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

Моя хата — не скраю > 3
Марина КОЧЕЛІСОВА
ФОТО — Андрій МАКСІМОВ,
«Вишгород»

День Гідності і Свободи у Вишгороді пройшов негучно. Вранці
Вишгородський міський голова та
секретар ради, депутати міської та
районної рад, працівники міських
комунальних підприємств поклали
квіти до стели «Майдан, що змінив
Україну» обабіч адмінбудинку. Жовті і червоні троянди і гвоздики, сині
хризантеми — під хресні знамення
— лягли біля фотографій Пехенька,
Кищука і Мельнічука, біля помаранчевих касок — без пафосних слів,
зі стриманими обіцянками виправдати кредит довіри цих хлопців.
Небо ридма ридало — дощ періщив нещадно по оголених головах чоловіків і стікав з парасольок на долоні.
Вклонилися пам’яті тих, хто віддав свої
життя за нашу з вами нову Україну та
похований на вишгородській землі (на
новому цвинтарі). Настрій був не святковий. І про це говорили відверто. За
що загинули хлопці в АТО?.. Що ми
маємо зараз?..
Мама Володі Мельнічука, Надія

аФішка
ДЕНЬ ПАМ’ЯТІ
ЖЕРТВ ГОЛОДОМОРІВ
ТА ПОЛІТИЧНИХ РЕПРЕСІЙ
28 листопада
13:00 — музично-театральна
композиція у БК «Енергетик»;
15:00 — покладання квітів
і вінків до пам’ятного хреста і
пам’ятника жертвам голодоморів
(біля старого кладовища).
Пластуни Вишгорода — за підтримки Вишгородської райдержадміністрації та Вишгородської
міської ради — проводять акцію
«Запали свічку». Долучайтесь до
вшанування пам’яті предків участю в Загальноукраїнській хвилині
пам’яті та спільною молитвою.
Біля пам’ятника свв. Борису і
Глібу (площа перед адмінбудинком):
15:45 — засвічення вогників
пам’яті;
16:00 — загальноукраїнська
хвилина мовчання;
панахида за душі жертв голодоморів та політичних репресій.
Нехай у цей день усе наше місто засвітиться вогниками пам’яті,
оберігаючи від повторення страшної біди!
СУПЕРКУБОК ІЗ ФУТБОЛУ
29 листопада
13:00 — Вишгородська районна
федерація футболу запрошує на
стадіон «Енергетик» (м. Вишгород)
на Суперкубок Вишгородського
району з футболу сезону 2015 р.
(чемпіон («Інделек», м. Вишгород)
— володар кубка («Лісовичі», с. Лісовичі)
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Потрібна вакцинація

Іванівна, яку вів попід руки чоловік, Іван Григорович, обхопила руками холодний пам’ятник з рідною фотографією: «Сьогодні я не змогла піти на зустріч до Президента. Моє серце
повело мене на могилу до сина — тут моє місце, тут лежить
мій Ангел Небесний... Цілий день небо плаче разом зі мною,
а люди приїхали з квітами — сюди, на кладовище, в дощ...
Моїй душі стало тепліше. Дякую вам, дорогі мої незнайомі
друзі. Тільки ви — моє спасіння, тому що син безмежно любив добрих, чесних і мудрих людей.
Він не кидав «коктейлі Молотова», волонтерив у Михайлівській сотні. Куля снайпера влучила, коли прийшов
до Жовтневого по останнього пораненого. Я з ним спілкувалася телефоном, кричала: «Синочок, іди додому». А він:
«Стільки людей, мамо, стільки…», — і не договорив…»
***
Надія Іванівна та Іван Григорович Мельнічуки приїхали
на святе для них місце — до могил загиблих у АТО Дениса
Ханчича та Євгена Єрмакова. Недалеко від поховання загиблого на Майдані Ігоря Пехенька — останній прихисток
їхнього сина, Володимира.
На пам’ятнику викарбувано: «22 серпня 1974 — 20 лютого 2014». Молодий чоловік в окулярах світло дивиться на
нас: він хотів жити, робити добро…
Менший син у сім’ї, Володимир закінчив лісотехнічний
коледж, працював менеджером, охоронцем, дизайнером по
ремонту квартир, багато подорожував, а коли повертався
— обов’язково приїздив на Вишгородщину, бо дуже любив
цю землю. Мати його розповідала, що, бувало, приїздить з
Карелії, Індії, Тунісу, Чорногорії, Польщі, Угорщини — і лине
в Дубечню, Новосілки, Вишгород. І взимку, і влітку щотижня
приїздив туди з наметом — і велосипедом, і машиною. Знав
кожен лісочок, кожну річечку.
З камерою і фотоапаратом не розлучався. Є зроблені
ним відеокасети та фотоальбоми Помаранчевої революції.
Із першої секунди подій 21 листопада 2013-го був на Майдані — порядна людина, Володя завжди допомагав людям і
був у епіцентрі важливих для країни подій. Він рятував життя, виносив поранених з-під обстрілів — і сам загинув від
кулі холодного снайпера. Отак люди стають розмінною монетою в політичних іграх нелюдів.
Батьки кидалися по всіх столичних кладовищах — ніде
не було місця. Іван Григорович, голова Оболонського комітету інвалідів війни, звернувся до «афганців». Допомогли
поховати Володимира Мельнічука на вишгородському кладовищі. Коли везли тіло сина, то не могли добратися, тому
що 23-го лютого всі йшли на Межигір’я — тисячі, сотні тисяч
людей, машини… «Афганці» на руках пронесли Героя Небесної сотні до його останнього прихистку.
І тут подзвонили з Адміністрації Президента, мовляв,
завертайте назад, вашому сину дали місце на Байковому
кладовищі, на Алеї Слави, вже могила викопана, почесний
караул, через Майдан пронесемо і поховаємо.
Зболене серце матері не погодилось: син любив Вишгород — і Бог розпорядився так, аби його поховали саме у
вишгородській землі. Відтоді батьки два-три рази на тиждень — біля могили Володі. Мріють переїхати до Вишгорода,
міста, яке вважають рідним.

Знакове свято

Уточнення
Назву статті на першій сторінці газети «Вишгород» № 47 від 21
листопада 2015 року слід читати
«Голова райради – Ростислав Кириченко, заступник голови — Анатолій Потапенко».
Перепрошуємо за помилку з
технічних причин.

Офіційний сайт міськради: www.вишгород.com.ua

НЕ чужі на своїй землі
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Небо ридало

«Моє серце
повело мене на
могилу до сина»
Василь Яковенко (на фото посередині — другий справа) і Юрій Городиський (на фото вгорі — ліворуч)
не з чужих слів знають, що таке постріли у спину на Майдані та бойові дії на Сході України

Олексій МОМОТ,
Вишгородський міський голова:
— Не треба красивих і пафосних слів. Мені здається, що
правильніше буде вшанувати мовчанням і сказати, що хлопці, які
зробили цей подвиг, зробили його
недарма.
Валентина Парчук,
міський депутат:
— Закликаю всіх, хто буває в
цих місцях, де поховані бійці АТО
чи Герої Революції Гідності, не
проходьте, будь ласка, повз, заходьте до них — вони чекають нас,
ми повинні звітувати перед ними
за кожен крок, за кожну дію, за кожен прожитий день.

День Гідності — день єднання
Олександр КОНОНЕНКО
ФОТО — Галина МАКАРЕНКО,
спеціально для «Вишгорода»

У районному Будинку культури
«Енергетик» відбувся захід з нагоди
вікопомних подій на Майдані 2004
року та другої річниці Революції Гідності. Його учасники (хоч було їх і не
так багато, як би належало для такої
події) вшанували героїв, котрі загинули, захищаючи Незалежність України та Мир на нашій землі, висловили сподівання, що ці жертви не були
марними — вони заради процвітання
нашої держави, заради благополуччя
та спокою українського народу.
На сцені, оформленій барвистим
панно, виступили добре знані у Вишгороді та районі колективи — фольклорний колектив «Золотий вік» (НА ФОТО)
та народний хор «Вишгород». Їх виступи

яскраво передавали настрої української
громади — тривогу за долю рідної землі, впевненість у щасливій долі нашої
незалежної і нездоланної України, переконаність, що мир невдовзі запанує
на наших просторах. А ще особливістю
виступів був заклик до єднання. Адже
тільки у єднанні наша сила і основа усіх
перемог і досягнень.
«Приємно, що саме нашому колективу «Золотий вік» випала честь виступати на цьому заході,— говорить директор Вишгородського територіального
центру соціального обслуговування Наталія Рудько. — Весь репертуар колективу — це як сама історія українського
народу з його болями і печалями, з його
прагненням до свободи, з надією на
мирне і щасливе життя. Крім самодіяльних митців, і підопічні територіального
центру також взяли участь у цьому заході, долучившись до вшанування Героїв».

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

Тематичні уроки —
від полісменів
Вишгородський відділ поліції НП
у Київській області
Нещодавно працівники кримінальної поліції у справах дітей Вишгородського відділу
поліції НП у Київській області — майор Олександр Стахівський та молодший лейтенант
Кароліна Смоловик — провели тематичний
урок «Кримінальна відповідальність та класифікація злочинів» для учнів 8-б класу Вишгородської ЗОШ № 1. Вони надали розлогу
правову інформацію та відповіли на запитання підлітків, адже урок проходив у формі діалогу між аудиторією і ведучими.
Говорили також про адміністративну відповідальність неповнолітніх та їхніх батьків, про
шкідливі звички — тютюнопаління та вживання
алкоголю.
Кароліна Смоловик докладно розповіла
учням про вік, у якому наступає кримінальна
відповідальність, роз’яснила відмінності між
такими злочинними діями, як грабіж, крадіжка
і розбій, та яке покарання за них передбачено.
Йшлося і про найбільш поширені злочини серед
дітей. Молодший лейтенант поліції також розказала підліткам, як поводитися, аби не стати
об’єктом злочинних зазіхань. Кожен учень отримав Пам’ятку з практичними порадами: як навчитися безпеки і не стати жертвою злочинних
намірів.
Заступник директора з виховної роботи
ЗОШ № 1 Галина Петрук зауважила, що у нинішній час такі зустрічі працівників поліції з
учнівською молоддю є вкрай необхідними. І не
лише тому, що діти отримують необхідні знання,
а й для того, щоб довіряли людям у формі.
Варто зауважити, що за 10 місяців 2015
року працівниками кримінальної поліції у справах дітей майже у 20 школах району проведено
близько 50 тематичних уроків, лекцій, вікторин,
виховних годин та круглих столів на правову тематику.

Управління Пенсійного фонду
України у Вишгородському районі
За січень-жовтень поточного року 24
тисячам пенсіонерів Вишгородщини виплачено пенсій на суму майже 413 млн грн
(при середньому розмірі пенсії 1 763,91
грн — станом на 01.11.2015 року). Слід зазначити, що у порівнянні з жовтнем минулого року середній розмір пенсії в районі
збільшився на 50,04 грн.
Страхувальниками району за цей час
сплачено 280 млн грн, тобто самозабезпеченість району власними коштами становить
67,83 %. На цей показник значно впливає
заборгованість перед Пенсійним фондом
України деяких платників, яка на 1 листопада 2015 року становить 1 млн 825,2 тис. грн.
Цієї суми вистачило би для виплати середньої пенсії 1035 пенсіонерам.
На порядку денному залишається питання легалізації заробітних плат. Працюючим
громадянам слід пам’ятати, що неофіційне
працевлаштування не дає права на призначення пенсії, а несплачені роботодавцем
страхові внески позбавляють страхового
стажу та пенсії в майбутньому.
Сьогодні, за різними оцінками, понад
200 млрд грн зарплати виплачують «у конвертах». Це означає, що органи Пенсійного
фонду України щороку недоотримують суттєві кошти.
Тим часом, збільшення надходжень до
бюджету Фонду зробить можливим не лише
зміну розміру прожиткового мінімуму для
осіб, які втратили працездатність, а й осучаснення пенсій та відновлення їх диференціа-

ційній шахті на вул. Ю. Кургузова, 15
в м. Вишгороді (за парканом школи
— ред.) труп обгорілого чоловіка без
ознак насильницької смерті.
Оперативна група встановила,
що тіло знаходилося в залишках горілого у каналізаційній шахті сміття.
У ході досудового розслідування
було встановлено особу загиблого. Це Романюк Іван Васильович,
05.07.1967 р. н., який зареєстрований за адресою: Закарпатська область, с. Порошново, вул. Зерковська, 34.
На даний час досудове розслідування триває.

ФізкультУРА

Виробничий футзал
Микола КОРОЛЬ,
голова Вишгородської районної
федерації футболу
Розпочався традиційний турнір із футзалу серед організацій,
підприємств та виробничих установ, у якому беруть участь 12 колективів. Методом жеребкування
команди були розподілені на дві
групи, по шість команд у кожній.

Нагадаємо, що минулорічний
чемпіон — команда «Віраж» — потрапила до групи Б, а минулорічний
фіналіст — команда «Профрембуд» — теж зіграє свої ігри в групі Б.
Турнір розпочався 22.11.2015
року і триватиме два місяці. Тож фінальні змагання будуть уже в 2016
році.
Календар ігор — див. на сайті газети
«Вишгород» www.vyshgorod.in.ua.

ції. Для підвищення якості життя громадян із
01 січня 2017 року планується запровадження другого рівня пенсійної системи.
Як відомо, в 2003 році було прийнято Закон України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», яким передбачено трирівневу пенсійну систему.
Перший рівень (солідарна система,
коли за рахунок внесків громадян, які працюють, сьогодні отримують виплати) діє нині й
фактично є основою пенсійного забезпечення, однак уже сьогодні потребує оптимізації
хоча б через демографічну ситуацію: бо один
працівник утримує одного пенсіонера. Мета
солідарної системи — забезпечити людині
стартовий рівень пенсії, а довести його до
прийнятного розміру можуть другий і третій
рівні пенсійного забезпечення.
Третій рівень — недержавне пенсійне
страхування, що передбачає добровільну
сплату внесків у недержавні пенсійні фонди.
Навколо другого рівня (накопичувальної системи) впродовж 12 років точилися
запеклі дискусії, хоч ніхто не заперечував
необхідності його запровадження. Адже
обов’язкові накопичувальні внески мають
стати вагомим доважком до базової пенсії із
солідарної системи.
Молоді українці віком до 35 років будуть
його обов’язковими учасниками, старші громадяни можуть долучатися на добровільних
засадах. Головною особливістю цього рівня є
те, що сплачені внески не використовуються
одразу, як у солідарній системі, а акумулюються на персональних рахунках громадян,
і вони стають доступними лише після досягнення певного віку. Розмір накопичувально-

Пенсійна система

го внеску спочатку становитиме 2 % від заробітної плати, а потім упродовж п’яти років
зростатиме до 7 %.
Головна відмінність обов’язкової накопичувальної системи від солідарної в тому,
що сплачені внески є особистою власністю
людини, яка стає в центрі пенсійної системи.
Громадянин зможе контролювати процес
сплати накопичувальних внесків.
До того ж, держава гарантує громадянину контроль над збереженням і використанням коштів накопичувальної системи.
Спеціальний орган, створений під егідою
Пенсійного фонду, здійснюватиме публічне адміністрування накопичених людьми
коштів. Рада накопичувального фонду на
конкурсних засадах залучатиме компанії з
управління активами, робота яких перебуватиме під контролем влади.
Ці кошти будуть фактично внутрішніми
інвестиціями в сталий економічний розвиток
України, поштовхом для розвитку фондового ринку. Економіка розвиватиметься, а внески громадян повертатимуться з відсотками.
Тому молоді українці можуть розраховувати
на гідну пенсію.
Досвід інших країн доводить, що найпривабливіша складова накопичувальної системи — це якраз можливість для майбутнього
пенсіонера тримати в полі зору те, як збільшуються кошти на його пенсійному рахунку.
Уже через 10-15 років персональні внески
становлять третину суми, решта — це інвестиційний дохід, який отримали компанії з
керування активами від вкладення пенсійних
коштів у різні галузі економіки.

Світлофори на перетинах доріг

Безпека руху

Триває досудове розслідування
(https://www.facebook.
com/1605100786415148/photos/a.160
6605212931372.1073741828.1605100
786415148/1673064876285405/?type
=3&fref=nf)
Для спростування неправдивих
чуток з приводу загиблої людини
в каналізаційній шахті на території
СШ «Сузір’я», що у м. Вишгороді,
повідомляємо:
15.11.2015 року приблизно о 16
год. 30 хв. працівник ВРКП «Вишгородтепломережа» гр. С. під час
свого чергування виявив у каналіза-

Вишгород

Другий рівень — накопичувальний
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Вишгородський відділ поліції

Суспільство

2015 року

Влас. інф.
ФОТО — Андрій МАКСІМОВ, «Вишгород»

26 листопада відбулась робоча нарада голови
Вишгородської райдержадміністрації Олександра
Горгана із представниками ТОВ «Знаки УА» — за
участі депутата Київської обласної ради Андрія
Пещеріна.
Зустрічалися на перетині вул. Н. Шолуденка та
автотраси «Київ-Іванків» та на повороті до дачного
масиву «Дніпро» (за греблею Київської ГЕС). Обговорювали місця встановлення світлофорів для безпечного руху та перетину пішоходами завантаженої
транспортом проїзної частини. У планах — комплексне оснащення проблемних перехресть у с. Хотянівка.
Представник виконавця, заступник директора
ТОВ «Знаки УА» Микола Крігер-Лебідь повідомив,
що, за сприятливих умов, — разом з узгодженням та
виготовленням необхідної документації, — будівництво світлофорного об’єкту в комплексі зі знаками та
розміткою й усім необхідним обладнанням триватиме
приблизно чотири місяці.

Самаритяни допомагають переселенцям
Олександр
КОНОНЕНКО

Доброчинність

ФОТО — автор

У рамках співпраці Вишгородського районного територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) з громадською
благодійною Спілкою самаритян України (Київське
об’єднання ) у Вишгороді розпочато реалізацію пілотного проекту допомоги вимушеним переселенцям у зимовий період. Проект передбачає надання
допомоги у вигляді щомісячних продуктових наборів, закупівлі зимового одягу, оренди придатного
для проживання житла, а також первинної медичної
допомоги.
Спілка Самаритян України створена за ініціативи
Спілки Робітничих Самаритян міста Мюнхена (Німеччина). У квітні 1993 року Спілка була зареєстрована Міністерством юстиції України як недержавна незалежна
громадська доброчинна організація, метою якої є надання допомоги у сфері охорони здоров’я та соціального захисту населення. Створення організації стало
успішним кроком у рамках розвитку партнерських відносин між містами-побратимами Києвом та Мюнхеном
у цих сферах. Із 2005-го року Спілка — член Інтернаціоналу Самаритян, який знаходиться в м. Кельн (Німеччина).
Із самого початку своєї діяльності Спілка Самаритян України виступає за відміну державної монополії у
сфері охорони здоров’я та доброчинності, за створення плюралістичної системи незалежних, недержавних
товариств із надання допомоги будь-якій людині, яка
потребує допомоги, незалежно від її політичної, національної чи релігійної приналежності. Разом із цим,

об’єднання виступає за тісну співпрацю з державними
установами та громадськими організаціями з повною
відповідальністю за соціальний стан населення.
Спілка Самаритян України налічує п’ять тисяч членів, п’ять колективних членів, п’ять ініціативних груп.
Віднедавна організація розширює свою діяльність за
межі Києва. Розпочала роботу в області, зокрема у
Вишгороді, де чимало осіб, котрі прибули зі східних областей, багато хто практично все своє майно залишив
у районі бойових дій. Такі люди потребують підтримки і
допомоги.
Представники Спілки передали у район продуктові
набори, постільну білизну, побутову хімію. Планується,
що такі заходи проводитимуться щомісяця.
Контактний телефон Вишгородського районного територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг): (04596) 5-15-82.

Наше місто

Вишгород
Дата

28 листопада

Згадайте про людей з особливими потребами

Вишгородська міська рада ветеранів нагадує мешканцям нашого міста, що 3 грудня
— Міжнародний день інваліда, оголошений
Генеральною асамблеєю ООН 20 років тому.
Аби люди з фізичними чи психічними недугами відчували себе повноцінною складовою суспільства, вони потребують особливої уваги.
По всьому світові 10 % людей — інваліди,
і ця цифра зростає щороку. Лише в Україні, за
офіційними даними, на сьогодні 3 млн людей різного віку з особливими потребами. До інвалідів

Сигнали служби 101

Пожежа у
центрі міста
Ігор РИБЕЦЬ,
провідний інспектор Вишгородського
райвідділу ГУ Державної служби з
надзвичайних ситуацій (ДСНС) України в
Київській області
21 листопада о 00:10 до оперативнодиспетчерської служби Вишгородського
району надійшло повідомлення про пожежу в багатоповерховому житловому
будинку за адресою: м. Вишгород, площа Шевченка, 3. На виклик було терміново направлено черговий підрозділ 37-ї
Державної пожежно-рятувальної частини м. Вишгорода.
На місці встановлено, що загорання виникло в кухні квартири на
9-му поверсі. Пожежа
супроводжувалась значним задимленням.
О 00:46 рятувальники локалізували пожежу, а о 00:52 її було
ліквідовано.
Вогнем
пошкоджено
кімнату
площею 15 кв. м та речі
домашнього вжитку.
Причина пожежі на
даний момент встановлюється (вірогідно: коротке замкнення електропроводки).
Від редакції. У соц.
мережах
мешканці
будинку описують, як
вони гасили пожежу,
нарікають на пластикові двері ліфтів, на
відсутність пожежної
машини потрібної поверховості,
звертаються
до
владних
структур. У будь-якому
випадку рятівники наголошують на безпечній поведінці мешканців при експлуатації
електро- і газового обладнання.

Вічна пам’ять

дитинства та внаслідок професійних травм тощо
щодня додаються поранені під час бойових дій на
Сході зовсім молоді люди, котрим найперше потрібна психологічна підтримка.
Багато з них хочуть і можуть бути корисними, працювати, займатися спортом, а головне
— спілкуватися на рівних, не відчуваючи себе тягарем. Для цього державі і місцевому самоврядуванню треба подбати і про пільги, і про зручний транспорт, і про постійну медичну підтримку.
Шановні вишгородці! Знайдіть час завітати
до літньої сусідки із печивом чи ліками, щоб вона

не відчувала себе одинокою. Поцікавтеся потребами спеціальної школи «Надія», де навчаються
ваші діти й онуки. Поділіться з ними знаннями і
навичками. Візьміть на роботу розумного і талановитого громадянина, який зробить якісніше і
надійніше за начебто здорового.
Зробіть це не задля дати, не одноразово. Від
недуги і травми ніхто не застрахований. І яким
буде наше суспільство — теплим, добрим, людяним чи небезпечним і байдужим — залежить
від нас. Врешті, ми всі — люди з особливими потребами.

Моя хата — не скраю
Записала
Марина КОЧЕЛІСОВА
Напередодні виходу цього
номеру газети у світ до редакції завітала мешканка восьмого поверху Наталя Р. І ось що
вона розповіла:
«Опівночі (у ніч із п’ятниці на
суботу, 21. 11 — ред.) ми з чоловіком вийшли на балкон. Відчули
їдкий дим. Зрозуміли, що це не
торфовища, а горить десь поруч.
Чоловік, який зазвичай довго вдягається, — моментом «облачився» і розбудив сусіду зліва.
Сам побіг нагору, а мені велів
спускатися — не ліфтом, а сходами — і будити людей.
Коли я дісталася першого
поверху, консьєржка вже ви-

кликала пожежних. Знадвору
побачили, що горить дев’ятий
поверх. Ніколи не забуду, як заволав спросоння сусіда з палаючої квартири, коли мій чоловік
гамселив у гарячі двері та кричав: «Лягай на підлогу і повзи до
дверей».
Ми боялися, що не встигнемо, і Олексій захлинеться димом,
тому що металеві двері були на
чотирьох замках. Він таки доповз до розпечених дверей, з
криками болю відкрив їх — і мій
чоловік з іншим сусідою з восьмого поверху витягли його у коридор.
Чи був хто у помешканні, чи
ні — ми не знали. Закрили двері,
щоб чорний ядучий дим не розповсюдився по будинку.
Пожежні прибули досить швидко, та під’їхати
до входу біля дитсадка не
змогли через паркан, який
огороджує
прибудинкову
територію. Люк пожежного
гідранту на прибудинковій
території був заблокований
припаркованою автівкою,
тож качати звідти воду теж
не було можливості. Пожежники вручну затягували
гідрант зі своєї машини, та
вистачило його по довжині
лише до восьмого поверху.
Довелося гасити пожежу з
тазиків і відер — набирали
у сусідів на дев’ятому поверсі.
Я саме зайшла до квартири, коли мій чоловік узяв
інструменти, щоб розкрити
вікна на сходових клітинах, по яких вибігали люди
(було, що глава сім’ї — попереду родини). Він знову
направив мене донизу —
заспокоїти сусідів: людина
врятована, пожежу погасили, приміщення вентилюються.
Пожежники — молодці:
молоді хлопці, та ж такі відчайдухи! Лікар «швидкої»,

ФОТО — родинний альбом Ірини Булло,
спеціально для «Вишгорода»

20 листопада Вишгород прощався з Дмитром Булло. Єдиний син у родині Марії Іванівни та Леоніда Івановича, вірний чоловік
Ірини Юріївни, турботливий батько двох синів
— Влада і Максима — помер від серцевого нападу.
Дмитро — син кадрового військового. Його
батько, Леонід Іванович, після закінчення Горьківського військового училища зв’язку, поїздив
по військових гарнізонах усього Союзу. Служив і
в групі радянських військ у соціалістичній Німеччині. Там, у Фюрстенберзі, 11 листопада 1969 р.
і народився Діма.
Ким стати — сумнівів не було. Після закінчення Вишгородської СШ № 1 (1987 р.) хлопець
вступив до Київського вищого зенітно-ракетного
училища. Одружився рано, на 4-му курсі, — з великого кохання. Молода родина з двома дітьми
теж поїздила по гарнізонах і містах України. До
Києва повернулися у 1998 році. У 2001-му отри-

мали квартиру у Вишгороді.
У часи, коли держава системно розвалювала армію, Дмитро Булло — один із небагатьох —
залишився вірним присязі і справі свого життя.
До АТО був призваний у лютому 2015 р. Рідним
багато не розповідав — стриманий за характером, Дмитро Леонідович все тримав у собі, оберігав близьких від зайвих стресів, яких і так забагато у нашому сьогоденні.
Навесні ц. р. повернувся до місця служби, в
Київ, а восени мав знову відправлятися на Схід
України. Серце не дозволило. 46-річний полковник помер від серцевого нападу. Дмитра Булло
наздогнала війна. О третій ранку 19 листопада ц.
р. сусіди другого під’їзду з Симоненка, 4-а кілька
разів викликали «швидку». У соціальних мережах написали, що медики приїхали через 40 хвилин — і зафіксували смерть (відірвався тромб).
Рідні розповіли, що розтин виявив інфаркт.
Дмитра Леонідовича ховали з оркестром і
почесним караулом. У дворі його будинку зібралося чимало людей — провести в останню путь
справжнього полковника, чоловіка, захисника.
Невимовна скорбота нині у родині Дмитра
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У міськвиконкомі

Новий
директор
ЖЕКу

Замість післямови
яка приїхала майже водночас
із пожежними, піднявся до постраждалого тоді, як пожежу
загасили. За допомогою сусідів
намастили обпечені руки «Пантенолом».
***
Іще півтори хвилини — і життя Олексія ми б не врятували.
Двері зрізати — щонайменше
півгодини. А за цей час — наша
пінопластова будівля стала би
шашликом.
Ми живемо в цьому будинку
два роки. Системи сигналізації
немає. Вогнегасники придбали
тільки зараз. Пожежних гідрантів
немає. І це не одна проблема,
яка існує в нашому будинку із
2008 року.
Та низку питань ми могли б
вирішити самостійно, не чекаючи висновків комісії. Треба було
наступного дня зібрати людей
на інструктаж (що і як робити на
випадок пожежі), розвісити такі
інструкції на кожному поверсі —
біля ліфтів і блоків квартир.
У загальних коридорах на
поверхах мешканці поробили комірчини — і позакривали доступ
до вікон, через які має вентилюватися загальне приміщення.
Нехай так – але чого ж не написали, у якій квартирі ключ (на
такий випадок)?
Висновок.
Нас ніхто не врятує, крім нас
самих. Глава кожної родини не
повинен покладатися на голову
ОСББ і пожежних, а сам подумати, як рятувати рідних, якщо,
не дай Боже… Зробімо висновки
та подякуємо сусіду Євгену з кв.
57, який швидко зорієнтувався й
організував нас.
Іще подумаємо про страхування життя, здоров’я і майна —
на такі випадки.
А головне — зрозуміємо, наскільки ми залежимо один від
одного, від правильної життєдіяльності ОСББ, настрою чи стану здоров’я, і насамперед — від
небайдужості сусідів».

Дмитра Булло наздогнала війна

Варвара БУТИНА

2015 року

Булло. Вбиті горем батьки єдиного сина. Сумують колеги, друзі, сусіди, всі, хто знав Дмитра
Леонідовича. Вічна пам’ять людині, для якої найсвятішими були Вітчизна, якій він вірно служив,
рідна українська земля і родина.

Влас. інф.
ФОТО — Андрій МАКСІМОВ, «Вишгород»

Комунальне підприємство житлового і комунального господарства (КПЖ і КГ) Вишгородської
міської ради із 24 листопада ц. р.
очолюватиме президент Асоціації
управляючих компаній Києва, колишній директор столичної приватної управляючої компанії ТОВ
«МЖК «Оболонь-комфорт».
Алла Радівіловська, котра має дві
вищі освіти та розуміється на проблемах об’єднань співвласників багатоповерхового будинку (ОСББ) зсередини, фактично вже приступила до
роботи. Та поки що вона виконуватиме обов’язки директора КПЖ і КГ
тимчасово — на період тимчасової
відсутності Михайла Шененка.
Таке рішення одноголосно прийнято на позачерговому засіданні
міськвиконкому, що відбулося 24 листопада. Кандидатуру нового керівника подано на розгляд міськвиконкому
Вишгородським міським головою,
який принагідно озвучив своє бачення реформ у міському житловому
господарстві (зокрема, порядок використання коштів, питання сумісної
власності, тарифної та кадрової політики). Олексій Момот також визначив
основне завдання директора — щоб
КПЖ і КГ стало клієнтоорієнтованою
та прибутковою компанією.
Члени міськвиконкому привітали Аллу Олександрівну з днем народження та побажали успіхів. Алла
Радівіловська розповіла про себе,
відповіла на запитання та пообіцяла у
найближчих номерах газети «Вишгород» докладніше інформувати про те,
ЩО і ЯК мінятиметься у системі надання комунальних послуг, ЯК стати
господарями багатоповерхівок (відповідно до Закону «Про особливості
здійснення права власності у багатоквартирному будинку», який набув
чинності 1 липня 2015 року), ЧОГО
чекати робітникам та ІТРівцям ЖЕКу.
Для найбільш нетерплячих
— випуск програми «Робота над
помилками», де обговорюється
стан комунальних ЖЕКів, рентабельність управляючої компаній,
тарифна політика в Києві, а також
створення прозорого ринку надання комунальних послуг.
http://www.capital.ua/
ru/video/50099-v-gostyakhonlayn-studii-capitaltv-allaradivilovskaya-prezident-assotsiatsiiupravlyayuschikh-kompaniy-kievadirektor-chastnoy-upravlyayuscheykompanii#ixzz3sWxK2Y1F
(Ведучий — Дмитро Джангіров.
Онлайн-студія «CapitalTV» — проект
ділового порталу Capital.ua).
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Вишгород

Як розв’язати проблему трудової міграції
Марина КОЧЕЛІСОВА
ФОТО — Андрій МАКСІМОВ, «Вишгород»

Тема вимушених переселенців — не
нова. Щоправда, в сучасній Україні вона
щодня набуває нечуваних обертів. Анексія
Криму, події на Сході викинули на терени
Великої України тисячі втікачів від приниження людської гідності, порушення
прав людини та прямої загрози життю і
здоров’ю. І серед цієї навали горя непоміченою залишається проблема, що існує в
Україні практично з першого дня існування незалежної держави.
Назва цій проблемі — заробітчанство. І
стосується воно нас усіх набагато більше, ніж
ми уявляємо. Саме про це ішлося на громадських слуханнях «Внутрішня трудова міграція
— причини її виникнення і наслідки», які відбулися 24 листопада у малому залі адмінбудинку (м. Вишгород, пл. Т. Шевченка, 1), де
зібралися представники державної й місцевої
влади, міської й районної громади, комунальних підприємств і громадських організацій,
соціальні працівники, юристи і медики — для
того, щоб обговорити: ЩО і ЯК треба робити,
аби трудові мігранти – цей чисельний прошарок українського суспільства – став повноцінною складовою суспільства.
Ініціатором заходу виступила радник голови Вишгородської райдержадміністрації з
питань захисту прав найманих працівників
Степанія Сідляр, яка і розпочала громадські
слухання:
«Хрест заробітчанства ми несемо всі.
Руйнуються родини, бо чоловіки (а то й жінки)
у пошуках роботи роками не бачать своїх дітей, рідних.
І роботодавці не завжди винуваті, жорстка система оподаткування змушує їх вдаватися до хитрощів у кризу. Звісно, держава
має розв’язувати цю проблему на найвищому
рівні. На жаль, наші звернення до п’яти комітетів Верховної Ради України залишилися
без відповіді, народні депутати проігнорували
наше зібрання. Між тим, ще місяця не минуло, як мені довелося везти на Миколаївщину
та ховати там померлого заробітчанина-бу-

НЕ чужі
на своїй землі
дівельника — і лише завдяки доброчинності
заступника голови Асоціації роботодавців
Вишгородщини (АРВ), депутата міськради
Валерія Виговського на це знайшлися кошти.
Я заробітчанство давно відчула — на
собі, знаю його з холодного вагончика, де
щурі бігають. Трудяги у таких вагончиках проживали різні (водії в основному були з Донецька і Луганська, будівельні бригади — із Західної України), та всі ділилися останнім, аби
вижити.
Зараз найпопулярніша тема — біженці від
війни. А скільки років у нас існують трудові
біженці? Заробітчанство за кордоном — це
гіркий хліб, але там людина розуміє, що — серед чужих, що нема чого від них чекати, треба гуртуватися зі своїми. У Португалії, Іспанії є профспілки по українських земляцтвах.
Чого ж ми у себе вдома, де молоді і старші
люди теж виїздять в інші регіони в пошуках
роботи, не можемо по-людськи вирішити цю
проблему?»
Вишгород посідає особливе місце в історії

Тамара МАКАРЕНКО,
заступник головного лікаря
по дитинству і пологовій допомозі
КЗ «Вишгородська ЦРЛ»
Ми мали статус країни, вільної від
поліомієліту, завдяки успішній роботі
по вакцинації дітей. Із 2008 року – у
зв’язку з дефіцитом вакцин проти поліомієліту – відсоток
щеплень з 95 % знизився до 45 %, а в поточному періоді
2015 р. – до 25,9 % (за 6 міс.). Низьке охоплення вакцинацією протягом останніх 7-8 років, низький імунний прошарок
населення, міграція, у т. ч. внутрішньо переміщених осіб,
військовий конфлікт призвели до виникнення спалаху поліомієліту в Україні у вересні 2015 року.
На сьогодні є три ендемічні країни по поліомієліту (Пакистан,
Афганістан, Нігерія — в цих країнах циркулює дикий поліовірус)
та 12 країн з ризиком розповсюдження дикого поліовірусу (у т.
ч. — Україна). У разі невдачі вакцинальної кампанії у світі щороку виявлятиметься близько 200 тисяч випадків поліомієліту.
За влучним висловом Білла Гейтса, вартість людського життя на
сьогодні становить 23 центи – стільки, скільки коштує одна доза
поліомієлітної вакцини.
Ситуація, що виникла в Україні, безпосередньо загрожує національній безпеці держави. Терміновий захід для попередження
поширення поліовірусу — позапланова вакцинація дитячого населення.
Календар обов’язкових профілактичних щеплень затверджений наказом Міністерства охорони здоров’я України від
16.09.2011 року № 595 (у редакції наказу Міністерства охорони
здоров’я України від 11.08.2014 року № 551):

14 років

осіб, які перемістилися у Вишгородський район. Друге — необхідність офіційно визнати
потреби у фахівцях (робочій силі), без яких не
функціонуватиме економіка району. Третє —
слід змінити систему оподаткування цих осіб
(нині це в більшості випадків здійснюється за
місцем реєстрації, а не за місцем фактичної
праці). І, врешті, четверте — потрібна стабільна й ефективна система комунікацій трудових мігрантів із владою».
До обговорення долучився заступник голови Вишгородської районної ради: необхідно відділити зерно від полови: чимало хто виїздить з рідного дому, бо «косить» від армії, є
й такі, хто має кримінальне минуле. Анатолій
Потапенко запропонував залучити податківців і військкомат до складення офіційного реєстру трудових мігрантів, а також розробити
програму підтримки порядних заробітчан. Депутат Вишгородської районної ради Віталій
Дерпак говорив про створення дієвої системи
оповіщення трудових мігрантів та моніторингу проблем.

Спалах поліомієліту. Потрібна вакцинація

Увага!

Вік дітей
2 місяці
4 місяці
6 місяців
18 місяців
6 років

трудової міграції. У 1960-х роках глухе село
стало селищем гідробудівників Київської
ГЕС. Молодь, що приїхала на велике будівництво звідусіль, та місцеві жителі збудували
місто Вишгород, яке за півтора десятиліття
стало центром потужного пристоличного району.
Причини нинішнього великого притоку
трудових мігрантів на Вишгородщину — зрозумілі: з вікна видно Київ, де легше знайти
роботу, а жити у передмістях — дешевше.
Тому населення Вишгорода і Вишгородщини
зростає чи не щодня. Наочний приклад навів
голова ВРДА Олександр Горган: на 70 тис.
офіційно зареєстрованих мешканців Вишгородського району — 200 тис. сім-карт мобільних телефонів, що красномовно свідчить
про кількість осіб, які тут проживають незареєстрованими.
«Я вбачаю чотири складових проблеми
трудової міграції, над якими треба працювати,
— сказав він. — Перше — це питання створення системи дієвого соціального захисту

Вакцинація
ІПВ – інактивована полівакцина («Імовакс Поліо»
- Санофі Пастер, Франція) внутрішньом’язово
ОПВ – оральна полівакцина жива
(виробник – Росія)
або «ОПВЕРО» Санофі Пастер
(Франція) – гуманітарна допомога з Дитячого
фонду ООН (ЮНІСЕФ)

На Київщині, як і по Україні в цілому, із 2008 року план вакцинацій не виконується. 2014-го року в Київську область надійшло
42,0 % від потреби живої оральної поліомієлітної вакцини (ОПВ).
Із серпня 2015-го зникли із продажу комбіновані вакцини.
Сталося так через те, що державні установи не замовили у 2014му необхідну кількість вакцин на 2015-ий, а приватні аптеки зробили малі замовлення, бо вакцини — дорогі (вартість однієї дози

— понад 500 грн, а до року треба зробити три щеплення) і основна частина батьків робить щеплення своїм дітям у поліклініках
— за рахунок держави.
На сьогодні Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ) в якості гуманітарної допомоги надав для України 1,1 млн доз інактивованої
вакцини проти поліомієліту (ІПВ) та 3,7 млн доз вакцини проти
поліомієліту оральної, живої (ОПВ) виробництва Санофі Пастер,
Франція.
Вакцина, придатна до використання, є в достатній кількості
і в нашому районі.
По всій Україні, а також у нашому районі, розпочато три тури
додаткової імунізації проти поліомієліту з використанням живої оральної поліомієлітної вакцини (ОПВ):
І тур
ІІ тур
ІІІ тур

діти віком до 6 років
(5 років 11 місяців 29 днів)
діти віком до 6 років
(5 років 11 місяців 29 днів)
діти віком до 6 років
(5 років 11 місяців 29 днів);
діти віком від 6 до 10 років
(9 років 11 місяців 29 днів)

23.10.201509.11.2015
30.1115.12.2015
15 30.01.2016

Планується здійснювати додаткову імунізацію всім дітям даних вікових груп — незалежно від вакцинального статусу дитини
(проведених щеплень проти поліомієліту).
У поточному періоді 2015 року охоплено щепленнями проти
поліомієліту в середньому 15-30% дітей відповідних вікових груп.
Зокрема, щеплено 64 % дітей віком від 2-х місяців до 6-ти років, 6
% батьків написали відмову від щеплення, 10 % дітей цієї вікової
категорії не щеплені за тимчасовими медичними протипоказами, іще 10 % — за постійними протипоказами (епілепсія, судоми,
онкозахворювання, імунодефіцитний стан тощо).
Без письмової згоди батьків щеплення не робиться. Допомагає виважено вирішити це питання контрольний список запитань, на які відповідають батьки, та інформація, що не є протипоказанням до проведення щеплення.
Бланк інформованої згоди на щеплення та оцінки стану
здоров’я дитини представником дитини — див. на сайті газети «Вишгород» (www.vyshgorod.in.ua).
***
Що таке поліомієліт?
Поліомієліт — гостре інфекційне захворювання вірусної етіології, яке виникає в результаті інфікування одним із трьох типів
вірусів поліомієліту. Інкубаційний період становить від 2 до 35
діб.
Клінічні прояви поліомієліту поліморфні: у понад 90 % осіб
інфекція є безсимптомна, у 4-8 % захворювання перебігає в

абортивній формі без рухових порушень (у вигляді гострої респіраторної чи кишкової інфекції). У 1 % хворих розвивається
серозний менінгіт. Лише у 1-10 з кожних 1000 сприйнятливих до
захворювання осіб (0,1-1,0 %) розвивається паралітична форма
хвороби.
Вірус розмножується в клітинах епітелію тонкого кишківника
та глотки, передається від людини до людини — з мокротами, через брудні руки, іграшки, інфіковану воду та їжу, а також переносниками — мухами. Значне накопичення ентеровірусів, у т. ч. поліовірусів, відбувається в тканинах молюсків, що фільтрують воду
(устриці, мідії тощо). Вірус поліомієліту може тривалий час зберігатися у навколишньому середовищі — до 3-4 місяців у воді (відкриті та підземні водоймища), до 6 місяців з фекаліями в грунті.
Найбільш інтенсивне виділення вірусу від хворого відбувається в перші два тижні, але може тривати до 4-6 тижнів від початку захворювання.
При появі перших ознак захворювання (підйом температури тіла, головний біль, нежить, блювота і проноси, біль у
горлі чи кінцівках, підвищена пітливість, зміна ходи, розвиток гострих або в’ялих паралічів — від декількох годин до
1-5 днів, знижений тонус або атрофія м’язів; знижені сухожильні рефлекси) слід негайно звернутись до лікаря.
Хворого необхідно госпіталізувати в дитячу інфекційну лікарню або дитяче інфекційне відділення, виділити йому окремий
посуд, рушники, предмети особистої гігієни. У приміщеннях, де
перебувала хвора дитина, — провести вологе прибирання із застосуванням дезінфікуючих засобів.
Що сприяє розвитку паралітичних форм поліомієліту?
* Відсутність або неповний курс вакцинації проти поліомієліту
* Вагітність
* Інтенсивні фізичні навантаження
* Внутрішньом’язеве введення лікарських препаратів
* Травми
* Оперативні втручання, особливо тонзил- та аденектомія
* Тісний, тривалий контакт із хворим.
Як попередити зараження дитини на поліомієліт?
* Обов’язково дотримуватися графіку профілактичних щеплень
* Уникати дитині місць великого скупчення людей. (Під час
загрози спалаху поліомієліту нові діти в загальноосвітні навчальні, оздоровчі та санаторно-курортні заклади не приймаються)
* Уникати відвідування країн, ендемічних по поліомієліту, та
контакту з особами, що перебували в таких країнах
* Навчити дітей мити руки з милом
* Провітрювати приміщення декілька разів на день
* Проводити вологе прибирання оселі
* Пити тільки кип’ячену воду або спеціальну воду для пиття,
вживати добре вимиті овочі та фрукти
* Не купатись у заборонених водоймищах.

Тема

Вишгород

28 листопада

НЕ чужі на своїй землі
Директор територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Наталія Рудько навела приклади
з життя заробітчан та їхніх родин. У селі ще
люди на виду, а от у місті без реєстру цього прошарку населення — ніяк… Так, нещодавно у Димері ховали учасника АТО, який
зареєстрований у Херсонській області. Залишилися без глави сім’ї хвора дружина і
двоє дітей, яким проблемно платити за винайману квартиру. Нині служба у справах дітей
Вишгородської РДА збирає документи для
встановлення родини загиблого на облік для
отримання житла — за рахунок субвенцій із
Державного бюджету (розпорядник коштів —
область).
Своє бачення ситуації окреслили роботодавці, керівники місцевих підприємств.
Так, голова АРВ, голова правління «Гідромеханізація» Юрій Колодзян на прикладі
свого підприємства довів, що чесність і законність у стосунках «найманий робітник —
керівник/власник підприємства» — можлива
і потрібна. «Я працюю 35 років, — сказав він.
— Фахівці нашого підприємства задіяні на
об’єктах вахтовим способом, тобто не весь
час живуть удома. Але всі працевлаштовані
офіційно, мають трудовий і страховий стаж,
відпустки, лікарняні. У державний і місцевий
бюджети сплачуються податки. Схід і Захід —
не на словах разом. Тільки так можна вижити
і розвиватися, попри будь-яку кризу».
На підприємстві заступника голови Асоціації роботодавців Вишгородщини Валерія
Виговського, яке два роки тому будувало
сміттєпереробний завод у Обухові, працювали десятки заробітчан. Працюють трудові мігранти і у Вишгороді, всі — офіційно,
за трудовою угодою. Вирішення проблеми
трудової міграції В. Виговський вбачає насамперед у сприянні розвитку бізнесу на
місцях. Важіль впливу є: виділяти земельні
ділянки під виробництво — тільки за умови
реєстрації у Вишгородському районі; генпідрядники мають бути зареєстровані там, де
вони здійснюють свою діяльність, — тоді і виплати в місцевий бюджет надходять, і контр-

олювати виконання закону, дотримання прав
людини — легше. А для трудових мігрантів
обов’язково мають бути цілодобові «гарячі
лінії» та приймальні, куди такі люди можуть
звернутися з будь-яких питань і навіть просто
відпочити.
Його підтримав юрист Сергій Новік (ГО
«Самопоміч»): «Треба розвивати регіони, аби
була робота вдома. Влада має леліяти малий
і середній бізнес, створювати максимально
комфортні умови підприємцям, які, в свою
чергу, розвивають промисловість та створюють робочі місця».
Головний лікар Комунального закладу
«Вишгородський районний центр надання первинної медико-санітарної допомоги
(ЦПМСД)» Олексій Черняхівський поділився
своїм досвідом. Медикам найчастіше доводиться зустрічатися з трудовими мігрантами
у приймальному спокої лікарні: звертаються
пацієнти із серйозними недугами — хворі на
туберкульоз чи з травмами.
Між тим, на кожного громадянина України
розраховані соціальні блага (хай і копійчані)
— за місцем прописки. Тому з реєстрації трудових мігрантів на їхніх робочих місцях необхідно мати зиск.
Облік має бути ефективним і призводити до надання роботи. Скажімо, ініціативна
група могла б акумулювати заявки на робочі
місця на найближчі 6-7 місяців. Що ж до тих,
хто працює у Києві, а живе у Вишгороді й тут
звертається по медичні та інші послуги, то
має бути відповідне відшкодування від столиці. Так само і відшкодування від громади, де
зареєстрований трудовий мігрант, — на медичне обслуговування і т. інш.
Риску громадському обговоренню підбив
голова ВРДА Олександр Горган:
«Є певна стурбованість однією з найбільших проблем, які існують у районі. Корінні
мешканці теж не у кращому стані: вишгородці, що працюють у Києві, — теж трудові
мігранти.
Влада у районі є. З чого почати владі?
Перший крок — оголошення цих проблем, визначення категорій громадян та розроблення робочих планів.

Під відкритим небом

Ольга СУБАЧ, Ольга ГУГЛЕНКО,
наукові співробітники Національного музею-заповідника
«Битва за Київ у 1943 році»,
члени пошукової групи ім. генерала Ватутіна
ФОТО – архів музею-заповідника

Національний музей-заповідник «Битва за Київ у 1943
р.» активно співпрацює з пошуковими загонами та організаціями не тільки Київської, а й інших областей України.
Так, разом із ВГО «Союз «Народна Пам’ять» співробітники
музею неодноразово виїздили в пошукові експедиції, приводили до ладу пам’ятні знаки та могили невідомих бійців
Другої світової війни.
Фонди музею поповнюються новими експонатами — як часів Другої cвітової, так і сучасних бойових дій на Сході України.
Привозять їх пошукові загони та волонтери всієї Київської області, а також місія «Чорний тюльпан», що створена пошуковцями ВГО «Союз «Народна Пам’ять».
У 2013 році на території Національного музею-заповідника
«Битва за Київ у 1943 р.» було перепоховано останки 26 бійців
1941-го, 1943-го років (один ідентифікований). У подальшому
на братській могилі встановлено оригінальний пам’ятник із надписом, пов’язаним із останніми подіями в Україні.
Нещодавно співробітники музею взяли участь у перепохованні бійців Червоної Армії: 7 листопада в селі Гатне на Київщині урочисто перепоховано останки 40 бійців (5 ідентифікова-
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Як розв’язати проблему трудової міграції

Реальний механізм реєстрації, контактів
із трудовими мігрантами — виробимо самі.
Тут не потрібні великі фінанси, потрібні політична воля та громадська активність.
Не може бути на території села, селища
чи міста виробництва, про яке не знає сільський/селищний/міський голова. І якщо заробітчани не звертаються до місцевого самоврядування, то сільський/селищний/ міський
голова сам може прийти до них, надати брошуру чи флаєр із адресами/телефонами влади, екстрених служб району.
Вишгородщина — частина України, і ми
здатні виробити модель соціальних гарантій
трудовим мігрантам, яку зможуть використовувати в усій Україні».
А радник голови РДА Степанія Сідляр
доповнила: «Створити механізм обліку трудових мігрантів — вигідно для Вишгородщини. Збільшується дохідна частина бюджету.
І люди перестають бути чужими на своїй
землі».
На замітку заробітчанам та усім, хто
має до них відношення: поки що телефон
«гарячої лінії», куди ви можете звернутися, — 067-608-54-81 (Степанія Григорівна
Сідляр).
***
Чи застраховані ми від заробітчанства
самі? Хто знає, що буде завтра з нами та нашими дітьми? Врешті, чи хочемо ми спокійно
ходити по вулицях, жити у містах і селах без
криміногенних ситуацій, спричинених безробіттям?
Гадаю, що суспільство (люди) зацікавлене, щоб трудові мігранти (так само, як і вимушені переселенці та біженці) могли голосувати та відчувати себе часткою громади,
щоб їм не було байдуже наше громадянське
довкілля та життєдіяльність населеного пункту. Гадаю, що юридичну, соціальну, медичну
та матеріальну допомогу повинні і можуть
надавати як держава, так і місцеве самоврядування та громадські організації (зокрема
церкви). Для цього можна розробити міські/
районні програми, які не передбачають надмірних коштів, або звернутися по гранти до
більш розвинутих держав. Людяності треба

вчитися — вона завжди знадобиться.
***
Окрема тема — торгівля людьми, яка чигає не лише на тих, хто виїздить за кордон
з метою нелегального працевлаштування.
Актуальна ця проблема і для України, що
розташована на перехресті світових шляхів
транспортування «живого товару». Торгують
своїми й чужими — жінками, чоловіками і навіть дітьми. Численні вербувальники використовують туристичні, модельні шлюбні агенції,
фірми з працевлаштування. Чимало тих, хто
погодився на нелегальну працю, шантажем
або примусом піддають експлуатації. Потрапляють в тенета работоргівців навіть люди з
кількома вищими освітами. У них відбирають
документи, формують «борги» і змушують
працювати за їжу.
Як працювати з постраждалими від торгівлі людьми, розповідали під час круглого
столу, що відбувся у Вишгородській РДА 24
листопада. Проводили цей захід для відповідних служб РДА та ЗМІ представники
громадської організації «Фундація «Гармонізоване суспільство» — у рамках проекту
«Поширення Національного механізму взаємодії суб’єктів, які здійснюють заходи у сфері
протидії торгівлі людьми, в Україні» (проект
впроваджується за підтримки Координатора
проектів ОБСЄ в Україні та уряду Канади).
А для широкого загалу повідомляємо:
якщо у вас чи у ваших знайомих забрали документи і примушують «відробляти борги»,
можна і треба звернутися по допомогу до
державних установ чи служб місцевого самоврядування, які нададуть фахову допомогу
(медичну, юридичну, соціальну) тим, хто цього справді потребує.
«Гаряча
лінія»
Мінсоцполітики:
080050739.
Служба у справах дітей Вишгородської
райдержадміністрації: (04596) 54-640 пн.-чт.:
8:00-13:00, 14:00-17:15, пт: 8:00-13:00, 14:0016:00 (м. Вишгород, пл. Т. Шевченка, 1, 4-й
поверх, к. 99).
ГО «Фундація «Гармонізоване суспільство»: 044-383-50-71 (юрист Ірина Бойко:
097-44-33-692).

Танки часів Другої світової
різних модифікацій – 8 500 одиниць. Танк використовувався в
усіх військових баталіях Другої
світової війни — від вторгнення
у Польщу до битви за Берлін.
Пошуковці ВГО «Союз
«Народна Пам’ять» передали
музею чимало артефактів Другої світової війни, знайдених на
місцях боїв 1943 року на території України. Серед інших —
борти від середнього танка
Т-34/76, підбитого у 1943 році
ворожим снарядом під селом
Турбівка Житомирської області. Ймовірно, що це був танк із
танкової колони «Приморський
комсомолець» і командував
ним лейтенант Єрмаков. Пошук триває…
Вважаємо, що не менш
важливо для патріотичного
виховання підростаючого покоління є правдиве відображення останніх подій, що відбуваються в Україні. Музей постійно
працює в цьому напрямку – збирає експонати, документи,
розповіді свідків подій Революції Гідності та у зоні АТО. Виставка «Твої сини, Україно!», присвячена подвигу українських
військових на Сході України, була відкрита ще 6 травня цього
року і не є назавжди законсервованим об’єктом: вона постійно
поповнюється та змінюється в русі останніх подій.

но), загиблих у 1941 році (знайдені пошуковцями Археологічного
патріотично-пошукового об’єднання «Дніпро-Україна»); 14 листопада на кладовищі м. Малин (Житомирщина) біля братської
могили перепоховано останки 36 бійців, які захищали це місто
у 1941 році (четверо бійців ідентифіковано по жетонах, останки
двох передано родичам). Перепоховання в Малині — останній
етап клопіткої пошукової роботи на місцях боїв 1941 р. Ця робота проводилася влітку і на початку осені ц. р. Активну участь
у ній разом із місцевими пошуковцями взяли члени пошукової
групи імені генерала Ватутіна Вишгородського району.
Директор КП «Редакція газети «Вишгород» — Віталій Кутаф’єв
Наш музей постійно співпрацює з пошуковцями
двох об’єднань нашого району по увіковіченню поГоловний редактор — Марина Кочелісова
двигу та пам’яті солдатів Другої cвітової війни та
Засновник — Вишгородська міська рада
Погляди редакції не завжди збігаються з
патріотичному вихованню молоді. У найближчих
Передплатний індекс газети у Каталозі місцевих
думкою авторів публікацій.
планах — створення відділу національно-патріоперіодичних видань 40007
Редакція залишає за собою право
Газета виходить щосуботи. Ціна договірна
скорочувати надані матеріали,
тичного виховання дітей та молоді при нашому заСвідоцтво про реєстрацію
які не рецензують і не повертають.
кладі.
КВ № 957 від 20.09.1994 року
Відповідальність за достовірність даних
Адреса
редакції: 07300, м. Вишгород,
несу
ть
автори
публікацій
17 листопада на території музею-заповідника
вул. Б. Хмельницького, 2;
(рекламодавці).
відбулося відкриття нових експонатів-інсталяцій
Тел/факс:
(04596) 5-27-25
Матеріали, опубліковані під знаком ,
Надруковано у ЗАТ “Сьогодні Мультимедіа”,
друк уються на платній основі.
під відкритим небом, переданих на зберігання та
м.
Київ,
вул.
Борщагівська,
152-б.
Останній термін надання матеріалів —
експонування Всеукраїнською громадською оргаНаклад 3000 примірників
середа, 13-00
нізацією «Союз «Народна Пам’ять». Перш за все,
це копія (в натуральну величину) найпоширенішого
середнього німецького танка часів Другої світової
війни Pz-IV. Загальна кількість випущених Pz-IV
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І хто б там що кому не говорив,
а згине зло і правда переможе

6

28 листопада

Вишгород

ТЕЛЕпрограма

2015 року

Високошвидкісний Інтернет МТМ. Тел.: (093) 366-16-66; (095) 545-15-33; (098) 201-22-66
П О Н Е ДІ ЛО К , 30 Л ИС Т О ПА Д А
КАНАЛ 1+1
06:45, 07:10, 07:45, 08:10,
09:10 «Снiданок з 1+1»
07:00, 08:00, 09:00, 12:00,
16:45, 19:30, 23:15 ТСН
07:35 «Маша i ведмiдь»
09:30, 10:50, 12:30 «Мiняю
жiнку - 7»
12:20 «10 хвилин з
прем’єр-мiнiстром»
14:00 «Клiнiка»
15:45 «Сiмейнi
мелодрами -6»
17:15 Т/с «Заборонене
кохання»
20:30 «Чистоnews»
21:00 Т/с «Слуга народу»
22:00 «Грошi»
23:30 «Мiнкульт»
00:00 Х/ф «Титанiк»
УТ-1
06:00, 07:00, 08:00, 13:00,
18:30, 21:00 Новини
10:35 Богатирськi iгри
13:15 Вiкно в Америку
14:00 Мультфiльми
14:40 Т/с «Бiлявка»
17:35 Книга ua
18:05 Час-Ч
18:15 Новини. Свiт
18:55 Про головне

21:30 Новини. Спорт
21:40 З перших вуст
21:50 Подорожнi
23:00, 00:00 Пiдсумки
ТРК «УКРАїНА»
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»
12:15 Реальна мiстика
13:15, 15:30 Т/с «Анютине
щастя»
18:00 Т/с «Клан ювелiрiв.
Вiдплата»
21:00 Х/ф «Я все
пам›ятаю»
23:00 Подiї дня
23:30 Х/ф «Гладiатор»
ТОНіС
07:55, 09:55, 13:50, 18:55,
20:55 Модний журнал
06:15 Концерт В. Дороша
«Осiнь. 14 новел»
10:00, 16:50 «Алло,
лiкарю!»
11:00 Таємницi пiдводного
свiту

15:00, 18:30, 21:00
«Соцiальний пульс»
16:00, 23:35 Магiя
природи
17:45 Незвичайнi
культури
18:15 «Iпостасi спорту»
19:00 В гостях у Д.
Гордона. Г. Татарченко
21:30 Сильнi свiту цього
22:40 Армагедон тварин
00:00 «Латинський
коханець»
ТЕТ
07:35 М/с «Чагiнгтон»
08:00 Мультик з Лунтиком
10:00 М/с «Клуб Вiнкс:
Школа чарiвниць»
11:00 Х/ф «Осляча
шкура»
12:10 Повне перевтiлення.
Дiм за тиждень
14:50 У ТЕТа тато!
17:00, 22:00 Країна У
18:00, 20:00 Т/с «Кухня»
18:30, 20:30 Т/с
«Свiтлофор»
23:00 Дайош молодьож!
23:55 Т/с «Молодий вовк»
СТБ

06:05, 16:00 «Все буде
добре!»
08:05 «Все буде смачно!»
09:00 «За живе!»
10:10 «Битва екстрасенсiв
15»
12:20 «Танцюють всi! 8»
18:00, 22:00 «ВiкнаНовини»
18:30 Т/с «Коли ми
вдома»
19:55 «Хата на тата»
22:35 «Детектор брехнi 7»
23:30 «Один за всiх»
НТН
07:00 «Народний кухар»
07:50 «Крутi 90-тi»
08:50 Т/с «Суто англiйськi
вбивства»
10:30 Х/ф «48 годин»
12:20, 14:15 Т/с «Гудiнi»
14:00, 19:00, 23:15
«Свiдок»
15:40 Т/с «Нiмець»
19:30 Т/с «Кулагiн та
партнери»
21:30 Т/с «Елементарно
- 3»
23:45 Т/с «NCIS:
полювання на вбивцю
- 10»

НОВИЙ КАНАЛ
06:00, 07:15 Kids’ Time
06:05 М/с «Губка Боб
Квадратнi Штани»
07:20 Т/с «Друзi»
11:25 Х/ф «Вовки»
13:15 Х/ф «Голоднi iгри»
16:10 Т/с «Не родись
вродлива»
18:00 Абзац!
19:00 Ревiзор
21:35 Пристрастi за
ревiзором
23:45 Х/ф «Джулi i
Джулiя: Готуємо щастя за
рецептом»
МЕГА
07:40, 14:50 У пошуках
iстини
08:30 Пiдроблена iсторiя
09:20 Мiстична Україна
11:50, 20:30 Шукачi
неприємностей
12:50, 21:30 Скарби зi
звалища
13:50 Iгри розуму
16:30 Правда життя
17:30 Шiсть вiдчуттiв
18:30 Далеко i ще далi
22:30 Дикий Iндокитай

23:30 Покер
00:20 СБУ. Спецоперацiя
ТРК «КИїВ»
07:00 «Ранок покиївськи»
09:30 «Київ музика»
10:00 «Телемаркет»
13:00, 15:00, 17:00, 19:00,
21:00, 23:00 «СТН»
13:10, 15:10, 23:50
«Громадська
приймальня»
14:55, 16:00, 16:55, 20:55
«Вiдкритий мiкрофон»
16:20, 17:10 «У центрi
уваги»
19:20, 21:25 «Столиця»
22:30 «Служба
порятунку»
22:55 «Українська
Нацiональна Лотерея»
23:20 «Якiсне життя»
K1
06:30 «TOP SHOP»
07:40 «Чи знаєте ви,
що...»
08:10 «Мультфiльми»
08:45, 19:00 «Розсмiши
комiка»
09:40, 16:10 «Файна

Юкрайна»
10:45 Т/с «Всi жiнки вiдьми»
14:10 «Орел i Решка. На
краю свiту»
15:10, 20:00 «Орел
i Решка. Незвiдана
Європа»
18:00 «Звана вечеря»
21:00 «Орел i Решка.
Ювiлейний сезон»
22:00 Х/ф «Нiчний рейс»
23:45 Х/ф «Ультрафiолет»
ІНТЕР
06:20 Мультфiльм
07:00, 07:30, 08:00, 08:30,
09:00, 12:00, 14:00, 16:00,
17:40 Новини
07:15, 07:35, 08:10, 08:35
«Ранок з IНТЕРом»
09:20, 12:25 Т/с
«Повернешся поговоримо»
13:45, 14:20 «Судовi
справи»
15:00, 16:15 «Жди меня»
18:00, 19:00 «Стосується
кожного»
20:00 «Подробицi»
21:00 Т/с «Заради
кохання я все зможу»

22:55 Т/с «Шлюб за
заповiтом 3. Танцi на
вугiллi»
ICTV
06:45 Факти тижня
08:45 Факти. Ранок
09:15 Надзвичайнi
новини. Пiдсумки
10:15 Труба мiстера
Сосиски
11:10, 13:20 Х/ф «Астерiкс
i Обелiкс у Британiї»
12:45, 15:45 Факти. День
14:00, 16:20 Х/ф «Широко
крокуючи»
16:30 Х/ф «Всесвiтня
вiйна Z»
18:45, 21:05 Факти. Вечiр
19:20 Надзвичайнi новини
20:20 Дiстало!
21:25 Свобода слова
5 КАНАЛ
07:00, 08:00, 09:00, 10:00,
11:00, 12:00, 13:00, 14:00,
15:00, 16:00, 17:00, 18:00,
19:00, 21:00, 22:00, 23:00,
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, 23:30

Час: Важливо
10:10, 10:32, 11:10, 11:32,
13:32, 14:32 Наживо:
прес-конференцiї/
засiдання
ВРУ
12:32 Наживо: пресконференцiя щодо
ситуацiї у зонi АТО
15:15, 15:32, 16:10, 16:32,
17:12, 17:32 Україна понад усе!
19:50, 00:32 Час.
Пiдсумки дня
22:15 Стоп корупцiї!
2+2
07:50, 22:50 «Облом.UA»
09:50 «Помста природи»
12:00 Х/ф «Вiллоу»
14:40 «Вайпаут»
15:35 «Легенди
кiкбоксiнгу»
17:40, 00:00 «РеалБодрiт»
18:30, 23:30 «Спецкор»
18:50 16 Тур ЧУ. Днiпро Ворскла
21:00 Х/ф «Дев’ять
життiв»
00:20 Х/ф «Письменникпривид»

В I В ТО Р О К , 1 ГР У Д НЯ
КАНАЛ 1+1
06:00, 07:00, 08:00, 09:00,
12:00, 16:45, 19:30, 23:15
ТСН
06:45, 07:10, 07:45, 08:10,
09:10 «Снiданок з 1+1»
07:35 «Маша i ведмiдь»
09:30, 10:50, 12:20 «Мiняю
жiнку - 7»
14:00, 21:00 Т/с «Слуга
народу»
15:05 «Клiнiка»
15:45 «Сiмейнi
мелодрами -6»
17:15 Т/с «Заборонене
кохання»
20:30 «Чистоnews»
22:00 «Новий iнспектор
Фреймут -3»
00:00 Х/ф «Фортуна
Вегаса»
УТ-1
06:00, 07:00, 08:00, 13:00,
18:30, 21:00 Новини
10:35 Богатирськi iгри
11:55 Д/ф «Голодомор
1932-1933 рр.
Постгеноцидний
синдром»
12:25 «Prime-time» з М.
Гонгадзе
13:15, 18:05 Час-Ч

14:15 Мультфiльми
15:05 Фольк-music
16:15 Подорожнi
18:15 Новини. Свiт
19:30 ДебатиPRO
21:30 Новини. Спорт
21:50 Вiйна i мир
23:00, 00:00 Пiдсумки
ТРК «УКРАїНА»
06:00, 12:15 Реальна
мiстика
07:00, 08:00, 09:00, 15:00,
19:00 Подiї
07:15, 08:15 Ранок з
Україною
09:15 Зiрковий шлях
11:00, 19:45 «Говорить
Україна»
13:15, 15:30, 21:00 Х/ф «Я
все пам’ятаю»
16:00 Глядач як свiдок
18:00 Т/с «Клан ювелiрiв.
Вiдплата»
23:00 Подiї дня
23:30 Т/с «C.S.I.: Мiсце
злочину Маямi»
ТОНіС
06:00, 07:30, 15:00, 18:30,
21:00 «Соцiальний пульс»
06:20, 15:40, 21:30 Сильнi
свiту цього

07:25, 09:50, 13:55, 19:55
Мiс «Iнтернет-TV»
10:00, 16:50 «Алло,
лiкарю!»
11:00, 20:00 Володарi
морiв
13:10 Незвичайнi
культури
14:00, 22:40 Армагедон
тварин
16:00, 23:35 Магiя
природи
17:45 «Соцiальний статус:
ваша пенсiя»
18:20 «Мистецтво i час»
19:00 В гостях у Д.
Гордона. Г. Татарченко
00:00 «Латинський
коханець»
ТЕТ
06:45 М/с «Пiдлiтки
мутанти черепашки
нiндзя»
08:00 Мультик з Лунтиком
10:00 М/с «Клуб Вiнкс:
Школа чарiвниць»
11:00 Х/ф «Блакитна
свiчка»
12:10 Повне перевтiлення.
Дiм за тиждень
14:50 У ТЕТа тато!
17:00, 22:00 Країна У

18:00, 20:00 Т/с «Кухня»
18:30, 20:30 Т/с
«Свiтлофор»
23:00 Дайош молодьож!
23:55 Т/с «Молодий вовк»
СТБ
06:15, 16:00 «Все буде
добре!»
08:15 «Все буде смачно!»
09:10 «Зiркове життя.
Заможнi та незамiжнi»
10:10 «Зiркове життя.
Оголенi та знедоленi»
11:00 «Битва
екстрасенсiв»
12:35 «Танцюють всi! 5»
18:00, 22:00 «ВiкнаНовини»
18:30 Т/с «Коли ми
вдома»
20:00, 22:45 «Кохана, ми
вбиваємо дiтей»
00:00 «Один за всiх»
НТН
08:30 Ранковий «Свiдок»
09:00 «Кримiнальнi
справи»
09:50 Т/с «Суто англiйськi
вбивства»
11:45, 21:30 Т/с
«Елементарно - 3»

13:20, 14:15 Т/с «Полiцiя
маямi»
14:00, 19:00, 23:15
«Свiдок»
15:30, 19:30 Т/с «Кулагiн
та партнери»
17:30 Т/с «Детективи»
23:45 Т/с «NCIS:
полювання на вбивцю
- 10»
НОВИЙ КАНАЛ
07:15 Kids’ Time
07:20 Т/с «Друзi»
10:50 Т/с «Не родись
вродлива»
18:00 Абзац!
19:00 Половинки
20:30 Х/ф «Гола правда»
22:20 Супермодель поукраїнськи
МЕГА
07:40, 14:50 У пошуках
iстини
08:30 Пiдроблена iсторiя
09:20 Мiстична Україна
11:00 Забороненi дослiди
Фрейда
11:50, 20:30 Шукачi
неприємностей
12:50, 21:30 Скарби зi
звалища

16:30 Правда життя
17:30 Шiсть вiдчуттiв
18:30 Далеко i ще далi
00:20 СБУ. Спецоперацiя
ТРК «КИїВ»
06:30 «Тi, що змiнюють
свiт з Крефло Доллар»
07:00 «Ранок покиївськи»
09:30 «Київ музика»
13:00, 15:00, 17:00, 19:00,
21:00, 23:00 «СТН»
13:10, 15:10, 23:50
«Громадська
приймальня»
16:00, 16:55, 20:55
«Вiдкритий мiкрофон»
16:20, 17:10 «У центрi
уваги»
19:20, 21:25 «Столиця»
22:30 «Київськi iсторiї»
22:55 «Українська
Нацiональна Лотерея»
23:20 «Життєвi iсторiї»
K1
07:40 «Чи знаєте ви,
що...»
08:10 «Мультфiльми»
08:45, 19:00 «Розсмiши
комiка»
09:40, 16:10 «Файна

Юкрайна»
10:45 Т/с «Всi жiнки вiдьми»
14:10, 20:00 «Орел
i Решка. Незвiдана
Європа»
15:10, 21:00 «Орел i
Решка. Ювiлейний сезон»
18:00 «Звана вечеря»
22:00 «КВН на БIС»
23:00 Т/с «Доктор Хаус»
ІНТЕР
06:35 Мультфiльм
07:00, 07:30, 08:00, 08:30,
09:00, 12:00, 14:00, 16:00,
17:40 Новини
07:15, 07:35, 08:10, 08:35
«Ранок з IНТЕРом»
09:20, 21:00 Т/с «Заради
кохання я все зможу»
11:15, 12:25 Д/с «Слiдство
вели... з Л. Каневським»
13:40, 14:20 «Судовi
справи»
15:45, 16:15 «Сiмейний
суд»
18:00, 19:00 «Стосується
кожного»
20:00 «Подробицi»
22:55 Т/с «Шлюб за
заповiтом 3. Танцi на
вугiллi»

ICTV
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:20 Надзвичайнi
новини
11:10, 17:45 Т/с
«Далекобiйники»
12:05, 13:20 Х/ф «Втеча з
Лос-Анджелеса»
12:45, 15:45 Факти. День
14:45 Т/с «Код
Костянтина»
16:20 Патруль.
Самооборона
16:45, 22:30 Т/с «Вiддiл
44»
18:45, 21:05 Факти. Вечiр
21:30 Т/с «Нiконов i Ко»
23:25 Х/ф «Примарний
гонщик»
5 КАНАЛ
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
09:30, 10:30, 11:30, 12:30,
13:30, 14:30, 15:30, 16:30,
17:30, 23:30, 00:00 Час:
Важливо
10:10, 10:32, 11:10,
11:32 Наживо: пресконференцiї/засiдання

ВРУ
12:32 Наживо: пресконференцiя щодо
ситуацiї у зонi АТО
15:15, 15:32, 16:10, 16:32,
17:19, 17:32 Україна понад усе!
18:25 Цикл «Дзеркало
iсторiї»
19:50 Час. Пiдсумки дня
22:15 Стоп корупцiї!
2+2
06:35, 16:00 «Нове
Шалене вiдео поукраїнськи»
09:00, 19:20 «Люстратор
7.62»
09:10 «Секретнi
матерiали»
09:25 Д/п «Таємницi
затонулих кораблiв»
10:20 Д/п «Загубленi
свiти»
11:15 Д/п «Протистояння
тварин»
12:15 Х/ф «Чорна
борода» Ч. 1
14:10, 00:20 Т/с «Зоряна
брама»
16:25, 17:55 «Вiдеобiмба»
20:50 Х/ф «Три днi на
втечу»

СЕ Р Е ДА, 2 Г Р У Д НЯ
КАНАЛ 1+1
06:45, 07:10, 07:45, 08:10,
09:10 «Снiданок з 1+1»
07:00, 08:00, 09:00, 12:00,
16:45, 19:30, 23:15 ТСН
07:35 «Маша i ведмiдь»
09:30, 10:50, 12:20 «Мiняю
жiнку - 7»
14:00, 21:00 Т/с «Слуга
народу»
15:05 «Клiнiка»
15:45 «Сiмейнi
мелодрами -6»
17:15 Т/с «Заборонене
кохання»
20:30 «Чистоnews»
22:00 «Одруження
наослiп»
00:00 Х/ф «Чорний дрiзд»
УТ-1
06:00, 07:00, 08:00, 13:00,
17:45, 21:00 Новини
09:25 Про головне
12:00 Засiдання КМУ
13:15 Час-Ч
14:15 Мультфiльми
16:30 Д/ф «Сага
старовинної пущi»
17:30 Новини. Свiт
18:10 Бiатлон. Кубок
свiту. Iндивiдуальна гонка

20км. Чоловiки
20:30 Вересень
21:305 Новини. Спорт
21:40 З перших вуст
21:50 Слiдство. Iнфо
23:00, 00:00 Пiдсумки
ТРК «УКРАїНА»
07:00, 08:00, 09:00, 15:00,
19:00 Подiї
07:15, 08:15 Ранок з
Україною
09:15 Зiрковий шлях
11:00, 19:45 «Говорить
Україна»
12:15 Реальна мiстика
13:15, 15:20, 21:00 Х/ф «Я
все пам’ятаю»
16:00 Глядач як свiдок
18:00 Т/с «Клан ювелiрiв.
Вiдплата»
23:30 Т/с «C.S.I.: Мiсце
злочину Маямi»
23:50 Подiї дня
ТОНіС
05:50, 07:55, 09:55, 13:50,
18:55, 20:55 Модний
журнал
05:55, 07:30, 15:00, 18:30,
21:00 «Соцiальний пульс»
07:25, 09:50, 13:55, 19:55

Мiс «Iнтернет-TV»
13:00 «Соцiальний статус:
ваша пенсiя»
15:38 «Моднi iсторiї з О.
Новицькою»
17:45 Незвичайнi
культури
19:00 В гостях у Д.
Гордона. Р. Iбрагiмов
22:00 Rock Time з Петром
Полтарєвим
23:50 «Натхнення»
00:00 «Латинський
коханець»

08:05 «Все буде смачно!»
09:10 «Зiркове життя.
Полюби себе такою»
10:05 «Зiркове життя.
Теща щастю не завада»
11:00 «Битва
екстрасенсiв»
12:35 «Танцюють всi! 5»
18:00, 22:00 «ВiкнаНовини»
18:30 Т/с «Коли ми
вдома»
20:00, 22:45 «МастерШеф
5»

ТЕТ
07:35 М/с «Чагiнгтон»
10:00 М/с «Клуб Вiнкс:
Школа чарiвниць»
11:00 Х/ф «Бiлоснiжка»
12:10 Повне перевтiлення.
Дiм за тиждень
14:50 У ТЕТа тато!
18:00, 20:00 Т/с «Кухня»
18:30, 20:30 Т/с
«Свiтлофор»
23:00 Дайош молодьож!
23:55 Т/с «Молодий вовк»

НТН
08:30 Ранковий «Свiдок»
09:00 «Кримiнальнi
справи»
09:55 Т/с «Суто англiйськi
вбивства»
11:45, 21:30 Т/с
«Елементарно - 3»
13:20, 14:15 Т/с «Полiцiя
Маямi»
14:00, 19:00, 23:15
«Свiдок»
15:40, 19:30 Т/с «Кулагiн
та партнери»
17:30 Т/с «Детективи»
23:45 Т/с «NCIS:
полювання на вбивцю

СТБ
06:10, 16:00 «Все буде
добре!»

- 10»
00:40 Т/с «Мертва зона»
НОВИЙ КАНАЛ
06:00 М/с «Губка Боб
Квадратнi Штани»
07:10 Kids’ Time
07:15 Т/с «Друзi»
11:15 Т/с «Щасливi
разом»
16:10 Т/с «Не родись
вродлива»
18:00 Абзац!
19:00 Половинки
20:00 Хто зверху?
22:00 Х/ф «Блондинка в
законi»
00:00 Дешево i сердито
МЕГА
07:40, 14:50 У пошуках
iстини
08:30 Пiдроблена iсторiя
09:20 Мiстична Україна
11:00 Секретнi iсторiї
11:50, 20:30 Шукачi
неприємностей
12:50, 21:30 Скарби зi
звалища
13:50 Iгри розуму
16:30 Правда життя
17:30 Їжа: вибiр жертви

18:30 Далеко i ще далi
22:30 Дикий Iндокитай
23:30 Покер
ТРК «КИїВ»
07:00 «Ранок покиївськи»
09:30 «Київ музика»
13:00, 15:00, 17:00, 19:00,
21:00, 23:00 «СТН»
13:10, 15:10, 23:50
«Громадська
приймальня»
14:55, 16:00, 16:55,
18:55, 20:55 «Вiдкритий
мiкрофон»
16:20, 17:10 «У центрi
уваги»
19:20, 21:25 «Столиця»
22:30 «Мiсто добра»
22:55 «Українська
Нацiональна Лотерея»
23:20 «Служба
порятунку»
K1
06:30 «TOP SHOP»
07:40 «Чи знаєте ви,
що...»
08:10 «Мультфiльми»
08:45, 19:00 «Розсмiши
комiка»

09:40, 16:10 «Файна
Юкрайна»
10:45 Т/с «Всi жiнки вiдьми»
14:10, 20:00 «Орел
i Решка. Незвiдана
Європа»
15:10, 21:00 «Орел i
Решка. Ювiлейний сезон»
18:00 «Звана вечеря»
22:00 «КВН на БIС»
23:00 Т/с «Доктор Хаус»
ІНТЕР
06:35 Мультфiльм
07:00, 07:30, 08:00, 08:30,
09:00, 12:00, 14:00, 16:00,
17:40 Новини
07:15, 07:35, 08:10, 08:35
«Ранок з IНТЕРом»
09:20, 21:00 Т/с «Заради
кохання я все зможу»
11:15, 12:25 Д/с «Слiдство
вели... з Л. Каневським»
13:40, 14:20 «Судовi
справи»
15:45, 16:15 «Сiмейний
суд»
18:00, 19:00 «Стосується
кожного»
20:00 «Подробицi»
22:55 Т/с «Шлюб за

заповiтом 3. Танцi на
вугiллi»
ICTV
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:20 Надзвичайнi
новини
11:05, 17:45 Т/с
«Далекобiйники»
12:00, 13:20 Х/ф
«Пiдривник»
12:45, 15:45 Факти. День
14:25 Т/с «Код
Костянтина»
15:25, 16:20 Патруль.
Самооборона
16:45, 22:30 Т/с «Вiддiл
44»
18:45, 21:05 Факти. Вечiр
20:20 Секретний фронт
21:30 Т/с «Нiконов i Ко»
23:25 Х/ф «Примарний
гонщик-2. Дух помсти»
5 КАНАЛ
07:10, 07:32, 08:10,
08:25, 08:35, 09:15, 09:35
Iнформацiйний ранок на
5 каналi
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 Наживо: пресконференцiї/засiдання
Верховної Ради
12:32 Наживо: пресконференцiя щодо
ситуацiї у зонi АТО
15:15, 15:32, 16:10, 16:32,
17:20, 17:32 Україна понад усе!
19:50, 00:32 Час
22:15 Клуб Реформ
2+2
08:30, 18:30, 23:30
«Спецкор»
09:00 «Люстратор 7.62»
09:10 «Секретнi
матерiали»
09:25 Д/п «Таємницi
затонулих кораблiв»
10:20 Д/п «Загубленi
свiти»
12:10 Х/ф «Чорна
борода» Частина 2
14:10, 00:20 Т/с «Зоряна
брама»
16:25, 17:55 «Вiдеобiмба»
19:20 «Цiлком
таємно»
21:25 Х/ф «Втiкачi»

Ч Е ТВ Е Р , 3 Г Р У Д НЯ
КАНАЛ 1+1
06:45, 07:10, 07:45, 08:10,
09:10 «Снiданок з 1+1»
07:35 «Маша i ведмiдь»
09:30, 10:50, 12:20 «Мiняю
жiнку - 7»
14:00, 21:00 Т/с «Слуга
народу»
15:05 «Клiнiка»
15:45 «Сiмейнi
мелодрами -6»
17:15 Т/с «Заборонене
кохання»
20:30 «Чистоnews»
22:00, 23:30 «Право на
владу»
УТ-1
06:00, 07:00, 08:00, 13:00,
17:45, 21:00 Новини
10:40 Чоловiчий клуб.
Спорт
12:20 Слiдство. Iнфо
13:50 Мультфiльми
15:20 Надвечiр’я. Долi
16:50 Д/ф «Дар»
17:30 Новини. Свiт
18:10 Бiатлон. Кубок
свiту. Iндивiдуальна гонка
15км. Жiнки
21:30 Новини. Спорт

21:50 «Схеми» з Наталiєю
Седлецькою
22:15 5 баксiв.net
23:00, 00:00 Пiдсумки
ТРК «УКРАїНА»
07:00, 08:00, 09:00, 15:00,
19:00 Подiї
07:15, 08:15 Ранок з
Україною
09:15 Зiрковий шлях
11:00, 19:45 «Говорить
Україна»
12:15 Реальна мiстика
13:15, 15:30, 21:00 Х/ф «Я
все пам’ятаю»
16:00 Глядач як свiдок
18:00 Т/с «Клан ювелiрiв.
Вiдплата»
23:00 Подiї дня
23:30 Т/с «C.S.I.: Мiсце
злочину Маямi»
ТОНіС
05:55, 07:30, 15:00, 18:30,
21:00 «Соцiальний пульс»
10:00, 16:50 «Алло,
лiкарю!»
12:15 Євромакс
13:00 Незвичайнi
культури

15:40 «Моднi iсторiї з
Оксаною Новицькою»
16:00, 23:35 Магiя
природи
17:45 «Соцiальный
статус»
18:20 «Цивiлiзацiя
Incognita»
19:00 В гостях у Д.
Гордона. Ю. Кiм
21:30 Вiдлуння
22:00 Сильнi свiту цього
22:40 Тисяча днiв планети
ТЕТ
07:35 М/с «Чагiнгтон»
08:00 Мультик з Лунтиком
10:00 М/с «Клуб Вiнкс:
Школа чарiвниць»
11:00 Х/ф «Про рибалку
та його дружину»
12:10 Повне перевтiлення.
Дiм за тиждень
14:50 У ТЕТа тато!
17:00, 22:00 Країна У
18:00, 20:00 Т/с «Кухня»
18:30, 20:30 Т/с
«Свiтлофор»
23:00 Дайош молодьож!
23:55 Т/с «Молодий вовк»

СТБ
06:00, 16:00 «Все буде
добре!»
07:55 «Все буде смачно!»
08:55 «Зiркове життя. Не
бiйтеся народжувати»
09:50 «Зiркове життя.
Щасливi покiрнi дружини»
10:45 «Битва
екстрасенсiв»
12:20 «Танцюють всi! 5»
18:00, 22:00 «ВiкнаНовини»
18:30 Т/с «Коли ми
вдома»
20:00, 22:45 «Зваженi та
щасливi 5»
23:15 «Один за всiх»

17:30 Т/с «Детективи»
23:45 Т/с «NCIS:
полювання на вбивцю
- 10»

НТН
08:30 Ранковий «Свiдок»
09:55 Т/с «Суто англiйськi
вбивства»
11:45, 21:30 Т/с
«Елементарно - 3»
13:20, 14:15 Т/с «Полiцiя
Маямi»
14:00, 19:00, 23:15
«Свiдок»
15:35, 19:30 Т/с «Кулагiн
та партнери»

МЕГА
06:50, 15:40 Правила
життя
07:40, 14:50 У пошуках
iстини
08:30 Пiдроблена iсторiя
09:20 Мiстична Україна
11:00 Шiсть вiдчуттiв
11:50, 20:30 Шукачi
неприємностей
12:50, 21:30 Скарби зi
звалища

НОВИЙ КАНАЛ
07:10 Kids’ Time
07:15 Т/с «Друзi»
11:05 Т/с «Моя прекрасна
няня»
16:10 Т/с «Не родись
вродлива»
18:00, 01:15 Абзац!
19:00 Суперiнтуїцiя
20:30 Х/ф «Блондинка в
законi 2»
22:20 Хто зверху 3
00:15 Стенд-Ап шоу

16:30 Правда життя
17:30 Забороненi дослiди
Фрейда
18:30 Далеко i ще далi
22:30 Дикий Iндокитай
ТРК «КИїВ»
07:00 «Ранок покиївськи»
09:30 «Київ музика»
13:00, 15:00, 17:00, 19:00,
21:00, 23:00 «СТН»
13:10, 15:10, 23:50
«Громадська
приймальня»
14:55, 16:00, 16:55,
18:55, 20:55 «Вiдкритий
мiкрофон»
16:20, 17:10 «У центрi
уваги»
19:20, 21:25 «Столиця»
22:30 «Прогулянки
мiстом»
22:55 «Українська
Нацiональна Лотерея»
23:20 «Київськi iсторiї»
K1
08:10 «Мультфiльми»
08:45, 19:00 «Розсмiши
комiка»

09:40, 16:10 «Файна
Юкрайна»
10:45 Т/с «Всi жiнки вiдьми»
14:10, 20:00 «Орел
i Решка. Незвiдана
Європа»
15:10, 21:00 «Орел i
Решка. Ювiлейний сезон»
18:00 «Звана вечеря»
22:00 «КВН на БIС»
23:00 Т/с «Доктор Хаус»
ІНТЕР
07:00, 07:30, 08:00, 08:30,
09:00, 12:00, 14:00, 16:00,
17:40 Новини
07:15, 07:35, 08:10, 08:35
«Ранок з IНТЕРом»
09:20, 21:00 Т/с «Заради
кохання я все зможу»
11:15, 12:25 Д/с «Слiдство
вели... з Л. Каневським»
13:40, 14:20 «Судовi
справи»
15:45, 16:15 «Сiмейний
суд»
18:00, 19:00 «Стосується
кожного»
20:00 «Подробицi»
22:55 Т/с «Шлюб за

заповiтом 3. Танцi на
вугiллi»
ICTV
06:30 Ранок у великому
мiстi
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:20 Надзвичайнi
новини
11:10, 17:45 Т/с
«Далекобiйники»
12:10, 13:20 Х/ф
«Легiонер»
12:45, 15:45 Факти. День
14:45 Т/с «Код
Костянтина»
16:20 Патруль.
Самооборона
16:45, 22:25 Т/с «Вiддiл
44»
18:45, 21:05 Факти. Вечiр
21:30 Т/с «Нiконов i Ко»
23:30 Х/ф «Широко
крокуючи»
5 КАНАЛ
07:30, 08:30, 09:30, 10:30,
11:30, 12:30, 13:30, 14:30,
15:30, 16:30, 17:30, 23:30,
00:00 Час: Важливо
10:10, 10:32, 11:10, 11:32,

12:32 Наживо: пресконференцiї/засiдання
ВРУ
13:15, 14:15 День
15:15, 15:32, 16:10, 16:32,
17:19, 17:32 Україна понад усе!
19:50, 00:32 Твоя Влада
22:15 «Дзеркало iсторiї»
23:32 Будемо жити
2+2
08:10, 19:00, 00:00 «РеалБодрiт»
08:30, 18:30, 23:30
«Спецкор»
09:00, 19:20 «Люстратор
7.62»
09:10 «Секретнi
матерiали»
09:55 «Помста природи»
10:20 Д/п «Загубленi
свiти»
11:15 Д/п «Сувора
природа»
12:10 Х/ф «Втiкачi»
14:10, 00:20 Т/с «Зоряна
брама»
16:25, 17:55 «Вiдеобiмба»
21:30 Х/ф «Чорний
дрiзд»
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П’ЯТ Н ИЦ Я, 4 ГР У Д НЯ
КАНАЛ 1+1
06:45, 07:10, 07:45, 08:10,
09:10 «Снiданок з 1+1»
07:35 «Маша i ведмiдь»
09:30, 10:50, 12:20 «Мiняю
жiнку - 2»
14:00 Т/с «Слуга народу»
15:45 «Сiмейнi
мелодрами -6»
17:15 Т/с «Заборонене
кохання»
20:20 «Вечiрнiй Київ
2015»
22:40 «Свiтське життя»
23:40 Х/ф «На одного
менше»
УТ-1
06:00, 07:00, 08:00, 13:00,
18:30, 21:00 Новини
09:55 Український корт
10:30 Богатирськi iгри
11:55 Вересень
13:15 Час-Ч
15:25 Вiра. Надiя. Любов
16:25 Д/ф «Живi»
18:15 Новини. Свiт
18:55 Про головне
19:40 Т/с «Бiлявка»
21:30 Новини. Спорт

23:00, 00:00 Пiдсумки
23:20 Вертикаль влади
ТРК «УКРАїНА»
07:00, 08:00, 09:00, 15:00,
19:00 Подiї
07:15, 08:15 Ранок з
Україною
11:00, 19:45 «Говорить
Україна»
12:15 Реальна мiстика
13:15, 15:30 Х/ф «Я все
пам’ятаю»
16:00 Глядач як свiдок
18:00 Т/с «Клан ювелiрiв.
Вiдплата»
21:00 Х/ф «Любов з
пробiрки»
23:00 Подiї дня
23:30 Т/с «C.S.I.: Мiсце
злочину Маямi»
ТОНіС
05:55, 07:30, 15:00, 18:30,
21:00 «Соцiальний пульс»
10:00, 16:50 «Алло,
лiкарю!»
12:10 «Свiтськi хронiки»
13:00 «Соцiальный
статус»

14:00, 22:40 Тисяча днiв
планети
15:40 «Моднi iсторiї з О.
Новицькою»
16:00, 23:35 Магiя
природи
17:45 Незвичайнi
культури
18:20 «Кумири»
19:00 В гостях у Д.
Гордона. Ю. Кiм
21:35 «Тарапунька:
аншлаг довжиною в
життя»
00:00 «Латинський
коханець»

23:40 Х/ф «Доказ смертi»

ТЕТ
08:00 Мультик з Лунтиком
10:00 М/с «Клуб Вiнкс:
Школа чарiвниць»
11:00 Х/ф «Злодiй та його
учитель»
12:10 Повне перевтiлення.
Дiм за тиждень
14:50, 04:25 У ТЕТа тато!
17:10 Країна У
18:10 М/ф «Залiзяки»
20:00 М/ф «Турбо»
21:50 Х/ф «Невдахи»

НТН
08:30 Ранковий «Свiдок»
09:00 «Кримiнальнi
справи»
09:55 Т/с «Суто англiйськi
вбивства»
11:45, 21:30 Т/с
«Елементарно - 3»
13:20, 14:15 Т/с «Полiцiя
Маямi»
14:00, 19:00, 23:15
«Свiдок»
15:35, 19:30 Т/с «Кулагiн

СТБ
07:10 «Зiркове життя.
Барбi з покалiченими
душами»
08:10 «Зiркове життя.
Жорстокий роман»
09:05 Х/ф «Особистi
обставини»
18:00, 22:00 «ВiкнаНовини»
18:30, 00:20 Т/с «Коли ми
вдома»
20:00, 22:45 «Танцюють
всi! 8»

та партнери»
17:30 Т/с «Детективи»
23:45 Т/с «Декстер - 4»
НОВИЙ КАНАЛ
07:35 Т/с «Друзi»
11:20 Т/с «Щасливi
разом»
16:10, 19:00 Супермодель
по-українськи
18:00 Абзац!
21:30 Суперiнтуїцiя
23:05 Половинки
МЕГА
07:40, 14:50 У пошуках
iстини
08:30 Пiдроблена iсторiя
09:20 Мiстична Україна
11:50, 20:30 Шукачi
неприємностей
12:50, 21:30 Скарби зi
звалища
16:30 Правда життя
17:30 Секретнi iсторiї
19:30 Навколо свiту.
Мiсця сили
22:30 Дикий Iндокитай
00:20 СБУ. Спецоперацiя

ТРК «КИїВ»
09:30 «Київ музика»
13:00, 15:00, 17:00, 19:00,
21:00, 23:00 «СТН»
13:10, 15:10, 23:50
«Громадська
приймальня»
14:55, 16:00, 16:55,
18:55, 20:55 «Вiдкритий
мiкрофон»
16:20, 17:10 «У центрi
уваги»
19:20, 21:25 «Столиця»
22:30 «Якiсне життя»
22:55 «Українська
Нацiональна Лотерея»
23:20 «Прогулянки
мiстом»
K1
07:40 «Чи знаєте ви,
що...»
08:10 «Мультфiльми»
08:45, 19:00, 01:10
«Розсмiши комiка»
09:40, 16:10 «Файна
Юкрайна»
10:45 Т/с «Всi жiнки вiдьми»
14:10, 20:00 «Орел

i Решка. Незвiдана
Європа»
15:10, 21:00 «Орел i
Решка. Ювiлейний сезон»
18:00 «Звана вечеря»
22:00 «КВН-2015»
00:10 «КВН на БIС»
ІНТЕР
07:15, 07:35, 08:10, 08:35
«Ранок з IНТЕРом»
09:20 Т/с «Заради
кохання я все зможу»
11:15, 12:25 Д/с «Слiдство
вели... з Л. Каневським»
13:40, 14:20 «Судовi
справи»
15:45, 16:15 «Сiмейний
суд»
18:00 «Стосується
кожного»
20:00 «Подробицi»
21:00 «Чорне дзеркало»
23:00 Х/ф «Пограбування
по-iталiйськи»
ICTV
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:20 Надзвичайнi
новини

11:15, 17:45 Т/с
«Далекобiйники»
12:15, 13:20 Х/ф «Битва
драконiв»
12:45, 15:45 Факти. День
14:45 Т/с «Код
Костянтина»
16:20 Патруль.
Самооборона
16:45 Т/с «Вiддiл 44»
18:45, 21:05 Факти. Вечiр
21:30 Т/с «Нiконов i Ко»
23:30 Х/ф «Пiдривник»
5 КАНАЛ
07:00, 08:00, 09:00, 10:00,
11:00, 12:00, 13:00, 14:00,
15:00, 16:00, 17:00, 18:00,
19:00, 21:00, 22:00 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 Наживо: пресконференцiї/засiдання
ВРУ
12:32 Наживо: пресконференцiя щодо

ситуацiї у зонi АТО
15:15, 15:32, 16:10, 16:32,
17:12, 17:32 Україна понад усе!
18:32 «Дзеркало iсторiї»
19:50, 00:32 Час.
Пiдсумки дня
22:15 Ток-Шоу «Досвiд»
2+2
07:35, 16:55 «Облом.UA»
08:30, 18:30 «Спецкор»
09:00 «Люстратор 7.62»
09:10 «Секретнi
матерiали»
10:20 Д/п «Загубленi
свiти»
11:15 Д/п «Сувора
природа»
12:10 Х/ф «Спекотний
день»
14:10 Т/с «Зоряна
брама»
16:25, 17:55 «Вiдеобiмба»
18:50 12 Тур ЧУ.
Металлург З - Динамо
21:00 Х/ф «Фортуна
Вегаса»
22:50 Х/ф «Великий
майстер»

СУБОТ А , 5 Г Р У Д НЯ
КАНАЛ 1+1
06:35 «Життя без
обману»
07:45 «Грошi»
09:00 «Свiтське життя»
10:00, 19:30 ТСН
11:00 «Маша i ведмiдь»
12:10 «Маленькi гiганти»
14:05 «Вечiрнiй Київ
2015»
16:40, 21:15 «Вечiрнiй
квартал»
18:30 «Розсмiши комiка»
20:15 «Українськi
сенсацiї»
23:15 «Що? Де? Коли?
2015»
00:30 Х/ф «Iмперiя»
УТ-1
07:30 Вертикаль влади
08:40 Вперед на Олiмп!
09:30 Школа Мерi Поппiнс
10:15 Х/ф «Снiговики»
13:25 Бiатлон. Кубок
свiту. Спринт 10км.
Чоловiки
15:25 Богатирськi iгри
16:25 Бiатлон. Кубок

свiту. Спринт 7,5км.
Жiнки
18:00 Чоловiчий клуб
18:45 Х/ф «Сiсi непокiрна iмператриця»
21:00 Новини
00:05 Вiд першої особи.
Пiдсумки

ворона»
14:10 Сiм чудес України
16:10 «Мистецтво i час»
16:45 Незвичайнi
культури
17:10 Концерт
М. Поплавського
«Приречений на любов»
20:30 НЛО: секретнi
архiви
21:20 Х/ф «Чоловiк, який
менi подобається»
23:50 «Кумири»
00:00 «Вихiдний, пiсля
опiвночi»

ТРК «УКРАїНА»
06:45, 07:10 Х/ф «Синя
борода»
07:00, 15:00, 19:00 Подiї
09:00 Вiдверто з М.
Єфросiнiною
10:00, 00:20 Зiрковий
шлях. Субота
11:00 Х/ф «Любов з
пробiрки»
13:10, 15:20 Т/с «Мiй»
17:30, 19:40 Т/с «Чужа
жiнка»
22:25 Х/ф «Руда»

ТЕТ
08:05 М/с «Смiшарики.
Новi пригоди»
08:40 М/с «Лалалупси»
09:00 Мультик з Лунтиком
09:40 М/с «Дорадослiдниця»
11:25 М/ф «Залiзяки»
13:05 М/ф «Аеротачки»
14:50 Т/с «Нiделяндiя»
18:00 М/ф «Турбо»
21:25 Країна У
23:15 Дайош молодьож!

ТОНіС
07:45 DW- новини
07:55, 11:15, 19:05 Мiс
«Iнтернет-TV»
11:20 Х/ф «Вигодуй

СТБ
08:00 «Караоке на
Майданi»
09:00 «Все буде смачно!»
09:55 «Зваженi та
щасливi 5»
12:00, 22:25 Т/с «Коли ми
вдома»
14:50 Х/ф «Любов i
голуби»
16:55 «Хата на тата»
19:00 «Х-Фактор 6»
23:30 «Х-Фактор 6.
Пiдсумки голосування»
00:40 «Танцюють всi! 8»
НТН
06:15 Х/ф «Морський
вовк»
11:30 «Речовий доказ»
14:25 «Легенди карного
розшуку»
16:45 Т/с «Детективи»
19:00 «Свiдок»
19:30 Х/ф «Iкарус»
21:10 Х/ф «Ларго Вiнч - 2:
змова в Бiрмi»
23:20 Х/ф «Епоха героїв»

НОВИЙ КАНАЛ
06:05, 08:40 Kids’ Time
06:10 М/с «Пригоди
Джиммi Нейтрона»
10:35 Ревiзор
13:00 Пристрастi за
ревiзором
15:10 Хто зверху?
17:10 М/ф «Бджiлка
Майя»
19:00 Х/ф «Крок вперед
2: Вулицi»
21:00 Х/ф «Крок вперед
3D»
23:05 Х/ф «Дiвчина мого
найкращого друга»
МЕГА
06:00 Великi українцi
07:40, 18:30 Мiстична
Україна
08:30 Паралельний свiт
10:10 Зброя, мiкроби та
сталь
13:00 Дикий Iндокитай
15:00 Тихоокеанський рай
16:00 Далеко i ще далi
17:40 Навколо свiту.

Мiсця сили
21:00 Тауер: кривавi
таємницi
00:00 Борджiа: iсторiя
клану
ТРК «КИїВ»
09:30 «Київ музика»
13:00 «Я люблю тебе,
Україно!»
14:05 «Мультляндiя»
15:00, 17:00, 19:00, 21:00,
23:00 «СТН»
15:10, 16:10, 17:10, 18:10,
23:50 «У центрi уваги»
16:00, 16:55, 18:00,
18:55, 20:55 «Вiдкритий
мiкрофон»
19:20, 21:25 «Столиця»
22:30 «Життєвi iсторiї»
22:55 «Українська
Нацiональна Лотерея»
23:20 «Прогулянки
мiстом»
K1
06:30 «TOP SHOP»
07:40 «Чи знаєте ви,
що...»

08:10 М/ф «Мiккi: I знову
пiд Рiздво»
09:20 «Мультфiльми вiд
Ворнер»
10:50 М/ф «Чарiвне
Рiздво з Мiккi»
12:00 М/ф «Мiккi: Одного
разу на Рiздво»
13:15 Х/ф «У пошуках
Санта Лапуса»
15:10 «КВН-2015»
17:15 «Розсмiши комiка»
18:15, 22:00 «Орел i
Решка»
21:00 «Орел i Решка.
Шопiнг 2015»
ІНТЕР
08:40 «Школа доктора
Комаровського»
09:30 Х/ф «Дитина на
листопад»
11:30 «Подорожi в часi»
12:00 «Кохання з першого
погляду»
13:00 Т/с «Щасливчик
Пашка»
18:00, 20:30 Т/с «Тiльки
не вiдпускай мене»

20:00 «Подробицi»
22:30 Х/ф Прем’єра
«Хронiки зради»
ICTV
07:40 Х/ф «Битва
драконiв»
09:30 Секретний фронт
10:30 Антизомбi
11:30 Дiстало!
12:45 Факти. День
13:45 Iнсайдер
14:45 Т/с «Нiконов i Ко»
18:45 Факти. Вечiр
19:20 Надзвичайнi
новини. Пiдсумки
20:10 Х/ф «Iллюзiя
обману»
22:20 Х/ф «Дiвчина з тату
дракона»
5 КАНАЛ
08:30, 09:30, 10:30, 11:30,
12:30, 13:30, 14:30, 15:30,
16:30, 17:30, 18:30, 21:30,
23:30 Час: Важливо
12:32 Наживо: пресконференцiї/засiдання
Верховної Ради

16:10 Особливий погляд
17:32 «Дзеркало iсторiї»
20:00 Стоп корупцiї!
20:25 Геополiтика
21:00, 00:25 Велика
полiтика
22:20 «Окупацiя»
(Голодомор)
23:32 Мiграцiйний вектор
2+2
07:50 «Нове Шалене
вiдео по-українськи»
13:00, 14:00 « «РеалБодрiт»
14:50 Т/с «Мушкетери»
16:50 12 Тур ЧУ. Днiпро
- Волинь
19:00 Х/ф «Робiн Гуд»
21:40 Бокс. Бій за звання
Чемпіона Європи. Олег
Єфимович (Україна) - Рудi
Енкарнасьон (Iспанiя).
Артем Далакян (Україна)
- Роберт Каналаш
(Угорщина). Олександр
Єгоров (Україна) - Габор
Молнар (Угорщина).
Пряма трансляцiя

НЕДIЛЯ, 6 Г Р У Д НЯ
КАНАЛ 1+1
08:00 «Українськi
сенсацiї»
09:50 «Маша i ведмiдь»
10:05 ТСН
11:00, 12:10, 13:25 «Свiт
навиворiт - 3: Танзанiя,
Ефiопiя»
14:35 «Новий iнспектор
Фреймут -3»
15:45 «Одруження
наослiп»
17:00 «Розсмiши комiка»
18:00 «Сказочная Русь
2015»
19:30 «ТСН-Тиждень»
21:00 Х/ф «Все одно ти
будеш мiй»
УТ-1
07:20 Шеф-кухар країни
11:55 Бiатлон.
Кубок свiту. Гонка
переслiдування 12,5км.
Чоловiки
13:20 Чоловiчий клуб.
Спорт
14:25 Бiатлон.
Кубок свiту. Гонка

переслiдування 10км.
Жiнки
15:55 Баскетбол.
Чемпiонат України.
Миколаїв - Волиньбаскет
17:45 Гандбол. Лiга
Чемпiонiв. «Ск’єрн»
(Данiя) - «Мотор»
(Запорiжжя. Україна)
20:05 Т/с «Бiлявка»
21:00 Новини
21:30 Прем›єр-мiнiстр
України про реформи
23:00 День Янгола
ТРК «УКРАїНА»
07:10 Подiї
08:00 Реальна мiстика
09:00 Т/с «Мiй»
13:00 Т/с «Чужа жiнка»
17:00, 20:00 Т/с «Мiй
коханий генiй»
19:00 Подiї тижня з
Олегом Панютою
19:40 10 хвилин з
прем’єр-мiнiстром
22:00 Х/ф «Синя борода»
00:00 Х/ф «Руда»

ТОНіС
07:50 «Натхнення»
10:00, 21:30 НЛО:
секретнi архiви
11:15 Х/ф «Манiя величi»
14:00 Сiм чудес України.
Лiвадiя
16:00 Перехрестя живої
природи
17:00 Концерт Павла
Зiброва «У нас є все»
19:10 Дивовижний свiт
20:00 «Цивiлiзацiя
Incognita»
20:15 «Кумири»
21:00 «Таке спортивне
життя. Жан Беленюк»
22:30 Х/ф «Заповiт»

14:30 Х/ф «Русалонька»
15:35 Х/ф «Нове вбрання
короля»
16:45 Т/с «Нiделяндiя»
23:15 Дайош молодьож!

ТЕТ
07:20 Байдикiвка
08:40 М/с «Лалалупси»
09:00 Мультик з Лунтиком
09:40 М/с «Дорадослiдниця»
10:35 М/ф «Школа
монстрiв. Привиди»
11:50 М/ф «Аеротачки»
13:15 М/ф «Як козаки...»

НТН
06:40 Т/с «Банкiршi»
10:30 «Народний кухар»
11:25 «уДачний проект»
12:00 «Переломнi 80-тi»
12:50 Х/ф «Iншi 48 годин»
14:40 «Розсмiши комiка»
16:30 «Легенди карного
розшуку»
19:15 Т/с «Нiмець»

СТБ
08:05, 10:50 «Х-Фактор 6»
09:00 «Все буде смачно!»
09:55 «Караоке на
Майданi»
15:00 «МастерШеф 5»
19:00 «Битва екстрасенсiв
15»
21:15 «Один за всiх»
22:25 «Кохана, ми
вбиваємо дiтей»
01:40 «Детектор брехнi 7»

Передплачуйте газету «Вишгород».

40 днів

Світла пам’ять Надії
Після тривалої важкої недуги
пішла з життя Надія Миколаївна
НАПЛЬОКОВА, хороша людина,
добра мати, бабуся, подруга!
40 днів світлої пам’яті.
Пішла з життя ти дуже рано.
Ніхто не зміг тебе спасти.
Навіки в нашім серці — рана.
Пока ми живі — з нами ти.
Родина МИГАШКІВ

Вважати недійсним втрачене
посвідчення ветерана війни —
учасника бойових
дій АБ № 079746,
видане 29 серпня
1996 року на ім’я
Євдокії Гордіївни
КОРЕНЯКО

23:00 Х/ф «Обмiн тiлами»
01:05 Х/ф «Джиперс
Крiперс - 2»
НОВИЙ КАНАЛ
09:25 М/ф «Бджiлка
Майя»
11:10 Х/ф «Блондинка в
законi»
13:00 Х/ф «Блондинка в
законi 2»
15:00 Х/ф «Крок вперед
2: Вулицi»
17:00 Х/ф «Крок вперед
3D»
19:00 Х/ф «Крок вперед
4»
21:00 Х/ф «Крок вперед
5: Усе або нiчого»
23:10 Х/ф «Реальнi
дiвчатка»
МЕГА
06:00 Великi українцi
07:40, 18:30 Мiстична
Україна
08:30 Паралельний свiт
13:00 Тихоокеанський рай
14:00 Маленькi монстри

15:00 На крилах сонця
16:00 Далеко i ще далi
21:00 Зброя, мiкроби та
сталь
00:00 Борджiа: iсторiя
клану
ТРК «КИїВ»
08:00 «Ранок покиївськи»
09:30 «Київ музика»
13:30 «Київськi iсторiї»
14:00 «Служба
порятунку»
14:35 «Гаряча лiнiя «102»
15:10, 16:10, 17:10, 18:10,
00:00 «У центрi уваги»
19:20, 21:30 «Столиця»
21:00, 23:00 «СТНтижневик»
22:30 «СТН-спорттижневик»
22:55 «Українська
Нацiональна Лотерея»
23:30 «Прогулянки
мiстом»
K1
08:15 М/ф «Чарiвне

Рiздво з Мiккi»
09:40 М/ф «Мiккi: Одного
разу на Рiздво»
10:50 Х/ф «У пошуках
Санта Лапуса»
12:45 «Розсмiши комiка»
13:45 «Орел i Решка»
18:15 «Орел i Решка.
Шопiнг 2015»
19:15 «Вечiрнiй квартал»
21:00 Х/ф «Випадковий
шпигун»
22:50 «КВН-2015»
ІНТЕР
06:25 Х/ф «Балада про
солдата»
08:15 «уДачний проект»
10:00 «Орел i Решка.
Ювiлейний»
11:00 «Орел i Решка.
Незвiдана Європа»
12:05 Т/с «Щасливчик
Пашка»
19:00 «Кохання з першого
погляду»
20:00 «Подробицi тижня»
21:30 «10 хвилин з
Прем’єр-мiнiстром»

21:40 Т/с «Тiльки не
вiдпускай мене»
ICTV
06:50 Зiрка YouTube
08:10 Дивитись усiм!
12:20, 13:00 Х/ф
«Подорож до центру
Землi»
12:45 Факти. День
14:35 Х/ф «Легiонер»
16:35 Х/ф «Iллюзiя
обману»
18:45 Факти тижня
20:25 10 хвилин з
Прем’єр-мiнiстром
України
20:35 Х/ф «Людина
листопада»
23:00 Х/ф «Пiсля заходу
сонця»
5 КАНАЛ
08:30, 09:30, 10:30, 12:30,
13:30, 14:30, 15:30, 16:30,
17:30 Час: Важливо
12:32 Наживо: пресконференцiя щодо
ситуацiї у зонi АТО

15:32 Майстри ремонту
20:00 Документальний
проект «1941»
20:45 10 хвилин iз
Прем’єром
21:00 Час: пiдсумки тижня
з В. Гайдукевичем
21:40 Час-Time
22:15 Цикл «Окупацiя» (
Холокост)
23:40 Територiя закону
2+2
07:50 «Нове Шалене
вiдео по-українськи»
10:00 Бокс. Бій за звання
Чемпіона Європи. Олег
Єфимович (Україна) - Рудi
Енкарнасьон (Iспанiя)
11:00 «Люстратор 7.62»
12:00 «Цiлком таємно»
15:00 Х/ф «Остiн
Пауерс: Людина-загадка
мiжнародного масштабу»
16:50 Х/ф «Робiн Гуд»
19:15 Х/ф «Шанхайський
полудень»
23:15 Х/ф «Фортуна
Вегаса»

Наш індекс у Каталозі місцевих періодичних видань 40007

Потрібен
менеджер із продажів
будматеріалів,
з/плата —
ставка + відсоток
Тел: (098) 733-25-71

Потрібен
секретар
у будівельну фірму
«СВС», з/плата —
за домовленістю.
Тел: (098) 733-25-71

Інформація про отримання дозволу для ознайомлення з нею громадськості
Товариство з обмеженою відповідальністю «ПІДПРИЄМСТВО «ПЛАСТИК КАРТА» повідомляє про намір
отримати дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря за адресою: 07354, Київська обл., Вишгородський р-н, с. Нові Петрівці, вул. Новопромислова, 4.
Вид економічної діяльності у відповідності з класифікатором:
— виробництво пластикових карт;
— виробництво пластикових карт з магнітною смугою;
— виробництво стартових пакетів для мобільних телефонів.
Підприємство належить до 3-ої групи об’єктів, для яких
розробляються документи з обґрунтування обсягів викидів.
Згідно зі Звітом по інвентаризації викидів забруднюю-

чих речовин в атмосферне повітря (2015 р.), підприємство
має 14 джерел викидів; від них в атмосферу надходить 17
найменуваннь забруднюючих речовин у кількості 0,964899
г/с та 1,534434 т/рік, крім того, важкі метали та парникові
гази.
На період проведення робіт з обгрунтування обсягів викидів для отримання Дозволу, згідно з результатами розрахунків розсіювання забруднюючих речовин в атмосферному
повітрі, встановлено, що концентрації забруднюючих речовин від стаціонарних джерел викидів не перевищують ГДК.
Зауваження та пропозиції надсилайте в місячний термін
після публікації до Вишгородської районної державної адміністрації за адресою: м. Вишгород, пл. Шевченка, 1, тел:
(04596) 26-383.

Безкоштовні
оголошення

ІНШЕ
Домашній майстер. Тел: (063) 100-90-08
Ремонт квартир, сантехнічні/зварювальні
роботи, електрика, вагонка. Тел: (067) 945-06-40
Зварювання авто. Тел: (067) 234-94-50

ПРОДАМ
Гараж №48 (євроремонт),
кооператив «Екран». Тел: (096) 271-70-92
Гітару акустичну з тюнером. Тел: (066) 335-53-30

Погріб, вул. Шолуденка, 6 у м. Вишгороді.
Тел: (066) 629-43-51, (093) 484-48-47, Євген
Земельну ділянку 5 соток, приватизована,
м. Вишгород. Тел: (063) 855-26-22

ЗНАЙОМСТВО
З жінкою. 40-48 років, без шкідливих звичок.
Вишгород або район. Тел: (068) 982-69-89,
(099) 249-52-97, (04596) 3-52-62

КУПЛЮ
Земельну ділянку у Вишгороді під забудову.
Тел: (096) 267-72-17

Вишгород
28 листопада 2015 року
Знай наших!
8
Шість «золотих», п’ять «срібних» і одна «бронзова» – медалі вишгородців
Мокрі нагороди
ДЖЕРЕЛО: ЛІГА дитячого
ПЛАВАННЯ України Ukrainian Kids Swimming
League; Пловцы Вышгорода
Минулого тижня вихованці спеціалізованих спортивних
шкіл та клубів Чернігова, Херсона, Києва та Київської області продемонстрували, як місяці і роки тренувань обертаються гарними результатами. На блакитних доріжках «Купави»
— чудового басейну олімпійського стандарту — довжиною
50 м (м. Бровари) змагалися у п’яти групах юні «амфібії» віком від 7 до 18 років.
Вишгородські плавці взяли участь у цих чергових змаганнях під
егідою Ліги дитячого плавання України та привезли нагороди.
На дистанції 100 м, брас, Денис Трофімов з результатом 1:50.43
посів друге місце серед учасників свого віку. Ірина Кожемяка вибо-

Позашкілля

рола друге місце на дистанції 100 м, на спині, з результатом 1:38.13
та третє місце на дистанції 200 м, комплекс, з результатом 3:38.83.
***
У змаганнях з плавання, присвячених пам’яті колишнього
мера міста Обухова Володимира Мельника, спортсмени з Білої
Церкви, Броварів, Вишгорода та Обухова виборювали першість
у трьох вікових групах. Наша команда виступила гідно і традиційно повернулася з нагородами.
У змаганнях взяли участь спортсмени Вишгородської РКДЮСШ
Ірина Сєрік, Андрій і Олег Мамедови, Надія Дрьоміна (І місце на
дистанції 100 м, батерфляй; ІІ місце на дистанції 100 м, комплексне
плавання), Марина Аврамчук (І місце на дистанції 100 м, на спині; ІІ
місце на дистанції 100 м, вільний стиль), Владислав Лаврук (І місце
на дистанції 50 м, на спині; ІІ місце на дистанції 50 м, брас), Віктор
Линевич (І місце на дистанції 50 м, вільний стиль; І місце на дистанції 50 м, брас), Олександр Денисенко, Ліза Самойленко (І місце на
дистанції 50 м, на спині) та Михайло Сахацький.
Пишаємось кожним! Так тримати!

ДИВОСВІТівський листопад

Більше чит. і див. фото —
на сайті газети «Вишгород»

Анастасія НЕПОКРИТОВА,
Школа журналістики ЦТ «Дивосвіт»
(за матеріалами сайту http://divosvit.org)
Останній місяць осені позначився для Вишгородського
районного Центру художньої творчості дітей, юнацтва та молоді «Дивосвіт» кількома цікавими подіями. Ось їхній перелік лише за один тиждень.
19 листопада в Національному музеї-заповіднику «Битва за
Київ у 1943 році» відбувся захист рефератів юних краєзнавців
Вишгородщини, які взяли участь у конкурсі «Святине втрачена,
явися!..» (Сторінками історії Межигірського Спасо-Преображенського монастиря) — спільному проекті Національного музеюзаповідника «Битва за Київ у 1943 році» та ВРЦТ «Дивосвіт».
Свої дослідження представили учні загальноосвітніх навчальних
закладів району, у яких на базі шкільних музеїв працюють краєзнавчі гуртки Центру творчості «Дивосвіт».
Перед учнівською аудиторією із привітанням виступив директор музею-заповідника Іван Вікован, який побажав учням не
зупинятися у своїх дослідженнях і продовжувати вивчати історію
ПОПУЛЯРНЕ РЕЗЮМЕ ТА ІНФОРМАЦІЯ
ДЛЯ ОЗНАЙОМЛЕННЯ ГРОМАДСЬКОСТІ
АЗC ТОВ «Стейт Оіл» за адресою: Київська область, Вишгородський район, м Вишгород, вул. Набережна, 24
має намір отримати дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря
від стаціонарних джерел.
Майданчик АЗС розташований на загальній площі 0,08 га за адресою:
Київська область, Вишгородський район,
м. Вишгород, вул. Набережна, 24.
Найближча житлова забудова знаходиться на відстані 124 метри від джерел забруднення в західному напрямку. АЗC ТОВ
«Стейт Оіл» спеціалізується на зберіганні та
реалізації нафтопродуктів.
Протягом року зберігається та реалізується 3 100 м3 світлих нафтопродуктів та 1 100 м3
скрапленого газу.
У результаті діяльності АЗC в атмосферне
повітря викидаються такі забруднюючі речовини: бензин, граничні вуглеводні, пропан, бутан,
валовий річний викид яких складає 1,148 т/рік.
Викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря від підприємства не створюють
перевищення рівня впливу на атмосферне повітря на межі СЗЗ та зони розміщення житлової
забудови, допустимого санітарними нормами,
що підтверджується проведеними розрахунками розсіювання забруднюючих речовин.
Зауваження громадських організацій та
громадян приймаються протягом місяця з
дня опублікування повідомлення за адресою:
Київська область, Вишгородський район, м.
Вишгород, площа Т. Шевченка,1.
Тел: (04596) 26-383.

рідного краю.
Виступи супроводжувались прекрасно підібраними відео та фотоматеріалами. Журі конкурсу, до складу якого увійшли заступник директора Національного
музею-заповідника Тамара Сокол (голова журі), методист Центру творчості «Дивосвіт» Наталія Сахарова,
краєзнавець та дослідник історії Вишгородського краю
Григорій Алєксєєнко, відмітили ґрунтовну підготовку
учнів і висловили подяку вчителям, які допомогли підготувати своїм вихованцям дослідницькі роботи.
І місце виборола Катерина Красюк, вихованка
гуртка «Історія рідного краю» (керівник Марина Ковальчук), учениця 9 класу Синяківської загальноосвітньої школи; ІІ — Ірина Редькіна, вихованка гуртка
«Музейна справа» (керівник Галина Петрук), учениця
9 класу Вишгородської ЗОШ № 1; ІІІ місце — Олександра Толкунова, вихованка гуртка «Музейна справа» (керівник Василь Мартиненко), учениця 10 класу
Лютізької ЗОШ.
Усі учасники конкурсу отримали подарунки — книги від будівельної компанії «АЗБІ» — та завдання виступити зі своїми дослідженнями перед учнівської громадою навчальних закладів.
***
Щороку до участі в проекті «Інтелектуальний простір» ЦТ
«Дивосвіт» (керівник і автор проекту Катерина Караваєва) долучаються все нові й нові учасники. Для новачків-інтелектуалів у
кожній сезонній серії ігор проводяться юніорські турніри.
20 листопада у «Дивосвіті» відбувся саме такий турнір —
інтелект-шоу «Ігри розуму» для учнів 5-6 класів, в якому взяли
участь шість команд маленьких розумників зі шкіл Вишгородського району: Демидівської спеціалізованої школи, Димерської
гімназії, Вишгородської і Димерської ЗОШ №1, Лебедівської і
Козаровицької ЗОШ.
«Ігри розуму» були першим інтелектуальним шоу в «Дивосвіті», яке проводиться вже десять років поспіль (із 2005-го) восени
та навесні. А з 2012 року, крім ігор для інтелектуалів-старшокласників, почалися турніри і для молодшої категорії учасників
вищезазначеного проекту.
«Ігри розуму» для різного віку мають свої традиційні конкурси. Для юніорів це: «Бліц», «Вірю — не вірю», «Зрозумій мене»,

ПОПУЛЯРНЕ РЕЗЮМЕ ТА ІНФОРМАЦІЯ
ДЛЯ ОЗНАЙОМЛЕННЯ ГРОМАДСЬКОСТІ
АЗC ТОВ «Стейт Оіл» за адресою: Київська область, Вашгородський район, с. Лютіж, урочище «Поле»
має намір отримати дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря від стаціонарних джерел.
Майданчик АЗС розташований на загальній площі 0,08 га
за адресою:
Київська область, Вишгородський район, с. Лютіж, урочище
«Поле».
На території майданчика розміщені: операторська, майданчик підземних резервуарів зберігання пального та п’ять розподільчих колонок.
На території майданчика АЗС відсутні об’єкти інших суб’єктів
господарювання.
Територія АЗC ТОВ «Стейт Оіл» межує:
із заходу – автотраса Київ-Овруч; зі сходу – землі Лютізької
сільради; з півдня – землі Лютізької сільради; з півночі – землі
Лютізької сільради.
Найближча житлова забудова знаходиться на відстані 200
метрів від джерел забруднення в західному напрямку.
АЗC ТОВ «Стейт Оіл» спеціалізується на зберіганні та реалізації нафтопродуктів. Протягом року зберігається та реалізується 5 250 м3 світлих нафтопродуктів та 1 150 м3 скрапленого газу.
У результаті діяльності АЗC в атмосферне повітря викидаються такі забруднюючі речовини: бензин, граничні вуглеводні,
пропан, бутан, валовий річний викид яких становить 1,258 т/рік.
Викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря від
підприємства не створюють перевищення рівня впливу на атмосферне повітря на межі санітарно-захисної зони та зони розміщення житлової забудови, допустимого санітарними нормами,
що підтверджується проведеними розрахунками розсіювання
забруднюючих речовин.
Зауваження громадських організацій та громадян приймаються протягом місяця з дня опублікування повідомлення за
адресою: Київська область, м. Вишгород, площа Т. Шевченка,1.
Тел: (04596) 26-383.

«Паралелі» і «Тема».
Результати гри показали, що рівень інтелекту команд
приблизно однаковий, адже розбіжність у кількості балів,
набраних ними, була мінімальною, а три команди навіть
набрали однакові бали:
І місце — команда Димерської ЗОШ №1;
ІІ місце — команда Лебедівської ЗОШ;
ІІІ місце — команди Демидівської СШ, Димерської гімназії та Вишгородської ЗОШ № 1.
***
Студія барабанщиць «Феєрія» (керівник Анастасія
Копоть) та вокальна студія «Соло» (керівник Світлана
Стрелкова) вперше і з успіхом взяли участь у Міжнародному конкурсі-фестивалі мистецтв «Палаюча зірка»,
який відбувся в Києві 22 листопада та зібрав юні таланти
з усієї України.
Для солістки вокальної студії «Соло» Юлії Колпак, яка
ще тільки починає свій шлях на сцену, конкурс (близько
40 виконавців) став першим іспитом, який вона витримала гідно і здобула ІІІ місце в номінації «Естрадний вокал.
Солісти».
Студія барабанщиць «Феєрія», теж колектив-початківець, посіла І місце у номінації «Інструментальне мистецтво». Організатор фестивалю та голова журі, лауреат
міжнародних конкурсів Вікторія Бодня звернула особливу
увагу на цей колектив і висловила надію на подальшу
співпрацю з «Феєрією».
«Дивосвіт» пишається своїми дебютантами і зичить
їм натхнення та нових творчих здобутків!

ПОПУЛЯРНЕ РЕЗЮМЕ ТА ІНФОРМАЦІЯ
ДЛЯ ОЗНАЙОМЛЕННЯ ГРОМАДСЬКОСТІ
АЗC ТОВ «Стейт Оіл» за адресою: Київська область, Вашгородський район, с. Нові Петрівці, вул. Леніна, 1-В
має намір отримати дозвіл на викиди забруднюючих речовин в
атмосферне повітря від стаціонарних джерел.
Майданчик АЗС розташований на загальній площі 0,08 га за
адресою:
Київська область, Вишгородський район, с. Нові Петрівці, вул.
Леніна, 1-В.
На території майданчика розміщені: операторська, майданчик
підземних резервуарів зберігання пального та п’ять розподільчих
колонок.
На території майданчика АЗС відсутні об’єкти інших суб’єктів
господарювання.
Територія АЗC ТОВ «Стейт Оіл» межує:
із заходу – землі Новопетрівської сільської радиі; зі сходу – кафе
«Панський хутір», с. Нові Петрівці, масив «Дідовиця»; з півдня – землі Новопетрівської сільської ради; з півночі – АЗК «ОККО» (с. Нові
Петрівці, вул. Святопокровська, б. 1-Г).
Найближча житлова забудова знаходиться на відстані 200 метрів від джерел забруднення в східному напрямку.
АЗC ТОВ «Стейт Оіл» спеціалізується на зберіганні та реалізації
нафтопродуктів. Протягом року зберігається та реалізується 4 130
м3 світлих нафтопродуктів та 1 500 м3 скрапленого газу.
У результаті діяльності АЗC в атмосферне повітря викидаються
такі забруднюючі речовини: бензин, граничні вуглеводні, пропан, бутан, валовий річний викид яких становить 1,304 т/рік.
Викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря від підприємства не створюють перевищення рівня впливу на атмосферне повітря на межі санітарно-захисної зони та зони розміщення житлової
забудови, допустимого санітарними нормами, що підтверджується
проведеними розрахунками розсіювання забруднюючих речовин.
Зауваження громадських організацій та громадян приймаються
протягом місяця з дня опублікування повідомлення за адресою: Київська область, м. Вишгород, площа Т. Шевченка,1.
Тел: (04596) 26-383.

