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

Субота, 26 грудня 2015 року, № 52 (1053)

Офіційно

З метою створення сприятливих умов
для святкування 7 січня – Різдва Христового, 8 березня — Міжнародного жіночого
дня та 28 червня — Дня Конституції України, а також раціонального використання
робочого часу, керуючись ст.ст. 29, 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи розпорядження
Кабінету міністрів України «Про перенесення робочих днів у 2016 році» від 11
листопада 2015 р. № 1155-р:
1. Перенести в порядку і на умовах,
установлених законодавством, у 2016
році для працівників апарату виконавчого
комітету та дошкільним і позашкільним
навчальним закладам міста, яким встановлено п’ятиденний робочий тиждень з
двома вихідними днями, робочі дні:
з п’ятниці 8 січня – на суботу 16 січня;
з понеділка 7 березня – на суботу 12
березня;
з понеділка 27 червня – на суботу 2
липня.
2. Керуючому справами виконкому
Василенко Н.В. довести до відома дане
розпорядження до керівників комунальних установ та забезпечити висвітлення
змісту цього розпорядження в засобах
масової інформації.
Міський голова О. МОМОТ

ФОТО — Ігор ДУНАЙСЬКИЙ, спеціально для «Вишгорода»

Про перенесення
робочих днів у 2016 році

НА ФОТО: Останні хвилини монтажу. 25 грудня міську ялинку урочисто відкрили на площі перед БК «Енергетик»

Про внесення змін до п. 2 рішення виконавчого комітету Вишгородської
міської ради від 21.05.2015 р. № 108 «Про закріплення території
обслуговування для учнів початкових класів та для здійснення обліку
дітей і підлітків шкільного віку»
У виконавчому комітеті
Рішення від 21 грудня 2015 року № 305
Розглянувши звернення відділу освіти Вишгородської
РДА, на виконання Постанови Кабінету Міністрів України від
12.04.2000 р № 646 «Про затвердження Інструкції з обліку дітей і підлітків шкільного віку», керуючись ст. 32 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України «Про освіту», виконавчий комітет Вишгородської міської
ради ВИРІШИВ:
1. Внести зміни до п. 2 рішення виконавчого комітету
Вишгородської міської ради від 21.05.2015 р. № 108 «Про
закріплення території обслуговування для учнів початкових
класів та для здійснення обліку дітей і підлітків шкільного
віку» та викласти в такій редакції:
2. Закріпити за загальноосвітніми навчальними закладами м. Вишгорода такі території:
* Вишгородська загальноосвітня школа І-ІІІ ст. № 1:
проспекти І. Мазепи і Т. Шевченка, вулиці Дніпровська, Набе-

режна, Межигірського Спаса, Н. Шолуденка, М. Грушевського (№№ 1, 3, 5, 7), пров. Прожекторний, мікрорайон «ГАЕС»,
пров. Старосільський;
* Вишгородська районна гімназія «Інтелект»: просп. Т.
Шевченка, вулиці Глібова, Святославська, Піщана, Довженка, Мономаха, Максимовича, Космонавтів, Коцюбинського, Гриненко, Поповича, Шкільна, Київська, В. Симоненка
(№№1, 1-А, 1-Б, 2), Т. Шевченка, Лугова, пров. Дніпровський;
* Вишгородська спеціалізована школа «Сузір’я»: вулиці Ю. Кургузова, Б. Хмельницького, В. Симоненка (№ 3, 4,
4-А, 4-В, 5, 6, 7, 8, 9, 10), М. Грушевського (2, 4, 6, 8, 10, 12),
М. Ватутіна, П. Калнишевського, С. Палія, масив «Дідовиця»,
пров. Квітковий, мікрорайон «Берізки».
3. Всі інші пункти рішення виконавчого комітету Вишгородської міської ради від 1.05.2015 р. № 108 «Про закріплення території обслуговування для учнів початкових класів та
для здійснення обліку дітей і підлітків шкільного віку» залишити без змін.
Міський голова О. МОМОТ

Про скликання позачергової ІІІ сесії
Вишгородської міської ради VIІ скликання
Керуючись ч. 4, ч. 9 ст. 46, ст. 47 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», скликати позачергову ІІІ сесію
Вишгородської міської ради VІІ скликання:
1. Призначити пленарне засідання 25 грудня 2015 року о 10 :00
у залі засідань адмінбудинку, пл. Т. Шевченка, 1 з наступним порядком денним:
1) Про затвердження міських програм розвитку на 2016 рік.
2) Про Вишгородський міський бюджет на 2016 рік.
3) Про встановлення надбавок до посадового окладу, преміювання та надання матеріальної допомоги міському голові та
заступникам міського голови на 2016 рік.
4) Про внесення змін до рішення № 2/9 від 14 грудня 2015
року «Про утворення виконавчого комітету Вишгородської міської ради VІІ скликання, визначення його чисельності та затвердження персонального складу».
5) Про внесення змін до рішення № 2/5 від 14 грудня 2015
року «Про затвердження структури виконавчих органів ради,
загальної чисельності апарату виконавчого комітету Вишгородської міської ради VІІ скликання».
2. Рекомендувати головам постійних комісій Вишгородської
міської ради скликати засідання постійних комісій для вивчення,
попереднього розгляду питань порядку денного та надання висновків по них.
Міський голова О. МОМОТ

«Даруючи надію — знайдемо мир»

Об’єднуємо серця українців

ФОТО — Олександр КОВАЛЕНКО,
«Слово», спеціально для «Вишгорода»

Анастасія ТАНАСЮК,
Вишгородська станиця ПЛАСТ-НСОУ
Вже стало доброю традицією пластунів у передріздвяний час нести у кожну домівку Вифлеємський вогонь миру. Цією благородною справою ми
вже багато років об’єднуємо серця всіх українців:
від сходу до заходу, від півдня до півночі. Передати
вогонь кожному місту, кожній парафії, кожній оселі,
кожній родині, кожній дитині, кожному потребуючому – головна наша місія у цей передсвятковий час.
Вифлеємський вогонь — це символ тепла, миру,
злагоди та добра. Тому творимо це добре діло вже не
перший рік, із кожним роком все більше і більше сердець об’єднуємо теплом цього вогню.
«Даруючи надію — знайдемо мир», — із таким гас-
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лом Вифлеємський вогонь миру буде поширюватись
цього року по світу!
У Вишгороді його можна буде взяти:
29 грудня з 16:00 до 19:00 — у вестибюлі адмінбудинку (м. Вишгород, пл. Т. Шевченка, 1);
3 січня — у церкві святого Володимира після
Божественної літургії. Служба Божа починається о 8-ій
годині.
6 січня – у Соборі Вишгородської Пресвятої Богородиці після Великого повечір’я, що починається о 16:00.
Ми передаватимемо вогонь на сесіях міської та
районної рад, а також 4 січня о 12-ій годині у дитячому відділенні Вишгородської ЦРЛ.
НА ФОТО: Пластуни передають Вифлеємський
вогонь миру районній владі на III сесії Вишгородської районної ради
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Бюджет, написаний абияк, — душить народ

21 грудня відбулась спільна прес-конференція
uолови Київської обласної партійної організації
«Батьківщина» Костянтина Бондарєва та голови
Київської обласної ради Ганни Старикової, присвячена оприлюдненому Урядом проекту Бюджету на
2016 рік.
«Сьогодні бачимо сумну картину, Уряд намагається
«протягнути» написаний на коліні основний фінансовий
документ держави. Після детального аналізу запропонованого проекту бюджету складається враження, що він
написаний абияк, лише б отримати черговий кредит від
Заходу», — розповів журналістам Костянтин Бондарєв.
За словами політика, запропонований варіант бюджету змусить перейти на загальну систему оподаткування або припинити роботу близько 30 тисяч невеликих
фермерських господарств.
«Аби виконати заявлені показники, інфляція має бути
на рівні 20 %, а не 12 %, як це прогнозує Яценюк, — вважає Костянтин Бондарєв. — Певен, що Прем’єр свідомо
подає неправдиву інформацію, урядовці «лататимуть
дірки» за рахунок незахищених верств населення».

Ганна Старикова, в свою чергу, висловила побоювання, що Бюджет 2016 року поставить крапку на децентралізації та призведе до збанкрутіння місцевих і
обласних бюджетів, оскільки він передбачає перерозподіл видатків між бюджетами всіх рівнів. Втім, ніяких змін
щодо наповнення місцевих бюджетів та покриття видатків Кабінет Міністрів не запропонував.
«На місцеві громади перекладаються повноваження
більш як на 62 млрд грн: левова частка пільг та компенсацій передаються на фінансування місцевим бюджетам,
для яких таке фінансове навантаження є непідйомним,
якщо не руйнівним, оскільки вони мають значно менші
доходи», — розповіла голова Київської обласної ради.
«В умовах кризи Уряд мав би не вишукувати незаконні способи наповнення бюджету, не пропонувати сумнівні законопроекти і не душити без того бідний народ непомірними податками, натомість він мав би максимально
знизити всі податки, аби малий та середній бізнес міг
спокійно працювати й розвиватися, що, в свою чергу,
запустить економіку країни», — підсумував Костянтин
Бондарєв.

Вишгород
д
Увага!

Щиро вітаю всіх вишгородців

Обходьте стрільбища З наступаючим
Шановні вишгородці та
мешканці району!
Командування
військової
частини 3027 Національної
гвардії України (с. Нові Петрівці)
інформує про те, що із 4 січня
по 30 грудня 2016 року на території військового стрільбища в/ч
3027 щоденно (крім вихідних,
святкових та неробочих днів)
— з 09:00 до 18:00, а також щочетверга — з 18:00 до 02:00
проводитимуться заняття з виконання вправ стрільб зі стрілецької зброї, гранатометів та
озброєння бронетранспортерів.
Перебувати у районі дислокації стрільбища — небезпечно.
Будьте уважні!

Новим роком
та Різдвом
Христовим!
Новий рік та Різдво — це сімейні свята,
тому бажаю всім провести їх у теплому
родинному колі. Нехай Різдво та Новий
рік принесуть вам тільки добробут, благополуччя, родинне тепло та злагоду,
щирих друзів, шану та любов від рідних
і близьких вам людей та мирне небо над
головою! Бажаю всім міцного здоров’я.
Нехай щастить у новому році, а всі негаразди залишаться у році, що минає.
З повагою
депутат міської ради
Максим МАКАРЕНКО

Про встановлення вартості ритуальних послуг у м. Вишгороді

У міськвиконкомі

Ішлося про пайовий внесок
забудовника та вулиці, закріплені
за вишгородськими школами
На позачерговому засіданні міськвиконкому, яке відбулося 21 грудня 2015 р. у повному складі, затвердили
умови договору про пайову участь (внесок) забудовника
у створення і розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури м. Вишгорода. ТОВ «ДБК-Партнер»
сплатить різницю між вартістю свердловини та експертною оцінкою — у сумі 3,5 млн грн та зобов’язується не
допускати будівництва (а також прокладання мереж) до
затвердження плану територій.
Члени міськвиконкому також внесли зміни до рішення
виконавчого комітету від 21.05.2015 р. № 108 і закріпили
за загальноосвітніми навчальними закладами м. Вишгорода певні вулиці і житлові масиви (див. рішення від
21.12.2015 р. № 305).
Обидва рішення були прийняті одноголосно.

У виконавчому комітеті
Рішення від 17 грудня 2015 року № 297
Розглянувши звернення Комунального
підприємства житлового і комунального
господарства Вишгородської міської ради
та інші документи, керуючись законами
України «Про поховання та похоронну
справу», «Про місцеве самоврядування
в Україні», наказом Державного комітету
України з питань житлово-комунального
господарства від 19.11.2003 року № 193
«Про затвердження нормативно-правових
актів щодо реалізації Закону України «Про
поховання та похоронну справу», наказом
Державного комітету України з питань
житлово-комунального господарства від
19.11.2003 р. № 194 «Про затвердження
Єдиної методики визначення вартості на-

дання громадянам необхідного мінімального переліку окремих видів ритуальних
послуг, реалізації предметів ритуальної
належності»», виконавчий комітет Вишгородської міської ради ВИРІШИВ:
1. Встановити Комунальному підприємству житлового і комунального господарства Вишгородської міської ради
вартість ритуальних послуг, пов’язаних з
організацією поховання та облаштуванням
місця поховання померлих громадян, які
були зареєстровані та/або постійно проживали на території Вишгородської міської
ради, відповідно до необхідного мінімального переліку окремих видів ритуальних
послуг, передбачених пунктом 2 частини
другої статті 8 Закону «Про поховання та
похоронну справу», наказом Державного
комітету України з питань житлово-комунального господарства від 19 листопада

2003 року № 193 «Про затвердження нормативно-правових актів щодо реалізації
Закону України «Про поховання та похоронну справу», згідно з додатком.
2. Рішення набирає чинності з
01.01.2016 року.
3. Доручити керівному складу КПЖ і
КГ Вишгородської міської ради проінформувати населення про основні складові
вартості ритуальних послуг.
4. Офіційно оприлюднити це рішення в
газеті «Вишгород».
5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського
голови з питань діяльності виконавчих
органів ради за розподілом обов’язків та
директора Комунального підприємства
житлового і комунального господарства
Вишгородської міської ради.
Міський голова
О. МОМОТ

Тарифи на ритуальні послуги, включені до необхідного мінімального переліку окремих видів ритуальних послуг
№

Назва послуги

Вартість
пдв грн.

1

Оформлення договору-замовлення на організацію та проведення поховання

6,52

2

Оформлення свідоцтва про поховання

4

Копання могили (викопування могили ручним способом, опускання труни з тілом померлого в могилу, закопування
могили, формування могильного насипу та одноразове прибирання території біля могили):

6

1,3

7,82

0,85

5,09

Перше місце — 3,3 куб.м.

1154,66

230,93

1385,59

Друге місце — 3,3 куб.м.*

1423,58

284,72

1708,30

Демонтаж намогильної споруди вагою до 0,5 т

322,79

64,56

387,35

Те ж, вагою до 1,3 т

484,44

96,89

581,33

Влас. інф.
ФОТО — соцмережі

Нашого полку прибуло…

слуг. Голова Вишгородської райдержадміністрації,
депутат Київоблради Олександр Горган інформував присутніх про державні енергозберігаючі програми (кредитування на утеплення будинків тощо)
та наголошував на докорінній переробці і перегляді сум за районною програмою «Турбота» і на
впровадженні нової районної програми «Шкільне
харчування» для дітей учасників АТО.
Представник районного соцзабезу говорив
про забезпечення паливом, в. о. начальника
служби у справах дітей і сім’ї Вишгородської РДА
Катерина Грищенко — про матеріальну допомогу
учасникам АТО та їхнім родинам.
Увага! Із відповідними заявами учасники АТО
та їхні родини, сім’ї загиблих військовослужбовців, які брали участь у проведенні антитерористичної операції, можуть звертатися в робочі дні:
в к. 26 адмінбудинку (відділ звернень ВРДА), а також у к. 99 (служба у справах дітей та сім’ї ВРДА),
тел: (04596) 54-640.
До обговорення долучилися головний лікар
району Віктор Павленко та лікар Олексій Черня-

хівський, а також директор Територіального центру соціального обслуговування Наталія Рудько,
які справедливо вважають, що оздоровлення,
фізична та психологічна реабілітація, медичне
обслуговування, зубопротезування, діагностика
та забезпечення лікарськими засобами учасників АТО та членів їхніх родин не обмежуються
державними та місцевими програмами, чимало
питань можна завжди вирішити особисто і полюдськи, використати усі можливості.
Найгостріше питання — житло. Закупівля
квартир членам сімей загниблих учасників АТО
здійснюється за обласною програмою (програмою Київської ОДА), і тут важливо вчасно підготувати усі документи. Це підкреслив голова Вишгородської РДА Олександр Горган та наголосив
на співпраці з новообраною міськрадою у питанні
виділення земельних ділянок запасу міської землі
(50 га у володіннях Києво-Святошинського лісництва/держлісгоспу). Представники державної та
місцевої влади обіцяли лобіювати інтереси учасників АТО в цьому питанні та висловили сподіван-

Турбота про учасників АТО, переселенців та децентралізація
23 грудня відбулася прес-конференція
голови Київської обласної державної адміністрації Володимира Шандри із представниками районних засобів масової інформації. Під
час спілкування очільник Київщини розповів
про ключові досягнення Київщини у різних
галузях та відповів на найбільш актуальні запитання журналістів.
Окрему увагу керівник регіону присвятив
темі допомоги демобілізованим та бійцям АТО.
У рамках обласної комплексної програми «Назустріч дітям» упродовж 2015 року бійцям АТО та
їх родинам було виплачено 18,5 млн грн у якості
соціальної підтримки. Окрім того, вже придбано
68 квартир для родин загиблих або інвалідів I та II

Вартість
з ПДВ

*Виконання робіт всередині місця поховання без знімання раніше встановленої огорожі (підхоронення)
Директор КП ЖКГ Вишгородської міської ради А. РАДІВІЛОВСЬКА

ГО «АУ АТО»
20 грудня у великій залі адмінбудинку (м.
Вишгород. пл. Т. Шевченка, 1) відбулися загальні збори ГО «Асоціація учасників АТО Вишгородщини». Після короткого звіту — доповіді
Дениса Парижа (голови ГО) про співпрацю з
меценатами та органами державної та місцевої влади — упродовж чотирьох годин бойові
побратими обговорювали питання соціального
захисту разом із народним депутатом Ярославом Москаленком, депутатом облради, головою ВРДА Олександром Горганом, головою
райради Ростиславом Кириченком, міським
головою Олексієм Момотом, представниками
соціальних служб, медиками та громадськими
активістами.
Так, виконання державних програм на підтримку учасників АТО і членів родин загиблих
залежить і від своєчасного оформлення, і від надання статусу учасника бойових дій (УБД), а не
інваліда війни. А пільги на транспорті — певним
чином і від суми відшкодувань перевізнику з місцевого бюджету.
Нагадуємо, що у Вишгороді впродовж 2015
року, за міською програмою, учасники АТО (бойових дій) були звільнені від оплати комунальних по-

без пдв

груп із числа учасників АТО на суму 43,2 млн грн.
До кінця грудня планують придбати ще 16 квартир. Також демобілізованим та сім’ям бійців АТО
виділено близько 4,5 тисяч земельних ділянок на
Київщині.
«Не меншу увагу ми приділяємо ще одній
особливій групі населення — переселенцям. У
нашій області їх проживає понад 43 тисячі. Нещодавно у таборі «Зоряний» (Миронівський
район) було оздоровлено близько 200 дітей із
прифронтових районів Луганської області. У наступному році плануємо оздоровити також дітей
із Донеччини», — розповів Володимир Шандра.
Очільник Київщини інформував і по призначенню субсидій із оплати житлово-комунальних

послуг. Допомогу призначено майже 23,5 тис.
сімей.
Чималі здобутки є і в освітній галузі. З вересня 2015-го відкрито 7 нових дошкільних навчальних закладів та 6 шкіл. Для районів закуплено 14
шкільних автобусів і придбано 11 цифрових вимірювальних комплексів для кабінетів фізики та
типове інформаційно-комунікаційне устаткування на суму 4,4 млн грн.
Не пройшла повз увагу присутніх і тема децентралізації влади. Журналісти цікавилися, які
очікування покладаються на першу добровільно
об’єднану територіальну громаду в області — Калитянську. Коментуючи запитання, голова КОДА
висловив переконання, що упродовж наступного

ня, що розподілом ділянок поміж учасниками АТО
займеться саме Громадська організація «Асоціація учасників АТО Вишгородщини», без втручань
місцевої влади, аби унеможливити корупційну
складову.
Депутат Верховної Ради Ярослав Москаленко
озвучив рішення підтримати громадську організацію бійців у рамках програми «Збережи життя
солдату», яку свого часу започаткував його покійний друг — нардеп Ігор Єремєєв. Щомісяця Асоціація учасників АТО Вишгородщини отримуватиме
необхідні кошти (вірогідно, йдеться про 20 тис.
грн) на організаційні потреби. Як парламентарій
Я. Москаленко також пообіцяв сприяти змінам в
українському законодавстві щодо соціального захисту учасників АТО.
Присутні у залі бойові побратими говорили не
лише про свої потреби. Вони готові співпрацювати
з правоохоронними органами на теренах підтримки громадського порядку, активно працювати у
місцевих осередках своєї громадської організації, а також допомагати один одному у створенні
малого бізнесу, аби не сидіти на шиї у рідних і не
вимагати у держави, а заробляти самим і створювати робочі місця.

Київщина: підсумки-2015
року ця вже самостійна громада поступово розвиватиметься і якісні зміни в інфраструктурній та
інших галузях будуть помітні неозброєним оком.
Володимир Шандра також додав, що за 11
місяців цього року до загального фонду місцевих
бюджетів Київської області понад план надійшло1,1 млрд гривень. Таким чином, бюджетний
план місцевих скарбниць області був виконаний
на 130%. До того ж, цьогорічні бюджетні надходження є помітно вищими від тих, що були торік.
Їх приріст до загального фонду проти січня-листопада 2014-го склав 44,3%.
Про підсумки роботи КОДА за 2015 рік читайте на сайті газети у статті «Соціально-економічні
підсумки за 2015 рік».

Тема

Вишгород

26 грудня

ТАРИФИ НА ГАЗ ЗМІНЯТЬСЯ
Тариф на газ для українців змінять за рахунок зменшення вартості за один кубічний метр «блакитного
палива», але при цьому буде додатково введена плата за потужність.
Про це заявив міністр енергетики та
вугільної промисловості В. Демчишин.
УКРАЇНСЬКІ БОРЦІ — НАЙКРАЩІ
Українських борців Оксану Гергель і Жана Беленюка визнали найкращими на планеті у 2015 році.
Вони очолили світовий рейтинг,
який щорічно складає міжнародна
організація United World Wrestling.
Про це на офіційному сайті повідомила Асоціація спортивної боротьби
України.
СИЛЬНІ — СПІЛЬНОЮ ПРАЦЕЮ
Завдяки співпраці Вишгородського районного центру соціальних
служб для сім’ї, дітей та молоді й ГО
«Брат за брата» з листопада ц. р. проводитимуть консультації для учасників АТО та членів їх сімей (у методкабінеті центру щосереди, 9:00-12:00,
та щочетверга, 10:00-12:00).
Це, зокрема, інформаційні консультації з питань отримання статусу
учасника бойових дій, оздоровлення

Увага, громадо!

та реабілітації, отримання матеріальної допомоги, надання психологічної підтримки та соціальних послуг
тощо.
ПРИЗНАЧИЛИ ПРОКУРОРА
Минулої п’ятниці (18 грудня) новим прокурором Вишгородського
району призначили Ігора Улінця. У
нашому районі він людина не нова,
раніше працював заступником прокурора. Ігор Олегович був у списку
претендентів на посаду антикорупційного прокурора, що свідчить про
його високі професійні здібності.
ПЕНСІЙНОМУ ФОНДУ — 25 РОКІВ
21 грудня – день утворення Пенсійного фонду України. З нагоди ювілейної річниці начальник управління
Пенсійного фонду України у Вишгородському районі Оксана Тарасенко
подякувала працівникам управління
за сумлінну працю.
ПУТІВНИК РІЗДВЯНИМИ
МІСТЕЧКАМИ КИЄВА
Головна ялинка країни — на Софійській, різдвяний ярмарок — на
Співочому полі, ковзанка для дітей — на Михайлівській площі... І це
ще не увесь список різдвяних розваг
у столиці цього року.
Докладніше: http://goo.gl/lakyX3
СИГНАЛИ СЛУЖБИ 102
З 14.12.2015 по 20.12.2015 на
території району зареєстровано 17
крадіжок майна, 20 дорожньо-транспортних пригод, у результаті яких
постраждало 5 осіб, 11 повідомлень
про погрози громадянам, 8 – про пошкодження майна, 1 – про вчинення
насильства в сім’ї.

3

Олексій
Поліщук:
«Стати
чарівником
просто:
здійснюйте
мрії...»

Стрічка новин
В УКРАЇНІ ЗАПУСТИЛИ
НОВУ ЕЛЕКТРОЛІНІЮ
21 грудня введено лінію електропередач Рівненська АЕС-підстанція
Київська. Президент Петро Порошенко, який узяв участь у введенні в
дію повітряної лінії електропередач,
зауважив, що її робота зможе запобігти віяловим відключенням у Київській області.

2015 року

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

Шостий рік поспіль депутат Олексій Поліщук
організовує Новорічну казку, і це вже стало доброю традицією — проводити у Вишгороді новорічну благодійну акцію для дітей-сиріт, інвалідів,
із багатодітних родин і всіх малюків, які потребують особливої уваги. Ц. р. міський депутат VII і VIII скликань О.
Поліщук також організував свято: 21 грудня у школі «Надія» і 25
грудня в гімназії «Інтелект».
Перед Новим роком на запрошення депутата 25 виборчого територіального округу О. Поліщука
Дід мороз і Снігуронька прийшли в
гості до діток, які там проживають.
Малеча була рада отримати смаколики, розповісти віршик Дідові
Морозу і заспівати пісеньку разом
із Снігуронькою.
Не обійшли увагою і пенсіонерів Вишгорода. Так, 23 грудня — під час зустрічі з депутатом
Поліщуком на окрузі — привітали
солодкими подарунками ветеранів

війни і праці.
На 29 і 30 грудня заплановані святкові заходи в
Центрі раннього розвитку дитини «Зіронька» (вул.
Київська, 8-б).
Новий рік — час, коли загадують бажання. І стати добрим чарівником — по силах людині з великим
серцем. «Для добрих справ чарівної палички не треба», — переконаний депутат Олексій Поліщук.

Держава про нас дбає — гуртуймося для самооборони

Олексій РОСТОВСЬКИЙ,
депутат 8-го округу,
директор ТОВ «Обслуговуюча
Організація «Київські зорі»
12 грудня, в суботу, відбувся
цікавий для усіх вишгородців захід — семінар-тренінг на актуальну
тему «Енергоефективна філософія.
Лафхаки для вашого будинку». За
попереднім записом у ньому взяли
участь 36 осіб — представники міських та районних громадських організацій та активні мешканці багатоквартирних
будинків. Організатор — Вишгородська міська рада (в особі міського голови Олексія Момота). Відео першої частини
див. за посиланням: https://www.youtube.com/watch?v=mDg
7DQjCSR8&feature=youtu.be.
Із 9-ої ранку до 19-ої вечора у малій залі адмінбудинку (пл.
Т. Шевченка, 1) ми сприймали філософію енергоефективності
від експертів Реанімаційного пакету реформ Андрія Зінченка,
Олени Галушки і експерта «Ефективного власника» та ГС «Муніципальна енергія» Олексія Тихонова. Вони пояснили: чому тепло та економія починається не з утеплення квартири, а зі
створення ОСББ; чому в гонитві тільки за власною вигодою
людина отримує менше, ніж працюючи спільно з іншими;
чому «сепаратистське утеплення» лише власної квартири
не тільки не дає результату, а й шкодить технічному стану
будинку; чому починати треба з обліку та регулювання подачі тепла на вводі.

ЩО Я ВИНІС ІЗ СЕМІНАРУ ДЛЯ СЕБЕ
Із першої частини доповіді зрозумів, що енергоефективність — це не просто поміняти електролампочку на енергозберігаючу. Коли економиш електроенергію, то її можна продавати.
Енергія — це одиниця валюти, тому при збереженні енергії ми,
найперше, — робимо важливу державну справу, допомагаємо
Україні стати справді енергонезалежною.
Іще зрозумів, що енергозбереження починається не з утеплення чи зміни електролампочок. Найперше — це облік, тобто
встановлення лічильників: тепла, газу, води. електроенергії. Ну,
за світло ми платимо за показниками лічильника давно, а от
витрати води, газу і тепла стали масово рахувати років із 10
тому. І винна в цьому наша багаторічна упередженість. Люди
вважають, що комунальні будинки споживають 20-25 % енергії,
а решта 75 % — це доля підприємств. Реально ж, за моніторингом Мінрегіонбуду, споживання у багатоквартирних будинках
складає до 50 % усього обсягу електроенергії, газу, води.
Державна регуляторна політика перекладає цю упередженість суспільства на плечі підприємств (скажімо, вартість електроенергії для підприємств складає 1,82 грн, а для населення —
0,53 грн – 1,3 грн). А страждає кінцевий споживач: у хліб чи одяг
закладаються ті ж 1,82 грн, тобто все одно платимо за все ми.

ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ У ОКРЕМОМУ БУДИНКУ
Друга частина доповіді стосувалася енергозбереження у

конкретному будинку —
і, оскільки я є головою
об’єднання співвласників
багатоквартирного будинку (ОСББ), для мене ця
частина була дуже корисною.
Мешканці
зазвичай
дбають про збереження тепла лише у своїй квартирі. Між тим, збільшення температури на
кілька градусів призводить до того, що ваші втрати тепла зростають у геометричній прогресії: бо ви обігріваєте сусідів справа
і зліва, згори і знизу.
Виявляється, найефективніше — робити повне утеплення
одразу всього будинку негорючим матеріалом спеціальної фасадної щільності — за ДБН (державними будівельними нормами). Часткове утеплення — то марні втрати коштів і часу: ми
забуваємо про підвал, сходи, горище, дах, а місця загального
користування (МЗК) займають значну площу у багатоповерхівках. «Латки» по фасаду окремих квартир, до того ж, руйнують
зовнішні стіни будинку — через температурний дисбаланс і нерівномірну вологість.

НАЙСКЛАДНІШЕ ДОМОВЛЯТИСЯ ІЗ СУСІДАМИ
Тобто від об’єднання співвласників багатоквартирних будинків об’єктивно нікуди не дітися. Зрозуміло, що найскладніше
домовлятися із сусідами (одному все «до лампочки», інший вважає свій варіант утеплення найкращим, а ви — приєднуйтеся).
Зрозуміло, що далеко не всі готові брати кредити та вкладати
свої кошти у ремонт спільної власності. Але…
… є чимало державних програм, за якими відшкодовується
40 % вартості загального ремонту будинку…
… є й відповідні міські програми (іще 20 % відшкодувань із
міського бюджету) — наприклад, у Черкасах, Рівному…
… є міжнародні гранти (іще від 10 до 50 % вартості загальнобудинкових ремонтних робіт), і вони вже використовуються,
скажімо, у Львові.
Нинішня вишгородська міська влада намагатиметься використовувати чинні державні програми та залучати міжнародні
гранти для потреб міста. А також враховувати досвід сусідів. Існує думка, що біда у наших теплостанціях (перевитрати газу,
втрати теплоносіїв під час транспортування, поривів і т. д.). У
далеких 1990-х поляки перевели свої теплопункти на альтернативне паливо. А при вступі до Євросоюзу вони… утеплили
будинки (основні втрати були саме там) — і з десяток теплостанцій довелося закрити.

ПЕРШІ КРОКИ
Починати утеплення будинків у нас слід із загальнобудинкових приладів обліку тепла (в одиницях виміру Гкал), що дозволяє зекономити 30 % коштів на опалення.
Перші кроки у цьому напрямку вже зроблено Вишгородською міською радою попереднього, шостого, скликання: встановлено загальнобудинкові лічильники у 18 будинках старого
житлового фонду (чит. допис депутата Володимир Лісогора

«Лічильники за місяць себе окупили» у № 49’2015 газети «Вишгород»). Варто доповнити вже існуючу міську програму «Теплий
під’їзд» реконструкцією (облаштуванням) теплопунктів. Це спеціальне обладнання (насоси), що регулює рівномірний розподіл
тепла в усіх приміщеннях будинку (торцеві квартири, помешкання першого чи останнього поверху) та дозволяє зекономити
іще 20 % (і це без утеплення фасадів та енергозберігаючих вікон, ламп, дверей!)

«ОБІГРАЛИ» СИТУАЦІЮ І ЗРОЗУМІЛИ, ЩО…
Друга частина семінару з енергоефективності — тренінг —
став для нас повною несподіванкою за результатом. Ми, готові
втілити у життя отриману інформацію, розділилися на чотири
команди по 5-6 осіб, аби «обіграти» різні ситуації.
Перша команда відповідала за котельні, які необхідно збудувати, знайти альтернативне паливо, створити 10 робочих
місць, а головне — зробити теплоенергію найдешевшою.
Друга команда обрала своєю метою енергозбереження та
утеплення комунальних підприємств і установ (дитсадки, школи, лікарня і т. інш.).
Третя команда розглядала засоби енергозбереження у
житловому фонді (комунальному, приватному, ОСББ).
Четверта команда мала подбати про лічильники (не лише
світла, а й тепла, води, газу) в усіх установах, будинках, на
підприємствах.
Кожна команда по 20 хвилин презентувала свою програму, висвітливши усі «плюси» і «мінуси». Кожен учасник отримав одиницю валюти — «грант» по два долари. І потрібно було
завоювати його прихильність, аби набрати більшу кількість
«грантів».
Цікаво, що не виграла жодна команда. Тому що не вміла
домовлятися. Ось приклад того, що ОСББ — багаторічна робота.
До речі, приклад не лише наш. Нещодавно українська
делегація відвідала сільський кооператив у Німеччині (на 200
будинків). Голова кооперативу розповів, що ішли до цього
об’єднання вісім років. Перші чотири — писали проект, із кожним обговорювали по кроках, щоб усіх усе влаштовувало. Наступні чотири роки — домовлялися.

… У НАС ЧАСУ НЕМАЄ
В українців часу немає. Ухвалений нашим Парламентом
закон зобов’язує нас до 1 червня 2016 року створити ОСББ.
Інакше нам фактично нав’яжуть приватного надавача послуг —
монополіста. Бо коли держава так настирливо про нас дбає —
треба гуртуватися для самооборони.
Тим, хто проти об’єднань, нагадаю: у Вишгороді немає
жодного багатоквартирного будинку, де не було б неприватизованих помешкань, а коли наприкінці 1990-х українці масово
приватизовували нерухомість, то, за законом, із моменту приватизації у рівних долях розподілялося і майно будинку. Тобто
ми всі фактично давно є співвласниками.
Як створити ОСББ та про досвід уже існуючих
об’єднань співвласників багатоквартирних будинків — чит.
у наступних випусках та на сайті газети «Вишгород»
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Комісія не заперечує — за умови... або Розповідь про цікавий екопроект
Віталій САРДАК,
депутат міськради
VII скликання

Довкілля

У газеті «Вишгород»
№ 36 від 5 вересня 2015
року ТОВ «Екоклінворм»
(м. Вишгород, вул. Промислова, 4) оприлюднило
інформацію про наміри
отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря та подальшу
діяльність цього підприємства на території міста Вишгорода. Занепокоєні жителі
звернулись до міських депутатів з проханням вияснити, наскільки небезпечною для
людей виявиться діяльність такого підприємства неподалік житлових будинків.
Депутат міської ради Максим Макаренко
ініціював і провів відповідні громадські слуІнна САМОЙЛЕНКО,
методист ДНЗ «Сонечко»
ФОТО — Олена ІГОНІНА, керівник гуртка «Веселі
промінчики», спеціально для «Вишгорода»

Минулого тижня на базі Вишгородського дошкільного навчального закладу «Сонечко» відбувся Всеукраїнський
семінар «Національно-патріотичне виховання дітей дошкільного віку: нові
підходи» для слухачів курсів підвищення кваліфікації (методистів РМК (ММК) з
питань дошкільної освіти) Центрального
інституту післядипломної педагогічної
освіти Національної академії педагогічних наук України ДВНЗ «Університет менеджменту освіти».
До нас прибули 19 освітян із різних
регіонів України, і серед них, зокрема: кандидат педагогічних наук, доцент кафедри
філософії і освіти дорослих Центрального
інституту післядипломної педагогічної освіти УМО України Лідія Ніколенко; старший
викладач кафедри філософії і освіти дорослих Центрального інституту післядипломної педагогічної освіти УМО України

хання — за участі мешканців міста, колег-депутатів, активістів ГО «Зелений Корпус» (що
займається екологією) та голови Вишгородської райдержадміністрації Олександра Горгана. Люди поставили чітке завдання владі
та активістам: без будь-якої поблажки перевірити роботу підприємства «Екоклінворм» та
можливі наслідки його діяльності.
За час перевірки відбулася низка зустрічей і нарад з керівництвом та працівниками
цього підприємства. Варто відзначити готовність і відкритість до спілкування директора
ТОВ «Екоклінворм» Леоніда Сапожнікова,
що сприяло конструктиву.
Остаточну крапку в цьому питанні поставила створена міським головою Олексієм
Момотом тимчасова комісія у такому складі:
заступники міського голови — О. Ростовцев
і О. Рачинський, секретар адмінкомісії виконкому міськради В. Стефанівський, спеціаліст
2 категорії юрвідділу С. Черепан, депутати

Тетяна Крачковська; методист РМК відділу освіти Вишгородської РДА Антоніна
Павлюк.
Учасники семінару обговорили сучасні підходи до національно-патріотичного
виховання дітей дошкільного віку в різних
регіонах України, а також ознайомилися
з досвідом роботи Вишгородського ДНЗ
«Сонечко».
Інтегроване заняття «Ми щиро любимо
свою Україну» (середня вікова група) провела для колег вихователь Н. Коваленко.
Театралізоване дійство за мотивами казки
«Рукавичка» під оплески зіграла молодша
вікова група (вихователь С. Похиталюк).
Я, методист дошкільного навчального закладу І. Самойленко, розповіла про
національно-патріотичне виховання дітей
дошкільного віку в нашому дитсадку. Завідуюча «Сонечка» Тетяна Яковенко презентувала роботу нашого дошкільного
закладу, провела оглядову екскурсію по
території та приміщеннях ДНЗ. А методист
РМК Антоніна Павлюк ознайомила присутніх із системою національно-патріотичного
виховання в дошкільних навчальних закла-

Благодійність

Спасибі за поїздку
в зоопарк
Лідія ШКУРКО,
заступник директора ВРС ЗОШ «Надія»
ФОТО — Дар’я ЛИМАРЕНКО, спеціально для «Вишгорода»

Творити добро українців вчити не треба.
Але їхні добрі справи потрібно поширювати.
Фонд «Берегиня» на чолі з Оленою Попович
уже багато років допомагає незахищеним
верствам населення міста і району.
Більшість діток із обмеженими можливостями, які навчаються в школі «Надія», жодного разу
не були в справжньому зоопарку. Екзотичних
тваринок бачили тільки на малюнках чи по телевізору. І ось напередодні Дня Святого Миколая
дитячі мрії здійснилися. Завдяки спонсорській допомозі благодійного фонду «Берегиня» школярі
відвідали зоопарк «XII Місяців», який розташований у селі Демидів.
Діти отримали найкращі емоції від спілкування з тваринами. Деяких погодували, когось
вдалося погладити, а від носорога та жирафа всі
були просто в захваті.
За всі ці дитячі радощі — низький уклін завжди усміхненій, по-материнськи турботливій
жінці, президенту фонду Олені Попович. Ви, Олено, подарували особливим діткам радість, наповнили їх життя яскравими неповторними враженнями, створили перед новорічними святами
казкову атмосферу.

міськради Ю. Городиський, М. Макаренко, В.
Сардак. Із керівником «Екоклінворму» домовились про день відкритих дверей на підприємстві та тестовий запуск обладнання. Окрім
членів комісії, на тест запросили представника ДУ «Київського обласного лабораторного
центру Держсанепідемслужби України» В.
Мірошника (для вимірювання проб повітря на
вміст забруднюючих речовин) та кількох активістів ГО «Зелений Корпус».
Упродовж двох днів запрошені спостерігали за роботою установки для переробки
шин методом піролізу (резина розпадається на частки у реакторі під впливом великої
температури без доступу кисню), а працівник
лабораторії збирав проби повітря. Після повного і детального вивчення всього процесу
переробки шин, перевірки належних документів підприємства та врахування результатів лабораторних досліджень відібраних
проб повітря комісія зробила позитивний

Патріотизму
вчіться у дітей

висновок і не заперечує використання в роботі ТОВ «Екоклінворм» піролізної установки
для утилізації відходів 1-4 класу — за умови
в подальшому відмовитися від використання
твердого пального та забезпечити процес виключно газом, отриманим у процесі піролізу.
Слід додати, що директор ТОВ «Екоклінворм» погодився співпрацювати з місцевою
владою і тому, попри позитивні для підприємства висновки комісії, ТОВ «Екоклінворм» уже
найближчим часом може змінити прописку в
межах міста на більш підходяще місце (у рамках задекларованого у програмі міського голови Олексія Момота перенесення підприємств з
нижньої промзони подалі від жилих кварталів).
У перспективі Леонід Сапожніков планує
на базі свого підприємства запустити ще декілька екопроектів, які будуть цікаві Вишгороду. Маємо надію, що така відкрита співпраця
підприємців з місцевою владою буде лише
поширюватись та покращувати наше місто.

Дошкілля

дах Вишгородського району.
Гості були приємно вражені затишком,
атмосферою, яка панує в дошкільному
закладі «Сонечко», творчістю і злагодженими діями всього колективу, матеріально-технічною базою та облаштуванням
території дошкільного навчального закладу. Надзвичайне захоплення викликала у
гостей виставка «Я люблю Україну», на
якій представлені живописні, декоративноприкладні твори, виконані талановитими
працівниками дошкільного навчального
закладу.
Під час обговорення висловлені надзвичайно схвальні відгуки про організацію
роботи з національно-патріотичного виховання у Вишгородському ДНЗ «Сонечко»
та в усіх дошкільних навчальних закладах
Вишгородського району.

200 артистів

«Дивосвіт» запрошує на новорічні вистави!
Катерина ГОРБАТЕНКО, Школа журналістики ЦТ «Дивосвіт»,
за матеріалами сайту http://divosvit.org/
Перед новорічними та різдвяними святами творчий колектив Вишгородського
районного Центру художньої творчості дітей, юнацтва та молоді «Дивосвіт» за традицією влаштовує для дітей Вишгородщини грандіозні вистави.
Цього року нас частуватимуть новим спектаклем за мотивами старої доброї гоголівської
історії «Ніч перед Різдвом». Ми побачимо нове
прочитання знайомого з дитинства та улюбленого всіма сюжету. Це ексклюзивне театралізоване дійство у стилі новорічної казки, де
збережено основний сюжет та національний
колорит.
Автор сценарію та організатор дійства — мистецький керівник ЦТ «Дивосвіт» Олена Титаренко. Їй допомагав увесь творчий колектив закладу на чолі з
директором Оленою Андріяш — це і декорації для сцени, і сценічні костюми,
і звукозапис, і освітлення, ще й безліч малих і великих дрібничок, без яких би
не було Різдвяної феєрії.
Добре відому всім оповідку про подорож по черевички юні артисти перекажуть на свій лад. У виставі багато уваги приділяється народним традиціям
новорічних святок: вертеп, колядки, щедрівки, різноманітні приказки та примовки — усе це доповнює знайомий сюжет. На першому плані у виставі —
гурт дівчат та парубків, у дружній компанії яких — і головні герої Вакула та
Оксана.
Заздалегідь розпочалися репетиції спектаклю, який зібрав небагато-немало — 200 юних аматорів з усіх гуртків та колективів Центру. А скільки нових
знань отримали в процесі підготовки до вистави артисти «Дивосвіту»: вокальні колективи «Візерунок», «Доремікс», «Соло» розучували і відомі, і зовсім
нові для них колядки та щедрівки; танцівники зі студії «Ліберті» опановували
особливості народно-сценічного танцю, музична студія «Феєрія» — нові ударно-шумові народні інструменти; а великі і маленькі актори зразкового творчого об’єднання «Різні Люди» поринули у світ народно-обрядового театру!
Звісно, крім української етніки, у виставі буде і сучасна хореографія від
«Ліберті» та гімнастичні етюди від студії «Viva», і естрадно-класичні номери
від солістів вокальних студій, і сучасні інтерпретації перипетій класичного сюжету у виконанні акторів студії «Лицедії».
Тож зустрітися з персонажами цієї диво-історії у Центрі творчості «Дивосвіт» діти та дорослі мають змогу напередодні Нового року.
А диво-артисти сподіваються, що «Ніч перед Різдвом» буде дійсно святковою і веселою, ліричною і світлою, гучною і гамірливою, якою і має бути
різдвяно-новорічна казкова історія.
Запрошуємо усіх бажаючих відвідати спектаклі ЦТ «Дивосвіту»: 26 грудня о 14:00, 27 грудня о 14:00, 29 грудня о 16:00. Вартість квитка — 30 грн.

«Сон зимової ночі»
і «Дюймовочка»
Валентина ЯКОВЕНКО,
методист ЦТ «Джерело»

У «Джерелі»

ФОТО – автор, спеціально для «Вишгорода»

Свято Миколая і Новий рік красиво й весело зустрічали в «Джерелі» – новорічним концертом-казкою «Сон
зимової ночі» (для вихованців початкового та основного
рівня навчання), новорічною виставою «Дюймовочка» –
від театральної студії «АТОС» (для джерелят і їхніх батьків
та для соціально незахищених категорій дітей). Ці дійства
– якісно нового рівня – відзначили батьки вихованців та
гості закладу, серед яких були і депутат обласної ради,
голова ВГО «Молода Країна» Андрій Пещерін та секретар
Вишгородської міської ради Тетяна Бражнікова.
… Кожного року діти з нетерпінням чекають зустрічі зі
Святим Миколаєм. Чекала і маленька дівчинка Софійка (Іващук Марина), яка потрапила до казкової країни Снігляндії.
Разом із нею та добрим Чарівником (Юрій Ушаков) діти подорожували чарівним лісом, гралися в сніжки, ліпили Сніговика,
щедрували, співали віншувальних пісень Св. Миколаю та новорічних – вокальні колективи «Співаночка», «Домісолька»,
солістки Ар’яна Олумі Додоран, Зоріана Джунь, Олександра
Тихан, кружляли в танцях – запалювали колективи «Вишеград», «Джерельце», «Pas de danse», «Flash», красуні із шоустудії мод «Фантазія» виконували дефіле янголят, прикрашали ялинку та демонстрували святкове вбрання. І все це – на
красивій сцені, у яскравих нових костюмах, про які подбали
керівники гуртків та батьки.
Звісно, не обійшлося й без темних сил. Зла Відьма (Анеліна Шейн, Діана Шейн) задумала перешкодити святу, але на
допомогу прийшла Королева Снігляндії (Марина Іллєнок) зі
своїми помічниками, знищивши злі чари й допомігши Софійці
та всім дітям зустрітися зі Святим Миколаєм (Юрій Ушаков).
За кожен художній номер і за кожного персонажа вболівали директор Центру творчості «Джерело» Наталія Кисіль,
заступник директора Оксана Миненко та педагоги Оксана
Черкас, Анастасія Близнюк, Валентина Демочко, Вероніка
Манзюк, Анна Покровська, Світлана Стащук, Тетяна Халаш,
Леся Клімова, Катерина Барладян.
Музичний супровід забезпечили звукорежисер Юрій Дружинський та культорганізатор Анна Франко.
Автор сценарію – художній керівник закладу Юрій Ушаков.
***
Театральний колектив «АТОС» порадував дітвору чудовою постановкою відомої казки «Дюймовочка» за сценарієм
керівника колективу Ольги Хуторної.
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«Людина, щаслива у дитинстві, отримує багаж,
який залишається на все життя»
Розпитувала Ольга ЄВТУШЕНКО,
гурток журналістики «Струмок»
ФОТО — автор, спеціально для «Вишгорода»

Майже 9 років за адресою вул. В. Симоненка, 3-а працює Вишгородський міський
Центр художньо-естетичної творчості учнівської молоді (ВЦХЕТУМ) «Джерело». Мені пощастило взяти інтерв’ю у надзвичайно цікавої,
різносторонньої людини, мудрого вчителя та
директора цього закладу Наталії Кисіль. Наталія Михайлівна не тільки люб’язно погодилася
дати відповіді на усі запитання, а й запросила
на невеличку екскурсію по «Джерелу», провела коридорами, прикрашеними дитячими
роботами, познайомила з неперевершеними
педагогами та Спілкою майстрів.
— Доброго дня, Наталю Михайлівно. Розкажіть, будь ласка, про історію створення
Центру творчості «Джерело».
— Із 2000 року це «був комунальний закладом — Вишгородський дитячо-освітній культурно-спортивний центр «Джерело». У 2007 році
міська рада прийняла рішення реорганізувати
заклад у Вишгородський міський центр художньо-естетичної творчості учнівської молоді
«Джерело».
— Чому саме така назва?
— Назву ми взяли у «спадок». Все велике і мале починається із витоків, із джерел.
Гімн закладу, на слова почесного громадянина Вишгорода Ольги Андріївни Дяченко,
починається словами: «Незабутня, щаслива пора, Вишгородські квітують стежини. В
«Джерело» поспіша дітвора. Це майбутнє
моєї Вкраїни».
— Які гуртки працюють у «Джерелі»?
— У нас є хореографія, вокальне мистецтво,
театральне, творчі майстерні та журналістика.
Багато дітей із раннього дитинства хочуть танцювати, співати, малювати.
Є бажаючі діти та викладачі відкрити у Вишгороді гуртки авіамоделювання чи конструювання. Було б добре, якби в місті створили центр
науково-технічної творчості.
У Вишгороді є міська дитячо-юнацька спортивна школа, футбольні клуби та інші спортивні
заклади. Дехто хоче займатися авіамоделюванням — це той напрямок, який треба не відтворити, а створити (тобто це науково-технічна творчість). Якщо б такий центр був у нашому місті
— було б дуже добре.
У «Джерелі», щоправда, немає спортивних
гуртків. Бо для цього не передбачені відповідні
умови.
— Яка вікова аудиторія джерелят?
— Дітей у «Джерелі» — понад 650. Значна
частина вихованців — дошкільнята та молодші
школярі. Достатня кількість учнів — середньої
школи, а от у шоу-студії мод, вокальній студії,
у хорі «Коралі» займаються дівчатка, котрі вже
навчаються у вузах. «Джерелу» — небагато років. Дітки, які до нас починають ходити з 5-ти років, гадаю, надовго залишаться з нами.
— Що Ви можете розповісти про педагогічний колектив?
— Педагоги у нас — найкращі. По-перше,
кожний керівник гуртка — не просто людина, яка
приходить, аби відпрацювати. Робота — справа
їхнього життя. Наприклад, Тетяна Халаш, керівник вокальної студії «Полузір’я» — заслужена
артистка України. Леся Потіцька, керівник хору
«Коралі» — заслужений працівник культури.
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Як відомо, з крихітною Дюймовочкою
(Анастасія Еско) трапляється ряд пригод.
Утікши від недоброї Жаби (Соня Катеджян),
вона потрапляє в лапи Жука (Костя Костюков,
Тимофій Купріков), який незабаром залишає
її одну в лісі. Але добросердечна дівчинка рятується від Крота (Данило Гриценко) й Миші
(Арина Резник) і рятує Ластівку (Віка Потоцька), яка переносить її в теплі краї, де Дюймовочка знайомиться з королем Ельфів…
Ролі ведучих-фей виконали Катя Юрчук та
Анна Горюнова, ролі інших персонажів – Нестор Хуторний, Олександра Демидчук, Люсіне
Катеджян, Уляна Красковська, Кирило Орленко, Каміла Чіхман, Мілана Цимбал, Дарина
Пастушенко.
У передноворіччя поруч із героями казки
з’явилися Дід Мороз (Сергій Хуторний), Снігуронька (Марина Іллєнок) і Новий 2016 рік
(Маринка Купрікова) – з побажаннями миру,
щастя, добра усім джерелятам!
Нехай їхні слова справдяться! Хай буде
мир і злагода у кожній родині і в усій Україні!

Олена Кольвах, керівник творчого об’єднання
«Золоті ручки» —майстриня, лялькарка, відома
в Україні. Валентина Демочко, керівник фольклорного ансамблю «Співаночка» — солістка
ансамблю прикордонних військ України. Анна
Покровська — керівник вокально-хорового колективу «Домісолька» — сама чудово співає, і
ми часто чуємо її на наших концертах. Оксана
Черкас, Катерина Барладян, Анастасія Близнюк, Ольга Ралко, Олена Ралко, Ольга Хуторна
— не тільки талановиті педагоги, але гарні організатори, які зібрали навколо себе великі колективи. Творчі Олеся Клімова, Любов Савочкіна,
Анна Франко, Вероніка Манзюк, Світлана Стащук. Професійний заступник Оксана Миненко
та креативний художній керівник Юрій Ушаков.
Це команда, з якою цікаво працювати.
— Ви розказуєте про всіх із теплом, гордістю та пошаною до того, що робите. Що
Вас надихає на творчу роботу?
— Однозначно, це любов до дітей. Я вважаю, найкраще, що є у людини, це її діти та робота з ними. Я люблю усіх дітей, із якими працюю.
Окрім того, що я — директор позашкільного навчального закладу, викладаю у Технічному ліцеї
НТУУ «КПІ» Вишгородської міської ради біологію і хімію. Мої учні не можуть зрозуміти, що я
роблю у Центрі творчості, і так само педагоги та
вихованці «Джерела» не зовсім уявляють мене
в ролі вчителя ліцею. Я люблю роботу, дітей, і
я щаслива.
Маю своїх дітей та онука Дмитрика. Нещодавно він написав мені записочку, в якій назвав
мене найбільшим дивом. Хіба не для цього живе
людина?
— Правду кажуть, що людина талановита
— талановита в усьому.
Кожна людина талановита — головне вірити
в це. І важливо зустріти того, хто надихне тебе
на творчість. Підіть на заняття до керівників студії творчості «Ра» Ольги та Олени Ралко. Навіть,
якщо ви ніколи не тримали пензля в руках, по
закінченню їхнього майстер-класу ви власноруч
напишите картину. Незалежно від того, хто ти
за спеціальністю чи ким хочеш стати, — в тобі
є творчий потенціал, просто його треба розвивати.
Моя донька закінчила музичну школу, навчалася в школі мистецтв, вміє гарно малювати,
співати, але сьогодні вона навчається в Польщі
за спеціальністю «Мости та дороги». А це далеко від співу і танців.
Творчі навички та уміння можна розвивати протягом усього життя. Спілка майстрів народного мистецтва вишивки м. Вишгорода, хор
«Ветеран», фольклорний ансамбль «Золотий
вік» — це колективи, які мають тісний зв’язок із
«Джерелом» і доводять, що зайнятися творчістю
можна у будь-якому віці.
— Чим жило «Джерело» з початку навчального року? Які заходи Вам найбільше
запам’яталися?
— Заходів насправді дуже багато, вже розпочалися й новорічні. Почну з вересня, але навіть цього буде забагато: 1 вересня — День
відкритих дверей; 17 вересня — участь у Межигірському духовному фестивалі народної пісні та
ручних ремесел; 1 жовтня, до Дня людей похилого віку, ставили одразу два концерти. Потім —
захід до Дня працівників освіти; брали участь у
заході «Молодь об’єднує країну»; фольклорний
ансамбль «Співаночка» виступав на Міжнародному конкурсі дитячої та юнацької творчості

«Штурм» у місті Сміла (Черкащина). За активної участі «Джерела» відбувся фестиваль
«Вишгородська Покрова», проводили козацькі
забави напередодні Дня Українського козацтва;
їздили у зоопарк. 24 жовтня вокальний колектив «Домісолька» виступив у Будинку культури
«Енергетик»; 25 жовтня на Всеукраїнському
фестивалі «Салют талантів» наші дівчатка Зоріана Джунь і Ар’яна Олумі Додоран з вокальної
студії «Полузір’я» посіли перше і третє місця. 27
жовтня проводили майстер-класи, 28-го — грали в гру «Веселий крокодил», 29-го — їздили на
меблеву фабрику «Яворина», а 31 жовтня 2015
року колектив сучасного танцю «Pas de danse»
на Міжнародному фестивалі-конкурсі творчих
колективів «Калейдоскоп талантів» посів перше
і третє місця (в кількох номінаціях).
Творчі заходи відбуваються майже щотижня. Наразі активно проходять до новорічно-різдвяні вистави, яких у грудні буде шість — для дітей та батьків вихованців закладу та для дітей
із малозабезпечених сімей Вишгорода. Наші вихованці візьмуть участь у новорічних заходах у
Києві та у Всеукраїнських фестивалях. Звичайно, будемо колядувати, щедрувати, проводити
концерт «Україна колядує» і так далі.
— Які нові гуртки з’явилися за роки творчого «кипіння» «Джерела»?
— Усі колективи, окрім хору «Коралі», який
відзначив своє 20-річчя, утворилися після 2007
року. Що стосується нових колективів, із 1 січня
2015 р. у нас працює студія українського народного танцю «Вишеград». Професійні педагоги «Вишеграду» (Оксана Черкас є художнім керівником
державної студії українського народного танцю
«Барвіночок») показали нові підходи до відбору
дітей у хореографічні колективи, нові підходи до
організації діяльності дитячого колективу.
Що стосується справжніх відкриттів — то це
наші вихованці, переможці та призери всеукраїнських та міжнародних конкурсів. Цілі колективі
та окремі вихованці радують нас, надихають на
нові задуми на задачі.
— Чи пам’ятаєте Ви якісь дуже веселі випадки з Вашої творчої практики?
— Олена Ростиславівна Кольвах, з якою ми
майже одночасно прийшли працювати в «Джерело», часто згадує, що на початку у нас навіть
не було стільця, і вона принесла його з дому.
Тепер над цим ми сміємося. Щастя в тому, що
ми робимо всі разом заклад кращим. Щодня я
заходжу в один кабінет — подивлюся, що там
роблять, загляну в інший, запитаю, як справи. І
якщо бачу зацікавлених дітей та педагогів, посміхнусь і подумаю: «Все класно, поїхали далі».
— Зараз надзвичайно актуальне питання патріотичного виховання. З одного боку
добре, що в країні піднімається патріотичний рух, з іншого — погано, що через таке
скрутне становище. Як виховують патріотів
у «Джерелі»?
— Насамперед — через творчість. У нас є
колективи виключно українського, національного, спрямування: хор «Коралі», фольклорний
ансамбль «Співаночка», студія українського народного танцю «Вишеград», творче об’єднання
«Золоті ручки». Ми проводимо багато масових
виховних заходів, у тому числі міських та районних, спрямованих на розвиток національної
свідомості та патріотизму, в яких беруть участь
усі колективи закладу. Ми не залишаємося
осторонь від благодійних акцій, і в різний спосіб
намагаємося підтримати воїнів-учасників АТО,

Пряма мова
дітей та дорослих, які переїхали жити зі Сходу
у наше місто. Діти, щодня перебуваючи у навчальному закладі, мають бачити прапор України, належні умови для занять та чути слова,
які часто повторює своїм вихованцям і батькам
Олена Кольвах: «Ми — найкраща нація, у нас
найкрасивіші дівчата та найрозумніші чоловіки».
— Які маєте плани на майбутнє? Чого
прагне «Джерело»?
— Насамперед, як і всі українці, хочемо
миру, стабільності та процвітання нашої держави. Що стосується творчості — прагнемо до підкорення вершин, до перемог наших вихованців
у фестивалях та конкурсах. Але найбільше — до
створення умов для розвитку вихованців, щоб
кожна дитина знайшла себе в житті, розкрилась,
як особистість і згадувала дитинство яскравим і
барвистим. Людина, котра в дитинстві була щаслива, отримує багаж, який залишиться з нею на
все життя.
Ось такі плани. Звичайно, хочемо, щоб депутати міської ради підтримали програму розвитку закладу на 2016 рік, але це вже нюанси. Гріх
намовляти, бо міськрада, депутатський корпус
нас підтримують немало. У «Джерелі» досить
гарні умови, аби діти могли займатися творчістю. Останній подарунок, який ми отримали днями, — це благодійна підтримка депутата Київської обласної ради Андрія Пещеріна — кошти
на пошиття черевичок дівчаткам фольклорного
ансамблю «Співаночка».
— Як відгукуються про заклад батьки?
— Чимало дітей ходять у «Джерело» по 4-5
років. І коли батьки приводять до нас своїх менших — то це, на нашу думку, є гарним показником. Багато батьків стали щирими друзями
та помічниками керівників гуртків. Ми дякуємо
їм за допомогу та підтримку. Я вдячна і тим, хто
висловлює свої побажання, — це для нас підказка — як скорегувати те, що недосконале. Адже
наша мета, аби навчальний процес у закладі був
завжди безпечним та цікавим.
— Що порадите діткам, які ще не відкрили для себе світ творчості?
— Просто приходьте до «Джерела» чи до
іншого творчого центру міста. Мій онук-першокласник після занять у школі із задоволенням
бере фарби або пластилін і йде до гуртка. А коли
заходить до актової зали, де проходять репетиції театральних колективів, із великою цікавістю
спостерігає за процесом. І так робить не тільки
він, а багато джерельних дітей.
Повертаючись до слів гімну закладу, «Дитинства кольори — це «Джерело», де світ краси панує і тепло». Це місце, де живе справжнє
дитинство.
— Дякуємо, Наталю Михайлівно, та бажаємо Вам і усьому колективу «Джерела»
здійснення мрій та довгих плідних років
творчості.
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ПОН Е Д ІЛ ОК , 2 8 Г Р У Д Н Я
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 ТСН
07:35 «Маша i ведмiдь»
09:30, 10:50 «Мiняю
жiнку - 9»
12:20 Т/с «Громови - 2»
17:15 Х/ф «Бiле сонце
пустелi»
20:15 Х/ф «Дiамантова
рука»
22:15 Х/ф «Дванадцять
мiсяцiв»
УТ-1
06:00, 07:00, 08:00, 13:00,
18:30, 21:00 Новини
12:30, 20:30 Зроблено в
Європi
14:00 Хто в домi хазяїн?
14:25 Мультфiльми
18:05 Час-Ч
18:15 Новини. Свiт
18:55 Про головне
19:30 Абiлiтацiя
19:50 Перша шпальта
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 «Поверни
мене»
18:00 Т/с «Клан ювелiрiв.
Вiдплата»
21:00 Х/ф «Хуртовина»
23:00 Подiї дня
23:30 Х/ф «Вiдпустка за
обмiном»
ТОНіС
06:00 Х/ф «Пiдкидьок»
11:00 НЛО. секретнi
архiви
12:15, 16:00, 21:35
Дивовижний свiт
14:00 Дика Пiвденна
Африка
15:00, 18:30, 21:00
«Соцiальний пульс»
15:40 «Моднi iсторiї з О.

Новицькою»
18:15 «Iпостасi спорту»
19:00 В гостях у Д.
Гордона. Є. Чичваркiн
22:00 Довiдник дикої
природи
23:00 Тисяча днiв планети
00:00 «Латинський
коханець»
ТЕТ
06:00 Малята-твiйнята
07:35 М/с «Чагiнгтон»
08:00 Мультик з Лунтиком
11:00 Х/ф «Пастушка»
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 Анекдоти
СТБ
07:25 «Все буде смачно!»
08:20 «Зiркове життя.
Обережно - ревнощi!»

09:15 «Зiркове життя. Бiс
в ребро»
10:15 «Битва
екстрасенсiв 15»
12:25 «Танцюють всi!-7»
16:00 «Все буде добре!»
18:00, 22:00 «ВiкнаНовини»
18:30 Т/с «Коли ми
вдома»
20:10 «Хата на тата»
22:35 «Детектор брехнi 7.
Життя пiсля сповiдi»
00:10 «Один за всiх»
НТН
06:10 Х/ф «Друг»
07:45 «Народний кухар»
08:30 «Правда життя»
09:50 Х/ф «Тисяча слiв»
11:25, 21:30 Т/с «Удар у
вiдповiдь»
13:05, 14:15 Т/с «Грабуй
награбоване»
14:00, 19:00, 23:15
«Свiдок»
15:10 Т/с «Лiнiя захисту»
19:30 Т/с «Агентство
НЛС»
23:45 Т/с «Менталiст - 5»

НОВИЙ КАНАЛ
07:10 Kids Time
07:12 Т/с «Друзi»
12:00 Х/ф «Тупий i ще
тупiше»
14:00 Х/ф «Тупий i ще
тупiше 2»
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 Мисливець та
жертва
07:50, 14:50 Герої
крижаних дорiг
08:40, 16:30 Правда
життя
09:40, 15:40 Правила
життя
10:30 Мiстична Україна
11:20, 17:30 Нечисть.
Енциклопедiя мiфiв
12:10 Таємницi вермахту
13:00, 20:30 Вiн i вона.
Бiй за життя

13:50, 21:30 Скарби зi
звалища
18:30 У пошуках пригод
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, 20:55
«Вiдкритий мiкрофон»
16:20, 17:10 «У центрi
уваги»
19:20, 21:25 «Столиця»
22:30 «Служба порятунку»
22:55 «Українська
Нацiональна Лотерея»
23:20 «Якiсне життя»
K1
07:40 «Чи знаєте ви,
що...»
08:10 «Мультфiльми»
10:45 М/ф «Багз Баннi»
12:50 М/ф «Тигруля»
14:10 «ФайнаЮкрайна»

16:15 «Орел i Решка.
Незвiдана Європа»
17:15 «Орел i Решка.
Ювiлейний сезон»
18:20 М/ф «Кiт у чоботях»
19:00 «Розсмiши комiка»
20:00 «Орел i Решка»
22:00 Х/ф «Пережити
Рiздво»
23:50 Х/ф «Канiкули з
перцем»
ІНТЕР
06:10, 12:35 Д/с
«Слiдство вели... з Л.
Каневським»
07:00, 07:30, 08:00, 08:30,
09:00, 12:00, 14:00, 16:00,
17:40 Новини
07:15, 07:35, 08:10, 08:35
«Ранок з IНТЕРом»
09:20, 12:25 Х/ф «Старий
Новий Рiк»
13:30, 14:20 «Судовi
справи»
15:00, 16:15 «Жди меня»
18:05, 19:05 «Стосується
кожного»
20:00 «Подробицi»
21:00 Т/с «Заради

кохання я все зможу»
22:55 Х/ф «Iнтуїцiя»
ICTV
06:35 Факти тижня
08:45 Факти. Ранок
09:15 Надзвичайнi
новини. Пiдсумки
10:55, 13:20 Х/ф «Ейр
Америка»
12:45, 15:45 Факти. День
13:45, 16:20 Х/ф
«Беовульф»
16:30 Х/ф «Джек пiдкорювач велетнiв»
18:45, 21:05 Факти. Вечiр
19:20 Надзвичайнi
новини
20:20 Дiстало!
21:25 Свобода слова
5 КАНАЛ
07:00, 08:00, 09:00, 10:00,
11:00, 12:00, 13:00, 14:00,
15:00, 16:00, 17:00, 18:00,
19:00, 21:00, 22:00, 23:00,
00:00 Час новин
07:30, 08:30, 09:30, 10:30,
11:30, 12:30, 13:30, 14:30,
15:30, 16:30, 17:30, 23:30

Час. Важливо
10:10, 10:32, 11:10,
11:32, 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 Час. Пiдсумки дня
22:15 Стоп корупцiї!
23:15 Територiя закону
2+2
06:20 «Нове Шалене
вiдео по-українськи»
06:50 «Облом.UA»
11:00 Х/ф «Супершторм»
12:45 Х/ф «Мисливцi»
15:30 «Легенди
кiкбоксингу»
16:30 «Top Gear»
17:30, 19:00, 00:00
«ДжеДАI»
18:30, 23:30 «Спецкор»
19:20 «Секретнi
матерiали»
20:20 Х/ф «Пiд прицiлом»
22:30 Т/с «Череп i кiстки»

В IВ Т ОРОК , 2 9 Г Р У Д Н Я
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»
07:35 «Маша i ведмiдь»
09:30, 10:50 «Мiняю
жiнку - 9»
12:20 Т/с «Громови - 2»
17:15 Х/ф «Дiамантова
рука»
20:15 Х/ф «Джентльмени
удачi»
22:00 Х/ф «Свято пiд
замком»
23:45 Х/ф «Лiкар мафiї»
УТ-1
06:00, 07:00, 08:00, 13:00,
18:30, 21:00 Новини
09:55 Д/с «Мiй новий дiм
- Корея»
10:25 Український корт
12:30 Д/с «Калiфорнiя
Наша»
13:15, 18:05 Час-Ч
16:20 Подорожнi
17:10 Д/ф «Конфуцiй.
Шлях видатного
мислителя»
17:35 Суспiльний

унiверситет
18:15 Новини. Свiт
21:50 Вiйна i мир
23:00, 00:00 Пiдсумки
ТРК «УКРАїНА»
06:00, 12:30 Реальна
мiстика
07:00, 08:00, 09:00, 15:00,
19:00 Подiї
07:15, 08:15 Ранок з
Україною
09:15 Зоряний шлях
11:15, 19:45 «Говорить
Україна»
14:30, 15:30 Т/с «I падає
снiг...»
21:00 Х/ф «Подаруй менi
трохи тепла»
23:00 Подiї дня
23:30 Х/ф «Мумiя»
ТОНіС
07:30, 15:00, 18:30, 21:00
«Соцiальний пульс»
10:00, 16:50 «Алло,
лiкарю!»
11:00, 20:00 Д/ф
«Вирiшальнi битви Другої
свiтової вiйни»
12:10 Rock Time з Петром

Полтарєвим
13:00 Щоденник комах
15:40 «Моднi iсторiї з О.
Новицькою»
16:00, 21:35 Дивовижний
свiт
17:45 «Соцiальний статус.
ваша пенсiя»
18:20 «Мистецтво i час»
19:00 В гостях у Д.
Гордона. Є. Чичваркiн
00:00 «Латинський
коханець»
ТЕТ
07:35 М/с «Чагiнгтон»
10:05 М/с «Клуб Вiнкс.
Школа чарiвниць»
11:00 Х/ф «Розумна
селянська донька»
12:10 Повне
перевтiлення. Дiм за
тиждень
14:50 У ТЕТа тато!
15:50, 21:00 Вiталька
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 Анекдоти

СТБ
07:45 «Все буде смачно!»
08:40 Х/ф «Королева
бензоколонки»
10:05 «Битва
екстрасенсiв. Боротьба
континентiв»
12:15 «Танцюють всi!-7»
16:00 «Все буде добре!»
18:00, 22:00 «ВiкнаНовини»
18:30 Т/с «Коли ми
вдома»
19:55, 22:45 «Кохана, ми
вбиваємо дiтей»
00:00 «Слiдство ведуть
екстрасенси»
НТН
06:35 Х/ф «Республiка
ШКIД»
08:30 Ранковий «Свiдок»
09:00 «Кримiнальнi
справи»
09:50 Х/ф «Еквiлiбрiум»
11:50, 21:30 Т/с «Удар у
вiдповiдь»
13:40, 14:15 Т/с «Грабуй
награбоване»
14:00, 19:00, 23:15

«Свiдок»
15:30, 19:30 Т/с
«Агентство НЛС»
17:25 Т/с «Детективи»
23:45 Т/с «Менталiст - 5»
НОВИЙ КАНАЛ
06:05, 07:25 Kids Time
06:10 М/с «Губка Боб Прямокутнi Штани»
07:27 Т/с «Друзi»
10:50 Т/с «Не родись
вродлива»
18:00 Абзац!
19:00 Х/ф «Бiлi ципулi»
21:00 Х/ф «Ну що,
приїхали»
23:00 Х/ф «Мрiї
збуваються»
00:45 Х/ф «Удар по
невинностi»
МЕГА
07:50, 14:50 Герої
крижаних дорiг
08:40, 16:30 Правда
життя
09:40, 15:40 Правила
життя
10:30 Мiстична Україна
11:20, 17:30 Нечисть.

Енциклопедiя мiфiв
12:10 Таємницi вермахту
13:00, 20:30 Вiн i вона.
Бiй за життя
13:50, 21:30 Скарби зi
звалища
18:30 У пошуках пригод
22:30 Дика Арктика
23:30 Таємницi слiдства
ТРК «КИїВ»
06:30 «Тi, що змiнюють
свiт з Крефло Доллар»
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 «Київськi iсторiї»
23:20 «Життєвi iсторiї»
K1
07:40 «Чи знаєте ви,

що...»
08:10 «Мультфiльми»
10:45 М/ф «Багз Баннi»
11:40 М/ф «Тигруля»
13:00 М/ф «Чарiвне
Рiздво з Мiккi»
14:10 «ФайнаЮкрайна»
16:00, 20:00 «Орел i
Решка»
18:00 «Орел i Решка.
Шопiнг 2015»
19:00, 23:00 «Розсмiши
комiка»
22:00 «КВН на БIС»
ІНТЕР
06:10, 11:15, 12:25 Д/с
«Слiдство вели... з Л.
Каневським»
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»
15:45, 16:15 «Сiмейний
суд»
18:05, 19:05 «Стосується
кожного»
20:00 «Подробицi»

22:55 Х/ф «Сiм’я
напрокат»
ICTV
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:20 Надзвичайнi
новини
11:00 Х/ф «Перший удар»
12:45, 15:45 Факти. День
13:10 «Без права на
помилку»
15:05, 16:20 Патруль.
Самооборона
16:40 Т/с «Прокурори»
17:40 «Путьова країна»
18:45, 21:05 Факти. Вечiр
21:25 Т/с
«Володимирська, 15»
23:30 Х/ф «Полювання на
дiаманти»
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, 23:00
Час новин
07:30, 08:30, 09:30, 10:30,
11:30, 12:30, 13:30, 14:30,
15:30, 16:30, 17:30, 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)
18:25 Цикл «Дзеркало
iсторiї»
19:50 Час. Пiдсумки дня
22:15 Стоп корупцiї!
23:15 Мiграцiйний
вектор
2+2
06:35, 16:00 «Нове
Шалене вiдео поукраїнськи»
11:20 Д/п «Нутро звiра»
12:15 Х/ф «Темна сила»
14:10 Т/с «Зоряна брама.
Всесвiт. Сезон 2»
17:55 «Шалене вiдео поукраїнськи»
18:30, 23:30 «Спецкор»
19:00, 00:00 «ДжеДАI»
19:20 «Люстратор 7.62»
20:20 Х/ф «Хiмiк»
22:30 Т/с «Череп i кiстки»

С Е РЕ Д А , 3 0 Г Р У Д Н Я
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»
07:35 «Маша i ведмiдь»
09:30, 10:50 «Мiняю
жiнку - 9»
12:20 Т/с «Громови - 2»
17:15 Х/ф «Джентльмени
удачi»
20:15 Х/ф «Операцiя «И»
та iншi пригоди Шурика»
22:10 «Дискотека 80»
УТ-1
06:00, 07:00, 08:00, 13:00,
18:30, 21:00 Новини
15:55 Гра долi
16:35 Д/ф «Ексклюзив у
Румунiї»
18:15 Новини. Свiт
19:30 Т/с «Мафiоза»
20:30 Вересень
21:50 Слiдство. Iнфо
22:30 «Хармс i Холмс».
Фiльм Iгоря Померанцева
23:00, 00:20 Пiдсумки
року
23:35 Тепло. Ua

ТРК «УКРАїНА»
06:00, 12:30 Реальна
мiстика
07:00, 08:00, 09:00, 15:00,
19:00 Подiї
07:15, 08:15 Ранок з
Україною
09:15 Зоряний шлях
11:15, 19:45 «Говорить
Україна»
14:30, 15:30 Т/с «I падає
снiг...»
21:00 Х/ф «Новорiчна
дружина»
23:00 Подiї дня
23:30 Х/ф «Мумiя-2.
Повернення»
ТОНіС
05:55, 07:30, 15:00, 18:30,
21:00 «Соцiальний пульс»
06:15, 22:00 Довiдник
дикої природи
13:00 «Соцiальний статус.
Ваша пенсiя»
15:40 Сiм iсторичних
чудес України. Львiв
16:00 Дивовижний свiт
19:00 В гостях у Д.

Гордона. Р. Лижичко
21:30 «Глобал - 3000»
23:00 Коли природа
наносить удар у вiдповiдь
23:50 «Натхнення»
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 «Бременськi
музиканти»
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 Анекдоти
СТБ
06:05, 16:00 «Все буде
добре!»
08:00 «Все буде смачно!»
09:00 «Кохана, ми

вбиваємо дiтей»
12:05 «Танцюють всi!-7»
18:00, 22:00 «ВiкнаНовини»
18:30, 00:10 Т/с «Коли ми
вдома»
20:15 «МастерШеф - 5.
Фiльм про фiльм»
22:35 Х/ф «Моя мама наречена»
НТН
08:30 Ранковий «Свiдок»
09:00 «Кримiнальнi
справи»
10:00 Х/ф «Агент
Хамiльтон: викрадена»
11:50, 21:30 Т/с «Удар у
вiдповiдь»
13:40, 14:15 Т/с «Грабуй
награбоване»
14:00, 19:00, 23:15
«Свiдок»
15:35, 19:30 Т/с
«Агентство НЛС»
17:25 Т/с «Детективи»
23:45 Т/с «Менталiст - 5»
НОВИЙ КАНАЛ
06:00, 07:15 Kids Time

06:02 М/с «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 «Чорний
лицар»
21:00 Х/ф «Чоловiк за
викликом»
22:40 Х/ф «Батькомолодець»
МЕГА
06:00 Путiвник пригод
07:50, 14:50 Герої
крижаних дорiг
08:40, 16:30 Правда
життя
09:40, 15:40 Правила
життя
11:20, 17:30 Нечисть.
Енциклопедiя мiфiв
12:10 Мегалiтак Гiтлера
13:00, 20:30 Вiн i вона.
Бiй за життя
13:50, 21:30 Скарби зi
звалища

18:30 У пошуках пригод
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»
14:55, 16:00, 16:55,
18:55, 20:55 «Вiдкритий
мiкрофон»
16:20, 17:10 «У центрi
уваги»
19:20, 21:25 «Столиця»
22:30 «Мiсто добра»
22:55 «Українська
Нацiональна Лотерея»
23:20 «Служба порятунку»
K1
06:30 «TOPSHOP»
08:10 «Мультфiльми»
09:40 «Мультфiльми вiд
Ворнер»
11:30 М/ф «Чарiвне
Рiздво з Мiккi»
12:45 М/ф «Ледi та
волоцюга»
16:00, 20:00 «Орел i
Решка»

17:00 «Орел i Решка. На
краю свiту»
18:00 «Орел i Решка.
Шопiнг 2015»
19:00, 23:00 «Розсмiши
комiка»
22:00 «КВН на БIС»
ІНТЕР
06:10 «Слiдство вели... з
Л. Каневським»
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 «Стосується
кожного»
20:00 «Подробицi»
22:20 «Концерт Свiтлани
Лободи»

ICTV
06:30 Ранок у великому
мiстi
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:20 Надзвичайнi
новини
11:10, 13:20 Х/ф «Мiстер
Крутий»
12:45, 15:45 Факти. День
15:25, 16:20 Патруль.
Самооборона
16:50 Т/с «Прокурори»
18:45, 21:05 Факти. Вечiр
20:20 Секретний фронт
21:25 Т/с
«Володимирська, 15»
23:25 Х/ф «Смертоносна
зграя»
5 КАНАЛ
07:00, 08:00, 09:00, 10:00,
11:00, 12:00, 13:00, 14:00,
15:00, 16:00, 17:00, 18:00,
19:00, 21:00, 22:00 Час
новин
07:10, 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)
18:25 Цикл «Дзеркало
iсторiї»
19:50 Час. Пiдсумки дня
23:20 Лiсова варта
2+2
06:25, 16:00 «Нове
Шалене вiдео поукраїнськи»
11:30 Д/п «Нутро звiра»
12:25 Х/ф «Робiн Гуд»
14:10 Х/ф «Легенди:
Гробниця дракона»
18:30 «Спецкор»
19:00 «ДжеДАI»
19:20 Х/ф «Цiль номер
один»
22:20 Х/ф «Здiйнятися
над сонцем»

ЧЕ Т В Е Р, 3 1 Г Р У Д Н Я
КАНАЛ 1+1
06:35 Х/ф «Табiр iде в
небо»
08:30, 19:30 ТСН
09:20 Х/ф «Єсенiя»
12:10 «Дискотека 80»
14:30 Х/ф «Службовий
роман»
17:35 Х/ф «Операцiя «И»
та iншi пригоди Шурика»
20:10, 00:05 «Новорiчний
Вечiрнiй квартал 2015»
23:50 Новорiчне
привiтання Президента
України П.О.Порошенка
01:00 Мюзикл «Один
плюс один удома»
03:00 «Сказочная Русь.
Президенты удачи»
04:10 «Свiтське життя.
10 рокiв»
УТ-1
06:00, 07:00, 08:00
Пiдсумки року
12:15 Слiдство. Iнфо
13:00, 18:30, 21:00
Новини
13:15, 18:05 Час-Ч
15:10 Надвечiр’я. Долi
18:15 Новини. Свiт
19:30 Т/с «Мафiоза»
20:30 Д/с «Калiфорнiя
Наша»
21:35, 01:20 Новорiчна

концертна програма
23:00 Шлягер року.
Новий рiк
02:50 5baksiv.net
05:00 ONUKA
ТРК «УКРАїНА»
06:25 Х/ф «Вiдпустка за
обмiном»
10:15 Х/ф «Снiгурка для
дорослого сина»
13:10 Т/с «Усе буде
добре»
17:00 Х/ф «Хуртовина»
19:00 Подiї
20:00 Говорить Україна.
Велике Новорiчне шоу
23:55 Новорiчне
поздоровлення
Президента України П.
Порошенко
00:00 Великий
Новорiчний концерт
02:50 Алiса в країнi чудес.
Мюзикл
04:20 Новорiчнi
мультфiльми
ТОНіС
06:30 Х/ф «Василiса
Прекрасна»
16:30 «Зимою i лiтом
мандруємо свiтом.
Чорногорiя»
17:40 Концерт Т.

Петриненка «Бути!»
19:00 В гостях у Д.
Гордона. Р. Лижичко
20:00 15-ий ювiлейний
фестиваль Бiлоножкiв
23:00 Новорiччя в кафе
«Бiлий рояль». До
опiвночi
23:55 Новорiчне
звернення Президента
України
00:00 Новорiччя в кафе
«Бiлий рояль». Пiсля
опiвночi
01:00 Концерт Iво Бобула
та Анастасiї Лавриненко
«Liberta»
04:00 Грандiозний
концерт Ольги Чубарєвої
«Ледi Опера»
ТЕТ
07:35 М/с «Чагiнгтон»
08:00 Мультик з Лунтиком
10:05 М/с «Клуб Вiнкс.
Школа чарiвниць»
11:00 Х/ф «Рапунцель»
12:10 Т/с «Пригоди
Електронiка»
16:05 Казки У
00:00 Вiтання Президента
України П. Порошенка
00:05 Вiталька Новий рiк
04:00 Х/ф «Поганий
Санта»

СТБ
06:00, 16:00 «Все буде
добре!»
07:55 «Все буде смачно!»
08:55 Х/ф «Зимовий
роман»
10:35 Х/ф «Моя мама наречена»
12:00 Х/ф «Кольє для
Снiгової Баби»
13:50 Х/ф «Зимовий сон»
18:00, 01:40 Т/с «Коли ми
вдома»
21:40, 00:00 «Новорiчний
МастерШеф»
23:50 «Новорiчне
привiтання Президента
України П.Порошенка»
НТН
07:55 Х/ф «Повiтрянi
пiрати»
09:10 М/ф «Вiннi Пух»
10:00 Х/ф «Сiм’я
напрокат»
11:50 Т/с «Удар у
вiдповiдь»
13:35 Т/с «Грабуй
награбоване»
15:15 Т/с «Агентство
НЛС»
17:15 Мюзикл
«Сорочинський ярмарок»
19:30 Мюзикл «Дуже
новорiчне кiно, або Нiч

у музеї»
21:00 Х/ф «Чародiї»
23:55 Новорiчне
привiтання Президента
України Петра
Порошенка
00:00 Х/ф «Ефект
колiбрi»
01:50 «Ляпiс
Трубецькой». Концерт
«Клоуна нет!»
04:10 «Брати Гадюкiни».
Концерт «Made in
Ukraine»
НОВИЙ КАНАЛ
06:00, 07:15 Kids Time
06:02 М/с «Губка Боб Прямокутнi Штани»
07:17 Т/с «Друзi»
12:25 Т/с «Не родись
вродлива»
19:00, 21:00 Хто зверху?
-4
23:00 Х/ф «Ялинки - 3»
01:05 Х/ф «Гiрко»
МЕГА
07:30 Вовчиця: шлях до
влади
09:10 У пошуках iстини
12:00 Нечисть.
Енциклопедiя мiфiв
13:00 Кришталевi озера
Альп

16:00 У пошуках пригод
19:00 Синдром Амбраса
20:00 Вiкiнги: вiдкриття
свiту
21:00 Iдеї, що
перевернули свiт
00:00 Цiкавi дослiди
03:30 Зелений рай
ТРК «КИїВ»
13:00, 15:00, 17:00, 19:25,
21:00 «СТН»
13:10 «Громадська
приймальня»
15:10 Х/ф «Здрастуйте, я
Ваша тiтонька»
17:10, 19:35, 21:55 Х/ф
«Дванадцять стiльцiв»
23:30 «Новий Рiк мiж
двома дзвiницями»
02:00 Х/ф «Секрет Санти»
03:25 «Приречений на
любов»
05:00 Х/ф «Рiздвяна
пiсня»
K1
07:40 «Чи знаєте ви,
що...»
09:40 «Мультфiльми вiд
Ворнер»
11:30 М/ф «Ледi та
волоцюга»
12:50 М/ф «Ледi та
волоцюга 2. Пригоди

бешкетника»
15:45 Х/ф «Блеф»
18:00 Х/ф «Шалено
закоханий»
20:00 Х/ф «Приборкання
норовливого»
22:00 «Розсмiши комiка»
01:00 Концерт Свiтлани
Лободи
03:00 «Нiчне життя»
ІНТЕР
07:00 «Ранок з IНТЕРом»
09:00 «Подорожi в часi»
09:30, 21:00 Т/с «Заради
кохання я все зможу»
11:00 «Готуємо разом»
12:00 «Орел i Решка.
Ювiлейний 2»
13:05 Х/ф «Чародiї»
16:10 Концерт
«Ювiлейний концерт I.
Крутого»
20:00 «Подробицi»
22:30, 00:00 Новорiчний
вогник «Повiр у мрiю!»
23:55 «Новорiчне
привiтання Президента
України П.О. Порошенка»
02:00 Новорiчний вогник
«Жди меня в Новый год»
ICTV
09:15 М/ф «Баранчик
Шон»

10:50, 13:15 Х/ф «Трон.
Спадок»
13:35, 16:20 Х/ф
«Повернення Супермена»
16:55 М/ф «Як упiймати
перо Жар-птицi»
18:05 М/ф «Три богатирi i
шамаханська цариця»
20:50 М/ф «Iван Царевич i
Сiрий Вовк»
22:35 М/ф «Iван Царевич i
Сiрий Вовк-2»
23:55 Новорiчне
привiтання Президента
України П.Порошенка
00:00 Скетчком «На
трьох»
02:35 М/ф «Ку! Кiн-дзадза»
5 КАНАЛ
07:00, 08:00, 09:00, 10:00,
11:00, 12:00, 13:00, 14:00,
15:00, 16:00, 17:00, 18:00,
19:00, 21:00, 22:00 Час
новин
07:30, 08:30, 09:30, 10:30,
11:30, 12:30, 13:30, 14:30,
15:30, 16:30, 17:30 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, 02:00 Час.
Пiдсумки дня (новорiчна
паредача)
22:30 Час: пiдсумки
тижня з В. Гайдукевичем
(новорiчна паредача)
23:50 Новорiчне
привiтання Президента
України П. Порошенка
00:00 Новий 2016-й рiк iз
5-м каналом!
03:00 Цикл «Дзеркало
iсторiї»
2+2
10:00 Х/ф «Легенди:
Гробниця дракона»
11:30 Х/ф «Здiйнятися
над сонцем»
13:50 Д/п «Смертельнi
серфери 3Д»
15:30 «СуперОблом.
Новорiчний
марафон»
18:00 «Шалений Новий
рiк по-українськи»
20:00, 01:00 «Облом.UA.
Новорiчний спецвипуск»
23:00, 00:00 «На коня»
23:50 Новорiчне
привiтання Президента
України

ТЕЛЕпрограма

Вишгород

26 грудня

2015 року

7

Високошвидкісний Інтернет МТМ. Тел.: (093) 366-16-66; (095) 545-15-33; (098) 201-22-66
П’ЯТ Н И Ц Я, 1 С І Ч Н Я
КАНАЛ 1+1
06:20 Концерт Т. Кароль
«Я все ще люблю»
08:10, 19:30 ТСН
09:05 М/ф «Монстр у
Парижi»
10:50 «Маша i ведмiдь»
13:40 «Сказочная Русь.
Президенты удачи»
15:05 «Новорiчний
Вечiрнiй квартал 2015»
20:00 «Вечiрнiй Київ
2015»
21:45 «Новорiчний
карнавал свiтського
життя»
УТ-1
09:50 «Щасливе
дитинство». Концертна
програма
11:00 Д/ф «Зимовi чари у
серцi Хорватiї»
12:00 Х/ф «Рiздвяна
пiсня»
17:10 Х/ф «Секрет Санти»
19:10 «Майбутнє нацiї».

Друга церемонiя
нагородження
талановитих дiтей
України
21:00, 05:30 Новини
21:35 ОNUKA
23:00 Шлягер року. 20
рокiв разом!
ТРК «УКРАїНА»
07:10 М/ф «Бридкий Я»
09:00 Х/ф «Новорiчна
дружина»
11:00 Говорить Україна.
Велике Новорiчне шоу
15:00 Х/ф «Олександра»
17:00, 19:30 Т/с «Мiрт
звичайний»
21:20 Х/ф «Кохання для
бiдних»
23:20 Т/с «Ковзани для
чемпiонки»
ТОНіС
06:00 Х/ф «Чарiвне
зерно» 07:35 Концерт
Наталiї Валевскої

«VALEVSKAYA LIVE-10
рокiв разом»
10:00 Д/ф «Тарапунька.
Аншлаг довжиною в
життя»
11:15 Х/ф «Зачепившись
на деревi»
17:30 Ювiлейний концерт
групи «Фрiстайл». 25рокiв
19:00 В гостях у Д.
Гордона. Р.Лижичко
20:00 15-ий ювiлейний
фестиваль Бiлоножкiв
22:10 «Сальваторе
Адамо. Снiг, що нiколи не
розтане»
ТЕТ
08:00 Мультик з Лунтиком
10:05 М/с «Клуб Вiнкс.
Школа чарiвниць»
11:00 Х/ф «Хоробрий
кравчик»
12:10 Казки У
23:10 Кращий концерт
року

СТБ
06:55 Х/ф «Зимовий
роман»
08:40 Х/ф «Кольє для
Снiгової Баби»
10:30 Х/ф «Джентльмени
удачi»
12:05 Х/ф «Операцiя «И»
та iншi пригоди Шурика»
14:05 Х/ф «Iван
Васильович змiнює
професiю»
16:00 Х/ф «Дiамантова
рука»
18:00 Т/с «Коли ми
вдома»
НТН
06:05 М/ф «Свято
новорiчної ялинки»
07:20 М/ф «Дванадцять
мiсяцiв»
10:40 Х/ф «Шервудський
лiс»
12:25 Х/ф «Легенда про
Джабберуока»
14:00 Х/ф «Чорна стрiла»
15:35 Х/ф «Балада про

доблесного лицаря
Айвенго»
17:15 «Бенефiс
«Кроликiв». 30 рокiв
гумору»
19:00 «Свiдок»
19:15 Т/с «Агентство
НЛС»
22:45 Х/ф «Невiрний»

16:40 Вовчиця: шлях до
влади
17:30 Навколо свiту.
Мiсця сили
20:50 Таємницi Сонця
21:40 Неймовiрний
космос

НОВИЙ КАНАЛ
06:45 Kids Time
06:47 Т/с «Смугасте
щастя»
19:00 Х/ф «Рiччi-багатiй»
21:00 Х/ф «Оптом
дешевше»
22:45 Х/ф «Оптом
дешевше 2»
МЕГА
06:00 Зелений рай
11:00 Вiкiнги: вiдкриття
свiту
11:40 Кларiдж: розкiш
зблизька
15:00 Полярний ведмiдь

ТРК «КИїВ»
07:00, 13:00
«Мультляндiя»
10:00 Х/ф «Секрет Санти»
11:30 «Прогулянки
мiстом»
13:25 «Новорiчнi зустрiчi»
15:00, 19:00, 21:00, 23:00,
00:20 «СТН»
16:05 Х/ф «Рiздвяна
пiсня»
17:50, 23:20 «Столиця»
19:20, 00:40 Х/ф
«Снiговики»
21:20 Х/ф «Втручання
мами»
22:55 «Українська
Нацiональна Лотерея»

K1
07:40 «Чи знаєте ви,
що...»
08:10 «Мультфiльми»
10:50 М/ф «Багз Баннi»
12:30 М/ф «Лiло i Стiч»
14:10 Х/ф «Блеф»
16:20 Х/ф «Шалено
закоханий»
18:20 Х/ф «Приборкання
норовливого»
20:15 Х/ф «Три горiшки
для Попелюшки»
22:00 «КВН-2015»
ІНТЕР
07:30 Х/ф «Чародiї»
10:25 М/ф «Свято
новорiчної ялинки»
11:20 Т/с «Заради
кохання я все зможу»
13:00 Т/с «Доярка з
Хацапетiвки»
16:30 Новорiчний вогник
«Повiр у мрiю!»
20:00 «Подробицi»
20:25 Т/с «Жереб долi»

00:05 Х/ф «Це я»
ICTV
06:10 М/ф «Том i Джерi.
Чарiвник iз країни Оз»
08:05 Х/ф «Стюарт Лiттл»
09:40 Х/ф «Стюарт
Лiттл-2»
10:55 Х/ф «Повернення
Супермена»
13:45 Х/ф «Трон. Спадок»
15:55 Х/ф «Робiн Гуд принц злодiїв»
18:40 Х/ф «Iсторiя
лицаря»
21:00 Х/ф «Три
мушкететри»
23:00 Х/ф «Шалене
рiздво Гарольда i
Кумара»
5 КАНАЛ
09:15, 13:15 Зустрiч
Нового 2016-го року
у свiтi
09:32, 10:10, 11:10,
18:32, 22:15, 23:15 Цикл

«Дзеркало iсторiї»
12:32 Наживо: пресконференцiя щодо
ситуацiї у зонi АТО
14:10 Аеропорт Сергiя
Лойка
15:15, 15:32, 16:10,
16:32, 17:12, 17:32
Україна - понад усе!
(телемарафон)
19:50, 00:32 Час.
Пiдсумки дня (новорiчна
паредача)
2+2
06:00 Мультфiльми
06:35 «Нове Шалене
вiдео по-українськи»
12:00 «Облом.UA.
Новорiчний
калейдоскоп»
17:00 «Шалене вiдео поукраїнськи. Хiти 2015»
20:00 Прем’’єра. «Облом.
UA. С Новим Роком
країно!»
23:00 «На коня»

СУБ ОТ А , 2 С І Ч Н Я
КАНАЛ 1+1
07:10 Концерт Т. Кароль
«Я все ще люблю»
09:00, 19:30 ТСН
09:30 «Свiтське життя»
10:30 Х/ф «Наречена»
12:15 Х/ф «Гувернантка»
14:10 «Вечiрнiй Київ
2015»
16:00 «Вечiрнiй квартал»
18:30 «Розсмiши комiка»
20:15 «Лiга смiху»
22:40 «Що? Де? Коли?
2015»
23:40 Х/ф «Ти i я»
УТ-1
06:25, 08:20 Все буде
Новий рiк
07:05 Шеф-кухар країни
09:50 «Щасливе
дитинство». Концертна
програма
12:00 Х/ф «Секрет Санти»
14:10 Новорiчна
концертна програма
16:05 Д/ф «Iгор Бiлозiр.

На зламi епох»
17:10 Х/ф «Дари волхвiв»
19:10 LADY OPERA.
О.Чубарєва
21:00, 05:30 Новини
22:10 Альтернативна
музика
23:00 Шлягер року. 20
рокiв разом!
ТРК «УКРАїНА»
06:30, 19:00 Подiї
07:00, 03:15 Х/ф
«Бетховен»
08:45, 04:35 Х/ф
«Бетховен-2»
10:30 Т/с «I падає снiг...»
17:20, 19:30 Т/с
«Непутяща невiстка»
22:00 Х/ф «Подаруй менi
трохи тепла»
23:50 Х/ф «Снiгурка для
дорослого сина»
ТОНіС
06:00 Ювiлейний концерт
О. Бiлозiр

10:00 Дика Пiвденна
Африка
11:15 Ювiлейний вечiр А.
Демиденка
14:00 «Свiтськi хронiки»
17:10 Ювiлейний концерт
групи «Фрiстайл». 25
рокiв
19:00 Дивовижний свiт
20:00 Д/ф «М. Демонжо.
Мiледi з українським
корiнням»
21:00 Наш Всесвiт
22:00 Х/ф «Жовтий
Роллс-Ройс»
ТЕТ
09:00 Мультик з Лунтиком
09:40 М/с «Дорадослiдниця»
10:35 М/с «Стiч!»
10:55 М/ф «Роденсiя i зуб
принцеси»
12:15 Х/ф «Пастушка»
13:30 Х/ф «Принцжабеня»
15:50 М/ф «Святковi

iсторiї вiд Шрека, Панди
та друзiв з Мадагаскару»
22:00 Концерт «День
Незалежностi з Океаном
Ельзи»
01:00 Країна У
СТБ
06:00 Х/ф «Зимовий сон»
08:05 «Караоке на
Майданi
09:00 «Все буде смачно!»
09:55 «Хата на тата»
11:30 «МастерШеф - 5.
Фiльм про фiльм»
12:55 «ВусоЛапоХвiст»
13:45 Х/ф «Операцiя «И»
та iншi пригоди Шурика»
15:35 Х/ф «Джентльмени
удачi»
17:10 Х/ф «Iван
Васильович змiнює
професiю»
19:00 Х/ф «Новорiчний
переполох»
23:15 Х/ф «Службовий
роман»

НТН
08:25 Х/ф «Старий Новий
Рiк»
10:55 Х/ф «Невиправний
брехун»
12:10 Х/ф «Суєта суєт»
13:40 Т/с «Агентство
НЛС»
17:10 «Вечiрнiй Київ»
19:00, 04:50 «Свiдок»
19:15 Х/ф «Вiй»
21:40 Х/ф «Ефект колiбрi»
23:30 Х/ф «Мiй
найстрашнiший кошмар»

МЕГА
08:20 Аляска: школа
виживання
10:20 Полярний ведмiдь
11:40 Маленькi монстри
12:30 Дикий Кавказ
13:20 Кришталевi озера
Альп
14:10 Iдеї, що
перевернули свiт
16:40 Навколо свiту.
Мiсця сили
19:10 Мега-їжа
00:10 Таємницi Сонця

НОВИЙ КАНАЛ
07:12 Хто зверху? - 4
09:00 Ревiзор
12:00 Страстi за
ревiзором
15:00 Х/ф «Гiрко»
17:00 Х/ф «Ялинки - 3»
19:00 Х/ф «Хоттабич»
21:00 Х/ф «Зубна фея»
23:00 Х/ф «Назад на
землю»

ТРК «КИїВ»
08:00 «Ранок по-київськи»
09:30 «Київ музика»
13:25 Х/ф «Снiговики»
15:00, 19:00, 21:00, 23:00,
00:20 «СТН»
15:05 «Прогулянки
мiстом»
15:35 «Життєвi iсторiї»
16:05 Х/ф «Втручання
мами»

НОВИЙ КАНАЛ
07:25 Х/ф «Снiгопад»
09:10 Х/ф «Бiлi ципулi»
11:15 Х/ф «Чорний
лицар»
13:00 Х/ф «Оптом
дешевше»
15:00 Х/ф «Оптом
дешевше 2»
17:00 Х/ф «Рiччi-багатiй»
18:50 Х/ф «Домашнiй
арешт»
21:00 Х/ф «Кучерява
Сью»
23:00 Х/ф «Чотири
Рiздва»

15:00 Неймовiрний
космос
17:30 Навколо свiту.
Мiсця сили
20:00 Секретнi iсторiї

17:50, 23:20 «Столиця»
19:20 Х/ф «Дочки-матерi»
21:20 Х/ф «Сара Бернар»
22:55 «Українська
Нацiональна Лотерея»
K1
07:40 «Чи знаєте ви,
що...»
10:45 М/ф «Олiвер i
компанiя»
12:00 М/ф «Лiло i Стiч»
13:30 Х/ф «Принцеса»
15:20 Х/ф «Три горiшки
для Попелюшки»
17:10 «Орел i Решка»
21:00 «Орел i Решка.
Шопiнг 2015»
22:00 «Орел i Решка.
Шопiнг»
23:00 Х/ф «Сiмейка
Адамсiв»
ІНТЕР
07:25, 20:00 «Подробицi»
07:50 Х/ф «Сiм няньок»
09:15 Х/ф «Пригоди

Електронiка»
13:10 Х/ф «Службовий
роман»
16:10 Т/с «Все, що нам
потрiбно»
20:25 Новорiчний вогник
«Жди меня в Новый год»
00:20 Х/ф «Тариф
«Щаслива родина»

23:40 Х/ф «На море!»

ICTV
10:30 Дiстало!
11:30 Громадянська
оборона
12:25 Т/с
«Володимирська, 15»
16:05 М/ф «Три богатирi i
шамаханська цариця»
17:30 М/ф «Три богатирi
на далеких берегах»
18:45 Факти. Вечiр
19:15 М/ф «Iван Царевич i
Сiрий Вовк»
20:50 М/ф «Iван Царевич i
Сiрий Вовк-2»
22:10 Х/ф «Наша Russia.
Яйця долi»

5 КАНАЛ
08:30, 09:30, 10:30, 11:30,
12:30, 13:30, 14:30, 15:30,
16:30, 17:30, 18:30, 21:30,
23:30 Час. Важливо
12:32 Наживо: пресконференцiя щодо
ситуацiї у зонi АТО
13:10 Кiно з Я. Соколовою
20:00 Стоп корупцiї!
21:00 Велика полiтика
21:32 Вiкно в Америку
22:20 Документальний
проект «Окупацiя»
2+2
06:40 «Маски-шоу»
08:25, 14:00 «Облом.UA»
09:50 «Вайпаут»
13:00 «ДжеДАI. Пiдсумки
2015»
15:00 Х/ф «Мiсiя на Марс»
17:00 Т/с «Екстант»
20:10 Т/с «Атлантида»
23:00 «Реал-Бодрит»

НЕ Д IЛ Я, 3 С І Ч Н Я
КАНАЛ 1+1
06:00 «Шiсть кадрiв»
08:00 «Що? Де? Коли?
2015»
09:50 «Маша i ведмiдь»
10:05, 19:30 ТСН
11:00, 12:05, 13:00, 14:05,
15:05 «Свiт навиворiт - 4:
В’єтнам»
16:10 «Розсмiши комiка»
17:10 «Один плюс один
удома»
20:15 Х/ф «Сам удома»
22:15 Х/ф «Лiкар: учень
Авiценни»
УТ-1
08:15 Смакота
09:15 Мультфiльми
12:00 Х/ф «Виправити
Пiта»
14:00 Фольк-music
17:45 Х/ф «Його мама i я»
19:35 Новорiчна
концертна програма
21:00 Новини

21:30 Прем’єр-мiнiстр
України А. Яценюк про
реформи
22:15 Д/с «Ризикований
бiзнес»
23:00 День Янгола
ТРК «УКРАїНА»
06:30, 19:00 Подiї
07:00 Х/ф «Важка дитина»
08:45 Х/ф «Важка
дитина-2»
10:35 Т/с «Усе буде
добре»
14:10 Т/с «Мiрт
звичайний»
18:00, 19:30 Т/с «Буде
свiтлим день»
22:15 Х/ф «Олександра»
ТОНіС
11:00 Ювiлейний вечiр А.
Демиденка
15:00 Таємницi Тихого
океану
17:10 Новорiчнi зустрiчi
М. Поплавського

19:00 Дивовижний свiт
20:35 «Свiтськi хронiки»
21:00 Як влаштована
Земля
22:00 Х/ф «Знаменитi
любовнi iсторiї»
00:15 «Вихiдний, пiсля
опiвночi»
ТЕТ
08:25 М/с «Смiшарики.
Пiн-код»
09:00 Мультик з Лунтиком
09:40 М/с «Дорадослiдниця»
11:50 Х/ф «Розумна
селянська донька»
13:00 Х/ф «Стоптанi
туфельки»
22:00 Концерт
«Незалежнiсть - це ти»
23:45
#кращийконцертроку
СТБ
09:00 «Все буде смачно!»
10:30 «Караоке на

Виконавчий комітет Вишгородської міської ради
оголошує конкурс на заміщення вакантних посад:
спеціаліста ІІ категорії юридичного відділу;
спеціаліста ІІ категорії організаційного відділу;
спеціаліста І категорії (землевпорядника).
Вимоги:
– наявність повної вищої фахової освіти за освітньокваліфікаційним рівнем спеціаліста, магістра;
– вільне володіння українською мовою;
– знання ПК (Word, Exel)
– досвід роботи в державних установах за фахом—
не менше 3-ох років, досвід роботи за фахом — не менше
5 років.
Бажаючи взяти участь у конкурсі подають до конкурсної комісії наступні документи:
заяву встановленого зразка;
заповнену особову картку (форма П2-ДС) з відповідними додатками (трудова діяльність, автобіографія);
дві фотокартки розміром 3х4 см;
копії документів про освіту, підвищення кваліфікації
тощо;
копію військового квитка (для військовослужбовців
або військовозобов’язаних);
копію документа, який посвідчує особу (паспорт);
декларацію про майно, доходи, витрати і зобов’язання
фінансового характеру за минулий рік за формою, передбаченою Законом України «Про засади запобігання і протидії корупції».
Під час проведення конкурсу кандидати складають
письмовий іспит.
Документи приймаються протягом 30 календарних
днів з дня оприлюднення повідомлення за адресою:
м. Вишгород, пл. Шевченка, 1, каб. № 63-а.
Тел. (04596) 54-554.

Майданi»
11:30 Х/ф «Новорiчний
переполох»
15:50 «Новорiчний
МастерШеф»
19:00 «Битва
екстрасенсiв»
20:55 Х/ф «Дiамантова
рука»
23:00 Х/ф «Чоловiк у моїй
головi»
НТН
07:05 Х/ф «Невиправний
брехун»
08:20 Х/ф «Чорна стрiла»
10:00 Х/ф «Балада про
доблесного лицаря
Айвенго»
13:55 Х/ф «Хрещений
пес»
15:30 «Розсмiши комiка»
19:00 Т/с «Фаворський»
23:10 Х/ф «Поки її не
було»
00:40 Х/ф «Раптор»

МЕГА
06:00 У пошуках iстини
07:40 Нечисть.
Енциклопедiя мiфiв
08:20 Аляска: школа
виживання
10:20 Кларiдж: розкiш
зблизька
12:30 Iдеї, що
перевернули свiт

Приємна новина

ТРК «КИїВ»
08:00 «Ранок по-київськи»
09:30 «Київ музика»
10:00 «Телемаркет»
13:00 «Мультляндiя»
13:25 Х/ф «Дочки-матерi»
15:00, 19:00, 21:00, 23:00,
00:20 «СТН»
15:05 «Українська мрiя М.
Поплавського»
15:35 «Життєвi iсторiї»
16:05 Х/ф «Сара Бернар»
17:50, 23:20 «Столиця»
19:20 Х/ф «Як вкрасти
«Поцiлунок»
21:20 Х/ф «Смак
романтики»
22:55 «Українська
Нацiональна Лотерея»
K1

08:10 «Мультфiльми»
09:45 М/ф «Олiвер i
компанiя»
11:00 Х/ф «Принцеса»
12:50 «Орел i Решка»
15:50 «Орел i Решка.
Шопiнг»
16:50 «Орел i Решка.
Шопiнг 2015»
17:50 «Вечiрнiй квартал»
20:00 Х/ф «Мишаче
полювання»
22:00 «КВН»
00:20 Т/с «Красуня та
чудовисько»
ІНТЕР
08:20 «уДачний проект»
10:00 «Орел i Решка.
Ювiлейний 2»
11:00 Х/ф «Мiй ласкавий i
нiжний звiр»
13:10 Х/ф «Джентльмени
удачi»
14:50 Х/ф «Це я»
16:20 Т/с «Жереб долi»
20:00 «Подробицi»

11:00, 12:00, 13:00, 14:00,
15:00, 16:00, 17:00, 18:00,
19:00, 20:00, 22:00, 00:00
Час новин
08:30, 09:30, 10:30, 12:30,
13:30, 14:30, 15:30, 16:30,
17:30 Час. Важливо
08:32 Феєрiя мандрiв
12:32 Наживо: пресконференцiя щодо
ситуацiї у зонi АТО
19:25 Невигаданi iсторiї
20:10 Час: пiдсумки
тижня з В. Гайдукевичем
21:40 Час-Time
22:15 Цикл «Окупацiя»

20:25 Концерт «Нiч
великих сподiвань»
00:45 Х/ф «Ялинка,
кролик i папуга»
ICTV
09:55 Х/ф «Робiн Гуд принц злодiїв»
12:40 Х/ф «Iсторiя
лицаря»
15:00 Х/ф «Три
мушкететри»
16:55 Х/ф «Люди у
чорному»
18:45 Факти. Вечiр
19:15 Х/ф «Люди у
чорному-2»
20:50 Х/ф «Люди у
чорному-3»
22:45 Х/ф «Грошовий
поїзд»
00:40 Х/ф «Шалене
рiздво Гарольда i
Кумара»
5 КАНАЛ
07:00, 08:00, 09:00, 10:00,

Автомат віддав гроші

У газеті «Вишгород» (див. № 44’2015)
вишгородець Микола Іванович Нагорний
розповів історію з банкоматом, який недодав банкноту. Раді повідомити читачам,
що кошти йому повернуто. За інформацією

вишгородського відділення «Приватбанку»
(на Мазепи, 8), перевірка у центральному
офісі, в Дніпропетровську) тривала півтора
місяці, але врешті виявили причину — технічний збій.

ПЕРШОМУ ДИРЕКТОРУ «КАРАТА»
30 грудня святкує свій день народження незвичайна, чуйна і мудра
людина, талановитий керівник, організатор будівництва заводу «Карат» у
м. Вишгороді, перший його директор
Юрій Францевич КУМАСІНСЬКИЙ.
КУМАСІНСЬКИЙ.
Зі створенням заводу «Карат» Вишгород здобув статус міста машинобудівників. Було зроблено і вагомий внесок
у розвиток інфраструктури Вишгорода:
побудовано школу, лікарню, дитсадок,
а також багато будинків та гуртожиток,
внаслідок чого був закритий дефіцит
житла для бюджетних організацій міста.
Незважаючи на свій поважний вік,
Юрій Францевич часто відвідує підприємство, радіє успіхам і переймається
проблемами колективу, з яким працював при створенні заводу.
Шановний Юрію Францевичу!
Колективи ПАТ «Карат»,
ТОВ «Карат-Ліфткомплект»
щиро вітають Вас із днем народження.
Здоров’я Вам,
благополуччя і довгих років життя!

29 грудня святкує ювілейний день
народження
начальник управління
Пенсійного фонду
України у Вишгородському районі
Оксана
Володимирівна
ТАРАСЕНКО.
Колектив управління шле найщиріші
привітання з ювілеєм, побажання міцного
здоров’я, особистого щастя, невичерпної
енергії і наснаги у всіх добрих справах!
Хай Вас зігрівають теплом і любов’ю рідні люди, розуміють та допомагають колеги,
підтримують щирі друзі, а негаразди та непорозуміння завжди обходять стороною.
Хай обминають Вас тривоги,
ті,
Хай Бог дасть щастя на путі,
Хай світла, радісна дорога
Щасливо стелиться в житті!і!
Тож не старійте і не знайте
В житті ні смутку, а ні бід,
е,
У серці молодість плекайте,
Й живіть до ста щасливих літ!

2+2
06:40 «Маски-шоу»
07:50 «Облом.UA»
08:15 Бушидо
09:25 «Легенди
кiкбоксингу»
14:00, 19:20 Т/с
«Атлантида»
17:00 Т/с «Екстант»
22:00 Х/ф «Мiсiя на Марс»

Передплачуйте газету
«Вишгород». Наш індекс
у Каталозі місцевих
періодичних видань 40007

Безкоштовні
оголошення

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

ПРОДАМ
Гараж №48 (євроремонт),
кооператив «Екран». Тел: (096) 271-70-92
Земельну ділянку 5 соток/приватизована
(м. Вишгород). Тел: (063) 855-26-22

Погріб, вул. Шолуденка, 6 у м. Вишгороді.
Тел: (066) 629-43-51, (093) 484-48-47, Євген
Зварювання авто. Тел: (067) 234-94-50
Гітару б/в, акустичну, з тюнером.
Тел: (066) 335-53-30

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
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Мозаїка

2015 року

Вишгород
д

Зустріч з мером

А ти вже ПЕРЕДПЛАТИВ
«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

Адмінпослуги без черг: голосуйте
Влас. інф.

Інновації

До редакції завітали вишгородчани Інна Пироженко, Віталій Линник, новопетрівчанин Олександр Сокиржинський. З досить цікавою
пропозицією: впровадити у соціально-ділове життя міста й району
волонтерський проект «iGov.org.ua».
У різних регіонах в електронній формі надається вже 185 послуг. Тобто
за допомогою Інтернету можна оформити субсидію, зареєструвати місце
проживання, оформити допомогу при народженні дитини чи закордонний
паспорт, одержавити довідку про доходи або про несудимість. Станом на
30 жовтня пілотні області — Дніпропетрівська (129 послуг), Київська (63
послуги), Львівська (54 послуги), Миколаївська (46 послуг).
Наші земляки мріють про те, щоб Вишгородський район став найкращим у наданні адміністративних послуг громадянам на безкоштовній
сучасній платформі iGov.org.ua. Для її впровадження створено фейсбуксторінку «iGov — Вишгородський район»: https://www.facebook.com/groups/
iGov.VishGorod/, з якою може ознайомитися та приєднатись кожен, хто не
хоче стояти у чергах.
Чекаємо ваших відгуків, шановні вишгородці, у фейсбук-групі «Газета
«Вишгород»: які саме адміністративні послуги у Вишгородському районі
вам зручніше отримувати в електронному вигляді.

«Щоб не проситися у «сусіди»
Ірина ВОЙТЕНКО,
завідуюча відділенням соціально-побутової адаптації Вишгородського районного територіального
центру соціального обслуговування
ФОТО — Олена МЕЛЬНИК, спеціально для «Вишгорода»
Учасниці клубу «Майстриня», що працює при
Вишгородському територіальному центрі, поспілкувались із Вишгородським міським головою Олексієм Момотом щодо організації змістовного дозвілля людей поважного віку.
Розповіли міському голові про свою активну участь
у громадському житті міста й району та зауважили, що
для більш якісної роботи, яка б дала можливість розширити межі діяльності клубу, потрібне просторіше примі-

«Для нас зараз цей напрямок —
мірило ефективності роботи служб»
На оперативній нараді 18 грудня Олександр Сокиржинський
познайомив представників служб Вишгородської райдержадміністрації з волонтерським проектом, який не вимагає від держави
ніяких ресурсів та дозволяє громадянам суттєво зменшити матеріальні та часові витрати на адмінпослуги. Документи можна спокійно підготувати вдома та переслати фотокопії разом із заявкою,
не виходячи з кімнати. Заявка відповідної служби, відповідальна
особа, доступ — все оформлюється впродовж трьох днів.
Голова Вишгородської РДА Олександр Горган одразу зазначив:
«Для нас зараз цей напрямок – мірило ефективності роботи служб»
(соціальних, правоохоронної системи, землевпорядництва, містобудування і архітектури, СЕС, податкової тощо).
Зацікавився проектом і Вишгородський міський голова Олексій
Момот: «Новообрана міськрада і я особисто завжди відкриті для
нового, перспективного, корисного для громади». За інформацією
Олександра Сокиржинського, зустріч з мером пройшла конструктивно, є домовленість щодо активного використання проекту «iGov
— Вишгородський район» у роботі міського єдиного вікна.

ФОТОмить

Усе, що забажається, під Новий рік збувається
ФОТО — Микита ЧЕРНИХ,

Благодійність

спеціально для «Вишгорода»

Пам’ятати заради майбутнього
Володимир МАЛИШЕВ
У Благодійному фонді святої Ольги відбулася зустріч депутата Вишгородської районної ради Олександра Приходька з
представниками благодійних і громадських організацій району.
Тема зустрічі: 30 років ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС
(у квітні 2016-го).
У ході зустрічі думками поділились почесний громадянин Вишгорода та району, академік Національної академії наук України, активний учасник ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС Іван Бурдак,
голова громадської організації «Чорнобиль-86» Ігор Магала та президент БФ святої Ольги Володимир Малишев.
Підбиваючи підсумки зустрічі, Олександр Приходько наголосив,
що пам’ять про тривожні події на Чорнобильській АЕС у квітні 1986го залишиться в серці кожного, і ми завжди пам’ятатимемо про людей, які віддали свої життя, рятуючи інших. А в наступному році благодійні та громадські організації району мають організувати роботу
так, аби ліквідатори не залишились поза увагою.
Маємо пам’ятати все – заради майбутнього.

Весело та змістовно пройшли новорічні концерти у
Вишгородському районному Будинку культури
«Енергетик».
Зала набивалася вщент галасливими глядачами.
Малечу зацікавили не лише феєричні концертні номери, а й незвичайна історія, яку розіграли на сцені юні артис-

Лист у номер

ФОТО — соцмережі

У центрі медичної та соціальної допомоги Червоного Хреста м. Вишгорода відбувся святковий вечір з
ялинкою для дітей переселенців із Луганської та Донецької областей (організувала та провела керівник
РОТЧХ Ірина Правдива), куди запросили близько 25
дітей.
Співробітники центру дбайливо прикрасили ялинку ці-
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Європейська зима: на Новий рік
Дід Мороз поєднався з Бабиним Літом

ти «Енергетика». Головні герої – Звірятка на чолі з новорічною Мавпочкою — намагалися перевиховати нахабного
Молодого Свина. І, на превелике диво, їм це вдалося. Адже
під Новий рік усе, що загадаєш, збувається.
Концертні номери були насичені колядками, щедрівками, веселими таночками. Звучали пісні у виконанні вокальних колективів «Астерія», «Ф’южн», «Гармонія», піднімали
настрій танцювальні колективи «Мозаїка», «Діамант-Еліт»,
«Болеро», «Клерико».

Не забули про дітей переселенців

Федір МАРІНЧЕНКО,
пенсіонер-переселенець із Луганська

Директор КП «Редакція газети «Вишгород» — Віталій Кутаф’єв
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щення. «Обмеженість приміщення не дозволяє проводити масові заходи безпосередньо у територіальному
центрі, — розповіла директор Центру Наталія Рудько.
— Отож, організовуючи якісь заходи відділенням соціально-побутової адаптації, під «крилом» якого і працює
клуб «Майстриня», просимось «у сусіди» до музею, бібліотеки, районної ради ветеранів…»
Олексій Вікторович, уважно вислухавши директора
терцентру та учасниць клубу, зауважив, що вирішення означеного питання потребує часу. Але запевнив,
що територіальний центр у своїй діяльності щодо реалізації соціальних проектів може розраховувати на
партнерську підтримку міськради, як і члени клубу
«Майстриня» — на підтримку у проведенні заходів, що
будуть цікавими для різних категорій вишгородчан.

кавими іграшками, різнобарвними гірляндами. Дітей пригостили чаєм та солодощами. А дітлахи, раді цій зустрічі,
розповідали вірші, байки, казочки, танцювали.
За дорученням Святого Миколая всі вони отримали подарунки.
Такі заходи зігрівають дитячі серця, віддаляють від пережитого на малій вітчизні. У центрі роблять усе можливе,
щоб обездолені люди в нашому місті почувалися добре,
відчували підтримку міської влади та держави.
Центр дякує міському голові Олексію Момоту за підтримку у вирішенні проблемних питань.

ТАЛОН БЕЗПЛАТНОГО ОГОЛОШЕННЯ
26.12.2015 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

КУПЛЮ
Відпрацьоване електронне і електричне обладнання (телевізори, комп’ютери,
пральні машини, холодильники тощо), зношені вироби
з твердої пластмаси, брухт
чорних металів.
Тел. (044) 338 64 76;
(073) 466 98 53;
(097) 897 51 92;
(050) 611 20 74

