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Де набратися бетонних блоків?
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Вміти постояти за себе

На Андрія...
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Волонтери: добровільна мобілізація
Влас. інф.
ФОТО – Андрій МАКСІМОВ, «Вишгород»

З нагоди Міжнародного дня волонтерів, який
світова громадськість відзначає 5 грудня, з вишгородськими волонтерами зустрілись керівники міста і району. І не тільки, аби привітати зі святом, а з
перших вуст дізнатися, чим живе волонтерський
рух сьогодні, у чому потрібна реальна допомога.
Присутні коротко розповіли про свою діяльність,
діяльність організації чи фонду, які вони представляють. Волонтерська робота для кожного з них стала невід’ємною, а переважно – й головною справою
життя. Хтось, як Геннадій Демінський чи Денис Париж, сам є учасником бойових дій. Хтось, як Ірина та
Анатолій Шугайло, не раз побував із волонтерським
грузом у зоні АТО. А для Наталі Рудько (Територіальний центр соціального обслуговування) чи Ірини
Правдивої (районна організація Товариства Червоного Хреста України) це щоденна робота, але щемлива
і болюча, бо мова йде про долю конкретних людей,
яких торкнулась війна.
І волонтери, і керівники міста й району чудово
розуміли одне одного, адже голова райдержадміністрації Олександр Горган, голова районної ради Ростислав Кириченко та міський голова Олексій Момот
– самі є волонтерами і не раз бували у зоні АТО. Нині,
на керівних посадах, також щодня переймаються питаннями допомоги українським воїнам.

Парламентські обговорення
За інформацією центральних ЗМІ (10.12.2015, 17:56)

Як наголосив О. Горган, це є пріоритетом у його
роботі: «Зараз, як ніколи, маємо докладати зусиль,
щоб волонтерський напрямок набирав обертів. Бо
сьогодні в Україні – війна.
А тим часом сама держава розділилась на два світи, між якими гігантське провалля. В одному є війна,
в іншому – немає. В одному стукає молоток, яким забивають цвяхи в домовину із загиблими українцями.
В іншому – стукають одна об одну склянки з текілою
за веселим застіллям… І саме волонтери – люди з
великим серцем і холодним розумом – розуміють потреби, котрі не може вирішити держава і суспільство».
Міський голова Олексій Момот запевнив про підтримку воїнів АТО та інформував про те, що фахівці
нині розробляють документацію щодо відведення земельних ділянок учасникам АТО (пріоритет надаватиметься мешканцям Вишгорода і району). Але цей
процес має пройти певні стадії, бо мораторій на виділення земельних ділянок хоч і нормалізує цей процес,
але й ускладнює його.
За активний внесок у розвиток та організацію волонтерського руху, активну підтримку учасників антитерористичної операції, надання прикладу патріотизму та з нагоди Міжнародного дня волонтера голова
районної ради Ростислав Кириченко вручив подяки
благодійним фондам «Єдність країни», «З відкритим
серцем у майбутнє», голові Всеукраїнського БФ «За
право на життя», голові Координаційної волонтерської
ради при Вишгородській РДА, засновнику дитячого

оздоровчого табору «Лісова застава» Ірині Сазоновій,
волонтерам Андрію Ганапольському, Ігорю Тихану,
Олегу Громову, Ігорю Новоселецькому, Олександру
Клавдієнку, Юлії Тригуб,
Ніні Шкільній (ГО «Вишгородська хунта», мама двох
бійців АТО) та іншим. А голова ВРДА Олександр Горган – подяки волонтерам із
інших міст («аби слава про

У «прокрустовому ложі»

Кабмін представив основні параметри бюджету-2016 і
проект податкової реформи. Поки обидва документи загнані
в «прокрустове ложе» Парламенту та Адміністрації Президента. Чим закінчиться їх обговорення — складно прогнозувати.
БЮДЖЕТ-2016
Проектом головного фінансового плану країни на наступний
рік пропонується встановити показник доходів у розмірі 598 млрд
грн, видатків — 674 млрд грн (обидва показники на 19% вище,
ніж у поточному році). При цьому граничний дефіцит бюджету
влада має намір встановити в розмірі 83700000000 грн (близько
4% ВВП), а граничний показник державного боргу — 1,5 трлн грн
(близько 96% ВВП).
Крім того, Мінфін закладає граничний розмір держгарантій в
обсязі 28200000000 грн і підвищення до кінця року прожиткового
мінімуму до 1496 грн, який буде збільшуватися протягом наступного року поступово. На період із січня по травень діятиме існуючий прожитковий мінімум у 1330 грн, а з травня він буде піднятий
до 1399 грн.
При цьому показник мінімальної заробітної плати також
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Негучний патріотизм

буде переглядатиметься — у травні та грудні 2016 року. Із січня
він становитиме 1378 грн на місяць, що відповідає чинному на
сьогоднішній день показнику. У травні мінімальна зарплата буде
збільшена до 1450 грн, у грудні — до 1550 грн.
Як заявив Прем’єр-міністр Арсеній Яценюк, проект бюджету
на 2016 рік передбачає дефіцит держскарбниці на рівні 3,7% ВВП,
підвищення соціальних стандартів на 12%, інфляцію в 12%, курс
нацвалюти порядку 24 грн за долар і обсяг видатків на оборону в
обсязі близько 100 млрд грн (у поточному році 90 млрд грн).
Тим часом, секретар Ради національної безпеки і оборони
України Олександр Турчинов вважає, що для протидії російській
агресії бюджет на безпеку і оборону країни в 2016 році доведеться збільшувати. За його словами, мова йде про 5% ВВП. «Це приблизно 113 мільярдів гривень», — уточнив Турчинов.
ПОДАТКОВА РЕФОРМА: ВСЕ ПО «20»
У рамках податкової реформи Мінфін пропонує встановити
єдину ставку на ключові податки — податок на додану вартість,
податок на доходи фізичних осіб, податок на прибуток, єдиний соціальний внесок — на рівні 20%, а потім встановити мораторій на
внесення змін до Податкового кодексу. На який період він може
бути введений, у відомстві не уточнили.
За даними Мінфіну, встановлення єдиної ставки на ключові

податки несе як позитивний ефект, так і прямі втрати. Зокрема,
за розрахунками міністерства, зміна ставки податку на прибуток
на 1-процентний пункт у ту чи іншу сторону спричинить втрати
або додаткові доходи бюджету в розмірі близько 2 млрд грн. Зміна ставки ЄСВ на 1-процентний пункт коригує доходи або витрати держбюджету на 5 млрд грн.
Варто відзначити, що на поточний момент в Україні є два
основних варіанти податкової реформи — від Міністерства фінансів і від депутатського корпусу. Проект, підготовлений парламентарями, передбачає різке зниження податкових ставок і скасування низки податків. Такі нововведення, на думку фахівців,
сформують дефіцит бюджету в розмірі не менше 200 млрд грн.
Проект податкової реформи від Мінфіну передбачає дефіцит
бюджету не більше 60 млрд грн при загальному дефіциті бюджету, закладеному у проекті держкошторису країни на 2016 рік, у
розмірі 83700000000 грн.
Тим не менш, затягування бюджетного процесу віддаляє
Україну від дати отримання наступного траншу МВФ. Як зазначив
заступник міністра фінансів Артем Шевальов, отримання чергового траншу МВФ до кінця року технічно досить проблемно навіть
при виконанні умов програми і, швидше за все, транш буде перенесений на наступний рік. Також він підкреслив, що продовження
співпраці з МВФ можливе тільки при виконанні умов програми,
і, як тільки українській владі вдасться цього досягти, подальше
рішення про продовження фінансування залежить від фонду.

Ми не повинні забувати людей, > 5
які перші, ризикуючи своїм життям,
прийняли на себе небезпечну хвилю
радіації та взяли участь у ліквідації
наслідків Чорнобильської катастрофи
А ти вже ПЕРЕДПЛАТИВ ««Âèøãîðîä
Âèøãîðîä»» на 2016 рік?
У Вишгороді відділ передплати Центру поштового зв’язку №10 (пл. Т. Шевченка, 2)

працює: понеділок — п’ятниця, з 8:30 до 12:30 і з 13:30 до 17:30. Тел: (04596) 54-349
Індекс газети «Âèøãîðîä» у Каталозі місцевих періодичних видань 40007

Офіційний сайт міськради: vyshgorod-rada.gov.ua

Вишгород ширилася Україною»), які працюють
у вишгородському напрямку, – координатору
студентів-волонтерів Національного медичного
університету ім. О. Богомольця Андрію Геведзе
та представнику профкому студентів цього університету Тарасу Ружанському.

15 грудня о 18:00 – літератураФішка
но-пісенний вечір «Олександр
Вертинський – нащадок Гоголя»
(м. Київ, вул. Володимирська, 57. Вхід – вільний)
27 грудня, з 10:00– 4-й Новорічний напівмарафон
«ЙОЛЬ» (набережна Київського водосховища).
http://42195.kiev.ua/ +38-093-00-42195 info@42195.kiev.ua
Вишгородський міський Центр творчості
«Джерело» (вул. В. Симоненка, 3-б) запрошує:
18 грудня о 18:00 та 19 грудня о 13:00 — новорічна
вистава «Сон зимової ночі» (для вихованців початкового рівня навчання)
19 грудня о 14:30 — вистава театральної студії
АТОС «Дюймовочка»
22 грудня о 18:30 — новорічна вистава «Сон зимової ночі» (для вихованців основного рівня навчання)
23 грудня о 16:00 — вистава театральної студії
АТОС «Дюймовочка» (для дітей соціально незахищених категорій)).
12 січня о 18:00 — різдвяний концерт «Україна колядує» (для вихованців «Джерела» та їхніх батьків).

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

Вишгородщина

Джозеф Байден в
Україні
7 грудня віце-президент США Джозеф Байден прибув в Україну з дводенним офіційним візитом.
Під час зустрічі з Президентом Петром Порошенком високопосадовці обговорили низку важливих питань: зокрема, про надання Україні летальної зброї.
Байден оголосив про виділення Україні
чергової допомоги у розмірі 190 мільйонів доларів та про 300 мільйонів на безпеку, виділення яких ще повинен схвалити
Конгрес США.
Згодом в американського віце-президента відбулась кількагодинна зустріч з
прем’єр-міністром України Арсенієм Яценюком, на якій глава українського уряду
пообіцяв США провести п’ять реформ.
Під час свого виступу у Верховній Раді
Джо Байден наголосив, що приклад України є важливим для усього світу.
Текст виступу чит. за посиланням:
http://vidia.org/2015/49293

Призовні дільниці

На третьому
засіданні І сесії
райради
Інф. «Слова»
Третього грудня у приміщенні адмінбудинку відбулося III засідання I сесії Вишгородської районної ради VII скликання.
Обранцям районної громади вручили посвідчення депутата райради та закріпили за
територіальними громадами району. Зокрема, Вишгородська міська рада: Головаченко
В.В., Санніков О.В., Олексій К.В., Клованич
М.Й., Яковенко В.В.
Депутати затвердили: звіт про виконання
районного бюджету Вишгородського району
за 9 місяців та про витрачання коштів резервного фонду районного бюджету за жовтень
місяць 2015 року; склад шести постійних комісій і колегії районної ради VII скликання та
положення про них; структуру та чисельність
виконавчого апарату райради.
Докладніше чит. на сайті газети
«Вишгород» vyshgorod.in.ua

Про приписку громадян
На підставі Закону України «Про військовий обов’язок і
військову службу», розпорядження голови Вишгородської
районної державної адміністрації № 231 від 10.08.2015
року «Про організацію та проведення в районі приписки
до призовної дільниці громадян 1999 року народження» з
11 січня по 31 березня 2016 року оголошується приписка
до призовної дільниці Вишгородського району Київської
області громадян 1999 року народження.
Явці підлягають усі громадяни, які народились з 1 січня по
31 грудня 1999 року включно, які постійно або тимчасово проживають на території Вишгородського району, а також громадяни старшого призовного віку, які не були приписані раніше.
Усі громадяни, яким належить з’явитися для приписки до
призовної дільниці, зобов’язані прибути за адресою: м. Вишгород, вул. Ю. Кургузова, 5 у визначений для них час, маючи при
собі документи, зазначені у повістці. Громадяни, які не отримали повістку, зобов’язані прибути за зазначеною адресою,
маючи при собі документи, які посвідчують особу.
На підставі Закону України «Про військовий обов’язок і
військову службу» керівники підприємств, установ, організацій та навчальних закладів зобов’язані звільнити громадян,
яким необхідно прибути для приписки до призовної дільниці
на час, необхідний для проходження приписки і забезпечити їх
своєчасну явку до районного військового комісаріату.

«Безпечне місто»

Пряма мова

«Людина, щаслива у дитинстві, отримує
багаж, який залишається на все життя»

Ансамбль «Співаночка» (ЦТ «Джерело») вітає працівників апарату виконавчого комітету Вишгородської міської ради з Днем місцевого самоврядування.
Чит. у наступному номері

Вишгородський відділ поліції
Дев’ятого грудня ц. р. відбулась робоча
зустріч начальника Вишгородського відділу
поліції із керівництвом міської ради, проектувальниками та виконавцями програми «Безпечне місто». Обговорено низку питань.
Реалізацію програми вже розпочато: визначено розміщення серверної кімнати у приміщенні відділу поліції, розміщення моніторів спостереження. По місту, у місцях значного скупчення
людей, будуть встановлені відеокамери, а на автошляхах в’їзду та виїзду з Вишгорода — відеокамери з технічними можливостями розпізнавання державного номерного знаку. «Безпечне
місто» дасть можливість забезпечити дистанційний нагляд за правопорядком у обраних місцях
та збільшить кількість розкритих злочинів по
«гарячих слідах».
На зустрічі також обговорено проблематику ускладнення дорожнього руху поблизу супермаркету «BILLA», адже до Вишгородського
відділу поліції постійно надходять скарги: біля
зупинки громадського транспорту на просп. І.

Верховна Рада прийняла закон, який розширює повноваження
органів місцевого самоврядування з надання адмінпослуг
Децентралізація
10 грудня 2015 року за проект Закону №
2984 «Про внесення змін до деяких законодавчих
актів України щодо розширення повноважень органів місцевого самоврядування та оптимізації надання адміністративних послуг» проголосував 251
народний депутат.
Зокрема органам місцевого самоврядування будуть надані повноваження щодо реєстрації місця проживання та зняття з реєстрації місця проживання особи,
ведення відповідного реєстру територіальної громади,

Лист у номер

Спасибі
за доброчинність
Т. В. ГОЛУБЕНКО,
голова батьківського комітету
11-А класу
Через газету «Вишгород» хочемо висловити подяку депутату Вишгородської міської ради
Валерію Виговському за щире
серце, чуйність і доброту, за доброчинність, яку він надав випускникам Вишгородської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 1
— дітям вразливих категорій.
Свій матеріальний внесок депутат зробив у придбання випускних альбомів. Це велика допомога сім’ям і створення хорошого
настрою дітям.
«Співпраця з учителями й учнями школи №1, — сказав Валерій
Павлович, — тільки розпочинається». І ми упевнені в цьому, бо Виговський із тих людей, хто не стоїть
осторонь проблем ближнього.

Отаке

Вишгород

що в результаті позбавить жителів необхідності збирати відповідні довідки про склад сім’ї та проживання, які
потрібні при наданні соціальних та інших послуг.
Законопроектом також пропонується спростити
процедуру отримання інформації з Державного земельного кадастру. Крім того, законопроектом з метою
оперативної реєстрації місця проживання громадянина
переглядаються окремі процедури реєстрації місця
проживання.
Докладніше чит. на
http://decentralization.gov.ua/news/item/id/1088
та сайті газети «Вишгород» vyshgorod.in.ua.

це повідомив начальник управління спеціальних розслідувань
Генеральної прокуратури України
Сергій Горбатюк. Хоча напередодні урядова делегація пообіцяла у
якнайкоротші строки, до Нового
року, або розпочати будівництво,
або почати адаптувати існуючі
будівлі під центр, однак слідчий
каже, що жодного законодавчого
підґрунтя для цього немає.

«Якщо зараз приймуть бюджет
– це буде найчорніший день в
Експерт
історії України»
10.12.2015
Верховну Раду хочуть поставити в позу «Г», змусивши за 15
хвилин підписати бюджет. Про це
заявив народний депутат України
Вадим Рабинович.
«Не знаю, чи буде прийнятий
сьогодні бюджет, сподіваюся, що
ні. Але, на жаль, можливо і так.
Сьогодні бюджетний комітет отри-

мав його за десять хвилин. Зараз
знову хочуть поставити в позу «Г»
Парламент, змусити депутатів за
15 хвилин підписати бюджет. Там
немає якихось індексацій пенсій;
немає ніяких грошей на відновлення Донбасу – нічого цього немає. І якщо зараз його приймуть –
це буде найчорніший день в історії
України», – вважає Рабинович.

«Спадщина»:
календарний
план роботи
на 2016 р.
15 грудня (вівторок) о 15:00
у малій залі адмінбудинку (м.
Вишгород, пл. Т. Шевченка.
1, другий поверх) — засідання
духовно-просвітницького центру
«Спадщина».
Запрошуються лідери політичних партій і громадських
організацій, небайдужі мешканці
м. Вишгорода і району та громадські активісти — для внесення пропозицій та затвердження
календарного плану роботи КПЦ
«Спадщина» на 2016 р.
Докладніше за тел: 067-60354-81 (Степанія Сідляр, координатор зустрічі).

Програма

Мазепи громадяни сідають у легкові транспортні засоби, діяльність яких не пов’язана з перевезенням пасажирів. Це призводить до заторів
і аварійно-небезпечних ситуацій, зокрема — за
участю громадського транспорту (протягом декількох останніх років сталося багато дорожньотранспортних пригод).
Заходи, що вживаються працівниками Вишгородського ВП (нагляд за дорожнім рухом, виявлення та фіксування адміністративних правопорушень) не в повній мірі гарантують безпечне
пересування всіх учасників дорожнього руху.
Тому поліцією ініційовано розгляд питання щодо
перенесення автобусної зупинки, розташованої
поблизу супермаркету «BILLA», у більш безпечне місце, з меншою інтенсивністю руху пішоходів та більшою паркувальною можливістю автотранспорту.
Як повідомив редакції міський голова Олексій Момот, міськрадою вже виділено 50 тис. грн
на проектні роботи і наразі півмільйона грн виділяється на реалізацію першого — основного —
етапу програми «Безпечне місто».

Реформування
держслужби Закон
Верховна Рада прийняла закон
про реформу державної служби. На
підтримку законопроекту №2490 у
другому читанні і в цілому проголосував 261 народний депутат на засіданні в четвер, 10 грудня.
Даним законопроектом передбачається розмежування політичних
та адміністративних посад в органах
державної влади, а також проведення

Реабілітація у «Межигір’ї»?

Із Межигір’я влада хоче зробити реабілітаційний центр для
бійців АТО. Про це ще в середині жовтня говорив Президент
Петро Порошенко, а тепер оглядати територію приїхала велика
урядова делегація, керівники
п’яти міністерств.
Зведення у резиденції Віктора
Януковича реабілітаційного центру
для бійців АТО є незаконним. Про

Громадянське
суспільство

відкритих конкурсів при призначенні
чиновників.
У фінансовому плані законопроект
фактично скасовує спецпенсії, додаткові відпустки та надбавки окремим
галузям бюрократичного апарату.
Статус державних службовців
втратять Президент України, його
прес-секретар, радники, уповноважені та прес-секретарі, співробітники
секретаріатів Голови Верховної Ради
і його заступників, помічників-консультантів нардепів та суддів.
Закон набуде чинності з 1 травня
2016 року.

Депутатські будні

Де набратися бетонних блоків?
Олексій РОСТОВСЬКИЙ,
міський депутат 8-го округу
У суботу, 5 грудня, до мене
звернулися мешканці мікрорайону
«Берізки». Люди скаржилися, що
хтось викинув будівельне сміття в
лісосмугу за Церквою Бога Живого.
А вже у неділю, 6 грудня, справжні
активісти (Антон Вакуленко, Артем
Орлов, Лілія Тарновська, Максим Кацуба, Костянтин Сотников та інші небайдужі) без зайвих гасел назбирали
КамАЗ непотребу. Ми також перегородили дорогу до прибраної ділянки

бетонним блоком.
Сміття вивезли на районне сміттєзвалище. Автомашину і кошти, які
треба заплатити за прийом певного
об’єму на сміттєзвалищі, надав підприємець Микола Коваль. Але за два
дні (у середу, 9 грудня) на мальовничій і чистій галявині знову виросла
купа будівельного сміття.
Два запитання: може, організувати цілодобове патрулювання зеленої
зони «народними дружинами»? І де ж
узяти стільки бетонних блоків, аби ліс
не засмічували ті, хто економить на
сміттєвивозі?

Пряма мова

Вишгород

12 грудня

2015 року
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«Вибір у нас невеликий: чекати, поки руїни будинку накриють
нас у квартирах, або братися до справи самим»
Розпитували
Марина КОЧЕЛІСОВА та Лілія ЯНЧУК
Держава, що давним-давно не виконує своїх гарантій щодо
власних громадян, «спустила» на місця і розв’язання проблем, які
накопичувалися десятками років. Першого липня ц. р. вступив у
силу Закон України № 417/1 «Про особливості здійснення права
власності у багатоквартирному будинку» — та лише 5 % українців
знають про те, що саме він регламентує. Між тим, ще з моменту
приватизаціїї першої квартири в будинку мешканці багатоквартирНагадаю, що у розрахунку тарифу на
утримання будинку та прибудинкової території є така складова «утримання внутрішньобудинкових систем» (електро-, водо- і теплопостачання та водовідведення). Монополіст
подавав безпосередньо в квартиру світло,
тепло і воду, а за комунікації в будинку (в тариф це вкладено «утримання будинку») несла
відповідальність управляюча компанія. І на
цьому етапі було дуже багато проблем.
Монополісти, зокрема — «Київенерго»,
змушували всі «лежаки» в будинках передавати їм. Але ж, якщо будинок інвестиційний,
збудований за кошти мешканців (а приватні
управляючі компанії в м. Києві — це завжди
інвестиційні будинки), то ні один директор не
міг підписати такі документи, передати чуже
майно у власність КМДА, а потім — у довірче
управління «Київенерго»!
Чотири місяці шукали компромісні рішення, тексти договорів були перероблені повністю, за кожну кому, за кожне слово була війна
— і, врешті-решт, дійшли згоди. На сьогоднішній день ця система працює. Я не кажу, що
вона ідеальна. але хоча б якийсь відносний
паритет інтересів зараз вже є.
— Алло Олександрівно, на останньому
засіданні виконкому міськради Ви підкреслили, що у Вишгороді з комунальним господарством буде легше розібратися, ніж у
Києві. Поясніть — чому?
І ще одне. Чи є перспективи розвитку у
сфері надання послуг з утримання будинків та прибудинкових територій, обслуговування внутрішніх мереж будинків, ліфтів
та іншого саме комунальними структурами, чи майбутнє за приватними ЖЕКами та
ОСББ?
— Гарне запитання. Я гадаю, є перспективи розвитку насамперед тому, що керівництво
міста, новообраний мер і депутати, розуміють
всю проблематику того, що відбувається у цій
сфері.
Чому у Вишгороді легше, ніж у Києві?
Тому що Київ — дуже велике місто, а чим
більший організм — тим важче ним управляти. Київ — це столиця, де забагато політичних
інтересів, розподілу між політичними партіями
навіть районів, і там, на мою думку, треба вивести питання ЖКГ за рамки політики, щоб
навести якийсь лад. За моєю інформацією,
керівниками великих комунальних підприємств — 10 районів по 500 будинків — призначаються люди, які до житлово-комунального
господарства і взагалі до управління будинками та надання послуг ніякого відношення не
мали. Звісно, в Києві більше коштів, але вони
розпорошуються між тим величезним житловим фондом, який там є.
У Києві створені громадська організація
«Ефективний власник», «Спілка власників
житла», процес інформування людей про
те, що «порятунок потопаючих — справа
рук самих потопаючих», — іде. Щоправда, є
суб’єктивні й об’єктивні причини, чому це не
відбувається більш жваво. У Вишгороді, я
сподіваюся, це буде швидше, тому що є розуміння з боку міськради. Сподіваюся на розуміння з боку мешканців міста.
Без усвідомлення, що будинок — це їхня
власність і що ми, працівники КП ЖКГ, всього
лише виконуємо послугу по утриманню цих
будинків, співпраці між підприємством, яке я
зараз очолюю, і безпосередньо замовниками, тобто співвласниками будинків, не вийде.
Мені важливо, щоб люди це розуміли, і я сподіваюся, що і міськрада, і газета, і радіо надаватимуть можливість висвітлювати житловокомунальні питання. Я намагатимусь, із свого
боку, пояснювати, маю досвід проведення семінарів з приводу управління багатоквартирним будинком, проводитимемо тренінги й семінари — щоб люди розуміли, що таке ОСББ,
з чого почати і що робити надалі.
— Але ж практично 90 відсотків міського комунального фонду – це будівлі старі,
багатьом понад півстоліття, вони потребують капітального ремонту покрівель, вну-

них будинків фактично вже є співвласниками свої будинків, а з із
1.07.2015 і несуть відповідальність за свій будинок і за все, що в
ньому є. Зокрема — відповідають за обрання того, хто буде обслуговувати будинок, за стан помешкань, комунікацій тощо.
Чого нам очікувати, що зрозуміти і з чого почати? Газета «Вишгород» і районне радіо звернулися по роз’яснення до фахівця. У
рубриці «Хто до нас прийшов?» запитання на житлово-комунальну
тему газета «Вишгород» і районне радіо озвучили Аллі Радівіловській, що віднедавна очолює міський ЖЕК.
(Початок див. на стор. 8 газети «Вишгород» № 49 від 05.12.2015)

трішньобудинкових мереж і підвальних
приміщень, засклення під’їздів і втеплення
стін. Може, саме тому люди не дуже хочуть
взяти на себе відповідальність за таке житло?
І тут дуже важливі кроки ЖЕКу. Що планує зробити міське КПЖ і КГ для зменшення втрат тепла у багатоповерхівках взимку
через під’їзди, горища, підвали? Які плани
на майбутній рік по поточному ремонту покрівель, фасадів будинків?
— 90 відсотків зношеного житлового
фонду — це велика цифра. Але, мабуть, вишгородці, які звертали увагу на структуру тарифу, знають: у тарифи на утримання будинків
і прибудинкових територій не закладені капітальні ремонти (є якась дуже невелика частка
на поточні ремонти). Водночас, там відсутня
цифра на утримання паспортного столу, вона
перекривається з інших статтей, на утримання диспетчерської, на утримання тієї ж «аварійки», а вивезення сміття, після значного
подорожчання пального, взагалі на сьогодні
фактично четверта частина тарифу на утримання будинку.
Тариф затверджений у 2011 році — і все,
починаючи від матеріальних затрат, виділених на дрібні ремонти, на утримання ліфтів,
заробітна плата, навіть пальне — все пораховано по цінах того року. Зараз ціни дуже
виросли. І підприємство вже не вкладається в
цю цифру — для того, щоб утримувати штат і
платити зарплату та індексацію…
А якщо говорити про капітальні ремонти, то це можливо робити тільки за рахунок
міського бюджету. Міського бюджету на всі
будинки не вистачить, люди мають розуміти
це. Слід запровадити у місті програми співфінансування: кошти мешканців плюс частка
міста (позики з процентами і так далі) — тоді
вже можна розмовляти про ремонти, переобладнання тощо.
Стосовно планів… На сьогоднішній день
у міську раду передано програму стосовно
ремонтних робіт і всього, що має фінансуватися з бюджету міста. Як фінансуватиметься
— залежить від кількості коштів, які будуть у
міському бюджеті. Але, гадаю, що треба шукати компроміс. Це — співфінансування: місто
і мешканці.
— Ви вже трохи розібралися у роботі
КПЖ і КГ, яким бачите його склад (кількість фахівців), повноваження працівників,
графік роботи? Як Ви бачите розмежування функцій ЖЕКу і ОСББ: хто за що відповідатиме і, відповідно, виконуватиме і
сплачуватиме? З чого гадаєте почати і на
який період розраховані ваші плани?
— Так, у мене було лише шість днів розібратися з тим, що відбувається на підприємстві, і це лише початок. Хазяйство велике,
багато нюансів, з якими я раніше не стикалася. Найбільша та найболючіша проблема
— затримка у виплаті заробітної плати вже
за чотири місяці. І вже поверхневий аналіз
причин проблеми виявив необхідність змінювати склад адміністрації (на сьогодні штат уже
скорочено на 12 одиниць). Думаю, більш детальний та поглиблений аналіз виявить решту
причин, що дозволить прийняти виважені та
ефективні шляхи виходу з кризи.
З того, що лежить на поверхні, можу виокремити — відсутність чіткої структури підприємства: хто кому підпорядкований. Відсутній
продуманий розподіл обов’язків та система
відповідальності. Не вистачає керівників середнього рівня, тобто майстрів. І одна з найболючіших проблем, що лежить на поверхні,
— відсутня чітка зрозуміла і контрольована
система виконання заявок на ремонти.
Крім того, на мій погляд, сама по собі
структура, яка займається таким видом діяльності, як управління та утримання будинків,
— це, перш за все, має бути клієнтоорієнтована компанія, що працює з людьми в режимі відкритого офісу. Має бути підрозділ, який
має працювати у режимі фронт-офісу, тобто
безпосередньо на передовій, щоб людина не

ходила по кабінетах, не шукала правди по
начальниках, відділах ЖЕКу і не збирала папірці — документи, довідки, відповіді на свої
питання.
Вважаю за потрібне об’єднати диспетчерську службу, паспортний стіл, відділ, який
займається розрахунками квартплати і надає
інформацію з приводу цих розрахунків, оплати і так далі — в Єдиний центр обслуговування клієнтів, і розмістити його зручно для
всіх, а години роботи призначити: з понеділка
по п’ятницю — з восьмої-дев’ятої до п’ятоїшостої години. Щоб вони працювали в режимі
онлайн, аби цілодобово можна було звернутися в Інтернеті. Крім того, щоб вони приймали
заявки, укладали договори з мешканцями,
якщо це потрібно, видавали довідки і так далі
— по принципу Єдиного вікна: отримати все
в одному місці, а не ходити по всіх кабінетах.
Цей принцип був підтриманий безпосередньо мером міста, виконкомом міської ради
— і зараз, у грудні ц. р., ми дану роботу проводитимемо: будемо об’єднувати, визначати
перелік обов’язків, будемо рухатись у цьому
напрямку.
Стало зрозуміло, що має бути єдине програмне забезпечення, аби працював весь
офіс. У КПЖ і КГ зараз є програмне забезпечення, але воно не відповідає вимогам сьогодення та не дозволяє виконувати намічені
завдання.
Треба встановити програму, яка би дозволяла всьому офісу працювати в єдиному
інформаційному полі, не дублюючи функції
один одного та витрачаючи час, зокрема, і
приймати заявки, і укладати договори, і вести роботу з боржниками, здійснювати нарахування, розносити платежі, вести бух. облік
та склад, вести обробку листів і здійснювати
побудинковий облік, щоб кожний будинок
можна було виділити як окрему одиницю, в
онлайн-режимі побачити, скільки коштів витрачається на його утримання.
Крім того, сподіваюся, що буде втілена в
життя ідея інтегрованого з програмою, в якій
працює офіс, сайту з онлайн-кабінетами для
кожного абонента (чи клієнта), щоб можна
було давати заявки, отримувати квитанції,
бачити нарахування та оплати, здійснювати
оплати, писати листи і спілкуватися з мешканцями в режимі онлайн. Я сподіваюся, що
найближчим часом ми почнемо все це запроваджувати.
Програми після встановлення ще треба
адаптувати конкретно під підприємство, під
місто, під законодавство. Розраховуємо, що
впродовж півроку буде відпрацьовано вже
повністю основні бізнес-процеси, які задіяні в
обслуговуванні людей.
— Алло Олександрівно, поясніть — у
розрізі законодавства — чому так важливо, щоб люди самі брали на себе управління своєю спільною власністю — якщо
вони були до цього не готові 20 років тому,
коли стан житлового фонду був набагато
кращий, та й тепер іще не готові, особливо
там, де приватизовано не весь багатоквартирний будинок? Чого нам слід чекати, що
зрозуміти і з чого почати?
— Вдумайтесь: кому болітиме чужа власність? Якщо у вашого сусіди є автомобіль, ви
ж не думаєте весь час, чи гарно він їздить, чи
треба його ремонтувати — бо це не ваш автомобіль.
Якщо будинок — спільна сумісна власність, — то перш за все люди бачать, у якому
він стані. Якщо вони чекають, що їм манна небесна впаде: може, через п’ять, може, через
10 років дійде черга, і місцева рада врешті виділить кошти на ремонт саме їхнього будинку
— то весь цей час, поки вони чекають, будинок
продовжує розвалюватися і продовжує погіршуватись його стан. Якщо не вистачає коштів
відремонтувати труби в будинку в цьому році,
в наступному вони не будуть відремонтовані і
протікатимуть — то руйнуватимуться і всі конструкції у підвалі. І все буде погіршуватись і
погіршуватись.

Об’єднання співвласників багатоквартирних будинків, це, перш за все, — механізм
прийняття колективних рішень. Якщо люди
усвідомлюють цю просту річ, то, незалежно
від того, будуть вони самі утримувати свій
будинок або наймуть когось обслуговувати
їхню спільну власність, це робити потрібно.
Раджу переглянути і дотепер актуальний
матеріал http://blogs.pravda.com.ua/authors/
montyan/506c36f74bffd/

Зрозумійте, чим більше років проходить
без ремонту, тим більше треба капіталовкладень, аби навести лад. Якщо люди самі нічого
не робитимуть, може настати момент, коли
вони залишаться під руїнами.
— Які важелі впливу на тих, хто не приватизував свої помешкання і кому байдуже
до стану будинку? На тих, хто не вважає це
за потрібне (навіть у старих кооперативних
будинках) платити за недобросовісного сусіду? Або на тих, у кого немає ресурсів на
капремонти?
— Розділимо питання на два аспекти:
квартира не приватизована і у квартири є
власник, конкретна фізична особа. Неприватизоване житло — це власність громади (за
яку відповідає місцевий орган самоврядування міськрада або її структура). Якщо у будинку 100 квартир і п’ять — не приватизовані, то
кошти в них вкладатиме рада. Приватизоване
ж помешкання переходить у спадок, і спадкоємці заплатять всі борги, аби переоформити
право власності.
Нагадаю, що базовий на сьогодні закон
№ 417/1, який вступив у силу 01.07.2015 р.,
роз’яснює, хто за що відповідає у багатоквартирному будинку, і стосується кожного
громадянина України, в якого є квартира. Вже
минуло півроку, аби люди визначилися з тим,
хто буде управителем. На жаль, відповідні
міністерства і відомства дещо запізнюються
з прийняттям підзаконних актів, зокрема —
списання з балансу багатоквартирних будинків, які рахувалися в комунальній власності.
Зараз уже є деякі підзаконні акти, які дозволяють ці питання вирішувати.
— Дякуємо за змістовні відповіді, Алло
Олександрівно.
— Навзаєм — за цікаві запитання. Сподіваюся, що це не остання наша зустріч. Тем
— чимало, і люди мають право знати істинний
стан справ і приймати відповідальні рішення,
тобто втілювати у життя справжнє народовладдя.
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«Знак» Міжнародного дня інвалідів — підтримати і розрадити
Соціальна робота
Олександр КОНОНЕНКО
ФОТО — Галина МАКАРЕНКО

З нагоди Міжнародного дня інвалідів
працівники Територіального центру соціального обслуговування та міської ради,
депутати міської та районної рад зустрілися з людьми, що належать до цієї категорії,
поспілкувались з ними та вручити невеликі подарунки від підприємців та районної
організації Товариства Червоного Хреста
України.
Нелегко живеться людям з обмеженими
можливостями, але, завдячуючи тому, що поряд завжди є ті, хто готовий допомогти і підтримати у важку хвилину, вони не впадають
у відчай. «Для мене працівники територіального центру стали справжньою другою родиною, — каже Дмитро Манашок. — Адже вони
завжди «на зв’язку», знаходять час поспілкуватись зі мною, підтримують мене у всіх моїх
справах».
«Ми не маємо коштів, щоб допомагати
нашим підопічним продуктами, одягом, гігієнічними засобами, все це нам надають небайдужі люди, які добре розуміють чужий біль,

— говорить директор територіального центру
Наталія Рудько, — Окрім «красивої» продукції, нашим підопічним вручили також продуктові набори — про них потурбувався міський
депутат Анатолій Шока.
Не забули і про одну з підопічних стаціонарного відділення для постійного проживання територіального центру — Ольгу Гусєву,
що перебуває зараз на лікуванні у Вишгородській районній лікарні. Працівник терцентру
Людмила Норець відвідала її та вручила ліки
від підприємця, депутата міської ради Юрія
Попова та районної організації Товариства
Червоного Хреста України, набір продукції від
«Альянсу краси» та солодощі від територіального центру.
Любов Павлівна Маковецька рада була
вітати у своїй невеличкій, але затишній оселі
працівників міської ради: «Через хворобу не
часто можу відвідати заходи, які проводяться
в місті і на яких я би хотіла побувати, поспілкуватись із цікавими для мене людьми. І такі
зустрічі особливо гріють, бо бачу, що люди
щиро співчувають і підтримують».
«Я недавно на цій посаді, — говорить
секретар міськради Тетяна Бражникова (НА
ФОТО — разом із працівниками відділу з гуманітарних питань міськради Ольгою Мель-

ник і Оленою Солов’єнко). — Але, поспілкувавшись у ці дні з людьми, які мають обмежені
можливості, одинокими вишгородчанами похилого віку, бачу, що соціальній роботі серед
таких категорій людей треба приділяти більше уваги. Гадаю, що саме це і робитиме міськрада, новообраний депутатський корпус».
Нові соціальні проекти, спрямовані на поліпшення умов проживання і лікування людей
з обмеженими можливостями, і справді потрібні нашому місту і нашому району. Адже
навіть у цей день — Міжнародний день інвалідів — не до всіх дійшли відповідні організації
та благодійники, хтось так і лишився наодинці
зі своїми проблемами…

Звертатись до дорослих, у міліцію, але й самому вміти постояти за себе
Криміногенна ситуація
Вікторія ШМИГОРА
ФОТО — Андрій МАКСІМОВ, «Вишгород»

Все частіше ми стикаємось із повідомленнями в друкованій пресі та на телебаченні про зникнення дітей, про пограбування квартир, про хуліганські напади
і зґвалтування. Загострена кримінальна
обстановка вимагає концентрації почуття
небезпеки, моральної готовності протистояти злочинцям — не тільки в дорослих,
а й у дітей.
Нещодавно юна вишгородчанка ледь не
стала жертвою вочевидь психічно хворого…
Дівчинці 10 років, маленька, тендітна. Дитина
мешкає по просп. Т. Шевченка, 9-а. Те, що
вона розповіла, — шокувало!
Вона поверталась із прогулянки після
17:00. Сутеніло. Ззаду підійшов чоловік, закрив рукою їй рот і очі та потягнув у сіре авто.
Втрутився випадковий перехожий — ударив
нападника по обличчю. Дівчинка кинулась навтьоки. Обличчя нападника не запам’ятала,
той був у капюшоні…
От звідки беруться такі виродки?! Просто
не вкладається в голові.
На щастя, все закінчилось добре. Бо

НЕобмежені можливості
Лідія ШКУРКО,
заступник директора ВРС ЗОШ «Надія»
Третього грудня у всьому світі відзначили Міжнародний день інвалідів. До вихованців спеціальної районної загальноосвітньої школи «Надія» в цей день зазвичай
приходить чимало друзів, гостей, небайдужих людей, що переймаються проблемами
особливої дитини.
Виховний захід «Ангел з одним крилом»
розпочався переглядом зворушливого ролика про діток з обмеженими можливостями.
А потім на імпровізовану сцену вийшли майбутні випускники Микола Григорьєв та Діана
Мережа, котрі запропонували поговорити про
людей, яким доля дала лише одне крило, але
не зробила недосяжними їхні мрії, надії та спо-

страшно й подумати, що могло спіткати дівчинку.
Як би не хотілось витягувати дітей із-за
ширми рожевого безтурботного дитинства,
але їм необхідно знати, що в житті є не тільки світло, розуміти, що зло можуть творити
не лише казкові злодії, а й на перший погляд
приємний дядечко, знайомий із сусіднього
під’їзду, ровесник і навіть... друг. І, виявляється, навчитися протистояти недобрим намірам
і вчинкам треба набагато раніше, ніж отримати паспорт, досягнути повноліття, закінчити
університет…
Життя повне несподіванок, а часом і небезпеки. Тому слід бути хоробрим, але водночас і обачним. Можна сподіватись на дорослих, на міліцію, але й самому вміти постояти
за себе. У першу чергу, старатись не потрапляти в небезпечні ситуації, а коли вже потрапив — знати, як себе поводити.
Ми поцікавились у правоохоронців, чи
проводиться відповідна роз’яснювальна робота у школах з дітьми та батьками.
… У Вишгороді до цієї проблеми підійшли
комплексно. У школах міста та району проводять профілактичні бесіди, на яких фахівці
Вишгородського райвідділу ознайомлюють із
можливою небезпекою та вчать реагувати,
роздають пам’ятки «Як не стати жертвою зло-

чину». Постійно працюють піші патрулі та два
мобільні.
Зокрема, цими питаннями займається підполковник поліції Роман Бежук:
«Ми зустрічаємось із дітьми, вчителями.
Звісно, обставини бувають різні, і не все, безумовно, залежить від нас, але якщо дорослі й
діти будуть дотримуватися певних елементарних правил поведінки, поводитимуться обережніше, то ймовірність уберегти своє життя,
здоров’я, гідність від злочинного посягання
значно зростає.
Що ж слід робити в криміногенних ситуаціях? Пропоновані поради, природно, не є панацеєю від усіх бід, але якоюсь мірою зменшать
небезпеку стати жертвою злочину. Комусь
вони здадуться простими і наївними, але в їх
простоті — ефективність, а часто — порятунок.
Так, увечері, по можливості, не ходіть поодинці. Коли все-таки треба пізно повертатися, зателефонуйте рідним чи знайомим, щоб
вони зустріли вас у під’їзді, поблизу будинку
чи на зупинці. Уникайте безлюдних, неосвітлених місць. Якщо на вас напали, голосно
кличте на допомогу».
Правоохоронець радить не вступати у конфлікти з незнайомими людьми, не ходити в
темний час доби, але, якщо біда все-таки трапилася, то своєчасно звертатися до фахівців.

«Ефек тивніс ть
розкриття злочинів
залежить від своєчасного звернення
до міліції. Повідомляйте, а ми будемо
швидко реагувати.
Основним недоліком у таких випадках в діях батьків, як
Підполковник поліції
і в наведеному приРоман Бежук
кладі, є незверненТел. (096) 567-43-66
ня, або несвоєчасне
звернення до правоохоронних органів. Це унеможливлює викриття таких осіб по гарячих слідах або в разі, коли
потерпілі взагалі не звертаються, — ці справи переходять у розряд латентних випадків,
що сприяє повторному вчиненню злочинів. У
правоохоронних органах розроблено невідкладний порядок дій при виникненні таких ситуацій, є фототека осіб, схильних до вчинення
таких злочинів, або які були раніше засуджені
за скоєння подібного.
Весь цей комплекс невідкладних першочергових дій дає можливість викрити осіб, що
порушують закон. Але ж, знову наголошую, —
при обов’язковому зверненні до правоохоронних органів», — підсумував Роман Бежук.

«Ангел з одним крилом»
дівання. Діти наголосили, що, коли людина обмежена в здоров’ї, їй обов’язково дарується
талант і добре серце.
Життєвою радістю та світлими емоціями
була пронизана кожна хвилина дитячого концерту, у якому взяли участь учні школи. Діма
Сімороз, Костя Коломієць та Ілля Мілецький
читали гуморески, Андрійко Кучерявий та
Іринка Ніколаєнко виконали пісню «Хом’ячок»,
вірші про Україну читали Ліза Осипенко та
Діма Швець разом із мамою Валентиною Петрівною. Пісню «Одна калина» заспівав Армен
Мартиросян. Діана Ливковець, Іринка Ніколаєнко та Настя Куценко виконали український
танок. Вірші про доброту декламували Артем
Чуняєв та Саша Зуров. Добрі друзі школи,
учні 11 класу Вишгородської ЗОШ І-ІІІ ступенів
№1 Каріна Мартиросян, Катерина Солонікова

та Діана Ященко подарували всім присутнім
пісню про мир та злагоду на нашій землі.
Директор школи Володимир Дука побажав дітям і батькам здоров’я, учителям — невичерпної енергії та мудрості. Багато теплих
слів говорили гості. Голова Вишгородської
райдержадміністрації Олександр Горган та
голова районної ради Ростислав Кириченко
наголосили на тому, що пріоритетом у роботі влади є і буде соціальний захист та вирішення проблем людей з обмеженими можливостями. Президент благодійного фонду
«Гіппократ» Ольга Решетняк пообіцяла вихованцям школи якісний медогляд і зауважила, що відмінностей між особливими дітьми
та їхніми ровесниками не помітила — вони
такі ж дотепні та жартівливі. Депутати міської ради Олександр Шамота та Віталій Сар-

дак, голова районної організації Товариства
Червоного Хреста України Ірина Правдива,
директор районного центру соціальних служб
для сім’і, дітей та молоді Світлана Ворвинець,
представник благодійного фонду «Берегиня»
Ірина Гаврищук, член Куреня Шостокрилих
Вишгородської Станиці «Пласту» Анастасія
Танасюк говорили дітям щирі слова, бажали
бути сильними духом, запевняли в своїй підтримці та посильній допомозі. Були також і
подарунки: канцтовари, іграшки, цукерки. А
Світлана Свистун (кафе «Кирпулька») щедро
пригостила учнів смачною піцою та рум’яними
пиріжками.
Щира вдячність усім, хто знайшов можливість завітати до нашої школи, підтримав діток із особливими потребами й їхніх батьків
своєю присутністю та добрим словом.
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Ми не повинні забувати людей, які перші, ризикуючи своїм життям, прийняли на себе
небезпечну хвилю радіації та взяли участь у ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи
Влас. інф.
У квітні 2016 року в Україні вшанують
ліквідаторів Чорнобильської катастрофи
у зв’язку із 30-ми роковинами аварії на
ЧАЕС. Відповідну постанову 1477 за основу та в цілому Верховна Рада прийняла 12
листопада 2015 р.
Ініціатори Проекту Постанови (народні депутати Ярослав Москаленко, Анатолій
Дирів, Іван Рибак, Микола Томенко, Павло
Дзюблик і Віталій Чепинога) запропонували
уряду:
— розробити та затвердити План підготовки державних заходів до 30-х роковин
Чорнобильської катастрофи, вирішення в
установленому порядку питання щодо його
фінансування з Державного бюджету України та місцевих бюджетів, де передбачити:
— провести в Україні міжнародну науково-практичну конференцію;
— підготувати Національну доповідь до
30-х роковин Чорнобильської катастрофи;
— провести пам’ятні заходи з нагоди 30-х
роковин Чорнобильської катастрофи;
— оголосити 2016 рік Роком вшанування
пам’яті учасників ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС та її наслідків;
— звернутись до парламентів та урядів
країн-членів ООН і Європейського Співтовариства щодо об’єднання зусиль з надання
міжнародної допомоги у розв’язанні проблем
подолання наслідків Чорнобильської катастрофи;
— забезпечити проведення спеціалізованими медичними закладами диспансеризації
інвалідів з числа учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС та потерпілих дітей;
— забезпечити безкоштовне обстеження
з використанням КГ та МРТ учасників ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи
за направленнями ДУ «Національний науковий центр радіаційної медицини НАМН
України».
Також Кабінету Міністрів у проекті закону
про Державний бюджет України на 2016 рік
необхідно передбачити:
— запланувати видатки на фінансуван-

ня заходів, пов’язаних із 30-ми роковинами
Чорнобильської катастрофи;
— збільшити обсяги фінансування бюджетної програми «Комплексне медикосанітарне забезпечення та лікування онкологічних захворювань із застосуванням
високовартісних медичних технологій громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи»;
— збільшити видатки на пенсійне забезпечення інвалідів з числа учасників ліквідації
наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, потерпілих дітей та евакуйованих у 1986 році
із зони відчуження, щодо яких встановлено
причинний зв’язок інвалідності з Чорнобильською катастрофою;
— здійснювати виплату пенсій особам,
які постраждали внаслідок Чорнобильської
катастрофи, в повному розмірі без урахування одержаного заробітку (доходу);
— фінансувати реконструкцію Реабілітаційного центру для громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи,
ДУ «Національний науковий центр радіаційної медицини НАМН України» для забезпечення реабілітації постраждалих внаслідок
аварії на ЧАЕС та інших надзвичайних ситуацій;
— врахувати при визначені показників
обсягу медичної субвенції чисельності наявного населення міст обласного значення,
районів, які частково обслуговуються СМСЧ
Міністерства охорони здоров’я України;
— відновити фінансування бюджетної
програми «Забезпечення житлом громадян,
які постраждали внаслідок Чорнобильської
катастрофи».
Раді Міністрів Автономної Республіки
Крим, місцевим державним адміністраціям,
органам місцевого самоврядування визначається перелік заходів, які необхідно здійснити до 30-х роковин Чорнобильської катастрофи.
Від редакції.
Текст проекту чит. на сайті газети «Вишгород».
Надаємо увазі читачів доповнення і пропозиції до Закону від Вишгородського районного осередку Всеукраїнської організації
«Чорнобиль-86»:

До Дня вшанування
учасників ліквідації
наслідків аварії на
Чорнобильській АЕС

Народному депутату України
Москаленку Я. М.

Нехай сонце зігріває
вас своїм теплом
Шановні учасники ліквідації аварії на Чорнобильській атомній станції!
Від нашої громадської організації бажаємо вам
і вашим близьким міцного здоров’я, терпіння, щастя, великої удачі, шани і щирої поваги від людей.
Нехай сонце зігріває вас своїм теплом ще багато-багато років.
З глибокою повагою і вдячністю
Віктор ЛУК’ЯНЕНКО,
голова громадської благодійної спілки інвалідів
«Онкочорнобиль»

Шановний
Ярославе Миколайовичу!
Станом на 01.11.2015 року у Вишгородському районі пройшли місцеві
вибори, сформована нова депутатська каденція, обговорені всі гострі
питання на засіданнях ради Вишгородської організації «Чорнобиль-86».
Складні обставини сьогодення в
Україні (анексія Криму, загострення
конфлікту у Донецькій та Луганській
областях, фактично — невизначена війна, приток біженців, безладне
зростання цін на товари першого
попиту) призвели до падіння курсу
гривні, підвищення курсу валюти та
зниження життєвого рівня населення.
Відсутність пільгового забезпечення ліками та путівками на оздо-

Закон

ровлення, ліквідація IV зони, обкладання
податком депозитів, банкрутство деяких
банків погіршило і без того низький рівень
життя мешканців радіаційних зон, територій підвищеного радіаційного контролю
та ліквідаторів наслідків Чорнобильської
катастрофи.
На перший план сьогодні виносять проблеми забезпечення житлом вояків-інвалідів
АТО, біженців, заснування дошкільних установ та виявлення необхідної матеріальної
допомоги переселенцям. Проблеми чорнобильців відійшли на другий план.
Та ми не повинні забувати людей, які не
розбіглись по усіх закутках колишнього Радянського Союзу, а перші, ризикуючи своїм
життям, прийняли на себе непередбачену,
небезпечну хвилю радіації та безпосередньо взяли участь у ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи. Від імені вдів, дітей
загиблих ліквідаторів і всіх чорнобильців
дякуємо, що Ви не забули про це, підготовили, а Верховна Рада України прийняла
постанову № 1477 «Про вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС та
про заходи пов’язані з 30-ми роковинами
Чорнобильської катастрофи». Нам приємно
було почути звістку про це 18-го листопада
по Вишгородському радіо.
Просимо Вас розглянути та підтримати
наші пропозиції, прийняті на засіданні ради
Вишгородського районного осередку Всеукраїнської спілки ліквідаторів-інвалідів «Чорнобиль-86»:
1. Відновити стару назву центрального
проспекту міста Вишгород: проспект Молодіжний названий так на честь будівельників
Київської ГЕС.
2. Відновити табличку, яка зникла після
реконструкції площі перед БК «Енергетик»
і закріпити назву «Площа імені Г. І. Строкова».
3. Встановити пам’ятний знак енергетикам на перехресті вул. Н. Шолуденка і просп.
І. Мазепи. Для розробки робочого проекту
та скульптурної моделі пам’ятного знаку передбачити в місцевому бюджеті міста 15-20
тисяч грн.
4. Передбачити спорудження пам’ятних
плит з переліком підрозділів — учасників будівництва Київської комсомольської ГЕС.

Міські депутати, все залежить від вас!
Петро ЖУЛАНОВ,
голова міської ради ветеранів
Міська рада ветеранів щиро дякує
Вишгородській міській раді за надане для
ветеранської організації нежитлове підвальне приміщення площею 114,33 кв. м
(вул. Б. Хмельницького, 7). Цього ми домагалися багато років, оскільки без свого
приміщення не могли повною мірою виконувати статутні вимоги організації.
Перебуваючи в неналежних побутових
умовах, міська рада ветеранів все одно проводила значну роботу з виховання молоді.
Тож, маючи своє приміщення, впевнений –
наші успіхи зростуть багаторазово.
Проте тепер слід це приміщення переобладнати. Адже:
1. Світильники та лампи не відповідають
нормам освітленості для приміщень з великим скупченням людей і потребують заміни.

2. Площі віконних рам і прорізів занижені,
а тому занижена і природна освітленість.
3. Віконні рами не пристосовані для провітрювання і потребують заміни.
4. Коридор для проходу в робоче приміщення не має природного, хоча б вторинного
освітлення, оскільки відсутні світлові прорізи
в стіні.
5. Віконні прорізи не захищені сталевими
гратами від злому і проникнення в приміщення сторонніх осіб.
6. Під вікнами виник стихійний майданчик
для стоянки автомобілів, які закривають світло, а їхні вихлопні гази проникають у приміщення і отруюють повітря.
7. Стеля, підлога, стіни, санвузол потребують ремонту. Вентиляція не відповідає нормам.
8. Відсутня пожежна сигналізація.
9. Немає запасного виходу.
Це лише невеликий перелік недоліків

щодо освітлення та санітарно-технічних вимог до громадських будівель та приміщень.
Перебуваючи багато років разом із іншими організаціями в дуже тісних умовах, ми
мріяли про своє приміщення, але водночас
користувалися оргтехнікою сусідів, меблями,
охороною, іншими атрибутами повсякденного життя. Зараз у нас цього немає.
Спасибі, нам допомогли з меблями. Свого часу ми назвемо наших опікунів. Але до
цих пір не вирішено питання з роздягальнями, шафами для зберігання документів, з
дверима і замками.
Для освоєння приміщення та приведення
його у робочий стан потрібні кошти. На жаль,
організація ветеранів таких коштів не має.
У відповідності зі ст. 20 Закону України
«Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» та ст. 90 Бюджетного
Кодексу України, всі будівлі споруди, приміщення, транспортні засоби та інше майно, не-

5. Встановити пам’ятну дошку с переліком прізвищ учасників ліквідації наслідків
аварії на ЧАЕС.
6. Замовити нагрудний пам’ятний знак
для ліквідаторів до 30-річчя аварії на ЧАЕС.
7. Погодити перелік можливих державних нагород до 30-річчя Чорнобильської катастрофи для учасників ліквідації аварії на
ЧАЕС.
8. До 30-річчя Чорнобильської катастрофи за матеріалами організації випустити
«Книгу пам’яті» Вишгородського районного
осередку ВСЛІ «Чорнобиль-86».
9. Включити до плану роботи міста Вишгорода на 2016 рік пам’ятні заходи з підготовки до 30-річчя з дня Чорнобильської катастрофи.
10. Доручити депутату Вишгородської районної ради О. О. Приходьку взяти участь у
вирішенні питань територіального значення.
З повагою
Ігор МАГАЛА, учасник ліквідації
аварії на ЧАЕС голова Вишгородського
районного осередку Всеукраїнської
організації «Чорнобиль-86»; Іван БУРДАК,
учасник ліквідації аварії на ЧАЕС, учасник
організації (створення) Вишгородського
району — перший заступник голови
райвиконкому, академік УАН, голова
відділення економіки і управління
академії, доктор економічних
наук, професор Міжрегіональної
спілки письменників України, член
Міжнародного співтовариства
письменних спілок, лауреат літературномистецької премії імені НечуяЛевицького, почесний громадянин м.
Вишгорода та Вишгородського району;
Василь КЛИМИК, член Національної
спілки архітекторів і Національної
спілки художників України, заслужений
художник України, почесний громадянин
міста Вишгорода; ліквідатори аварії на
ЧАЕС — члени ради Вишгородського
районного осередку Всеукраїнської
спілки «Чорнобиль-86» (13 підписів);
удови загиблих ліквідаторів організації
«Чорнобиль-86» (37 підписів);
ліквідатори-інваліди організації
«Чорнобиль-86» і будівельники Київської
ГЕС та ГАЕС (94 підписи).

Справи ветеранські
обхідне для виконання статутних обов’язків
ветеранських організацій, безкоштовно надається органами державної влади та місцевого самоврядування. Тож, відповідно до
розрахунку-обґрунтування, рада ветеранів
розробила програму фінансової підтримки
міської організації ветеранів і направила її
Вишгородському міському голові на розгляд
міською радою та для включення до бюджету
міста на 2016 рік. Тепер від депутатів міської
ради залежатиме благополуччя ветеранської
організації та її членів: пенсіонерів усіх категорій, ветеранів війни, праці та військової
служби, дітей війни, інвалідів та інших членів
організації.
Рада ветеранів звертається до міського
голови, секретаря і депутатів із проханням
– підтримати наше звернення і включити в
міський бюджет- 2016 суму коштів, необхідну
для створення в приміщенні ветеранської організації належних побутових умов.
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Високошвидкісний Інтернет МТМ. Тел.: (093) 366-16-66; (095) 545-15-33; (098) 201-22-66
П О Н Е ДІ ЛО К , 14 ГР У Д НЯ
КАНАЛ 1+1
06:45, 07:10, 07:45, 08:10,
09:10 «Снiданок з 1+1»
07:00, 08:00, 09:00, 12:00,
16:45, 19:30, 23:15 ТСН
07:35 «Маша i ведмiдь»
09:30, 10:50, 12:30
«Мiняю жiнку - 5»
12:20 «10 хвилин з
прем’єр-мiнiстром»
14:45 «Сiмейнi
мелодрами -6»
15:45 «Одруження
наослiп»
17:15 Т/с «Заборонене
кохання»
21:00 Т/с «Останнiй
москаль»
22:00 «Грошi»
23:30 «Мiнкульт»
00:00 Х/ф «Викуп»
УТ-1
06:00, 07:00, 08:00, 18:30,
21:00 Новини
09:00 ПРОФIЛАКТИКА
ПЕРШОГО КАНАЛУ
14:40 Мультфiльми
15:20 Х/ф «Полковнику
нiхто не пише»
18:15 Новини. Свiт
18:55 Про головне

19:30 Реформуючи
Україну
20:00 Перша шпальта
20:30 Зроблено в Європi
21:25 Новини. Спорт
21:45 З перших вуст
21:50 Подорожнi
23:00, 00:00 Пiдсумки
ТРК «УКРАїНА»
06:50, 07:15, 08:15 Ранок
з Україною
07:00, 08:00, 09:00, 15:00,
19:00 Подiї
09:15 Зоряний шлях
11:00, 19:45 «Говорить
Україна»
12:15 Реальна мiстика
13:15, 15:30 Т/с «Я поруч»
18:00 Т/с «Клан ювелiрiв.
Вiдплата»
21:00 Т/с «Крапка
кипiння»
23:00 Подiї дня
23:30 Х/ф «Потрiйний
форсаж»
ТОНіС
05:55 Х/ф
«Безприданниця»
07:20 Таке спортивне
життя. П. Тимощенко

09:00 ПРОФIЛАКТИКА
12:15 Прогулянки по
дикiй природi
14:00 Перехрестя живої
природи
16:50 «Алло, лiкарю!»
18:15 «Iпостасi спорту»
19:00 В гостях у Д.
Гордона. I. Поклад
22:00 DW- новини
22:10 Надздiбностi
тварин
23:00 Тисяча днiв планети
00:00 «Латинський
коханець»
ТЕТ
07:35 М/с «Чагiнгтон»
08:00 Мультик з Лунтиком
10:05 М/с «Клуб Вiнкс:
Школа чарiвниць»
11:00 Х/ф «Король
Дроздобород»
12:10 Повне
перевтiлення. Дiм за
тиждень
14:50 У ТЕТа тато!
17:00, 22:00 Країна У
18:00, 20:00 Т/с «Кухня»
18:30, 20:30 Т/с
«Свiтлофор»
23:00 Дайош молодьож

00:05 Т/с «Ангел або
Демон»
СТБ
06:00, 18:30 Т/с «Коли ми
вдома»
06:20, 16:00 «Все буде
добре!»
08:15 «Все буде смачно!»
09:10 «Зiркове життя.
Проклятi нагородами»
10:05 «Битва
екстрасенсiв 15»
12:20 «Танцюють всi!-6»
18:00, 22:00 «ВiкнаНовини»
20:00, 22:45 «Хата на
тата»
23:10 «Детектор брехнi 7»
00:40 «Один за всiх»
НТН
06:00 Х/ф «Iгри дорослих
дiвчат»
07:05 «Народний кухар»
09:10 Х/ф «Бумеранг»
11:15 Т/с «CSI: Лас-Вегас
- 10»
13:10, 14:15 Т/с «Полiцiя
Маямi»
14:00, 19:00, 23:15
«Свiдок»

15:00 Т/с «Паршивi вiвцi»
19:30 Т/с «Кулагiн та
партнери»
21:30 Т/с «Елементарно
- 3»
23:45 Т/с «Менталiст - 5»
НОВИЙ КАНАЛ
06:00, 07:15 Kids Time
06:02 М/c «Губка Боб Прямокутнi Штани»
07:17 Т/с «Друзi»
11:00 Х/ф «Дивергент»
14:00 Х/ф «Дивергент.
Роздiл 2: Iнсургент»
16:10 Т/с «Не родись
вродлива»
18:00 Абзац!
19:00 Ревiзор
22:00 Страстi за
ревiзором
МЕГА
06:00 Путiвник пригод
07:00 Небезпечна
Австралiя
09:40, 15:50 Правила
життя
10:30 Мiстична Україна
11:20, 17:40 Їжа богiв
12:10 Поплiчники Гiтлера
18:30 Далеко i ще далi

20:30 Фатальний
сценарiй
21:30 Скарби зi звалища
22:30 Таємницi Мiссiсiпi
23:30 Покер
ТРК «КИїВ»
08:00 Профiлактика
14:00, 15:10, 23:50
«Громадська
приймальня»
14:55, 16:00, 16:55, 20:55
«Вiдкритий мiкрофон»
15:00, 17:00, 19:00, 21:00,
23:00 «СТН»
16:20, 17:10 «У центрi
уваги»
18:50 «Паспортний стiл»
19:20, 21:25 «Столиця»
22:30 «Служба порятунку»
22:55 «Українська
Нацiональна Лотерея»
23:20 «Якiсне життя»
K1
06:30 «TOP SHOP»
07:40 «Чи знаєте ви,
що...»
08:10 «Мультфiльми»
08:45, 19:00 «Розсмiши
комiка»
09:40, 16:10 «Файна
Юкрайна»

10:45 Т/с «Всi жiнки вiдьми»
14:10, 20:00 «Орел
i Решка. Незвiдана
Європа»
15:10, 21:00 «Орел i
Решка. Ювiлейний сезон»
18:00 Т/с «90210: Нове
поколiння»
22:00 Х/ф «Повелитель
стихiй»
00:00 Х/ф «Пробач за
кохання»
ІНТЕР
06:35 Мультфiльм
07:00, 07:30, 08:00, 08:30,
09:00, 12:00, 13:45, 16:00,
17:40 Новини
07:15, 07:35, 08:10, 08:35
«Ранок з IНТЕРом»
09:20, 12:25 Т/с
«Сiльський романс»
14:05, 16:15 «Жди меня»
18:05, 19:05 «Стосується
кожного»
20:00 «Подробицi»
21:00 Т/с «Заради
кохання я все зможу»
22:40 Т/с «Двадцять рокiв
без кохання»
ICTV

06:35 Факти тижня
08:35 10 хвилин з
Прем’єр-мiнiстром
України
08:45 Факти. Ранок
09:15 Надзвичайнi
новини. Пiдсумки
10:10 Т/с «Путьова
країна»
11:10, 13:20 Х/ф
«Володар персня.
Хранителi персня»
12:45, 15:45 Факти. День
15:30, 16:10 Х/ф «Джек
Рiчер»
18:45, 21:05 Факти. Вечiр
20:20 Дiстало!
21:25 Свобода слова
5 КАНАЛ
07:00, 08:00, 09:00, 10:00,
11:00, 12:00, 13:00, 14:00,
15:00, 16:00, 17:00, 18:00,
19:00, 21:00, 22:00, 23:00,
00:00 Час новин
07:10, 07:32, 08:10,
08:25, 08:32, 09:15, 09:32
Iнформацiйний ранок на
5 каналi
07:30, 08:30, 09:30, 10:30,
11:30, 12:30, 13:30, 14:30,
15:30, 16:30, 17:30, 23:30

Час: Важливо
10:10, 10:32, 11:10,
11:32, 12:32, 13:32,
14:32 Наживо: пресконференцiя щодо
ситуацiї у зонi АТО
15:15, 15:32, 16:10,
16:32, 17:12, 17:32
Україна - понад усе!
(телемарафон)
19:50, 00:32 Час.
Пiдсумки дня
22:15 Стоп корупцiї!
23:15 Територiя закону
23:32 Кордон держави
2+2
06:00 Мультфiльми
08:00, 16:00 «Нове
Шалене вiдео поукраїнськи»
11:35, 16:55 «Облом.UA»
13:10 «Помста природи»
17:30, 19:00, 00:00
«ДжеДАI»
18:30, 23:30 «Спецкор»
19:20 «Секретнi
матерiали»
20:20 Х/ф «Останнiй
легiон»
22:30 Т/с «Череп i кiстки»
00:20 Х/ф «Воронка»

В I В ТО Р О К , 1 5 ГР У Д НЯ
КАНАЛ 1+1
06:00, 07:00, 08:00, 09:00,
12:00, 16:45, 19:30, 23:15
ТСН
06:45, 07:10, 07:45, 08:10,
09:10 «Снiданок з 1+1»
07:35 «Маша i ведмiдь»
09:30, 10:50, 12:20, 12:30
«Мiняю жiнку - 5»
14:05, 21:00 Т/с
«Останнiй москаль»
15:05 «Клiнiка»
15:45 «Сiмейнi
мелодрами -6»
17:15 Т/с «Заборонене
кохання»
22:00 «Новий iнспектор
Фреймут -3»
00:00 Х/ф «Чорний дрiзд»
УТ-1
06:00, 07:00, 08:00, 13:00,
18:30, 21:00 Новини
12:25 «Prime-time» з
Мирославою Гонгадзе
13:15, 18:05 Час-Ч
14:25 Мультфiльми
15:00 Фольк-music
16:15 Подорожнi
18:15 Новини. Свiт
19:30 ДебатиPRO

21:25 Новини. Спорт
21:45 З перших вуст
21:50 Вiйна i мир
23:00, 00:00 Пiдсумки
ТРК «УКРАїНА»
06:00, 12:15 Реальна
мiстика
07:00, 08:00, 09:00, 15:00,
19:00 Подiї
07:15, 08:15 Ранок з
Україною
09:15 Зоряний шлях
11:00, 19:45 «Говорить
Україна»
13:15, 15:30, 21:00 Т/с
«Точка кипiння»
18:00 Т/с «Клан ювелiрiв.
Вiдплата»
23:00 Подiї дня
23:30 Т/с «C.S.I.. Мiсце
злочину Майамi»
ТОНіС
06:10 Євромакс
06:30, 21:35 Дивовижний
свiт
10:00, 16:50 «Алло,
лiкарю!»
12:15 Rock Time з Петром
Полтарєвим

13:00 Незвичайнi
культури
14:00, 23:00 Тисяча днiв
планети
15:40, 22:10 Надздiбностi
тварин
17:45 «Соцiальний статус:
ваша пенсiя»
18:20 «Мистецтво i час»
19:00 В гостях у Д.
Гордона. I. Поклад
00:00 «Латинський
коханець»
ТЕТ
07:35 М/с «Чагiнгтон»
08:00 Мультик з Лунтиком
10:05 М/с «Клуб Вiнкс:
Школа чарiвниць»
11:00 Х/ф «Столику,
накрийся»
12:10 Повне
перевтiлення. Дiм за
тиждень
14:50 У ТЕТа тато!
17:00, 22:00 Країна У
18:00, 20:00 Т/с «Кухня»
18:30, 20:30 Т/с
«Свiтлофор»
23:55 Т/с «Любить не
любить»

СТБ
07:55 «Все буде смачно!»
08:50 «Зiркове життя.
Покаранi за роль»
09:45 Х/ф «За двома
зайцями»
11:05 «Битва
екстрасенсiв»
12:40 «Танцюють всi!-6»
16:00 «Все буде добре!»
18:00, 22:00 «ВiкнаНовини»
18:30 Т/с «Коли ми
вдома»
20:00, 22:45 «Кохана, ми
вбиваємо дiтей»
00:00 «Один за всiх»
НТН
06:00 Х/ф «Легенда про
княгиню Ольгу»
08:30 Ранковий «Свiдок»
09:00 «Кримiнальнi
справи»
09:50 Т/с «Ледi-детектив
мiс Фрайнi Фiшер»
12:00, 21:30 Т/с
«Елементарно - 3»
13:40, 14:15 Т/с «Полiцiя
Маямi»

14:00, 19:00, 23:15
«Свiдок»
15:45, 19:30 Т/с «Кулагiн
та партнери»
17:20 Т/с «Детективи»
23:45 Т/с «Менталiст - 5»
НОВИЙ КАНАЛ
06:05, 07:25 Kids Time
06:07 М/c «Губка Боб Прямокутнi Штани»
07:27 Т/с «Друзi»
10:50 Т/с «Не родись
вродлива»
18:00 Абзац!
19:00 Х/ф «Побіг iз
Шоушенка»
22:00 Х/ф «Форт «База
Клейтон»
23:50 Х/ф «Гра Ендера»
МЕГА
06:00 Путiвник пригод
08:40, 16:40 Правда
життя
11:20, 17:40 Їжа богiв
12:10 Поплiчники Гiтлера
13:50, 20:30 Останнi
племена
14:50 Скарби зi сховищ
18:30 Далеко i ще далi

21:30 Скарби зi звалища
22:30 Таємницi Мiссiсiпi
23:30 Несподiванi
злочинцi
ТРК «КИїВ»
07:00 «Ранок по-київськи»
09:30 «Київ музика»
13:00, 15:00, 17:00, 19:00,
21:00, 23:00 «СТН»
13:10, 15:10, 23:50
«Громадська
приймальня»
14:55, 16:00, 16:55,
18:55, 20:55 «Вiдкритий
мiкрофон»
16:20, 17:10 «У центрi
уваги»
19:20, 21:25 «Столиця»
22:55 «Українська
Нацiональна Лотерея»
23:20 «Життєвi iсторiї»
K1
07:40 «Чи знаєте ви,
що...»
08:10 «Мультфiльми»
08:45, 19:00 «Розсмiши
комiка»
10:45 Т/с «Всi жiнки вiдьми»

14:10, 20:00 «Орел
i Решка. Незвiдана
Європа»
15:10, 21:00 «Орел i
Решка. Ювiлейний сезон»
18:00 Т/с «90210: Нове
поколiння»
22:00 «КВН на БIС»
23:00 Т/с «Доктор Хаус»
ІНТЕР
06:35 Мультфiльм
07:00, 07:30, 08:00, 08:30,
09:00, 12:00, 14:00, 16:00,
17:40 Новини
09:20, 21:00 Т/с «Заради
кохання я все зможу»
11:15, 12:25 Д/с
«Слiдство вели... з Л.
Каневським»
13:40, 14:20 «Судовi
справи»
15:45, 16:15 «Сiмейний
суд»
18:05, 19:05 «Стосується
кожного»
20:00 «Подробицi»
22:40 Т/с «Двадцять рокiв
без кохання»
ICTV

08:45 Факти. Ранок
11:10, 16:45 Т/с
«Прокурори»
12:05, 13:20 Х/ф
«Червоний Капелюшок»
14:45 Т/с «Код
Костянтина»
16:25 Патруль.
Самооборона
17:45 Т/с «Путьова
країна»
18:45, 21:05 Факти. Вечiр
21:25 Т/с
«Володимирська, 15»
22:25 Т/с «На трьох»
23:20 Х/ф «Обитель зла5. Вiдплата»
5 КАНАЛ
07:00, 08:00, 09:00, 10:00,
11:00, 12:00, 13:00, 14:00,
15:00, 16:00, 17:00, 18:00,
19:00, 21:00, 22:00, 23:00
Час новин
07:10, 07:32, 08:10,
08:25, 08:32, 09:15, 09:35
Iнформацiйний ранок на
5 каналi
07:30, 08:30, 09:30, 10:30,
11:30, 12:30, 13:30, 14:30,
15:30, 16:30, 17:30, 23:30,

00:00 Час: Важливо
10:10, 10:32, 11:10,
11:32, 12:32 Наживо:
прес-конференцiя щодо
ситуацiї у зонi АТО
15:15, 15:32, 16:10,
16:32, 17:19, 17:32
Україна - понад усе!
(телемарафон)
19:50, 00:32 Час.
Пiдсумки дня
22:15 Стоп корупцiї!
2+2
07:35, 16:55 «Облом.UA»
08:10, 19:00, 00:00
«ДжеДАI»
08:30, 18:30, 23:30
«Спецкор»
09:00, 19:20 «Люстратор
7.62»
09:10 «Секретнi
матерiали»
09:25 Д/п «Летючий Хевiметал»
12:15 Х/ф «Повiтряний
мiст»
14:10 Т/с «Зоряна брама.
Всесвiт. Сезон 2»
20:00 Х/ф «Шостий день»
22:30 Т/с «Череп i кiстки»

СЕ Р Е ДА, 1 6 ГР У Д НЯ
КАНАЛ 1+1
06:00, 07:00, 08:00, 09:00,
12:00, 16:45, 19:30, 23:15
ТСН
06:45, 07:10, 07:45, 08:10,
09:10 «Снiданок з 1+1»
09:30, 10:50, 12:20
«Мiняю жiнку - 5»
12:30 «Мiняю жiнку - 7»
14:05, 21:00 Т/с
«Останнiй москаль»
15:45 «Сiмейнi
мелодрами -6»
17:15 Т/с «Заборонене
кохання»
22:00 «Одруження
наослiп»
00:00 Х/ф «Вiйна»
УТ-1
06:00, 07:00, 08:00, 13:00,
18:30, 21:00 Новини
11:30 Реформуючи
Україну
12:00 Засiдання Кабiнету
Мiнiстрiв України
13:15, 18:05 Час-Ч
18:15 Новини. Свiт
19:30 Т/с «Мафiоза»
20:30 Вересень
21:25 Новини. Спорт

21:50 Слiдство. Iнфо
22:40 Мегалот
23:00, 00:00 Пiдсумки
ТРК «УКРАїНА»
06:00, 12:15 Реальна
мiстика
07:00, 08:00, 09:00, 15:00,
19:00 Подiї
07:15, 08:15 Ранок з
Україною
11:00, 19:45 «Говорить
Україна»
13:15, 15:20, 21:00 Т/с
«Точка кипiння»
16:00 Глядач як свiдок
18:00 Т/с «Клан ювелiрiв.
Вiдплата»
23:00 Подiї дня
23:30 Т/с «C.S.I.. Мiсце
злочину Майамi»
ТОНіС
06:15 Калинове здоров’я
07:05, 22:00 DW- новини
07:25, 09:50, 13:55, 19:55
Мiс «Iнтернет-TV»
10:00, 16:50 «Алло,
лiкарю!»
12:10 «Джаз-коло»
13:00 «Соцiальний статус:
ваша пенсiя»

17:45 Донбас:
перезавантаження
19:00 В гостях у Д.
Гордона. I. Поклад
21:30 «Глобал - 3000»
22:10 Rock Time з Петром
Полтарєвим
23:55 «Натхнення»
ТЕТ
07:35 М/с «Чагiнгтон»
08:00 Мультик з Лунтиком
11:00 Х/ф
«Румпельштiльцхен»
12:10 Повне
перевтiлення. Дiм за
тиждень
14:50 У ТЕТа тато!
17:00, 22:00 Країна У
18:00, 20:00 Т/с «Кухня»
18:30, 20:30 Т/с
«Свiтлофор»
23:00 Дайош молодьож
23:55 Т/с «Любить не
любить»
СТБ
06:15, 16:00 «Все буде
добре!»
08:10 «Все буде смачно!»
09:05 «Зiркове життя.
Кохання без штампу»

10:05 «Зiркове життя.
Дiти, знищенi талантом»
11:00 «Битва
екстрасенсiв»
12:35 «Танцюють всi!-6»
18:00, 22:00 «ВiкнаНовини»
18:30 Т/с «Коли ми
вдома»
20:00, 22:45 «МастерШеф
- 5»
00:00 «Один за всiх»
НТН
06:40 Х/ф «Кур’єр на схiд»
08:30 Ранковий «Свiдок»
09:00 «Кримiнальнi
справи»
12:00 Т/с «Елементарно
- 3»
13:40, 14:15 Т/с «Полiцiя
Маямi»
14:00, 19:00, 23:15
«Свiдок»
15:45, 19:30 Т/с «Кулагiн
та партнери»
17:20 Т/с «Детективи»
21:30 Т/с «Удар у
вiдповiдь»
23:45 Т/с «Менталiст - 5»

НОВИЙ КАНАЛ
06:00, 07:15 Kids Time
06:02 М/c «Губка Боб Прямокутнi Штани»
07:17 Т/с «Друзi»
11:15 Т/с «Щасливi
разом»
16:10 Т/с «Не родись
вродлива»
18:00 Абзац!
19:00 Х/ф «У вигнаннi»
21:00 Х/ф «Божевiльна
їзда»
23:00 Х/ф «Корпорацiя
безсмертя»
МЕГА
06:00 Путiвник пригод
09:40, 15:50 Правила
життя
10:30 Мiстична Україна
11:20 Михайло Булгаков
12:10 Поплiчники Гiтлера
13:50, 20:30 Останнi
племена
14:50, 21:30 Скарби зi
сховищ
17:40 Їжа богiв
18:30 Далеко i ще далi
23:30 Покер

ТРК «КИїВ»
07:00 «Ранок по-київськи»
09:30 «Київ музика»
13:00, 15:00, 17:00, 19:00,
21:00, 23:00 «СТН»
13:10, 15:10, 23:50
«Громадська
приймальня»
14:55, 16:00, 16:55,
18:55, 20:55 «Вiдкритий
мiкрофон»
16:20, 17:10 «У центрi
уваги»
19:20, 21:25 «Столиця»
22:30 «Мiсто добра»
22:55 «Українська
Нацiональна Лотерея»
23:20 «Служба порятунку»
K1
07:40 «Чи знаєте ви,
що...»
08:10 «Мультфiльми»
08:45, 19:00 «Розсмiши
комiка»
09:40, 16:10 «Файна
Юкрайна»
10:45 Т/с «Всi жiнки вiдьми»
14:10, 20:00 «Орел
i Решка. Незвiдана

Європа»
15:10, 21:00 «Орел i
Решка. Ювiлейний сезон»
18:00 Т/с «90210: Нове
поколiння»
22:00 «КВН на БIС»
23:00 Т/с «Доктор Хаус»
ІНТЕР
06:35 Мультфiльм
07:15, 07:35, 08:10, 08:35
«Ранок з IНТЕРом»
09:20, 21:00 Т/с «Заради
кохання я все зможу»
11:15, 12:25 Д/с
«Слiдство вели... з Л.
Каневським»
13:40, 14:20 «Судовi
справи»
15:45, 16:15 «Сiмейний
суд»
18:05, 19:05 «Стосується
кожного»
20:00 «Подробицi»
22:40 Т/с «Двадцять рокiв
без кохання»
ICTV
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:20 Надзвичайнi
новини

11:05, 16:45 Т/с
«Прокурори»
12:00, 13:20 Х/ф
«Мисливцi за привидами»
12:45, 15:45 Факти. День
14:45 Т/с «Код
Костянтина»
16:25 Патруль.
Самооборона
17:45, 22:25 Т/с «На
трьох»
18:45, 21:05 Факти. Вечiр
21:25 Т/с
«Володимирська, 15»
23:25 Х/ф «Пробудження
зла»
5 КАНАЛ
06:20, 18:10 Мiсцевий час
07:00, 08:00, 09:00, 10:00,
11:00, 12:00, 13:00, 14:00,
15:00, 16:00, 17:00, 18:00,
19:00, 21:00, 22:00 Час
новин
07:10, 07:32, 08:10,
08:25, 08:35, 09:15, 09:35
Iнформацiйний ранок на
5 каналi
07:30, 08:30, 09:30, 10:30,
11:30, 12:30, 13:30, 14:30,
15:30, 16:30, 17:30, 00:00

Час: Важливо
10:10, 10:32, 11:10,
11:32, 12:32 Наживо:
прес-конференцiя щодо
ситуацiї у зонi АТО
15:15, 15:32, 16:10,
16:32, 17:20, 17:32
Україна - понад усе!
(телемарафон)
19:50, 00:32 Час.
Пiдсумки дня
23:20 Лiсова варта
2+2
07:35, 16:55 «Облом.UA»
08:30, 18:30, 23:30
«Спецкор»
09:00 «Люстратор 7.62»
09:10 «Секретнi
матерiали»
10:20 Д/п «Загубленi
свiти»
12:15 Х/ф «Повiтряний
мiст»
14:10 Т/с «Зоряна брама.
Всесвiт. Сезон 2»
19:20 «Цiлком
таємно»
20:20 Х/ф «Супертанкер»
22:30 Т/с «Череп
i кiстки»

Ч Е ТВ Е Р , 1 7 ГР У Д НЯ
КАНАЛ 1+1
06:00, 07:00, 08:00, 09:00,
12:00, 16:45, 19:30, 23:15
ТСН
06:45, 07:10, 07:45, 08:10,
09:10 «Снiданок з 1+1»
07:35 «Маша i ведмiдь»
09:30, 10:50, 12:20, 12:30
«Мiняю жiнку - 7»
14:05, 21:00 Т/с
«Останнiй москаль»
15:45 «Сiмейнi
мелодрами -6»
17:15 Т/с «Заборонене
кохання»
20:30 «Чистоnews»
22:00, 23:30 «Право на
владу»
УТ-1
06:00, 07:00, 08:00, 13:00,
18:30, 21:00 Новини
12:25 Слiдство. Iнфо
13:15, 18:05 Час-Ч
13:55 Спогади
14:25 Надвечiр’я. Долi
15:25 Бiатлон. Кубок
свiту. Спринт 10 км.
Чоловiки
18:15 Новини. Свiт
19:30 Т/с «Мафiоза»

21:25 Новини. Спорт
21:45 З перших вуст
23:00, 00:00 Пiдсумки
ТРК «УКРАїНА»
06:00, 12:15 Реальна
мiстика
07:00, 08:00, 09:00, 15:00,
19:00 Подiї
07:15, 08:15 Ранок з
Україною
11:00, 19:45 «Говорить
Україна»
13:15, 15:30, 21:00 Т/с
«Крапка кипiння»
16:00 Глядач як свiдок
18:00 Т/с «Клан ювелiрiв.
Вiдплата»
23:00 Подiї дня
23:30 Т/с «C.S.I.. Мiсце
злочину Майамi»
ТОНіС
06:15 «Глобал - 3000»
07:30, 07:55, 09:55, 13:50,
15:00, 18:30, 18:55, 20:55,
21:00 Модний журнал
10:00, 16:50 «Алло,
лiкарю!»
13:00 Донбас:
перезавантаження

16:00, 22:40 Дивовижний
свiт
17:45 «Соцiальний
статус»
18:20 «Ландшафтнi iгри»
19:00 В гостях у Д.
Гордона. К. Гусєва
22:10 Сили природи
00:00 «Латинський
коханець»
ТЕТ
07:35 М/с «Чагiнгтон»
08:00 Мультик з Лунтиком
10:05 М/с «Клуб Вiнкс:
Школа чарiвниць»
11:00 Х/ф «Червона
шапка»
12:10 Повне
перевтiлення. Дiм за
тиждень
14:50 У ТЕТа тато!
17:00, 22:00 Країна У
18:00, 20:00 Т/с «Кухня»
18:30, 20:30 Т/с
«Свiтлофор»
23:55 Т/с «Любить не
любить»
СТБ
06:05, 16:00 «Все буде
добре!»

08:55 «Зiркове життя.
Життя пiсля самогубства»
09:55 «Зiркове життя.
Допитися до слави»
10:50 «Битва
екстрасенсiв»
12:10 «Танцюють всi!-6»
18:00, 22:00 «ВiкнаНовини»
18:30 Т/с «Коли ми
вдома»
20:00, 22:45 «Зваженi та
щасливi - 5»
00:05 «Слiдство ведуть
екстрасенси»
НТН
07:05 Х/ф «Нiчний
мотоциклiст»
08:30 Ранковий «Свiдок»
09:00 «Кримiнальнi
справи»
09:55 Т/с «Ледi-детектив
мiс Фрайнi Фiшер»
12:00, 21:30 Т/с «Удар у
вiдповiдь»
13:40, 14:15 Т/с «Полiцiя
маямi»
14:00, 19:00, 23:15
«Свiдок»
15:45, 19:30 Т/с «Кулагiн

та партнери»
17:20 Т/с «Детективи»
23:45 Т/с «Менталiст - 5»

21:30 Скарби зi сховищ
23:30 Несподiванi
злочинцi

НОВИЙ КАНАЛ
06:02 М/c «Губка Боб Прямокутнi Штани»
07:17 Т/с «Друзi»
11:05 Т/с «Моя прекрасна
нянька»
16:10 Т/с «Не родись
вродлива»
18:00 Абзац!
19:00 Х/ф «Пророк»
21:00 Х/ф «Заплати
привиду»
22:50 Х/ф «Секретний
експеримент»

ТРК «КИїВ»
07:00 «Ранок по-київськи»
13:00, 15:00, 17:00, 19:00,
21:00, 23:00 «СТН»
13:10, 15:10, 23:50
«Громадська
приймальня»
14:55, 16:00, 16:55,
18:55, 20:55 «Вiдкритий
мiкрофон»
16:20, 17:10 «У центрi
уваги»
22:30 «Прогулянки
мiстом»
22:55 «Українська
Нацiональна Лотерея»
23:20 «Київськi iсторiї»

МЕГА
07:00 Вижити в свiтi
людей
07:50, 13:00 Вiдчайдушнi
рибалки
08:40, 16:40 Правда
життя
10:30 Мiстична Україна
11:20, 17:40 Їжа богiв
12:10 Поплiчники Гiтлера
19:30 У пошуках пригод
20:30 Останнi племена

K1
06:30 «TOP SHOP»
08:45, 19:00 «Розсмiши
комiка»
09:40, 16:10 «Файна
Юкрайна»
10:45 Т/с «Всi жiнки вiдьми»
14:10, 20:00 «Орел

i Решка. Незвiдана
Європа»
15:10, 21:00 «Орел i
Решка. Ювiлейний сезон»
18:00 Т/с «90210: Нове
поколiння»
22:00 «КВН на БIС»
23:00 Т/с «Доктор Хаус»
ІНТЕР
06:35 Мультфiльм
07:00, 07:30, 08:00, 08:30,
09:00, 12:00, 14:00, 16:00,
17:40 Новини
07:15, 07:35, 08:10, 08:35
«Ранок з IНТЕРом»
09:20, 21:00 Т/с «Заради
кохання я все зможу»
11:15, 12:25 Д/с
«Слiдство вели... з Л.
Каневським»
13:40, 14:20 «Судовi
справи»
15:45, 16:15 «Сiмейний
суд»
18:05, 19:05 «Стосується
кожного»
20:00 «Подробицi»
22:40 Т/с «Двадцять рокiв
без кохання»

ICTV
08:45 Факти. Ранок
11:05, 16:45 Т/с
«Прокурори»
12:00, 13:20 Х/ф
«Мисливцi за
привидами-2»
12:45, 15:45 Факти. День
14:45 Т/с «Код
Костянтина»
16:25 Патруль.
Самооборона
17:45, 22:25 Т/с «На
трьох»
21:25 Т/с
«Володимирська, 15»
23:25 Х/ф «Крутий
момент»
5 КАНАЛ
07:00, 08:00, 09:00, 10:00,
11:00, 12:00, 13:00, 14:00,
15:00, 16:00, 17:00, 18:00,
19:00, 21:00, 22:00, 23:00
Час новин
07:10, 07:32, 08:10,
08:25, 08:35, 09:15, 09:35
Iнформацiйний ранок на
5 каналi
07:30, 08:30, 09:30, 10:30,
11:30, 12:30, 13:30, 14:30,

15:30, 16:30, 17:30, 23:30,
00:00 Час: Важливо
10:10, 10:32, 11:10,
11:32, 12:32 Наживо:
прес-конференцiя щодо
ситуацiї у зонi АТО
15:15, 15:32, 16:10,
16:32, 17:19, 17:32
Україна - понад усе!
(телемарафон)
23:32 Будемо
жити
2+2
07:35, 16:55 «Облом.UA»
08:10, 19:00, 00:00
«ДжеДАI»
08:30, 18:30, 23:30
«Спецкор»
09:00, 19:20 «Люстратор
7.62»
09:10 «Секретнi
матерiали»
11:15 Д/п «Прихованi
мiста»
12:15 Х/ф «Супертанкер»
14:10 Т/с «Зоряна брама.
Всесвiт. Сезон 2»
20:20 «Хоробрi
серця»
22:30 Т/с «Череп i кiстки»
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П’ЯТ Н ИЦ Я, 1 8 ГР У Д НЯ
КАНАЛ 1+1
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»
09:30 «Мiняю жiнку - 7»
11:00, 12:20, 12:30
«Мiняю жiнку - 9»
14:05 Т/с «Останнiй
москаль»
15:45 «Сiмейнi
мелодрами -6»
17:15 Т/с «Заборонене
кохання»
20:20 «Вечiрнiй Київ
2015»
23:45 Х/ф «Греберси»
УТ-1
06:00, 07:00, 08:00, 13:00,
18:30, 21:00 Новини
11:40 Вересень
13:15 Час-Ч
15:25 Бiатлон. Кубок
свiту. Спринт 7,5 км.
Жiнки
16:55 Д/ф «Мiй
Афганiстан: повсякденнi

iсторiї про бомби та кулi»
18:15, 01:20 Новини. Свiт
20:30 «План на завтра» з
А. Рiнгiс
21:50 Перша студiя
23:00, 00:00 Пiдсумки
23:20 Вертикаль влади
ТРК «УКРАїНА»
06:00 Т/с «Рiвняння з
усiма вiдомими»
07:00, 08:00, 09:00, 15:00,
19:00 Подiї
11:00, 19:45 «Говорить
Україна»
12:15 Реальна мiстика
13:15, 15:30 Т/с «Крапка
кипiння»
18:00 Т/с «Клан ювелiрiв.
Вiдплата»
21:00 Х/ф «Чужi дiти»
23:30 Т/с «C.S.I.. Мiсце
злочину Майамi»
ТОНіС
07:05, 22:00 DW- новини
07:25, 09:50, 13:55, 19:55
Мiс «Iнтернет-TV»
10:00, 16:50 «Алло,

лiкарю!»
13:00 «Соцiальний
статус»
14:00, 23:00 Тисяча днiв
планети
17:45 Незвичайнi
культури
19:00 В гостях у Д.
Гордона. К. Гусєва
22:10 Надздiбностi
тварин
00:00 «Латинський
коханець»
ТЕТ
07:35 М/с «Чагiнгтон»
08:00 Мультик з Лунтиком
10:05 М/с «Клуб Вiнкс:
Школа чарiвниць»
11:00 Х/ф «Кiт у чоботях»
14:50, 04:15 У ТЕТа тато!
17:20 Країна У
21:40 Х/ф «Як утратити
друзiв i примусити всiх
тебе ненавидiти»
23:45 Х/ф «Дуже страшне
кiно 2»
СТБ

06:00 Х/ф «Корупцiя»
07:45 «Зiркове життя.
У полонi батькiвської
слави»
08:40 «Зiркове життя.
Дружина на мiльйон»
09:45 Х/ф «Не можу
сказати «прощавай»
11:35 Х/ф «Ой, ма-мочки!»
18:00, 22:00 «ВiкнаНовини»
18:30, 00:40 Т/с «Коли ми
вдома»
20:00, 22:45 «Танцюють
всi!-8»
НТН
06:40 Х/ф «Загублене
мiсто»
08:30 Ранковий «Свiдок»
09:00 «Кримiнальнi
справи»
09:50 Т/с «Ледi-детектив
мiс Фрайнi Фiшер»
12:00, 21:30 Т/с «Удар у
вiдповiдь»
13:40, 14:15 Т/с «Полiцiя

Маямi»
14:00, 19:00, 23:15
«Свiдок»
15:45, 19:30 Т/с «Кулагiн
та партнери»
17:20 Т/с «Детективи»
23:45 Т/с «Декстер - 5»
НОВИЙ КАНАЛ
06:02 М/c «Губка Боб Прямокутнi Штани»
07:17 Т/с «Друзi»
11:05 Т/с «Щасливi
разом»
19:00 Х/ф «Вавилон
нашої ери»
20:50 Х/ф «Страховик»
23:00 Х/ф «П’ятий вимiр»
МЕГА
09:40, 15:50 Правила
життя
10:30 Мiстична Україна
14:50 Скарби зi звалища
17:40 Михайло Булгаков
19:30 Навколо свiту.
Мiсця сили
21:30 Скарби зi сховищ

23:30 Несподiванi
злочинцi
ТРК «КИїВ»
07:00 «Ранок по-київськи»
13:00, 15:00, 17:00, 19:00,
21:00, 23:00 «СТН»
13:10, 15:10, 23:50
«Громадська
приймальня»
14:55, 16:00, 16:55,
18:55, 20:55 «Вiдкритий
мiкрофон»
16:20, 17:10 «У центрi
уваги»
19:20, 21:25 «Столиця»
22:30 «Якiсне життя»
23:20 «Прогулянки
мiстом»
K1
07:40 «Чи знаєте ви,
що...»
08:45, 19:00 «Розсмiши
комiка»
09:40, 16:10 «Файна
Юкрайна»
10:45 Т/с «Всi жiнки -

вiдьми»
14:10, 20:00 «Орел
i Решка. Незвiдана
Європа»
15:10, 21:00 «Орел i
Решка. Ювiлейний сезон»
18:00 Т/с «90210: Нове
поколiння»
22:00 «КВН»
01:45 «КВН на БIС»
ІНТЕР
06:25 Мультфiльм
07:00, 07:30, 08:00, 08:30,
09:00, 12:00, 14:00, 16:00,
17:40 Новини
07:15, 07:35, 08:10, 08:35
«Ранок з IНТЕРом»
09:20 Т/с «Заради
кохання я все зможу»
11:15, 12:25 Д/с
«Слiдство вели... з Л.
Каневським»
13:40, 14:20 «Судовi
справи»
18:05 «Стосується
кожного»
20:00 «Подробицi»
21:00 «Чорне дзеркало»

23:30 Х/ф «Солдати
невдачi»

Америку»
13:20 Х/ф «Коли Санта
впав на Землю»
15:25 «КВН»
19:10, 22:00 «Орел i
Решка»
21:00 «Орел i Решка.
Шопiнг 2015»
00:00 Х/ф «Запам’ятай
недiлю»

ICTV
07:45 Х/ф «Космiчний
джем»
09:30 Секретний фронт
12:45 Факти. День
13:45 Iнсайдер
14:50 Т/с
«Володимирська, 15»
18:45 Факти. Вечiр
19:10 Надзвичайнi
новини. Пiдсумки
20:10 Х/ф «Термiнатор-3.
Повстання машин»
22:15 Х/ф «Апокалiпсис»

07:30, 08:30, 09:30, 10:30,
11:30, 12:30, 13:30, 14:30,
15:30, 16:30, 17:30, 00:00
Час: Важливо
10:10, 10:32, 11:10,
11:32, 12:32 Наживо:
прес-конференцiя щодо
ситуацiї у зонi АТО
15:15, 15:32, 16:10,
16:32, 17:12, 17:32
Україна - понад усе!
(телемарафон)
22:15 Ток-шоу «Досвiд»

ICTV
08:45 Факти. Ранок
11:00 Х/ф «Космiчний
джем»
12:45, 15:45 Факти. День
13:10, 16:20 Т/с
«Сильнiше за вогонь»
17:45 Т/с «На трьох»
18:45, 21:05 Факти. Вечiр
21:25 Т/с
«Володимирська, 15»
23:50 Х/ф «Придорожнiй
клуб»
5 КАНАЛ
06:15, 18:10 Мiсцевий час
07:00, 08:00, 09:00, 10:00,
11:00, 12:00, 13:00, 14:00,
15:00, 16:00, 17:00, 18:00,
19:00, 21:00, 22:00 Час
новин
07:10, 07:32, 08:10,
08:25, 08:32, 09:15, 09:32
Iнформацiйний ранок на
5 каналi

2+2
07:35, 16:55 «Облом.UA»
09:00 «Люстратор 7.62»
09:25 Д/п «Летючий Хевiметал»
12:15 Х/ф «Подарунок на
Рiздво»
14:10 Т/с «Зоряна брама.
Всесвiт. Сезон 2»
19:20 Х/ф «Подвiйний
удар»
21:30 Х/ф «Ворог
близько»
23:20 Х/ф «Крижаний»

СУБОТ А , 19 ГР У Д НЯ
КАНАЛ 1+1
06:45 «Грошi»
08:00, 19:30 ТСН
09:00 «Свiтське життя»
10:00 Х/ф «Вагiтна
бабуся»
14:00 «Вечiрнiй Київ
2015»
16:30 «Вечiрнiй квартал»
18:30 «Розсмiши комiка»
20:15 «Українськi
сенсацiї»
21:15 «Вечiрнiй квартал»
23:15 «Що? Де? Коли?
2015»
УТ-1
06:25 У просторi буття
11:20, 21:30 Полiцiя
12:10 Бiатлон.
Кубок свiту. Гонка
переслiдування 12,5 км.
Чоловiки
13:25 Богатирськi iгри
14:25 Чоловiчий клуб.
Спорт
16:00 Х/ф «Сiсi -

непокiрна iмператриця»
17:55 Хокей. Чемпiонат
України. «Донбас» «Вiтязь»
21:00 Новини
22:40 Мегалот
23:00 День Янгола
ТРК «УКРАїНА»
07:00, 15:00, 19:00 Подiї
07:10 Т/с «Рiвняння з
усiма вiдомими»
10:00, 00:00 Зоряний
шлях. Субота
11:00 Х/ф «Чужi дiти»
13:00, 15:20 Т/с
«Я-Ангiна»
17:10, 19:40 Т/с «Зламанi
долi»
22:00 Х/ф «Волошки для
Василіси»
ТОНіС
06:00 Концерт до 80-рiччя
М. Сивого
07:50, 11:10, 15:55 Мiс
«Iнтернет-TV»

11:15 Х/ф «Найкрасивiша
дружина»
14:50 Тисяча днiв планети
16:00 Концерт В.
Крищенка
19:10 «Зцiлення теплом»
19:40 Модний журнал
20:00 НЛО: секретнi
архiви
21:00 Х/ф «Солодке
життя»
ТЕТ
06:00 М/ф «Школа
монстрiв: Бу Йорк, Бу
Йорк»
09:00 Мультик з Лунтиком
09:40 М/с «Дорадослiдниця»
12:40 М/ф «Як козаки...»
14:40 Х/ф «Хто цей
Санта?»
16:20 Х/ф «Випадок iз
Сантою»
21:00 Країна У
23:00 Дайош молодьож

СТБ
06:20 Х/ф «Формула
кохання»
08:00 «Караоке на
Майданi»
09:00 «Все буде смачно!»
09:55 «Зваженi та
щасливi - 5»
12:35, 21:50 Т/с «Коли ми
вдома»
14:20 Х/ф «Дiвчата»
16:20 «Хата на тата»
22:45 «Х-Фактор – 6.
Пiдсумки голосування»
23:40 «Танцюють всi!-8»
НТН
06:45 Х/ф «Стара
фортеця»
11:30 «Речовий доказ»
13:10 Т/с «Детективи»
15:10 Т/с «Кулагiн та
партнери»
17:20 «Легенди карного
розшуку»
19:00 «Свiдок»
19:30 Т/с «Демони Да

Вiнчi»
23:30 Х/ф «Герой»
НОВИЙ КАНАЛ
07:40 Kids Time
07:42 Х/ф «У вигнаннi»
09:40 Ревiзор
12:45 Страстi за
ревiзором
15:00 Х/ф «Копальнi Царя
Соломона»
18:40 Х/ф «Iндiана Джонс:
У пошуках втраченого
ковчега»
21:00 Х/ф «Iндiана Джонс
i храм долi»
23:15 Х/ф «Озеро страху
3»
МЕГА
06:00, 18:30 Паралельний
свiт
07:40, 20:10
Енциклопедiя мiфiв
09:20 Поплiчники Гiтлера
11:00 Майбутнє Землi
14:00 Витiвки природи

16:00 Далеко i ще далi
16:50 У пошуках пригод
22:00 Планета власними
руками
ТРК «КИїВ»
08:00 «Ранок по-київськи»
09:30 «Київ музика»
13:00 «Приречений на
любов»
14:50 «Паспортний стiл»
15:00, 17:00, 19:00, 21:00,
23:00 «СТН»
15:10, 16:10, 17:10, 18:10,
23:50 «У центрi уваги»
19:20, 21:25 «Столиця»
22:30 «Життєвi iсторiї»
23:20 «Прогулянки
мiстом»
K1
06:30 «TOP SHOP»
08:10 «Мультфiльми»
10:10 М/ф «Астерiкс i
Обелiкс: Велика бiйка»
11:50 М/ф «Астерiкс
i Обелiкс пiдкорюють

ІНТЕР
07:10 «Школа доктора
Комаровського»
08:00 «Диво починається»
10:00 Х/ф «Бiляночка та
Розочка»
12:00 Х/ф «Звичайне
чудо»
14:55 Х/ф «Найчарiвнiша
та найпривабливiша»
16:40 «Суботнiй концерт»
18:00, 20:30 Т/с
«Батькiвський iнстинкт»
20:00 «Подробицi»
22:25 Х/ф «Хронiки
зради»

ситуацiї у зонi АТО
16:10 Особливий погляд
20:00 Стоп корупцiї!
20:25 Геополiтика
21:00, 00:25 Велика
полiтика
22:20 «Окупацiя»
23:32 Мiграцiйний вектор

5 КАНАЛ
07:00, 08:00, 09:00, 10:00,
11:00, 12:00, 13:00, 14:00,
15:00, 16:00, 17:00, 18:00,
19:00, 22:00, 00:00 Час
новин
08:30, 09:30, 10:30, 11:30,
12:30, 13:30, 14:30, 15:30,
16:30, 17:30, 18:30, 21:30,
23:30 Час: Важливо
12:32 Наживо: пресконференцiя щодо

2+2
06:40 «Маски-шоу»
13:00 «ДжеДАI»
15:00 Т/с «Мушкетери»
17:10 Х/ф «Подвiйний
удар»
19:20 Х/ф «Слiд смертi»
21:10 Х/ф «Орел
Дев’ятого легiону»
23:30 БОКС Чемпiонськi
бої за версiєю WBO: Энди
Лi (Велика Британiя)
- Бiллi Джо Сандерс
(Велика Британiя) Лiам
Смiт (Велика Британiя)
- Джиммi Келлi (Велика
Британiя). Трансляцiя з
Лондона

НЕДIЛЯ, 20 ГР У Д НЯ
КАНАЛ 1+1
06:55 «Що? Де? Коли?
2015»
08:00 «Українськi
сенсацiї»
10:05 ТСН
11:00, 12:15, 13:10 «Свiт
навиворiт - 3: Танзанiя,
Ефiопiя»
15:45 «Одруження
наослiп»
17:00 «Розсмiши комiка»
18:00 «Сказочная Русь
2015»
19:20 «10 хвилин з
прем’єр-мiнiстром»
19:30 «ТСН-Тиждень»
21:00 Х/ф «Проїзний
квиток»
УТ-1
06:35 Крок до зiрок
12:25 Футбол. Клубний
чемпiонат свiту. Фiнал
14:25 Бiатлон. Кубок
свiту. Мас-старт 15 км.
Чоловiки
15:25 Бiатлон. Кубок
свiту. Мас-старт 12,5 км.

Жiнки
16:35 Чоловiчий клуб.
Спорт
17:55 Хокей. Чемпiонат
України. «Донбас» «Вiтязь»
21:00 Новини
21:40 Перша шпальта
22:15 Книга ua
23:00 День Янгола
ТРК «УКРАїНА»
07:15 Подiї
09:10 Т/с «Я-Ангiна»
13:00 Т/с «Зламанi долi»
17:00, 20:00 Т/с «Другий
шанс»
19:00 Подiї тижня з
Олегом Панютою
19:40 10 хвилин iз
Прем’єр-мiнiстром
22:00 Т/с «Рiвняння з
усiма вiдомими»
ТОНіС
06:00 Х/ф «Найкрасивiша
дружина»
11:20 Д/ф «Мiлен
Демонжо. Мiледi з
українським корiнням»

11:50 «Як створювався
фiльм про Мiлен
Демонжо»
13:30 «Зцiлення теплом»
14:00 Сiм чудес України.
Київська фортеця
17:00 Концерт В.
Леонтьєва «Час летить,
неначе вершник...»
20:30 «Свiтськi хронiки»
21:00 Євромакс
22:00 Х/ф «Хрещенi
батьки»
00:00 «Вихiдний, пiсля
опiвночi»
ТЕТ
08:05 М/с «Смiшарики.
Пiн-код»
10:35 М/с «Стiч!»
12:15 Х/ф «Хто цей
Санта?»
14:00 Х/ф «Випадок iз
Сантою»
15:40 Х/ф «Спляча
красуня»
16:50 Х/ф «Панi
Метелиця»
18:00 Х/ф «Блондинка i
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У грудні

Дні народження відзначають

Депутати VII скликання
23 грудня – Богдан Михайлович РУДЕНОК
28 грудня – Валерій Павлович КОСТЮЧЕНКО
Прийміть найщиріші побажання міцного здоров’я,
щастя, невичерпної енергії і наснаги в усіх ваших добрих справах. Хай у ваших домівках завжди панують
мир і злагода, у серцях — доброта, а у справах — мудрість та виваженість.
Міський голова Олексій МОМОТ,
секретар ради Тетяна БРАЖНІКОВА,
міськрада, міськвиконком,
редакція газети «Вишгород»

Іменинники грудня — учасники ВВВ
1 грудня — Людмила Марківна ЧЕРЕДА
6 грудня — Катерина Іванівна САВИЦЬКА
7 грудня — Катерина Йосипівна НЕГОДЕНКО
9 грудня — Раїса Порфирівна АНДРУЩЕНКО
10 грудня — Ромина Василівна БИРЮКОВА
12 грудня — Іван Омелянович ТИМОШЕНКО
14 грудня — Іван Юхимович ГРИНЕНКО
14 грудня — Петро Іванович ЗАЙЦЕВ
22 грудня — Валентин Андрійович АРИСТОВ
24 грудня — Іван Аніфатович БОВКУН
27 грудня — Василь Павлович ДЕВ’ЯТОВ
Вишгородська міська рада ветеранів,
редакція газети «Вишгород»

блондинка»
00:00 Х/ф «Дуже страшне
кiно 2»
СТБ
07:45 «Все буде добре!»
09:00 «Все буде смачно!»
11:00 «Караоке на
Майданi»
12:00 «Х-Фактор - 6»
15:50 «МастерШеф - 5»
19:00 «Битва
екстрасенсiв 15»
21:15 «Один за всiх»
22:30 «Кохана, ми
вбиваємо дiтей»
НТН
06:15 Х/ф «Стара
фортеця»
10:00 «Народний кухар»
10:50 «уДачний проект»
13:10 Х/ф «Хитрощi
Норбiта»
17:10 «Легенди карного
розшуку»
19:00 Т/с «Лiнiя захисту»
23:00 Х/ф «Абсолютне
зло»

НОВИЙ КАНАЛ
06:57 Х/ф «Вавилон
нашої ери»
08:50 Х/ф «Пророк»
10:45 Х/ф «Побіг iз
Шоушенка»
13:40 Х/ф «Iндiана Джонс:
У пошуках втраченого
ковчега»
16:00 Х/ф «Iндiана Джонс
i храм долi»
18:20 Х/ф «Iндiана Джонс
i останнiй хрестовий
похiд»
21:00 Х/ф «Iндiана
Джонс i королiвство
кришталевого черепа»
23:20 Х/ф «Озеро страху
4»
МЕГА
06:00, 18:30 Паралельний
свiт
07:40, 20:10
Енциклопедiя мiфiв
09:20 Поплiчники Гiтлера
11:00 Планета власними
руками
16:00 Навколо свiту.

Мiсця сили
16:50 У пошуках пригод
22:00 Майбутнє Землi
00:00 Борджiа: iсторiя
клану
ТРК «КИїВ»
08:00 «Ранок по-київськи»
13:00 «Здрастуй, рiдне
село»
13:30 «Київськi iсторiї»
14:00 «Служба порятунку»
15:10, 16:10, 17:10, 18:10,
00:00 «У центрi уваги»
19:20, 21:30 «Столиця»
21:00, 23:00 «СТНтижневик»
22:30 «СТН-спорттижневик»
23:30 «Прогулянки
мiстом»
K1
07:40 «Чи знаєте ви,
що...»
08:45 М/ф «Багз Баннi»
10:10 Х/ф «Коли Санта
впав на Землю»
12:15 «Розсмiши комiка»

13:20 «Орел i Решка»
17:15 «Орел i Решка.
Шопiнг 2015»
18:15 «Вечiрнiй квартал»
20:00 М/ф
«Суперсiмейка»
22:15 «КВН-2015»
ІНТЕР
08:15 «уДачний проект»
09:10 «Готуємо разом»
10:00 «Орел i Решка.
Ювiлейний 2»
11:00 Х/ф «Найчарiвнiша
та найпривабливiша»
12:50 Х/ф «Снiгове
кохання, або Сон зимової
ночi»
15:00 Т/с «Розумниця,
красуня»
19:00 «Кохання з першого
погляду»
21:30 «10 хвилин з
Прем’єр-мiнiстром»
21:40 Т/с «Батькiвський
iнстинкт»
ICTV
08:40 Дивитись усiм!

5 КАНАЛ
07:00, 08:00, 09:00, 10:00,
11:00, 12:00, 13:00, 14:00,
15:00, 16:00, 17:00, 18:00,
19:00, 22:00, 00:00 Час
новин
08:30, 09:30, 10:30, 12:30,
13:30, 14:30, 15:30, 16:30,
17:30 Час: Важливо
12:32 Наживо: пресконференцiя щодо
ситуацiї у зонi АТО
20:00 Документальний
проект «1941»
20:45 10 хвилин iз
Прем’єром
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Продається комплекс будівель та споруд,
що розташовані у Харківській області Дергачівського району у смт. Мала Данилівка по вул.
Кільцевий шлях, буд. 4-а, які складаються з: торгівельно-розважального комплексу загальною
площею 64 836,5 кв. м.; нежитлової будівлі загальною площею 119,7 кв. м.; нежитлової будівлі загальною площею 72,5 кв. м.; нежитлової будівлі загальною площею 72,3 кв. м.; нежитлової
будівлі загальною площею 87,3 кв. м.; незавершеного будівництва торгівельно-розважального
комплексу загальною площею 44 884,1 кв.м.
Ціна договірна. Звертатись за телефоном: 068-779-96-12 з 08:00 до 23:00 щодня.

Сумуємо

Разом із родиною
Колектив Національного музею-заповідника «Битва за Київ у 1943 році» висловлює
щирі співчуття заступнику начальника головного управління Державної казначейської служби
України у Київській області Віктору РУБЛЮКУ
з приводу смерті його батька — РУБЛЮКА Володимира Дмитровича, багаторічного працівника музею.
Сумуємо разом із вашою родиною, близькими, усіма, хто знав цю чудову людину.

21:00 Час: пiдсумки
тижня з В. Гайдукевичем
21:40 Час-Time
22:15 Цикл «Окупацiя»
23:40 Територiя закону

09:40 Т/с «Путьова
країна»
12:45 Факти. День
13:00 Х/ф «Мисливцi за
привидами-2»
15:00 Х/ф «Володар
перснiв. Двi вежi»
20:25 10 хвилин з
Прем’єр-мiнiстром
України
20:35 Х/ф «Битва титанiв»
22:50 Х/ф «Гнiв титанiв»

Сигнали служби 102

Злодії на дачах
Павло ПАНФЬОРОВ, начальник Вишгородського відділу поліції, підполковник поліції
За тиждень із 30 листопада по шосте
грудня на території району зареєстровано
12 крадіжок майна, два нанесення тілесних ушкоджень, що призвело до короткочасного розладу здоров’я громадян, 12
дорожньо-транспортних пригод, у результаті яких ніхто не постраждав, п’ять погроз громадянам, 12 пошкоджень майна,
вісім вчинень насильства в сім’ї, дві шахрайські дії та один факт виявлення незаконного зберігання наркотичних засобів.
Зокрема, п’ятого грудня о 22:10 надійшла заява від гр. Г. про те, що невідомі
особи з його дачного будинку в садовому
товаристві у с. Хотянівка викрали автомийку «Кьорхер», водяний насос, автомобільні шини та рибацьке крісло.
Працівниками Вишгородського ВП
вживаються заходи, спрямовані на попередження та розкриття злочинів, охорону
громадського порядку.

2+2
09:00 БОКС Чемпiонськi
бої за версiєю WBO: Енді
Лi (Велика Британiя)
- Бiллi Джо Сандерс
(Велика Британiя) Лiам
Смiт (Велика Британiя)
- Джиммi Келлi (Велика
Британiя). Трансляцiя з
Лондона
11:00 «Люстратор 7.62»
13:00 «Секретнi
матерiали»
15:00 Х/ф «Подарунок на
Рiздво»
16:45 Х/ф «Острiв
МакКiнсi»
18:40 Х/ф «Орел
Дев’ятого легiону»
21:00 Х/ф «Веселi
канiкули»
22:50 Х/ф «Ворог
близько»

Вважати недійсним втрачене свідоцтво про право власності на житло,
видане Вишгородською міською радою 01 грудня 2000 р. на ім’я Ольги Володимирівни ЦУРКАНЮК, за
адресою: Київська обл., м. Вишгород, вул. Грушевського, буд. 6, кв.
101. Свідоцтво видане згідно з розпорядженням від 01 грудня 2000 р.
№ 222
Безкоштовні оголошення

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

Сварка авто.Тел: (067) 234-94-50

ПРОДАМ
Гараж №48 (євроремонт),
кооператив «Екран». Тел: (096) 271-70-92
Погріб, вул. Шолуденка, 6 у м. Вишгороді.
Тел: (066) 629-43-51, (093) 484-48-47, Євген
Земельну ділянку 5 соток, приватизована,
м. Вишгород. Тел: (063) 855-26-22
Земельна ділянка під ОСГ (с. Жукин).
Тел: (093) 613-42-72

Гітару, б/в, акустичну з тюнером (KORG).
Тел: (066) 335-53-30
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Новітня історія. Веселка над Парижем
Валентина ЧИСТЯК

Виставки

ФОТО – автор, «Вишгород»

У Вишгородському історичному музеї (вул. М.
Грушевського, 1) днями відкрито виставку, присвячену воїнам АТО – нашим землякам. І, хоча
директор Вишгородського історико-культурного
заповідника Ірина Пироженко у вступному слові наголосила: «Ні – війні! Боже, дай нам миру!», поки
що про мир можемо тільки мріяти. Бойові дії на
Сході України тривають, гинуть військові й цивільні,
руйнуються села і міста...
На знімках у коридорі музею – мешканець Вишгорода Олег Гриненко – на бойовій позиції у Дебальцевому (жовтень 2014 р.), з бійцями 2-ї роти 25-го БТрО (серед яких і наш земляк Мирослав Хаустов) та з головою
БФ «З відкритим серцем у майбутнє» Іриною Шугайло;
кіборги Донецького аеропорту Максим Сагайда з Новосілок та Олександр Стеценко з Вишгорода; бійці-вишгородці 1 роти 25-го батальйону; хірург центральної районної лікарні Василь Яковенко, який розпочав шлях із
Майдану, як лікар-волонтер Скальпельної сотні, а продовжує його разом із сином Василем в Артемівському
(Бахмутському) госпіталі та на блок-постах Сходу; зенітник Олексій Брагарник (свій танк він назвав іменем
нареченої); Олександр Крон із Рудні-Димерської; екіпірована бойова трійця зведеного розвідзагону 2-ї БТГр
72-ї механізованої бригади – Василь Прудиус (с. Нові
Петрівці), Андрій Вовк (м. Біла Церква) та Денис Париж
(с. Новосілки)…
Денис на великому екрані показує фотографії –
епізоди свого бойового шляху. Наших бійців в гостях у
таборі для дітей-переселенців «Лісова застава», у одному з київських ліцеїв («Побачивши дітей, які просили: «Поверніть наш Донбас!», їхні очі, сповнені відчаю
і надії, мені хотілося знову швидше вирушати на Схід»,
– згадує Д. Париж). Побратимів, котрі ще в строю і яких
уже дістала ворожа куля. Собаку Жменьку, що знайшли малою і зовсім кволою, а згодом відгодували й
видресирували справжньою розвідницею.
А на одному із знімків Денис Париж на блок-посту
в бронику з автоматом дивиться вдалечину. Над ним
– високе небо. Хмарне, але з ореолом обнадіюючої веселки. Старший науковий співробітник музею Любов
Ніколенко назвала це влучно й красиво – «Веселка
над Парижем».
Саме Любов Іванівна й працювала над створенням
виставки. Зустрічалась із воїнами, їхніми рідними, з
волонтерами. Передивилася величезну кількість фото-

Товариство з обмеженою відповідальністю «Чіпси ЛЮКС» (майданчик
розташований в Київській області за
адресою: Вишгородський район, село
Старі Петрівці, вул. Польова, 17) повідомляє про наміри отримати дозвіл
на викиди забруднюючих речовин в
атмосферне повітря. Підприємство
має діючий дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря.
Основною діяльністю підприємства є виробництво картопляних чіпсів та соломки. Основне обладнання:

матеріалів, відео, публікацій у ЗМІ. «Те, що представлено на планшетах, – каже вона, – вершина айсберга.
Адже приміщення музею, на жаль, не дозволяє показати весь матеріал. Загалом, роботи – непочатий край.
Приєднуйтесь, щоб наша новітня історія залишилась
для нащадків».
Присутні стоячи вшанували земляків, які загинули
у боях на Сході, – Єрмакова Євгена, Непопа Костянтина, Чердловського Миколу, Благовісного Віталія,
Костюченка Олександра, Хачича Дениса, Устименка
Олександра, Савченка Анатолія. А також загиблих на
Майдані від куль снайпера – Кащука Володимира, Пехенька Ігоря, Мельнічука Володимира…
Дивилися фото і уважно слухали розповідь бійця
Олександра Гриненка, переселенця із Донецька Олександра Захарова. Хтось, затамувавши подих, інший –
витираючи сльозу… Чаювали (про солодощі подбала
приватний підприємець Світлана Свистун).
Своїми поетичними рядками нікого не залишила
байдужим Ольга Дяченко.
Оглянути виставку та надати додатковий матеріал
можна щодня (крім неділі та понеділка) з 10:00 до 13:00
та з 15:00 до 17:00. Тел: (04596) 54-179, (067)-58616-79, Любов Іванівна Ніколенко. Ел. адреса музею:
vimus@ukr.net
Докладніше – чит. на сайті газети «Вишгород»

фритюрниці, технологічні нагрівачі та
обладнання охолодження цехів.
Допоміжне виробництво: вироблення теплової енергії (паливо —
природний газ та біогаз); резервне
вироблення електричної енергії (паливо — дизельне пальне); лабораторно-аналітичні роботи; проведення
ремонтних робіт (механічних, зварювальних).
В процесі діяльності обладнання
майданчика до атмосферного повітря потрапляють наступні забруднюючі речовини: азотна кислота, діа-

ТАЛОН БЕЗПЛАТНОГО ОГОЛОШЕННЯ
12.12.2015 року
ТЕКСТ ОГОЛОШЕННЯ
(в газеті друкується не
більше 7 слів)
№ рубрики___________
на «__»_________2015 р.

Ваші дані
(в газеті не друкуються)

писати
друкованими літерами

Прізвище __________
Ім’я _______________
Адреса ____________
Телефон___________

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

розцінками. Термінові, виділені рамкою оголошення, — платні.

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

Останній термін подання безкоштовних оголошень - вівторок до 12.00

Вишгород

Ворожіння на Андрія:
у пошуках судженого
http://life.pravda.com.ua/
travel/2008/12/11/11190/
Хто такий Андрій
Святий Андрій — один із дванадцяти апостолів, якого, за православною традицією, Христос найпершим
покликав до числа своїх послідовників. Саме тому Андрія називають
Первозванним.
За легендою, він проповідував
християнство скіфам. Піднявшись
одного разу вгору за течією Дніпра,
апостол Андрій благословив київські
схили і напророчив бути тут великому осередку християнства.
Оскільки всі християнські свята
так чи інакше збігаються з язичницькими, день Андрія припав на свято КалитИ (КалЕти) — божества
людської долі.
У дні перед зимовим рівноденням Сонце вважалося особливо
беззахисним, і Калета спускався на
землю, щоб оберегти його від злих
сил темряви. Саме тому Святий Андрій, що заступив місце Калети, став
вважатися захисником і провісником
людської долі, і саме тому ворожіння
в ніч на Андрія (з 12 на 13 грудня) є
традиційними серед українців.
Як дівчата долю розгадували
Кожній юнці не терпілось дізнатися, як зватимуть її судженого. Щоб
відкрити цю таємницю, ввечері треба
було вийти на вулицю і запитати ім’я
першого зустрічного перехожого. Вірили, що таке ж ім’я неодмінно матиме майбутній чоловік.
А от щоб довідатись, де мешкає
наречений, дівчині доводилося докладати неабияких фізичних зусиль.
Із ноги знімали чобіт і перекидали його... через хату. Потім на
дівчину чекало не менш складне завдання — розшукати його у сніжних
кучугурах.

зоту оксид, аміак, акролеїн, оцтовий
альдегід, масляний аерозоль, вуглеводні граничні, вуглеводні аліфатичні,
вуглецю діоксид, діоксид сірки, залізо та його сполуки, кислота оцтова,
кремнію діоксид аморфний, манган
та його сполуки, метан, нікель та
його сполуки, хром та його сполуки,
оксид вуглецю, оксиди азоту (оксид
та діоксид), речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом, ртуть
та її сполуки, титан та його сполуки,
фреон-134А, фтористий водень, фто-

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
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Бездоганним місце у музеї

Знайшовши, розглядали, у який
бік «дивиться» носок. У ніч на Андрія
чобіт дивовижним чином має вказати напрям, де живе суджений.
Залишалося дізнатися, ким наречений буде за професією.
Для цього різноманітні предмети розкладалися під тарілками, і дівчина навмання обирала ту чи іншу
тарілку.
Інший спосіб побачити нареченого уві сні був трохи легшим: потрібно
було лише покласти під подушку свій
гребінець і сказати: «Суджений мій,
ряджений, прийди мене розчесати».
Ворожити чи не ворожити
Ворожачи, людина робить вибір:
вона віддає свою волю, покладаючись на рішення знаків чи ворожки.
І чим частіше вона це робить, тим
більше відвикає самостійно шукати
вихід зі складної ситуації, і тим більше людина стає слабкою і залежною.
Вірити чи не вірити
Чи можна довіряти ворожінням?
Є ті, хто категорично проти ворожби,
інші вважають, що ворожіння безсумнівно передбачає майбутнє. Віднедавна в Національному класифікаторі професій навіть з’явилася нова
професія — «ворожка», і вже давно
існує професія «етнопсихолог» —
офіційна назва для спеціалістів, які
допомагають людям на основі етнічних традицій.

риди погано та легко розчинні неорганічні, етанол, ізопропанол, калій їдкий, натрій гідроксид.
Максимальний обсяг викидів забруднюючих речовин складе не більше 17,0 т/рік (без урахування викиду
СO2, що складе 8817,3 т/рік).
Зауваження та пропозиції щодо
намірів приймаються в місячний термін після публікації Вишгородською
районною держадміністрацією Київської області: пл. Шевченка, 1, м.
Вишгород, Київська область, 07300,
тел. (04596) 22-0-22.

Хімчистка всіх видів одягу та текстилю.
Фарбування шкіри і хутра.
Реставрація подушок, ковдр і перин.
(м. Вишгород, пров. Квітневий, 1),
тел: (050) 823-34-58

У № 49’2015 допущено неточності: на стор. 5, «Шах і мат»
– турнір із шахів проводив відділ освіти ВРДА, а не відділ
молоді та спорту (повідомив Микола САМСМОН, методист РМК); на стор. 3, «Людям з особливими потребами»
– слід читати «депутат Валерій Костюченко».

Компания Сталекс ищет менеджера
активных продаж в г. Вышгород.
Опыт работы на аналогичной
должности - обязателен.
Звоните по тел.: 093-381-15-60,
и присылайте резюме по адресу:
l.redko@stalex.ua

У приватний дитсадок
(м. Вишгород)
на постійну роботу
запрошуємо:
*ВИХОВАТЕЛЯ
*ПОМІЧНИКА
ВИХОВАТЕЛЯ
ЗП — за домовленістю
(096) 448-37-88, Анна

Директор КП «Редакція газети «Вишгород» — Віталій Кутаф’єв
Головний редактор — Марина Кочелісова

Традиції

Ви запитували

Коли буде ярмарок
До Вишгородської міськради та редакції газети
«Вишгород» телефонують вишгородці, зацікавлені у недільному ярмарку.
За інформацією міського голови Олексія Момота, ярмарок було перенесено із просп. І. Мазепи через скарги мешканців чотирьох будинків. Але на новій території (зліва від
адмінбудинку) має бути обладнано місця торгівлі та зручні
доріжки, аби дощ чи ожеледиця не спричиняли незручностей
покупцям і продавцям. Зараз цим питанням займаються організатори ярмарку, який буде відновлено, стверджує мер.

Уточнення

