Заява Президента України Петра Порошенка у зв’язку з терористичним актом у Маріуполі
24 січня 2015 року
Криваве вбивство проросійськими терористами десятків мирних людей і поранення
майже ста мирних мешканців Маріуполя є не
просто терористичним актом. Це – злочин
проти людяності, підсудний Гаазькому трибуналу.
Відкривши прицільний вогонь по житлових кварталах Маріуполя, бойовики продовжили чергу терористичних актів, серед яких
лише за останні дні — розстріл пасажирського автобуса під Волновахою і вбивство людей
на зупинці і в тролейбусі у Донецьку, вогонь
по житлових кварталах багатьох міст і сіл.

Схиляю голову перед пам’яттю всіх, хто
загинув і сьогодні, й раніше.
Так званий наступ терористів – це їхня
атака проти мирних мешканців Донбасу.
Українські воїни, ризикуючи життям, захищають мирних співвітчизників і дають гідну
відсіч сепаратистській наволочі по всіх азимутах.
Міжнародна коаліція на підтримку України має надати рішучу відсіч злочинам терористів, посилити всі форми тиску на тих, хто
їх спонсорує та всебічно підтримує. Саме
про це сьогодні я говорив у Ер-Ріяді та по
телефону з лідерами провідних країн світу,

і зараз терміново повертаюсь в Україну для
проведення засідання РНБОУ задля рішучої
координації дій у зв’язку з цим жахливим злочином.
Цивілізовані країни повинні ще більше
об’єднати зусилля і зупинити розповзання
терористичної загрози. Так звані ДНР і ЛНР
мають бути визнані терористичними організаціями.
Настає час називати по імені і їхніх покровителів. Будь-яка допомога бойовикам,
постачання зброї, техніки і добре тренованої
живої сили – хіба це не є підтримкою тероризму, наочною для всього світу?
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Ми за мир, але виклик ворога приймаємо. Будемо боронити свою Вітчизну так, як
належить справжнім патріотам. І до повної
перемоги.
Я звертаюся до жителів Донбасу, до усіх
громадян України, які потерпають від терористів та агресора: як Президент України я
зроблю все, щоб захистити кожного громадянина, щоб припинити біль та страждання,
щоб повернути мир та спокій у кожну українську родину – від Львова до Луганська, від
Чернігова до Керчі.
Об’єднавши наші зусилля, ми захистимо
нашу свободу!
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Із 20 січня почалась чергова хвиля мобілізації, ще дві заплановано в квітні і червні
— відповідно до закону, який підписав Президент України 19 січня 2015 року.
законі зазначено: мобілізація проводитиметься у 2015 році у три черги
протягом 210 діб. За четверту хвилю
планується призвати на службу 50 тисяч військових, ще 50 тисяч — набрати в разі загострення ситуації в Україні.
Із 20 січня мобілізація триватиме 90 днів, з
квітня — 60 і з червня — також 60 днів.
Крім того, з 18 березня по 1 травня будуть
демобілізовані військовослужбовці, призвані
на військову службу згідно з Указом Президента України від 17 березня 2014 р. № 303
«Про часткову мобілізацію».
Жоден військовозобов’язаний без проходження повного циклу підготовки не буде
допущений до виконання завдань за призначенням. Перший етап — це загальна військова (медична, тактична, вогнева та інженерна)
підготовка офіцерів, сержантів і солдатів.
Далі — професійна підготовка за фахом
(26 діб), після якої: особовий склад буде направлений до підрозділу для бойового злагодження (до 15 діб); офіцери, кваліфіковані
солдати, сержанти — для відповідної підготовки у військові навчальні заклади і центри. Інші
військовослужбовці пройдуть підготовку в навчальних центрах і на військових полігонах.
Обсяги проведення мобілізації передбачають набрати таку кількість особового складу,
щоб була можливість періодично здійснювати
ротацію військовослужбовців.
У ході часткової мобілізації в армію мо-

У

Що необхідно знати про мобілізацію
МОБІЛІЗАЦІЯ Є ЗАКОННОЮ
Адже закон «Про оборону України» у 4-й статті допускає
оголошення мобілізації не лише у разі війни, а й у разі загрози нападу на Україну.

ЯК ВРУЧАЄТЬСЯ ПОВІСТКА
Повістку ви можете отримати за місцем проживання або
за місцем роботи. В обох випадках — під ваш особистий підпис. Повістки в двері, родичам, дзвінок по телефону — не
можуть вважатись належним повідомленням про факт призову за мобілізацією.
У 22-й статті Закону «Про мобілізаційну підготовку
та мобілізацію» встановлено, що військовозобов’язаний
з’являється до військових частин або на збірні пункти військових комісаріатів у строки, зазначені в отриманих ним документах. Тобто:
1) військовозобов’язаний спочатку отримує особисто —
мобілізаційне розпорядження, повістку або розпорядження
військового комісара;
2) а вже потім з’являється до військкомату.

Безпека й оборона держави
жуть бути призвані жінки. Порівняно із призовом чоловіків, є певна різниця: граничний вік
перебування в запасі громадян жіночої статі
становить 50 років, тоді як для чоловіків — 60
років.
Військовозобов’язані віком від 20 до 60
років, які проходили військову службу, можуть
бути призвані (у віці від 50 до 60 років — тільки в добровільному порядку).

Призов громадян під час мобілізації здійснюють місцеві
органи виконавчої влади через військові комісаріати. Тож
повістку вручають працівники районного військового комісаріату або представники сільських чи селищних рад.
У повістці з підписом районного військового комісара та
гербовою печаткою зазначаються: прізвище та ім’я особи,
котра підлягає мобілізації, час і адреса, за якою має прибути
військовозобов’язаний.

ЧИ ЗБЕРІГАЄТЬСЯ МІСЦЕ РОБОТИ
ТА ЗАРОБІТОК?
За мобілізованою особою зберігається місце роботи на
період до року. Військовозобов’язаний, отримавши повістку
особисто, повідомляє відділ кадрів за місцем роботи про мобілізацію. У наказі про звільнення від виконання посадових
обов’язків у зв’язку із призовом за мобілізацією зазначається збереження за мобілізованою особою робочого місця та
середнього заробітку (терміном до року) — незалежно від
форми власності підприємства.
За громадянами України, які проходять військову службу
за призовом під час мобілізації, не припиняється державна
реєстрація підприємницької діяльності фізичних осіб-підприємців.
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Громадяни України у віці до 25 років, які не
проходили військової служби, можуть зараховуватись на військову службу тільки шляхом
укладення контракту.
За будь-яких умов військовослужбовці,
призвані на строкову військову службу, використовуватися в межах АТО не будуть. Крім
того, мобілізації не підлягають священики і
студенти денної форми навчання.

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА УХИЛЕННЯ
ВІД ПРИЗОВУ ЗА МОБІЛІЗАЦІЄЮ
Під час мобілізації громадяни, які підлягають призову
на військову службу, зобов’язані з’явитися на збірні пункти в терміни, зазначені в отриманих ними документах —
мобілізаційних посвідченнях, повістках або розпорядженнях військових комісарів. У разі ухилення від призову за
мобілізацією та неприбуття до військкомату законом передбачається кримінальна відповідальність у вигляді позбавлення волі від 2 до 5 років.
Поважними причинами неприбуття на збірний пункт
визнаються підтверджені документами:
— хвороба;
— смерть чи важка хвороба близького родича;
— перешкода стихійного характеру або інші обставини, які позбавляють можливості з’явитись на збірний
пункт.
Відповідальність за ухилення від призову за мобілізацією настає, якщо особа була належним чином повідомлена про те, що вона підлягає мобілізації. Тобто, повістка
була одержана особисто — або була спроба її вручити,
але особа відмовилася її отримувати.
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31 січня

Громадянське суспільство

2015 року

Місцеве самоврядування

Ефективно, відкрито, творчо

Пряма мова

Громадська рада — народний уряд на місцях

Родом з Майдану

26 січня ц. р. на Вишгородщині створено нову громадську
структуру, яка об’єднала понад два десятки представників
різних прошарків населення району

Головою Громадської ради при Вишгородській
райдержадміністрації обрано Ігоря Тихана
Ірина ПОБІДАШ,
голова Вишгородської
районної ради

Юлія ПАВЛОВСЬКА,
прес-секретар Громадської ради
при Вишгородській РДА

ків населення, взяти активну участь
у їх розв’язанні місцевою владою:
підказати шляхи та проконтролювати виконання планів і завдань.
Сучасне громадське суспільНа засіданні 26 січня на посаду
ство вимагає децентралізації влади. голови Громадської ради висунули
Участь громади у реформі місцево- свою кандидатуру три претенденго самоврядування — невідворотти. Кожен представив своє бачення
на. З метою ефективної реалізації мети, роботи, план діяльності і перположень
Закону
спективи. Врешті голоРада —
України «Про очивою Громадської ради
не структура,
щення
влади»,
більшістю голосів (а це
забезпечення від- а система взаємодії п’ятнадцять із двадцякритості, прозорости) був обраний вишІгор ТИХАН, голова
ті та публічності у
городець Ігор Тихан.
Громадської ради
діяльності органів
Ігор Миколайович —
при Вишгородській РДА
виконавчої влади,
людина відповідальна і
здійснення громадзакохана у своє місто,
ського контролю за
бере активну участь у
їх діяльністю, оноввирішенні соціальнолення громадських
побутових
проблем
рад, утворених при
нашого райцентру. Муорганах виконавчої
дрий і розважливий.
влади до 22 лютого
Властива йому дипло2014» (http://zakon4.
матичність — безумовrada.gov.ua/laws/
но, неабиякий важіль
Для нас головне — умінshow/688-2014-п),
формування спільної
ня чути один одного. Ми
при Вишгородській
думки та ефективної
будуємо не структуру, а
РДА створено Гроспівпраці з владою.
систему взаємодії між громадську раду.
Тож щирі вітанмадськістю і владою: не по
Представниня новому очільнику
вертикалі, а по горизонталі.
ки профспілкових,
Громадської ради та
Щоб люди, від яких є користь
підприємницьких,
її членам, побажання
громаді, — пра-цю-ва-ли.
спортивних, ветеплідної праці на благо
ранських, «чорнобильських», правосуспільства: невідкладно реалізувазахисних, благодійних громадських
ти впровадження принципів відкриформувань і ЗМІ увійшли до складу
того урядування, відповідальності
Громадської ради з прозорою ме- органів державної влади перед сустою — окреслити основні соціальні пільством, підзвітності та підконтрта побутові проблеми усіх прошарольності громадянам.

Наше знайомство з Ігорем
Тиханом, як і з більшістю активних громадян Вишгорода, триває менше року. Познайомились
під час створення Народної ради
Вишгородщини, спільно організовували народні віче, ще коли
тривала Революція гідності, намагались доносити через газету
«Вишгород-ТІМЕS» свою точку
зору до мешканців міста, активно
дискутували з різних питань. Його
підтримка була важливою у непростий для мене час.
Оскільки Ігор родом із Майдану, його першочергове завдання
бачу в тому, аби через очолюваний ним орган ініціювати принципові зміни у роботі Вишгородської
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Нарешті створили Громадську раду при Вишгородській
РДА. Треба було це зробити ще
рік тому. У місті слід вирішувати
дуже багато питань: соціальних
об’єктів, інфраструктури, розвитку міста, планування.
Питання, які розглядаються
виконкомами і сесіями міськради, викликають безліч дискусій.
І у цьому має брати участь Громадська рада, яка представляє
активних громадян і створена
для практичного відвертого діалогу між суспільством і владою.
Гадаю, доцільно, щоби Громадська рада висловлювала думку
вишгородців стосовно розвитку
міста.

Наша громадська організація була
створена зовсім недавно, а вже стала
відомою у місті, районі й області. Працювати на благо громади й України — в
цьому для нас немає великих чи малих
справ.
За короткий проміжок часу ми зібрали вже цілий банк ідей. До нас долучаються найавторитетніші та найактивніші
вишгородці.
Так, наші представники вже є у Громадській раді Київщини і у Громадській
раді Вишгородщини (її голова — Ігор Тихан). Триває збирання макулатури — кошти підуть на допомогу солдатам АТО.

лобіювала корпоративні чи особисті інтереси.
Нинішній депутатський корпус кардинально відрізняється від попереднього. Він
оновився на 94 відсотки, що дуже вплинуло
на його якість. Особливо це відчувалося у
партійних списках, адже в прохідну частину
можна було потрапити завдяки не лише інтелектуальним здібностям, громадянській позиції, а й дружнім стосункам з тим чи іншим
керівником «партайгеноссе».
Очевидний перекіс спостерігається і в соціальній групі. Із 36 депутатів — 22 підприємці. Із них — 90 % займаються торгівельною діяльністю, тобто: купити — дешевше, продати
— дорожче. Лише окремі з них виробляють
продукцію, а тонкощами комунальної сфери
володіють одиниці.
Це не могло не позначитися на якості
розвитку міста. За чотири роки депутатської
роботи — жодного соціального об’єкту, в той
час, як комерційні об’єкти ростуть, мов гриби.
Головний здобуток Вишгородської міської ради VI скликання — депутати-мажоритарники, які в більшості своїй, попри зайнятість, зробили чимало безпосередньо на
своїх округах: благоустрій, озеленення, місця
відпочинку городян тощо.
На жаль, у процесі підготовки і прийняття найголовнішого фінансового документу
міста — бюджету на 2015 рік інтелектуальні
таланти депутатів, відповідальних за формування бюджету, були спрямовані на розподіл
коштів. Жодної ділової пропозиції щодо наповнення міської казни!
Прямо як у Булгакова в «Собачому серці», де Шаріков говорив: «Та що тут пропонувати? А то пишуть, пишуть… Голова пухне.
Взяти все — та і поділити!»
Міська рада V скликання

Віктор РЕШЕТНЯК,
Вишгородський
міський голова

Володимир ЛІСОГОР,
голова ГО «Вишгород — наш дім»

Які депутати потрібні місту

Доходи й інтереси

Останньої неділі
жовтня 2015 року мають відбутися вибори
до місцевих органів
самоврядування. Обиратимуть міських, селищних та сільських
голів і, відповідно,
місцевих депутатів. Можливо, вибори відбудуться раніше — наприкінці весни, адже
на вищому рівні є бажання прискорити перезавантаження влади.
Але коли б вони не відбувалися, підготовка вже фактично розпочалася. Особливо це помітно по діях і вчинках деяких
депутатів нинішньої міської ради.
Яким хочеться бачити депутатський корпус майбутнього? Насамперед, професійним
і адекватним. А ще — таким, який інтереси
громади ставить вище своїх «шкурняків».
Однозначно, що рада на кшталт нинішньої
вже бути не може.
Наприкінці каденції ради VІ скликання ми
маємо можливість порівняти склад попередньої ради з нинішньою і спробувати визначити коефіцієнт корисної дії кожної зокрема.
Минулий депутатський корпус зразка 2006-2010 р.р. — далеко не ідеальний.
Але при цьому більшість народних обранців
була налаштована на конструктивну роботу.
Завдяки цьому у місті втілено в життя більшість ініційованих міським головою соціально-економічних програм: запрацював міський Центр творчості «Джерело», створено
Управління фізкультури і спорту та міський
комунальний заклад танцювальний колектив
«Клерико»; запроваджено нові навчальні й
фізкультурно-оздоровчі програми в дошкільних навчальних закладах міста; Вишгород
прикрасили нові пам’ятники, зелені зони, місця відпочинку.
До складу минулої ради входили представники різних соціальних груп і професій.
Як результат, у раді V скликання був стійкий
баланс думок. Жодна із соціальних груп не

райдержадміністрації, впливати
на всі процеси і рішення виконавчого органу, змусити його працювати по-новому — ефективно, відкрито, творчо.
З огляду на склад Громадської ради, сподіваюсь, що вона
не буде маріонетковою, адже до
неї увійшло немало людей із активною громадянською позицією.
Водночас розумію, як непросто
буде голові побудувати роботу
так, щоб дієво впливати на райдержадміністрацію в інтересах територіальної громади.
Хочу побажати Ігорю Тихану
принциповості, демократичності,
творчого натхнення в усіх починаннях, успіхів у роботі на благо
мешканців Вишгородського району. Якщо ж Громадській раді знадобиться моя підтримка чи допомога — двері завжди відчинені.

Відвертий
практичний
діалог

Вишгород — наш дім

Від редакції. За останні 10 років це вже не перша спроба влади створити спільноту, що об’єднувала би громадські організації району. Відновлення,
а фактично — переобрання районної Громадської ради знадобилось через
те, що, на думку багатьох, попередня працювала неефективно й формально.
Сподіваємось, саме ця рада донесе думки громадськості до влади.

Ольга МЕЛЬНИК

Вишгород
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Не сотвори собі кумира
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Торговельна більшість виявилася дуже
прагматичною і напористою. Як правило,
підвищений інтерес завжди проявлявся до
землі, розташування, будівництва, оренди
торгівельних точок, реклами тощо. Тобто —
до близьких їм питань.
Формуючи дохідну частину бюджету,
саме депутати-підприємці зменшили плату
за землю на території міста з 3 % до 2 %.
Більше того, окремі торговельники з мандатом настійно пропонували взагалі встановити 1,5% податку за землю саме для закладів
торгівлі.
Себе ці депутати не скривдили і не обділили. Комерційні підприємства недержавної
форми власності отримали пільги, а бюджет
на кожному гектарі втратив по 100 000 гривень. Тож про який патріотизм, любов до рідного міста вони можуть говорити?
Майбутні вибори до місцевих рад — це
черговий екзамен на зрілість міської громади. Якщо виборці знову ступлять на ті ж граблі і вручать мандати торговельному лобі —
жити нам і далі по комерційних «поняттях».
За принципом: спочатку — їм, любимим, а
потім — місту.
Якщо ми на осінь зуміємо вичавити із
себе звичку продаватися за кіло гречки, за
іншу дрібну подачку — значить, громада дозріла до змін.
Якщо виборець надасть перевагу кандидату не за фінансовою класифікацією (тому,
в кого більше грошей), а тому, кого він знає
як відповідальну, порядну людину з високими моральними якостями, — раду сміливо
можна буде назвати народною. Сьогодні це
не пафосні слова, а питання подальшої долі
нашого міста та й усієї держави.

Михайло РОГАЛЕВСЬКИЙ
Кожне царство, поділене супроти себе, запустіє,
І кожне місто чи дім, поділені супротив себе, не втримаються
Св. Матвій 12:25
Погано дуже, страх погано!
В оцій пустині пропадать,
А ще поганше на Украйні
Дивитись, плакать і мовчать
Тарас Шевченко

Корінь всіх зол у світі — жадання влади і багатства. Віками триває дискусія, якою має бути
влада… І за весь цей час ніхто не придумав нічого
кращого за Вічні Книги.
Слова Пророків людство записало на скрижалі. Та й саме людство на землі сформувалося і вижило дотепер на вічних істинах.
Наша влада — це ми. Які ми — така й влада. Так,
духовність має просякнути владу на всіх рівнях — у
селі, місті, районі, області й вище. Але й ми не маємо чекати на доброго царя (чиновника, депутата), ми
повинні самі братися до діла — до доброго діла.
Духовність і моральність слід виховувати з дитинства. Тоді до влади приходитимуть люди, для яких
заповіді «не вбий», «не вкради», «не роби іншому
того, чого не хочеш, щоби він зробив тобі», «полюби
ближнього свого, як самого себе» — будуть не словами, а способом життя, планом дії їхнього життєвого шляху.
Якщо біблійні (тобто — загальнолюдські) заповіді
стануть стилем життя кожного українця, то й не обиратимуть запроданців. Не грабуватимуться громади.
Не буде корупції. Не буде розбрату. Не буде війн.
Розум і геній українського Пророка Т. Шевченка
допоможе відбутися політичній реформі й злагоді в
Україні. Хто читає, нехай розуміє або ж намагається
зрозуміти:
Скажи їм ось що: «Брешуть боги,
Ті ідоли в чужих чертогах,
Скажи, що правда оживе,
Натхне, накличе, нажене
Не ветхеє, не древнє слово
Розтлєннеє, а слово нове
Між людьми криком пронесе
І люд окрадений спасе…»

Тема

Вишгород

31 січня

2015 року
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Шукаємо патріотів для змін!
Зараз можна скільки завгодно говорити про реформи, способи боротьби з корупцією, моделі розвитку країни, але все це нездійсненно, якщо до
влади не прийдуть ті, хто захоче і зможе це зробити! Україні необхідно повністю оновити керівництво на місцях.
«Блок Петра Порошенка» у Київській
області пропонує взятися за справу
разом і негайно!
Прийшов час показати, що Україна
дозріла для реформ, а ми, її громадяни, готові взяти за це відповідальність.
«Блок Петра Порошенка» пропонує
вам приєднатися до команди в Київській області, серйозно налаштованої
на реальні зміни!
«Блок Петра Порошенка» чекає на:
Патріотів, які готові будувати сучасну європейську державу в своєму
регіоні. Демократичні і проєвропейські
погляди, відкритість і соціальна свідомість — це якості кожного члена нашої
команди.
Активних громадян, які вміють
помічати проблеми і відразу конструктивно реагувати на них. Країна втомилася від красивих слів – необхідно
показати дії!

Ефективних
управлінців,
які
здатні управляти командою та співпрацювати з державними органами,
ЗМІ, громадськими організаціями та
різними верствами населення. Вам
необхідно вміти управляти командою.
Підбирати персонал, розвивати і мотивувати своїх співробітників для досягнення спільної мети — справа не з легких, але якщо Ви наша людина — Вам
це вдається!
Реформування країни — справа
дуже непроста. Тому, якщо Ви зважитеся на цей виклик, без вміння вирішувати конфліктні ситуації не обійтися.
На вагу золота ті, хто вміє не допускати конфліктів!
Один у полі не воїн! А це означає, що ми шукаємо лідерів, які легко
ведуть за собою. Якщо Ви вмієте знаходити правильні слова для переконання, донесення ключових ідей, легко
«запалюєте» аудиторію, тоді ми чекаємо саме Вас!
Київська територіальна організація партії «Блок Петра Порошенка»:
Телефон: (044) 578 0004
Email: leaders.bpp@gmail.com

Земська школа — пам’ятка архітектури кінця ХІХ — початку ХХ ст. Її треба зберегти
Наша історія
Алла ПЛОТНІКОВА, зав. відділом
охорони пам’яток Вишгородського
історико-культурного заповідника
Олена БРЕЯК, зав. відділом краєзнавства
Київського обласного центру охорони
та наукових досліджень пам’яток
культурної спадщини управління культури,
національностей і релігій Київської
облдержадміністрації
Відомо, що у Вишгороді з середини ХІХ
ст. функціонувала церковно-приходська
школа. Вона була розташована поряд із
церквою свв. Бориса і Гліба. На початку ХХ
ст. (в дореволюційний час) в селі Вишгород
побудували земське двокласне училище, при
якому відкрили пункти позашкільної освіти.
8 листопада 1845 року були затверджені
правила для приходських училищ в Київській,
Подільській та Волинській губерніях. 24 вересня
1905 року Міністерством народної освіти, попечителем Київського учбового округу написано
листа до генерал-губернатора Київської, Подільської і Волинської губерній — із проханням
відкрити на рахунок Київського земства та сільських общин двокласні приходські училища — в
селах Вишгород та Жуковці і однокласні приходські — у селах Злодіївка та Хотів Київського
повіту. 29 вересня 1905 року управляючий Київським учбовим округом отримав дозвіл на відкриття цих училищ.
На осінній сесії (1907 р.) повітових комітетів у справах земського господарства Київської
губернії розглядалося питання про витрати на
школи Київського повіту у 1908 році.
По земському кошторису 1907 року на утримання й обладнання земських шкіл виділено на
губернію 86 440 крб. Із цієї суми на Вишгородське двокласне училище виділено: на утримання — 2 372 крб., а на обладнання — 651 крб. Це
найбільший кредит по всьому Київському повіту.
Така сума визначалася побажанням розширити саме училище шляхом відкриття на іншому
кінці села (у приміщенні колишньої церковно-
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розташування дитячого садочка. Серед
варіантів називали і
територію Вишгородського міжшкільного
навчально-виробничого комбінату.
Постає запитання: де ж бути комбінату? І чи бути взагалі?

приходської школи) паралельного відділу — для
навчання частини учнів І-ІІ групи, яким дійти до
школи в негоду при вкрай поганому стані доріг було дуже важко. Для цього необхідно було
отримати дозвіл на право користування приміщенням Духовного Відомства та внести у кошторис на утримання окремий кредит у сумі 512 крб.
Але, як відомо із справи Повітової Управи, у
Вишгородському училищі навчалося всього 117
учнів: з них 78 — у цій групі (тобто перенасиченість була тільки у першій групі). Училище було
розраховане на 180 учнів і, на думку Управи, не
мало потреб у розширенні. Заяву завідуючого
про необхідність відкриття майстерні ручної праці Управа визнала неаргументованою і теж відмовила.
Водночас при школі були відкриті пункти позашкільної освіти.
У 1911 році, крім земської школи, інших навчальних закладів не було. У 1910 році відкрили
кошикову земську майстерню — в будівлі колишньої церковно-приходської школи.
Сільська громада відвела земській школі
садибу площею 1 660 кв. саж. На цій території
були: сарай, льох, колодязь, туалет. Приміщення
школи складалося з трьох класних кімнат, учительської, роздягальні, кімнати сторожа, великого та малого (без вікон) коридорів. Опалення
було пічне, освітлення — керосинове.
У 1911 році всього було 75 парт, які потребували ремонту. Навчальне та письмове приладдя
надавалося всім учням безкоштовно. У шкільній
бібліотеці було 816 книжок для учнів, 158 — для
учителів. Існувала також земська народна бібліотека.
Вишгородська земська школа відігравала
значну роль у житті села.
На 1 січня 1912 року тут навчалося 107 хлопчиків та 56 дівчаток. Із 1906 року при земській
школі були відкриті класи для дорослих. У 1911
р. завідувачем школи був Костянтин Чекін, закон Божий викладав священик Борисоглібського
храму Василь Терешкевич. У 1913 році керував
школою Микола Копійка. Тут викладали: для
дівчаток — вишивання, в’язання, мале шиття;
хлопців навчали військовому строю.
Дерев’яне приміщення школи є однією з не-

багатьох споруд — пам’яток архітектури
України і вимагає належного нагляду. Будівля школи — одноповерхова дерев’яна,
П-подібна (в плані — розміри 16,10 х 30,75
м), розташована за адресою: м. Вишгород, вул. Шкільна, 29. Сьогодні тут — комунальний заклад Вишгородської районної ради «Вишгородський міжшкільний
навчально-виробничий комбінат». Будівля — у жалюгідному стані: дах протікає,
стеля обпадає, а в цю зиму вона ввійшла
без опалення.

Тому наше прохання до Вишгородської районної ради — звернути на це
увагу і допомогти відремонтувати колишню земську школу, пам’ятку архітектури
кінця ХІХ — початку ХХ ст., оскільки вона
є комунальним закладом Вишгородської
районної ради.
Якщо для цього немає можливості,
просимо передати будівлю земської школи на баланс Вишгородського історикокультурного заповідника.

Запитуєте — відповідаємо

Про черги в дитсадок, якого немає
Ольга МЕЛЬНИК, депутат міськради
шостого скликання, спеціаліст відділу
з гуманітарних питань
З метою забезпечення прав дитини на доступність здобуття дошкільної
освіти, спрощення процедури вільного
доступу до інформації про облік дітей
для влаштування у дошкільні навчальні заклади міста Вишгорода виконавчим комітетом Вишгородської міської
ради 18 грудня 2014 року прийнято рішення № 276 «Про запровадження загальної міської електронної реєстрації
дітей для влаштування у дошкільні навчальні заклади м. Вишгорода». Надаємо відповіді на запитання батьків.
Де можна записати малюка у
дитсадок, і з якого віку треба
ставати в чергу?
Діти, які народилися після 1 вересня 2014 року. Реєстрація до дошкільних
навчальних закладів міста з 1 вересня
2014 року проводиться при виконавчому
комітеті, безпосередньо у відділі з гуманітарних питань (каб. № 25, 1-й поверх
адмінбудинку: м. Вишгород, пл. Т. Шевченка, 1).
Реєстрація — на 2017/2018 навчальний рік: тобто, ці дітки будуть зараховані
до ясельної групи вже з 1 вересня 2017
року.
Дітки, що народилися раніше (до
01.09.2014). Ставати на чергу у дитсадках, як це було раніше. І ті черги велися
і ведуться в дошкільних навчальних закладах завідуючими.
Чи закріплені окремі вулиці чи
квартали за певними дитсадками?
Щороку міські дитячі садки здійснюють облік дітей дошкільного віку за певними територіями (у вищезазначеному
рішенні міськвиконкому і йдеться про
затвердження поділу територій обслуговування дошкільних навчальних закладів

?

?

щодо обліку дітей дошкільного віку та забезпечення їх дошкільною освітою в м.
Вишгороді). Оскільки у місті цей розподіл
здійснювався ще до розбудови мікрорайонів «ГАЕС», «Дідовиця», «Берізки», до
введення в експлуатацію нових житлових
будинків і комплексів, то виникла необхість уточнити та доповнити ці території.
Та й сам поділ на території умовний
— насамперед через те, що у Вишгороді
катастрофічно не вистачає місць у дитячих садках. І лише, коли побудуються
нові дитячі садки, що конче необхідно,
коли буде достатня кількість місць, —
тільки тоді ця норма може стати догмою.
На сьогодні це встановити дуже складно,
тому що станом на 27.01.2015 р. на черзі
в міські дитсадки вже зареєстровано 90
малюків.
Якщо ж говорити про норму наповнюваності — то неважко порахувати, скільки це груп. У групі раннього віку має бути
не більше 15 дітей, в групі молодшого
віку — не більше 20 дітей.
Фактично за п’ять місяців з початку
нової реєстрації дітей у міські ДНЗ є вже
6 груп. Усього до 01.09.2017 р. їх буде 8-9.
Неважко передбачити, що проблема
з недостатньою кількістю місць існуватиме до того часу, поки наші шановні депутати, мої колеги, не зрозуміють, що необхідно садочки будувати терміново!
І мені особливо прикро, що частина
депутатського корпусу не переймається цими проблемами. Через їхнє «голосування» на черговій сесії міськради 5
грудня 2014 року — про зміну цільового
призначення земельної ділянки, яка до
того була відведена під житлову забудову, під будівництво дитячого дошкільного
комунального закладу в новому житловому комплексі «Ярославичі» на вул. Ю.
Кургузова — питання залишилося у повітрі. А цей дитсадок міг би прийняти понад
300 дітей і надати нові робочі місця для
вишгородців!..
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Офіційно

2015 року

У міськвиконкомі
Про заходи
щодо благоустрою
Про встановлення
території біля Будинку
розміру денної норми
культури «Енергетик»
вартості харчування
Рішення від 22 січня 2015 року № 22
на одну дитину у
З метою запобігання порушення Порядку
провадження торговельної діяльності та правил
дошкільних навчальних
торговельного обслуговування населення, також, враховуючи чисельні звернення суб’єктів
закладах м. Вишгорода
підприємницької діяльності, які впроваджують її
на території м. Вишгорода, а також нарікання
мешканців міста на учасників «Ярмарку-продажу вітчизняної продукції від виробника» щодо
порушення ними дотримання санітарно-гігієнічних норм, порушення благоустрою території
біля БК «Енергетик», керуючись п. п. 3, 4, 8 ст.
10 Закону України «Про благоустрій населених
пунктів», ст. 30 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», виконавчий комітет Вишгородської міської ради ВИРІШИВ:
1. Рішення виконавчого комітету Вишгородської міської ради від 27 вересня 2012 року
«Про заходи щодо організації та проведення
щотижневого ярмарку-продажу вітчизняної
продукції від виробника» визнати таким, що
втратило чинність.
2. Контроль за виконанням даного рішення
покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів влади Ростовцева О. М.
Міський голова В. РЕШЕТНЯК

Рішення № 11 від 22 січня 2015 року
З метою забезпечення нормального фізичного розвитку підростаючого покоління, для задоволення культурно-освітніх потреб населення, соціального захисту сімей, які мають дітей,
враховуючи подання дошкільних навчальних
закладів м. Вишгорода, керуючись п. п. 1, 6 ст.
32 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», п. 2 ст. 35 Закону України «Про
дошкільну освіту», на підставі Постанови Кабінету Міністрів України від 26.08.2002 року №
1243 «Про невідкладні питання діяльності дошкільних та інтернатних навчальних закладів»,
виконавчий комітет Вишгородської міської ради
ВИРІШИВ:
1. Встановити денну норму вартості харчування на одну дитину у дошкільних навчальних
закладах м. Вишгорода у розмірі 20,00 гривень.
2. Це рішення підлягає оприлюдненню через
газету «Вишгород».
Міський голова В. РЕШЕТНЯК

Вишгород
У дитсадках

Хто і як платитиме за харчування
Ольга МЕЛЬНИК, спеціаліст відділу
з гуманітарних питань виконавчого
комітету Вишгородської міської ради
У минулому році денна норма
харчування складала 18,00 грн. Із
них 50% фінансувалося з міського
бюджету, а 50% — за рахунок коштів
батьків. І коли дитина отримувала
чорнобильське посвідчення, то ці
батьківські кошти (50%) фінансувалися Чорнобильським фондом. Із 1
січня ц. р. встановлена денна норма
харчування 20,00 грн, з яких 60 %
вносяться за рахунок батьківських
коштів, а 40% — за рахунок коштів
місцевого бюджету.
У Державному бюджеті країни на
2015 рік не передбачені кошти на фінансування даної категорії (постраждалих
від аварії на ЧАЕС — ред.). І саме тому
з 1 січня 2015 року батьки оплачують
харчування дітей в дитячих садках в
розмірі 60% (у містах) чи 40% (у селах
і селищах) від загальної вартості. Ця
норма встановлена 29.12.2014 року змінами до Закону України «Про дошкільну
освіту» та Закону України «Про статус
і соціальний захист громадян, які по-

страждали внаслідок Чорнобильської
катастрофи».
Просимо батьків свідомо поставитися до цих, дуже сподіваємось, тимчасових змін і своєчасно сплачувати за харчування діток, адже саме від цих коштів
залежить якість харчування. Звертаємо
увагу, що, відповідно до п. 12 Положення про дошкільний навчальний заклад,
відрахування дитини з ДНЗ державної
та комунальної форми власності може
здійснюватись у разі невнесення без
поважних причин батьками чи особами,
які їх замінюють, плати за харчування
дитини протягом двох місяців.
Увага! Виконавчий комітет Вишгородської міської ради ухвалив звільнити повністю чи частково від сплати за
харчування у міських ДНЗ:
дітей з багатодітних та малозабезпечених родин;
дітей-сиріт та дітей, позбавлених
батьківського піклування;
дітей, які разом із батьками вимушені були виїхати зі свого постійного місця проживання у Донецькій і Луганській
обл. та АР Крим;
дітей, батьки яких беруть участь у
проведенні або загинули під час АТО.

Про встановлення розміру батьківської плати за харчування дітей у дошкільних навчальних
закладах м. Вишгорода на 2015 рік
Рішення № 12 від 22 січня 2015 року № 12
Для забезпечення гарантованого мінімуму задоволення культурно-освітніх потреб населення, соціального
захисту сімей, діти яких не мають статусу потерпілих внаслідок Чорнобильської катастрофи, керуючись п. 2 ст. 28
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
п. 2 ст. 35 Закону України «Про дошкільну освіту», на підставі Постанови Кабінету Міністрів України від 26.08.2002
року № 1243 «Про невідкладні питання діяльності дошкільних та інтернатних навчальних закладів», виконавчий комітет Вишгородської міської ради ВИРІШИВ:
1. Встановити, що батьками, або особами, які їх замінюють, має вноситися 60% плати за харчування дитини у
дошкільному навчальному закладі м. Вишгорода.
2. Встановити, що батьки, або особи, які їх замінюють,

сплачують 30% плати за харчування дітей у дошкільних навчальних закладах м. Вишгорода у разі, коли вони мають
трьох дітей.
3. Встановити, що батьки, або особи, які їх замінюють,
звільняються від плати за харчування дітей у дошкільних
навчальних закладах м. Вишгорода, якщо вони мають чотирьох і більше дітей.
4. Діти, які виховуються у сім’ях, що мають статус малозабезпечених, звільняються від плати за харчування дітей
у дошкільних навчальних закладах м. Вишгорода.
5. Діти, позбавлені батьківського піклування, діти-сироти звільняються від плати за харчування у дошкільних
навчальних закладах м. Вишгорода, за поданням завідуючих.
6. Діти, які виїхали із зони проведення антитерорис-

42 сесія Вишгородської міської ради VІ скликання
Рішення від 15 січня 2015 р. № 42/8
З огляду на необхідність планомірного
соціального розвитку м. Вишгорода, запровадження прогресивних методів управління
міським господарством, з метою використання бюджетних коштів для першочергових потреб територіальної громади міста,
керуючись ст. 143 Конституції України, ст.
ст. 11, 18 Закону України «Про державне
прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України»,
ст. 91 Бюджетного Кодексу України, п. 22 ст.
26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», п. 20 ст. 63 Закону України
«Про внесення змін до Бюджетного кодексу
України щодо реформи міжбюджетних відносин» від 28.12.2014 р. №79-19, міська
рада ВИРІШИЛА:
1. Затвердити програму розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою міста на 2015 рік (Додаток 1).
2. Затвердити програму розвитку Вишгородського МКП «Водоканал» на 2015 рік
(Додаток 2).
3. Затвердити програму підтримки та
розвитку закладів соціальної сфери м. Вишгорода на 2015 рік (Додаток 3).

тичної операції та мають статус вимушених переселенців,
звільняються від сплати за харчування у дошкільних навчальних закладах м. Вишгорода, за поданням завідуючих.
7. Діти, батьки яких є учасниками проведення антитерористичної операції, звільняються від сплати за харчування у дошкільних навчальних закладах м. Вишгорода.
8. Діти, батьки яких загинули під час проведення антитерористичної операції, звільняються від сплати за харчування у дошкільних навчальних закладах м. Вишгорода.
9. Батьки, або особи, які їх замінюють, вносять плату за
харчування дитини у дошкільному навчальному закладі на
спеціальний рахунок відповідного закладу.
9. Це рішення підлягає оприлюдненню через газету
«Вишгород».
Міський голова В. РЕШЕТНЯК

Про затвердження міських програм розвитку на 2015 рік

4. Затвердити програму соціального захисту малозабезпечених верств населення
м. Вишгорода у 2015 році (Додаток 4).
5. Затвердити міську програму розвитку
фізичної культури і спорту у м. Вишгороді на
2015 рік (Додаток 5).
6. Затвердити міську програму розвитку Вишгородського міського центру художньо-естетичної творчості учнівської молоді
«Джерело» на 2015 рік (Додаток 6).
7. Затвердити програму культурно-масових заходів, здійснення представницьких
та інших заходів у м. Вишгороді на 2015 рік
(Додаток 7).
8. Затвердити програму здійснення фінансування компенсацій витрат автомобільному перевізнику за перевезення пільгових
категорій населення на 2015 рік (Додаток 8).
9. Затвердити програму утримання доріг
загального користування м. Вишгорода на
2015 рік (Додаток 9).
10. Затвердити програму підтримки засобів масової інформації Вишгородської
міської ради на 2015 рік (Додаток 10).
11. Затвердити програму природоохоронних заходів місцевого значення для використання екологічного збору у м. Вишго-

роді на 2015 рік (Додаток 11).
12. Затвердити програму зовнішніх соціально-культурних та економічних зв’язків на
2015 рік (Додаток 12).
13. Затвердити програму з охорони,
раціонального використання земель та покращення угідь на території Вишгородської
міської ради на 2015 рік (Додаток 13).
14. Затвердити програму розвитку Вишгородського міського дитячо-юнацького духового оркестру-студії «Водограй» на 2015
рік (Додаток 14).
15. Затвердити програму розвитку Комунального закладу культури Вишгородський танцювальний колектив «КЛЕРИКО»
на 2015 рік (Додаток 15).
16. Затвердити програму підтримки талановитих та обдарованих дітей м. Вишгорода на 2015 рік (Додаток 16).
17. Затвердити Програму економічної
підтримки електронних засобів масової інформації місцевого значення на 2015 рік
(Додаток 17).
18. Затвердити Програму підтримки
міської ради ветеранів війни і праці на 2015
рік (Додаток 18).
19. Затвердити програму «Майбутнє без

Програма розвитку житлово-комунального господарства КПЖ і КГ
та благоустрою міста на 2015 рік
Міська програма фінансування галузі житлово-комунального господарства розроблена на підставі Закону України «Про житлово-комунальні послуги» та Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».
Мета та основні завдання Програми
Мета програми розвитку галузі житлово-комунального господарства — збільшення обсягів робіт із благоустрою міста, капітального ремонту житлового фонду
та більш повного забезпечення потреб населення, споживачів у якісних житлово-комунальних послугах.

Очікувані результати виконання Програми
Виконання Програми дає можливість:
— зменшення кількості заявок від населення,
пов’язаних із необхідністю проведення поточного та капітального ремонту житлового фонду;
— зменшити енергоспоживання, орієнтовно на 30
%;
— скорочення кількості поточних ремонтів при експлуатації будинків;
— забезпечення безаварійності роботи об’єктів;

СНІДУ» щодо запобігання поширенню вілінфекції в місті Вишгороді, забезпечення
допомоги та лікування людей, що живуть з
ВІЛ/СНІДом (Додаток 19).
20. Затвердити програму фінансової
підтримки громадської організації інвалідівліквідаторів наслідків Чорнобильської катастрофи на 2015 рік (Додаток 20).
21. Затвердити програму впровадження
в місті Вишгороді системи відеоспостереження на 2015 рік (Додаток 21).
22. Затвердити програму відпочинку та
оздоровлення дітей м. Вишгорода на 2015
рік (Додаток 22).
23. Затвердити програму підтримки інтелектуально-творчого розвитку дітей на 2015
рік (Додаток 23).
24. Затвердити програму розвитку Вишгородської районної організації товариства
Червоного Хреста України на 2015 рік (Додаток 24).
25. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійні комісії міської
ради.
26. Це рішення набуває чинності з 01 січня 2015 року.
Міський голова В. РЕШЕТНЯК
Додаток 1
до рішення Вишгородської міської ради
від 15 січня 2015 р. № 42/8

— зменшити експлуатаційні витрати, пов’язані з ремонтом та обслуговуванням житлового фонду;
— забезпечити безперервний зв’язок мешканців
усіх житлових будинків через систему диспетчеризації
з КПЖ і КГ ВМР;
— забезпечити чистоту та благоустрій міста.
І. Загальна характеристика галузі житловокомунального господарства та благоустрою міста
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У місті Вишгороді знаходяться 23 одиниці шляхів загальною площею 1700 тис. м2, а саме: з асфальтобетонним покриттям — 1100 тис. м2, з щебеневим покриттям
— 100 тис. м2, з цементобетонним покриттям — 400 тис.
м2, з ґрунтовим — 100 тис. м2. Крім того, у комунальній
власності знаходяться 20 км зливової каналізації та 16 зупиночних павільйонів.
Протяжність електроліній зовнішнього освітлення міста
складає 49 500 км (1100 точок освітлення). Вони всі належать до комунальної власності.
У місті Вишгороді знаходяться 9,0 га зелених насаджень, у тому числі 5,0 га зелених насаджень загального
користування. До зелених насаджень загального користування відносяться 3,0 га парків і скверів, набережна Київського водосховища та зелені насадження вул. Набережної.
У місті знаходиться 2 кладовища загальною площею
291,7 га, з них – одне діюче.
Складування твердих побутових відходів здійснюється
на одному полігоні, який є власністю районного комунального підприємства «Комунальник».
Житловий фонд комунальної власності налічує 84 будинки загальною площею обслуговування 972 206,00 м2 ;
в тому числі: загальною площею:
- квартир
-420 000 м.2
- сходових клітин
- 58 714 м2
- тех. поверхів
- 118 600 м2
- підвалів
- 38 874 м2
- прибудинкової території
- 336 018 м2
З цих будинків 2 — знаходяться на масиві «Гористе».
Загальна кількість мешканців, які проживають у будинках, що перебувають в комунальній власності міста, налічує 19 тисяч 636 городян. Відкрито 8 тисяч 016 особистих
рахунків.
Станом на 01.12.2014 року приватизовано 8 378 квартир, що складає 90 % всього житлового фонду.
Загальна площа квартир комунальної власності міста
складає 420 000 м2, з них:
- загальна площа квартир з ліфтами – 270 740 м2;
загальна площа квартир без ліфтів – 149260,00 м2.
Загальна площа, на якій здійснюється прибирання:
- сходові клітини, площадки, під’їзди, технічні поверхи,
підвали – 216 188 м2;
- прибудинкові території – 336 018,00 м2.
Експлуатацію житлового фонду здійснює Комунальне підприємство житлового і комунального господарства
Вишгородської міської ради; виконання капітального ремонту житлового фонду здійснюють ремонтно-будівельні
підприємства та організації інших форм власності; виконання робіт із благоустрою здійснює КПЖ і КГ Вишгородської міської ради з залученням інших підприємств та
організацій інших форм власності.
ІІ. Аналіз розвитку житлово-комунального
господарства м. Вишгорода за 2014 рік
Житловий фонд м. Вишгорода потребує значних фінансових вкладень. Із 82-ох багатоповерхових будинків,
які перебувають у комунальній власності територіальної
громади м. Вишгорода, біля двох третин введені в експлуатацію до 1981 року.
За 2014 рік до КПЖ і КГ Вишгородської міської ради
надійшло 11 264 заявки від населення, а саме:
для сантехнічної дільниці – 3 315;
для електротехнічної дільниці – 3 294;
для ліфтової дільниці – 4 051;
для ремонтно-будівельної дільниці – 604.
Усі заявки були опрацьовані.
Фінансування КПЖ і КГ Вишгородської міської ради у
2014 році з бюджету міста становило 2 329 920,00 грн. З
них 1 329 920,00 грн були використані на виплату заробітної плати та податків на заробітну плату працівникам дільниці благоустрою та на господарчі потреби.
Кошти в сумі 1 000 000,00 грн були виділені у 2014 році
на капітальний ремонт житлового фонду.
1. Капітальний ремонт житлового фонду,
який був проведений за рахунок коштів,
виділених з бюджету міста
Кошти в сумі 1 000 000 грн. витрачено на проведення
наступних робіт:
- 111 069,89 грн — на капітальний ремонт м’яких покрівель за адресами: вул. Н. Шолуденка, 8 (під’їзд № 2);
вул. Дніпровська, 9
- 494 831,22 тис. грн. — на капітальний ремонт шиферних покрівель вул. Б. Хмельницького, 2, 5; вул. Київська,
11
- 286 976,86 грн — на ремонт під’їздів у будинках по
вул. В. Симоненка, 3 (під’їзди № 2, 3, 4, 5); пр. Т. Шевченка,
5 (№ 1, 4); пр. І. Мазепи, 12 (№ 2, 3); вул. Б. Хмельницького,
7 (всі сходові клітини)
- 46 469,54 грн — на капітальний ремонт внутрішніх
мереж холодного водопостачання в житловому будинку по
вул. В. Симоненка, 2
- 48 318,72 грн — на капітальний ремонт фасаду техповерху по пр. І. Мазепи, 7.
2. Поточний ремонт житлового фонду,

який був проведений за рахунок надходжень
до КПЖ і КГ ВМР від квартплати
Виконано наступні роботи:
— частковий поточний ремонт покрівель у будинках по
пр. І. Мазепи, 3, 2; вул. Н. Шолуденка, 3; вул. В. Симоненка, 5, 3; вул. М. Грушевського, 7; вул. Дніпровська, 1, 5;
— косметичний ремонт під’їздів за адресами: вул. Набережна, 4-а (під’їзд № 3); вул. В. Симоненка, 1 (під’їзди
№ 1, 2); вул. Н. Шолуденка, 8 (під’їзд № 1); пр. І. Мазепи,
6 (під’їзди № 1, 2, 3, 6); вул. Шкільна, 7 (під’їзд № 1); вул.
Кургузова, 4 (під’їзди № 1, 2, 3, 4, 6); вул. Дніпровська, 7
(поверхи 1, 8, 9); вул. В. Симоненка, 4-а (№1, вхідна група);
— капітальний ремонт щитових у будинках по вул. Набережна, 2; вул. Київська, 4, 18; вул. В. Симоненка, 5; пр.
І. Мазепи, 2, 6;
— заміна утримувачів запобіжників у щитових будинків
по вул. Н. Шолуденка, 6, 3, 7; вул. Дніпровська, 1, 3-а, 5;
вул. В. Симоненка, 7; вул. Дніпровська, 5; вул. Н. Шолуденка, 6-а; пр. Т. Шевченка, 7, 5; пр. І. Мазепи, 3;
— збільшено переріз нульового кабеля та заземлення
в будинках по вул. Набережна, 2, 4, 4-а, 6-а, 8, 12; пр. Т.
Шевченка, 9, 7, 5-а; вул. Ю. Кургузова, 10, 4, 6; вул. Дніпровська, 3, 3-а, 11, 2, 4, 6; вул. М. Грушевського, 4, 6, 1,
3, 5, 7, 12; пр. І. Мазепи, 13/9, 10, 6, 5, 2, 1, 7; вул. В. Симоненка, 7, 5, 3, 4, 1, 1-а, 1-б, 2, 4-а; вул. Б. Хмельницького,
9, 6, 4, 2, 1, 3, 5, 7; вул. Київська, 5, 9, 11, 18, 20, 12, 2, 4, 8;
— виконано профілактичний ремонт електрощитових
у будинках по вул. Н. Шолуденка, 3, 5, 7, 6, 8, 6-а ,6-в, 6-г;
пр. І. Мазепи, 13/9, 7, 2, 10; вул. Дніпровська, 1, 2, 3, 3-а,
4, 5, 7, 9; вул. Ю. Кургузова, 4, 6, 10; вул. Київська, 2, 4, 8,
12, 5, 9, 11, 18, 20, вул. В. Симоненка, 1, 1-а, 1-б, 2, 3, 5,
7, 4, 4-а; вул. М. Грушевського, 1, 3, 5, 7, 12, 4, 6, 9; пр. Т.
Шевченка, 5-а, 7;
— виконано ремонт поверхових щитків у будинках по
вул. Набережна, 2, 4, 4-а, 6-а, 8, 12; вул. Київська, 2, 4,
8, 12, 5, 11, 9, 18, 20; вул. Ю. Кургузова, 10, 4, 6; вул. В.
Симоненка, 1, 1-а, 1-б, 4, 4-а, 2, 3, 5, 7; вул. Дніпровська,
2, 4, 6, 9, 11, 5, 3, 3-а, 1; пр. І. Мазепи,1, 2, 6, 5,12, 3, 10, 7;
вул. Н. Шолуденка, 3, 5, 7, 6, 6-а, 8; вул. М. Грушевського,
1, 3, 5, 7, 4, 6, 12; вул. Б. Хмельницького, 9, 6, 4, 2, 1, 3, 5;
- замінено електролічильники комунального освітлення
в будинках по вул. Набережна, 2, 4; пр. Т. Шевченка, 5;
вул. В. Симоненка, 3, 1, 1-а, 1-б, 5, 7; пр. І. Мазепи, 3, 13/9,
6, 1, 10, 2; вул. Київська, 5, 9,11; вул. Ю. Кургузова,10, 4, 6.
3. Капітальний ремонт житлового фонду в 2015 році
Житловий фонд комунальної власності міста становить
1 015 699,32 м2. Протягом останніх років збільшується обсяг житлового фонду, що потребує капітального ремонту,
погіршується його технічний стан.
Згідно із Законом України «Про внесення змін до Закону України «Про оподаткування прибутку підприємств»
(ст. 8.6.1.8.7.1.), витрати на капітальний ремонт житлового
фонду враховуються до 4% балансової вартості, тобто 6,6
млн грн щорічно, які повинні бути передбачені за рахунок
місцевого бюджету.
За минулі роки, відповідно до вищезазначеного Закону, з місцевого бюджету виділялись кошти в значно меншій кількості, що в свою чергу не давало можливості виконувати в повному обсязі ремонт житлового фонду.
Так, при обстеженні житлового фонду в 2014 р. виявлено, що необхідно провести в 2015 році наступні роботи:
- ремонт залізобетонних жолобів для приймання та відведення атмосферних опадів на газони та вирівнювання
прибудинкової території із забезпеченням необхідних нахилів для забезпечення водовідведення атмосферних опадів між будинками по вул. Ю. Кургузова, 11 та 11-а. Орієнтована вартість робіт складає 350 тис. грн;
- капітального ремонту потребують дахи, технічні приміщення, міжпанельні стики, внутрішньобудинкові мережі
опалення, каналізації, гарячого та холодного водопостачання, сантехнічне обладнання, електрообладнання, ліфти
та під’їзди;
- капітального ремонту системи каналізації потребують будинки по вул. В. Симоненка, 1-б, 4; вул. Ю. Кургузова, 4, 6; вул. І. Мазепи, 1, 3; вул. М. Грушевського, 3, 5; вул.
Київська, 8; вул. Дніпровська, 5;
- капітального ремонту системи опалення потребують
будинки за адресою: вул. В. Симоненка, 7; вул. І. Мазепи,
1, 3, 5; вул. Б. Хмельницького, 1, 2, 3, 4, 5; вул. Набережна,
12;
- капітального ремонту системи холодного водопостачання потребують будинки за адресою: вул. В. Симоненка,
4, 7; вул. Ю. Кургузова, 4; пр. І. Мазепи, 1, 3, 6; вул. М. Грушевського, 1, 3, 5, 7; вул. Б. Хмельницького, 1, 2, 3, 4, 5, 6,
9; пр. Шевченка, 7; вул. Дніпровська, 9,11;
- у 2015 році необхідно виготовити та впровадити системи енергозбереження у внутрішньобудинковому освітленні та ліфтах. Необхідні капітальні витрати – 1 150 тис.
грн./рік при економії електроенергії 2 946 812,4 кВт /год.
в рік;
- необхідне виконання робіт із заміни або капітального ремонту ліфтів у кількості 69 шт., які відпрацювали 25
і більше років. Старі зношені ліфти складають велику небезпеку життю мешканців міста та обслуговуючого персоналу та призводять до значно більших ( в 2-2,5 рази) матеріальних витрат на обслуговування, до недопустимого

2015 року

5

Додаток 1
до рішення Вишгородської міської ради
від 15 січня 2015 р. № 42/8

зниження рентабельності робіт із обслуговуванню ліфтів
та до необхідності підвищення тарифів. Розроблена «Програма реформування, модернізації і розвитку ліфтового
господарства Вишгородського району Київської області з
заміною ліфтів, які відпрацювали більше 25 років, на 20142017 роки».
Для заміни та капітального ремонту ліфтів необхідно
23 195,9 тис. грн., в т. ч по роках: 2014р. – 4 965, 09 тис.
грн., 2015р. – 5 355,23 тис. грн, 2016р.– 7 999,93 тис. грн.,
2017 р. – 4 875,71 тис. грн.
Розвиток сучасних технологій призвів до збільшення
використання енергомістких побутових приладів мешканцями будинків. На сьогоднішній день 70 % внутрішньобудинкових мереж житлового фонду міста не передбачає використання такої кількості енергоспоживаючих пристроїв.
З метою забезпечення безпеки життя мешканців і збереження житлового фонду, необхідно передбачити кошти
на капітальний ремонт внутрішньобудинкової електромережі в сумі 1 350,0 тис. грн.
Для покращення надання послуг населенню, оперативності в роботі комунального господарства та збереження
майна житлового фонду необхідно провести повну систему диспетчеризації будинків. На виконання цієї програми
треба залучити кошти у розмірі 890 тис. грн.
У 2015 році по житловому фонду КПЖ і КГ
Вишгородської міської ради необхідно
провести такі роботи:
1. Капітальний ремонт покрівель будинків:
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Разом:

Адреса
Б. Хмельницького, 4
В. Симоненка, 2
М. Грушевського, 5
Н. Шолуденка, 6
Набережна, 6-а
В. Симоненка, 5
Дніпровська, 5
В. Симоненка, 3
Б. Хмельницького, 3
І. Мазепи, 6
Н. Шолуденка, 7

Кошторисна вартість, грн
148 250
72 220
95 558
67 285
52 531
55 890
80 200
62 340
89 400
120 500
86 340
930 514

2. Ремонт фасадів будинків
№
1

Адреса
Шкільна, 7

Кошторисна вартість, грн
264 725

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

В. Симоненка, 2
М. Грушевського, 6
Дніпровська, 7
Дніпровська, 9
Н. Шолуденка, 6
І. Мазепи, 13/9
В. Симоненка, 3
В. Симоненка, 5
Дніпровська, 1
Н. Шолуденка, 8
Дніпровська, 11
Набережна, 8
Набережна, 12
Ю. Кургузова, 4
Ю. Кургузова, 3-б
Ю. Кургузова, 6
Б. Хмельницького, 3
Б. Хмельницького, 4
Б. Хмельницького, 6
Б. Хмельницького, 2
Дніпровська, 5
В. Симоненка, 7
В. Симоненка, 4-а (І під’їзд)
І. Мазепи, 1
І. Мазепи, 5
Київська, 12
Дніпровська, 3

420 315
180 325
198 538
243 213
285 731
320 860
274 213
261 698
276 395
291 370
210 312
456 631
485 601
325 600
451 230
391 351
186 806
195 135
210 145
180 265
411 124
264 245
95 253
370 480
358 450
325 260
375 384

29
Ю. Кургузова, 11-а
Разом:

70 000,00
8 380 655

3. Капітальний ремонт сантехнічних мереж
№ п/п
Адреса
Кошторисна вартість, грн
Капітальний ремонт системи каналізації
1.
В. Симоненка, 1-б
26 256
2.
В. Симоненка, 4
26 687
3.
Ю. Кургузова, 4
52 365
4.
Ю. Кургузова, 6
57 125
5.
І. Мазепи, 1
98 356
6.
І. Мазепи, 3
95 658
7.
М. Грушевського, 3
35 598
8.
М. Грушевського, 5
36 152
9.
Київська, 8
32 985
10.
Дніпровська, 5
35 523
11.
Б. Хмельницького, 1
26 351
12.
Б. Хмельницького, 2
28 795
13.
Б. Хмельницького, 3
29 651
14.
Б. Хмельницького, 4
30 216
15.
Б. Хмельницького, 5
28 345
Капітальний ремонт системи опалення
16.
В. Симоненка, 7
60 125
17.
І. Мазепи, 1
75 152
18.
І. Мазепи, 3
73 569
19.
І. Мазепи, 5
76 527
20.
Б. Хмельницького, 1
51 156

6

6

31 січня

Офіційно

2015 року

Вишгород

Програма розвитку житлово-комунального господарства КПЖ і КГ
та благоустрою міста на 2015 рік
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18
В. Симоненка, 7
Всього:

№ п/п
Адреса
Кошторисна вартість, грн
21.
Б. Хмельницького, 2
53 752
22.
Б. Хмельницького, 3
52 547
23.
Набережна, 12
70 125
24.
Б. Хмельницького, 4
53 235
25.
Б. Хмельницького, 5
51 165
Капітальний ремонт холодного водопостачання
26.
В. Симоненка, 4
32 569
27.
В. Симоненка, 7
46 196
28.
Ю. Кургузова, 4
53 179
29.
І. Мазепи, 1
63 854
30.
І. Мазепи, 3
62 987
31.
М. Грушевського, 1
52 465
32.
М. Грушевського, 3
53 895
33.
М. Грушевського, 5
52 485
34.
М. Грушевського, 7
53 658
35.
Б. Хмельницького, 1
48 569
36.
Б. Хмельницького, 2
49 236
37.
Б. Хмельницького, 3
48 568
38.
Б. Хмельницького, 4
49 568
39.
Б. Хмельницького, 5
49 698
40.
Б. Хмельницького, 6
49 235
41.
Б. Хмельницького, 9
50 153
42
Набережна, 12
70 569
43
Т. Шевченка, 7
68 235
44
І. Мазепи, 6
63 458
45
Дніпровська, 11
17 645
46
Дніпровська, 9
18 012
Всього
2 311 615

За технічним станом житлового фонду необхідно виконати ремонт 30 балконних козирків на суму 44 100 грн.
За технічним станом житлового фонду у 10 будинках
необхідно провести ремонт електрощитових. Косметичного
ремонту потребують під’їзди в 33 будинках. Житловий фонд
потребує обладнання приладами обліку комунального освітлення.
Необхідно виконати ремонт: ганків та козирків над ними
в кількості 47 шт.; системи водовідведення з дахів будинків
— 13 шт.; відмосток житлових будинків — 16 шт.; замінити
поштові скриньки — 1 477 шт.
4. Ремонт балконних козирків житлових будинків
№

Адреса

1
2
3
4
5
6
Разом:

Т. Шевченка, 5, 7
Дніпровська, 4, 5, 11
Н. Шолуденка, 5, 7
І. Мазепи, 12
В. Симоненка, 2 , 5, 3
Київська, 18, 11

Кількість балконів
6
6
4
3
6
5
30

Кошторисна
вартість, грн
8400
9 000
6000
4600
8300
7800
44 100

5. Ремонт ганків та козирків над ними
№

Адреса

1
2
3
4
5
6
7
8
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16
17
Всього:

Київська, 18
Дніпровська, 4
І. Мазепи, 2
І. Мазепи, 6
І. Мазепи,10
Н. Шолуденка, 6-а
Ю. Кургузова, 3-б
В. Симоненка, 1
Б. Хмельницького, 9
Ю. Кургузова, 11
І. Мазепи, 5
І. Мазепи, 1
І. Мазепи, 3
Б. Хмельницького, 3
Б. Хмельницького, 4
Ю. Кургузова, 4, 6
В. Симоненка, 7

Кількість
під’їздів
2
1
3
3
2
1
4
4
2
1
7
7
2
4
4
12
5

Кошторисна
тість, грн
19650
11100
38750
35200
22320
12450
39650
41920
19960
7562
49000
49000
14523
28 600
28463
140 000
55 000
613148,00

вар-

Адреса

м/п

1.
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

М. Грушевського, 3
М. Грушевського, 5
В. Симоненка, 7
І. Мазепи, 3
Б. Хмельницького, 1
Б. Хмельницького, 3
Б. Хмельницького, 4
Б. Хмельницького, 6
Б. Хмельницького, 9
М. Грушевського, 7
І. Мазепи, 10
Дніпровська, 6
Дніпровська, 2
Всього

26
115
47
49
50
120
6
49
47
50
18
12
15
561

Кошторисна
вартість, грн
3640
16100
6580
6860
7000
16800
840,00
6860
6580
7000
2520
1680
2100
82 880

7. Ремонт відмостків
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16
17

Адреса
Н. Шолуденка, 6- г
І. Мазепи, 2
І. Мазепи, 6
М. Грушевського, 7
М. Грушевського, 3
М. Грушевського, 5
Набережна, 6-а
Набережна, 12
І. Мазепи, 3
І. Мазепи, 12
Н. Шолуденка, 6
Н. Шолуденка, 8
Дніпровська, 2
Дніпровська, 6
Б. Хмельницького, 3
Дніпровська, 4
Ю. Кургузова, 4, 6

8. Капітальний ремонт під’їздів
№

Адреса

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34

Дніпровська, 3-а
Дніпровська, 5
Дніпровська, 7
М. Грушевського, 7
М. Грушевського, 5
Набережна, 4-а
Набережна, 4
Набережна, 12
Набережна, 6-а
І. Мазепи, 2
І. Мазепи, 6
І. Мазепи, 4-а
І. Мазепи, 5
І. Мазепи, 1
І. Мазепи, 7
Б. Хмельницького, 5
Б. Хмельницького, 3
Б. Хмельницького, 6
В. Симоненка, 1
В. Симоненка, 5
В. Симоненка, 7
Ю. Кургузова, 6
Гриненко, 1-а
Шкільна, 7
Київська, 12
Київська, 8
Київська, 9
Київська, 11
Київська, 4
Київська, 18
Н. Шолуденка, 6
Н. Шолуденка, 3
Дніпровська, 3
Ю.Кургузова 11, 11-а
Всього:

К і л - с т ь
під’їздів
1
2
1
2
2
1
2
4
3
5
2
1
4
4
1
2
3
4
3
4
4
6
1
2
2
2
2
2
3
2
2
2
2

Кошторисна
вартість, грн
125 315
67 506
25 315
26 416
26 512
30 032
50 730
101 260
75 361
62 150
25 566
12 350
64 103
70 120
25 350
28 056
26 375
55 320
45159
47 017
60 132
79 412
25 150
50 230
37 605
24 109
19 016
19 016
75 353
50 359
55 232
50 321
50 425

85

1 586 464

9. Заміна поштових скриньок
№
Поштові
скриньки
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Адреса

Кількість,
шт.

Вартість,
грн

Дніпровська, 3
Дніпровська, 7
Дніпровська, 8
Набережна, 2
Набережна, 4
Набережна, 8
Набережна, 12
Київська, 8
Київська, 12
І. Мазепи, 1
І. Мазепи, 3
І. Мазепи, 10
І. Мазепи, 12
М. Грушевського, 3
М. Грушевського, 5
М. Грушевського, 7
Ю. Кургузова, 11-а
Ю. Кургузова, 4, 6
Всього

106
63
60
50
162
144
144
80
80
100
120
70
106
64
64
64
144
140
1761

11 342
6 741
6 420
5 350
17 334
15 408
15 408
8 560
8 560
10 700
12 840
7 490
11 342
6 848
6 848
6 848
15 408
14 980
187 388

Кількість електрощитових,
шт.
3
1
3
3
10

Кошторисна вартість,
грн
24 300
3 988
27 150
32 100
87 538

10. Ремонт електрощитових
№

Адреса

1.
М. Грушевського, 1, 3 , 5
2.
Київська, 8
3.
В. Симоненка, 3, 1-а, 1-б
4.
Н. Шолуденка, 3, 5, 6
Всього:

11. Заміна лічильників комунального освітлення

6. Ремонт водостічної системи
№

15 500
234 500

Кошторисна вартість, грн
10 547
12 768
12 586
9 569
8 562
8 125
12 685
11 856
14 125
10 569
11 125
12 863
15 569
13 256
9 563
15 235
30 000

№

Адреса

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Київська, 2
Київська, 4
Київська, 8
Київська, 18
Б. Хмельницького, 7
Б. Хмельницького, 4
Дніпровська, 2
Дніпровська, 6
Дніпровська, 9
Н. Шолуденка, 6
Н. Шолуденка, 6-а
Н. Шолуденка, 8
Т. Шевченка, 9
М. Гриненко, 1-а
М. Грушевського, 5
М. Грушевського, 6
В. Симоненка, 2
В. Симоненка, 4
Набережна, 4-а
Набережна, 6-а
І. Мазепи, 4
Всього:

Кількість
лічильників, шт.
2
2
1
2
2
1
1
1
2
2
1
2
2
2
1
2
1
1
2
1
1
32

Кошторисна
вартість, грн
1846
1846
923
1846
1846
923
923
923
1846
1846
1846
1846
1846
1846
923
1846
923
923
1846
923
923
30 459

У 2015 році потрібно провести реконструкцію міського
гуртожитку за адресою вул. Б. Хмельницького, 7. На виконання реконструкції та капітальний ремонт потрібно 726 000 грн,
а саме:
— ремонт покрівлі — 350 000 грн
— ремонт першого поверху секції № 1 — 20 000 грн
— ремонт покриття підлоги 1-го поверху гуртожитку —
40 000 грн
— заміна газових плит — 32 000 грн
— гідроізоляція душових кабін — 270 000 грн
— ремонт козирків — 14 000 грн.
Крім вищезазначених робіт, для підтримання житлового

Додаток 1
до рішення Вишгородської міської ради
від 15 січня 2015 р. № 42/8

фонду в безпечно працюючому режимі необхідно встановити
металеві двері у підвали, теплопункти, технічні поверхи, дахи,
ліфтові машинні відділення — в кількості 200 шт., на суму
400 000 грн. Необхідно замінити віконні блоки у 27 житлових
будинках, на суму 600 000 грн.
Відповідно до санітарних норм утримання житлових будівель, необхідно забезпечити постійну роботу димовентканалів, ремонт та відновлення роботи котрих потребує коштів у
сумі 75 000 грн.
Оскільки протягом останніх 4-х років було відсутнє гаряче
водопостачання в житлових будинках м. Вишгорода, система
ГВП на 70% зношена. В разі подачі гарячої води виникнуть
аварійні ситуації, на усунення яких потрібні будуть значні кошти. За підрахунками КПЖ і КГ Вишгородської міської ради,
на ремонт системи ГВП та усунення наслідків аварійних ситуацій, пов’язаних із цим, потрібно близько 3 500 000 грн.
У дев’ятиповерхових житлових будинках за адресою: вул.
Н. Шолуденка, 3, 5, 7; пр. І. Мазепи, 12 виникає руйнування
торцевих балконів, що може призвести до нещасного випадку. Загальна кількість балконів — 42 шт., вартість проведення
ремонтних робіт — 312 000 грн.
Для забезпечення енергозбереження необхідно провести
утеплення технічних поверхів у 16 будинках. Орієнтована вартість робіт — 180 000 грн.
Також необхідно розробити проектну документацію з подальшим виконанням робіт для винесення вентиляційних труб
з технічного поверху на покрівлю в 5 будинках. Орієнтована
вартість робіт — 120 000 грн.
Для проведення зазначених вище робіт необхідно передбачити в бюджеті Вишгородської міської ради на 2015
рік кошти в сумі 29 156 603 грн.
Розробка схем і проектних рішень
місцевого застосування
Даною програмою передбачити кошти на наступні проекти:
•
Історико-архітектурний опорний план території міста Вишгорода — 100 000 грн.
•
План зонування території міста — 200 000 грн.
•
Внесення змін до Генерального плану — 200 000
грн.
•
Детальний план території (вулиць Набережної, Ю.
Кургузова, Н. Шолуденка, Парусної та алеї С. Поташника)
— орієнтовна вартість 700 000 грн.
•
Комплексна схема прив’язки тимчасових споруд —
100 000 грн.
Орієнтовна вартість проектів: 1 300 000 грн.
У 2015 році фінансове забезпечення заходів Програми
здійснюватиметься з міського бюджету розвитку (на це спрямовано кошти в сумі 800 000 грн).
Фінансове забезпечення Програми
У 2015 році фінансове забезпечення заходів Програми
здійснюватиметься за рахунок цільових субвенцій з Державного бюджету, частково з міського бюджету і за кошти від господарської діяльності КПЖ і КГ Вишгородської міської ради.
На здійснення капітального ремонту житлового фонду з міського бюджету розвитку спрямовано кошти в сумі 2 200 000
грн, на придбання спецтехніки для благоустрою спрямовано
кошти в сумі 2 670 000 грн, на компенсацію комунальних послуг мешканцям міста Вишгорода, учасникам АТО, членам їх
сімей та членам сімей загиблих під час участі у АТО передбачено 30 000,00 грн, на оплату праці працівникам, залученим
до благоустрою міста, спрямовано кошти в сумі 1 800 000 грн,
з наступним збільшенням протягом року.
Організація і контроль за виконанням Програми
Координацію діяльності та контроль за виконанням Програми розвитку КПЖ і КГ ВМР на 2015 рік та наступні роки
покладено на виконавчий комітет Вишгородської міської ради
та постійну комісію міської ради з питань комунального господарства, благоустрою міста.
IV. Шляхове господарство
1. Ремонт та утримання шляхового господарства
на 2015 р.
У 2014 році було виконано:
Поточний ремонт доріг та тротуарів загальною площею
195 м2 на вул. Шкільній, Б. Хмельницького, Ю. Кургузова, М.
Грушевського.
2. Капітальний ремонт тротуарів загальною площею
2921,7 м2 на вул. М. Грушевського, пр. І. Мазепи, 13/9, вул.
Грушевського, 4, вул. Грушевського (від вул. Ю. Кургузова,
11 до вул. М. Грушевського, 10), вул. Б. Хмельницького, 4, пр.
І. Мазепи.
3. Капітальний ремонт проїзної частини доріг та стоянок
для автомобілів, прибудинкової території загальною площею
7 903,2 м2 на вул. М. Грушевського, 1, 4; пр. І. Мазепи, 13/9;
вул. Б. Хмельницького, 4; Дніпровській, 2, 6.
У 2015 році необхідно виконати наступні роботи:
1. Благоустрій масиву садового товариства «Дніпро-8».
2. Благоустрій вул. Б. Хмельницького (від вул. В. Симоненка до вул. Ю. Кургузова: підпірна стінка для тротуару зі
сходами), проїзна частина дороги від гуртожитку на вул. Б.
Хмельницького, 7 до вул. Ю. Кургузова.
3. Вул. М. Грушевського — вул. Ю. Кургузова (проїзна
частина та тротуари від школи № 3 до казначейства).
4. Вул. Ю. Кургузова (від міліції до вул. Київської) — проїзна частина дороги, тротуари та зупинки для автобуса).
5. Вул. Шкільна (від магазину «Варус» до РАГСу) — проїзна частина дороги, тротуарів, паркувальний майданчик, площадка для сміття.
6. Вул. Лугова (від вул. Шкільної до вул. Київської) — проїзна частина дороги.
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2+2
08:20 7 чудес України
09:15, 20:00 Про
головне
10:10 Д/ф «Йога»
10:35 Х/ф
«Запрошення»
12:25 Утеодин з
Майклом Щуром
13:20 Вiкно в Америку
13:55 Казки Лiрника
Сашка
14:10 Чоловiчий клуб
14:40 Чоловiчий клуб.
Бокс
15:40 Euronews
16:30 Х/ф «Закоханi
невротики»
18:05 Час-Ч
18:15 Новини. Свiт
18:55 З перших вуст
19:00 Перша шпальта
19:30 Дорогi депутати
21:40 Тенiс. Кубок
Федерацiї. Щоденник
21:55 Документальний
свiт Iндiї. Д/ф «Мрналiнi
Сарабхаї: мистецтво
танцю»
22:55 Трiйка, Кено,
Секунда удачi

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»
09:40 «Чотири
весiлля 3»
11:05 Т/с «Сила.
Повернення додому»
12:20, 12:55 Т/с
«Ворожка»
13:30 Т/с «Слiпа»
14:00, 14:55, 15:50
«Сiмейнi мелодрами
4»
17:10 Т/с «Сила
кохання Ферiхи»
20:30 «Чистоnews»
21:00 Т/с «Сiмейний
бiзнес»
22:00 «Грошi»
23:35 Т/с «Касл»

06:10, 19:15
Надзвичайнi новини
06:55 Факти тижня
08:45 Факти. Ранок
09:15 Надзвичайнi
новини. Пiдсумки
10:05 Х/ф «Днi
руйнувань»
12:00, 13:15 Х/ф
«Зоряний десант»
12:45, 15:45 Факти.
День
14:45, 16:15 Х/ф
«Зоряний десант-2.
Герой Федерацiї»
16:50 Х/ф «Зоряний
десант-3. Мародер»
18:45, 21:00 Факти.
Вечiр
20:15 Дiстало!
21:15 Свобода слова
23:55 Х/ф «Колонiя»

07:00 «Ранок покиївськи»
09:30 «Київ музика»
10:00 «Телемаркет»
13:00, 15:00, 17:00,
19:00, 21:00, 23:00
«Столичнi телевiзiйнi
новини»
13:10, 15:10, 23:50
«Громадська
приймальня»
14:55, 16:00,
16:55 «Вiдкритий
мiкрофон»
16:20, 17:10 «У
центрi уваги»
18:50 «Паспортний
стiл»
19:20, 21:25
«Столиця»
20:50, 23:20 «Мiська
варта»
22:30 «Служба
порятунку»
23:25 «Якiсне життя»

08:30 «Зiркове життя.
Знаменитi бомжi»
09:25 «Зiркове життя.
Битва за дiтей»
10:20 Х/ф «Будьте моїм
чоловiком...»
12:00 Х/ф «Кавказька
полонянка, або Новi
пригоди Шурика»
13:40, 20:05 «Слiдство
ведуть екстрасенси»
14:35 «Битва
екстрасенсiв»
18:00, 22:00 «ВiкнаНовини»
18:40 Т/с «Коли ми
вдома»
19:05 «Зiркове життя. Як
зберегти сiм’ю»
21:00 «Мiстичнi iсторiї-6
з Павлом Костiциним»
22:35 «Детектор брехнi
7»
23:50 «Один за всiх»

06:00 Х/ф «Воротар»
07:10 Пригоди у
Пiвнiчному морi
10:00, 16:50 «Алло,
лiкарю!»
11:00 АНЗАКС:
обличчя вiйни
12:15 Неймовiрнi
подорожi
14:00 Таємницi руїн
15:00, 18:30, 21:00
«Соцiальний пульс»
15:40 «Сильнi свiту
цього»
16:00 Нашi
улюбленцi
17:45 Дива та iншi
дивовижнi iсторiї
19:00 В гостях у
Д. Гордона. Гаррi
Каспаров
20:00 На лiнiї вогню
21:35 Зiнедiн Зiдан:
Зiзу Великий
22:35 Всесвiт

06:35 «Мультфiльм»
07:00, 07:30, 08:00,
08:30, 09:00, 12:00,
14:00, 16:00, 17:45
«Новини»
07:15, 07:35, 08:10,
08:35 «Ранок з
IНТЕРом»
09:20, 11:05, 12:25
Х/ф «Циган»
11:00 «Новини.
Дайджест»
13:15, 14:20
«Сiмейний суд»
15:25, 16:15 «Жди
меня»
18:10, 19:00 Токшоу «Стосується
кожного»
20:00 «Подробицi»
20:45 Т/с «Гречанка»
22:30 Т/с «Будинок
бiля великої рiчки»
00:20 Х/ф «Чоловiк
на годину»

06:50, 07:10, 08:10

07:57 «Розслiдування
авiакатастроф:
Фатальна фiксацiя»
08:42, 13:12, 18:29
«Росiйськi секретнi
матерiали»
09:27, 13:57, 19:15
«Кривавi iсторiї: Чорна
магiя»
12:52 «Iгри розуму:
Iнформацiя для
мiркувань»
14:43 «Мiсто мурах»
15:28 «Таємне життя
хижакiв: У водi»
16:13 «Найгiрша погода
в iсторiї?»
16:59 «Повiтрянi аси
вiйни: Мисливцi за
нацистами»
20:00, 23:47
«Мiжнародний аеропорт
Дубай»
20:45, 00:32
«Розслiдування
авiакатастроф: Збився
з курсу»
22:16 «Тюремнi
труднощi: З вiдпустки до
в’язницi»

06:00 Saba erte
ATRde
08:05 М/ф
10:15, 12:20, 12:55,
16:50, 19:45 Т/с
11:00, 14:00, 16:30,
18:30, 20:30 Випуск
новин ZAMAN
11:15, 16:05 Д/ф
11:45 Acci biber
13:40 Tarih sedasi
14:15 Велике кiно
на ATR
19:10 Маю право
21:00 Х/ф

Ранок з Україною
07:00, 08:00, 09:00,
15:00, 19:00 Подiї
09:15 Реальна
мiстика
10:00 Т/с «Анютине
щастя»
13:45, 15:25 Т/с
«Слiд»
18:00 Т/с
«Безсмертник»
19:45 Ток-шоу
«Говорить Україна»
21:00 Т/с «Рiк у
Тосканi»
23:00 Подiї дня
23:30 Х/ф «Мерзла
земля»

Передплачуйте газету «Вишгород».

06:30, 07:50 Kids Time
06:35 М/с «Пригоди
Джекi Чана»
06:55 М/с «Кунг-фу
Панда: Легенди
крутостi»
07:55, 19:00
Стажисти
09:20 Т/с «Татусевi
дочки»
13:55 Х/ф «Чаклунка»
16:00 Х/ф «Практична
магiя»
18:00 Репортер
18:20 Абзац!
21:00 Х/ф «П’ятий
вимiр»
23:15 Х/ф «Анаконда:
Полювання на
прокляту орхiдею»

07:50 Автопiлотновини
08:40 Трансмiсiяновини
09:15, 14:15 Час:
пiдсумки тижня з В.
Гайдукевичем
10:35, 00:35 Машина
часу
11:35, 18:35 Велика
полiтика
15:35 Мамина школа
16:15, 16:35, 17:05,
17:35 Єдина родина
18:10 Мiсцевий час
20:00, 21:10 Час.
Пiдсумки дня
21:40 Час-Тайм

06:00 Х/ф
«Антиснайпер.
Новий рiвень»
07:35 Х/ф
«Антиснайпер.
Пострiл iз минулого»
09:30 Т/с
«Професiонал»
17:30 «Люстратор
7.62»
18:30, 21:00 Новини
«Спецкор»
19:00 Т/с
«Ментовськi вiйни-6»
21:30 «ДжеДАI»
22:00 Т/с «Меч»
00:00 Х/ф «Єгер»

06:30 «TOP SHOP»
07:40 «Чи знаєте ви,
що...»
08:10 «Мультфiльми»
10:00 Т/с «Ти - моє
життя»
11:00 «КВН-2014»
13:10 Х/ф «Вчитель
року»
15:15 Х/ф «Сили
природи»
17:15 «Звана
вечеря»
19:10 «Орел i Решка.
Шопiнг»
20:00 «Орел i Решка»
21:00 «КВН на БIС»
22:00 Х/ф «Атака
кобри 2»
00:00 Х/ф «Острiв
скарбiв»

Високошвидкісний Інтернет МТМ
Тел.: (093) 366-16-66; (095) 545-15-33; (098) 201-22-66
08:30 «Правда
життя. Професiя
кiнолог»
09:00 «Агенти
впливу»
10:00 Х/ф «Вiдплата»
11:45 Т/с «Петрович»
19:00, 21:40 «Свiдок»
19:30 Т/с «Вулицi
розбитих лiхтарiв
- 13»
22:00 Т/с
«Елементарно - 2»
23:45 Т/с «NCIS:
полювання на
вбивцю - 10»
00:40 Т/с «CSI: маямi
- 7»

— Немає сенсу вкладати працю
в депресивну територію з десоціалізованим населенням.
— Ліжко заправ!
— Ну, маааммм...
— І пил витри!

06:00, 07:20 М/с
«Лалалупси»
06:20 М/с «Маша i
Ведмiдь»
06:50, 09:30 М/с
«Клуб Вiнкс: Школа
чарiвниць»
07:45 Мультик з
Лунтiком
08:30 М/с «Пiдлiтки
мутанти черепашки
нiндзя»
08:55 М/с
«Смурфiки»
10:20 М/с «Фiксики»
10:55 Єралаш
11:35 Х/ф «Пiсля
дощику в четвер»
13:00 Т/с «Ксена принцеса - воїн»
17:00, 21:00 Країна У
18:00, 23:00 Т/с
«Свiтлофор»
19:00 Т/с «Кухня»
20:00 Т/с «Корабель»
00:00 ТЕТ-Iнтернет

06:00, 15:10 У пошуках
iстини
06:50, 14:20 Британiя:
iсторiя успiху
07:40, 13:30
Смертельний двобiй
08:30 Вражаючi кадри
09:20, 18:30 Далеко i
ще далi
10:10 Дивовижна
Корсика
11:00 Зграя
11:50, 21:50 Шукачi
неприємностей
12:40, 13:10, 17:40,
18:10 Скарби зi
звалища
16:00, 21:00 Паразити.
Вторгнення
16:50 Мисливець i
жертва
19:20, 20:10 Секретнi
територiї
22:40 Народженi
мусонами
23:30 Покер
00:20 Таємницi
слiдства

06:00, 11:00 Трой
06:55, 07:20 Гiрше
нема куди
07:50 Як це
влаштовано?
08:15, 08:45 Ефект
Карбонаро
09:10 Бунтарi
крижаного озера
10:05, 10:35 Королi
аукцiонiв
12:00, 12:30 У
гонитвi за класикою
13:00, 14:00, 15:00,
16:00, 17:00, 18:00,
19:00, 22:00 Гра на
життя
20:00 Голi та
наляканi
21:00 Острiв з Бером
Грiллзом
23:00, 23:30
Мисливцi за
релiквiями
00:00 Top Gear

Наш індекс у Каталозі місцевих періодичних видань 40007
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2+2
06:30, 07:00, 08:00,
13:00, 18:30, 21:00
Новини
07:30, 23:30 На слуху
08:20 7 чудес України
08:40 Паспортний
сервiс
09:15, 20:00 Про
головне
10:10 Д/ф «Мрналiнi
Сарабхаї: мистецтво
танцю»
11:00, 18:55 Т/с «Мiс
Марпл»
12:25 Дорогi депутати
13:20, 18:05 Час-Ч
13:45 Казки Лiрника
Сашка
14:10 Хто в домi хазяїн?
14:40 Фольк-music
16:25 Д/ф «Джерела
тисячi i однiєї ночi»
17:25 Д/ф «Палiтра.
Пуссен»
18:15 Новини. Свiт
21:40 Тенiс. Кубок
Федерацiї. Щоденник
22:00 Вiйна i мир
22:55 Трiйка, Кено,
Максима

07:35 «Маша i

05:55, 07:30,
15:00, 18:30, 21:00
«Соцiальний пульс»
06:15, 20:00 На лiнiї
вогню
07:10, 15:40 «Сильнi
свiту цього»
10:00, 16:50 «Алло,
лiкарю!»
11:00 Зiнедiн Зiдан:
Зiзу Великий
12:10 «Секрети
закулiсся з
Олександром
Ржавським»
13:20, 22:35 Всесвiт
16:00 Нашi улюбленцi
17:45 «Соцiальний
статус: ваша пенсiя»
18:20 «Мистецтво i
час»
19:00 В гостях у
Д. Гордона. Гаррi
Каспаров
21:35 Принц Вiльям:
доля
23:35 Велика книга
природи

06:35, 03:10
«Мультфiльм»
07:00, 07:30, 08:00,
08:30, 09:00, 12:00,
14:00, 16:00, 17:50
«Новини»
07:15, 07:35, 08:10,
08:35 «Ранок з
IНТЕРом»
09:20, 20:45 Т/с
«Гречанка»
11:00 «Новини.
Дайджест»
11:05, 12:25 Д/с
«Слiдство вели...
з Леонiдом
Каневським»
13:20 Т/с «Готель
«Президент»
14:20 «Судовi справи»
15:30, 16:15
«Сiмейний суд»
18:10, 19:05 Ток-шоу
«Стосується кожного»
20:00 «Подробицi»
22:30 Т/с «Будинок
бiля великої рiчки»
00:20 Т/с «Циган»

ведмiдь»
09:40 «Чотири весiлля
3»
11:05 Т/с «Сила.
Повернення додому»
12:20, 12:55 Т/с
«Ворожка»
13:30 Т/с «Слiпа»
14:00, 14:55, 15:50
«Сiмейнi мелодрами
4»
17:10 Т/с «Сила
кохання Ферiхи»
20:30 «Чистоnews»
21:00 Т/с «Сiмейний
бiзнес»
22:00 «Принци
бажають
познайомитися 2»
23:35 Т/с «Касл»
00:25 Т/с «Терпкий
смак кохання»

06:30 Ранок у
великому мiстi
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:15
Надзвичайнi новини
09:45 Т/с «У полi
зору»
11:25, 13:15, 16:55
Т/с «Бомбило»
12:45, 15:45 Факти.
День
13:40 Т/с
«Прокурорська
перевiрка»
14:40, 16:15 Т/с
«Лiтєйний»
18:45, 21:00 Факти.
Вечiр
20:15 Громадянська
оборона
21:15 Т/с «Лiсник»
23:00 Х/ф «Вантаж
200»
00:45 Х/ф «Монтана»

07:00 «Ранок покиївськи»
09:30 «Київ музика»
10:00 «Телемаркет»
13:00, 15:00, 17:00,
19:00, 21:00, 23:00
«Столичнi телевiзiйнi
новини»
13:10, 15:10, 23:50
«Громадська
приймальня»
14:55, 16:00, 16:55,
18:55 «Вiдкритий
мiкрофон»
16:20, 17:10 «У
центрi уваги»
19:20, 21:25
«Столиця»
20:50, 23:20 «Мiська
варта»
22:30 «Київськi
iсторiї»
23:25 «Зроблено у
Києвi»

06:30, 16:00 «Все
буде добре!»
08:20 «Зiркове
життя. Як зберегти
сiм’ю»
09:15 «Зiркове
життя. Зiрковi
зради»
10:15 Х/ф «Москва Лопушки»
12:05, 20:05
«Слiдство ведуть
екстрасенси»
13:00 «МастерШеф»
18:00, 22:00 «ВiкнаНовини»
18:40 Т/с «Коли ми
вдома»
19:10 «Зiркове
життя. Кохання з
другого погляду»
21:00 «Мiстичнi
iсторiї-6 з Павлом
Костiциним»
22:35 «Кохана, ми
вбиваємо дiтей»

06:30, 07:55 Kids
Time
06:35 М/с «Пригоди
Джекi Чана»
06:55 М/с «Кунг-фу
Панда: Легенди
крутостi»
08:00, 18:00
Репортер
08:05 Стажисти
09:30 Т/с «Щасливi
разом»
15:55, 19:00 Т/с
«Воронiни»
18:20 Абзац!
20:00 Т/с
«СашаТаня»
21:00 Х/ф «Згадати
все»
23:50 Х/ф
«Анаконда: Цiна
експерименту»

06:30, 06:40, 06:50,
07:05, 07:15, 07:35,
08:10, 08:20, 08:35,
08:45 Ранок на П›ятому
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, 18:30,
22:30, 23:25 Час.
Важливо
07:50 Автопiлот-новини
09:35, 10:35, 11:35,
20:00, 21:10 Час.
Пiдсумки дня
14:35 Не перший погляд
15:35 Кiно з Янiною
Соколовою
16:10 Трансмiсiя
17:15 Драйв-новини
17:35 Особливий погляд
18:10 Мiсцевий час
18:35 Машина часу
21:40 Час-Тайм

06:00 Мультфiльми
06:20 «Нове Шалене
вiдео по-українськи»
08:40, 21:30
«ДжеДАI»
09:00, 18:30, 21:00
Новини «Спецкор»
09:30 «Люстратор
7.62»
09:40 Т/с «ППС-2»
16:30, 19:00 Т/с
«Ментовськi вiйни-6»
22:00 Т/с «Меч»
00:00 Х/ф «Лiкаря
викликали?»

06:15, 13:00, 15:25

09:27, 13:57, 19:15
«Розслiдування
авiакатастроф: Збився
з курсу»
12:06 «Зроби або
помри: Падiння пiд лiд»
12:52 «Керування
юрбою: Чини
правильно»
16:13 «Фатальна стихiя:
Гнiв божий»
17:44 «Зроби або
помри: Розлючений
бик»
20:00, 23:47 «Популярна
наука: Клей, реактивнi
черевики та хот-доги»
20:45 «Керування
юрбою: Час летить»
21:15 «Керування
юрбою: Бруднi справи»
21:56 «Зроби або
помри: Чорний лiд»
22:16 «Тюремнi
труднощi: Тюремна
«мамця»
23:01 «Вторгнення на
Землю»

06:00 Saba erte
ATRde
08:05 М/ф
10:15, 12:20, 12:55,
19:45 Т/с
11:00, 14:00, 16:30,
18:30, 20:30 Випуск
новин ZAMAN
11:15, 16:05 Д/ф
11:50 Sherfe fashion
13:40 Дастархан
14:15 Велике кiно
на ATR
16:50, 21:00 Х/ф
19:00 Mizmizlar

08:30 Ранковий

06:00, 07:20 М/с
«Лалалупси»
06:20, 10:20 М/с
«Фiксики»
06:50, 09:30 М/с
«Клуб Вiнкс: Школа
чарiвниць»
07:45 Мультик з
Лунтiком
08:30 М/с «Пiдлiтки
мутанти черепашки
нiндзя»
08:55 М/с
«Смурфiки»
10:55 Єралаш
11:50 Х/ф «Хоробрий
кравчик»
13:00 Т/с «Ксена принцеса - воїн»
15:50, 22:00 Вiталька
17:00, 21:00 Країна У
18:00, 23:00 Т/с
«Свiтлофор»
19:00 Т/с «Кухня»
20:00 Т/с «Корабель»
00:00 ТЕТ-Iнтернет

06:00, 15:10 У пошуках
iстини
06:50, 14:20 Британiя:
iсторiя успiху
07:40, 13:30
Смертельний двобiй
08:30 Вражаючi кадри
09:20, 18:30 Далеко i
ще далi
10:10 Дивовижна
Корсика
11:00 Мегапавуки
11:50, 21:50 Шукачi
неприємностей
12:40, 13:10, 17:40,
18:10 Скарби зi
звалища
16:00, 21:00 Паразити.
Вторгнення
16:50 Зграя
19:20, 20:10 Секретнi
територiї
22:40 Народженi
мусонами
23:30 Загадки
Всесвiту
00:20 Таємницi
слiдства

Т/с «Слiд»
07:00, 08:00, 09:00,
15:00, 19:00 Подiї
07:10, 08:10 Ранок з
Україною
09:15 Зоряний шлях
10:00 Т/с «Сестра
моя, Любов»
11:50, 19:45 Ток-шоу
«Говорить Україна»
18:00 Т/с
«Безсмертник»
21:00 Т/с «Рiк у
Тосканi»
23:00 Подiї дня
23:30 Т/с «Операцiя
«Кукловод»

Дратують
люди, які
називають
тебе алкашем
щоразу, коли
несуть тебе
додому

«Свiдок»
09:00 «Кримiнальнi
справи»
09:55 Т/с «Коломбо»
11:15, 22:00 Т/с
«Елементарно - 2»
13:00, 19:30 Т/с
«Вулицi розбитих
лiхтарiв - 13»
15:00, 19:00, 21:40
«Свiдок»
15:15 Т/с
«Бандитський
Петербург»
23:50 Т/с «NCIS:
полювання на
вбивцю - 10»
00:45 Т/с «CSI: маямi
- 7»

Захистив
диплом на тему
«Як говорити
одне і те ж
різними
словами
і при цьому не
зганьбитися»

06:00 «Їмо вдома»
06:30 «TOP SHOP»
07:40 «Чи знаєте ви,
що...»
08:10 «Мультфiльми»
10:00 Т/с «Ти - моє
життя»
11:00 Х/ф «Вчитель
року»
13:00 Т/с «Всi жiнки вiдьми»
14:45, 19:10 «Орел i
Решка. Шопiнг»
15:30, 20:00 «Орел i
Решка»
16:20, 21:00 «КВН
на БIС»
17:15 «Звана
вечеря»
22:00 Т/с «Доктор
Хаус»
01:15 Т/с «Комiсар
Рекс»

06:00, 06:25, 11:00,
11:30 Що було далi?
06:55, 08:15 Голi та
наляканi
07:50, 13:00, 18:30 Як
це влаштовано?
09:10 Острiв з Бером
Грiллзом
10:05, 10:35, 19:00,
19:30 Мисливцi за
релiквiями
12:00, 20:00 Швидкi
та гучнi
13:30, 18:00 Як це
зроблено?
14:00 Ед Стаффорд:
голе виживання
15:00, 15:30
Викривлення часу
16:00, 16:30 Класика з
Пiвденного пляжу
17:00 Махiнатори
21:00 Бунт у гаражi
22:00 Мотобитва
23:00, 23:30 Битви за
контейнери
00:00 Top Gear
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2+2
06:30, 07:00, 08:00,
13:00, 18:30, 21:00
Новини
08:20 7 чудес України
08:40 Паспортний
сервiс
09:15, 20:00 Про
головне
11:00, 18:55 Т/с «Мiс
Марпл»
12:35 Зроблено в
Європi
14:25 Казки Лiрника
Сашка
14:35 Школа Мерi
Поппiнс
14:55 Як ваше здоров’я?
15:30 Euronews
15:50 Iнша музика з
Олексiєм Коганом
16:15 Т/с «Сержант
Рокка»
18:15 Новини. Свiт
21:40 Тенiс. Кубок
Федерацiї. Щоденник
22:00 Слiдство. Iнфо
22:25 Слово
22:40 Мегалот
22:50 Суперлото,
Трiйка, Кено

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»
09:40 «Чотири
весiлля 3»
11:05 Т/с «Сила.
Повернення додому»
12:20, 12:55 Т/с
«Ворожка»
13:30 Т/с «Слiпа»
14:00, 14:55, 15:50
«Сiмейнi мелодрами
4»
17:10 Т/с «Сила
кохання Ферiхи»
20:30 «Чистоnews»
21:00 Т/с «Сiмейний
бiзнес»
22:00 «Повернiть менi
красу»
23:35 Т/с «Касл»

06:30 Ранок у
великому мiстi
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:15
Надзвичайнi новини
09:45, 02:25 Т/с «У
полi зору»
11:25, 13:15, 16:55
Т/с «Бомбило»
12:45, 15:45 Факти.
День
13:40 Т/с
«Прокурорська
перевiрка»
14:40, 16:15 Т/с
«Лiтєйний»
18:45, 21:00 Факти.
Вечiр
20:15 Україна. Код
унiкальностi
21:15 Т/с «Лiсник»
23:05 Х/ф «Людина
нiзвiдки»
00:55 Х/ф «Вантаж
200»

07:00 «Ранок покиївськи»
09:30 «Київ музика»
10:00 «Телемаркет»
13:00, 15:00, 17:00,
19:00, 21:00, 23:00
«Столичнi телевiзiйнi
новини»
13:10, 15:10, 23:50
«Громадська
приймальня»
14:55, 16:00, 16:55,
18:55 «Вiдкритий
мiкрофон»
16:20, 17:10 «У
центрi уваги»
19:20, 21:25
«Столиця»
20:50, 23:20 «Мiська
варта»
22:30 «Мiсто добра»
23:25 «Служба
порятунку»

06:25, 16:00 «Все буде
добре!»
08:15 «Зiркове життя.
Кохання з другого
погляду»
09:05 «Зiркове життя.
Дiти-злочинцi»
10:10 «Моя правда.
Бiдна Настя»
11:00 «Моя правда.
Мiтя Фомiн
Безпритульний шоубiзнесу»
12:00, 20:05 «Слiдство
ведуть екстрасенси»
12:55 «МастерШеф»
18:00, 22:00 «ВiкнаНовини»
18:40 Т/с «Коли ми
вдома»
19:10 «Зiркове життя.
Зiрки з сиротинця»
21:00 «Мiстичнi
iсторiї-6 з Павлом
Костiциним»
22:35 «Давай
поговоримо про
секс 2»

06:30, 07:55 Kids

07:30, 15:00, 18:30,
21:00 «Соцiальний
пульс»
10:00, 16:50 «Алло,
лiкарю!»
11:00 Принц Вiльям:
доля
12:15 Криза. Подiї,
що змiнили свiт
13:00 «Соцiальний
статус: ваша пенсiя»
14:00, 22:35 Всесвiт
16:00, 23:35 Велика
книга природи
17:45 Дива та iншi
дивовижнi iсторiї
18:15 «Цивiлiзацiя
Incognita»
19:00 В гостях у
Д. Гордона. Вiллi
Токарєв
21:30 «Глобал 3000»
22:00 Джей Зi: сила
00:00 «Красивi та
амбiцiйнi»

06:35 «Мультфiльм»
07:00, 07:30, 08:00,
08:30, 09:00, 12:00,
14:00, 16:00, 17:50
«Новини»
07:15, 07:35, 08:10,
08:35 «Ранок з
IНТЕРом»
09:20, 20:45 Т/с
«Гречанка»
11:00 «Новини.
Дайджест»
11:05, 12:25 Д/с
«Слiдство вели...
з Леонiдом
Каневським»
13:20 Т/с «Готель
«Президент»
14:20 «Судовi справи»
15:30, 16:15
«Сiмейний суд»
18:10, 19:05 Ток-шоу
«Стосується кожного»
20:00 «Подробицi»
22:30 Т/с «Будинок
бiля великої рiчки»
00:20 Т/с «Банкiрши»

06:15, 13:00, 15:25

09:12, 13:37, 18:54
«Популярна наука: Шок
i трепет»
09:27, 13:57, 19:15
«Керування юрбою: Час
летить»
09:57, 14:22, 19:40
«Керування юрбою:
Бруднi справи»
12:06 «Зроби або
помри: Падiння пiд лiд»
12:52 «Керування
юрбою: Основнi
висновки»
16:59 «Апокалiпсис:
Друга свiтова вiйна:
Нищiвна поразка»
17:44 «Зроби або
помри: Смертоносний
смерч»
20:45 «Шосе крiзь
пекло: Час пива»
21:56 «Зроби або
помри: Вогонь у небi»
22:16 «Тюремнi
труднощi: Судний день»
23:01 «Вторгнення на
Землю»

06:00 Saba erte
ATRde
08:05 М/ф
10:15, 12:20, 12:55,
16:50, 19:45 Т/с
11:00, 14:00, 16:30,
18:30, 20:30 Випуск
новин ZAMAN
11:15, 16:05 Д/ф
11:50 Gonul eseri
13:40 Tarih sedasi
14:15 Велике кiно
на ATR
19:10 Маю право
21:00 Х/ф

08:30 Ранковий

Т/с «Слiд»
07:00, 08:00, 09:00,
15:00, 19:00 Подiї
07:10, 08:10 Ранок з
Україною
09:15 Зоряний шлях
10:00 Т/с «Сестра
моя, Любов»
11:50, 19:45 Ток-шоу
«Говорить Україна»
18:00 Т/с
«Безсмертник»
21:00 Т/с «Рiк у
Тосканi»
23:00 Подiї дня
23:30 Т/с «Операцiя
«Кукловод»

Передплачуйте газету «Вишгород».

Time
06:35 М/с «Пригоди
Джекi Чана»
06:55 М/с «Кунг-фу
Панда: Легенди
крутостi»
08:00, 18:00
Репортер
08:05 Стажисти
09:25 Т/с «Татусевi
дочки»
15:55, 19:00 Т/с
«Воронiни»
18:20 Абзац!
20:00 Т/с
«СашаТаня»
21:00 Х/ф «Матриця»
23:45 Х/ф
«Анаконда:
Кривавий слiд»

«Свiдок»
09:00 «Кримiнальнi
справи»
09:50 Т/с «Коломбо»
11:40, 22:00 Т/с
«Елементарно - 2»
13:10, 19:30 Т/с
«Вулицi розбитих
лiхтарiв - 13»
15:00, 19:00, 21:40
«Свiдок»

— Колобок,
Колобок, я
тебе з’їм!
— Саня, ще
раз назвеш
мене Колобком
— по засіках
розмажу!

15:15 Т/с
«Бандитський
Петербург»
23:45 Т/с «NCIS:
полювання на
вбивцю - 10»
00:40 Т/с «CSI: маямi
- 7»

06:30, 06:40, 06:50,
07:05, 07:15, 07:35,
08:10, 08:20, 08:35,
08:45 Ранок на П’ятому
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,
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, 18:30 Час.
Важливо
08:40 Трансмiсiяновини
09:35, 10:35, 11:35,
20:00, 21:10 Час.
Пiдсумки дня
14:35, 15:35, 17:35
Машина часу
16:35 Зооакадемiя
17:15 Мiграцiйний
вектор
18:10 Мiсцевий час
18:35 Фактор безпеки
21:40 Час-Тайм
22:30 Клуб реформ

06:00 Мультфiльми

06:30 «TOP SHOP»

06:20 «Нове Шалене

07:40 «Чи знаєте ви,

вiдео по-українськи»

що...»

08:40, 14:50, 21:30

08:10 «Мультфiльми»

«ДжеДАI»

10:20 Т/с «Ти - моє

09:00, 18:30, 21:00

життя»

Новини «Спецкор»

11:15 Т/с «Всi жiнки -

06:00, 07:20 М/с
«Лалалупси»
06:20, 10:20 М/с
«Фiксики»
06:50, 09:30 М/с
«Клуб Вiнкс: Школа
чарiвниць»
07:45 Мультик з
Лунтiком
08:30 М/с «Пiдлiтки
мутанти черепашки
нiндзя»
08:55 М/с
«Смурфiки»
10:55 Єралаш
11:50 Х/ф «Спляча
красуня»
13:00 Т/с «Ксена принцеса - воїн»
15:50, 22:00 Вiталька
17:00, 21:00 Країна У
18:00, 23:00 Т/с
«Свiтлофор»
19:00 Т/с «Кухня»
20:00 Т/с «Корабель»
00:00 ТЕТ-Iнтернет

09:30 «Люстратор
7.62»
09:40 Х/ф
«Полювання на
асфальтi»
13:45 Д/п «Новi
технологiї вiйни»

вiдьми»
14:45, 19:10 «Орел i
Решка. Шопiнг»
15:30, 20:00 «Орел i
Решка»
16:20, 21:00 «КВН

15:50 Д/п «Шоста

на БIС»

передача»

17:15 «Звана

16:30, 19:00 Т/с

вечеря»

«Ментовскi вiйни-6»

22:00 Т/с «Доктор

22:00 Т/с «Меч»

Хаус»

00:00 Х/ф «Один

01:15 Т/с «Комiсар

день»

Рекс»

06:00, 15:10 У пошуках
iстини
06:50, 14:20 США:
справжня iсторiя
07:40, 13:30
Смертельний двобiй
08:30 Вражаючi кадри
09:20 Далеко i ще далi
10:10, 22:40
Народженi мусонами
11:00 Мегакiшки
11:50, 21:50 Шукачi
неприємностей
12:40, 13:10, 17:40,
18:10 Скарби зi
звалища
16:00, 21:00 Паразити.
Вторгнення
16:50 Зграя
18:30 У пошуках
пригод
19:20, 20:10 Секретнi
територiї
23:30 Покер
00:20 Таємницi
слiдства

06:55 Ед Стаффорд:
голе виживання
07:50 Як це
влаштовано?
08:15 Швидкi та гучнi
09:10 Бунт у гаражi
10:05, 10:35, 20:00,
20:30 Битви за
контейнери
11:00, 13:00, 14:00,
15:00, 16:00, 17:00,
18:00, 19:00 Золота
лихоманка
21:00, 21:30 Битва
за нерухомiсть
22:00, 22:30
Мисливцi за
релiквiями ломбард
23:00, 23:30
Мистецтво
торгуватися
00:00 Top Gear
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2+2
06:30, 07:00, 08:00,
13:00, 18:30, 21:000
Новини
08:20 7 чудес України
08:40 Паспортний
сервiс
09:15, 20:00 Про
головне
11:00, 18:55 Т/с «Мiс
Марпл»
12:20 Слiдство. Iнфо
13:20, 18:05 Час-Ч
13:45 Казки Лiрника
Сашка
15:40 Euronews
15:55 Х/ф
«Лондонська рiчка»
17:30 Д/ф «Палiтра. Iв
Клейн»
18:15 Новини. Свiт
21:40 Тенiс. Кубок
Федерацiї. Щоденник
22:00 «Схеми» з
Наталiєю Седлецькою
22:30 Мовний бар
22:55 Трiйка, Кено,
Максима
23:00, 00:00 Пiдсумки

06:00, 07:00, 08:00,
09:00, 12:00, 16:45,
19:30, 00:15 «ТСН»
06:45, 07:10, 07:45,
08:10, 09:10 Снiданок
з «1+1»
07:35 «Маша i
ведмiдь»
09:40 «Чотири
весiлля 3»
11:05 Т/с «Сила.
Повернення додому»
12:20, 12:55 Т/с
«Ворожка»
13:30 Т/с «Слiпа»
14:00, 14:55, 15:50
«Сiмейнi мелодрами
4»
17:10 Т/с «Сила
кохання Ферiхи»
20:30 «Чистоnews»
21:00 Т/с «Сiмейний
бiзнес»
22:00 «Сказочная
Русь»
22:30 «Право на
владу 2»

06:30 Ранок у
великому мiстi
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:15
Надзвичайнi новини
09:45 Т/с «У полi
зору»
11:25, 13:15, 16:55
Т/с «Бомбило»
12:45, 15:45 Факти.
День
13:35 Т/с
«Прокурорська
перевiрка»
14:40, 16:15 Т/с
«Лiтєйний»
18:45, 21:00 Факти.
Вечiр
20:15 Iнсайдер
21:15 Т/с «Лiсник»
23:05 Х/ф «Сибiряк»
00:50 Х/ф «Монгол»

07:00 «Ранок покиївськи»
09:30 «Київ музика»
10:00 «Телемаркет»
13:00, 15:00, 17:00,
19:00, 21:00, 23:00
«Столичнi телевiзiйнi
новини»
13:10, 15:10, 23:50
«Громадська
приймальня»
14:55, 16:00, 16:55,
18:55 «Вiдкритий
мiкрофон»
16:20, 17:10 «У
центрi уваги»
19:20 «Столиця»
20:50, 23:20 «Мiська
варта»
22:30 «Прогулянки
мiстом»
23:25 «Київськi
iсторiї»

06:25, 18:00, 22:00
«Вiкна-Новини»
07:00, 16:00 «Все буде
добре!»
09:00 «Зiркове життя.
Зiрки з сиротинця»
09:50 «Моя правда.
Томас Андерс.
Сповiдь марiонетки»
10:50 «Моя правда.
Iрина Апексимова.
Cльози залiзної ледi»
11:50, 20:00 «Слiдство
ведуть екстрасенси»
12:45 «МастерШеф»
18:35 Т/с «Коли ми
вдома»
19:00 «Зiркове життя.
Мiй батько-ангел»
21:00 «Мiстичнi
iсторiї-6 з Павлом
Костiциним»
22:35 «Я соромлюсь
свого тiла 2»
00:25 Х/ф
«Iнтердiвчина»

06:30, 07:55 Kids

06:15, 20:00 На лiнiї
вогню
07:10, 15:40 «Сильнi
свiту цього»
07:30, 15:00, 18:30,
21:00 «Соцiальний
пульс»
10:00, 16:50 «Алло,
лiкарю!»
11:00 Джей Зi: сила
11:30 «Глобал - 3000»
12:15 Криза. Подiї, що
змiнили свiт
13:10 Дива та iншi
дивовижнi iсторiї
14:00, 22:35 Всесвiт
16:00, 23:35 Велика
книга природи
17:45 Iнспектори
аномальних явищ
18:15 «Мистецтво i
час»
19:00 В гостях у Д.
Гордона. Дiна Рубiна
21:35 U2: боротьба
00:00 «Красивi та
амбiцiйнi»

06:35 «Мультфiльм»
07:00, 07:30, 08:00,
08:30, 09:00, 12:00,
14:00, 16:00, 17:50
«Новини»
07:15, 07:35, 08:10,
08:35 «Ранок з
IНТЕРом»
09:20, 20:45 Т/с
«Гречанка»
11:00 «Новини.
Дайджест»
11:05, 12:25 Д/с
«Слiдство вели...
з Леонiдом
Каневським»
13:20 Т/с «Готель
«Президент»
14:20 «Судовi справи»
15:30, 16:15
«Сiмейний суд»
18:10, 19:05
«Стосується кожного»
20:00 «Подробицi»
22:30 Т/с «Будинок
бiля великої рiчки»
00:20 Т/с «Банкiрши»

06:15, 13:00, 15:25

10:11 «Машини:
розiбрати на продаж:
Спортивнi легенди»
10:56 «Золото Юкону:
Те, що нас не вбиває...»
11:41 «Зроби або
помри: Вогонь у небi»
12:06 «Зроби або
помри: Катастрофа на
морi»
12:52 «Керування
юрбою: Порушники
закону»
15:28 «Таємне життя
хижакiв: На межi»
16:59 «Апокалiпсис:
Друга свiтова вiйна: Свiт
у вiйнi»
20:00, 23:47
«Екстремальна
подорож: Аляска: Нова
битва»
20:45 «Екстремальнi
дослiдники:
Смертельний пiдйом»
21:56 «Зроби або
помри: Смертельний
зсув»
22:16 «Тюремнi
труднощi: Любов за
гратами»

06:00 Saba erte

08:30 Ранковий

ATRde

«Свiдок»

08:05 М/ф

09:00 «Кримiнальнi

10:15, 12:20, 12:55,

справи»

16:50 Т/с

09:50 Т/с «Коломбо»

11:00, 14:00, 16:30,

11:15, 22:00 Т/с

Т/с «Слiд»
07:00, 08:00, 09:00,
15:00, 19:00 Подiї
07:10, 08:10 Ранок з
Україною
09:15 Зоряний шлях
10:00 Т/с «Сестра
моя, Любов»
11:50, 19:45 Ток-шоу
«Говорить Україна»
18:00 Т/с
«Безсмертник»
21:00 Т/с «Рiк у
Тосканi»
23:00 Подiї дня
23:30 Т/с «Операцiя
«Кукловод»

18:30, 20:30 Випуск
новин ZAMAN
11:15, 11:50, 16:05
Д/ф
13:40 Прогулянки
по Криму з
Гайворонським

Time
06:35 М/с «Пригоди
Джекi Чана»
06:55 М/с «Кунг-фу
Панда: Легенди
крутостi»
08:00, 18:00
Репортер
08:05 Стажисти
09:40 Т/с «Щасливi
разом»
15:50, 19:00 Т/с
«Воронiни»
18:20 Абзац!
20:00 Т/с
«СашаТаня»
21:00 Х/ф «Матриця
2»
23:45 Х/ф «Озеро
Страху 3: Тихий вир»

«Елементарно - 2»
13:05, 19:30 Т/с
«Вулицi розбитих
лiхтарiв - 13»
15:00, 19:00, 21:40
«Свiдок»
15:15 Т/с
«Бандитський

14:15 Велике кiно

Петербург»

на ATR

23:45 Т/с «NCIS:

19:00 Ток-шоу

полювання на

Л. Буджурової

вбивцю - 10»

«Гравiтацiя»

00:40 Т/с «CSI: маямi

21:00 Х/ф

- 7»

07:00, 08:00, 09:00,
10:00, 11:00, 12:00,
13:00, 14:00, 15:00,
16:00, 17:00, 18:00,
19:00, 21:00, 22:00,
23:00 Час новин
07:10, 08:15, 22:20,
23:20 Бiзнес-час
07:30, 08:30, 09:30,
10:30, 11:30, 12:30,
13:30, 14:30, 15:30,
17:30, 18:25, 22:30,
23:25 Час. Важливо
08:40 Трансмiсiяновини
09:35, 10:35, 11:35,
20:00, 21:10 Час.
Пiдсумки дня
13:32 Майстри Ремонту
14:35, 00:35 Велика
полiтика
15:35 Фактор безпеки
17:35 Територiя закону
18:10 Мiсцевий час
18:30 Вiкно в Європу
21:40 Час-Тайм
22:35 Лiсова варта

06:20 «Нове Шалене

06:30 «TOP SHOP»

вiдео по-українськи»

07:40 «Чи знаєте ви,

08:40, 14:50, 21:30

що...»

«ДжеДАI»

08:10 «Мультфiльми»

09:00, 18:30, 21:00

10:20 Т/с «Ти - моє

Новини «Спецкор»

життя»

06:00, 07:20 М/с
«Лалалупси»
06:20, 10:20 М/с
«Фiксики»
06:50, 09:30 М/с
«Клуб Вiнкс: Школа
чарiвниць»
07:45 Мультик з
Лунтiком
08:30 М/с «Пiдлiтки
мутанти черепашки
нiндзя»
08:55 М/с
«Смурфiки»
10:55 Єралаш
11:50 Х/ф «Йоринда i
Йорингель»
13:00 Т/с «Ксена принцеса - воїн»
15:50, 22:00 Вiталька
17:00, 21:00 Країна У
18:00, 23:00 Т/с
«Свiтлофор»
19:00 Т/с «Кухня»
20:00 Т/с «Корабель»
00:00 ТЕТ-Iнтернет

09:30 «Люстратор
7.62»
09:40 Х/ф
«Полювання на
асфальтi»
13:45 Д/п «Квест»
15:50 Д/п «Шоста

11:15 Т/с «Всi жiнки вiдьми»
14:45, 19:10 «Орел i
Решка. Шопiнг»
15:30, 20:00 «Орел i
Решка»
16:20, 21:00 «КВН
на БIС»

передача»

17:15 «Звана

16:30, 19:00 Т/с

вечеря»

«Ментовскi вiйни-6»

22:00 Т/с «Доктор

22:00 Т/с «Меч»

Хаус»

01:00 Х/ф «З Дону

01:15 Т/с «Комiсар

видачi немає»

Рекс»

06:00, 15:10 У пошуках
iстини
06:50, 14:20 США:
справжня iсторiя
07:40, 13:30
Смертельний двобiй
08:30 Вражаючi кадри
09:20 Далеко i ще далi
10:10, 22:40
Народженi мусонами
11:00 Мисливець i
жертва
11:50, 21:50 Шукачi
неприємностей
12:40, 13:10, 17:40,
18:10 Скарби зi
звалища
16:00, 21:00 Паразити.
Вторгнення
16:50 Мегапавуки
18:30 У пошуках
пригод
19:20, 20:10 Секретнi
територiї
23:30 Загадки
Всесвiту
00:20 Таємницi
слiдства

06:55 Вижити разом
07:50, 05:35 Як це
влаштовано?
08:15, 08:45 Битви
за контейнери
09:10, 09:40 Битва
за нерухомiсть
10:05, 10:35
Мистецтво
торгуватися
11:00, 12:00, 13:00,
14:00, 15:00, 16:00,
17:00, 18:00, 19:00,
20:00 Золота
лихоманка
22:00 Брiстольська
затока
23:00, 23:30 Iгри в
ломбардi
00:00 Top Gear
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2+2
08:20 7 чудес України
08:40 Паспортний
сервiс
11:00 Т/с «Мiс Марпл»
12:20 «Схеми» з
Наталiєю Седлецькою
13:20 Час-Ч
13:45 Казки Лiрника
Сашка
13:55 Хто в домi
хазяїн?
14:45 Вiра. Надiя.
Любов
16:05 Бiатлон. Кубок
свiту. Одиночна
змiшана естафета
17:10 Д/ф «Палiтра.
Давiд»
17:45 Новини. Свiт
18:25 Бiатлон. Кубок
свiту. Змiшана
естафета
21:40 Тенiс. Кубок
Федерацiї. Щоденник
22:00 Перша студiя
22:55 Трiйка, Кено,
Секунда удачi
23:00, 00:00 Пiдсумки

06:00, 07:00, 08:00,
09:00, 12:00, 16:45,
19:30 «ТСН»
06:45, 07:10,
07:45, 08:10, 09:10
Снiданок з «1+1»
07:35 «Маша i
ведмiдь»
09:40 «Чотири
весiлля 3»
11:05 Т/с «Сила.
Повернення додому»
12:20, 12:55 Т/с
«Ворожка»
13:30 Т/с «Слiпа»
14:00, 14:55, 15:50
«Сiмейнi мелодрами
4»
17:10 Т/с «Сила
кохання Ферiхи»
20:20
«Мультибарбара»
20:55 «Вечiрнiй Київ»
22:55 «Свiтське
життя»
23:55 Х/ф «Рiзня»

06:30 Ранок у
великому мiстi
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:15
Надзвичайнi новини
09:45 Т/с «У полi
зору»
11:25, 13:15, 16:55
Т/с «Бомбило»
12:45, 15:45 Факти.
День
13:40 Т/с
«Прокурорська
перевiрка»
14:45, 16:15 Т/с
«Лiтєйний»
18:45, 21:00 Факти.
Вечiр
20:15 Громадянська
оборона
21:15 Т/с «Лiсник»
23:05 Х/ф «Олiгарх»

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

06:00, 00:25 Х/ф
«Акселератка»
07:35 Х/ф «Кохана
жiнка механiка
Гаврилова»
08:55 «Зiркове
життя. Мiй батькоангел»
09:50 Х/ф «Нiколи не
забуду тебе»
11:45 Х/ф «Мамадетектив»
18:00, 22:00 «ВiкнаНовини»
18:45 Т/с «Коли ми
вдома»
19:10 «Зiркове
життя. Казка пiсля
слави»
20:05 Х/ф
«Павутинка
бабиного лiта»
22:35 Х/ф
«Домробiтниця»

06:30, 07:55 Kids

06:15, 20:00 На лiнiї
вогню
07:10, 15:40 «Сильнi
свiту цього»
07:30, 15:00, 18:30,
21:00 «Соцiальний
пульс»
10:00, 16:50 «Алло,
лiкарю!»
11:00 U2: боротьба
12:15 Криза. Подiї,
що змiнили свiт
13:10, 17:45
Iнспектори
аномальних явищ
14:00, 22:35 Всесвiт
16:00, 23:35 Велика
книга природи
18:15 «Цивiлiзацiя
Incognita»
19:00 В гостях у Д.
Гордона. Дiна Рубiна
21:35 Королева
Єлизавета II: вища
влада

06:35 «Мультфiльм»
07:00, 07:30, 08:00,
08:30, 09:00, 12:00,
14:00, 16:00, 17:50
«Новини»
07:15, 07:35, 08:10,
08:35 «Ранок з
IНТЕРом»
09:20 Т/с «Гречанка»
11:00 «Новини.
Дайджест»
11:05, 12:25 Д/с
«Слiдство вели...
з Леонiдом
Каневським»
13:20 Т/с «Готель
«Президент»
14:20 «Судовi справи»
15:30, 16:15
«Сiмейний суд»
18:10, 19:05 Ток-шоу
«Стосується кожного»
20:00 «Подробицi»
20:45 Ток-шоу «Чорне
дзеркало»
23:30 Т/с «Будинок
бiля великої рiчки»

06:15, 13:00, 15:25,
21:00 Т/с «Слiд»
06:30 Т/с «Любка»
07:00, 08:00, 09:00,
15:00, 19:00 Подiї
07:10, 08:10 Ранок з
Україною
09:15 Зоряний шлях
10:00 Т/с «Сестра моя,
Любов»
11:50, 19:45 Ток-шоу
«Говорить Україна»
18:00 Т/с
«Безсмертник»
23:00 Подiї дня
23:30 Т/с «Операцiя
«Кукловод»

08:42, 13:12, 18:29
«Екстремальна
подорож: Аляска: Нова
битва»
10:56 «Золото Юкону:
Треба знати, коли
зупинитися»
11:41 «Зроби або
помри: Смертельний
зсув»
12:06 «Зроби або
помри: Напад акули»
12:52 «Керування
юрбою: Ледачi нацiї»
15:28 «Дика природа
Амазонки: Колиска
життя»
17:44 «Зроби або
помри: Охоплений
полум’ям»
20:00, 23:47 «80-i:
десятилiття, що
створило нас: Злiт»
21:56 «Зроби або
помри: Убивча
стромовина»
22:16 «Тюремнi
труднощi: Пiдпiльна
крамничка»

08:05 М/ф
10:15, 12:20, 12:55,
16:50, 19:45 Т/с
11:00, 14:00, 16:30,
18:30, 20:30 Випуск
новин ZAMAN
11:15, 16:05 Д/ф
11:50 Будьте
здоровi!
13:40 Tarih sedasi
14:15 Велике кiно
на ATR
19:10 Маю право
21:00 Х/ф

05:35 Т/с «Говорить

— Я і не
уявляла,
що ти такий
чудовий
чоловік!
— Запитала б
мене, я б тобі
сказав

Передплачуйте газету «Вишгород».

Time
06:35 М/с «Пригоди
Джекi Чана»
06:55 М/с «Кунг-фу
Панда: Легенди
крутостi»
08:00, 18:00
Репортер
08:05 Стажисти
10:05, 19:00 Т/с
«Воронiни»
18:20 Абзац!
20:00 Т/с
«СашаТаня»
21:00 Х/ф «Матриця
3»
23:35 Х/ф «Озеро
Страху: Остання
глава»

полiцiя!»
08:30 Ранковий
«Свiдок»
09:00, 03:30
«Випадковий свiдок»
09:10 Т/с «Зниклi
безвiсти»
13:00 Т/с «Вулицi
розбитих лiхтарiв
- 13»
15:00, 19:00 «Свiдок»

— Як тобі
наш новий
начальник?
— Багатогранна
особистість!
— Так, мені
він теж стакан
нагадує

15:15 Т/с
«Бандитський
Петербург»
19:30 Х/ф «Мертвi
душi»
21:20 Х/ф «Людина,
що бiжить»
23:10 Х/ф «Ворог
держави №1»

06:30, 06:40, 06:50,
07:05, 07:15, 07:35,
08:10, 08:20, 08:35,
08:50 Ранок на П’ятому
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,
16:25, 17:30, 18:30,
22:30, 23:30 Час.
Важливо
07:50 Автопiлот-новини
09:35, 10:35, 11:35,
20:00, 21:10 Час.
Пiдсумки дня
14:35 Феєрiя мандрiв
15:35, 18:35 Машина
часу
16:30 Вiкно в Європу
17:35 Лiсова варта
18:10 Мiсцевий час
21:40 Час-Тайм
22:35 Особливий погляд

06:20 «Нове Шалене
вiдео по-українськи»
08:40 «ДжеДАI»
09:00, 18:30, 21:00
Новини «Спецкор»
09:30 «Люстратор
7.62»
09:40 Х/ф
«Розжалуваний»
11:35 Х/ф
«Тридцятого
знищити»
14:25 «Вiдеобiмба»
16:30 Т/с
«Ментовськi вiйни-6»
19:00 Х/ф «За
межами закону»
21:30 «Буде бiй».
Всесвiтня серiя
Боксу WSB: Ukraine
Otamans (Украина) Atlas Lions (Марокко)
00:10 Х/ф
«Особистий номер»

06:30 «TOP SHOP»

06:20, 10:20 М/с
«Фiксики»
06:50, 09:30 М/с
«Клуб Вiнкс: Школа
чарiвниць»
07:20 М/с
«Лалалупси»
07:45 Мультик з
Лунтiком
08:30 М/с «Пiдлiтки
мутанти черепашки
нiндзя»
08:55 М/с
«Смурфiки»
10:55 Єралаш
11:40 М/ф «Хоробрик
- пернатий спецзагiн»
13:00, 03:20 Т/с
«Ксена - принцеса
- воїн»
15:50 Вiталька
16:55 Країна У
18:20 М/ф «Аладдiн i
король розбiйникiв»
20:00 М/ф «Тачки 2»
22:00 Х/ф «Книга
майстрiв»

07:40, 13:30
Смертельний двобiй
08:30 Вражаючi
кадри
09:20, 18:30 У
пошуках пригод
10:10, 22:40
Народженi мусонами
11:00 Зграя
11:50, 21:50 Шукачi
неприємностей
12:40, 13:10, 17:40,
18:10 Скарби зi
звалища
16:00, 21:00
Паразити.
Вторгнення
16:50 Мегакiшки
19:20 Секретнi
територiї
20:10 д/ф Поїздпривид. Таємниця
золота Колчака
23:30 Загадки
Всесвiту

’06:00, 06:25, 11:00,
11:30 Наука магiї
07:50, 13:00, 18:30
Як це влаштовано?
08:15 Золота
лихоманка
10:05, 10:35,
19:00, 19:30 Iгри в
ломбардi
12:00, 12:30 Що у
вас у гаражi?
13:30, 18:00 Як це
зроблено?
14:00, 14:30 Гiрше
нема куди
15:00 Руйнiвники
легенд
16:00, 16:30 У
гонитвi за класикою
20:00 Хлопцi з Юкону
21:00 Бунтарi
крижаного озера
22:00 Залiзниця
Аляски
23:00, 23:30 Королi
аукцiонiв

07:40 «Чи знаєте ви,
що...»
08:10 «Мультфiльми»
10:20 Т/с «Ти - моє
життя»
11:15 Т/с «Всi жiнки вiдьми»
14:45, 19:10 «Орел i
Решка. Шопiнг»
15:30, 20:00 «Орел i
Решка»
16:20, 21:00 «КВН
на БIС»
17:15 «Звана
вечеря»
22:00 «КВН-2014»
01:15 «Велика
Рiзниця поукраїнськи»

Наш індекс у Каталозі місцевих періодичних видань 40007
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08:30 Гумористичний
клуб «Золотий гусак»
09:15 Перша студiя
10:10 Зроблено в
Європi
10:30 Подорожуй
першим
11:00 Книга ua
12:20 Д/с «Мiй новий
дiм - Корея»
13:25 Бiатлон. Кубок
свiту. Спринт
14:55 В гостях у Д.
Гордона
16:25 Бiатлон. Кубок
свiту. Спринт (чоловiки)
18:05 Чоловiчий клуб.
Бокс
19:15 Т/с «Сержант
Рокка»
21:00 Новини
21:30 Тенiс. Кубок
Федерацiї. Щоденник
21:40 Утеодин з
Майклом Щуром
22:10 Iнша музика з
Олексiєм Коганом
22:50 Суперлото,
Трiйка, Кено
23:00 День янгола

06:00 «Шiсть кадрiв»
07:10, 19:30 «ТСН»
08:00, 08:35 М/с
«Качинi iсторiї»
09:00 «Свiтське
життя»
10:00 Мелодрама
«Маша i ведмiдь»
11:50 «Вечiрнiй Київ»
13:50, 21:15
«Вечiрнiй квартал»
18:30 «Розсмiши
комiка»
20:15 «Українськi
сенсацiї»
23:15 Комедiя
«Оскар»

06:20, 16:20 «Цивiлiзацiя
Incognita»
06:35 Х/ф «Леопард»
10:00 Королева
Єлизавета II: вища
влада
11:15 Х/ф «Всi вони
смiялись»
14:10 Олiмпiйська
панорама
15:00 Неймовiрнi
подорожi
16:35 «Мистецтво i час»
17:00 «Кумири»
17:10 Концерт Олега
Шака «По хмарах...»
18:20 «Глобал - 3000»
19:00 Таємницi руїн
20:00 Вся розкiш
азiйських країн
21:00 «Секрети
закулiсся з
Олександром
Ржавським»
21:40 «Моднi iсторiї з
Оксаною Новицькою»
22:00 Х/ф «Пiд гiпнозом»
00:00 «Вихiдний, пiсля
опiвночi»

06:40 «Мультфiльм»
07:05, 02:35 Д/ф
«Вода»
08:45 «Школа
доктора
Комаровського»
09:30 «Новини»
10:00 Х/ф «Дiвчина
без адреси»
11:40 Т/с «Гречанка»
18:05, 20:30 Т/с
«Поки живу, кохаю»
20:00 «Подробицi»
22:20 Х/ф «Життя
пiсля життя»
00:15 Т/с «Друге
дихання»

07:45 Україна. Код
унiкальностi
08:40 Дiстало!
09:35 Громадянська
оборона
10:25 Iнсайдер
11:25, 13:00 Х/ф
«Сибiряк»
12:45 Факти. День
13:15 Т/с «Зниклi»
17:00, 20:05 Т/с
«Операцiя «Горгона»
18:45 Факти. Вечiр
19:15 Надзвичайнi

У кожної
дівчини є
туфлі, в яких
зручно тільки
сидіти

новини. Пiдсумки
21:55 Х/ф «Останнiй
герой»
23:40 Х/ф

07:00 «Ранок покиївськи»
09:30 «Київ музика»
10:00 «Телемаркет»
13:00 «Мамо, вiчна i
кохана»
14:15, 16:55,
18:55, 20:55,
23:20 «Вiдкритий
мiкрофон»
14:50 «Паспортний
стiл»
15:00, 17:00,
19:00, 21:00, 23:00
«Столичнi телевiзiйнi
новини»
15:10, 17:10, 23:50
«У центрi уваги»
19:20, 21:25
«Столиця»
22:30 «Життєвi
iсторiї»
23:25 «Київськi
історії»

«ПiраМММiда»

07:00, 15:00, 19:00
Подiї
07:15 Т/с «Любка»
10:00 Зоряний шлях
дайджест
11:00 Т/с «Не
вiдпускай мене»
15:20 Х/ф «Любов iз
пробiрки»
17:20, 19:40 Т/с
«Родина манiяка
Бєляєва»
22:00 Т/с «Квиток на
двох»
01:45 Т/с «Операцiя
«Кукловод»

— Не все в Україні прив’язане
до курсу долара, — впевнено
сказав міністр економічного розвитку. Потім трохи пом’явся і додав:
— Ось зарплати, наприклад

08:22, 09:52 «Керування
юрбою: Ледачi нацiї»
08:42 «Космос: Простiр
i час: Загубленi свiти
планети Земля»
09:27, 15:53 «Керування
юрбою: Егоїзм»
11:41 «Керування
юрбою: Час летить»
14:43 «Дика природа
Амазонки: Дике
царство»
15:28 «Керування
юрбою: Бруднi справи»
16:13 «Гра в числа:
Чи подобається вам
ризикувати?»
20:45, 00:32
«Розслiдування
авiакатастроф: Трагедiя
на Потомацi»
21:31, 01:17 «Евакуацiя
Землi: Замерзла Земля»
22:16 «Вторгнення на
Землю»
23:01 «Пiдземний свiт
майя: справжнiй кiнець
свiту»

06:35 Х/ф «Бiле
сонце пустелi»
08:05 «Караоке на
Майданi»
09:00 «Все буде
смачно!»
10:50 Х/ф
«Павутинка
бабиного лiта»
12:35 Х/ф
«Домробiтниця»
14:15 Х/ф «Операцiя
«И» та iншi пригоди
Шурика»
16:10 «Кохана, ми
вбиваємо дiтей»
18:00 Х/ф «Час
кохати»
21:40 Х/ф «Нiколи не
забуду тебе»
23:35 «Я соромлюсь
свого тiла 2»

06:30 Люди ХЕ
08:30 М/с «Монстри
проти прибульцiв»
10:10 М/с «Iсторiї
Тома i Джеррi»
11:45 Х/ф «Агент пiд
прикриттям»
13:40 Т/с
«СашаТаня»
15:40 Х/ф «П’ятий
вимiр»
18:00 Х/ф «Згадати
все»
20:40 Х/ф
«Примарний
гонщик»
23:50 Х/ф «Легiон»

08:15 Прогулянки

06:10 Х/ф «Шостий»
07:40 Т/с «Зниклi
безвiсти»
11:30 «Речовий
доказ».
Смертельний сеанс
12:00 «Головний
свiдок»
12:45 «Випадковий
свiдок»
13:30 «Правда
життя. Професiя
спортивний
рибалка»
14:00 Т/с «Таємницi
слiдства - 3»
19:30 Т/с «Удар у
вiдповiдь»
23:00 «Голi та
смiшнi»
00:00 Х/ф «Людина,
що бiжить»

по Криму з
Гайворонським
08:30 Будьте
здоровi!
09:00 Acci biber
09:35 Sherfe fashion
10:05 Gonul eseri
10:30 Дастархан
10:50 Татли сес
11:40 Mizmizlar
12:20 Т/с
16:00 Yirla, sazim
16:45 Tarih sedasi
17:05 Золоте
столiття кiно на ATR
18:50 Х/ф
21:10 Велике кiно
на ATR

Я людина
скромна,
тому прес
з кубиками
ховаю під
жиром :)

07:00, 08:00, 09:00,
10:00, 11:00, 12:00,
13:00, 14:00, 15:00,
16:00, 17:00, 18:00,
19:00, 20:00, 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,
17:30, 18:30, 19:30,
20:30, 22:30, 23:30 Час.
Важливо
09:50 Народна кухня
10:15 Снiданок з Iскрою
11:35 Майстри Ремонту
13:15 Iнтелект.ua
14:15 Улюблена робота
15:35 Кiно з Янiною
Соколовою
17:35 Феєрiя мандрiв
18:35, 22:35 Тема/
Хронiка тижня
20:35 В кабiнетах
21:10, 00:35 Велика
полiтика
22:50 Гра iнтересiв
23:35 Iсторiя успiху

06:20 «Нове Шалене
вiдео по-українськи»
08:40 «ДжеДАI»
09:00 Новини
«Спецкор»
09:30 «Люстратор
7.62»
10:00 Т/с «Бiгти!»
18:00 Х/ф «Дубля не
буде»
20:00 Х/ф «Бiла
стрiла»
22:00 Х/ф «16
кварталiв»
00:10 Х/ф «Чорний
рiй»

06:00, 08:00 М/с
«Лалалупси»
06:20 М/ф «Iмпiсуперстар!»
07:30 Байдикiвка
08:30 М/с
«Смiшарики»
09:00 Мультик з
Лунтiком
09:40 М/с «Дашадослiдниця»
10:05 М/с «Вперед,
Дiєго, вперед!»
10:35 М/с «Ескiмоска»
10:55 М/ф «Людинапавук»
12:20 М/ф «Хоробрик
- пернатий спецзагiн»
13:55, 23:00 Х/ф
«Великий»
15:50 Х/ф «Марлi та я»
20:00 Вiталька
21:40 Країна У
00:55 Х/ф «Хелоуiн
6: Прокляття Майкла
Маєрса»

06:00 У пошуках
iстини
07:40 Танки. Великi
битви
09:20, 21:30
Охоронцi Гiтлера
13:00 Народженi
мусонами
15:00 Таємницi
природи
16:00 У пошуках
пригод
18:50 Дива Всесвiту
20:30 НЛО з
минулого
00:30 Таємницi
слiдства

06:30 «TOP SHOP»
07:40 «Чи знаєте ви,
що...»
08:10 «Звана
вечеря»
12:00 «Рецепти
щастя»
12:50 Х/ф «Каспер:
Початок»
14:40 «Орел i Решка»
17:20 «Орел i Решка.
Шопiнг»
18:20 М/ф «Пiдводна
братва»

— Ти хто
такий?
— Самогон.
— Гнати тебе
треба!

20:00 Х/ф «Ванiльне
небо»
22:40 «КВН-2014»
00:50 Т/с
«Надприродне»

Жінка — це
«Я, звичайно,
з тобою
згодна,
але ні!»

06:25 Брiстольська
затока
07:20 Золота
лихоманка
09:10, 09:40 Мисливцi
за релiквiями ломбард
10:05, 10:35, 20:00,
20:30 Битви за
контейнери
11:00, 11:30 Битва за
нерухомiсть
12:00 Швидкi та гучнi
13:00 Бунт у гаражi
14:00 Мотобитва
15:00, 15:30, 16:00,
16:30, 17:00, 17:30,
18:00, 18:30,
19:00, 19:30 Акули
автоаукцiону з
Далласа
21:00 Острiв з Бером
Грiллзом
22:00, 22:30 Ефект
Карбонаро
23:00 Бунтарi
крижаного озера
00:00 Голi та наляканi

10
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09:35 Хто в домi
хазяїн?
09:55 Школа Мерi
Поппiнс
10:05 Мультфiльм
11:00 Подорожуй
першим
11:30 Х/ф
«Лондонська рiчка»
13:20 Д/с «Мiй новий
дiм - Корея»
13:55 Бiатлон.
Кубок свiту. Гонка
переслiдування
(жiнки)
15:05 В гостях у Д.
Гордона
15:55 Бiатлон.
Кубок свiту. Гонка
переслiдування (чол.)
17:10 Фольк-music
18:35 Театральнi
сезони
21:00 Новини
21:40 Перша шпальта
22:10 Д/ф
«Неочiкуване
побачення»

06:00 Комедiя
«Рамона i Бiзус»
07:35 М/ф
08:00, 08:35 М/с
«Качинi iсторiї»
09:00 «Лото-Забава»
10:10 «ТСН»
10:55 «Свiт навиворiт:
Камбоджа»
11:50 М/ф «Ескiмоска
2: пригоди в Арктицi»
11:55 М/ф «Маша i
ведмiдь»
13:40 «Повернiть менi
красу»
14:55 Т/с «Сiмейний
бiзнес»
18:30 «Українськi
сенсацiї»
19:30, 05:15 «ТСНТиждень»
21:00 «Голос. Дiти 2»
23:30 Бойовик
«Швидкiсть 2: Круїз
пiд контролем»

06:25 Х/ф
«Пiдсадний»
08:05 Зiрка YouTube
09:15 Дивитись усiм!
11:20, 13:00 Т/с
«Лiсник»
12:45 Факти. День
18:45 Факти тижня
20:20 Х/ф «Бригада.
Нащадок»
22:30 Х/ф «Олiгарх»
00:45 Х/ф
«ПiраМММiда»

07:45 Натхнення
10:00 Вся розкiш
азiйських країн
11:10, 20:00
«Цивiлiзацiя
Incognita»
11:25 Х/ф «Леопард»
15:00 Неймовiрнi
подорожi
17:10 Концерт Олега
Шака «По хмарах...»
18:20 «Мистецтво
i час»
18:30 Iпостасi спорту
19:00 Таємницi руїн
20:15 «Кумири»
20:40 «Свiтськi
хронiки»
21:05 Прокляття
Кеннедi
22:05 Х/ф «Останнiй
поворот»
00:00 «Вихiдний,
пiсля опiвночi»

06:25 «Мультфiльм»
06:50 Х/ф «Дiвчина
без адреси»
08:40 «Готуємо
разом»
09:30 «Недiльнi
новини»
10:00 «Орел i Решка.
Ювiлейний сезон»
10:55 Т/с «Гречанка»
18:10, 22:00 Х/ф
«Зовсiм iнше життя»
20:00 «Подробицi
тижня»
23:50 Т/с «Разом i
назавжди»

07:00 Подiї

Таке
відчуття, що
у більшості
людей окрім
музики,
серіалів і їжі
взагалі ніяких
радостей у
житті немає

07:45 Т/с «Родина
манiяка Бєляєва»
11:20 Т/с «Рiк у
Тосканi»
19:00 Подiї тижня з
Олегом Панютою
20:00 Т/с «Не
вiдпускай мене»
23:50 Т/с «Операцiя
«Кукловод»

Чистка подушок, ковдр.
Продаж постільної білизни
(пров. Квітневий, 1).
Тел: (050) 823-34-58

07:00 «Ранок покиївськи»
09:30 «Київ музика»
10:00 «Телемаркет»
13:00 «Унiверситет
культури»
13:45 «Служба
порятунку»
14:15, 15:00, 17:00,
19:00, 20:55, 22:50,
23:30 «Вiдкритий
мiкрофон»
14:35 «Гаряча лiнiя
«102»
15:10, 17:10, 00:00
«У центрi уваги»
19:20, 21:30
«Столиця»
21:00, 23:00 «СТНтижневик»
22:30 «СТН-спорттижневик»
23:35 «Прогулянки
мiстом»

05:40 Х/ф «Гусарська
балада»
07:10 Х/ф «Стережись
автомобiля»
09:00 «Все буде
смачно!»
11:00 «Караоке на
Майданi»
11:55 Х/ф «Час
кохати»
15:30 «Мiстичнi
iсторiї-6 з Павлом
Костiциним»
19:00 «Битва
екстрасенсiв»
20:35 «Один за всiх»
21:45 Х/ф
«Довгоочiкуване
кохання»
23:35 «Детектор
брехнi 7»

10:11 «Наука
майбутнього Стiвена
Гокiнга: Люди на
замовлення»
12:06 «Керування
юрбою: Основнi
висновки»
12:27 «Апокалiпсис:
Друга свiтова вiйна: Свiт
у вiйнi»
14:43 «Дика природа
Росiї: Сибiр»
15:28 «Керування
юрбою: Керування
гнiвом»
16:59 «Мiжнародний
аеропорт Дубай»
17:44 «Розслiдування
авiакатастроф: Збився
з курсу»
19:15 «Першою справою
- лiтаки»
20:00, 23:47 «Фатальна
стихiя: Замерзла армiя
Гiтлера»
20:45, 00:32
«Доiсторичнi монстри
Гiтлера»
21:31 «Фатальна стихiя:
Вогняний смерч»

08:15 Прогулянки

Передплачуйте газету «Вишгород».

Прочистка каналізації всіх видів та
відкачка вигрібних ям, септиків,
автомийок тощо.
Працюємо цілодобово без вихідних.
Тел: 096-1111-999; 098-333-999-3
Англійський клуб «ЧУКУЧАН» набирає групи
вивчення англійської мови. Сучасні методики,
індивідуальний підхід.
Тел: (095) 51-56-751, www.chukuchan.club
Вважати недійсними втрачені свідоцтво платника єдиного податку Б № 297372 від 25.01.2012 р.
та Книгу обліку доходів № Р-49 від 30.03.2012 р.
ФОП Резнік Ірини Анатоліївни

Ліра
Анатолій ЧЕРНЯХІВСЬКИЙ
НА БЕРЕГАХ МІЖ ОСІННЮ Й ЗИМОЮ…
А замість снігу теплий дощ пройшов..
Міський пейзаж в традиціях поп-арту,

(в газеті друкується не
більше 7 слів)
№ рубрики___________
на «__»_________2013р.

писати друкованими літерами

Прізвище __________
Ім’я _______________
Адреса ____________
Телефон___________
Наші рубрики
1. ПРОДАМ
2. КУПЛЮ
3. ОБМІНЯЮ
4. ПОДАРУЮ
5. НАЙМУ
6. ЗДАМ
7. ЗНАЙОМСТВО
8. ІНШЕ

Останній термін подання безкоштовних оголошень - вівторок до 12.00

09:35, 15:35, 00:35 Вiкно

Панда: Легенди

в Америку

крутостi»

09:50 Народна кухня

08:00 Х/ф «Агент пiд
прикриттям»
09:50 Файна Юкрайна
10:00 Х/ф «Матриця»
12:35 Х/ф «Матриця 2»
15:20 Х/ф «Матриця 3»

06:00 Мультфiльми
06:20 «Нове Шалене
вiдео по-українськи»

13:35, 04:15 Тема/

11:00 «Люстратор

Хронiка тижня
14:15 Улюблена робота

7.62»

16:10, 16:40, 17:10,
17:35 Шоу «Єдина

12:00 «ДжеДАI»

родина»
21:00 Час:

17:45 Х/ф «Примарний

пiдсумки тижня з В.

гонщик»

Гайдукевичем

20:40 Х/ф «Примарний

21:40 Час-Тайм

гонщик 2»

22:20 Територiя закону

23:05 Х/ф «Божевiльна

22:35 Кiно з Янiною

їзда»

Соколовою

06:10 Т/с «Таємницi
слiдства - 3»
11:30 «Легенди

08:30 Будьте

карного розшуку».

здоровi!

Убивця з того свiту

09:00 Acci biber
09:35 Sherfe fashion

12:00 «Агенти

10:05 Gonul eseri

впливу»

10:30 Дастархан

12:55, 22:45

10:50 Tatli ses

«Випадковий свiдок»

11:40 Bu afta

13:10 Х/ф «Мертвi

12:20 Т/с

душi»

16:00 Yirla, sazim

15:00 Т/с «Я йому

16:45 Tarih sedasi
17:05 Радянське кiно

вiрю»
23:00 «Головний

на ATR
18:50 Х/ф

свiдок»

20:30 Велике кiно

00:00 Х/ф

на ATR

«Немислиме»

13:00 Т/с «ППС-2»
21:00 Т/с «Чужий»
01:00 Х/ф «16
кварталiв»

06:30 «TOP SHOP»
07:40 «Чи знаєте ви,
що...»
08:20 «Рецепти щастя»
09:15 М/с «Малюки Лунi
Тюнз»
10:30 Х/ф «Каспер:
Початок»
12:15 «ВусоЛапоХвiст»
12:30 «Розсмiши комiка»
13:30 «Орел i Решка.
Шопiнг»
14:30 «Орел i Решка»
16:20 М/ф «Пiдводна
братва»
18:00 «Вечiрнiй квартал»
20:00 Х/ф «Фантом»
21:50 «КВН-2014»
23:50 Т/с
«Надприродне»

06:00, 08:00 М/с
«Лалалупси»
06:20, 10:35 М/ф
«Школа монстрiв:
Перегони в нiч на
суботу»
07:30 Байдикiвка
08:30 М/с
«Смiшарики»
09:00 Мультик з
Лунтiком
09:40 М/с «Дашадослiдниця»
10:05 М/с «Вперед,
Дiєго, вперед!»
11:35 М/ф «Аладдiн i
король розбiйникiв»
12:55 Х/ф «Марлi та я»
15:05 Х/ф «Цiпонька»
17:00 Панянкаселянка
18:00 Т/с «Свiтлофор»
20:00 Вiталька
21:40 Країна У
23:00 Х/ф «Книга
майстрiв»
00:55 Х/ф «Хелоуiн: 20
рокiв потому»

06:00 У пошуках
iстини
07:40 Дива Всесвiту
09:20 НЛО з
минулого
10:10, 21:30
Охоронцi Гiтлера
13:00 Таємницi
природи
16:00 У пошуках
пригод
18:50 Д/ф «Поїздпривид. Таємниця
золота Колчака»
19:40 Секретнi
територiї
01:20 Танки. Великi
битви

06:25 Залiзниця
Аляски
07:20 Хлопцi з Юкону
08:15 Бунтарi
крижаного озера
09:10 Голi та наляканi
10:05 Гра на життя
11:00, 15:00, 16:00,
17:00 Острiв з Бером
Грiллзом
12:00, 20:00 Не
намагайтеся
повторити
13:00, 13:30,
21:00, 21:30 Ефект
Карбонаро
14:00, 14:30 Мисливцi
за релiквiями ломбард
18:00 Золота
лихоманка
22:00 Незбагненне:
спецiальнi матерiали
23:00 Брiстольська
затока
00:00 Швидкi та гучнi

Наш індекс у Каталозі місцевих періодичних видань 40007
мувач — КПЖ і КГ Вишгородської міської
ради, адреса — вул. Б. Хмельницького,
буд. 7.
4. Нежитлове приміщення (підвал),
загальна площа — 49,67 м2, балансоутримувач — КПЖ і КГ Вишгородської міської
ради, адреса — вул. Дніпровська, буд. 1.
Конкурс відбудеться 16 лютого 2015
року об 11:00 за адресою: м. Вишгород,
пл. Т. Шевченка, буд.1, кімн.67. Тел. для
довідок: (04596) 26-589.
Конкурсна пропозиція претендента подається до 10 лютого 2015 року (включно)
у запечатаному конверті і має містити вартість і калькуляції витрат, термін виконання
робіт (не більше 15 календарних днів), копію
статуту та документів, що підтверджують
кваліфікацію суб’єкта оціночної діяльності.

Щоб осінь встигла, як скупий лихвар,
Сховати золото під білу скатертину.
СПОГАД
День безпросвітний, занурений в спомини…
Дощ пориваєтьcя снігом іти…
Раптом війнуло — як сонячним променем,
Там за вікном у тролейбусі — ти!

Безкоштовні оголошення

ІНШЕ
Домашній майстер.
Тел: (063) 100-90-08
Підготовка до ЗНО з історії України.
Тел: (063) 454-66-61
Ремонт квартир, сантехнічні зварювальні
роботи, електрика, вагонки.
Тел: (067) 945-06-40

ПРОДАМ
Гараж №48 (фото в сландо),
кооператив «Екран». Тел: (096) 271-70-92
Ноутбук б/в ASUS G750 JX 25 000 грн.
Тел: (093) 487-77-47

Жаль, але бажане тільки здалось мені,
Мряка і сутінки знову довкруж.
Жовті листочки — кораблики осені
Мокнуть в холодних озерцях калюж.
Змерзлі дерева до затишку туляться...
Щемом на серці — утрат гіркота...
По спорожнілих оголених вулицях
Бродять заручені сум й самота.

Директор КП «Редакція газети «Вишгород» — Віталій Кутаф’єв

P. S.

Ваші дані
(в газеті не друкуються)

06:50 М/с «Кунг-фу

Гайворонським

Де неба вечоровий мокрий шовк
Переливавсь відтінками асфальту,
Де вуличні жовтаві ліхтарі,
Підсліпувато мружачись в тумані,
Навпомацки ловили угорі
Примхливі тіні кленів і каштанів,
Де, перекинувшись, небесний каламар
Залив чорнилом місячну цитрину,

ТАЛОН БЕЗПЛАТНОГО ОГОЛОШЕННЯ
31.01.2015 року
ТЕКСТ ОГОЛОШЕННЯ

Велика полiтика

по Криму з

З відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення незалежної оцінки об’єктів комунальної власності м. Вишгорода для
передачі їх в оренду
1. Нежитлове приміщення (підвал),
загальна площа — 35,5 м2, балансоутримувач — КПЖ і КГ Вишгородської міської
ради, адреса — пр. І. Мазепи, буд. 7.
2. Нежитлове приміщення (підвал), загальна площа — 37,99 м2, балансотутримувач — КПЖ і КГ Вишгородської міської
ради, адреса — вул. Б. Хмельницького,
буд. 7.
3. Нежитлове приміщення (підвал),
загальна площа — 151,0 м2, балансоутри-

понад 7 слів, — оплачується за існуючими розцінками. Термінові, виділені рамкою оголошення, — платні.

09:10, 14:35, 19:25

Прямокутнi штани»

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

Конкурс

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

06:30 М/с «Губка Боб

Не змінивши
виразу обличчя,
ти не зміниш
відображення
у дзеркалі

Головний редактор — Марина Кочелісова
Заступник головного редактора — Вікторія Шмигора
Кореспонденти — Валентина Чистяк, Галина Макаренко
Літредактор — Валентина Яковенко
Фотокореспондент, набірник — Андрій Максімов
Художній редактор — Максим Крадожон
Бухгалтер — Ірина Поліщук
Погляди редакції не завжди збігаються з
думкою авторів публікацій.
Редакція залишає за собою право
скорочувати надані матеріали,
які не рецензують і не повертають.
Відповідальність за достовірність даних
несу ть автори публікацій
(рекламодавці).
Матеріали, опубліковані під знаком ,
друк уються на платній основі.
Останній термін надання матеріалів —
середа, 13-00

Засновник — Вишгородська міська рада
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Офіційно

31 січня

Додаток 1
до рішення Вишгородської міської ради
від 15 січня 2015 р. № 42/8

Програма розвитку житлово-комунального господарства КПЖ і КГ
та благоустрою міста на 2015 рік

6
7. Благоустрій території Собору Вишгородської Богородиці (УГКЦ).
8. Благоустрій території біля будинку на
вул. Київській, 20 з майданчиком для автомобілів та площадкою для сміття.
9. Вул. Шкільна від пр. Т. Шевченка до
РАГСу — проїзна частина дороги та тротуари.
10. Благоустрій території біля будинку
на вул. Н. Шолуденка, 6 — проїзна частина
дороги та тротуари.
11. Благоустрій території біля будинку
на вул. Н. Шолуденка, 3 — проїзна частина
дороги та тротуари.
12. Благоустрій території між будинками
№ 3 та № 5 на вул. Н. Шолуденка — проїзна
частина дороги та тротуари.
13. Благоустрій території прибудинкової
території на вул. М. Гриненко, 1-а.
14. Капітальний ремонт проїзної частини дороги на вул. Мономаха, Довженка,
Глібова, Максимовича та Піщаної (від вул.
Глібова до вул. Шкільної).
15. Капітальний ремонт дороги та благоустрій прибудинкової території на вул.
Поповича, В. Симоненка, 1-а і 1-б, провулку
Дніпровському.
16. Ремонт проїзної частини дороги,
тротуарів і паркувальних майданчиків на
вул. Київській, Т. Шевченка та Набережній,
22.
17. Благоустрій території між будинками
на вул. Ю. Кургузова, 11 та 11-а — проїзна
частина дороги і тротуари.
18. Благоустрій території біля будинку
на вул. В. Симоненка, 7.
На 2015 рік на фінансування робіт,
пов’язаних із поточним ремонтом та утриманням доріг загального користування, передбачено витратити суму, не меншу 3 000
000 грн, за рахунок коштів спеціального
фонду та міського бюджету.
V. Утримання зовнішньої
зливової каналізації
У 2014 році виконана промивка колектора зливової каналізації протяжністю 50
м/п на вул. В. Симоненка та 100 м/п на вул.
Набережній.
У 2015 році необхідно виконати промивку колекторів зливової каналізації на вул.
Луговій, 3, Н. Шолуденка (від перехрестя з
пр. І. Мазепи до перехрестя з вул. Набережною). На вул. Т. Шевченка, Ю. Кургузова,
М. Гриненко необхідно виконати прочищення відкритих люків і колекторів.
VI. Автотранспортна дільниця
Для обслуговування житлово-комунального господарства міста та надання якісних
послуг населенню в 2015 році необхідно

придбати автотранспорт та обладнання за
рахунок коштів міського бюджету або інших
джерел доходів:
екскаватор на базі ЮМЗ з фронтальним
погрузчиком — вартість — 676 000 грн;
авто-вишка ліктьова ВС-22 — вартість
— 1 248 000 грн;
підмітально-прибиральна машина-пилосос — вартість — 1 300 000 грн.
Всього потрібно придбати автотраспорт
та обладнання на суму 3 224 000 грн.
VII. Зовнішнє освітлення
У 2014 році виконано капітальний ремонт зовнішнього освітлення на вул. Луговій і Шкільній (територія ВРГ «Ітелект»).
Збудовано нову лінію освітлення на вул.
Святославській.
У 2015 році необхідно здійснити:
— капітальний ремонт ліній зовнішнього
освітлення на вул. Київській, 5, 9, 11, вул.
Мономаха, Шкільній, Н. Шолуденка, пр. І.
Мазепи, 2, Набережній, 6-а;
— ремонт ліній зовнішнього прибудинкового освітлення на вул. Парусній, 2.
VIII. Озеленення та благоустрій міста
Загальна кількість дерев та кущів по
місту у 2014 році складає близько 30 тис.
коренів. Середній вік зелених насаджень
становить близько 40 років. Щорічно збільшується кількість зелених насаджень, газонів та квітів у місті. Збільшується кількість
ушкоджених омелою гілок та дерев, які
потребують вирізки. Потребують вирізки
аварійні дерева, сухостійні дерева і кущі. В
садах та скверах потрібна декоративна обрізка дерев і кущів.
У 2014 році в м. Вишгороді виконано
такі роботи з озеленення та благоустрою:
— на вул. М. Грушевського, просп. І.
Мазепи, вул. Б. Хмельницького та Ю. Кургузова посіяно газонів на площі 4 610 м2;
на вул. М. Грушевського, просп. І. Мазепи,
вул. Б. Хмельницького, Ю. Кургузова та набережній уздовж Київського водосховища
висаджено 725 кущів та 270 дерев.
По місту висаджено 2 620 од. квітів.
Протягом 2014 року було виконано:
— на вул. М. Грушевського, 7 встановлені перила на сходах (10 м. п.);
— на вул. Н. Шолуденка, 3 та вул. М.
Грушевського, 4 встановлені огорожі для
контейнерів (8 та 11 м. п., відповідно);
— встановлено паркани на вул. Б.
Хмельницького, 4 – 32 м. п., вул. Б. Хмельницького, 7 – 20 м. п., вул. Ю. Кургузова, 15
– 110 м. п. та вул. В. Симоненка, 3-а — 52
м. п.;
— встановлено 26 лав для відпочинку:
на вул. Б. Хмельницького, 4, просп. І. Мазепи, 13\9, вул. Ю. Кургузова, 4, М. Грушевського, 9 та Дніпровській, 11;

— на вул. Луговій та Ю. Кургузова, 4
виконано капітальний ремонт дитячих майданчиків.
У 2015 році планується виконати наступні роботи:
— створення двох майданчиків для відпочинку на вул. Набережній та двох майданчиків для відпочинку в центральній частині міста (пл. Т. Шевченка та вул. Шкільна);
— капітальний ремонт п’яти дитячих
майданчиків;
— висадка дерев, кущів та квітів (350,
800 та 3000 шт., відповідно);
— встановлення огорож для контейнерів, парканів та перил (30, 300 та 20 м. п.,
відповідно);
— облаштування спеціальних місць для
паркування транспортних засобів, що використовуються для перевезення інвалідів: на
стоянках, у зонах паркування, на вулицях;
— вирізка аварійних, сухостійних та хворих омелою дерев та кущів, а також самостійної порослі кущів — біля багатоповерхових будинків та біля приватного сектору,
декоративна обрізка дерев та кущів.
За еколого-санітарними нормами, необхідно у весняно-літньо-осінній період поливати центральні вулиці, тротуари, парки,
сквери, зелені насадження — що потребує
витрат у сумі 100 000,0 грн.
Усього в міському бюджеті на 2015 рік
передбачено на благоустрій міста кошти в
сумі 4 000 000 грн з наступним збільшенням
протягом року.
IX. Відлов бродячих тварин
З метою контролю за загальною чисельністю бродячих тварин, які сприяють
розповсюдженню інфекційних хвороб у місті, щорічно відловлюють бродячих тварин.
У 2015 році планується відловити 175
бродячих тварин. Для виконання цих робіт
необхідно 70 000 грн.
Х. Благоустрій та утримання
міських кладовищ
У місті — два кладовища. Одне — закрите; друге — за рахунок приєднання в
цьому році земельної ділянки 1,5 га забезпечило можливість поховання ще на 5 років.
Положенням про порядок виявлення,
обліку і поховання померлих одиноких громадян в Україні, затвердженим наказом
Держжитлокомунгоспу України від 11.05.92
№ 32 передбачено поховання одиноких, непрацездатних та пристарілих громадян, які
не мають дітей чи інших осіб, згідно з Законом зобов’язаних їх утримувати, осіб без
певного місця проживання, а також громадян, особа яких не встановлена. Використані на поховання померлих одиноких громадян кошти враховуються і відображаються,
як витрати відповідних місцевих бюджетів.

З метою соціальної підтримки малозабезпечених верств населення необхідно
встановити фіксовані ціни на окремі поховально-ритуальні послуги. Також слід передбачити в бюджеті фінансування на поховання пільгових верств населення (інвалідів
війни, учасників бойових дій, постраждалих
від чорнобильської катастрофи І та ІІ категорій) — кошти в сумі 120 000 грн.
На утримання у належному стані алей,
проїздів, доріжок і території кладовищ (крім
могил) потрібно 155 000 грн.
На вивезення сміття з кладовищ потрібно 40 000 грн.
На встановлення урн та сміттєвих контейнерів на території кладовищ потрібно
20 000 грн.
Поховання безрідних та одиноких громадян — 30 000 грн.
Забезпечення цвинтарів питною водою,
зовнішнім освітленням та огорожею —
550 000 грн.
Всього на утримання міських кладовищ
у належному стані необхідно 915 000 грн.
ХІ . Очікувані результати
та строк дії Програми
За період дії цієї Програми виконавчим
комітетом Вишгородської міської ради та
комунальними службами міста, за умови
достатнього надходження коштів до міського бюджету, має бути забезпечено: розвиток галузі житлово-комунального господарства, збільшення обсягів робіт та якості
послуг з благоустрою та покращення естетичного вигляду міста, здійснення робіт
із капітального ремонту житлового фонду
та об’єктів благоустрою міста, досягнення
більш повного забезпечення соціальних потреб населення, споживачів у якісних житлово-комунальних послугах. Дія цієї Програми розрахована на 2015 рік.
ХIІ. Контроль та керівництво
при виконанні Програми
Загальне керівництво в процесі виконання цієї Програми покладається на виконавчий комітет Вишгородської міської ради,
який спрямовує діяльність виконавців, та на
постійну комісію міської ради з питань комунального господарства, благоустрою міста.
Виконавцями цієї Програми є спеціалізовані підприємства й організації, які мають
право виконувати роботи з ремонту й утримання об’єктів благоустрою та житлового
фонду, міські комунальні підприємства житлового та комунального господарства.
Виконавчий комітет Вишгородської
міської ради надає підсумковий звіт про
виконання цієї Програми на затвердження
Вишгородській міській раді із звітом про виконання бюджету за 2015 рік.
Секретар ради М. РЕШЕТНІКОВА
Додаток 2
до рішення Вишгородської міської ради
від 15 січня 2015 р. № 42/8

Програма розвитку водопровідно-каналізаційного господарства
Вишгородського МКП «Водоканал» на 2015 p.
Загальна характеристика роботи
Вишгородського МКП «Водоканал»
Вишгородське МКП «Водоканал» – спеціалізоване підприємство, яке надає послуги з
водопостачання та водовідведення населенню, підприємствам та установам м. Вишгорода.
Для водопостачання підприємством
експлуатується дев’ять артезіанських
свердловин: вісім – на території водопровідної
насосної станції (ВНС), одна — на території м.
Вишгорода (просп. І. Мазепи, 4-б).
Ділянка підземного водозабору та ВНС ІІго підйому — на південно-західній околиці міста Вишгорода. Вода по водопроводах Д=100,
200, 250 мм подається до двох резервуарів
чистої води об’ємом по 5 000 м3 кожний. У
місто вода подається насосною станцією II
підйому по двох водопроводах Д=300, 500 мм.
Встановлена проектна потужність підземного водозабору — 10 тис. м3, при цьому фактична середньодобова подача води — 5,5-6,5
тис. м3/добу, каналізаційних стоків перекачується 5,0-5,5 тис. м3/ добу.
Відведення каналізаційних стоків здійснюється трьома каналізаційними насосними
станціями (КНС) — «Центральною», «Київською», «Валки». Каналізаційні стоки міста по
самопливній каналізації та від двох каналізаційних станцій («Київська» і «Валки») надходять на КНС «Центральна». По двох напірних
колекторах Д=300, 400 мм каналізаційні стоки для подальшої очистки перекачуються в
каналізаційну мережу м. Києва.
За 9 місяців 2014 року було подано води
1139,2 тис. м3, пропущено стоків 869,13 тис.

м3. На сьогоднішній день на балансі Вишгородського МКП «Водоканал» перебуває 47,9
км водопровідних і 70,9 км каналізаційних
мереж.
На ВНС ІІ підйому встановлено шість мережевих насосів, на КНС загальна кількість
насосів — 11 шт. КНС «Центральна» переведена на автоматичний режим роботи
насосів із частотним регулюванням. Для
забезпечення надійної експлуатації водопровідно-каналізаційних мереж міста і споруд на
них на підприємстві цілодобово працює аварійно-відновлювальна служба. Планово-попереджувальні роботи проводяться згідно із
затвердженим графіком.
Водопровідно-каналізаційне
господарство підприємства енергомістке, оскільки з
1998 року в м. Вишгороді подається якісна питна вода з артезіанських свердловин, глибина
яких становить від 123 до 307 м. Для підняття
із свердловин та подачі води в місто витрачається електроенергія, яка в 2014 році склала
21,03 % витрат.
За 9 місяців 2014 року підприємство спожило 1 575,0 тис. кВт/год електроенергії. На
ВНС ІІ підйому з метою економії електроенергії при зміні почасових витрат води за добу
було встановлено дві автоматичні системи
керування насосними агрегатами ШАСУ250Н-2-55 типу МДЕ-А-450 L-2-110. Це дає
можливість економити до 35-40 % електроенергії в рік.
Якість води постійно контролюється на
водопроводі перед надходженням в мережу, а
також у розподільчій мережі (згідно із Д Сан
Пін № 2.2.4-171-10). Контроль здійснює Виш-

городський відділ лабораторних досліджень
ДУ «Київський ОЛЦ ДСЕСУ» — за договором
і графіком відбору проб.
На розподільчій мережі встановлено вісімдесят два пожежних гідранти, дві діючі
водорозбірні колонки.
Стічні води перекачуються в каналізаційну мережу м. Києва без очистки, тому що
очисних споруд у м. Вишгороді немає. Контроль за якістю стічних вод здійснює Управління екологічного контролю ВАТ АК «Київводоканал». Внаслідок інтенсивного житлового
обсяги
доходи
витрати
прибуток
збитки
рентабельність

Один. виміру
тис. м3
тис. грн
тис. грн
тис. грн
тис. грн
%

11

2015 року

будівництва, яке ведеться в місті, кількість
споживачів, які будуть користуватися послугами водопостачання та водовідведення у
2015 р., зросте майже удвічі. Введення нових
потужностей об’єктів міського водопроводу
до 2015 року складатиме близько 7 000 м3/
добу, каналізації — 6 500 м3/добу. В цілому з
існуючим обсягом водопостачання та водовідведення потужності складатимуть: вода — 14
000 м3/добу, стоки — 13 500 м3/добу.
Показники
виробничої
діяльності
ВМКП «Водоканал» за 9 місяців 2014 року

водопостачання
932,9
5 469,0
6 064,8

водовідведення
871,3
5 481,8
6 198,3

всього
10 950,8
12 263,10

-595,80
-9,7

-716,50
-11,7

-1 312,30
-10,7

Основні заходи і мета
№ Найменування заходів

1
1

Од.
виміру

2
3
Водопостачання
Розробити проект і виконати роботи шт.
з комплексної реконструкції існуючої
водопровідної насосної станції ІІ підйому для збільшення прогнозованого водоспоживання на 2012-2015 p.
p. (Заміна насосного обладнання на
більш продуктивне і енергоекономічне. Модернізація автоматичного частотного керування насосами)

Кількість Рік
Вартість,
виконання тис. грн
(орієнтовно)
4
5
6

Примітка
(мета заходу)

6

Покращення
гідравлічних
параметрів
розподільчих
мереж
водопроводу,
зменшення
кількості аварій

2015

1 100,0
Кошти міського
бюджету.
Субвенції
Держбюджету

7

12

12
11

31 січня

Од.
виміру

Кількість Рік
Вартість,
виконання тис. грн
(орієнтовно)

Примітка
(мета заходу)

№ Найменування заходів

Покращення водопостачання міста
разом з його перспективним розвитком (м-н вул. Ю.
Кургузова, 1-а )
Доведення параметрів схем електропостачання 6
кв і 0,4 кв до 1-ої
категорії згідно з
ПУЕ. Забезпечити
надійність
електропостачання, покрити ріст потужностей,
довести
параметри ВНС до
1-ої категорії надійності
Покращення
надійності
енергопостачання ВНС ІІ
підйому

4

Будівництво третьої гілки напірного
колектора Д=500 мм від КНС
«Центральна» до камери переключень
біля зупинки «Чайка» на вул.
на вул. Набережній

5

Розробити проектно-кошторисну документацію і провести реконструкцію напірно-самопливного колектора
Д=200 мм (2 гілки) від території колишнього заводу «Карат»

2

Запроектувати і побудувати до- шт.
датковий резервуар чистої води
об’ємом 5000 м3

1

2015

3

Розробити проект електрозабезпе- шт.
чення водопровідної насосної станції
ІІ підйому для збільшення потужності
існуючої ЗТП-859. Обладнати ЗТП859 трансформаторами 2 х 1000 KB
A з реконструкцією РУ-6 кв, РУ-0,4
кв

1

2015

5

6

7

8

9

Вишгород

Програма розвитку водопровідно-каналізаційного
господарства Вишгородського МКП «Водоканал» на 2015 p.

№ Найменування заходів

4

Офіційно

2015 року

Будівництво незалежної високоволь- км
тної мережі 10 кв. від ТП-877до ЗТП859 на ВНС ІІ підйому

2,3

Розробити проектно-кошторисну до- км
кументацію і виконати роботи
з реконструкції водоводу Д=500 мм
від вул. Ю. Кургузова до ВАТ «Карат»

2,5

Розробити проектно-кошторисну документацію і виконати роботи з реконструкції водопровідної мережі від вул.
Межигірського Спаса до вул. П. Калнишевського та М. Ватутіна

1

Провести необхідні гідравлічні розрахунки мереж для перспективного
водопостачання і водовідведення
міста Вишгорода на 2010-2015 p. p.
із залученням галузевих проектних
підприємств — з урахуванням розвитку міста

2015

2015

2015

2015

Розробити
проектно-кошторисну
документацію і виконати роботи з
реконструкції водопровідної мережі
Д=100 мм (металева) по вул. Межигірського Спаса, Н. Шолуденка,
по вул. Ватутіна до вул. Калнишевського
Запроектувати й обладнати ВНС ІІ шт.
підйому резервним джерелом енергопостачання (дизельна електростанція)

10 Водозабір підземних вод для облаштування бювету на вул. Н. Шолуденка, 6 у м. Вишгороді

1

1

1

2015

2015

2015

5 000,0
Кошти
міського
бюджету.
Субвенції
Держбюджету
2 000,0
Кошти
міського
бюджету.
Субвенції
Держбюджету

1500,0
Кошти
міського
бюджету.
Субвенції
Держбюджету
2 500,0
Кошти
міського
бюджету.
Субвенції
Держбюджету
Кошти
підприємства

Відновлення
надійності водопостачання верхньої
зони
і підприємств
на території ВАТ
«Карат»
Покращення робіт
із водопостачання
міста

150,0
Кошти
підприємства

Необхідно для планування заходів із
покращення роботи ВМКП «Водоканал» на наступний
періодперіод

Кошти
міського
бюджету.
Субвенції
Держбюджету

Покращення водопостачання міста

300,0
Кошти
міського
бюджету.
Субвенції
Держбюджету

Забезпечується
надійне
енергопостачання
насосної
станції
після припинення
зовнішнього енергопостачання

320,790
Покращення робоКошти
ти з водопостачанміського бюджету ня міста

Каналізація
1

Розробити проектно-кошторисну документацію, провести реконструкцію
насосного обладнання на каналізаційних насосних станціях (КНС)
«Центральна», «Київська» — із заміною насосних агрегатів на більш
продуктивні й енергоекономічні

2

Розробити проектно-кошторисну документацію, впровадити систему автоматичного керування і частотного
регулювання регулювання насосними агрегатами на КНС
КНС «Київська»

3

Відновити напірний каналізаційний
колектор Вишгород-Київ Д=500 мм
методом протягування
поліетиленових труб Д=400 мм

5

2015

2000,0
Кошти
міського
бюджету.
Субвенції
Держбюджету

Збільшення
потужності КНС
для
перспективного
розвитку
м. Вишгорода

1

2015

2200,0
Кошти
підприємства

Покращення
надійності роботи
каналізаційної
станції

2,5

2015

1500,0
Кошти
міського
бюджету.
Субвенції
Держбюджету

Забезпечується
безаварійна
робота
колектора на відновленій дільниці
з гарантією 50
років

шт.

ШТ.

KM

Од.
виміру

Кількість Рік
Вартість,
виконання тис. грн
(орієнтовно)

Примітка
(мета заходу)

2,0

2015

2000,0
Кошти
міського
бюджету.
Субвенції
Держбюджету

2,0

2015

1500,0
Кошти
міського
бюджету.
Субвенції
Держбюджету

1

2015

Покращення
надійності
п е р е к ач у в а н н я
стоків від КНС
«Київська» і м-н
вул. Ю. Кургузова,
1-а
Покращення
надійності роботи колектора і відводу
стоків від підприємств,
розташованих на території
колишнього заводу «Карат»
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Замовити проектно-кошторисну документацію для будівництва очисних
споруд м. Вишгорода

ШТ
Розробити проектно-кошторисну документацію і виконати роботи з реконструкції колектора
від «Межигір’я»
на ділянці від КНС «Валки»
до м. Вишгорода
км
Розробити проектно-кошторисну документацію і виконати роботи з реконструкції самоплинного колектора
від вул. Ю. Кургузова, 1-а до КНС
«Київська»
км
Розробити проектно-кошторисну документацію і виконати роботи з реконструкції самоплинного колектора
на КНС «Центральна»
Диспетчеризація
Передбачити диспетчеризацію роботи насосних станцій (ВНС ІІ підйому,
КНС «Центральна», «Валки», «Київська»)

Спеціальна техніка
Для обслуговування водопровідно- шт.
каналізаційних мереж у ході експлуа- шт
тації необхідно придбати: спеціальну
машину-пилосос, аварійно-відновлювальну машину

тури.
Розвиток мережі закладів охорони
здоров’я, культури, освіти різних типів та
форм власності у місті помітно розширює
можливості громадян у забезпеченні їх постійно зростаючих соціальних потреб. Діяльність закладів освіти різних типів та форм
власності, що розташовані на території міста, спрямована на духовний, культурний,
освітній розвиток населення. Розвиток мережі приватних навчальних закладів у місті
помітно розширює можливості громадян у
забезпеченні їх освітніх потреб, що постійно
зростають.
У м. Вишгороді функціонують чотири дошкільні навчальні заклади, будівлі та приміщення котрих потребують капітального
ремонту, а територія — заміни застарілих
дитячих майданчиків, обладнання та устаткування, облаштування сучасними спорудами, озеленення та благоустрою.
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Мета та основні завдання Програми
Виконання заходів Програми розвитку
підприємства спрямовані на забезпечення
стабільної роботи водопровідно-каналізаційного господарства міста, що дозволить підприємству надавати якісні послуги з водопостачання і водовідведення населенню,
підприємствам і установам м. Вишгорода.
Очікувані результати
виконання Програми
Виконання Програми дасть можливість:
- збільшити вдвічі потужність водопровідної станції ІІ підйому і каналізаційної станції
«Центральна»:
- зменшити енергоспоживання орієнтовно на 30 %;
- зменшити негативний вплив на довкілля
(скорочення кількості поточних ремонтів, забезпечення безаварійності роботи об’єктів);
- зменшити експлуатаційні витрати,
пов’язані з ремонтом, обслуговуванням насосного обладнання та усуненням аварій на
водопровідно-каналізаційних мережах;
- підвищити ефективність управління режимами роботи насосного обладнання, що
дозволить збільшити загальний термін експлуатації станцій;

Програма підтримки та розвитку закладів соціальної сфери м. Вишгорода
на 2015 рік
І. Розвиток закладів
соціальної сфери м. Вишгорода
Соціальна сфера є однією з найважливіших складових життєдіяльності, яка включає
в себе культурний, освітній, виховний, оздоровчий процеси, спрямовані на задоволення
законних інтересів громадян міста. Метою
Програми є підтримка та розвиток соціальної
інфраструктури міста, організацій та установ
різних типів і форм власності, які забезпечують духовний, культурний, освітній розвиток
населення, а також здоровий спосіб життя.
Більшість закладів соціальної сфери різних типів та форм власності потребують допомоги держави. Пріоритетними напрямками
соціальної сфери, визначеними Конституцією України та законодавством, є охорона
здоров’я, освіта, культура, реформування
яких передбачає удосконалення та розвиток
мережі освітніх закладів різних типів і форм
власності, закладів охорони здоров’я, куль-

Додаток 2
до рішення Вишгородської міської ради
від 15 січня 2015 р. № 42/8

Впродовж 2014 року ці заклади профінансовано на суму 17 493,0 тис. грн, у тому
числі за рахунок коштів загального фонду
міського бюджету — 12 641,0 тис. грн. Здійснено ремонт дошкільних навчальних закладів — на загальну суму 4 852 тис. грн за
рахунок коштів бюджету розвитку.
Протягом 2014 року були виконані такі
роботи:
- ВДНЗ (ясла-садок) «Сонечко»: поточні ремонтні роботи в групах, зовнішнє утеплення фасаду будівлі, капітальний ремонт
віконних блоків. Профінансовано за рахунок
коштів міського бюджету –746,7 тис. грн.
- ВДНЗ (ясла-садок) «Золотий ключик»: поточні ремонти приміщень, придбання необхідних меблів, навчально-методичних
посібників та матеріалів — за рахунок спонсорських коштів. Профінансовано за рахунок
коштів міського бюджету капітальний ремонт
покрівлі на суму 1160,7 тис. грн.

Покращення
надійності
перекачування стоків від
«Межигір’я»

Покращення
надійності
перекачування стоків від
вул. Ю. Кургузова
до КНС «Київська»
Покращення
надійності перекачування стоків

Цілодобовий
контроль за робочими
параметрами
обладнання

Своєчасне
усунення
аварій, якісне виконання плановопоперед ж увальних робіт

- уникнути гідравлічних ударів;
- покращити водооблік;
- економити чисту питну воду;
- покращити надійність енергопостачання
насосних станцій.
Фінансове забезпечення Програми
У 2015 році фінансове забезпечення заходів здійснюватиметься за рахунок субвенцій із Державного бюджету, частково — з
міського бюджету, компенсація комунальних
послуг мешканцям міста Вишгорода, учасникам АТО, членам їх сімей та членам сімей загиблих під час участі у АТО — у сумі
30 000,00 грн, і за кошти підприємства.
Організація і контроль
за виконанням Програми
Координацію діяльності та контроль за
виконанням Програми розвитку водопровідно-каналізаційного господарства міста на
2015 рік та наступні роки покладено на виконавчий комітет Вишгородської міської ради
та постійну комісію міської ради з питань
комунального господарства, благоустрою
міста.
Секретар ради М. РЕШЕТНІКОВА
Додаток 3
до рішення Вишгородської міської ради
від 15 січня 2015 р. № 42/8
- ВДНЗ (ясла-садок) «Ластівка»: поточний ремонт приміщень — за рахунок
спонсорських коштів та часткове утеплення
фасаду будівлі і заміна вікон на суму 180,00
тис. грн. — за рахунок бюджетних коштів.
Придбано обладнання для дитячих майданчиків на суму 38 тис. грн — за рахунок бюджетних коштів. Профінансовано за рахунок
коштів спецфонду міського бюджету – 400,0
тис. грн.
- ВДНЗ (ясла-садок) «Чебурашка»: поточні ремонтні роботи в окремих групах, придбання дитячих меблів для окремих груп,
необхідних навчально-методичних матеріалів та посібників — за рахунок спонсорських коштів. За рахунок бюджетних коштів
замінено вікна. Профінансовано за рахунок
коштів спецфонду міського бюджету – 920,0
тис. грн.
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Програма підтримки та розвитку закладів соціальної сфери м. Вишгорода
на 2015 рік
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Випускникам дошкільних навчальних закладів, майбутнім першокласникам придбані
подарункові набори, а дітям соціально незахищених категорій — портфелі.
Серед закладів соціальної сфери м. Вишгорода є заклади позашкільної освіти та культури:
- Вишгородський міський центр худож-

ньо-естетичної творчості учнівської молоді
«Джерело». У 2014 році фінансування з міського бюджету становило 50 тис. грн. За рахунок коштів загального фонду міського бюджету було профінансовано ремонт актової зали.
Протягом 2014 року для соціального закладу – Вишгородської районної спеціальної
загальноосвітньої школи «Надія» – був придбаний водонагрівач і теплонагрівачі, а для
випускників закладу – цінні подарунки.

№
4.

13

2015 року

Додаток 3
до рішення Вишгородської міської ради
від 15 січня 2015 р. № 42/8

Заходи

Термін
Джерела фінансування
виконання
Підтримка статутної діяльності Вишгородської район- П р о т я г о м за рахунок коштів заної організації «Червоний Хрест України»
2015 року
гального фонду міського
бюджету 150,00 тис. грн

ІІІ. Фінансове забезпечення
реалізації Програми у 2015 році
Реалізація даної Програми базуватиметься на виконанні відповідних заходів, фінансування яких здійснюватиметься за рахунок
коштів міського бюджету на загальну суму не
менше 16 219,55 тис. грн.
Протягом 2015 року заклади дошкільної освіти буде профінансовано на суму
12 670,35 тис. грн, у тому числі: за рахунок
коштів загального фонду міського бюджету
— 11 202,85 тис. грн, заплановано надходжень від платних послуг у сумі 1 467,5 тис.
грн.
Вишгородський міський дитячо-юнацький оркестр-студія «Водограй» у 2015 році
буде профінансовано у сумі 873,0 тис. грн.
у т. ч.: за рахунок коштів загального фонду
міського бюджету — у сумі 743,0 тис. грн, за
рахунок спеціального фонду заплановано
здійснити видатки на суму 30,0 тис. грн. Крім
того, вихованців закладу буде оздоровлено
за рахунок міського бюджету (на суму 100
тис. грн.)
Вишгородський міський центр художньоестетичної творчості учнівської молоді «Джерело» у 2015 році отримає фінансування з
міського бюджету у сумі 1 681,20 тис. грн. Із
коштів загального фонду міського бюджету
передбачено 1 551,2 тис. грн, із спеціального
фонду — 130 тис. грн.
Враховуючи лист управління освіти Вишгородської РДА, спрямувати кошти спеціального фонду (бюджету розвитку) Вишгородського міського бюджету у розмірі 995 000,00

грн на фінансування капітального ремонту
спортивних майданчиків (стадіону) на території спеціалізованої школи «Сузір’я» (вул.
Ю. Кургузова, 15 у м. Вишгороді).
IV. Очікуванні результати
реалізації Програми
1. Забезпечення інноваційного розвитку
закладів соціальної сфери м. Вишгорода для
максимального задоволення різноманітних
оздоровчих, культурних та освітніх потреб
населення.
2. Забезпечення умов для розвитку національної системи охорони здоров’я, освіти,
культури шляхом створення конкурентного
середовища.
3. Створення рівноправних умов функціонування закладів соціальної сфери різних
типів і форм власності в місті.
4. Заохочення працівників закладів соціальної сфери міста Вишгорода.
Реалізація Програми дасть можливість
поліпшити розвиток і підтримку закладів соціальної сфери міста, а також стане початком
інтенсивного розвитку партнерських відносин міської влади з громадськими організаціями соціальної спрямованості.
V. Організація контролю
за виконанням Плану заходів
Поточний контроль за виконанням цієї
Програми здійснює відділ з гуманітарних питань, постійна комісія міської ради з питань
планування та формування бюджету, управління комунальною власністю міста та постійна комісія міської ради з гуманітарних питань.
Секретар ради М. РЕШЕТНІКОВА

Програма соціального захисту малозабезпечених верств населення
м. Вишгорода у 2015 році

Додаток 4
до рішення Вишгородської міської ради
від 15 січня 2015 р. № 42/8

ІІ. Основні заходи Програми підтримки та розвитку закладів соціальної сфери
№
1.

2.

3

Заходи

Термін
Джерела фінансування
виконання
п р о т я г о м за рахунок коштів заУтримання закладів дошкільної освіти, в тому числі:
- благоустрій територій, реконструкція й обладнання ігро- 2015 року
гального та спеціальвих і спортивних майданчиків;
ного фонду міського
- капітальний ремонт окремих приміщень;
бюджету, спонсорської
допомоги
- заміна старих вікон і вітражів;
- утеплення й облицювання фасадів будівель;
- поточні ремонти;
- придбання необхідного електрообладнання
ВДНЗ (ясла-садок) «Ластівка»:
- перебудова ґанків запасних виходів;
- утеплення фасаду будівлі;
- заміна вітражів
ВДНЗ (ясла-садок) «Чебурашка»:
- облицювання й утеплення фасаду;
- ремонт ґанків;
- ремонт покрівлі;
- заміна вітражів;
- ремонт спортивного, музичного залів, ізостудії
ВДНЗ (ясла-садок) «Сонечко»:
- утеплення фасаду будівлі;
- ремонт коридорів
ВДНЗ (ясла-садок) «Золотий ключик»:
- утеплення фасаду будівлі
Вишгородський міський центр художньо-естетичної п р о т я г о м за рахунок коштів затворчості учнівської молоді «Джерело»:
гального та спеціального
2015 року
- придбання музичної апаратури
фондів міського бюджету
Підтримка Вишгородської районної спеціальної шко- п р о т я г о м за рахунок спонсорських
ли І-ІІІ ст. «Надія»:
2015 року
коштів
поїздки вихованців школи до музеїв і театрів м. Києва;
придбання необхідного інвентарю й електротехніки (ноутбук, відеокамера, плазмовий телевізор, світильники)

І. Загальні положення
На території м. Вишгорода мешкає значна
кількість громадян, що потребують соціального захисту та підтримки не тільки з боку державних органів виконавчої влади, а й органів
місцевого самоврядування.
Так, на обліку в органі соціального захисту
населення міста перебувають: пільговики; сім’ї
одержувачів державної допомоги; сім’ї одержувачів субсидій на житлово-комунальні послуги,
тверде паливо та природний газ; особи з обмеженими фізичними можливостями; ветерани війни всіх категорій; особи, які постраждали
внаслідок Чорнобильської катастрофи; фізичні
особи, яким надаються соціальні послуги; особи, які отримують різницю між розміром пенсії
та розміром державної соціальної допомоги
інвалідам з дитинства.
Протягом 2014 року фінансування програм
соціального захисту вразливих верств населення здійснювалось із бюджету всіх рівнів у
повному обсязі. Всі види державних допомог
виплачували згідно з чинним законодавством
у підвищених розмірах своєчасно та без затримки. З міського бюджету профінансовано
видатків на соціальний захист населення на
загальну суму 1,0 млн грн (виплати матеріальної допомоги громадянам, які належать
до окремих соціальних категорій населення,
учасникам антитерористичної операції на сході
України, згідно з Програмою, пільгова передплата газети «Вишгород», протезування незахищених верств населення, лікування та інші
заходи).
Сьогодні реально сформувались соціально-економічні умови, через які все більше
мешканців Вишгорода перебувають не лише
за межею бідності, але й на межі виживання.
Накопичилося чимало соціальних проблем,
розв’язання яких належить до компетенції місцевого самоврядування. Проте місцеві органи
влади не можуть самостійно їх вирішити з цілої
низки причин: відсутність достатньої кількості
бюджетних коштів, необхідного кадрового потенціалу тощо.
Як один із інструментів мінімізації соціальних проблем і пом’якшення ситуації в місті вже
створено механізм соціального партнерства,
коли до вирішення місцевої соціальної проблеми залучатимуть місцеві непідприємницькі/неприбуткові організації зі своїми власними ресурсами. А у зв’язку з тим, що на державному
рівні не всі верстви населення соціально захищені, то у 2015 році соціальне забезпечення у
нашому місті потребує подальшого поліпшення. Так, інваліди з дитинства І групи, інваліди

з вадами зору І і ІІ груп, онкохворі, громадяни,
хворі на цукровий діабет (інсулінозалежні), та
громадяни, хворі на туберкульоз останньої
стадії, потребують додаткового захисту у вигляді отримання місцевої пільги на житлово-комунальні послуги.
Необхідність збереження пріоритетних напрямків соціального захисту населення зумовила потребу ухвалити на сесії Вишгородської
міської ради місцеву Програму соціального
захисту малозабезпечених верств населення
міста у 2015 році, що дасть змогу реально підтримати життєздатність найбільш вразливих
мешканців міста.
ІІ. Мета та основні завдання Програми
Соціальний захист населення на території
міста у 2015 році виходитиме з необхідності забезпечення соціальних гарантій, встановлених
Конституцією України.
Роботу органів виконавчої влади у 2015
році буде спрямовано на розв’язання однієї з
найгостріших проблем соціально-економічного
характеру – зниження рівня бідності шляхом
поглиблення адресності та забезпечення матеріальної підтримки непрацездатних громадян,
сімей з дітьми, дітей-інвалідів, інвалідів та ветеранів війни, пенсіонерів, осіб з обмеженими
фізичними можливостями, а також підтримки
громадських організацій, діяльність яких має
соціальну спрямованість, шляхом використання соціального замовлення як діючого інструмента соціального партнерства між міською
владою і громадою.
Головними
завданнями
Програми
соціального захисту малозабезпечених верств
населення міста Вишгорода у 2015 році є:
— удосконалення системи надання адресної допомоги найбільш вразливим верствам
населення;
— соціальна підтримка непрацездатних
громадян та осіб з обмеженими фізичними
можливостями;
— реалізація додаткових до встановлених
законодавством гарантій соціальної і матеріальної підтримки малозабезпечених мешканців міста;
— забезпечення матеріальної допомоги
громадянам, які опинились в екстремальній
ситуації у зв’язку з тривалою і важкою хворобою;
— інтенсивний розвиток партнерських відносин із громадськими організаціями соціальної спрямованості.
ІІІ. План заходів Програми соціального
захисту малозабезпечених верств
населення міста Вишгорода у 2015 році

№
з/п

Заходи

1.

Надання одноразової матеріальної допомоги громадянам, які опинились в екстремальній ситуації у зв’язку з
тривалою хворобою
Надання допомоги на поховання незастрахованих осіб

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Підтримка громадян, які належать до окремої соціальної
категорії:
- діти-інваліди;
- інваліди з дитинства І групи;
- інваліди з вадами зору;
- інваліди з вадами слуху;
- онкохворі;
- хворі на туберкульоз;
- хворі на цукровий діабет (інсулінозалежні);
- діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування
Підтримка соціально незахищених категорій населення,
зокрема ветеранів війни і праці, інвалідів і учасників війни, вдів військовослужбовців, учасників бойових дій, інвалідів та ін.;
- передплата газети «Вишгород»;
- надання матеріальної допомоги;
- зубопротезування
Призначення та виплата компенсацій особам, яким надаються соціальні послуги (багатодітні родини, малозабезпечені сім’ї, учасники бойових дій, учасники АТО, інваліди
та ветерани ВВВ, вдови)
Пропаганда здорового способу життя (реклами, буклети,
листівки, залучення ЗМІ)
Надання муніципальних грантів на конкурсній основі —
згідно з ухваленим сесією міської ради рішенням щодо
пріоритетних напрямків та їхніх розмірів
Учасники антитерористичної операції та тимчасові переселенці із зони проведення АТО
Надання одноразової матеріальної допомоги членам родин загиблих під час проведення АТО, які проживають у
м. Вишгороді

Строки
виконання
протягом
року
протягом
року
протягом
року

протягом
року

протягом
року

протягом
року
протягом
року
протягом
року
протягом
року

Джерела фінансування
загальний
фонд міського бюджету
загальний
фонд міського бюджету
загальний
фонд міського бюджету

загальний
фонд міського бюджету

40 000,00 грн
загальний
фонд міського бюджету
загальний
фонд міського бюджету
загальний
фонд міського бюджету
загальний
фонд міського бюджету
Загальний
фонд
30 000 грн

ІV. Фінансове забезпечення
реалізації Програми соціального
ахисту малозабезпечених верств
населення міста Вишгорода у 2015 році
Реалізація даної Програми базуватиметься на виконанні відповідних заходів,
фінансування яких здійснюватиметься за
рахунок коштів міського бюджету на загальну суму не менше 1 000 000 грн із наступним збільшенням протягом року за
фактом виконання бюджету.
V. Очікувані результати
реалізації Програми
Реалізація Програми дасть можливість
поліпшити матеріальний стан малозабезпечених верств населення, сімей з дітьми,
інвалідів, ветеранів війни та осіб похилого

віку, а також стане початком інтенсивного
розвитку партнерських відносин міської
влади з громадськими організаціями соціальної спрямованості.
VІ. Контроль за виконанням
Програми
Основними напрямками контролю за
виконанням Програми є аналіз роботи відділу з гуманітарних питань, фінансово-бухгалтерського відділу та інформування з
цього питання міської ради.
Контроль за виконанням Програми
здійснює постійна комісія міської ради з гуманітарних питань.
Секретар ради М. РЕШЕТНІКОВА
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31 січня

Офіційно

2015 року

Міська програма розвитку фізичної культури і спорту у м.
Вишгороді на 2015 рік

13
Загальні положення
Фізична культура і спорт — частина виховного процесу
дітей і підлітків, учнівської та студентської молоді, що відіграє важливу роль у зміцненні здоров’я, підвищенні фізичних і
функціональних можливостей організму людини, забезпеченні здорового дозвілля, збереженні тривалості активного життя дорослого населення.
У місті здійснюється робота, спрямована на стабілізацію
розвитку масової фізичної культури і спорту, збереження всіх
складових її діяльності.
Проте рівень розвитку фізичного виховання, фізичної
культури і спорту ще не відповідає сучасним вимогам, тому
не може задовольнити потреб населення повністю. Мало
уваги приділяється фізичному вихованню в родинах. Не задовольняється природна біологічна потреба дітей, учнівської
і студентської молоді в руховій активності, що негативно позначається на їхньому здоров’ї.
Програма з розвитку фізкультури й спорту в м. Вишгороді має принаймні чотири дуже важливі напрямки саме в цій
сфері:
1. Подальший розвиток дитячо-юнацького спорту за рахунок створення спортивного комплексу як у місті, так і на
березі Київського водосховища, де можливе відкриття нових
відділень спорту міської КДЮСШ (худ. гімнастика, баскетбол,
волейбол, боротьба вільна та греко-римська, теніс, футзал та
водні види спорту).
2. Збільшення кількості громадян, що займаються фізкультурою й спортом, за рахунок реконструкції стадіону «Енергетик» та будівництва нових спортивних споруд і майданчиків.
3. Зниження витрат на експлуатацію спортивних споруджень (застосування енергозберігаючих технологій і надання
платних послуг).
4. Надання спортивних послуг на комерційній основі із застосуванням логічного ціноутворення.
Загальна характеристика роботи підприємства
у 2014 році
Для виконання Програми підприємству на 2014 рік було
передбачено фінансування з місцевого бюджету 1 100 тис.
грн. Фактично отримано підприємством за 11 місяців 2014
року 998,48 тис. грн (91% кошторисних призначень).
Дані про фактично отримане фінансування та напрямки використання коштів місцевого бюджету на виконання Програми комунальним підприємством «Управління
з розвитку фізичної культури та спорту Вишгородської
міської ради» за 11 місяців 2014 року
Отримано бюджетних коштів за КФКВ 130112
«Інші видатки»
Фактично використано
Залишок на рахунку станом на 01.12.2014 р.

998,48 тис. грн
997,98 тис. грн
0,5 тис. грн

Напрямки використання коштів:
Оплата праці працівників бюджетних установ

707,69

Нарахування на заробітну плату

256,63

Оплата послуг (крім комунальних)

0,86

Оплата водопостачання та водовідведення

5,00

Оплата електроенергії

27,80

Від господарської діяльності (надання послуг) 165,1
підприємство отримало за 11 місяців 2014 р.
(тис. грн)
Благодійних внесків та фінансової допомоги 13,8
отримано на суму, тис. грн
Отримано відшкодувань за спожиту електро- 39,5
енергію споживачами ВСБ
(колишнього яхт-клубу «Енергетик»)
З них використано за напрямками використання коштів:

— надання підтримки становленню та впровадженню
ефективних форм організації
реабілітаційної та спортивної роботи з особами, які мають
вади фізичного розвитку;
— підвищення рівня нормативно-правового, кадрового,
матеріально-технічного, фінансового, науково-методичного,
медичного, інформаційного та організаційного забезпечення;
— участь у міжнародній спортивній діяльності;
— здійснення фізкультурно-оздоровчої та спортивно-масової роботи в КП «Управління з розвитку фізичної культури
та спорту Вишгородської міської ради»;
— впровадження ефективних форм і методів фізкультурно-спортивної діяльності та розвиток видів спорту з урахуванням місцевих особливостей і економічних факторів;
— реформування організаційних основ фізкультурноспортивного руху, стимулювання створення широкої мережі
фізкультурно-спортивних клубів;
— збереження наявної, з подальшим удосконаленням, матеріально-технічної бази, поліпшення умов її функціонування;
— забезпечення розвитку видів спорту, що функціонують
у місті, удосконалення системи підготовки збірних команд міста, спортивного резерву, підвищення якості функціонування
комплексної дитячо-юнацької спортивної школи;
— проведення початкових занять з різних видів спорту
з дітьми віку старших груп дошкільних навчальних закладів
(далі — дитсадків);
— після початкового спортивного навчання у дитсадках
— переведення здібних до спорту дітей (після перевірки функціональних можливостей) до спортивних класів на базі шкіл
міста (створювати спортивні класи необхідно що два роки);
— впровадження серед тренерів-викладачів бригадного
методу роботи зі спеціалізації видів спорту (мін. 2 особи).
Діти, що не потрапили до спортивних класів, продовжують
займатися обраним видом спорту на абонементній основі з
можливістю переведення у спортивний клас.
Методика навчання за такою системою складається із
трьох етапів:
1. Початкова спортивна підготовка на базі дитсадків, але
з відвідуванням спеціалізованих спортивних споруд (триває 2
роки).
2. Навчально-спортивна робота (триває 7 років) у відділеннях КДЮСШ, де заняття дітей безкоштовні, із забезпеченням спортивною формою й щоденним харчуванням на базі
спортивних класів шкіл міста.
3. Спортивне вдосконалювання вже відбувається для кращих спортсменів КДЮСШ у збірних командах області, України під безпосереднім керівництвом наших тренерів.
При такій поетапній системі підготовки (що можливо здійснити в м. Вишгороді) у нас справді з’являться члени основного складу збірної команди України й довгоочікуваний учасник
Олімпійських ігор. Така система була створена й працювала в
СРСР, перевірена часом у багатьох країнах світу, починаючи
з Німеччини. Зараз цю систему застосовує успішно Китай, запрошуючи на роботу тренерів із країн СНД.
Фінансове забезпечення Програми
Фінансування Програми у 2015 році буде здійснюватися
за рахунок коштів, отриманих від господарської діяльності
підприємства, із загального фонду міського бюджету — для
виконання програм і заходів з розвитку фізичної культури і
спорту, а також з інших джерел, передбачених чинним законодавством.
Розрахунок видатків до кошторису та плану використання бюджетних коштів на виконання Програми на 2015
рік комунальним підприємством
КЕКВ 2610 «Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)»
Оплата праці

219,8

1.

Заробітна плата

75,6

2.

Нарахування на заробітну плату

42,6

3.

Оплата електроенергії

60,9

4.

Оплата послуг водопостачання і водовідведення

6,4

5.

Придбання витратних матеріалів, канцтоварів,
медикаментів та інших запасів

18,3

6

Експлуатаційні витрати при оренді Будинку
культури «Енергетик»

4,6

7.

Оплата послуг спостереження за спрацюванням пожежної сигналізації

2,7

8.

Оплата телефону й інтернету

1,7

9.

Передплата періодичних видань

1,3

10.

Обслуговування РРО

1,5

11.

Оплата інших послуг (поштові, заправка картриджів, друк фото, отримання ключів ЕЦП,
ремонт техніки)

12.

РКО та комісійна банківська винагорода

13

Збір за спец. використання води

0,4

Залишок коштів на 01.01.2014 р.

4,1

Залишок коштів на 01.12.2014 р.

2,7

2,5

1,3

Мета та основні завдання Програми
Мета Програми — створення необхідних соціально-економічних, нормативно-правових, організаційно-технічних умов
для розвитку фізичної культури та спорту в м. Вишгороді.
Основні завдання Програми:
— забезпечення передових позицій у спорті, сприяння
концепції розвитку олімпійського руху;

1) заробітна плата згідно зі штатним розписом 838 930,0 грн
2) матеріальна допомога на оздоровлення
(посадовий оклад)
32 670,0 грн
Усього 871 600,0 грн

Нарахування
на Усього 316 700 грн
оплату праці (36,83
%)
Використання товарів і послуг

55 000 грн, у т. ч:.

Предмети, матері- 1) придбання нагородних сувенірів, медалей
али, обладнання та 3 200 грн;
інвентар
2) передплата періодичних видань
1 200 грн;
3) придбання канцелярського, письмового
приладдя 600 грн;
4) придбання обладнання та інвентарю
50 000 грн
Оплата послуг (крім комісійна винагорода банківських установ
комунальних)
1 000 грн
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв
т. ч:.

50 000 грн, у

Оплата водопоста- 1) оплата водопостачання і водовідведення в
чання та водовідве- адм. буд. стадіону
дення
14,6 грн/куб. м х 30 куб. м х 12 міс. =
5 256грн
2) Залив ковзанок 106 куб. м х 7,04 грн/куб.
м = 744 грн
Разом 6 000,0 грн
Оплата
енергії

електро- 30 тис. КВт/год х 1,47 грн = 44 000 грн

Усього видатків по
КЕКВ 2610
1 294 300 грн

Вишгород
Додаток 5
до рішення Вишгородської міської ради
від 15 січня 2015 р. № 42/8

Реалізація Програми здійснюється за такими напрямками:
1. Фізичне виховання вихованців у дошкільних закладах.
2. Спорт для всіх верств населення м. Вишгорода у місцях масового відпочинку громадян.
3. Фізкультурно-оздоровча діяльність у виробничій сфері.
4. Фізкультурно-оздоровча та реабілітаційна робота серед інвалідів.
5. Розвиток видів спорту, що існують у місті.
До системи забезпечення напрямків розвитку фізичної
культури і спорту належать кадрове, спортивно-технічне,
фінансове, медичне, інформаційне, організаційне та розвиток матеріальної бази.
Стадіон «Енергетик» — центральний об’єкт у м. Вишгороді не тільки за розташуванням, а й за його функціональними завданнями:
- проведення міських культурно-масових заходів;
- здійснення навчально-тренувального процесу відділень КДЮСШ та оздоровчих груп;
- проведення спортивних масових заходів;
- здійснення навчального процесу ЗОШ.
Водно-спортивна база «Вишгород-Марина» — єдиний
міський спортивний об’єкт біля води в зоні активного відпочинку населення з розташуванням його на береговій смузі
на вул. Парусній. Має виконувати багатофункціональні завдання при цілорічній роботі в напрямках розвитку водних
видів спорту, міської пляжної зони, спортивних майданчиків, водного туризму й забезпечення безпеки перебування
людей на воді й на льоду.
Це гарний напрямок оздоровлення населення міста.
Сьогодні, використовуючи наявні природні умови, можна
одержати один із найкомфортабельніших яхт-клубів України, де зможуть базуватися вітрильні й моторні яхти м. Вишгорода, Києва й області, а це — робочі місця для жителів
міста й наповнення місцевого бюджету.
За попередні три роки міською радою зроблені вагомі
кроки в розвитку спортивної інфраструктури міста, що викликало інтерес населення до занять фізичною культурою
та спортом.
На підставі вищезазначеного та згідно з міською Програмою розвитку фізичної культури і спорту адміністрація
підприємства пропонує розглянути питання з реконструкції
і ремонту спортивних об’єктів та включити їх у план фінансування чи інвестицій у 2015 році.
Пропозиції стосовно виконання Програми
Роботи з реконструкції спортивних споруд міста
Стадіон — будівництво трибун із навісом (8 рядів на
1500 посадкових місць із освітленням футбольного поля);
ремонт бігових доріжок та облаштування їх штучним покриттям; облаштування легкоатлетичного сектору, ями
для стрибків, зони метання легкоатлетичних снарядів та
волейбольного майданчика; заміна штучного покриття на
запасному тренувальному полі з повним розміром 100 м х
60 м; реконструкція будівлі роздягалень стадіону шляхом
побудування двох поверхів — з метою створення двох спортивних залів: для організації навчально-тренувальних занять відділення КДЮСШ з боротьби та тренажерного залу;
реконструкція спортивного павільйону стадіону з метою
створення умов для занять відділення КДЮСШ з настільного тенісу; облаштування штучним покриттям тенісного
майданчика стадіону.
Водно-спортивна база «Вишгород-Марина» — передати в оренду КП «УФКС» частину ділянки 2,07 га по вул. Парусній (в минулому — річкова база Каскаду ГЕС та ГАЕС)
та шляхом реконструкції берегової смуги побудувати водно-спортивну базу «Вишгород-Марина» — для стоянки
парусно-моторних яхт та забезпечення роботи відділення
КДЮСШ з вітрильного спорту. Це можливо вже у 2015 р.
Пляжна зона на шпорі аванпорту шлюзу — провести
додаткові роботи з облаштування санітарної зони та медичного і рятувального поста.
Очікувані результати виконання Програми
Виконання Програми дасть можливість:
— збільшити до 20 % від загальної чисельності населення міста кількість громадян, залучених до різних видів
фізкультурно-оздоровчої та спортивної роботи;
— поліпшити підготовку спортивного резерву для збірних команд міста та Київської області;
— збільшити до 15 % від загальної чисельності кількість
школярів, що відвідують дитячо-юнацькі спортивні школи;
— поліпшити результати виступів збірних команд та
окремих спортсменів міста в офіційних обласних, всеукраїнських і міжнародних змаганнях;
— зменшити на 20 % кількість дітей, учнівської та студентської молоді, яких віднесено за станом здоров’я до
спеціальної медичної групи;
— створити необхідні умови для фізкультурно-оздоровчої роботи серед населення, у тому числі серед осіб із набутими вадами фізичного розвитку.
Координація діяльності і контроль
за виконанням Програми
Координацію діяльності та контроль за виконанням
міської Програми розвитку фізичної культури і спорту на
2015-й і наступні роки покладено на виконавчий комітет
Вишгородської міської ради та постійну комісію міської
ради з питань освіти, культури, молоді і спорту, соціального
захисту населення та охорони здоров’я та КП «УФКС».
Секретар ради М. РЕШЕТНІКОВА

Живемо ЗДОРОВО

Вишгород
ФОТО — автор, спеціально для «Вишгорода»

31 січня

2015 року

КРУТа стрільба на ЕНЕРГЕТИКу

Анатолій МИСЬКО,
головний суддя чемпіонату
24 січня на Вишгородському стадіоні «Енергетик»
відбувся Другий вишгородський стрілецький чемпіонат
«Меморіал героїв Крут» — до 97-ої річниці бою під Крутами (1918). Організатори — Вишгородська районна рада
фізкультурно-спортивного товариства «Україна» (голова — адмірал-командор Українського козацтва Анатолій
Мисько), флотилія «Вільні вітрила» (Лідія Мельникова) та
КП «УФКС» Вишгородської міськради (директор Василь
Колобов) — присвятили змагання першому бою українців
проти окупації України петроградськими військами під

командуванням підполковника російської охранки М. Муравйова, якого направив В. Ульянов (Ленін) — повернути
Україну до імперії.
Перед стартом чемпіонату хвилиною мовчання віддали
шану загиблим у боях за незалежну Україну.
У змаганнях взяли участь 56 осіб (31 чоловік, 19 жінок,
шість дітей) — 13 команд із вишгородських колективів фізкультури. Наймолодший — Андрій Попович (2011 р. н.). Найстарші: Олександра Лихацька (1933 р. н.), «мама» Каскаду
ГЕС і ГАЕС, Анатолій Мисько (1932 р. н.), «батько» вишгородського стрілецького спорту.
Найкращий фізорг серед підприємств міста — Євген
Артем’єв (ОРІС - Центр) вивів на вогневий рубіж найчисленнішу команду чемпіонату — 13 осіб. Найменшу за складом команду (1 учасник) виставив Вишгородський історичний музей
(Вишгородський історико-культурний заповідник). Стріляли з
пневматичної гвинтівки.
У командному заліку:
1 місце — районний Будинок культури «Енергетик» (капітан Алла Мурга), 121 очко;
2 місце — Автомайдан (капітан Сергій Коба), 119 очок.;
3 місце — гурт «Гайдамаки» (капітан Лідія Мельникова),
119 очок;
4 місце — ОРІС-Центр (капітан Євген Артем’єв), 115 очок;
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5 місце — ДНЗ «Чебурашка» (капітан Оксана Барановська), 114 очок;
6 місце — КП «УФКС» (капітан Василь Колобов), 109 очок.
За ними: «Вишгородтепломережа», «ТСК-Центр», НВП
«Технопроект», Каскад Київських ГЕС і ГАЕС, Товариство
самодіяльних спортсменів (ТСС), Вишгородський історичний
музей, «Гідроспецбуд».
В особистому заліку переможницями стали:
Оксана Хомицька (ТСС) — «золото», 46 очок (із 50 можливих); Світлана Хилько (ТСК-ЦЕНТР) — «срібло», 43 очка;
Лідія Мельникова (гурт «Гайдамаки») — «бронза», 41 очко;
переможці:
Олександр Карпенко (ВРБК «Енергетик») — 1 місце, 44
очка; Іван Колобов (Автомайдан) — 2 місце, 43 очка; Василь
Колобов (КП «УФКС») — 3 місце, 43 очка.
Спортивну честь Каскаду ГЕС і ГАЕС відстоювали родини Миколи Лихацького та Тараса Поповича, а Вишгородської
«Тепломережі» — родина Нелі Кривошей.
Переможці та призери нагороджені дипломами і медалями, які були виготовлені і придбані зусиллями В. Колобова.
Поминальний обід за Героями Крут, полеглими на Майдані і на Сході України Героями організувала Лідія Мельникова
(за сприяння Василя Колобова).
Герої не вмирають, народні герої серед нас і сьогодні…

Працюємо без виснаження і втоми
Олександр КОНОНЕНКО
ФОТО — автор, спеціально для «Вишгорода»

Днями в Історичному музеї Вишгородського історико-культурного заповідника
зібралися керівництво, соціальні робітники, волонтери та підопічні Вишгородського
районного територіального центру соціального обслуговування, а також представники організацій, котрі надають соціальні
послуги. І не на екскурсію — на семінартренінг «Профілактика емоційного виснаження та втоми».
оціальні робітники і фахівці соціальної роботи щодня мають справу з
одинокими хворими людьми, кризовими сім’ями. Пропускаючи непрості ситуації
через свідомість і серце, співпереживаючи,
людина виснажується, втомлюється не тільки
фізично, а й психологічно. І, хоч кожен вже має

С

за плечима чимало і життєвого, і робочого досвіду, нескладні вправи дозволили поглянути
на критичні ситуації по-новому, проаналізувати їх з тим, щоб розв’язати конфлікти з найменшими моральними втратами.
Неполітична громадська організація «Нова
країна», з якою співпрацює Терцентр, практично навчала, як знайти в собі сили доброзичливо і неагресивно впоратися з конфліктною
ситуацією — «озброїтись» і проти стресових,
і проти конфліктних ситуацій, психологічного
навантаження. Андрій Крак та Вероніка Конончук — координатори київської групи фасилітаторів (посередників) проекту «Альтернативи насильству» — разом із учасниками
семінару розбирали найбільш типові ситуації
у спілкуванні з клієнтами і підопічними, в трудовому колективі. «Такі тренінги психологічно
загартовують і сприяють професійності соціальних робітників, — зазначила директор

територіального центру Наталія
Рудько, ділячись своїми враженнями від семінару.
Довідка. «Альтернативи насильству» — це міжнародна
благодійна миротворча програма. Перші тренінги розпочалися в нью-йоркській тюремній
системі з 1975 року. Згодом
програма набула розвитку, вдосконалення, адаптації — і зараз
Семінар-тренінг
семінари за проектом проходять
у школах, вузах, різноманітних
Починаючи з лютого 2014 року, ініціативу
державних та громадських оргапоширює група активістів — як рух солідарнізаціях більш ніж 20 країн світу.
В Україні перший семінар відбувся в Одесі ності у відповідь на кризу в Україні з метою поширення методики пошуку власних ресурсів
у 2005 році, й відтоді проект поширюються по
всій країні за типом соціальної франшизи, ма- подолання насильства в собі та в суспільстві.
Докладніше чит. і більше фото
ючи соціальне, а не психотерапевтичне спрядив. на сайті газети
мування.

Майстер-клас від «Джерела»
Валентина ЧИСТЯК
ФОТО — Іван МОЛДАВЧУК,
спеціально для «Вишгорода»

Печворк — своєрідна мозаїка зі шматочків тканини, з якої створюють предмети
побуту, одяг, аксесуари, а також художні
панно. Поєднання англійських слів patch
(клапоть, заплатка) та work (робота) — клаптикове шиття.
Основний виразний засіб — вдале поєднання або контраст квітів, візерунків та
фактур тканини. Класика — симетричні
композиції з геометричних фігур. Сучасні
майстри виходять за рамки формату, створюють абстрактні чи сюжетні панно, вільні
від будь-яких композиційних обмежень.
Історія печворку сягає далеких часів.
Так, у музеї Каїру (Єгипет) зберігається
зразок орнаменту зі шматочків шкіри газелі, датований 980 р. до нашої ери. У IV-IX
століттях н. е. у печері тисячі Буд (Індія) залишали шматочки одягу — з них служителі храму робили килим, що нагадував про
паломництво безлічі людей. У Токійському
музеї костюмів представлений японський
одяг 1569-1867 р.р., прикрашений візерунками зі шматочків різної тканини.
Днями Благодійний фонд святої Ольги
розцвів усіма барвами веселки – роботами
у техніці печворк від майстринь творчого
об’єднання «Світлиця» (Вишгородський
міський Центр творчості «Джерело») —
Алли Матвієнко, Наталі Пономаренко та Валентини Висоцької (НА ФОТО вгорі ліворуч),
а також майстринь, які роблять перші кроки,
— матусь джерельних дітей.
Мешканка Вишгорода Галина Шпак представила виріб минулого століття. Яскравий,
бездоганний килим Олени Кобзар (НА ФОТО
вгорі праворуч) аж вбирав очі. (Олена Олексіївна вже багато років живе мистецтвом рукоділля, її роботи прикрашають оселі друзів не лише
в Україні, а й у далекій Італії.)
Була джерельна родина. Були гості з районної бібліотеки, з міської ради — начальник
гуманітарного відділу Володимир Ткач та міський депутат Ольга Мельник, які прийшли привітати майстринь.

Збираємо шматочки щастя
І хоча заговорили про те, що добре б мати
залу, де можна влаштовувати великі загальноміські виставки, президент Фонду Володимир
Малишев радий був вітати таких гостей у невеликому, але затишному приміщенні фонду і
дякував майстриням за умілі руки, які створюють красу.
«Приємно, що фонд св. Ольги розпочинає роботу в новому, 2015 році, із відродження народних традицій. Ми охоче підтримаємо
і дорослих майстрів, і дітей. Сподіваємось на
небайдужість спонсорів, зокрема, і президента Всеукраїнської громадської організації «Молода країна» Андрія Пещеріна. Саме завдяки
його фінансовій підтримці відбувається цей захід», — наголосив Володимир Малишев і — за
дорученням почесного громадянина Вишгорода, академіка Івана Бурдака — вручив майстриням його книги з дарчим написом.
Ну, а майстрині запросили гостей до свого
світу, розповіли історію виникнення печворку і
про те, як вони продовжують творити її сьогодні.
Наталя Пономаренко (мама двох дітей, за
освітою — хімік-біотехнолог, досить довго працювала за спеціальністю, однак жага до творчості взяла верх): «Ще змалечку бабуся навчила мене пришивати ґудзики і рівненько класти
хрестик, а тато подарував на день народження
справжню швейну машинку. Відтоді я — в полоні рукоділля.
А ось захоплення клаптиковим шиттям прийшло з народженням сина. Перші спроби були
скромні, без специфічних тканин, інструментів і

методик. Потім навчалася сучасному печворку
і квілтінгу в українських та закордонних майстрів. Брала участь у фестивалях з цього виду
мистецтва. Однак і зараз удосконалюю навички».
Алла Матвієнко (педагог за освітою, виховує двох дітей): «Ще у школі любов до рукоділля прищепила мені вчитель праці Віра Дзюба.
Відтоді захоплююся вишиванням, в’язанням,
шию ляльок. Клаптиковим шиттям займаюся
чотири роки».
Валентина Висоцька (виховує доньку і
сина, має педагогічну і технічну освіту, займається різними видами рукоділля, її вироби –
сама досконалість): «Моє найбільше захоплення – пошиття сумок із використанням вишивки,
декупажу, печворку. Мрію прикрасити своїми
роботами увесь світ».
Майстрині не лише потішили виробами, а
й провели майстер-клас, показавши, як із звичайних клаптиків тканини народжуються справжні шедеври.
Враженнями від побаченого поділилася поетеса і майстриня, почесний громадянин Вишгорода Ольга Дяченко — традиційно, віршованим експромтом:
Натхненні творчості хвилини:
Зникає буднів суєта,
Коли утомлена майстриня
Немов дитинство поверта.
Звичайні клаптики тканини,
Та зразу думка виника,
Як би зробити з них картину,
Подушечку чи килимка.

І скільки в кожному любові,
Скільки душевного тепла!
Жіночі руки знов готові,
Щоб диво-казка ожила…
Батьки вихованців Центру творчості «Джерело», зокрема Ольга Котул, щиро дякували
директору закладу Наталі Кисіль за те, що
згуртувала колектив професіоналів і гарних
людей. Дякували керівнику гуртка «Золоті ручки» Олені Кольвах — за безмежну щирість і
людяність.
«Олена — це сонечко. Її методика — народна. Вона говорить — діти її чують, робить —
вони повторюють, — захоплено говорила про
Олену Кольвах і про «Джерело» мешканка Луганська, вчитель-мовник Дора Тимошевська.
Через події на Сході жінка віднедавна мешкає
у Вишгороді, але він став для неї рідним саме
завдяки нашим джерельним жінкам. — Ваше
місто — на правильному шляху. Тут панують
творчість, доброзичливість, єднання».
«Хтось із нас іде вранці на роботу лише
тому, що так треба. А хтось інший збирає шматочки щастя і творить красу», — каже майстриня з Києва Надія Овдієнко. Вона вже давно
закохана у міський Центр творчості і в наш
Вишгород, адже тут, «куди не підеш — кругом
творчість: розстеляються килими, вишиті рушники, чути дитячий спів».
І цей зимовий похмурий день був теж незвично красивим — від яскравих кольорів і безмежного тепла жіночих рук, що створили кожну
роботу, від їхніх сердець, сповнених любові.
Більше фото — див. на сайті газети
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Приїхали

Призначення

Шановні вишгородці!

Від привітань до нагальних справ

Із 1 лютого ми змушені скоротити перевезення пільгових категорій населення до двох людей на один рейс. Нагадаю,
що пільговиків перевозимо за рахунок
державних дотацій. На жаль, коштів від
держави ще за минулий рік не отримали.
Коли вони надійдуть — перевезення поновимо.
Для того, щоб автобуси щодня і безперервно працювали — потрібні немалі
кошти: на заправку пальним, технічне обслуговування, зарплату водіям… Зараз підприємство на межі банкрутства. Рахунки
арештовані. На продаж виставляють нашу
техніку.
Наголошую: скорочення пільгових перевезень — це вимушений крок, аби втриматись на плаву. «Одиничка» курсуватиме й
надалі в тому ж режимі.
Із питаннями звертайтеся до Вишгородської райдержадміністрації.
Директор ТОВ «Авто-Лайн»
Олександр БАЛУЄВ

SOS!

Женя буде жити —
з нашою допомогою
15-річна Женя ЦИГАНЧУК — добра і
чуйна дитина, вихована, ввічлива, ніжно
ставиться до тварин. Вчиться вона гарно,
має здібності до математики: 10-класниця впевнено йшла на золоту медаль, яку
заслужено мала отримати у наступному,
випускному році.
Та підступна недуга вдарила несподівано. У жовтні 2014-го тендітного підлітка забрали до лікарні зі шлунковою кровотечею.
У результаті тривалих досліджень —
страшний діагноз: персневидно-клітинний
рак шлунку. Та це не вирок, тому що відомий
лікар-онколог з Ізраїлю береться повернути
Євгенії здоров’я.
За лікування треба платити, попередній
кошторис — 92 тис. доларів. Частину потрібних коштів батьки вже зібрали.
Шановні вишгородці, підприємці, благодійники! Якщо кожен із нас виділить посильну суму, ми врятуємо життя світлій, гарній
дитині. Не залишайтесь осторонь біди.
Женя буде жити. З нашою допомогою!
Картки «Приватбанку»:
4149 6258 0145 5286
(Олександр Анатолійович Циганчук,
батько Жені, телефон 050-818-35-52)
або
5457 0822 3453 2492
(Світлана Іванівна Циганчук, мама Жені,
телефон 095-523-93-22)
На запитання може відповісти і Ганна
Циганчук (тел: 095-450-68-69), сестра Жені.

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

28 січня головний міліціонер Київської
області Вадим Троян представив вишгородській громаді новопризначеного начальника Вишгородського райвідділу міліції.
Привітали Павла Панфьорова з призначенням — в. о. голови Вишгородської РДА
В’ячеслав Савенок, голова райради Ірина
Побідаш, голова Вишгородської міської
ради Віктор Решетняк.

Межигірський монастир
увійде до Держреєстру
нерухомих пам’яток України

Міський голова (НА ФОТО), окрім побажань, наголосив на важливості співпраці щодо
захисту життя та безпеки вишгородців. Зокрема, В. Решетняк ініціює запровадження системи відеоспостереження по місту, особливо біля
соціальних об’єктів (школи, дитячі садочки, лікарня) та у місцях масового скупчення людей:
— На це є відповідні кошти. Проте ми не
можемо їх використати через блокування рахунків Казначейством. Тому дуже важливим є
взаємодія із правоохоронними органами у вирішенні цього питання. Крім того, в теперішній
складний час важливим є приведення до належного стану бомбосховищ та місць захисту
людей, забезпечення їх необхідним інвентарем, — зазначив міський голова.
Вадим Троян інформував, що губернатор
Київщини Володимир Шандра саме працює
над цими важливими питаннями і невдовзі вирушить із робочим візитом до Польщі — переймати досвід.
Візитівка
Павло Іванович ПАНФЬОРОВ (НА ФОТО
— за трибуною) народився 8 липня 1979 р. у
м. Вінниці.
Закінчив Національну академію внутрішніх
справ України (1997-2001 рр.).
Останнє місце роботи: начальник Васильківського міжрайонного відділу ДСО.

Національна святиня

Влас. інф.
Благодійний фонд «Покоління» має намір відновити зруйнований Межигірський
Спасо-Преображенський монастир, заявляє президент фонду Валерій Виговський.
«Межигірський монастир має славну історію... На жаль, на сьогоднішній день не залишилося жодної монастирської споруди, і для
сучасного українця «Межигір’я» — помпезна
резиденція колишнього президента, — сказав
він 22 січня ц. р. на прес-конференції в агентстві «Інтерфакс-Україна». — Віримо, що спільними зусиллями Межигірський монастир буде
відновлено. Звісно, зараз іде війна, і в країні
складне економічне становище. Але ми повинні розуміти, що значення пам’яток такого
масштабу для підняття духу та відродження
державності вкрай важливе!»
На незабудованій (тобто майже готовій для
археологічних досліджень) території Межигір’я
є шари бронзової доби, трипільської культури,
часів Київської Русі. Межигірський монастир
— символ козацької слави України, тут знаходили спокій відомі запорожці. У 18 столітті
вироби межигірської фаянсової фабрики були
відомі по всій Європі; у 20-х роках ХХ ст. у фа-

ФОТО — Леонід ХОМЯКОВ, спеціально для «Вишгорода»

Зліва — направо: представники Міністерства культури України — зав. сектором набуття правового режиму об’єктів та територій, пов’язаних з охороною нерухомої культурної спадщини Яків ДІХТЯР і заступник начальника управління — начальник відділу
управління охорони нерухомої культурної спадщини Богдан МОЦЯ; представник Київської Патріархії — протоієрей Віталій КЛОС (доктор церковно-історичних наук, професор, завідувач кафедри церковної історії, проректор з наукової роботи Київської
православної богословської академії УПЦ КП); президент БФ «Покоління» Валерій
ВИГОВСЬКИЙ; старший науковий співробітник Інституту археології НАН України Всеволод ІВАКІН (кандидат історичних наук); завідувач відділу краєзнавства Київського
обласного центру охорони та наукових досліджень пам’яток культурної спадщини
Управління культури Київської ОДА Олена БРЕЯК
янсовому технікумі викладав знаменитий
Михайло Бойчук з учнями.
На конференції обговорили шляхи і перспективи відновлення монастиря та відповіли на запитання ЗМІ. Найближчим часом
міністром культури буде підписано наказ про

Продуктові набори для ветеранів
Вітаємо!

У лютому дні народження
святкують:
15 лютого – Людмила Вікторівна
АНДРЕЄНКО,
спеціаліст
І
категорії
Вишгородської міськради
18 лютого – Віктор Олександрович
РЕШЕТНЯК, Вишгородський міський голова
19 лютого – Світлана Миколаївна
КАШТАЛЯН, член міськвиконкому
20 лютого – Інна Василівна ШУБКО,
депутат Київської облради, директор ВРГ
«Інтелект»
Прийміть найщиріші побажання міцного
здоров’я, щастя, невичерпної енергії і наснаги в усіх ваших добрих справах. Нехай у ваших домівках завжди панують мир і злагода,
у серцях — доброта, а у справах — мудрість
та виваженість.
Хай ваша чуйність, невтомність, високий
професіоналізм і бажання творити добро завжди супроводжують вас.
Вишгородська міська рада,
міськвиконком,
редакція газети «Вишгород»

Вишгород

внесення до Державного реєстру нерухомих
пам’яток України пам’ятки археології — садиби колишнього Межигірського Спасо-Преображенського монастиря. Статус пам’ятки
археології унеможливить захоплення, приватизацію або продаж заповідної землі.

Володимир МАЛИШЕВ, президент БФ св. Ольги
Вже котрий рік поспіль Благодійний фонд святої
Ольги продовжує акцію «З любов’ю в серці». Нею,
зокрема, передбачена адресна допомога ветеранам
війни та праці. Тим із них, хто через хворобу прикований до ліжка, увага і підтримка необхідні в першу
чергу.
Днями для таких людей фонд придбав продуктові набори, які доставили ветеранам додому. Зроблено це завдяки фінансовій підтримці депутата міської ради Олексія Момота, а також на кошти мешканців Вишгорода,
зібрані через благодійні скриньки.
Наступна акція фонду буде спрямована на допомогу
ветеранам, учасникам ліквідації аварії на Чорнобильській
АЕС. Запрошуємо небайдужих вишгородців та меценатів долучитися до доброї справи.

Стрічка новин
РЕЖИМ НАДЗВИЧАЙНОЇ СИТУАЦІЇ
26 січня Кабінет Міністрів прийняв рішення про введення режиму надзвичайної
ситуації на території Донецької та Луганської
областей. За словами Прем’єра Арсенія
Яценюка, це зроблено з метою повної координації всіх органів влади для забезпечення
безпеки громадян та цивільного захисту населення.
Уряд також увів режим підвищеної готовності до реагування на надзвичайні ситуації
по всій Україні. На мостах столиці, греблі
Київської ГЕС та інших стратегічних об’єктах

з’явилась озброєна охорона.
ВР ВИЗНАЛА РОСІЮ АГРЕСОРОМ
Депутати Верховної Ради України визнали Росію державою-агресором, а самопроголошені ДНР і ЛНР — терористичними
організаціями.
Відповідну постанову №1854 прийняли
депутати (271) на позачерговому засіданні
Ради у вівторок, 27 січня.
Також народні депутати України прийняли
в першому читанні законопроект №1840 Про
внесення змін до деяких законодавчих актів
щодо визнання організацій терористичними.

37% — ЖІНКИ
З 17 тисяч претендентів на роботу в патрульній поліції Києва 37% становлять жінки.
Про це розповіла перший заступник Міністра
внутрішніх справ України Ека Згуладзе, повідомляє прес-служба МВС.
УКРАЇНСЬКЕ СРІБЛО З БІАТЛОНУ
Українець Сергій Семенов став срібним
призером чемпіонату Європи з біатлону, який
проходить в Естонії.
Лідер української збірної посів друге місце в індивідуальній гонці на 20 км з чотирма
вогневими рубежами.

