керівника
міста. Моя програма проста та зрозуміла,
це кроки до нашої спільної мети — зробити
Вишгород європейським містом, комфортним і привабливим.
БОРОТЬБА З КОРУПЦІЄЮ ТА
НАВЕДЕННЯ ПОРЯДКУ У СФЕРІ
УПРАВЛІННЯ МІСТОМ
Довіра до влади, відчуття власної гідності, гордість за своє місто та його розвиток —
все це починається з чесної та порядної влади, робота якої — максимально прозора, а у
громадськості є зручні механізми контролю
за діяльністю міського голови, апарату виконавчого комітету, депутатського корпусу.
Прозора та чесна влада, це, перш за все,
— прозорі процедури та прозора інформація:
- створення системи «Єдине вікно», де
громадяни зможуть отримувати адміністративні послуги вчасно та якісно;
- максимально прозоре висвітлення засідань виконавчого комітету та міської ради,
постійних та контрольних комісій — на місцевому телебаченні, в пресі, в Інтернет-мережах;
- із найважливіших питань для міста —
голосування депутатського корпусу має бути
поіменним, із відображенням на офіційній Інтернет-сторінці Вишгородської міської ради;
- забезпечення відкритої інформації про
бюджетні витрати та діяльність комунальних
підприємств, їх фінансові плани;
- відкриття для загального доступу всієї
чинної містобудівної документації, перспективних планів розвитку міста;
- висвітлення повної структури та складових формування комунальних тарифів;
- створення та оприлюднення міської
документації із земельно-господарського
устрою щодо земельних ділянок, їх цільового
та функціонального призначення, існуючих
землевласників та землекористувачів;
- максимальне залучення громадськості
до всіх процесів, що відбуваються в управлінні містом, — шляхом відкритих обговорень,
створення спільних комісій, громадських рад
з усіх важливих питань для міста, участі в засіданнях ради та виконкому.
ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ
ГОСПОДАРСТВО ТА
ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ
Докорінних змін потребує робота Вишгородського КПЖ і КГ. Вважаю, що якість
послуг нашого комунального підприємства
взагалі не відповідає їх вартості, є незадо-

вільною та потребує негайного покращення.
І розпочну я із заміни керівництва підприємства, яке не відповідає сучасним запитам.
Необхідно впровадити ефективну систему збирання (в тому числі — роздільний збір
і сортування) та вивезення сміття, якісного
прибирання прибудинкових територій.
Наше комунальне підприємство має відповідати за стан дитячих майданчиків, здійснювати благоустрій, відповідати за майданчики для паркування, міські парки та сквери.
За допомогою коштів міського бюджету
нам необхідно оновити застарілу інфраструктуру міських комунікацій, продовжувати поетапний ремонт під’їздів, внутрішньобудинкових мереж, дахів і горищ.
Утеплення фасадів, встановлення сучасних вікон у під’їздах — необхідний шлях до
енергозбереження. Чинні тарифи на тепло вираховуються із ціни за газ та електроенергію,
які не залежать від міської влади та громади, а
тому популізм щодо зниження тарифів — зайвий. Нам потрібно інвестувати в програми
енергозбереження та енергоефективності —
із залученням коштів держави, міського бюджету, Світового банку та ЄБРР.
Необхідно максимально механізувати роботу нашого КПЖ і КГ: наші найперші кроки
— придбання нової техніки та спеціального
автотранспорту.
Нагальним є вирішення питання щодо облаштування нового кладовища.
СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ
ТА МІСЬКИЙ ТРАНСПОРТ
Сьогодні ми бачимо, що міська програма
соціального захисту населення працює і нам
необхідно збільшувати її фінансування.
Пенсіонери, соціально незахищені верстви населення повинні отримувати адресну
допомогу від міста в обов’язковому порядку
(вирішення побутових проблем, лікування,
оплата медикаментів тощо).
Адресної допомоги та сприяння від міської влади потребують громадські організації
ветеранів, «чорнобильців», учасників АТО.
У місті вже започатковано міський автобусний маршрут №1: всі пільгові категорії населення перевозяться безкоштовно за рахунок відшкодування з міського бюджету.
Місто, враховуючи побудову нових мікрорайонів, потребує збільшення кількості внутрішньоміських маршрутів, на яких так само
безкоштовно перевозитимуть пільгові категорії населення.
Багато нарікань від пенсіонерів та пільговиків щодо діяльності перевізників на маршрутах «Вишгород-Київ», тендер здійснювався обласною державною адміністрацією.
Місто має впливати на вибір таких перевізників у частині захисту прав пільгових категорій
населення.
СОЦІАЛЬНА ІНФРАСТРУКТУРА,
КУЛЬТУРА ТА СПОРТ
Усі ми добре знаємо, якою нагальною проблемою є недостатня кількість дитячих садочків. Необхідно в найближчий час провести
реконструкцію приміщення колишнього теплопункту по вул. Н. Шолуденка та передати
будівлю Вишгородській районній спеціальній
загальноосвітній школі «Надія». Після переїзду школи із «Золотого ключика» у звільнених
приміщеннях можливо розмістити дві нові
групи дітей. Перспективним є можливість добудови нового корпусу до дитячого садочка
«Чебурашка» (зі збільшенням території цього закладу). У планах — побудова невеликих
дитсадків на вул. Т. Шевченка та провулку
Прожекторному, на проспекті Т. Шевченка та
в районі вул. Ю. Кургузова.
У місті надають освітні послуги приватні дитячі садочки (центри розвитку дитини).
Але не кожна сім’я має можливість оплатити
перебування там своїх дітей. Тому слід розширювати вже запроваджену «Програму

підтримки інтелектуально-творчого розвитку
дітей для соціально незахищених категорій
населення» та збільшувати виділені на це кошти з міського бюджету.
При встановленні нових дитячих майданчиків та відновленні старих ми, крім елементів фізичного розвитку, маємо подбати і про
елементи, що розвивають пам’ять й інтелект.
Набережна Київського водосховища
буде виключно місцем для активного відпочинку й розваг вишгородців і гостей міста.
Цивілізовані пляжі, облаштовані гарні місця
відпочинку та заняття спортом, музей під відкритим небом — набережна має бути туристично-рекреаційною перлиною міста.
Єдиний міський стадіон «Енергетик»
необхідно зберегти в комунальній власності
міста та зробити зразковим. Відновити баскетбольну площадку, тенісні корти. Оздоровлення дітей, підтримка здорового способу
життя, дитячих, юнацьких спортивних секцій
та клубів, сприяння розвитку всіх видів спорту — обов’язок міської влади.
БЛАГОУСТРІЙ МІСТА
ТА ДОРОЖНЄ ГОСПОДАРСТВО
Місто може пишатися якісними дорогами, але в найближчій перспективі потрібно
зробити такі вулиці: Шкільна (від РАГСу до
вул. Набережної та до вул. Дніпровської), Київська, Межигірського Спаса, провулок Дніпровський та майже весь приватний сектор
«Піски».
Необхідно збільшити кількість місць для
паркування біля багатоповерхових будинків,
особливо в центральній частині міста. Вирішити питання облаштування додаткових паркувальних майданчиків по вул. Ю. Кургузова
біля лікарні.
Міські парки та сквери мають бути обладнані системами автоматичного поливу.
У громадських місцях необхідно встановити
туалети.
Всі парки, сквери, площі, території загального користування необхідно обладнати
безкоштовним Інтернет-сервісом Wi-Fi.
У найближчих планах — реалізація положень Генерального плану міста та створення
першої черги ландшафтного парку по вул. Н.
Шолуденка за стадіоном «Енергетик», а також по вул. Ю. Кургузова та на набережній
Київського водосховища.
НАПОВНЕННЯ БЮДЖЕТУ
ТА РОЗВИТОК ТУРИЗМУ
Завдання міської влади — збільшити
міський бюджет. Місто має самостійно вирішувати всі свої робочі питання, перш за все
— соціальні та комунальні. Без цього не буде
сталого розвитку Вишгорода.
Підприємства, установи та підприємці в
повному обсязі та без будь-яких преференцій
мають сплачувати в міський бюджет орендну плату за землю та земельний податок. Це
додаткові 5-6 млн грн до міського бюджету
щорічно.
Нам необхідно залучати інвестиції, що
дасть можливість збільшувати кількість робочих місць та надходжень до бюджету.
Нам обов’язково потрібно повернутися до
прагнення бути містом обласного значення
та нарешті вирішити це питання. Як патріот
міста вважаю, що Вишгород повинен залишатися містом в його історичних межах. У такому випадку саме в місті будуть залишатися
всі зароблені податки, а подвоєння та навіть
потроєння доходів міського бюджету дозволить реалізувати найамбітніші соціально-економічні проекти.
Нам необхідно розвивати туристичну
галузь, її практично немає сьогодні. А це і
розвиток міста, і робочі місця, і податки до
бюджету.
МІСТОБУДУВАННЯ ТА РОЗВИТОК МІСТА
Прийняття зонінгу та детального плану —
перша сходинка до надання містом містобу-

дівних умов і обмежень та неабиякий важіль
впливу на забудовників. Це дасть можливість
місту самостійно вирішувати питання соціальної інфраструктури та гармонійно розвиватись.
Вже розпочалася робота зі створення
електронної карти усіх міських комунікацій
та мереж, без цього документу будь-яка системна містобудівна діяльність — неможлива.
Необхідно вирішити питання з недобудовами міста (ПТУ по проспекту Т. Шевченка;
житловий будинок по проспекту Т. Шевченка, 5; колишній ресторан «Вишгород»; їдальня заводу «Карат» по вул. Ю. Кургузова, 3-б)
— спільно із власниками майна та інвесторами.
Співпраця із районною владою щодо виведення котелень №1-2 по проспекту І. Мазепи із експлуатації (для цього лише потрібно
з’єднати існуючі мережі теплопостачання по
проспекту Т. Шевченка) — дозволить нарешті реалізувати положення Генерального
плану міста — там запроектовано дитячий
садок та загальноосвітню школу.
Найближчим часом потрібно повернутися
до реалізації положень Генерального плану
щодо перетворення старої промислової зони
по вул. Набережній на сучасний комплекс із
європейською набережною, об’єктами соціального, спортивного та культурного призначення. Понад 25 років обговорюється її перенесення, але єдиний шлях — це розробити
детальний план цієї території та дати можливість існуючим землекористувачам самостійно залучати інвесторів.
Необхідно визначити прибудинкові території, зелені зони, землі загального користування.
Безумовно, потребують реконструкції
міські мережі — каналізаційна та зливова каналізації, системи водопостачання. Така реконструкція має бути проведена перш за все
за рахунок коштів пайової участі.
Місто потребує власних об’єктів соціального та громадського призначення: Будинку
культури, басейну, музичної школи, кінотеатру, комунального ринку.
Треба розробити схеми розміщення МАФів, реклами — у єдиному стилі, так, щоб місто не переобтяжувати ними, але на відстані
«простягнутої руки» були преса, хліб, ремонт
взуття. Треба чітко, раз і назавжди, визначити потрібну місту кількість біг-бордів. Але те,
що сьогодні їх по Вишгороду аж занадто, —
це впертий факт.
КП «Вишгородтепломережа» повинне
бути міським підприємством, таким чином
місто зможе ефективніше впроваджувати
програми з енергозбереження.
ПРОФІЛАКТИКА ЗЛОЧИННОСТІ
ТА БЕЗПЕКА ДІТЕЙ
У Вишгороді реалізується програма
«Прозоре місто», якою передбачається встановлення систем відеоспостереження (із прямою трансляцією в Інтернеті) — на в’їздах до
міста, вулицях і площах, на подвір’ях шкіл і
дитячих садочків, на дитячих і спортивних
майданчиках. До кінця 2016 року у Вишгороді
буде встановлено 70 відеокамер.
Це безпека, це профілактика злочинності, це оперативне реагування у разі виникнення надзвичайної події. А головне — кожен
зможе зайти на офіційний сайт міської ради
та на власні очі побачити все, що відбувається в місті.
Із міркувань безпеки та підвищення комфортності життя вишгородців необхідно забезпечити освітленням усі без виключення
прибудинкові території, парки та сквери.
НОВІ МОЖЛИВОСТІ ДЛЯ МОЛОДІ
Ми обрали європейський шлях розвитку.
Молодь потребує нових якісних знань. Що
маємо зробити в першу чергу для молоді:
- максимально залучити молодих людей
до участі в управлінні містом;
- створити дієвий Молодіжний парламент
з правом дорадчого голосу з усіх важливих
для міста питань;
- впровадити безкоштовні постійно діючі
курси та тренінги з іноземних мов, особистого зростання;
- здійснювати освітні програми з обміну
досвідом із містами-побратимами Вишгорода, а це: Санс (Франція), Льоррах, Айхенау
(Німеччина),
Раквере (Естонія), Вишкув
(Польща).
Це першочергові завдання, які ми з
вами маємо вирішити у найближчій перспективі. А головне — я маю на меті наочно показати, що чесна і прозора влада
— запорука розвитку міста.

Вишгород

Вибори 25 жовтня
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Автобіографія кандидата на посаду
Вишгородського міського голови
РЕШЕТНІКОВОЇ Марії Степанівни
Я, Решетнікова Марія Степанівна, народилася 01 серпня
1964 року в с. Васловівці Заставнівського району Чернівецької
області. Громадянка України. Освіта вища.
Із 1981-го по 1985-ий навчалася в Кам’янець-Подільському
педінституті на філологічному факультеті, із 1990-го по 1992-й
— у Київському інституті політології та соціального управління
за спеціальністю «Політолог, викладач суспільних наук у вищих навчальних закладах».
Із 1985 року по 1987 рік працювала вчителем російської
мови та літератури СШ № 39 м. Чернівці. Із 1987 по 1990
рік обрана секретарем Садгірського РК ЛКСМУ м. Чернівці.
Із 1992 року по 1996 рік працювала провідним спеціалістом,
заступником директора обласного центру профорієнтації м.
Чернівці.
У 1996 році, у зв’язку із сімейними обставинами та переводом чоловіка на інше місце роботи, переїхала на постійне
проживання до м. Вишгорода.
Із 1996 року по 2000 рік працювала спеціалістом І категорії, керуючим справами виконавчого комітету Вишгородської
міської ради Київської області. Із 2002 року по 2004 рік — головним спеціалістом, головним консультантом, начальником відділу, заступником начальника управління персоналу державних органів та органів місцевого самоврядування Головного
управління державної служби України.
Із 2006 року по 2010 рік працювала заступником Вишгородського міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради.
Із 2010 року займаю посаду секретаря Вишгородської
міської ради.
Із червня 2015 року виконую обов’язки Вишгородського
міського голови.
Заміжня, чоловік – Решетніков Дмитро Григорович, 1962
року народження, родом із м. Полтави, пенсіонер, полковник
запасу, учасник бойових дій. Донька — Решетнікова Зоя Дмитрівна, 1994 року народження, студентка Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
Позапартійна. Не судима.
Марія РЕШЕТНІКОВА

ВИБІР МАЙБУТНЬОГО — ЗА ВАМИ
Ми спілкуємося напередодні дня виборів із виконуючою обов’язки Вишгородського міського голови Марією Решетніковою в її кабінеті. І, безумовно, найгостріші
питання — про місцеві вибори, хід виборчих перегонів та особисті враження лідера
симпатій вишгородців.
— Маріє Степанівно, виборча кампанія
добігає кінця. Які Ваші відчуття?
— Здебільшого відчуття дуже позитивні.
Спілкуюся з багатьма вишгородцями, і я в захваті від бажання людей змінити життя нашого славетного міста. Є цікаві ідеї, пропозиції,
особливо від молоді. Люди старшого віку висловлюють свою стурбованість за наше майбутнє, за місто, за Україну.
Вишгородцям потрібні не гучні слогани,
не популістські гасла, а реальні дії. У людей
сьогодні з’явилася надія на достойне майбутнє, і це — головне.
— Ви прийняли рішення балотуватися
на посаду Вишгородського міського голови шляхом самовисування і за змаганнями
партій спостерігаєте зі сторони. Які Ваші
враження?
— Сьогодні я вже переконалася, що для
таких невеличких міст, як Вишгород, — партійні вибори не потрібні. Партії розділяють людей, і гадаю, що в майбутньому це потрібно
змінювати. Вочевидь, для місцевих виборів
потрібен інший механізм. Ми всі чудово розуміємо, що на місцевому рівні мають працювати не партії, а саме люди, конкретні люди.
Ми бачимо гасла, які не спроможні впровадити в життя місцеві осередки партій, ми
чуємо ідеї та пропозиції, які настільки нереалістичні або популістські, що іноді дивуєшся
тим, хто може у це повірити. Є речі, які знаходяться саме в компетенції міської ради, які
можливо та треба вирішувати, — про це і необхідно вести дискусію та пропонувати кращі
варіанти.
А для себе я ще раз переконалася, що
самовисування, незалежність від партійної
прив’язки — насамперед запорука відповідальної та чесної влади. Міський голова має
працювати виключно на громаду та розвиток
міста.
— Як Ви почуваєтесь в компанії чоловіків — кандидатів на посаду міського голови? Відчуваєте конкуренцію?
— Конкуренцію, безумовно, відчуваю, чоловіки діють більш агресивно, але бачу, що
здебільш вони конкурують один із одним, навіть у питаннях — у кого кращий намет або

якісніша поліграфія. Моє бачення: не треба
змагатися в обсягах або якості поліграфії,
кількості прапорів, масштабності концертів та масових заходів — треба змагатися у
програмних пропозиціях, ідеях, пропонувати
вишгородцям реальний план дій.
Головне — дуже хочу, щоб шановні чоловіки — кандидати на посаду міського голови, їхні «креативні» виборчі штаби не почали
масово використовувати недолугі брудні технології, чорний піар або розпускати плітки.
У декого великі амбіції, хтось зацікавлений
у вирішенні бізнес-питань своєї родини або
друзів. Тому у програмах кандидатів іноді
забагато популізму та нереалістичних ідей.
Це — зайве, це — не на користь Вишгороду
та громаді. Але морально я готова до цього,
оскільки розумію, що передвиборча діяльність деяких кандидатів ближче до дня виборів може обернутись агонією.
— До нас також доходять дивні плітки
щодо Вас. Наприклад, що Ви збирались
зняти свою кандидатуру на користь одного з кандидатів. Чи відповідає це дійсності?
— Звісно, що ні! Такого не буде, я відчуваю значну підтримку простих вишгородців, я
обрала свій шлях — і людей, що повірили в
мене, зраджувати не збираюсь. Навіть смішно: зазвичай виборчі перегони приносять нам
чимало відкриттів — але коли на перший погляд порядні чоловіки у гонитві за посадою
міського голови починають видумувати такі
нісенітниці та обманювати людей, це вже клоунада.
— Чи плануєте брати участь у передвиборчих дебатах, і якщо плануєте — то який
формат був би для Вас більш прийнятним?
— У мене таке відчуття, що беру участь у
дебатах щодня. Більшість кандидатів на посаду міського голови — депутати міської ради,
колишні або чинні держслужбовці, місцеві підприємці. А в нас — звичайна робота по підготовці до сесії, робота виконавчого комітету,
тому спілкуюсь із більшістю кандидатів і на
посаду мера, і в депутати міської ради.
Відкриті дебати за участю громади та місцевих ЗМІ — це дуже цікаво для мене. Мені є
що сказати, є що відповісти. Я не боюся гострих запитань та жвавої дискусії. Головне,
щоб організовували дебати ті, хто не є залежним від кандидатів і партій. Інакше — це перетвориться лише на недолугу передвиборчу
агітацію одного з партійних кандидатів, а от
у цьому я точно не маю охоти брати участь.

Наявні сьогодні пропозиції щодо моєї
участі в «дебатах» — мене не влаштовують,
бо свідомо чи несвідомо організатори (які мають відношення до тих чи інших політичних
сил або провладних кандидатів) надсилають
запрошення в останній момент, де відсутній
регламент зустрічі тощо.
Шановні, я можу викладати свою програму дуже довго, я живу містом і відчуваю його.
Кожне питання та кожна проблема — про це
можливо дискутувати і дискутувати. Як взагалі можливо проводити дебати, коли в нас 13
кандидатів на посаду міського голови? Який
формат? Якщо навіть кожен із кандидатів на
посаду міського голови буде презентувати
свою програму 10 хвилин — це вже більше
двох годин. А потім — питання із зали, питання від журналістів, колег-конкурентів. Це вже
не дебати, а телемарафон. Чи організатори
свідомо звужують коло запрошених кандидатів? Це все поки що незрозуміло.
— Чи не бажаєте Ви також бути організатором дебатів?
— По закону, дебати має організовувати
відповідна територіальна виборча комісія, із
максимальним залученням учасників, неупереджено, прозоро, із наданням усім кандидатам на посаду міського голови рівних прав та
можливостей. І маю надію, що саме так і відбудеться.
Я бачу реальний формат дебатів: два-три
проблемних питання для міста (наприклад —
реформа КПЖ і КГ, тарифи, дитячі садочки)
та провести відкритий круглий стіл серед усіх
кандидатів на посаду Вишгородського міського голови. А потім, якщо вже комусь дуже
кортить, я із задоволенням відповім і на всі завчасно підготовлені «гострі» питання.
Який ще предмет дискусії був би цікавий
особисто для мене? Давайте обговорювати
принципи відкритості та прозорості влади, реальні механізми та процедури. Як це бачать
кандидати? Чи можемо ми реалізувати ті чи
інші ініціативи? Це ж одне з головних питань
сьогодення.
— Стосовно Вашої передвиборчої програми — чи є щось таке, що залишилось
поза Вашою увагою, або навпаки — вирізняє Вас від конкурентів?
— Безумовно, більшість програм кандидатів на посаду Вишгородського міського
голови десь перекликаються — у нас усіх
одне місто та однакові проблемні питання. А
порівнювати програми або спроможність кандидатів їх виконати — це, мабуть, уже справа

виборця.
Єдине, в чому я стала ще більш переконана, — районне комунальне підприємство
«Тепломережа» повинне бути міським. Підприємство, яке зобов’язане вчасно включити
опалення в наших будинках і комунальних
закладах, сьогодні просто не спроможне зробити це. І від цього потерпають усі мешканці,
а головне — страждають діти, бо садочки та
школи сьогодні без ввімкненого централізованого опалення. І мені немає різниці — це
свідомі дії деяких керівників, з метою дискредитувати міську владу, чи звична демонстрація безпорадності та непідготовленості комунальників до опалювального сезону.
— Ви дуже жорстко висловили свою
позицію щодо реформування діяльності
нашого КПЖ і КГ, особливо на адресу керівництва підприємства. Плануєте в найближчому майбутньому почати реформи
саме з комунальної сфери?
— Останнім часом у мене відбулось декілька зустрічей із керівництвом та колективом КПЖ і КГ. Проблемних питань дуже
багато. Але те, що потрібно змінювати менеджмент підприємства, — не викликає
жодного сумніву. Це як замкнуте коло: керівництво підприємства не спроможне вирішувати питання заробітної плати двірників та
працівників, як наслідок — страждають усі,
якість надання послуг та прибирання низька,
чимало скарг та нарікань. А як можна взагалі
системно вирішувати більш складні питання — енергозбереження, ремонти під’їздів,
дахів, ліфтів, застарілих комунікацій? Тому
в питанні оновлення менеджменту КПЖ і КГ
немає нічого особливого — це лише вимога
часу та сучасних умов.
А взагалі, реформи треба починати в усіх
сферах. І я маю надію, що новообраний депутатський корпус підтримуватиме міського
голову в цьому. Нам треба вирішити дуже
багато питань, адже ми усі — патріоти міста,
бачимо Вишгород європейським та спроможним.
— Які у Вас сподівання щодо закінчення виборчих перегонів?
— Сьогодні реальні зміни відбуваються
не тільки в житті міста, а й у свідомості вишгородців. Я відчуваю їхню небайдужість та
прагнення до кращого майбутнього. У людей
дуже великі очікування на позитивні зміни, і
моє завдання — втілити це в життя, зробити
Вишгород європейським. А у нас із вами для
цього є всі можливості.
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Вишгород

Олександр ПРИХОДЬКО: «За великим рахунком, у Вишгороді має
бути одна партія — партія розвитку нашого краю»
ФОТО — родинний архів
Олександра ПРИХОДЬКА,
спеціально для «Вишгорода»

У недавньому минулому він — один
із найуспішніших на Київщині керівників
районів. Сам же Олександр Приходько каже, що його завжди вабила техніка, через те й подався після школи до
Київського автодорожнього інституту
здобувати фах інженера-механіка. Усе
життя пройшло на рідній Вишгородщині. «Тут народився, тут і живу. Іншої долі
у мене немає», — зізнається.
А сьогодні він змагається за посаду
мера Вишгорода на місцевих виборах
2015 року. «Іду перемагати», — багатозначно каже Олександр Олексійович.
— У мене журналісти часто цікавляться, чия це заслуга, що Вишгород із сірого
і непривабливого містечка став сучасним і
європейським: Ваша, покійного Віктора Решетняка, обласної влади чи когось іншого?
І я завжди відповідаю: короля робить
свита. Без команди ти — ніхто! Ми тому
й маємо такі гарні результати, що завжди
працювали пліч-о-пліч: міська рада, райдержадміністрація, районна рада — наш
трикутник влади був міцним та ефективним. Щоб розпочати реконструкцію усіх
сфер життя міста, потрібні були великі кошти, і нам активно допомагала у роботі обласна влада. Результат ви бачите самі: за-

недбані колись заклади охорони здоров’я
наповнились сучасним обладнанням, за
рахунок коштів обласного бюджету побудували дороги. Мостовий перехід на лівий
берег зробили — а до цього по 4-6 годин
були черги, ні пожежна, ні швидка не могли
вчасно дістатися.
Хотів би звернути увагу на ще один
факт: три роки поспіль Вишгород приймав
світові змагання «Формули-1 на воді».
Транслювалися вони на 120 країн світу!
Спортсмени і численні іноземні гості були
раді побувати у нас, сповна відчули нашу
українську гостинність, доброзичливість.
На першу з «Формул» завітало 100 тис.
глядачів, приїхали визнані лідери світового
спорту. Усім забезпечили сучасний сервіс.
Зрозуміло, що до цих змагань готувались:
ремонтували інфраструктуру, здійснювали
благоустрій, озеленення…
Тому свою кандидатську програму писав не з чистого аркуша, а знаючи глибоко всі плюси й мінуси міста й
району. Працюючи головою райдержадміністрації, я, природно, значну увагу відводив саме районному центру. Поміж себе
ми називали і називаємо Вишгород нашою
столицею.
А з міським головою Віктором Олександровичем Решетняком ми були не тільки
друзями: сперечались, дискутували, але
завжди приходили до єдиного, виваженого рішення. В. Решетняк — це людина,
якій неодмінно знайдеться місце у золотих

Олександр Приходько – кандидат із рідного краю
на посаду мера Вишгорода
Іван БУРДАК,
академік, доктор економічних наук, професор, письменник, поет,
почесний громадянин м. Вишгорода
і Вишгородського району
Через декілька днів Вишгородська громада має прийняти доленосне рішення — обрати міського голову, здатного повести за
собою вишгородців по шляху якісно нових соціально-економічних
змін у розвитку нашого районного центру. Це має бути прогресивний, далекоглядний, мудрий мер-реформатор.
По праву одного з організаторів, фундаторів, першопрохідців і будівничих Вишгородського району (що заснований 1973 року) та з почуттям
високої відповідальності за долю дорогого нашому серцю, древнього,
Богом благословенного Вишгорода прошу особливо шанованих мною
жителів міста 25 жовтня віддати свої голоси за кандидата на посаду
міського голови Олександра Олексійовича Приходька, вірного сина рідної землі, дбайливого господаря, досвідченого управлінця, професіонала з великої літери.
Олександра Олексійовича і його сім’ю я знаю давно по роду своєї діяльності у Вишгородському районі. Понад двадцять років мене
пов’язували ділові стосунки з його батьком Олексієм Клавдійовичем,
людиною широкої душі, чудовим спеціалістом, прекрасним сім’янином,
справжнім батьком, громадянином з високим почуттям гідності, людського достоїнства і чистої совісті.
Цікаво, що прізвище Приходько пішло від пращурів — прихожан православної церкви, які вірою і правдою служили Господу Богу й отримали
від нього високе благочестя.
Велику роль у формуванні Олександра Приходька — як неординарної, талановитої особистості, людини душевної і справедливої — відіграла рідна сім’я, материнська любов, батьківське чуйне виховання, працелюбне сільське життя серед багатої природи.
Він загартовував себе у сільськогосподарському виробництві рідного району, йшов упевнено трудовим шляхом, набирався досвіду фахівця, організатора, управлінця — головний спеціаліст, директор радгоспу, перший заступник голови Вишгородського райвиконкому, керівник
бізнесової структури, голова Вишгородської райдержадміністрації, тричі
депутат районної ради, депутат Київської обласної ради, досвідчений
господарник, авторитетна людина.
Я запитав Олександра Олексійовича, які риси людського характеру
йому до вподоби? Він відповів: «Щирість, доброта, вірність і культура».
Це відповідь справді інтелігентної, високоінтелектуальної людини.
Нам достеменно відомо про конфліктні відносини районних керівників і міського голови впродовж понад двадцяти років. З приходом
Олександра Олексійовича Приходька в райдержадміністрацію в 2010
році вочевидь відчутно поліпшились його відносини з міським головою
Віктором Олександровичем Решетняком, що позитивно позначилось на
життєдіяльності міста, добробуті вишгородців.
Тандем Я. М. Москаленко — О. О. Приходько в тісному контакті з
Віктором Олександровичем дозволив вирішити важливі соціально-економічні питання: будівництво доріг, ремонт і забезпечення медичною
апаратурою Вишгородської центральної районної лікарні, укріплення
фізкультурно-спортивної бази, розвиток закладів культури, благоустрій
зон відпочинку на березі Київського водосховища, розв’язання транспортних проблем та інше.
Привертає увагу виборців змістовна, всебічно продумана програма
кандидата по перспективному, комплексному розвитку міста. Олександр
Приходько вважає невідкладним завданням своєї діяльності на посаді

міського голови розробку науково і соціально-економічно обґрунтованої
Стратегії розвитку Вишгорода на 2016 – 2025 р. р. З цього приводу він
звернувся до мене з проханням залучити вчених, наукові центри Української академії наук до роботи над нею. Моя відповідь — позитивна.
Реалізація його програми, підкріплена Стратегією, яку справедливо називають конституцією міста, забезпечить Вишгороду статус міста обласного значення, кардинально вирішить питання об’єднання територіальних громад, поглибить місцеве самоврядування при децентралізації
державної влади!
Історичне покликання Вишгорода — стати центром Європейської
цивілізації, містом високої духовності, культури, розвинутої економіки,
сучасної соціальної інфраструктури, зразком добробуту вишгородців на
рівні світових стандартів.
Мої колеги по відділенню економіки і управління Академії (Українська академія наук — ред.) з великим задоволенням підтримують бажання кандидата на посаду міського голови утворити громадську раду
вчених при міськвиконкомі та закріпити персонального консультанта по
науці.
Глибоке знання життя, досвід управлінської роботи надає О. О. Приходьку в умовах об’єднання територіальних громад вагому перевагу перед більшістю кандидатів на посаду міського голови, на що кмітливий і
принциповий виборець не може не звернути увагу.
До того ж, слід зважувати ті реальні обставини, що Олександр Олексійович має міцні ділові зв’язки з керівними обласними і державними
структурами, що, безумовно, спрацює на користь нашого міста.
Олександр Приходько — особистість креативна, працелюбний, самовідданий, доброзичливий, йому притаманна досить рідкісна властивість уважно вислуховувати співбесідника, робити в критичній формі (!)
зауваження, давати корисні поради. Він наділений умінням розв’язувати
різні проблеми, що трапляються в його трудовій діяльності. Завжди переповнений позитивом і охоче ділиться ним. Чуйно, по-батьківськи ставиться до молодих спеціалістів, є для них хорошим наставником. Вміло
передає свій досвід інженера, управлінця, господарника, депутата підлеглим, яким довіряє в роботі. Олександр Олексійович — це людина хорошої школи виховання та освіти, ідеологічного гарту та віри в майбутнє.
Звертаюсь до вас, шановні земляки, колеги, друзі, побратими, люди
літні і молоде покоління з пропозицією і проханням 25 жовтня на виборах
міського голови віддати голоси за достойного нашого земляка — Олександра Олексійовича Приходька.

сторінках Вишгорода. І нині — однією з
причин, які спонукали мене дати згоду балотуватися на посаду мера, було бажання
довести до логічного завершення розпочаті ним проекти, почасти — наші спільні.
Найпершим своїм завданням на посаді
міського голови бачу наповнення міського
бюджету. Можна, звісно, будь-яке підприємство покласти на лопатки, ухваливши на
сесії, що воно має платити 12 відсотків. А
можна сьогодні — 3, через два роки — 6,
через три роки — 12 %. Головне, щоб воно
було зареєстроване у Вишгороді, робочі
місця — тут, податки — сюди ж, а влада
має створити умови для розвитку цього
підприємства.
Обов’язково проведемо ревізію земель.
От наша промислова зона, розташована на
площі 35 га, платить за рік всього-навсього
900 тис. грн. Я за те, щоб ці підприємства
розвивалися, але ж до всього повинен бути
чесний і справедливий підхід. Прийняте рішення про перенесення промислової зони.
Але, переконаний, тільки громада має вирішити, яка забудова має бути на цьому місці. Я особисто — за гармонійну забудову
об’єктами соціальної сфери, облаштування зон відпочинку. Є інститут громадських
слухань, є Генеральний план розвитку міста, якого потрібно дотримуватись.
Велику увагу маємо приділити інженерним мережам. У Вишгороді обов’язково
мають бути власні очисні споруди. Ми повинні над цим працювати. Де взяти кошти?

Чому я підтримую
Олександра ПРИХОДЬКА

Він підтримуватиме
реалізацію
соціальних проектів
Ігор МАГАЛА,
голова громадської організації
«Чорнобиль-86»
У Вишгороді я проживаю з 1962 року,
пам’ятаю всіх керівників міста. З-поміж них
Приходька вирізняє невгамовна енергія,
приязне і доброзичливе ставлення до людей. Він переймається проблемами кожного.
Щоб не бути голослівним, скажу про
нашу громадську організацію «Чорнобиль-86». Був час, коли про вдів ліквідаторів
усі просто забули. Приходько це виправив:
завдяки Олександру Олексійовичу ми отримали 130 земельних ділянок, через районну
програму «Турбота» майже тридцяти членам
нашої організації була виплачена матеріальна допомога. І в подальшому за два роки на
матеріальну допомогу ліквідаторам і вдовам
ми отримали майже 70 тис. грн.
Переконаний, що Олександр Олексійович і в подальшому буде підтримувати реалізацію соціальних проектів. Це важливо нині,
коли своїх пільг позбулися деякі категорії населення, скажімо, діти війни. Коли їх не може
підтримувати держава, то якось це треба робити на місцевому рівні.
На моє переконання, Олександр Олексійович Приходько буде справжнім народним
мером — він дуже доступний, до нього, коли
працював на посаді голови райдержадміністрації, зі своїми проблемами можна було
зайти у будь-який час, і він завжди намагався допомогти їх розв’язати.

ТЕЛЕпрограма

Вишгород

17 жовтня
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2+2
06:00, 07:00, 08:00,
13:00, 18:30, 21:00
Новини
09:10, 18:55 Про
головне
09:45 Д/ф «Крим.
Курорт суворого
режиму»
11:20 Д/ф «Сербська
енциклопедiя»
11:40 Д/ф «Вiдмовся
вiд завтрашнього дня»
15:00 М/с «Друзiянголи»
15:15 Хто в домi
хазяїн?
16:30 Чоловiчий клуб.
Спорт
18:15 Новини. Свiт
19:30 Дорогi депутати
20:00 Перша шпальта
20:30 Зроблено в
Європi
21:30 Новини. Спорт
21:50 Подорожнi
22:45 З перших вуст
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»
10:50 «МIНЯЮ
ЖIНКУ - 9
12:20 М/ф «Добриня
Микитич i Змiй
Горинич»
14:00 «Слiпа»
14:40 «СIМЕЙНI
мелодрами - 6»
15:40 «Клiнiка»
17:15 Т/с
«Заборонене
кохання»
20:30 «Чистоnews»
21:00 Т/с «Мiж нами,
дiвчатами»
22:00 «Грошi»

06:45 Факти тижня

06:00 Х/ф «Дiвчина з
характером»
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
12:15 Дивовижний свiт
14:00 Сили природи
15:00, 18:30, 21:00
«Соцiальний пульс»
16:00, 23:45 Чудеса
природи
17:45 Полiт крiзь час
19:00 В гостях
у Д.Гордона. Г.
Кричевський
20:00 Володарi морiв
21:30 Резиденцiя
князя Гуна
22:00 Х/ф «Новели Гi
де Мопассана»

06:25 Мультфiльм
07:00, 07:30, 08:00,
08:30, 09:00, 12:00,
14:00, 16:00, 17:30
Новини
07:10, 07:35, 08:10,
08:35 «Ранок з
IНТЕРом»
09:20 Х/ф «Ти будеш
моєю»
11:20, 12:20 Д/с
«Слiдство вели... з Л.
Каневським»
14:15, 16:15 «Жди
меня»
17:45, 18:55
«Стосується
кожного»
20:00 «Подробицi»
21:00 Т/с «Закоханi
жiнки» Прем’єра
00:00 «День
народження Iнтера.
Спецпроект»

05:45, 07:30, 09:30

06:00, 15:55 «Все

07:10 Kids Time

08:45 Факти. Ранок

Мультфiльм СРСР

буде добре!»

07:15 Т/с «Друзi»

09:15 Надзвичайнi

07:00, 09:00 «Top

новини. Пiдсумки

07:55 «Все буде
смачно!»

Shop»

11:00 Т/с «Щасливi

08:55, 18:25 «За

разом»

11:35 «Жарт за

живе!»

13:50 М/ф «Людина

жартом»

10:05 «Битва

павук - 2»

«Еволюцiя»

12:15, 23:15

екстрасенсiв 15»

12:45, 15:45 Факти.

«Невiдома версiя»

День

13:10 Х/ф «Людина в

18:00, 22:00 «Вiкна-

18:00 Абзац!

13:40 Х/ф «Турист»

зеленому кiмоно»

Новини»

19:00 Ревiзор

16:10 Х/ф «Мiстер i

14:25, 19:40 Х/с

20:00, 22:50 «Хата

мiсiс Смiт»

21:30 Страстi за

«Комiсар Рекс»

на тата»

16:15, 21:30 Х/с

23:30 «Детектор

09:50 Труба мiстера
Сосиски
10:50, 13:25 Х/ф

18:45, 21:10 Факти.
Вечiр
19:20 Надзвичайнi
новини

«Пуаро Агати Кристi»

ворон»

21:30 Свобода слова

00:50 Х/ф «Вона Вас

з А. Куликовим

любить»

06:00 Подiї тижня з

06:50, 08:05, 08:35
Iгри розуму
10:10, 14:20, 20:10
Останнiй рiк Гiтлера
11:00 Мегазаводи:
суперавтомобiлi
11:50 Золото мiстапривида
12:40 Зроби або
помри
16:00
Найнебезпечнiшi
тварини
16:50, 21:00 Пiймати
контрабандиста:
Аеропорт Кеннедi
17:40, 21:50
Мiжнародний
аеропорт Дубай
18:30 Суперспоруди
Третього рейха
22:40 80-i:
десятилiття, яке
створило нас
23:30 Розслiдування
авiакатастроф

06:50, 07:15, 08:15
Ранок з Україною
07:00, 08:00, 09:00,
15:00, 19:00 Подiї
09:15 Зiрковий шлях
11:00, 19:45
«Говорить Україна»
12:30 Реальна
мiстика
13:15, 15:20 Т/с
«Спадкоємиця»
18:00 Т/с «Клан
ювелiрiв. Зрада»
21:00 Х/ф
«Некрасива любов»
23:00 Подiї дня
23:30 Х/ф «Цар
скорпiонiв 2:
Сходження воїна»

талант!-2»

вродлива»

ревiзором

брехнi 7»

23:30 Х/ф «З мене

00:50 «Один за всiх»

досить»

06:25 «Нове Шалене
вiдео по-українськи»
07:35 «Облом.UA»
08:35 «Помста
природи»
10:20 Т/с
«Мушкетери»
12:30 Х/ф
«Супербрати Марiо»
14:35 «Вайпаут»
15:30 «Легенди
кiкбоксингу»
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 «Скорпiон»
21:15 Х/ф
«Найманець»

07:40 «Чи знаєте ви,
що...»
08:15 Т/с «Королева
екрану»
09:15, 17:00
«Розсмiши комiка»
10:15, 16:20 «Файна
Юкрайна»
10:30 Т/с «Всi жiнки вiдьми»
14:15, 20:00 «Орел
i Решка. Ювiлейний
сезон»
15:15, 19:00 «Орел
i Решка. На краю
свiту»
18:00 «Звана вечеря»
21:00 «КВН на БIС»
22:00 Х/ф «Без
вiдчуттiв»

17:50 Х/ф «Бiлий

20:25 Дiстало!

О. Панютою

16:10 Т/с «Не родись

12:45 «Україна має

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, 17:20, 17:32
Україна - понад усе!
19:50, 00:30 Час.
Пiдсумки дня
22:10 Документальне
кiно
23:05 Велика полiтика
23:30 Кордон держави

Передплачуйте газету «Вишгород».

Високошвидкісний Інтернет МТМ
Тел.: (093) 366-16-66; (095) 545-15-33; (098) 201-22-66
07:30 Кашин.Гуру
08:00 Сто лекцiй з Д.
Биковим
08:40 Репортаж
«Дощу»
09:25 Бєлковський
на «Дощi»
10:00 Як все
починалося
14:00, 16:15 Настрiй
на «Дощi»
14:15, 17:45, 20:45
Штучний вiдбiр
14:30, 22:00
ТВлiтучка
16:10, 19:45 BBС на
«Дощi»
18:00, 23:10 Грошi:
Шанецька
18:45 Вихiд у люди
19:00 Online
20:00 ВВП Росiї
22:10, 01:00
Сорокiна

07:25 «Народний
кухар»
08:20 «Крутi 90-тi»
09:20 Т/с «Iнспектор
Джордж Джентлi»
12:20 Х/ф «Особлива
думка»
15:00, 19:00, 21:30
«Свiдок»
15:15 Т/с «Таємниця
«Святого Патрiка»
19:30 Т/с «Кулагiн та
партнери»
22:00 Т/с «Служба
порятунку №3»
23:50 Т/с «Чорнi
вiтрила»

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»
11:00 Обережно, дiти!
12:00 Повне
перевтiлення. Дiм за
тиждень
13:50, 19:00 Панянкаселянка
14:50 Любов онлайн
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!

06:50
Найнебезпечнiшi
тварини
07:40, 22:40
Дивовижний всесвiт
08:30, 17:20 Правда
життя
09:50, 16:30 Правила
життя
10:40, 15:40 У
пошуках iстини
11:30 Мiстична
Україна
12:20, 18:30 Їжа
богiв
14:00 Смертельний
двобiй
14:50, 21:00 Шукачi
неприємностей
19:20 У пошуках
пригод
21:50 Основний
iнстинкт
23:30 Покер

06:00, 08:30 Як це
зроблено?
07:15 Гра на життя
08:05 Як це працює?
09:55 Руйнiвники
легенд
10:50, 11:15
Мисливцi за
складами
11:45, 12:40, 13:35,
14:30, 15:25, 16:20,
17:15, 18:10, 19:05
Виживання без
купюр
20:00 Подорож у
невiдомiсть з Е.
Стаффордом
21:00 У пошуках
скарбiв
22:00 Рiчковi
монстри
22:55 Рибальськi
байки Я. Вагнера
23:50 Блискавичнi
катастрофи

Наш індекс у Каталозі місцевих періодичних видань 40007
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2+2
06:00, 07:15 Kids

«Пуаро Агати Кристi»

Новини»

20:30 Х/ф «Янгол

17:00 Х/ф «Собаче

20:00, 22:50

охоронець»

серце»

«Кохана, ми

00:50 Х/ф «Яблуко

вбиваємо дiтей»

на долонi»

23:55 «Один за всiх»

по-українськи

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,
03:15, 03:35, 04:15,
04:35, 05:15, 05:35
Україна - понад усе!
19:50 Час. Пiдсумки
дня
22:10
Документальне кiно
23:05 Машина часу
23:30 Полiгон

06:50, 08:10, 08:40
Iгри розуму
07:40 Код небезпеки
09:20, 13:30, 19:20
Мiжнародний
аеропорт Дубай
10:10, 14:20,
20:10 Пiймати
контрабандиста:
Аеропорт Кеннедi
11:50 Золото мiстапривида
12:40 Зроби або
помри
15:10 Дика природа
Росiї
16:00
Найнебезпечнiшi
тварини
17:40, 21:50 Чоловiк
проти YouTube
18:30 Суперспоруди
Третього рейха
22:40 80-i:
десятилiття, яке
створило нас
23:30 Розслiдування
авiакатастроф

06:00, 10:00 Сорокiна
07:00, 09:00, 12:00,
13:00, 15:00, 16:00,
16:30, 17:00 Тут i
зараз
08:45, 14:15, 17:45,
20:45, 23:25 Штучний
вiдбiр
11:00 Online
11:45 DW Новини
11:55 Тут i зараз:
Сказано на «Дощi»
14:00, 16:15, 22:10,
23:40 Настрiй на
«Дощi»
14:30, 22:00 ТВлiтучка
16:10, 19:45 BBС на
«Дощi»
18:45 Вихiд у люди
20:00 Бєлковський на
«Дощi»
21:00 Тут i зараз:
Вечiрнє шоу
00:00 Тут i зараз:
Пiдсумкове шоу

07:10 Х/ф «Комiсар»
08:30 Ранковий
«Свiдок»
09:00 «Кримiнальнi
справи»
09:55 Т/с «Iнспектор
Джордж Джентлi»
11:40, 22:00 Т/с
«Служба порятунку
№3»
13:15, 00:45 Т/с
«Закон i порядок.
Вiддiл особливих
справ - 12»
15:00, 19:00, 21:30
«Свiдок»
15:15 «Легенди
бандитської Одеси»
15:45 Х/ф «Любов на
асфальтi»
17:55 «Детективи»
19:30 Т/с «Кулагiн та
партнери»
23:50 Т/с «Чорнi
вiтрила»

06:20 Зоофактор
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»
11:00 Обережно,
дiти!
12:00 Повне
перевтiлення. Дiм за
тиждень
14:50 Любов онлайн
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, 07:00, 08:00,
13:00, 18:30, 21:00
Новини
09:45 Д/ф «Крим.
Курорт суворого
режиму»
10:25 Подорожнi
11:30 Д/с «Клуб
пригод»
12:00 Уряд
на зв’язку з
громадянами
12:25 Дорогi
депутати
13:15, 18:05 Час-Ч
13:40 Т/с «Естонська
РСР»
14:55 М/с «Друзiянголи»
18:15 Новини. Свiт
19:30 ДебатиPRO
21:30 Новини. Спорт
21:50 Вiйна i мир
22:40 З перших вуст
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 - 9
12:20, 21:00 Т/с «Мiж
нами, дiвчатами»
13:20 «Ворожка»
14:00 «Слiпа»
14:40 «СIМЕЙНI
мелодрами - 6»
17:15 Т/с
«Заборонене
кохання»
20:30 «Чистоnews»
22:00 «Свiт
навиворiт 6»
00:00 Х/ф «Король
Артур»

06:30 Ранок у
великому мiстi
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:20
Надзвичайнi новини
10:00 Антизомбi
11:05, 13:25, 23:30
Т/с «Морська
полiцiя. Спецвiддiл»
12:45, 15:45 Факти.
День
13:40 Т/с «Код
Костянтина»
14:35 Патруль
самооборони
15:40, 16:25 Т/с
«Слiдчi»
16:45, 22:30 Т/с
«Вiддiл 44»
18:45, 21:10 Факти.
Вечiр
20:25 Громадянська
оборона
21:30 Т/с «Нюхач»

07:00, 09:00 «Top

06:10, 15:55 «Все

Shop»

буде добре!»

07:30, 09:30

08:00 «Все буде

Мультфiльм СРСР

смачно!»

06:05 М/с «Губка

10:00, 00:10 «Жарт

09:00, 18:25 «За

Боб - Прямокутнi

05:50, 07:55, 09:55,
13:55, 18:55, 20:55
Модний журнал
05:55, 07:30,
15:00, 18:30, 21:00
«Соцiальний пульс»
10:00, 16:50 «Алло,
лiкарю!»
11:00, 20:00 Володарi
морiв
12:15 Резиденцiя
князя Гуна
13:10 Полiт крiзь час
15:40 Стародавнє
мiсто Лiцзян
16:00, 23:45 Чудеса
природи
17:45 «Соцiальний
статус: ваша пенсiя»
18:20 «Мистецтво
i час»
19:00 В гостях
у Д. Гордона. Г.
Кричевський
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, 17:30
Новини
07:10, 07:35, 08:10,
08:35 «Ранок з
IНТЕРом»
09:20, 21:00 Т/с
«Закоханi жiнки»
11:55, 12:20 Д/с
«Слiдство вели... з Л.
Каневським»
13:15, 14:15 «Судовi
справи»
15:50, 16:15
«Сiмейний суд»
17:45, 18:55
«Стосується
кожного»
20:00 «Подробицi»
01:20 Х/ф
«Лiтаком, поїздом,
автомобiлем»

06:00, 15:30 Т/с
«Загальна терапiя»
07:00, 08:00, 09:00,
15:00, 19:00 Подiї
07:15, 08:15 Ранок з
Україною
09:15 Зiрковий шлях
10:20, 19:45
«Говорить Україна»
12:00 Реальна
мiстика
13:00 Х/ф
«Кульбаба»
18:00 Т/с «Клан
ювелiрiв. Зрада»
21:30 Футбол. Лiга
Чемпiонiв УЄФА
«Динамо» - «Челсi»
23:50 Подiї дня
00:10 Т/с «C.S.I.:
Мiсце злочину
маямi»

за жартом»
10:30, 23:15
«Невiдома версiя»
11:25 Х/ф «Вона Вас

Time

живе!»
10:15 «Зiркове
життя. Я помираю
без кохання»

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

11:10 «Битва
любить»
13:25, 19:40 Х/с
«Комiсар Рекс»
15:15, 21:30 Х/с

екстрасенсiв»
12:55 «Україна має
талант!-2»

вродлива»
18:00 Абзац!
19:00 Половинки

18:00, 22:00 «Вiкна-

23:00 Супермодель

06:35 «Нове Шалене
вiдео по-українськи»
07:35, 17:30 «Облом.
UA»
08:10, 19:00, 00:00
«ДжеДАI»
08:30, 18:30, 23:30
«Спецкор»
09:00, 19:20
«Люстратор 7.62»
09:10 «Секретнi
матерiали»
11:15 Д/п «Пiдземнi
мiста»
12:10 Х/ф
«Експедицiя до
пекла»
14:10 Т/с «Мисливцi
за старовиною»
16:00, 20:20 Т/с
«Скорпiон»
16:55, 17:55
«Вiдеобiмба»
21:15 Х/ф «Бандитки»
00:20 Т/с «Зоряна
брама. Всесвiт-2»

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

06:50
Найнебезпечнiшi
тварини
07:40, 22:40
Дивовижний всесвiт
08:30, 17:20 Правда
життя
09:50, 16:30 Правила
життя
10:40, 15:40 У
пошуках iстини
11:30 Мiстична
Україна
12:20, 18:30 Їжа
богiв
13:10 Наци №1
14:00, 23:30
Смертельний двобiй
14:50, 21:00 Шукачi
неприємностей
19:20 У пошуках
пригод
21:50 Земля: сили
природи

06:00, 08:30,
14:00, 18:10 Як це
зроблено?
06:25, 06:50, 11:45,
12:10 Портер-Ридж
08:05, 13:35, 18:35
Як це працює?
09:55 В пошуках
скарбiв
10:50, 11:15, 19:05,
19:30 Битви за
контейнери
12:40, 20:00 Швидкi
та гучнi
15:25, 15:50 Що
було далi?
16:20 Колекцiонери
автiвок
17:15, 17:40, 21:00
Махiнатори
22:00, 22:55 Вуличнi
перегони
23:50 Блискавичнi
катастрофи
00:15 Справжнi
шахраї
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2+2
06:00, 07:00, 08:00,
13:00, 18:30, 21:00
Новини
09:20, 18:55 Про
головне
11:25 «Prime-time» з
М. Гонгадзе
12:00 Засiдання КМ
України
13:15, 18:05 Час-Ч
13:40 Т/с «Естонська
РСР»
14:55 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
22:30 З перших вуст
22:40 Мегалот
23:00, 00:00
Пiдсумки

06:00, 07:00, 08:00,
09:00, 12:00, 16:45,
19:30, 23:15 ТСН
06:45, 07:10, 07:45,
08:10, 08:45, 09:10
«Снiданок з 1+1»
07:35, 08:35 «Маша i
ведмiдь»
09:30 «Чотири весiлля
- 2»
10:45 «МIНЯЮ ЖIНКУ
-9
12:20, 21:00 Т/с «Мiж
нами, дiвчатами»
13:20 «Ворожка»
14:00 «Слiпа»
14:40 «СIМЕЙНI
мелодрами - 6»
15:40 «Клiнiка»
17:15 Т/с «Заборонене
кохання»
20:30 «Чистоnews»
22:00 Д/ф «Ми стали
iншими»
23:45 Х/ф
«Лiга видатних
джентльменiв»

06:30 Ранок у
великому мiстi
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:20
Надзвичайнi новини
10:00 Антизомбi
11:05, 13:25, 23:30
Т/с «Морська
полiцiя. Спецвiддiл»
12:45, 15:45 Факти.
День
13:40 Т/с «Код
Костянтина»
14:35 Патруль
самооборони
15:40, 16:25 Т/с
«Слiдчi»
16:45, 22:30 Т/с
«Вiддiл 44»
18:45, 21:10 Факти.
Вечiр
20:25 Секретний
фронт
21:30 Т/с «Нюхач»

07:00, 09:00 «Top

17:15 Х/ф «Слухати у

Новини»

вiдсiках»

20:00, 22:50

«Заручниця 2»

00:55 Х/ф «Коли я

«МастерШеф - 5»

23:00 Аферисти в

стану велетнем»

01:15 «Один за всiх»

мережах

патруль

06:35 «Нове Шалене
вiдео по-українськи»
07:35, 17:30 «Облом.
UA»
08:10, 19:00, 00:00
«ДжеДАI»
08:30, 18:30, 23:30
«Спецкор»
09:00 «Люстратор
7.62»
09:10 «Секретнi
матерiали»
09:25 Д/п «Зброя, яка
змiнила свiт»
11:15 Д/п «Пiдземнi
мiста»
12:10 Х/ф «Новi
Робiнзони»
14:10 Т/с «Мисливцi
за старовиною»
16:00, 20:20 Т/с
«Скорпiон»
16:55, 17:55
«Вiдеобiмба»
19:20 «Цiлком таємно»
21:15 Х/ф «Двiйник»

05:50, 07:55, 09:55,
13:55, 18:55, 20:55
Модний журнал
05:55, 07:30,
15:00, 18:30, 21:00
«Соцiальний пульс»
06:40, 14:00 Всесвiт
10:00, 16:50 «Алло,
лiкарю!»
11:00, 20:00
Володарi морiв
12:10 Стародавнє
мiсто Лiцзян
13:00 «Соцiальний
статус: ваша пенсiя»
15:40 «Моднi iсторiї з
О. Новицькою»
16:00, 23:45 Чудеса
природи
19:00 В гостях
у Д. Гордона. Г.
Кричевський
21:30 «Глобал 3000»
22:00 Х/ф «Новели Гi
де Мопассана»

05:40, 20:00
«Подробицi»
06:35 Мультфiльм
07:00, 07:30, 08:00,
08:30, 09:00, 12:00,
14:00, 16:00, 17:30
Новини
07:10, 07:35, 08:10,
08:35 «Ранок з
IНТЕРом»
09:20, 21:00 Т/с
«Закоханi жiнки»
11:55, 12:20 Д/с
«Слiдство вели... з Л.
Каневським»
13:15, 14:15 «Судовi
справи»
15:50, 16:15
«Сiмейний суд»
17:45, 18:55
«Стосується
кожного»
00:30 Х/ф «Їх
помiняли мiсцями»

06:00, 15:30 Т/с
«Загальна терапiя»
07:00, 08:00, 09:00,
15:00, 19:00 Подiї
07:15, 08:15 Ранок з
Україною
09:15 Зiрковий шлях
10:20, 19:45
«Говорить Україна»
12:00 Реальна
мiстика
13:00 Х/ф
«Некрасива любов»
18:00 Т/с «Клан
ювелiрiв. Зрада»
21:30 Футбол.
Лiга Чемпiонiв
УЄФА «Мальме» «Шахтар»
23:50 Подiї дня
00:10 Т/с «C.S.I.:
Мiсце злочину
маямi»

06:50, 09:20, 09:40
Iгри розуму
07:15, 08:30, 09:00,
13:10, 13:30, 14:00,
19:20, 19:50 Науковi
дурощi
10:10, 14:20, 20:10
Чоловiк проти YouTube
11:50 Золото мiстапривида
12:40 Зроби або
помри
15:10 Дика природа
Росiї
16:00
Найнебезпечнiшi
тварини
16:50, 21:00 Шосе
крiзь пекло
17:40, 21:50 Крижана
дорога
18:30 Суперспоруди
Третього рейха
22:40 80-i:
десятилiття, яке
створило нас
23:30 Розслiдування
авiакатастроф

07:00, 09:00, 12:00,
13:00, 15:00, 16:00,
16:30, 17:00, 21:00,
00:00 Тут i зараз
08:45, 14:15, 17:45,
23:25 Штучний вiдбiр
11:00 Бєлковський
на «Дощi»
11:45 DW Новини
11:55 Тут i зараз:
Сказано на «Дощi»
14:00, 16:15, 18:45,
22:10, 23:40 Настрiй
на «Дощi»
14:30, 22:00
ТВлiтучка
16:10, 19:45 BBС на
«Дощi»
18:00 Панфiлова
19:00 Козирєв online
20:45 Вихiд у люди
22:20, 01:00 Собчак

07:00 Х/ф «За даними
карного розшуку»
08:30 Ранковий
«Свiдок»
09:00 «Кримiнальнi
справи»
09:55 Т/с «Iнспектор
Джордж Джентлi»
11:40, 22:00 Т/с
«Служба порятунку
№3»
13:15 Т/с «Закон
i порядок. Вiддiл
особливих справ - 12»
15:00, 19:00, 21:30
«Свiдок»
15:15 «Легенди
бандитської Одеси»
15:50 Х/ф «Хочу
дитину»
17:55 «Детективи»
19:30 Т/с «Кулагiн та
партнери»
23:50 Т/с «Чорнi
вiтрила»

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
14:50 Любов онлайн
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

06:50
Найнебезпечнiшi
тварини
07:40, 22:40
Дивовижний всесвiт
08:30, 17:20 Правда
життя
09:50, 16:30 Правила
життя
10:40, 15:40 У
пошуках iстини
11:30 Мiстична
Україна
12:20, 18:30 Їжа
богiв
13:10 Наци №1
14:00 Смертельний
двобiй
14:50, 21:00 Шукачi
неприємностей
19:20 У пошуках
пригод
21:50 Земля: сили
природи
23:30 Покер

07:35 «Все буде

06:00, 07:15 Kids

Shop»

смачно!»

Time

07:30, 09:30

08:45, 18:25 «За

06:05 М/с «Губка

Мультфiльм СРСР

живе!»

10:20, 00:15 «Жарт

09:55 «Зiркове

за жартом»

життя. Зiрковi

11:00, 23:20

вiнчання»

07:10, 07:32, 08:10,
08:25, 08:35, 09:15,
09:35 Iнформацiйний

Боб - Прямокутнi
Штани»

ранок
07:30, 08:30, 09:30,
10:30, 11:30, 12:30,
13:30, 14:30, 15:30,

07:17 Т/с «Друзi»

«Невiдома версiя»

10:55 «Битва

11:15 Т/с «Щасливi

11:55 Х/ф «Бiлий

екстрасенсiв»

разом»

ворон»

12:40 «Україна має

16:10 Т/с «Не родись

13:40, 19:40 Х/с

талант!-2»

вродлива»

«Комiсар Рекс»

15:55 «Все буде

15:30, 21:30 Х/с

добре!»

«Пуаро Агати Кристi»

18:00, 22:00 «Вiкна-

16:30, 17:30, 00:00
Час. Важливо
10:10, 10:32, 11:10,
11:32, 12:32 Прес-

Передплачуйте газету «Вишгород».

18:00, 01:05 Абзац!

конференцiя наживо
15:15, 15:35, 16:10,
16:32, 17:19, 17:32
Україна - понад усе!

19:00 Хто зверху? - 4
21:00 Х/ф

19:50 Час. Пiдсумки
дня
22:10
Документальне кiно
23:30 Лiсовий

06:30 «TOP SHOP»
07:40 «Чи знаєте ви,
що...»
08:15 Т/с «Королева
екрану»
09:15, 17:00
«Розсмiши комiка»
10:15, 16:20 «Файна
Юкрайна»
10:30 Т/с «Всi жiнки вiдьми»
14:15, 20:00 «Орел
i Решка. Ювiлейний
сезон»
15:15, 19:00 «Орел
i Решка. На краю
свiту»
18:00 «Звана
вечеря»
21:00 «КВН на БIС»
22:00 Т/с «Доктор
Хаус»
01:50 «Весiльнi
битви»

06:25, 06:50, 11:45,
12:10 Що було далi?
07:15, 14:30 Острiв з
Б. Грiллзом
08:05, 13:35 Як це
працює?
09:00, 09:55 Вуличнi
перегони
10:50 Скарби з
комори
12:40 Колекцiонери
автiвок
15:25, 15:50, 16:20,
16:45, 17:15, 17:40,
18:10, 18:35, 19:05,
19:30, 21:00, 21:30
Акули автоаукцiону з
Далласа
20:00, 20:30 Склади:
битва в Канадi
22:00, 22:30 Гаражне
золото
23:50 Блискавичнi
катастрофи
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2+2
06:00, 07:00, 08:00,
13:00, 18:30, 21:00
Новини
09:45 Д/ф «Крим.
Курорт суворого
режиму»
11:55 Вересень
13:15, 18:05 Час-Ч
13:40 Т/с «Естонська
РСР»
16:00 Надвечiр’я.
Долi
18:15 Новини. Свiт
19:40 Т/с «Бiлявка»
20:30 «Prime-time» з
М. Гонгадзе
21:30 Новини. Спорт
21:50 «Схеми» з Н.
Седлецькою
22:30 З перших вуст
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 - 9
12:20, 21:00 Т/с «Мiж
нами, дiвчатами»
13:20 «Ворожка»
14:00 «Слiпа»
14:40 «СIМЕЙНI
мелодрами - 6»
17:15 Т/с
«Заборонене
кохання»
20:30 «Чистоnews»
22:00, 23:30 «Право
на владу»

06:30 Ранок у
великому мiстi
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:20
Надзвичайнi новини
10:00 Антизомбi
11:00, 13:25, 23:30
Т/с «Морська
полiцiя. Спецвiддiл»
12:45, 15:45 Факти.
День
13:35 Т/с «Код
Костянтина»
14:35 Патруль
самооборони
15:40, 16:25 Т/с
«Слiдчi»
16:45, 22:30 Т/с
«Вiддiл 44»
18:45, 21:10 Факти.
Вечiр
21:30 Т/с «Нюхач»

07:00, 09:00 «Top

07:40 «Все буде

06:00, 07:15 Kids

Shop»

смачно!»

Time

07:30, 09:30

08:50, 18:25 «За

06:05 М/с «Губка

Мультфiльм СРСР

живе!»

11:35, 00:10 «Жарт

10:00 «Зiркове

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
15:40 «Моднi iсторiї з
О. Новицькою»
16:00 Чудеса природи
17:45 «Соцiальний
статус»
18:20 «Ландшафтнi
гри»
19:00 В гостях у Д.
Гордона. Д. Рубiна
21:30 «Досвiд.
Мiсцевi вибори:
перезавантаження
влади?» Ток-шоу з Н.
Семенченко
00:00 «Латинський
коханець»

06:25 Мультфiльм
07:00, 07:30, 08:00,
08:30, 09:00, 12:00,
14:00, 16:00, 17:30
Новини
07:10, 07:35, 08:10,
08:35 «Ранок з
IНТЕРом»
09:20, 21:00 Т/с
«Закоханi жiнки»
11:55, 12:20 Д/с
«Слiдство вели... з Л.
Каневським»
13:15, 14:15 «Судовi
справи»
15:50, 16:15
«Сiмейний суд»
17:45, 18:55
«Стосується
кожного»
20:00 «Подробицi»
00:30 Х/ф
«Термiнал»

06:00 Т/с «Загальна
терапiя»
07:00, 08:00, 09:00,
15:00, 19:00 Подiї
07:15, 08:15 Ранок з
Україною
09:15 Зiрковий шлях
10:20 «Говорить
Україна»
12:00, 22:00 Реальна
мiстика
13:00 Х/ф «Коханець
для Люсi»
15:30 Т/с «Загальна
терапiя 2»
18:00 Т/с «Клан
ювелiрiв. Зрада»
19:45 Футбол.
Лiга Європи УЄФА
«Днiпро» - «СантЕтьєн»
23:00 Подiї дня
23:30 Т/с «C.S.I.:
Мiсце злочину
маямi»

16:20, 21:30 Х/с

18:00, 22:00 «Вiкна-

«Пуаро Агати Кристi»

Новини»

18:10 Х/ф «Наказано

20:00, 22:50

взяти живим»

«Зваженi та щасливi

22:35 Хто зверху - 3

00:50 Х/ф «Важка

- 5»

01:35 Служба

вода»

00:55 «Один за всiх»

розшуку дiтей

06:20, 18:10
Мiсцевий час
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
15:15, 15:35, 16:10,
16:32, 17:19, 17:32
Україна - понад усе!
19:50 Час. Пiдсумки
дня
23:05 Невигаданi
iсторiї
23:30 Будемо жити

06:50, 08:05, 08:30
Iгри розуму
07:15, 13:10 Науковi
дурощi
11:50 Золото мiстапривида
12:40 Зроби або
помри
15:10 Дика природа
Росiї
16:00
Найнебезпечнiшi
тварини
16:50, 21:00 Золото
Юкону
17:40, 21:50 Дикий
тунець
18:30 Суперспоруди
Третього рейха
22:40 80-i:
Найвидатнiшi
технiчнi новинки
23:30 Розслiдування
авiакатастроф

06:00, 10:00 Собчак

06:35 Х/ф «Золотий
ешелон»
08:30 Ранковий
«Свiдок»
09:00 «Кримiнальнi
справи»
09:55 Т/с «Iнспектор
Джордж Джентлi»
11:40, 22:00 Т/с
«Служба порятунку
№3»
13:15, 01:00 Т/с
«Закон i порядок.
Вiддiл особливих
справ - 12»
15:00, 19:00, 21:30
«Свiдок»
15:15 «Легенди
бандитської Одеси»
15:55 Х/ф «Королева
бензоколонки - 2»
19:30 Т/с «Кулагiн та
партнери»
23:50 Т/с «Чорнi
вiтрила»

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
13:50, 19:00
Панянка-селянка
14:50 Любов онлайн
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

за жартом»
12:15, 23:15
«Невiдома версiя»
13:10 Х/ф «Яблуко
на долонi»
14:30, 19:40 Х/с
«Комiсар Рекс»

життя. Вiчне
кохання»

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

11:00 «Битва

11:05 Т/с «Моя

екстрасенсiв»

прекрасна нянька»

12:45 «Україна має

16:10 Т/с «Не родись

талант!-2»

вродлива»

15:55 «Все буде

18:00 Абзац!

добре!»

08:00 Грошi: Пряма
лiнiя
08:45, 14:15, 17:45,
23:40 Штучний вiдбiр
11:00 Мiськi легенди
11:45 DW Новини
13:00 Тут i зараз
14:00, 16:15, 18:45,
22:10, 23:50 Настрiй
на «Дощi»
14:30, 22:00
ТВлiтучка
16:10, 19:45 BBС на
«Дощi»
18:00 Грошi:
Пархоменко
22:20 Круглий стiл
23:25 Репортаж
«Дощу»

19:00 Суперiнтуїцiя
20:30 Х/ф «12
раундiв»

06:35 «Нове Шалене
вiдео по-українськи»
08:10, 19:00, 00:00
«ДжеДАI»
08:30, 18:30, 23:30
«Спецкор»
09:00, 19:20
«Люстратор 7.62»
09:25 Д/п «101
предмет, якi змiнили
свiт»
11:15 Д/п «Пiдземнi
мiста»
12:10 Х/ф «Повний
газ»
14:10 Т/с «Мисливцi
за старовиною»
16:00 Т/с «Скорпiон»
16:55, 17:55
«Вiдеобiмба»
20:20 «Хоробрi
серця»
22:10 Д/п «Знищенi
вмить»

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

06:50
Найнебезпечнiшi
тварини
08:30, 17:20 Правда
життя
09:50, 16:30 Правила
життя
10:40, 15:40 У
пошуках iстини
11:30 Мiстична
Україна
12:20, 18:30 Їжа
богiв
13:10 Охоронцi
Гiтлера
14:00, 23:30
Смертельний двобiй
14:50, 21:00 Шукачi
неприємностей
19:20 У пошуках
пригод
21:50 Земля: сили
природи
22:40 Дивовижний
всесвiт

06:00, 08:30, 14:00,
18:10, 00:45 Як це
зроблено?
06:25, 06:50, 11:45,
12:10 Наука магiї
09:00, 09:25 Склади:
битва в Канадi
09:55, 10:20 Акули
автоаукцiону з
Далласа
10:50, 11:15, 19:05,
19:30 Вантажнi вiйни
12:40 Шлях до
прибуткiв
15:25, 15:50 Ефект
Карбонаро
16:20, 02:35 Повний
форсаж
20:00 Великий улов
22:00 Дорожнi
ковбої
23:50 Блискавичнi
катастрофи
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2+2
06:00, 07:00, 08:00,
13:00, 18:30, 21:00
Новини
09:10, 18:55 Про
головне
09:45 Д/ф «Крим.
Курорт суворого
режиму»
11:55 Д/ф «Висока
кухня Сучжоу»
13:15 Час-Ч
13:40 Т/с «Естонська
РСР»
14:55 М/с «Друзiянголи»
16:50 Вiра. Надiя.
Любов
17:45 Чоловiчий клуб
18:15 Новини. Свiт
19:40 Т/с «Бiлявка»
21:30 Новини. Спорт
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
-9
12:20 Т/с «Мiж нами,
дiвчатами»
13:20 «Ворожка»
14:00 «Слiпа»
14:40 «СIМЕЙНI
мелодрами - 6»
17:15 Т/с
«Заборонене
кохання»
20:20 «Вечiрнiй Київ
2015»
22:30 «Свiтське
життя»
23:30 Х/ф «Колiр
грошей»

08:45 Факти. Ранок

07:00, 09:00 «Top

09:15, 19:20

Shop»

Надзвичайнi новини

07:30, 09:30

10:00, 20:25

Мультфiльм СРСР

Антизомбi

11:25, 00:25 «Жарт

11:05, 13:25, 23:30

за жартом»

Т/с «Морська

12:05, 23:30

06:20 «Досвiд.
Мiсцевi вибори:
перезавантаження
влади?»
07:55, 09:55, 13:55,
18:55, 20:55 Модний
журнал
10:00, 16:50 «Алло,
лiкарю!»
11:00, 20:00
Володарi морiв
12:15 «Джаз-коло»
15:00, 18:30, 21:00
«Соцiальний пульс»
15:40 Конфуцiй:
шлях великого
мислителя
16:00 Чудеса
природи
17:45 Полiт крiзь час
19:00 В гостях у Д.
Гордона. Д. Рубiна
21:30 Кiнофан.
Конфуцiй
23:50 «Кумири»

06:35 Мультфiльм
07:00, 07:30, 08:00,
08:30, 09:00, 12:00,
14:00, 16:00, 17:30
Новини
07:10, 07:35, 08:10,
08:35 «Ранок з
IНТЕРом»
09:20 Т/с «Закоханi
жiнки»
11:55, 12:20 Д/с
«Слiдство вели... з Л.
Каневським»
13:15, 14:15 «Судовi
справи»
15:50, 16:15
«Сiмейний суд»
17:45 «Стосується
кожного»
20:00 «Подробицi»
21:00 «Чорне
дзеркало»
23:30 Х/ф «Iгри
розуму»

полiцiя. Спецвiддiл»
12:45, 15:45 Факти.
День
13:35 Т/с «Код
Костянтина»
14:35 Патруль
самооборони

«Невiдома версiя»
13:00 Х/ф «Коли я
стану велетнем»
14:30, 19:40, 20:35
Х/с «Комiсар Рекс»
16:20, 21:30 Х/с

15:40, 16:25 Т/с

«Пуаро Агати Кристi»

«Слiдчi»

18:05 Х/ф

16:45 Т/с «Вiддiл 44»

«Наказ: вогонь не

18:45, 21:10 Факти.

вiдкривати»

Вечiр

01:05 Х/ф

21:30 Т/с «Нюхач»

«Нагородити

22:30 Що по телеку?

посмертно»

06:00 Т/с «Загальна
терапiя»
07:00, 08:00, 09:00,
15:00, 19:00 Подiї
07:15, 08:15 Ранок з
Україною
09:15 Зiрковий шлях
10:20, 19:45
«Говорить Україна»
12:00 Реальна
мiстика
13:00 Х/ф «Коли не
вистачає кохання»
15:30 Т/с «Загальна
терапiя 2»
18:00 Т/с «Клан
ювелiрiв. Зрада»
21:00 Х/ф «Я буду
поруч»
23:00 Подiї дня
23:30 Т/с «C.S.I.:
Мiсце злочину
маямi»

06:50, 08:05, 08:30
Iгри розуму
07:15, 13:10 Науковi
дурощi
09:20, 13:30, 19:20
Золото Юкону
10:10, 14:20, 20:10
Дикий тунець: Пiвнiч
проти Пiвдня
11:50, 12:15 Битва
колекцiонерiв
15:10 Дика природа
Росiї
16:00
Найнебезпечнiшi
тварини
17:40, 21:50 Останнiй
рiк Гiтлера
18:30 Суперспоруди
Третього рейха
21:00 Нацистський
пiдводний човен
22:40 80-i.
Найвидатнiшi
спортсмени
23:30 Розслiдування
авiакатастроф

Передплачуйте газету «Вишгород».

06:40 Х/ф «Дихай зi
мною»
18:00, 22:00 «ВiкнаНовини»
18:25, 00:30 Т/с
«Коли ми вдома»
20:00, 22:50
«Нацiональне
талант-шоу
«Танцюють всi!-8»

Завжди трохи
сумно, коли
красномовно,
витончено
і тонко
ображаєш
людину, а
вона занадто
зайнята, щоб це
помітити

06:00, 10:00 Круглий
стiл
07:00, 09:00, 12:00,
13:00, 15:00, 16:00,
16:30, 17:00 Тут i
зараз
08:45, 14:15,
17:45, 20:45, 23:45
Штучний вiдбiр
11:45 DW Новини
14:00, 16:15, 18:45
Настрiй на «Дощi»
14:30 ТВлiтучка
16:10, 19:45 BBС на
«Дощi»
19:00 Online
21:00, 00:00 I так
далi з М. Фiшманом
22:00 Все було з Д.
Биковим
22:10 Кашин.Гуру
22:45 Репортаж
«Дощу»

06:35 «Нове Шалене
вiдео по-українськи»
08:10, 19:00
«ДжеДАI»
08:30, 18:30
«Спецкор»
09:00 «Люстратор
7.62»
09:10 «Секретнi
матерiали»
09:25 Д/п «101
гаджет, який змiнив
свiт»
12:10 Х/ф «Магма
маямi»
14:10 Т/с «Мисливцi
за старовиною»
16:00, 17:55
«Вiдеобiмба»
19:20 Х/ф «Чорна
дiра»
21:00 Х/ф «Ласкаво
просимо до раю-2»
23:00 Х/ф «Засiдка»

06:30 «TOP SHOP»

00:00 Стенд-Ап шоу

06:00, 21:40 Час-Time
06:20, 18:10 Мiсцевий
час
07:00, 08:00, 09:00,
10:00, 11:00, 12:00,
13:00, 14:00, 15:00,
16:00, 17:00, 18:00,
19:00, 21:00, 22:00,
23:00 Час новин
07:30, 08:30, 09:30,
10:30, 11:30, 12:30,
13:30, 14:30, 15:30,
16:30, 17:30, 00:00
Час. Важливо
10:10, 10:32, 11:10,
11:32, 12:32 Пресконференцiя наживо
15:15, 15:35, 16:10,
16:32, 17:19, 17:32
Україна - понад усе!
19:50 Час. Пiдсумки
дня
23:05 Особливий
погляд
23:30 Територiя
закону
23:45 Мiграцiйний
вектор

08:30 Ранковий
«Свiдок»
09:00 «Кримiнальнi
справи»
09:55 Т/с «Iнспектор
Джордж Джентлi»
11:40, 22:00 Т/с
«Служба порятунку
№3»
13:15 Т/с «Закон
i порядок. Вiддiл
особливих справ
- 12»
15:00, 19:00, 21:30
«Свiдок»
15:15 «Легенди
бандитської Одеси»
15:50 Х/ф «Iгри
дорослих дiвчат»
18:35 «Детективи»
19:30 Т/с «Кулагiн та
партнери»
23:50 Т/с «Копиновобранцi»

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»
11:00 Обережно, дiти!
12:00 Повне
перевтiлення. Дiм за
тиждень
13:50 Панянкаселянка
14:50 Любов онлайн
17:00 Одного разу пiд
Полтавою
18:00 Х/ф «Ромео та
Джульєта»
20:00 Х/ф «Принц
Персiї: Пiски часу»
22:10 Х/ф «Геймер»
23:50 Х/ф «Варення iз
Сакури»

07:40 Дивовижний
всесвiт
08:30, 17:20 Правда
життя
09:50, 16:30 Правила
життя
10:40, 15:40 У
пошуках iстини
11:30, 00:20
Мiстична Україна
12:20, 18:30 Їжа
богiв
14:00, 23:30
Смертельний двобiй
14:50, 21:00 Шукачi
неприємностей
19:20 У пошуках
пригод
21:50 Земля: сили
природи
22:40 НЛО з
минулого

’ 06:25, 06:50,
11:45, 12:10 Ефект
Карбонаро
08:05, 13:35, 18:35
Як це працює?
09:55 Смертельний
улов
10:50, 19:05 Сталевi
хлопцi
12:40 Повний
форсаж
15:25 Дива Сонячної
системи
16:20, 16:45 У
гонитвi за класикою
17:15 Махiнатори
20:00 Як
влаштований
Всесвiт
21:00 Космос
шкереберть
22:00 Чому? Питання
свiтобудови
23:50 Блискавичнi
катастрофи

06:05, 07:25 Kids
Time
06:07 М/с «Губка
Боб - Прямокутнi
Штани»
07:27 Т/с «Друзi»
11:15 Т/с «Щасливi
разом»
16:00, 19:00
Супермодель поукраїнськи
18:00 Абзац!
21:00 Половинки
22:20 Суперiнтуїцiя

07:40 «Чи знаєте ви,
що...»
08:15 Т/с «Королева
екрану»
09:15, 17:00
«Розсмiши комiка»
10:15, 16:20 «Файна
Юкрайна»
10:30 Т/с «Всi жiнки вiдьми»
14:15, 20:00 «Орел
i Решка. Ювiлейний
сезон»
15:15, 19:00 «Орел
i Решка. На краю
свiту»
18:00 «Звана
вечеря»
21:00 «КВН на БIС»
22:00 «КВН-2015»
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06:00, 07:00 Пiдсумки
08:35 «Золотий гусак»
09:25 М/с «Друзiянголи»
11:45 Зроблено в
Європi
12:05 Д/ф «Замки
Європи»
13:55 «Музика заради
миру». Концертна
програма до 70-рiччя
ООН
14:55 Хокей.
Чемпiонат України.
«Дженералз» «Донбас»
17:50 Чоловiчий клуб
18:25 Гандбол. Лiга
Чемпiонiв. «Мотор»
(Україна) - «Ельверум»
(Норвегiя)
21:00 Новини
22:10 ГОГОЛЬ FEST»
15
23:00 День Янгола
00:05 Вiд першої
особи. Пiдсумки

06:10 «Сiмейний
вердикт»
07:05, 20:15
«Українськi сенсацiї»
09:00 «Свiтське
життя»
10:00, 19:30 ТСН
11:00 «Маша i
ведмiдь»
11:45 «Маленькi
гiганти»
14:15 «Вечiрнiй Київ
2015»
16:35, 21:15
«Вечiрнiй квартал
2015»
18:30 «Розсмiши
комiка»
23:15 «Що? Де?
Коли? 2015»
00:30 Х/ф «Остання
людина на Землi»

06:00 М/с «Том i

06:20 Х/ф
«Поцiлуночок»
09:50 «Ландшафтнi
гри»
11:15 Х/ф
«Неаполiтанський
детектив»
14:00 Сiм чудес
України. Чернiвцi
14:30 «Цивiлiзацiя
Incognita»
15:00 Всесвiт
16:10 «Мистецтво
i час»
16:30 «Моднi iсторiї з
О. Новицькою»
16:50 Вечiр пам’ятi
М. Мозгового
«МАЙСТЕР-КЛАС:
ЖИТИ...»
20:00 Модний
журнал
20:30 Х/ф «Солодке
життя»
00:00 «Вихiдний,
пiсля опiвночi»

06:00 Мультфiльм
06:25 «Орел i Решка.
Ювiлейний»
07:10 «Жди меня.
Украина»
08:40 «Школа
доктора
Комаровського»
09:35 Х/ф «Любов та
голуби»
11:40 «Кохання з
першого погляду»
12:40 Т/с «Коли на
пiвдень вiдлетять
журавлi»
16:05 Х/ф «Пiти, щоб
залишитися»
18:05, 20:30 Т/с
«Лабiринти долi»
20:00 «Подробицi»
22:30 Великий
бокс. В. Кличко – Б.
Дженнiнгс

Джерi у дитинствi»

07:00, 09:00 «Top
Shop»

06:20 Х/ф «Червонi

06:00, 07:55 Kids

вiтрила»

Time

06:50 Морськi
глибини

07:30, 09:30

07:40 Провокатор

Мультфiльм СРСР

09:30 Секретний

08:00 «Караоке на

06:05 М/с «Пригоди
Джиммi Нейтрона»

Майданi»

07:57 Хто зверху - 3

10:10 «Жарт за

09:00 «Все буде

09:55 Ревiзор

11:30 Дiстало!

жартом»

смачно!»

12:20 Страстi за

12:25, 13:00

10:50 Х/ф «Звiробiй»

09:55 «Хата на тата»

фронт

Громадянська
оборона

ревiзором
14:30 Хто зверху? - 4

13:30 Х/с «Капiтан

12:35 Т/с «Коли ми
16:30 Т/с

12:45 Факти. День

Немо»

вдома»

14:40 Т/с «Нюхач»

17:30 Х/с «Подорож

15:05 «Зваженi та

17:00 М/ф «Iндики:

на край Землi»

щасливi - 5»

назад у майбутнє»

23:00 Х/ф

19:00 «Х-Фактор - 6»

18:45 Факти. Вечiр
19:20 Надзвичайнi
новини. Пiдсумки
20:05 Х/ф «Рiддiк»

«Сашатаня»

19:00 М/ф «Рататуй»
21:00 Х/ф «Людина

«Висаджене пекло»

00:00 «Нацiональне

00:40 Х/ф «Важка

талант-шоу

23:45 Х/ф «Жорстокi

Рiддiка»

вода»

«Танцюють всi!-8»

iгри 2»

07:00, 15:00, 19:00

06:50, 08:10, 08:40
Iгри розуму
09:20 Золото мiстапривида
11:50 Космос:
Простiр i час
12:40 Мегазаводи
13:30 Апокалiпсис:
Друга свiтова вiйна
14:20 Суперспоруди
Третього рейха
15:10 Останнiй тигр
Суматри
16:50, 18:30, 23:30
Секретнi матерiали
стародавностi
17:40 Провiсники
Апокалiпсиса
19:20 Пiдземний
свiт майя: справжнiй
кiнець свiту
21:50 2000-i: час,
коли ми побачили
все
22:40 Карстовi лiйки:
похованi живцем

06:45, 13:45, 14:45,
23:45 Репортаж
«Дощу»
07:00, 09:00 I так
далi з М. Фiшманом
10:00 Все було з Д.
Биковим
11:00, 19:20 Розумне
життя
12:00 Грошi:
Шанецька
13:00 Бєлковський
на «Дощi»
15:00, 17:00, 19:00
Тут i зараз
15:20, 23:00 Сто
лекцiй з Д. Биковим
16:00 Круглий стiл
17:20 Грошi: Пряма
лiнiя
20:00 Як все
починалося
21:20 Собчак
22:20 Грошi:
Пархоменко

06:05 Х/ф «Право на

в 3D»
22:35 Х/ф «Хронiки

Подiї
07:15 Т/с «Загальна
терапiя»
08:50 Вiдверто з
Машею Єфросiнiною
10:00 Зiрковий шлях.
Субота
11:00 Х/ф «Я буду
поруч»
13:00, 15:20 Т/с
«Лжесвiдок»
17:20, 19:40 Т/с
«Моє кохане
чудовисько»
22:10 Х/ф «Коханець
для Люсi»
00:10 Зiрковий шлях

павук 3»

пострiл»
07:40 Х/ф «Пригоди
принца Флорiзеля»
11:30 «Речовий
доказ». Золотий
доказ убивства
13:10 «Детективи»
16:00 Т/с «Кулагiн та
партнери»
19:00 «Свiдок»
19:30 Х/ф
«Близнюки-дракони»
21:20 Х/ф «Чорний
грiм»
23:10 Х/ф «Розвiдка
2022: iнцидент
мецо»
01:00 Х/ф «Шлях
вампiра»

07:00, 08:00, 09:00,
10:00, 11:00, 12:00,
13:00, 14:00, 15:00,
16:00, 17:00, 18:00,
19:00, 20:00, 22:00,
00:00 Час новин
07:20, 08:30, 09:30,
10:30, 11:30, 12:30,
13:30, 14:30, 15:30,
16:30, 17:30, 18:30,
21:30 Час. Важливо
10:35 Сiмейний лiкар
11:35 Майстри
ремонту
13:10 Кiно з Янiною
Соколовою
15:10 Феєрiя мандрiв
17:20, 22:30 Хронiка
тижня
18:35 Фактор безпеки
21:00, 00:20 Велика
полiтика
21:35 Вiкно в Америку
23:35 Мiграцiйний
вектор

06:40 «Маски-шоу»

06:30 «TOP SHOP»

07:50 «Нове Шалене

07:40 «Чи знаєте ви,

06:20, 10:35 М/с
«Стiч!»
07:30 Байдикiвка
08:05 М/с
«Смiшарики»
08:40 М/с
«Лалалупси»
09:00 Мультик з
Лунтиком
09:40 М/с «Дорадослiдниця»
11:25 М/ф
«Дюймовочка»
12:50 М/ф
«Анастасiя»
14:20 Х/ф «Чарiвна
країна»
16:10 Х/ф «Артур i
вiйна двох свiтiв»
18:00 Х/ф «Принц
Персiї: Пiски часу»
21:35 Одного разу
пiд Полтавою
23:00 Х/ф «Геймер»

вiдео по-українськи»

що...»
08:10 «Мультфiльми»

09:10 «Облом.UA»

10:40 М/ф «Коти-

10:10 «Вайпаут»

аристократи»

12:00 «Top Gear»

12:10 М/ф «Горбань
iз Нотр-Даму 2»

13:00 «ДжеДАI»

13:15 Х/ф «Табiр

14:00 «Реал-Бодрiт»

Року: Музичнi

15:00 Т/с

канiкули»

«Мушкетери»

15:10 «КВН-2015»
17:15 «Розсмiши

17:10 Х/ф «Ласкаво

комiка»

просимо до раю-2»

18:15, 22:00 «Орел i

19:00 Т/с

Решка»

«Диверсант»

21:00 «Орел i Решка.
Шопiнг 2015»

23:15 Х/ф «Чужi

23:00 Х/ф «Король

проти хижака-2»

вечiрок»

06:00 Бандитський

06:25, 13:35
Махiнатори
07:15 Дорожнi
ковбої
09:00 Великий улов
09:55, 10:20 Гаражне
золото
11:45, 12:10 Акули
автоаукцiону з
Далласа
12:40 Швидкi та гучнi
14:30, 23:00 Вуличнi
перегони
15:25 Космос
шкереберть
16:20 Як
влаштований
Всесвiт
17:15 Чому? Питання
свiтобудови
18:10, 19:05, 20:00
Рiчковi монстри
21:00 Подорож у
невiдомiсть з Е.
Стаффордом

Київ
07:30 Д/ф «Ролан
Биков»
09:00, 18:30
Мiстична Україна
09:50 Охоронцi
Гiтлера
11:30 Мисливцi за
скарбами
13:10 Земля: сили
природи
16:00 У пошуках
пригод
20:10 Їжа богiв
22:00 Справжня
iсторiя золота
23:00 Золотий флот
00:00 Борджiа:
iсторiя клану

10

17 жовтня

Вишгород
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07:20 Шеф-кухар
країни
10:05 М/с «Друзiянголи»
11:30 Х/ф «Бабуся
Бум»
13:35 Н. Онука.
Iнтерв›ю на даху
15:05 Український
корт
15:50 Чоловiчий
клуб. Спорт
16:55 Д/ф «Жiнкисолдати: побачити,
що я посмiхаюсь»
18:25 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 Вибори -2015

06:55 «Що? Де?
Коли? 2015»
09:00 «Лото-Забава»
09:40 Мультфiльм
09:50 «Маша i
ведмiдь»
10:05 ТСН
11:00 «Свiт
навиворiт 6»
12:20 «Iнспектор
Фреймут 2»
13:50 «Мiняю жiнку»
15:10 «Чотири
весiлля 4»
16:40 «Розсмiши
комiка»
19:20 «10 хвилин з
прем’єр-мiнiстром»
19:30 «ТСНТиждень»
21:00 «Маленькi
гiганти»
23:30 «Свiтське
життя»

06:10 М/с «Том i

07:50 «Натхнення»
11:10 Х/ф
«Поцiлуночок»
14:00 Сiм чудес
України. Чигирин
16:00 Сили природи
17:00 Концерт
М. Поплавського
«Я люблю тебе,
Україно!»
19:00 Дивовижний
свiт
20:00 «Цивiлiзацiя
Incognita»
20:15 «Кумири»
20:35 «Свiтськi
хронiки»
21:35 Iмена-легенди
22:00 Х/ф «99
франкiв»
00:00 «Вихiдний,
пiсля опiвночi»

06:10 Х/ф «Любов та
голуби»
08:00, 12:00, 16:00,
18:00 Новини
08:10 «уДачний
проект»
09:00 «Готуємо
разом»
10:00 «Орел i Решка.
Ювiлейний»
11:00 Орел i Решка.
Незвiдана Європа
12:20 Х/ф «Пiти, щоб
залишитися»
14:15, 16:20, 18:20
Т/с «Лабiринти долi»
19:00 «Кохання з
першого погляду»
20:00 «Подробицi
тижня»
00:00 Х/ф «Пiймай
мене, якщо зможеш»

07:00, 09:00 «Top

Джерi у дитинствi»

Shop»

07:05 Х/ф «Гонщик»
09:25 Зiрка YouTube

07:30, 09:30

10:45, 13:15

Мультфiльм СРСР

Дивитись усiм!

11:10 «Жарт за

11:45 Труба мiстера

жартом»

Сосиски
12:45, 15:45 Факти.

11:50 Х/с «Подорож

Вибори

на край Землi»

13:50, 16:15 Х/ф

17:10 Х/с «Капiтан

«Прибрати Картера»
Немо»

16:20 Х/ф «Хронiки
Рiддiка»

21:00 Х/ф «Десять

18:45 Факти тижня

негренят»

20:25 10 хвилин з

07:45, 10:50
«МастерШеф - 5»
09:00 «Все буде
смачно!»
09:55 «Караоке на
Майданi»
13:45, 15:35
«Х-Фактор - 6»
15:15 «10 хвилин з
Прем’єр-мiнiстром
України»
19:00 «Битва
екстрасенсiв 15»
21:15 «Один за всiх»
22:45 «Кохана, ми
вбиваємо дiтей»
01:15 «Детектор
брехнi 7»

Прем’єр-мiнiстром
«Наказ: вогонь не

20:35 Х/ф «Робокоп»

вiдкривати»

05:50, 19:00 Подiї

06:15 Науковi дурощi
06:40 Зроби або
помри
07:10, 07:40 Iгри
розуму
08:20 Золото мiстапривида
10:00 Бiльше, нiж
фокуси з Дi Ем Сi
10:50 Космос:
Простiр i час
15:50, 21:40, 01:50 У
пошуках Атлантиди
16:40 Викрадення
мiсячного каменю
17:30 Загублена
гробниця Чингiсхана
18:30 Загробний свiт
Єгипту
20:00 Печера
гiгантських кристалiв
22:30 Осушити
океан: «Титанiк»
23:20 Загублена
релiквiя Христа

тижня з О. Панютою
06:10, 11:00, 13:00,
15:00, 17:00 Подiї
07:00 Реальна
мiстика
08:00, 11:10 Т/с
«Лжесвiдок»
12:20, 13:15, 15:15
Т/с «Моє кохане
чудовисько»
17:15 Х/ф «Коли не
вистачає кохання»
19:40 10 хвилин з
прем’єр-мiнiстром
20:00 Iнформацiйний
марафон. Вибори
- 2015
00:00 Зiрковий шлях

Передплачуйте газету «Вишгород».
Асоціація роботодавців Вишгородщини
щиро вітає з днем народження
Олександра Івановича БАЛУЄВА!
Бажаємо
міцного
здоров’я,
життєвої мудрості, високого професіоналізму і поваги серед людей.
Нехай Ваш дім повниться щастям і
благополуччям. Нехай усе хороше,
зроблене з душею, повертається до Вас сторицею.
Удачі Вам, натхнення, духовного росту!

06:00, 22:30 Як все
починалося
08:00 Панфiлова
11:00, 19:20 Сто
лекцiй з Д. Биковим
11:45 Репортаж
«Дощу»
12:00 Вихiд у люди
12:15 Грошi:
Пархоменко
13:00 Говорiть з Ю.
Таратутою
15:00, 17:00, 19:00
Тут i зараз
15:20 Грошi. Пряма
лiнiя
20:00 I так далi з М.
Фiшманом
21:00 Тут i зараз:
Пiдсумковий
iнформацiйний
випуск
23:25 Грошi:
Шанецька

Безкоштовні
оголошення

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

ПРОДАМ

Вважати недійсним втрачений диплом бакалавра, виданий НТУУ «Київський політехнічний інститут» 16
липня 2007 р. на ім’я Олени Юріївни ДАЦЮК

Гараж №48 (євроремонт),
кооператив «Екран». Тел: (096) 271-70-92

Вважати недійсним загублене свідоцтво про право
власності на житло за адресою: м. Вишгород, пр-т Т.
Шевченка, 7, кв. 12 загальною площею 66, 4 кв. м, видане на ім’я Любові Володимирівни МАЗУРИК, Ярослава Григоровича МАЗУРИКА і Тараса Григоровича
МАЗУРИКА згідно з розпорядженням Вишгородської
міської ради № 257 від 24.11. 1994 р.

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

P. S.

08:55 Kids Time
08:57 Х/ф «З мене
досить»
11:10 Х/ф «Янгол
охоронець»
14:00 М/ф «Рататуй»
16:00 М/ф «Ранго»
18:00 Х/ф «Людина
павук 3»
21:00 Х/ф «Нова
людина павук»
23:40 Х/ф «Жорстокi
iгри 3»

07:00, 08:00, 09:00,
10:00, 11:00, 12:00,
13:00, 14:00, 15:00,
16:00, 17:00, 18:00,
19:00, 20:00, 22:00,
00:00 Час новин
07:30, 08:30, 09:30,
10:30, 11:30, 12:30,
13:30, 14:30, 15:30,
16:30, 17:30 Час.
Важливо
08:35 Феєрiя мандрiв
09:35 Вiкно в Америку
09:50 Снiданок з Iскрою
10:35, 19:25 Невигаданi
iсторiї
15:35 Майстри ремонту
17:35 Велика полiтика
21:40 Час-Time
22:45 Кабiнети
23:15 Фiнансовий
тиждень
23:30 Територiя закону

07:50 «Нове Шалене
вiдео по-українськи»
08:35 «Облом.UA»
09:00 «Бушидо»
10:00 «Богатирi»
11:00 «Люстратор
7.62»
12:00 «Цiлком
таємно»
13:00 «Секретнi
матерiали»
14:00 «Хоробрi
серця»
16:00 «Зброя»
16:50 Т/с
«Диверсант»
21:30 «Профутбол»
23:00 Х/ф «Засiдка»

06:30 «TOP SHOP»
07:40 «Чи знаєте ви,
що...»
08:20 М/ф «Котиаристократи»
10:00 М/ф «Горбань
iз Нотр-Даму 2»
11:10 Х/ф «Табiр
Року: Музичнi
канiкули»
13:00 «Розсмiши
комiка»
14:00 «Орел i Решка»
18:20 «Орел i Решка.
Шопiнг 2015»
19:20 «Вечiрнiй
квартал»
21:15 Х/ф «Наречена
з того свiту»
23:15 «КВН-2015»

06:40 Т/с «СБУ.
Спецоперацiя»
10:35 «Народний
кухар»
11:30, 17:15
«Легенди карного
розшуку»
12:00 «Крутi 90-тi»
12:55 Х/ф
«Приморський
бульвар»
15:15 «Розсмiши
комiка»
19:00 Т/с «Таємниця
«Святого Патрiка»
23:00 Х/ф
«Викрадена»

06:00 М/ф «Острiв
скарбiв»
08:40 М/с
«Лалалупси»
09:00 Мультик з
Лунтиком
09:40 М/с «Дорадослiдниця»
10:35 М/с «Стiч!»
11:05 М/ф
«Анастасiя»
12:45 М/ф
«Дюймовочка»
14:15 Х/ф «Ромео та
Джульєта»
16:20 Х/ф «Чарiвна
країна»
18:10 Х/ф «Артур i
вiйна двох свiтiв»
21:35 Одного разу
пiд Полтавою
23:00 Дайош
молодьож!

06:00 Бандитський
Київ
08:10 Д/ф «Ролан
Биков»
09:00, 18:30
Мiстична Україна
09:50 Охоронцi
Гiтлера
11:30 Справжня
iсторiя золота
13:10 Земля: сили
природи
15:00 Таємне життя
тварин
16:00 У пошуках
пригод
20:10 Їжа богiв
22:00 Мисливцi за
скарбами
00:00 Борджiа:
iсторiя клану

07:15 В пошуках
скарбiв
08:05 Рiчковi
монстри
09:55 Як
влаштований
Всесвiт
10:50 Космос
шкереберть
11:45 Чому? Питання
свiтобудови
12:40, 21:00 I знову
не намагайтеся
повторити
13:35, 22:00
Руйнiвники легенд
15:25, 16:20, 17:15
Людина i Всесвiт
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

2 піньятти (овечка та бомбочка).
Тел: (093) 710-79-14

АДВОКАТ
Захист у кримінальних
справах. Представництво
в суді та ін. м. Київ,
тел: (097) 61-98-650,
(099) 65-11-774

назад у майбутнє»

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

23:25 Х/ф

України

07:10 М/ф «Iндики:

Гітару б/в. Шестиструнну акустичну
Тел. (066) 335-53-30

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

ЗДАМ
Кімнату з балконом. Тел: (04596) 5-21-01

Сумуємо

Помер Станіслав Кургузов
Помер колишній багаторічний
голова Вишгородської міської ради
ветеранів, представник роду Героя
Радянського Союзу Юрія Кургузова
(який визволяв Вишгород у 1943 році)
— його молодший брат Кургузов
Станіслав Павлович, генерал-майор
медичної служби, котрий дитиною
пізнав усі тяготи війни, — виловлював ворожі міни на Балтиці.
Своє життя він присвятив службі
в армії, а на пенсії займався військово-патріотичною роботою серед школярів.
Співчуєваємо рідним і близьким.
Т. в. о. Вишгородського міського голови
Марія РЕШЕТНІКОВА,
міська рада, міськвиконком,
редакція газети «Вишгород»,
Вишгородська міська рада ветеранів

Пішла з життя
Світлана
Шатілова
Після тривалої важкої недуги
пішла з життя вчитель початкових
класів ВРГ «Інтелект» Шатілова
Світлана Іванівна. Працювала у
другій вишгородській школі з дня
її заснування — із вересня 1977
року. Працелюбна і відповідальна,
врівноважена і тактовна — її поважали й любили колеги. За ці майже
40 років у школі випустила багато
учнів, які завжди пам’ятатимуть
улюблену вчительку.
Розділяємо горе близьких і рідних.
Колеги

Доля долею, та вибір завжди за тобою

Директор КП «Редакція газети «Вишгород» — Віталій Кутаф’єв
Головний редактор — Марина Кочелісова
Погляди редакції не завжди
збігаються з думкою авторів
публікацій.
Редакція залишає за собою право
скорочувати надані матеріали,
які не рецензують
і не повертають.
Відповідальність за достовірність
даних несуть автори публікацій
(рекламодавці).
Матеріали, опубліковані під
знаком ,
друкуються на платній основі.
Останній термін надання
матеріалів — середа, 13-00

Засновник — Вишгородська міська рада
Передплатний індекс газети у Каталозі
місцевих періодичних видань 40007
Газета виходить щосуботи. Ціна договірна
Свідоцтво про реєстрацію
КВ № 957 від 20.09.1994 року
Адреса редакції: 07300, м. Вишгород,
вул. Б. Хмельницького, 2;
Тел/факс: (04596) 5-27-25
Надруковано у ЗАТ “Сьогодні
Мультимедіа”,
м. Київ, вул. Борщагівська, 152-б.
Наклад 3000 примірників

ТАЛОН БЕЗПЛАТНОГО ОГОЛОШЕННЯ
17.10.2015 року
ТЕКСТ ОГОЛОШЕННЯ
(в газеті друкується не
більше 7 слів)
№ рубрики___________
на «__»_________2015 р.

Ваші дані
(в газеті не друкуються)

писати
друкованими літерами

Прізвище __________
Ім’я _______________
Адреса ____________
Телефон___________

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

розцінками. Термінові, виділені рамкою оголошення, — платні.

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

Останній термін подання безкоштовних оголошень - вівторок до 12.00

Вишгород

Вибори 25 жовтня

17 жовтня

2015 року
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Олександр ПРИХОДЬКО: «За великим рахунком, у Вишгороді має
бути одна партія — партія розвитку нашого краю»
Насамперед кошти на реконструкцію каналізаційних мереж мають виділити будівельники. Не можна вічно експлуатувати інфраструктуру, побудовану ще нашими батьками
і дідами. Потрібно обов’язково поставити
фільтри. Проект уже розроблено, залишилося лише втілити його в життя.
При сьогоднішніх темпах будівництва
житла і збільшенні чисельності мешканців
міста гострою є потреба у спорудженні дитсадків і нової школи. На сьогоднішній день
велика проблема — міський ринок, який потребує термінової реконструкції.
Ще одна велика проблема — робота
міського транспорту. Колись була дотація з
обласного та державного бюджетів, сьогодні
навантаження лягає на бюджет міста та району.
Болюча точка — тарифи. Наші міські
котельні побудовані ще у той час, коли газ
коштував менше 50 доларів. Не потрібні
Вишгороду три котельні такої потужності, вистачить і двох. Варто замінити котли, які там
працюють, на сучасні, — і це дасть економію
бюджетних коштів, зменшить тарифи.
На сьогоднішній день велику увагу ми
повинні звернути на розвиток фізкультури і
спорту, забрати молодь з вулиць до спортивних секцій. Через необдумане рішення міських депутатів сьогодні у Вишгороді нема сучасного спортивно-оздоровчого центру. А міг
би бути критий манеж — найкращий в Україні
(подібний є тільки в Осло)! Змагання з гандболу, волейболу, тенісу, баскетболу... Плану-

валося, що трибуни цього манежу вміщатимуть 1,5 тисячі глядачів. Тут же мав бути ще
один басейн, а поряд — стадіон із штучним
покриттям… Але ще не все втрачено — і цю
мрію ми обов’язково втілимо в життя!
На реконструкцію приміщень дитячоюнацької спортивної школи, діючого басейну
потрібні великі кошти. Джерел надходження — чимало. Ось, наприклад, нещодавно
нам вдалося переконати колег із нинішнього
складу обласної ради виділити 12 млн грн на
реконструкцію Вишгородської районної гімназії «Інтелект» та 6 млн гривень — на реконструкцію Гаврилівської школи.
У нас прекрасний Центр художньої творчості дітей, юнацтва та молоді «Дивосвіт»,
один із найбільших в Україні. Але він знаходиться у пристосованому приміщенні. Необхідно або перенести його в одну з новобудов,
або реконструювати існуюче приміщення. Та
спочатку треба оформити земельну ділянку
під цією будовою — незрозуміло (чи, навпаки — цілком зрозуміло!), чому з усіх навчальних закладів міста та району залишилася
неоформленою лише одна земельна ділянка.
Потрібно зробити реконструкцію і Будинку
культури «Енергетик». Для розв’язання усіх
нагальних проблем і міська, і районна влада
мають працювати злагоджено, за проблеми
міста братися разом. Результат — на благо
вишгородців. Тому — виберуть мене мером
чи не виберуть, — все одно працюватиму на
користь громади.
У нас бракує приміщень для закладів

Чому я підтримую
Олександра ПРИХОДЬКА

Знаю Олександра
Олексійовича багато років

Семен ПОТАШНИК, Герой України
Боротьба на передвиборних перегонах уже перейшла в
активну фазу, обіцянок чимало. Але треба думати над нашим
вибором, адже обіцянки і реальні справи – це дуже різні речі.
Сподіваюсь, що до міської ради прийдуть люди, спроможні працювати з мером в одній команді — відкинувши свої політичні
амбіції, орієнтуючись лише на те, щоб зробити Вишгород квітучим містом.
Знаю Олександра Олексійовича багато років. Мене завжди в
ньому дивувала здатність швидко вирішувати питання, я із задоволенням спостерігав, наскільки він енергійний і наскільки уважний
до людей, як уміє з ними співпрацювати, залагоджувати конфліктні
ситуації. Гадаю, що для нього не буде проблематичним працювати з міським депутатським корпусом. А це дуже важливо, бо ж не
тільки від мера, а, великою мірою, і від депутатів, їх злагодженої роботи залежить вирішення нагальних питань життєдіяльності міста,
розв’язання проблем, яких чимало накопичилось у місті.
Одна з таких проблем, яку свого часу не врахували, — комунікаційні мережі. Вишгород був селищем гідробудівників, забудовувався
хаотично. Тепер тут зводяться величезні житлові масиви, у кілька разів зросла кількість населення, а можливості комунікацій лишаються
фактично на тому ж рівні. Приходько розуміє, що і до новобудов, і до
вирішення інших питань потрібно підходити з державницькою, а не
споживацькою позицією. Саме тому я його і підтримую.

охорони здоров’я. В новобудовах міста мають бути амбулаторії загальної практики
сімейної медицини і — службова квартира
для сімейного лікаря. Реформа галузі не
повинна відображатися на якості надання
медичної допомоги жителям міста — їм все
одно, як називається ця допомога, екстрена
чи невідкладна, у будь-якому разі лікар має
прибути вчасно і його допомога має бути професійною і кваліфікованою. Зрозуміло, що
медицина повинна мати достатньо сучасних
приміщень, обладнання та спеціальних автомобілів.
Як депутат Київської обласної ради велику увагу приділяю і нашій молоді, і ветеранам
війни та праці. Допомагаю учасникам АТО,
волонтерам. Щойно ми відремонтували автомобіль УАЗ для наших військових.
Я підтримую усі конфесії, і вважаю, що
служителі церкви мають сіяти мир у наших
душах.
У моїй команді — люди різного віку і професій, але їх усіх об’єднують дві риси: компетентність у своїй галузі і бажання працювати
на свій край. Ми в одній команді з народним
депутатом України Ярославом Москаленком. Перш, ніж прийняти для себе остаточне
рішення — йти на вибори Вишгородського
міського голови, я мав тривалу розмову з
Ярославом Миколайовичем і отримав від
нього запевнення в підтримці у разі моєї перемоги.
Добре розумію, що співпрацювати з
головою районної адміністрації чи район-

ної ради, які представлятимуть інші політичні сили, буде нелегко, але можливо
завжди — було б бажання. Переконаний,
що у Вишгородському районі, за великим рахунком, повинна існувати лише одна партія
— партія розвитку нашого краю, з однією ідеологією — служіння людям. І міському голові,
і голові адміністрації, і голові районної ради
необхідно притримати свої партійні амбіції,
об’єднатися заради покращення життя людей. Інакше буде, як у Лебедя, Рака і Щуки.
Ми вже бачимо результати так званого квотного принципу, якого дотримується чинна
влада, і переконуємося у його помилковості.
Що привело мене у партію «Наш край»?
Зізнаюсь щиро: навчений певним гірким
досвідом, я скептично ставився до будь-якої
партії. Але коли мене «Наш край» запросив
на з’їзд, я уважно придивився до делегатів та
запрошених — і мене підкупило те, що в цій
партії не політики, а господарники. Мери Херсона, Миколаєва, Маріуполя, Броварів, Яготина, Обухова… Партійці віком від 30 до 80
років — ніякого вікового цензу, головне — бажання працювати на благо громади, а не розмахувати прапорами! Герої України, Герої Соціалістичної Праці. Люди, які вміють і знають,
що робити. Якщо вони прийдуть у владу на
різні посади, я упевнений: там буде порядок.
Ці люди не підведуть ніколи, бо в них є совість. Розумієте: посада — явище тимчасове,
а людиною ти повинен залишатися завжди!

Молодь готова підставити плече
справжнім господарникам
Роман РОМАНЕНКО,
фахівець у галузі
інформаційних технологій
Сьогодні багато можна чути міркувань про те, що
треба усіх, хто працював на керівних посадах раніше,
а тим більше у владних структурах — розігнати і дати
шанс молодим. Але це і так, і ні. Адже не можна звинувачувати всіх огульно — і серед тих, хто працював у попередній владі, багато людей порядних, таких, що справді
переживають за долю нашого міста і всієї країни.
І чому б нам, молодим, замість того, щоб лише звинувачувати владу, не підставити плече справжнім господарникам, співпрацювати у реалізації важливих для міста
соціальних і економічних проектах?
Олександр Олексійович Приходько із 2010-го кілька
років працював головою Вишгородської райдержадіміністрації. Результатом його тісної співпраці з міською владою стало відновлення нашого міста, його розквіт. Людям
стало комфортніше жити, змінилося саме обличчя міста.
Сьогодні О. Приходько балотується на посаду голови міської ради, і я підтримую це його рішення. Адже добре розумію, що саме він найкраще серед інших кандидатів знає проблеми міста, а, головне — розуміє, як їх
розв’язувати. Навіть більше — вже розв’язує, не чекаючи, коли очолить міську раду.
Кілька днів тому соціально активна і небайдужа молодь міста прийшла на зустріч із Приходьком. І ми почули
не пусті обіцянки, а переконливе обгрунтування того, як
він буде вирішувати питання, які нас цікавлять, — нові
спортивні майданчики, приміщення для секцій і художніх
студій, будівництво щонайменше одного дитячого садочка і школи (тобто — закладів розвитку для наших дітей),
організація культурно-масових заходів, створення нових
робочих місць для молоді. Це — особливо актуально,
оскільки переважна частина молоді їздить працювати до
столиці.

У програмі Олександра Приходька йдеться про повну
реконструкцію сфери комунального гсподарства. І ми активно підтримуємо цей пункт. Разом із тим, при реформуванні цієї системи мова повинна йти також про те, що
в нашому, європейського зразка, місті й послуги мають
надаватись на такому ж рівні — високоякісному і забезпечувати їх мають висококваліфіковані працівники.
Досить гостро стоїть питання щодо якості послуг, які
надають перевізники. Олександр Приходько у своїй програмі наголошує на необхідності запровадження контролю і за перевезенням пільгових категорій. Важливо
також, щоб місцева влада вимагала від перевізників і
заміни автопарку, адже сьогодні половина автобусів —
старі і розвалені. І в той же час, автоперевезення — це
досить прибуткова сфера, спроможна забезпечити придбання нового автотранстпорту.
Хвилює нас і захаращена промислова зона, розташована при в’їзді до Вишгорода. Ця територія є візитівкою нашого міста, і що бачать гості? Терміново потрібно
переносити ці промислові підприємства, адже практично
всі вони не працюють. Облаштувати тут зону відпочинку,
розбити сквери та парки.
Нам дуже болить те, що деякі кандидати замилюють
виборцям очі усілякими акціями на кшталт встановлення вікон у під’їздах. Але хай роблять, хоч щось піде на
користь мешканцям Вишгорода! Та я хочу сказати про
інше: не такі акції потрібні, а широкомасштабна реконструкція будинків, котрі вже вичерпали свій ресурс (підвали, вікна, дахи, комунікації). Такого житла, як ви знаєте, у
Вишгороді чимало.
Ми віримо, що все це Приходько зробить. І ми проголосуємо саме за цього кандидата. Переконана, що так
зроблять більшість вишгородців, котрі уміють відсіяти
зерно від полови і розгледіти, хто з кандидатів каже про
реальні справи, а хто тільки красиво посміхається. Майбутнє Вишгорода залежить від нашого розважливого вибору.
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Загальні проблеми Вишгорода та Вишгородщини, розв’язання яких Андрій Пещерін бачить
як найперше завдання депутата обласної ради:
• ПРОЗОРІСТЬ ВЛАДИ
Повна відкритість формування та цільового використання бюджетів. Боротьба з корупцією.
Повернення повноважень місцевим радам.
Спростити оформлення дозволів та довідок для населення (єдине вікно, мінімальні строки).
• СТРАТЕГІЧНИЙ РОЗВИТОК ВИШГОРОДА
Для цього розробив детальні програми:
• «Вишгород туристичний (історико-культурний, рекреаційний та спортивний)»;
• «Вишгород промисловий та науково-технічний».
Створення нових робочих місць. Інвестиційне поле.
Реструктуризація комунальних підприємств та зниження тарифів. Інженерна інфраструктура. Потужні спортивні та культурно-оздоровчі об’єкти. Відбудова існуючих історичних об’єктів та створення нових.
• СТРАТЕГІЧНИЙ РОЗВИТОК ВИШГОРОДСЬКОГО
РАЙОНУ
Для цього розробив детальні програми:
• «Фермерська діяльність та екологічно чисті переробні підприємства»;
• «Збереження довкілля, зелений туризм та рекреація»;
• «Земля — громаді». Терміново зупинити розбазарювання землі. Землі повернути під контроль селищних
рад.
Створити нові робочі місця.
• ТРАНСПОРТ
Створення комунального транспорту як конкурентної
альтернативи приватному. Забезпечення зниження тарифів і безперешкодного перевезення пільговиків.
Впровадити пільгову картку Мешканця Київської області.

• МУНІЦИПАЛЬНА ПОЛІЦІЯ
Забезпечити порядок та спокій на Вишгородщині. Боротьба з наркоманією.
• СОЦІАЛЬНІ ПИТАННЯ
Забезпечити виконання державних програм для пільговиків, ветеранів, багатодітних родин та соціально незахищених верств населення. Закони мають виконуватись. Одне з головних питань — дитячі садки та школи.
Забезпечити дітям за рахунок місцевих бюджетів безкоштовне навчання у спортивних секціях і творчих гуртках. Цільові дотації для забезпечення спеціальних комунальних тарифів для малозабезпечених родин.
Створення пільгових магазинів та аптек. Підсилення
державної підтримки воїнів АТО та контроль за забезпеченням виконання вже обіцяних державою пільг.
• ЦІЛЬОВІ СУБВЕНЦІЇ
Повна реалізація цієї програми не є можливою без допомоги центральної влади. Але це ж і є функція, завдання і моральний обов’язок держави. Тому буду боротися
за інтереси Вишгородської громади на обласному рівні
та за виділення додаткових цільових коштів на програми розвитку нашого Вишгорода та Вишгородщини. Допомога повинна бути не разовою, а системною.

Крім того, існує багато інших, локальних, але не
менш важливих проблем.
Усі вони відомі — і вже під нагальним контролем
Андрія Пещеріна. Більш докладно ці питання та шляхи їх вирішення викладені в Детальній Програмі Дій.

Вибори 25 жовтня

Вишгород

17 жовтня
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Контроль громадою чиновників та депутатів —
це основа прозорої та чесної політики
Євген КОСТОМАХА — кандидат у депутати Вишгородської міської ради від політичної партії «Нові обличчя»
Розпитував Олександр КОНОНЕНКО
ФОТО — архів Євгена Костомахи,
спеціально для «Вишгорода»

Сьогодні на запитання нашого кореспондента відповідає кандидат у депутати
по 28 виборчому округу м. Вишгорода Євген Костомаха, людина для виборців нова,
тому і запитань до нього — чимало. Отже…
— Пане Євгене, місцеві вибори-2015 —
унікальні, ми бачимо велику кількість нових партій, нових облич. Наскільки я знаю,
ви бізнесмен, ніколи не мали відношення
до політики. Чому ж вирішили балотуватися у депутати?
— Тому що, як і більшість людей, втомився
— від обіцянок, які нам дають політики і ніколи не виконують, від відвертої брехні. Ми щоразу обираємо одних і тих самих людей, але
ні в країні, ні на місцях нічого не змінюється.
Народні обранці лише формально вважаються
«слугами народу», насправді ж вони поводяться як феодальні князьки, встановлюючи непомірні тарифи, ділячи народну землю, майно...
— Ви бачите, як це можна змінити?
— По-перше, треба зрозуміти: ми обираємо до влади не хазяїв, а менеджерів. Їхня робота має оцінюватися за основним критерієм
— ефективністю. Якщо діяльність того чи іншого депутата, чиновника, керівника КП є неефективною, якщо ці люди замішані у коруп-

ційних скандалах, громада повинна їх негайно
звільнити — відправити у відставку.
— Ви зараз говорите як людина бізнесу,
а не політики.
— Чому? Знаєте, тривалий час вважалося, що бізнес вести чесно неможливо. Але це
помилка. І в бізнесі, і в політиці кожен обирає
сам, як жити і працювати. Я чесно сплачую
всі податки, дотримуюся духу й букви закону,
я чесний перед партнерами. Вважаю своїм
обов’язком допомагати дітям-сиротам, дитячим будинкам, займатися доброчинністю. Це
свого роду Кодекс честі бізнесмена. Я вважаю, що має бути і Кодекс честі політика: дав
обіцянку — виконай, якщо не виконав — іди у
відставку.
— Ну, наші обранці навряд чи поспішатимуть складати повноваження добровільно…
— Для цього є механізм дострокового відкликання депутатів. До речі, відповідна електронна петиція на сайті Президента набрала
необхідну кількість голосів.
— Гаразд, розкажіть про свою програму, що Ви пропонуєте громаді.
— Я маю намір на своєму окрузі провести реконструкцію житлових будинків.
Симоненка, 1 та Симоненка, 3 — це будівлі
старого фонду, зі зношеними комунікаціями
(тепло-, електро-, водопостачання). Мешканці
прекрасно знають: щоб замінити трубу, скажі-

мо, у першому під’їзді, треба відключити воду
в усьому будинку. І так кожного разу.
Крім того, і ці будинки, і Київську, 18 необхідно утеплити — фасади, під’їзди, і робити це
треба за сучасними технологіями. Сьогодні
ми гріємо вулиці, а не квартири, а з нинішніми цінами на опалення — це просто злочинна
халатність.
Ще одне важливе питання — ремонт чи
заміна внутрішньоквартирних мереж. Алюмінієва електропроводка не витримує навантаження, треба також міняти труби, батареї,
чистити витяжки. Проблем чимало.
— Але тут ключове питання — гроші.
Звідки їх узяти?
— Відповідь проста — не красти. Наші комунальні підприємства — це «непрозорі монстри». Нам щоразу підвищують тарифи, пояснюючи це тим, що треба поліпшувати якість
послуг. Але тарифи традиційно зростають, а
якість послуг знижується. Коли кожна копійка
буде на обліку в громади, тоді гроші витрачатимуться лише за цільовим призначенням.
— Як це зробити?
— Я пропоную провести незалежний аудит усіх комунальних підприємств міста. Забезпечити прозорість діяльності: починаючи
від того, як сформовано тарифи, і закінчуючи
тим, куди ідуть наші платежі. Все це має бути
в електронному вигляді, у відкритому доступі.
Прозоро й очевидно. Відтак ми зможемо аку-

мулювати певну суму на ремонтні роботи. За
20-30 років мешканці цих будинків сплатили
стільки коштів, що можна було б зробити не
косметичні, а капітальні ремонти.
Щодо джерел фінансування: сьогодні діє
урядова програма енергозбереження для
мешканців багатоквартирних будинків. Крім
того, має виділити гроші й місто — воно зацікавлене в тому, щоб провести енергомодернізацію. І нарешті — кошти інвесторів. Мені
цікавий цей проект, у мене є чіткий план дій, і
я готовий його реалізувати. Але для цього потрібна підтримка та сприяння громади.
Сподіваюсь, разом ми зробимо цей проект
успішним — щоб уже наступну зиму мешканці
будинків на нашому окрузі зустріли в теплі та
затишку.

Проблеми свого округу Віталій Кравчук знає не з чуток
Віталій КРАВЧУК — кандидат у депутати Вишгородської міської ради по виборчому округу № 25 та за № 10
у бюлетені для голосування
по вул. В. Симоненка, 4, 4-а,
4-в, 6, просп. Т. Шевченка, 3,
та кандидат у депутати Вишгородської районної ради по
виборчому округу № 6 та за
№ 10 у бюлетені для голосування по вул. М. Гриненко, вул. Луговій, вул. Т. Шевченка,
пров. Дніпровському, пл. Т. Шевченка, 3, вул. В. Симоненка, 1, 1-а, 1-б, 2, 3, 4, 4-а, 4-в, 5, 6, 7, 8, вул. Київській, 18,
вул. Ю. Кургузова, 4, 10.
До початку виборів у органи місцевого самоврядування
залишається небагато часу. Результат цього голосування залежить від нас із вами.

Я — за мир, за стабільність, за впевненість у завтрашньому дні, за справжні зміни в нашій країні на краще. Саме
тому пріоритетом моєї передвиборчої програми як кандидата
в депутати по місту та району є соціальний напрямок:
— сприяти будівництву дитячих садків і шкіл, спортивних
майданчиків для дітей і дорослих у зручних і доступних місцях;
— забезпечити умови для створення центрів розвитку та
гуртків для дітей і підлітків;
— запровадити суворий контроль за збереженням історичного обличчя Вишгорода, не допустити забудови в районі
набережної Київського водосховища;
— сприяти розробці детальної стратегії розвитку міста на
майбутні декілька років;
— підвищувати контроль якості роботи комунальних
служб;
— забезпечити проведення ремонту доріг і тротуарів у
місті;

Я, КОНДРАТЮК Павло Остапович, народився 14 вересня 1975 р. в
с. Катюжанка Вишгородського району Київської області в родині інженерів.
Засновник, генеральний директор
ТОВ «Дубечанський деревообробний
комбінат».
Не судимий. Не перебував у
складі жодної з партій.
В органах влади не працював.
Я майже 20 років тісно пов’язаний
із Вишгородом. Фактично півжиття.
Бачив занепад міста і його наступне
відродження. У 2009 році відзначений
грамотою Київської обласної ради
«Кращий підприємець року у Вишгородському районі». Повністю схвалюю курс на впровадження у Вишгороді європейських стандартів життя.
Втім, як у господарника, практика, є
і своє особисте бачення, як прискорити й поглибити цей процес. Тим
більше, що за плечима маю досвід
знайомства з успішним місцевим самоврядуванням в Америці: так, у 2011
році — у складі делегації міста Вишгорода — пройшов курс навчання за
програмою американської організації з обміну досвідом для керівників і
представників муніципальних органів
управління містами України у м. Шамбург (північне передмістя Чикаго).
Вважаю, сьогодні вже вся Україна
переконалася, що політична партія
«Об’єднання «Самопоміч» — це не

Іду в депутати

— досягти прозорості діяльності міської та районної рад
шляхом оприлюднення інформації щодо використання бюджетів у місцевих ЗМІ та інтернет-ресурсах;
— залучати громаду Вишгорода до розв’язання проблем
у місті;
— запровадити нові культурно-масові заходи та зробити
їх традиційними;
— залучити інвестиції і створити нові робочі місця;
— запровадити та постійно проводити конкурси й акції,
які стимулюватимуть мешканців брати активну участь у благоустрої міста і району;
— налагодити Інтернет-зв’язок депутатів із мешканцями
— задля оперативного розв’язання проблем в онлайн-режимі, відкриття онлайн-приймалень.
Голосуй за чесність та порядність! За № 10 у виборчому бюлетені по місту та району.
З повагою
Ваш кандидат – Віталій КРАВЧУК

черговий проект кишенькової партії
під когось із олігархів. І це підтверджують відкритий підхід до формування виборчих списків, коли люди
можуть самі оцінити кандидатури, які
зголосились представляти «Самопоміч», та взяти участь у їх обговоренні, і вимоги до претендентів на право
представляти «Самопоміч»:
– бездоганна репутація (відсутність
судимості, стосунку до фактів корупції,
політичних афер, сумнівних зв’язків);
– порядність у веденні справ (громадських, політичних, бізнесових);
– активність у громадському житті міста;
– відсутність членства КПУ чи Партії
регіонів.
Самостійно приймати рішення та
впливати на прийняття рішень у місті
– ось, на мою думку, єдиний вихід, що
дозволить зійти з безперспективного
шляху та повною мірою розкрити потенціал Вишгорода.
Концепція реформування системи міської влади від «Об’єднання
«Самопоміч» є свідомим і логічним
вибором кожного активного і відповідального вишгородця, що не бажає
бути просто пасивним спостерігачем.
Не буду стверджувати, що це панацея
і миттєве подолання всіх негараздів,
проте запровадження цих позицій дозволить розв’язати велику кількість
взаємопов’язаних проблем нашого
міста, ігнорування навіть однієї з яких
запускає інші як ланцюгова реакція:

Регулярна звітність депутатів і
мера перед своїми виборцями;
Обговорення всіх важливих проблем міста на громадських слуханнях;
Обов’язкове попереднє оприлюднення й обговорення у ЗМІ всіх
важливих рішень, які готуються до
прийняття міським головою та міськрадою;
Створення «Інституту Розвитку
Міста», який би детально досліджував і пропонував найкращі варіанти
розв’язання міських проблем;
Впровадження системи електронного самоврядування;
Призначення керівників міських
управлінь після обговорень їхніх програм на громадських слуханнях.
Це лише окремі пропозиції
«Об’єднання «Самопоміч» для побудови нової системи управління Вишгородом, реалізація яких дозволить
створити систему місцевого управління, де на першому місті буде громада,
а чиновники лише відіграватимуть
роль найманих помічників.
Я — як кандидат від «Об’єднання
«Самопоміч» — пропоную вам не
безперспективну роботу над виправленням помилок попередників, а кардинально нову політику в усіх сферах
життя міста. Саме ці новації в управлінні дозволять Вишгороду вийти на
якісно новий рівень та стати прикладом успішного адміністрування для
інших міст.
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17 жовтня

Вибори 25 жовтня

2015 року

Вишгород

Кандидат на посаду міського голови Юрій Дрьомін
Я народився у звичайній українській сім’ї:
мати Галина Петрівна — інженер Київської
ГЕС, батько Борис Володимирович — будівельник. Навчався у школі № 3 міста Вишгорода.
З 12 років почав відвідувати секцію веслування під керівництвом тренера Ганни
Бортник, і відтоді веслування є частиною
мого життя. Спорт загартував тіло, дух і
волю. Сформував інстинкт переможця, який
є моєю рушійною силою і сьогодні.
Закінчення школи припало на складний
час — 1992 рік: перші роки Незалежності
України, хаос в економіці і депресія в думках
людей.
З 1993-1994 рр. я проходив службу у
Збройних силах України. Загальні відгуки
про армійську службу в 90-х складно назвати
райдужними, але мені, можна сказати, пощастило — потрапив до Криму. Гори, море,
неймовірні краєвиди — і я одразу ж закохався
у цей райський куточок України.
У 1996 р. вступив до Інституту Інвестиційного Менеджменту і почав підкорювати бізнесовий Олімп.
У 1999 р. створив власний бізнес у співпраці з приятелем, з яким потоваришував під
час навчання, — виробництво пакувальних
матеріалів та полімерних пакетів. Потужності

спочатку знаходилися в Києві, але незабаром
були перенесені до Вишгорода. У виробництві задіяні понад 30 жителів Вишгорода. Я
пишаюся тим, що створюю робочі місця для
громади.
У планах — розширення виробничої бази
і створення додаткових робочих місць. Зараз
наша продукція користується популярністю
по всій Україні і щодня ми докладаємо зусиль, щоб вийти на міжнародний рівень.
Вважаю, що саме в продуктивній діяльності — основа майбутнього добробуту
України. Єдиний шлях до блага — завзяття і
щоденна праця. Багато хто зараз зневірився
у своїх можливостях, але насправді все просто: є мрії — візьми і роби, тільки тоді вони
почнуть здійснюватися!
Що змусило прийняти рішення балотуватись на мера Вишгорода? Серце стискається, коли бачу, що наше стародавнє місто
з мальовничими пейзажами та атмосферою
затишку і спокою перетворюється внаслідок
бездумної та хаотичної забудови на «бетонні
джунглі».
Як батько трьох дітей, не з чуток знаю, як
важко влаштувати дитину у дитячий садок,
школу, просто тому, що їх не вистачає. І якщо
сьогодні не змінити владу, яка призвела до
таких наслідків, а з нею і ситуацію, що скла-

лась у Вишгороді, може бути запізно.
У місті гостро стоїть проблема зайнятості
та дозвілля молоді. У занепаді дитячі оздоровчі та спортивні табори. Так не повинно
бути, тут необхідна допомога бізнесу, залучення інвестицій.
Як і кожен активний громадянин, я хочу
зробити життя рідного міста кращим і знаю,
що можу це зробити разом зі своєю командою професіоналів та фахівців у різних сферах.
Вишгород повинен бути сучасним і розвиненим містом, комфортним для життя і привабливим для інвесторів:
Місту потрібна чесна і прозора політика,
професійні управлінці та прозорий бюджет;
Нас чекає безкомпромісна боротьба з корупцією, хабарництвом, злочинністю;
Сприяння розвитку підприємництва, створення умов для бізнесу;
Наповнення міського бюджету за рахунок
податків, розвиток соціальної сфери.
Взагалі, зараз багато хто втратив
віру у світле майбутнє, але треба вірити.
Об’єднуватись і діяти. Стати справжніми господарями у своєму будинку, місті, країні. Радий, що цілі і завдання, які я ставлю перед собою, виявилися співзвучні цілям і завданням
політичної партії «Об’єднання «Самопоміч».

Впевнений, що разом ми зможемо відродити
Вишгород і зробимо його справжнім європейським містом!
Закликаю Вас стати пліч-о-пліч зі мною
та працювати заради щасливого майбутнього наших дітей, заради нашого міста, заради
України! Тому що наша сила — в нас самих!
Я — Дрьомін Юрій, і я ДбаЮ про своє місто!

БПП набирає більше 26% голосів на виборах до Київської облради
ДЖЕРЕЛО:
http://www.ussresearch.com.ua/index.
php/en/research/results/58-kiev-oblrada-eng
За
результатами
соцопитування мешканців Київської області, якщо
б вибори депутатів Київської обласної
ради відбувалися наприкінці вересня
2015 року, найбільшу кількість голосів виборців набрала б політична партія
«Блок Петра Порошенка «Солідарність»
— 26,4%.
Необхідний 5-відсотковий бар›єр на
виборах до Київської обласної ради також набрали ВО «Батьківщина» (15,0%),
«Об’єднання «Самопоміч» (11,4%), Радикальна партія Олега Ляшка (8,1%) і партія «Наш край» (7,9%).
При підрахунку враховувалися відповіді тих респондентів, які планують взяти
участь у голосуванні і вже визначилися з
вибором.

При цьому на запитання, чи плануєте ви взяти участь у голосуванні на цих
виборах, 72% респондентів відповіли —
безумовно так, 11,1% — скоріше так,
6,4% — безумовно ні, 5,5% — складно
відповісти, 5, 0% — скоріше ні.
На питання, що буде мати першочергове значення при виборі депутатів Київської обласної ради, 48% опитаних відповіли — особистість кандидата, 22,5%
— політична партія, від якої кандидат балотується на виборах, 29,4% респондентів не змогли відповісти на це питання.
Опитування мешканців Київської
області наприкінці вересня провела дослідницька компанія «Ю.С.С.» методом
телефонного інтерв’ювання. Було опитано 800 респондентів — постійних жителів
Київської області віком від 18 років з урахуванням статі, віку та місця проживання у межах області.
Статистична похибка вибірки не перевищує 3,5%

Солідарність
Блок Петра Порошенка «Солідарність» (Лев Парцхаладзе)
ВО «Батьківщина» (Костянтин Бондарєв)
«Об’єднання «Самопоміч» (Ірина Сисоєнко)
Радикальна партія Олега Ляшка
(Сергій Скуратовський)
«Наш край» (Ярослав Добрянський)
Партія «УКРОП» (Володимир Майбоженко)
ВО «Свобода» (Ігор Сабій)
Аграрна партія України (Роман Голуб)
«Нові обличчя» (Дмитро Христюк)
«Опозиційний блок» (Олександр Качний)
«Громадянська позиція» (Олександр Великодний)
«Народний контроль» (Тарас Боровський)
ВО «Ліва опозиція» (Андрій Медведєв)
Інша партія
Не брав би участі в голосуванні
Важко відповісти

Першочергові завдання на посаді депутата
Вишгородської міської ради
Наша
команда
йде на
вибори!

Іванов Трохим Сергійович —
кандидат на посаду
Вишгородського міського голови

1. Домогтися встановлення справедливих тарифів на житлово-комунальні послуги та контролювати
якість надання цих послуг.
2. Сприяти у покращенні пасажирського сполучення мікрорайону з
містом Києвом, а саме: сприяти у зміні маршруту громадського транспорту до станції метро «Героїв Дніпра», з
облаштуванням зупинок по вулиці Ю.
Кургузова.

3. Зупинити хаотичну забудову
міста шляхом створення відділу архітектурно-будівельного
контролю
міської ради та призначення керівника відділу після громадського обговорення. Дозволяти нову житлову
забудову виключно під зобов’язання
інвесторів створити соціальну інфраструктуру (будівництво дитячих садочків, міської поліклініки тощо).
4. Провести інвентаризацію та забезпечити ефективне використання
комунальної землі та власності. Відкрити реєстр комунальної власності
на сайті місцевої ради.
5. Невідкладно оприлюднювати
на сайті інформацію про усі проекти
рішень та рішенння місцевих органів влади, про використання кожної
гривні з місцевого бюджету.
6. Створити міський центр надання адміністративних послуг, забезпечити його якісну та прозору роботу
для максимального спрощення надання органами влади усіх необхідних мешканцям довідок і дозволів.
7. Забезпечити рівні та сприятливі умови для розвитку малого бізнесу на території громади. Виділяти
комунальну землю та приміщення в
оренду тільки на умовах відкритого
аукціону.

8. Створити міський комунальний
ринок громади. Забезпечити зручні
умови і доступні тарифи для продажу селянами власної сільськогосподарської продукції на комунальному
ринку громади.
9. Впроваджувати енергозберігаючі технології в комунальному господарстві, житловому фонді та комунальних установах громади.
10. Спрямовувати кошти місцевого бюджету передусім на якісні
соціальні послуги, спортивні та дитячі майданчики, житлово-комунальні мережі. Збільшити кількість
місць у дитячих садочках до потреб
громади.
11. Сприяти розвитку місцевого
та зеленого туризму, збереженню та
реставрації місцевих пам’яток культури та природи.
12. Вимагати у влади вирішення
на першій же сесії нового скликання
питання щодо вилучення у КП «Святошинське паркове господарство»
земельної ділянки за Вишгородським РП ПАТ «А.Е.С. «Київобленерго» та передачі її для будівництва
дошкільного навчального закладу,
в якому зможуть навчатися дітки з
нашого мікрорайону (за адресою: м.
Вишгород, провулок Прожекторний).

% від усіх опитаних, які відповіли
на запитання

% від опитаних, які мають
намір взяти участь у голосуванні, визначилися зі
своїм вибором

13,4
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4,1

8,1

4,0
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1,2
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2,4
2,2
1,8
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Громадська думка

Ваш вибір
Із 17 по 27 вересня 2015 року Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) на замовлення клієнта
провів всеукраїнське опитування громадської думки.
Методом особистого інтерв’ю опитано 2 041-го респондента, що мешкають у 110 населених пунктах усіх
регіонів України (крім Криму) за 4-ступеневою стохастичною вибіркою з квотним відбором на останньому
ступені, що репрезентативна для населення України
віком від 18 років.
Електоральні настрої населення на виборах до
місцевих органів влади
На запитання «Якби найближчої неділі відбувалися вибори до місцевих органів влади (обласної ради,
районної ради, міської ради), чи взяли б Ви участь у
голосуванні? А яким би був Ваш вибір, якби у виборах брали участь такі партії?» відповіді респондентів
розподілилися наступним чином. Серед усіх громадян
віком від 18 років проголосували би за представників
партії:
Всеукраїнське об’єднання «Батьківщина» — 9,4%,
«Блок Петра Порошенка» — 8,6%,
«Самопоміч» — 7,1%,
«Опозиційний блок» — 5,6%,
Радикальна партія О. Ляшка — 2,6%,
14,0% — вирішили не брати участь у голосуванні,
36,5% — не визначилися, за кого голосувати.
Таким чином, якби ті, хто не визначився за кого
голосувати, як звичайно, не прийшли б на вибори,
участь у голосуванні взяли б близько 47 % усіх виборців, і подані за представників партій голоси розподілилися б наступним чином:
Всеукраїнське об’єднання «Батьківщина» —
19,5%,
«Блок Петра Порошенка» — 18,0%,
«Самопоміч» — 14,9%,
«Опозиційний блок» — 11,6%,
Радикальна партія О. Ляшка — 5,5%.
http://www.kiis.com.ua/?lang=ukr&cat=reports&id=54
8&page=1

Людина

Вишгород

17 жовтня

2015 року

15

Дитинство має бути безтурботним
Соломія ЖАЙВІР
ФОТО – Дмитро ЮРЧЕНКО, спеціально для «Вишгорода»

14 жовтня на стадіоні «Енергетик» у м. Вишгороді відбулися змагання з футболу серед дитячих
команд учнів загальноосвітніх шкіл на призи клубу «Шкіряний м’яч». Привітати дітей зі спортивним
святом завітали кандидати у депутати до Вишгородської районної ради, психологи-волонтери табору для дітей війни «Лісова Застава» Ірина Сазонова та Світлана Новицька.
– Діти, які приїздять на реабілітацію до «Лісової застави», здебільшого грають у війну. І діти-переселенці,
і діти українських бійців пліч-о-пліч будують халабуди,
виготовляють з підручних матеріалів зброю: ножі, луки,
палиці, – розповідає Ірина Сазонова. – Ми не забороняємо, адже розуміємо, що це нормальна поведінка

Вишгородська Покрова-2015

Волонтери

Пісень співали, на весіллі гуляли

словення Владики Йосифа (Міляна) і слова
о. Тараса (Валаха), настоятеля собору Вишгородської Богородиці про виникнення фестивалю та опікування ним Вишгородського
міського голови Віктора Решетняка (нині —
покійного). Вшанували полеглих за єдність
та незалежність України героїв (хоровий колектив «Радуниця» зі Львова спільно з вишгородським хором «Коралі»).
Зі світлим святом Покрови учасників та
гостей привітали в. о. Вишгородського міського голови Марія Решетнікова, голова Вишгородської РДА Олександр Горган та голова

Вишгородської районної ради Ірина Побідаш.
Марія Решетнікова подякувала усім, хто взяв
участь в організації фестивалю, та передала
керівнику хору «Коралі» Лесі Потіцькій квіти і
побажання швидше одужувати.
Наймолодші Коралики підняли усім настрій стрілецькою «Ой, на горі, ой, на Маківці». Всі колективи сфотографувалися на сходах перед собором — на добру пам’ять.
Під час перерви гостям та учасникам фестивалю були представлені фрагменти обряду
весілля від фольклорного гурту «Гречаники»
(смт Велика Димерка, Броварський р-н, Ки-

ївська область) та фольклорно-аутентичного
колективу «Надія» (с. Мойсівка, Драбівський
р-н, Черкаська область).
Також гості та учасники фестивалю із задоволенням долучились до благодійної акції
«Солоденьке для маленьких»: учасники хору
«Коралі» та їхні батьки випікали солодощі, а
кошти, виручені з продажу, направлять у дитяче відділення Вишгородської районної лікарні) та пластунських майстер-класів.
Більше чит. та див. фото й відео — на
сайті й у наступному номері гаезти «Вишгород».

Влас. інф.
ФОТО — Олександр КОНОНЕНКО, «Вишгород»

10 жовтня у Вишгороді в соборі Вишгородської Богородиці УГКЦ відбувся
сьомий фестиваль академічного та народного співу «Вишгородська Покрова». Цьогорічний фест зібрав колективи із різних
куточків України. Географію «Вишгородської Покрови» розширив міжпарафіяльний греко-католицький хор «Prasfara» із
Білорусі.
Символічно відкрили фестиваль спільною
молитвою до Пресвятої Діви Марії (молебень
співав хор семінаристів Київської Трьохсвятительської духовної семінарії УГКЦ) та благо-

для дитини, яка пережила ненормальні події (була
свідком бойових дій або переживала за татка-воїна).
Таким чином діти відчувають себе більш захищеними.
Пройде декілька тижнів, поки вони зацікавляться звичайними дитячими забавами, на кшталт футболу.
Зі свого боку Світлана Новицька зазначила:
– Попри досить складну ситуацію в державі (бойові
дії на Сході країни), наші діти мають можливість бути
поруч зі своїми рідними, навчатися та планувати своє
майбутнє.
Приємно бачити щасливі оченята, наповнені радістю і гордістю за свою гру. Ми, дорослі, маємо зробити
все можливе і неможливе, аби не впустити в їхнє життя
війну, аби їхнє дитинство було безтурботним.
Волонтери подарували дітям смаколики та запросили школярів на матчеву зустріч до «Лісової застави».

Про людину промовисто
говорять її справи
Подяка
та вчинки
Напередодні виборів місцевої влади можна знайти
багато інформації як позитивної, так і брудної щодо
різних партій та їх очільників. Але так чи інакше, справжні Люди (з великої літери), справжні патріоти пізнаються за вчинками та справами.
Піклування про майбутнє покоління, сприяння освіті та розвитку дітей – це чи не найкращий вияв патріотизму. Адже, якими ми виховаємо своїх дітей, таким
буде й наше майбутнє.
Уже вкотре Олександр Приходько допомагає дітям, батькам, вчителям. Ось і цього разу відгукнувся
на прохання батьків. Знайшов автобус, великий і комфортабельний, оплатив дорогу в обидва кінці вихованцям хореографічної студії «Ліберті» ВРЦХТДЮМ
«Дивосвіт» на Всеукраїнський фестиваль-конкурс хореографічного мистецтва «Танцююче покоління-2015»
у м. Суми. І керівнику групи Павлу Лук’яненку, і батькам було спокійно, що всі діти помістилися в один автобус (а це 43 дитини), дружно і організовано взяли
участь у фестивалі, вибороли призи та подарунки.
Мабуть, ще не було такого, щоб Олександр Олексійович комусь відмовив у допомозі, не відгукнувся на
прохання. Надіємося на його щирість та чуйність і надалі.
Про людину промовисто говорять її справи та
вчинки, а не голосні гасла на біг-бордах.
Тож виносимо свою щиру батьківську подяку та
бажаємо Олександру Олексійовичу перемоги на виборах!
Батьківський комітет Центру творчості «Дивосвіт»

У соціальних мережах
Православне молодіжне братство свв. Бориса і Гліба: Були сьогодні (12.10.2015 — ред.) у
Вишгороді (у вищому над Києвом городі), на 7-му
Всеукраїнському
фестивалі-конкурсі
ВИШГОРОДСЬКА ПОКРОВА (майже на горах), на Київському
водосховищі (майже на морі), біля пам’ятника святих страстотерпців Бориса і Гліба (дуже символічно),
в гостях у Оленки Лошкарьової (майже під небом)!
Співали, дивилися, фотографувалися, сміялися, сперечалися з приводу алкоголю (вживати чи ні?); їли смачний гречаний куліш — ложками, танцювали український
танок «гречаники» — ножками; пили чай з цукерками
(які принесла Наталя Куксенко всім до пари), споживали
канапки з ковбасою і маслом, Оленчин заздалегідь заготовлений смачнющий плов і зроблену нашвидкуруч піцу,
шоколадні тістечка і трюфелі (дівчачу слабкість) — і ще
одну шоколадку приховали до найсолодшого випадку!
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Вишгород

Віктор НЕЧИПОРЕНКО
ФОТО — автор, спеціально для «Вишгорода»

Чимало юнаків та дівчат разом зі
своїми батьками, дідусями та бабусями
завітали минулої неділі, 11 жовтня, на
площу біля РБК «Енергетик». Кожному
хотілося випробувати себе, тим більше, що на переможців чекали призи,
а в паузах між конкурсами — можливість посидіти за кермом справжнього
спортивного автомобіля й спостерігати
хімічні дослідження, що виглядали, мов
захоплюючі фокуси.
Нарешті ведучий — кандидат на посаду Вишгородського міського голови від
Партії Честі Валерій Виговський — дав
святу офіційний старт. Конкурси умовно
поділили на три сектори.
У спортивному визначали найкращого жонглера (хто найбільше наб’є футбольного м’яча на нозі), трюкача (хто найбільше наб’є м’яча на голові) та стрибуна (хто
зробить найбільше стрибків через скакалку). У творчому — відтворювали казку в
малюнку та ліпили з пластиліну фігурки. А
в інтелектуальному — виявляли найкмітливішого (придумати найбільше слів із одного слова) та найрозумнішого (відгадати
найбільшу кількість загадок).
Юні конкурсанти так активно змагалися, що представники Партії Честі ледь
встигали підкладати для нових учасників
аркуші чистого паперу та правильно рахувати кількість набитих м’ячів.
Незабаром з’явилися й перші переможці — Даша Ярова, Іра Бова, Анастасія Богдаш та Сергій Кожедуб. А на площу вилетів… наймолодший у світі байкер — Тимур
Кулешов (йому не виповнилося і трьох років), офіційно занесений у Книгу рекордів
України. Попри юний вік, він уже освоїв
електромашинку, мотоцикл, квадрацикл
і їздить зі швидкістю до 50 км/год (НА
ФОТО 1).
Свято набирало обертів. До конкурсних секторів приєднувалися все нові учасники. Очікуючи на підбиття підсумків, вони
ганяли м’яча, каталися на самокатах, танцювали разом із справжнім… індійцем.
Тим часом неподалік з’явилися двоє дівчат, які запитували: «Чи збираєтеся взяти
участь у виборах 25 жовтня?», «За кого з
кандидатів у мери і за яку партію будете голосувати?» тощо. Перехожі не вельми охоче відгукувалися, однак шестеро із семи
заявили, що головою Вишгорода бачать
Валерія Виговського, ще двоє — підтримали Партію Честі. Які офіційні підсумки
опитування видадуть дівчата пізніше, як
кажуть, — рівень їхньої совісті.

Нові переможці змагань — Вікторія Швець,
Іван та Максим Подобєдови, Поліна Торжевська,
Мар’яна Мицик та інші — отримали призи, а інші
учасники — цукерки та ласощі.
І от нова пауза — на площу із гуркотом вривається тюнінгове спортивне авто. Дітвора обліплює машину, власник авто дозволяє по черзі
посидіти за кермом.
І насамкінець сюрприз — фокуси. Як із нічого здобути велике вогняне торнадо? Або димом
огорнути увесь простір? Як під магічні заклинання
видиме перетворити в невидиме? Із широко розкритими очима дітлахи спостерігали за магічними

дійствами чарівника в білому.
— Я радий, що родинне свято вдалося, —
підсумував Валерій Виговський. — Нам, мабуть,
усім бракує таких спільних родинних відпочинків.
Адже із родини починається все. Буде сильна родина — буде сильне місто, сильна держава. І сьогодні Партія Честі провела дитячий захід для того,
аби всі вишгородці відчули, наскільки ми можемо
бути єдиними.
— На цій площі — чимало родин із дітками,
— додав кандидат у депутати до міськради від
Партії Честі Юрій Колодзян. — Усі із задоволенням брали участь в атракціонах.

Наша нація заслуговує на гідне життя і гідний
відпочинок. Тут зібралися люди, не байдужі до
долі міста. І я закликаю на виборах 25 жовтня підтримати Партію Честі: на посаду мера — Валерія
Виговського, а також наших кандидатів у депутати до міської ради. Якщо зробимо правильний вибір — створимо команду, яка готова забезпечити
місту гідну перспективу й дбатиме про людей.
Без призів цього дня не залишився ніхто. Команда юних переможців отримала велику піцу.
Вона також спільно сфотографувалася з командою Партії Честі (НА ФОТО 2). А іншим дісталися
гарячі куліш та чай.

Команда, яка може все
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у виборчому бюлетені

