У Вишгороді загиблого воїна АТО зустрічали на колінах

Слава Герою!

5 лютого до Хотянівки прямував жалобний
кортеж з останками загиблого Костянтина Непопа. О сьомій ранку у Вишгороді на вул. Набережній зустрічали Героя, стоячи на колінах,
із свічками та блакитно-жовтими прапорцями.
Попрощатися із земляком зібралися сотні людей — рідні, друзі, військові, активісти,

волонтери, представники влади міста, району
й області. Траурну процесію присутні супроводжували вигуками «Герої не вмирають!»
Більшого горя немає, як втрата сина для
матері і батька для дітей. Глибоко сумуємо
з приводу загибелі земляка і висловлюємо щирі співчуття родині загиблого Героя,

який віддав своє життя, захищаючи територіальну цілісність України, нашу свободу і
незалежність.
Вишгородський міський голова
Віктор РЕШЕТНЯК,
міськрада, міськвиконком,
редакція газети «Вишгород»
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Читай і пиши про СВОЄ місто
Виходить з 4 листопада 1995 року
Завтра це можеш бути ти
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Рішення міськвиконкому і сесії

Розплата за самообман > 14

> 4-6, 11-12

Про координацію роботи щодо забезпечення безпеки громадян та об’єктів інфраструктури
в м. Вишгороді в режимі підвищеної готовості та надзвичайної ситуації
У виконавчому комітеті
Розпорядження
від 02 лютого 2015 року № 10
З метою оперативного реагування на
надзвичайні ситуації, пов’язані з можливими
терористичними проявами на підприємствах,
установах, організаціях та об’єктах з масовим знаходженням людей на території міста,
на виконання Закону України «Про боротьбу
з тероризмом» від 20 березня 2003 року №
638-IV, ст.ст.13, 14, 19 Кодексу цивільного
захисту України, розпорядження Кабінету Міністрів України від 26.01.2015 р. № 47-р, керуючись ст. 42 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні»:
1. Затвердити Пам’ятку першочергових

дій персоналу підприємств, установ та організацій у разі загрози вчинення терористичних
або диверсійних актів (додається).
2. Затвердити Пам’ятку щодо першочергових дій у разі виявлення вибухових
пристроїв або схожих на них предметів (додається).
3. Вишгородському міському комунальному підприємству «Водоканал» організувати взаємодію та ефективний обмін інформацією з керівниками підприємств для вжиття
заходів, спрямованих на посилення охорони
об’єктів водопостачання; посилити режим
охорони та забезпечення системи контролю
якості води у місцях водозабору та найбільш
уразливих місцях системи водопостачання.
4. Комунальному підприємству житлового і комунального господарства Вишгород-

ської міської ради — з метою своєчасного
виявлення підозрілих предметів і запобігання
закладки вибухових пристроїв, недопущення
перекриття шляхів евакуації людей і транспорту — провести обстеження горищ, підвалів, технічних приміщень житлових будинків.
5. Оприлюднити інформацію про адреси
бомбосховищ та адреси приміщень, придатних для безпечного перебування жителів міста в надзвичайних ситуаціях.
6. Вишгородському РВГУ МВС України
у Київській області — з метою безпеки громадян, охорони найбільш важливих об’єктів
інфраструктури, громадського порядку — посилити режим патрулювання міста.
7. Рекомендувати головному лікарю Вишгородської центральної районної лікарні Павленку В.П. розробити графік навчання на-

селення щодо надання першої невідкладної
медичної допомоги постраждалим в умовах
надзвичайної ситуації.
8. Керівникам підприємств, установ, організацій, власникам об’єктів з масовим перебуванням людей вивчити Пам’ятки щодо
першочергових дій у разі виявлення вибухових пристроїв або схожих на них предметів та
Пам’ятки першочергових дій персоналу підприємств, установ та організацій у разі загрози вчинення терористичних або диверсійних
актів, вжити заходів з виконання отриманих
рекомендацій підпорядкованими посадовими
особами.
9. Контроль за даним розпорядженням
залишаю за собою.
Міський голова В. РЕШЕТНЯК
Далі — див. стор. 2

Дитсадки — лише частина проблеми під назвою «місцеве самоврядування»
Від міста-побратима

Естонська швидка – на український фронт
Влас. інф.
ФОТО – Андрій МАКСІМОВ, «Вишгород»

Лікарня дружнього естонського міста Раквере разом із повітовим союзом самоврядувань передала вишгородській громаді машину швидкої допомоги для бійців АТО.
«Це найменше, що ми можемо зробити. Але
я вірю, що у важкій ситуації, яка склалася зараз
в Україні, наша скромна допомога буде корисною. Це стосується як медичного транспорту,
так і іншої допомоги», – сказав виконавчий директор Ляене-Віруського союзу самоврядувань
Свен Хибемягі. На цьому він наголосив у коментарях одному з естонських видань.

Разoм ствoрюємo партію, Оберіг для солдата і тепле взуття для біженки
Червоний Хрест України
яка змінить
систему
Христина РУЗАМ

Шанoвні вишгородці!
14 лютого 2015 р. запрoшуємo
на презентацію пoлітичнoї партії
«Сила Людей».
Зустріч відбудеться
у БК «Енергетик» o 12:00.
Організатoр – Артем Глущенкo,
тел: (067) 446-64-76
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У медико-соціальному центрі (МСЦ)
Вишгородської районної організації
(ВРО) Червоного Хреста України є офіційний графік: двері приміщення на
вул. В. Симоненка, 5 відкриті з 9 до 16
години. Та у працівників червонохрестівських служб робочий день — фактично ненормований.
Так, машину швидкої допомоги з Естонії з гуманітаркою для вимушених переселенців з Донбасу розвантажували після
8-ої вечора (коробки і мішки з одягом і
взуттям у передпокої центру височіли до
стелі). А по обіді наступного дня працівники ВРО вже завантажували до швидкої

Офіційний сайт міськради: www.вишгород.com.ua

косинки/аптечки (ПП «Ярослав»), брезентові носилки, обереги (постаралася
Ясногородська ЗОШ), мило, зубні щітки
і паста, пральний порошок і рушники,
шкарпетки і консерви (це вже заслуга Новопетрівської загальноосвітньої школи №
3 ІІ ступеня), 2,5 тис. одноразових масок,
гречку, вермішель, цукор (все придбане
РО за благодійні внески), 2 ящики сухарів
(ПП Світлана Свистун), 86 упаковок по 20
капсул дієвого антибіотику рифаміцину
(від Київської обласної організації ЧХ),
теплий одяг — солдатам від вишгородців.
До Світлани Данилюк, Валентини
Кашки, Любові Івасишиної та Ірини Правдивої (НА ФОТО — див. стор. 13) підійшла
і стала допомагати пенсіонерка Тетяна
Алєксєєва.
Далі — на стор. 13

Ракверська лікарня укомплектувала автомобіль необхідними для роботи медичними
препаратами. Депутати Вишгородської міської
ради Богдан Руденок (НА ФОТО перший зліва)
і Олександр Скоробагатий (НА ФОТО перший
справа) доставили авто у Вишгород.
Швидку допомогу передали бійцям 25-го батальйону «Київська Русь».
За словами Богдана Руденка, постійний діалог із дружнім Раквере підтримує міський голова Віктор Решетняк. Це вже друга спецавтівка
від міста-побратима.
Доукомплектувала швидку необхідними ліками Вишгородська районна організації Товариства Червоного Хреста України.

Підприємцям!

Хто клюне
Шановні підприємці, будьте пильними! У Вишгороді орудують шахраї.
До бухгалтерій підприємств телефонують особи, котрі представляються районними податківцями
і просять, аби керівник негайно передзвонив начальнику (заступнику начальника районної Податкової) на
такий-то номер.
Далі приємний баритон доброзичливо попереджає:
передбачається термінова перевірка з області — саме
сьогодні, вже їдуть! Але ситуацію можна «розрулити»
за грошову винагороду. Номер картки банку і прізвище
скидають СМС-повідомленням на номер, з якого ви зателефонували «заступнику начальника Податкової».
Колеги! Не потрапляйте на гачок! По підтримку
звертайтеся до нас: (04596) 255-33 — ми підкажемо, як
правильно діяти у подібних ситуаціях.
Асоціація роботодавців Вишгородщини
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У виконавчому комітеті

Ваша безпека

(Початок — див. стор. 1)

Пам’ятка щодо першочергових дій у разі виявлення
вибухових пристроїв або схожих на них предметів
І. Характерними ознаками наявності вибухового пристрою можуть бути:
1. Знаходження в громадських місцях, у
транспорті валіз, кейсів, пакунків, коробок та
інших предметів, залишених без нагляду власників.
2. Отримання адресатом поштового відправлення від невідомого відправника, наявність у
відправленні явного дисбалансу, нестандартний
вигляд посилочної тари.
3. Наявність у предметів характерного вигляду вибухових речовин, засобів або їх елементів.
4. Наявність у виявлених предметів звуку
працюючого годинникового механізму, запаху
бензину, газу, розчинника, хімічних речовин,
диму, що виходить з предмету, тощо.
5. Наявність у підозрілого пристрою елементів (деталей), що не відповідають його прямому
призначенню (сигнальні лампи, світлодіоди, радіоплати, перемикачі, елементи живлення і т.
ін.), або додаткового контакту з навколишніми
предметами (антена, вмонтований електричний
дріт, натягнутий шнур або мотузка).
6. Невідповідність маси дійсному призначенню або вигляду предмета (наприклад — надвага
коробки від цукерок, банки від кави, ручки, книги
і т. ін.).
7. Наявність у дверях, вікнах будь-яких сторонніх предметів — закріпленого дроту, ниток,
важелів, шнурів тощо.
8. Наявність стороннього сміття, свіжооштукатурених та свіжопофарбованих ділянок стін,
стелі, підлоги, порушення ґрунту, покриття на
газонах, тротуарах — за відсутності пояснень
щодо їх виникнення у відповідних служб.
9. Наявність у контрольованих зонах залишеного автотранспорту, сторонніх чи нічийних
приладів, механізмів, тимчасових споруд, будівельних матеріалів і конструкцій тощо.
10. Намагання особи з предметом у руках чи
у специфічному одязі, що дозволяє приховувати на тілі вибуховий пристрій, за будь-яких обставин безпосередньо наблизитися до об’єкту
охорони чи маршруту його пересування. У разі,
якщо особа намагається безпосередньо засто-

совувати підозрілий предмет, по можливості не
дати їй випустити предмета з рук та використати тіло особи як екран для гасіння у разі вибуху
пристрою.
В усіх випадках про виявлення ознак вибухового пристрою повідомляти:
Вишгородський МРВ ГУСБУ у м. Києві та
Київській області (тел: (04596) 548-58,
Служба порятунку за номером 101,
Вишгородський РВ ГУ МВС України в Київській області (тел: 102, (04596) 220-65, 54-341,
Виконавчий комітет Вишгородської міської ради
(тел: (04596) 54-203.
II. У разі надходження анонімного повідомлення про підготовку вибуху за телефоном:
1. Спробувати з’ясувати у особи, що телефонує, який вибуховий пристрій, де він встановлений і коли має спрацювати.
2. Не класти слухавку на телефонний апарат.
3. Повідомити про отримане повідомлення з
іншого телефонного апарату до чергової частини органів внутрішніх справ з наданням номеру
телефону, на який отримано повідомлення.
4. Негайно приступити до евакуації персоналу з приміщення, організувати його охорону.
III. У разі виявлення предмета, підозрілого на вибуховий пристрій, необхідно:
1. Обмежити доступ до приміщення, організувати його охорону.
2. Негайно доповісти безпосередньому керівнику, вказати місце знаходження предмета,
час виявлення та особу, яка його виявила.
3. Забезпечити інформування чергових підрозділів МВС або МНС.
4. Безумовно виконувати всі рекомендації
спеціаліста-вибухотехніка, у разі підтвердження
наявності ознак вибухового пристрою організувати евакуацію людей з будівлі, території на
відстань від підозрілого предмета не менше 100
метрів.
Категорично забороняється: самостійно
проводити з підозрілим предметом будь-які дії
(торкатися, нахиляти, відкривати, переміщувати,
підіймати, перерізати дріт та ін.) — це може призвести до вибуху та людських жертв.

Вишгород

Прийнято низку антитерористичних заходів
16.Вул. Н. Шолуденка, 8.
17. Вул. Н. Шолуденка, 6.
18. Вул. В. Симоненка,

Пряма мова
Місто Вишгород — за 700 кілометрів від лінії
фронту на Донбасі. Але це не означає, що місто
убезпечене від проявів дестабілізації, а, можливо — і терористичних акцій. Саме тому виконавчий комітет міської ради сьогодні працює у посиленому режимі.
Зокрема, на порядок денний оперативних
нарад міської евакуаційної комісії в першу чергу виноситься питання захисту цивільного населення від загрози вчинення терористичних
актів. Особлива увага приділяється обстеженню
і впорядкуванню бомбосховищ та приміщень,
близьких до них за своїми можливостями.
Міські захисні споруди цивільного захисту:
1. Сховище Київської ГЕС.
2. Сховище Київської ГАЕС.
3. Сховище МВС на вул. Ю. Кургузова, 3.
4. Сховище управління водних ресурсів на
вул. Київській, 10-в.
5. Сховище адмінбудинку на пл. Т. Шевченка, 1.
6. Сховище МКМ «Телеком» по вул. Н. Шолуденка.
7. Сховище військкомату на вул. Ю. Кургузова, 5.
8. Сховище філії ПАТ «Киїобленерго» на
вул. Ю. Кургузова, 12.
9. Сховище в будинку на вул. Набережній,
4-а.
Житлові будинки з пристосованими
підвальними приміщеннями:
1. Вул. Київська, 2.
2. Вул. Київська, 12.
3. Вул. Київська, 18.
4. Вул. Шкільна, 7/1.
5. Вул. Лугова, 3.
6. Вул. Дніпровська, 1.
7. Вул. Дніпровська, 9.
8. Вул. Дніпровська, 11.
9. Вул. М. Грушевського, 4.
10. Вул. М. Грушевського, 9.
11. Просп. І. Мазепи, 3.
12. Просп. І. Мазепи, 7.
13. Вул. Б. Хмельницького, 7.
14. Вул. Б. Хмельницького, 6.
15. Вул. Ю. Кургузова, 11-а.

4-а.
Особливе
доручення
отримали працівники КПЖ
і КГ, які мають обстежити
всі підвальні приміщення і
горища
багатоповерхових
будинків з метою виявлення
предметів вигляду вибухових речовин, наявності
в них звуку працюючого годинникового механізму, запаху бензину, газу, хімічних речовин тощо.
Акцентовано на тому, що всі підвали і горища
мають зачинятися на замки.
Не зайвою є пересторога щодо наявності у
дверях, вікнах місць громадського користування будь-яких сторонніх предметів: закріпленого
дроту, ниток, важелів, шнурів. Необхідно звертати увагу на залишені без нагляду господарів
у громадських місцях і транспорті валіз, кейсів,
пакунків, коробок.
Слід зазначити, що міська комісія особливу
увагу приділила профілактичному інформуванню мешканців багатоповерхових будинків. Комунальники мають пояснити людям, як діяти у
випадку, коли у невідомих осіб проглядаються
приховані на тілі підозрілі предмети, або як реагувати на наявність сигнальних ламп, перемикачів, елементів живлення, антен чи предметів, які
не відповідають дійсному призначенню (наприклад, надмірна вага коробки від цукерок, банки
від кави, ручки, книги та інш.)
Враховуючи всі ці нюанси, комісія прийняла
рішення про посилення в місті інформаційнороз’яснювальних заходів. Зокрема, це затвердження Пам’яток щодо першочергових дій у разі
виявлення вибухових пристроїв, Памятки, як поводити себе, ставши заручником терористів та
інші.
Як кажуть, береженого і Бог береже. Прошу усвідомити, що вищенаведені заходи є не
нагнітанням обстановки, не залякуванням громадськості. І справді, краще перестрахуватися,
аніж потім пожинати гіркі плоди нехтування безпекою.
Віктор РЕШЕТНЯК,
Вишгородський міський голова,
начальник цивільної оборони
м. Вишгорода

Пам’ятка першочергових дій персоналу підприємств, установ та організацій у разі загрози вчинення
терористичних або диверсійних актів
1. Заходи попереджувального
характеру:
— здійснити комплексне обстеження стану
надійності охорони об’єкта, посилити пропускний режим по допуску на об’єкт автотранспорту, персоналу і відвідувачів, проводити ретельну
перевірку ввезеного на об’єкт майна і внесеної
ручної поклажі. Для цих цілей використовувати
технічні засоби (металодетектори, газоаналізатори, дзеркала для огляду автомобілів та ін.);
— організувати проведення систематичних
обходів і оглядів об’єкта і прилеглої до нього території з метою своєчасного виявлення підозрілих предметів і запобігання закладки вибухових
пристроїв, а також установки сторонніх осіб, що
виявляють підвищений інтерес до об’єкта;
— регулярно проводити перевірки підсобних приміщень і територій, не допускати перекриття шляхів евакуації людей і транспорту;
— ввести в практику систематичне проведення перевірок проходження сигналів оповіщення від чергової зміни охорони до посадових
осіб об’єкта;
— організувати практичні тренування зі
співробітниками охорони і персоналом по діях
при виникненні надзвичайної ситуації терористичного характеру;
— провести інструктивні заняття з персоналом про порядок дій при прийомі телефонних
повідомлень з погрозами терористичного характеру і правилах поводження з письмовими
анонімними матеріалами;
— при укладанні договорів оренди приміщень об’єкта обов’язково включати умови, що
дають право підрозділам безпеки здійснювати
перевірку наданих в оренду приміщень;
— здійснювати заходи щодо більш ретельного підбору персоналу об’єкта, у тому числі допоміжного складу. Більш ретельно здійснювати
перевірку і допуск на об’єкт фахівців сторонніх
організацій.
2. При виявленні підозрілого
предмета на об’єкті:
— точно визначите місце перебування підозрілого предмета;
— опитуванням заявника й очевидців установіть час виявлення предмета;
— зафіксуйте установчі дані осіб, що знайшли предмет, і забезпечте їхню присутність
до моменту прибуття оперативно-слідчої групи
правоохоронних органів;
— дайте вказівку не наближатися, не торкати, не розкривати, не переміщати знахідку,
не заливати її рідиною, не засипати піском і

грунтом, не користуватися радіо- і електроапаратурою, переговорними пристроями;
— організуйте евакуацію персоналу, використовуючи маршрути, віддалені від місця перебування підозрілого предмета;
— дайте вказівку співробітникам охорони
оточити місце розташування предмета і знаходитися на безпечній відстані від нього;
— при необхідності організуйте відключення побутових і виробничих комунікацій газу,
води й електрики;
— повідомте про подію правоохоронні органи, викличте на об’єкт машини швидкої допомоги і аварійних служб;
— не знижуючи рівень охорони об’єкта,
забезпечте можливість безперешкодного проходу або проїзду до предмета співробітників і
транспорту оперативно-слідчої групи;
— надайте можливість фахівцям оперативно-слідчої групи опитати заявника та інших
осіб, що підходили до підозрілого предмета;
— підсильте контроль за роботою особового складу охорони по всьому об’єкту.
3. Телефон є засобом зв’язку, який найчастіше використовують як злочинці (для передачі
повідомлень про закладені бомби, захоплення людей і пред’явлення політичних або інших
вимог), так і «телефонні хулігани», які висловлюють мнимі погрози. Приймаючи анонімне
телефонне повідомлення про можливе здійснення актів тероризму, необхідно пам’ятати,
що вони несуть важливу криміналістичну інформацію, тому в розмові з анонімом необхідно
запам’ятати і зафіксувати якнайбільше даних.
При надходженні погрози по телефону:
— зафіксувати дату, час і тривалість анонімного повідомлення;
— місце установки телефону, на який надійшло повідомлення, його номер, приналежність конкретному підрозділу і співробітнику;
— при одержанні анонімного повідомлення
спробувати «зав’язати розмову» з анонімом і
з’ясувати конкретну інформацію про його особу, професію, місце перебування і, якщо можливо, схилити до добровільного відмовлення
від задуманої акції;
— під час розмови вжити заходів щодо
запису фонограми анонімного повідомлення,
визначення номера телефону анонімного абонента шляхом використання технічних можливостей даного телефонного апарата. При
відсутності таких можливостей через співробітників спробувати повідомити про анонімне повідомлення службу безпеки (службу охорони)

підприємства або телефонну станцію;
— по закінченню розмови з анонімом негайно повідомити про те, що трапилося, керівникові служби безпеки (служби охорони) для
прийняття ними негайних заходів з попередження і локалізації можливих тяжких наслідків;
— по пам’яті скласти докладний опис висловлених погроз або повідомлень про передбачувані акти тероризму, а також висунутих
ультиматумів та інших вимог;
— усі дані про зміст погроз або вимог, викладених анонімним абонентом, характеристику його голосу, мови, манери викладу погроз і
вимог повідомити керівникові служби безпеки
(служби охорони) підприємства;
— для уникнення поширення чуток і паніки
обговорювати отриману від аноніма інформацію з іншими співробітниками не рекомендується;
— при надходженні погрози на телефонний
апарат з автоматичним визначником номера
і звукозаписним пристроєм, відразу після завершення розмови з анонімом витягніть касету (міні-диск) з аудіозаписом і вжийте заходів
щодо її збереження. Негайно встановіть на її
місце нову касету для запису можливого наступного дзвінка зловмисника.
4. Вибух на території об’єкта
У випадку вибуху необхідно негайно організувати і забезпечити виконання таких основних
заходів:
— за списком екстреного оповіщення викликати на об’єкт пожежних, швидку допомогу,
рятувальників, комунальні служби (газ, електрика, тепло);
— за списком екстреного оповіщення повідомити про подію керівництво (адміністрацію)
підприємства та правоохоронні органи;
— організувати евакуацію персоналу з вогнища вибуху, зруйнованих або ушкоджених вибухом приміщень;
— до прибуття служби швидкої допомоги
надати постраждалим первинну медичну допомогу;
— відключити подачу електроенергії, газу,
води, тепла в ушкоджені вибухом приміщення;
— оточити місце вибуху і забезпечити його
ізоляцію до прибуття компетентних органів;
— при виникненні пожежі вжити заходів
щодо її гасіння власними силами і наявними
протипожежними засобами.
5. Захоплення заручників
При захопленні людей у заручники необхідно:

— негайно повідомити про надзвичайну подію правоохоронні органи і керівництво об’єкта;
— по можливості блокувати місце події, використовуючи технічні засоби охорони;
— підвищити пильність охоронців на всіх
постах. Перевести систему відеоспостереження об’єкта в режим запису;
— не вступаючи в переговори з терористами, по можливості виконувати їхні вимоги, якщо
це не пов’язано із заподіянням шкоди життю і
здоров’ю людей;
— забезпечити евакуацію персоналу, який
знаходиться поза місцем захоплення заручників;
— припинити доступ на об’єкт людей і проїзд автотранспорту;
— вжити заходів до безперешкодного проходу і проїзду на об’єкт співробітників правоохоронних органів;
— після прибуття спецпідрозділів правоохоронних органів надати їм необхідну інформацію: схеми об’єкта, поповерхові плани, схеми
розташування систем, відеоспостереження,
вентиляції, електропостачання та ін.;
— надалі діяти відповідно до розпоряджень
керівника антитерористичної операції.
6. При одержанні сигналу про евакуацію:
Якщо ви знаходитеся на своєму робочому
місці, послідовно виконуйте наступні дії:
— без поспіху, істерик і паніки зберіть службові документи в сейф або в шухляди столу, що
закриваються на ключ;
— візьміть із собою особисті речі, документи, гроші, цінності;
— закрийте вікна, вимкніть оргтехніку,
електроприлади, освітлення;
— візьміть з собою і при необхідності використовуйте індивідуальні засоби захисту (протигаз, респіратор);
— закрийте двері на ключ, ключ залишіть
у замку;
— залишіть приміщення, рухайтеся маршрутами, які позначені у схемах евакуації;
— повертайтеся в покинуте приміщення
тільки після дозволу відповідальних осіб.
***
Вишгородський МРВ ГУСБУ у м. Києві та
Київській області — тел: (04596) 548-58,
Служба порятунку — за номером 101,
Вишгородський РВ ГУ МВС України в Київській області — тел. 102, (04596) 220-65, 54341,
Виконавчий комітет Вишгородської міської
ради — тел. (04596) 54-203.

Вишгород

Наше місто

Нет полномочий – нет развития
Гайд-парк

(мовою оригіналу)

Артем ГЛУЩЕНКО
Город должен быть комфортной
средой для жизни человека. Людей
можно сравнить с пчелами в улье –
рождаются, живут, работают, но как
люди они еще и развиваются. Город
же в таком случае должен развиваться на несколько шагов вперед. Если
человеку не нравится его среда, он
ищет другую – более комфортную,
не ту, которую он должен развивать
своими усилиями, а ту, которая дает
ему пространство для развития.
Человек по жизненному устройству –
существо трудолюбивое, а по натуре –
ленивое, нуждается в свободе, свободе
комфорта, спланированного для жизни.
Итак, первое необходимое условие
– это правильно спланированное жилье человека (еще в Советской Украине
наши архитекторы высчитали: если на
кухне неправильно расположены холодильник, плита, стол для приготовления,
мойка и обеденный стол – хозяйка в месяц «нашагает» лишних 4 километра).
Второе – это близлежащая среда у дома
(будь-то квартира или частный дом).
Все вышеперечисленное объединяет
в себе город – город, в котором человек
живет, и лишь потом – страна, в которой
он живет.
Самые посещаемые города в мире
– Нью-Йорк, Стамбул, Рим, Лондон, Гонконг, являются и стали ими благодаря
привлекательной и уникальной городской архитектуре.
В наше время престижно жить не в
самом Лондоне или Нью-Йорке, а в их
городах-спутниках. Например, у Лондо-

на их 34 (!)
Каждый такой город-спутник имеет
своего главного архитектора. Что интересно, города-спутники имеют тенденцию развиваться не ввысь, а вширь, для
них характерна «одноэтажная» (низкая)
застройка.
Главный архитектор города как творчески свободная личность думает о том,
как и куда люди будут передвигаться, будут ли они ездить на велосипеде по этому городу, будет ли достаточно места на
остановке и будет ли она оборудована
вайфаем (бесплатный интернет – ред.)
или магазинчиком. Главный архитектор
города – первый, кто переживет и думает о горожанах. Именно он знает, сколько нужно времени, чтобы добраться в
парк или в продуктовый магазин.
Так вот, если должность главного
архитектора страны – это Президент,
то должность главного архитектора
в городе – это не мэр (мэр – это лишь
«хозяйственник»). Главный архитектор
занимается планированием пространства города на 25 лет вперед: именно
он знает, каким город должен быть завтра, сколько парков, беседок, бюветов
должно в нем быть и где они должны
быть расположены. Именно главный
архитектор города живет этим, вкладывает свою душу на века, переживает и
отстаивает позицию спланированного
развития города в целом и несет за это
ответственность перед людьми.
Интересно, что на декабрьском заседании Вышгородского городского совета депутаты проголосовали против
присвоения полномочий главного архитектора города. Жаль, что депутаты, которые должны думать и работать на благо горожан, не дают городу развиваться.
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Депутатська трибуна

Дитсадки — лише частина проблеми
під назвою «місцеве самоврядування»
Все, що розташовано на території міста,
все, чим користуються вишгородці, — має належати
вишгородській громаді
Віктор ШУБКА,
депутат-мажоритарник,
член постійної комісії міськради
з гуманітарних питань,
тренер із хортингу
Вже не в першому номері газети
«Вишгород» обговорюють питання нагальної побудови дитячого садка. На
чергу до одного з чотирьох міських
дошкільних навчальних закладів (ДНЗ)
батьки записують своїх малюків буквально з першого дня життя.
Проблема ця — не нова і, враховуючи чисельні міграції (заробітчани з регіонів, вимушені переселенці з Півдня і
Сходу), розв’язати її одним махом — не
вийде. Та дитсадки — лише частина загальної проблеми під назвою «повноваження місцевого самоврядування».
Що місто має на власній території і
чим воно самостійно розпоряджається?
Освітлення помешкань і установ у місті
енергетиків — в руках приватного ПАТ
«Київобленерго». Централізованим опаленням багатоповерхівок керує районне
комунальне підприємство «Вишгородтепломережа», підпорядковане області. Так
само підпорядковані району і області міліція і лікарня.
Всі заклади культури та школи міста —
у підпорядкуванні відділів Вишгородської
райдержадміністрації. Навіть приміщення
в адмінбудинку, який розташований на
міській землі, Вишгородська міська рада

орендує.
Як у приказці «у
семи няньок дитя без
ока» – так і у нас у питаннях культури, освіти,
спорту. Бо місто хоче не
просто
відраховувати
кошти на вищезазначені заклади, а й брати
участь у їх формуванні, визначенні напрямків їхньої діяльності — на потреби
вишгородців.
Що маємо зараз? Міська рада не має
можливості надати приміщення та забезпечити відповідними умовами міські
громадські, культурні, освітні, спортивні
організації — бо всі придатні для цього
приміщення на території Вишгорода належать району. Багато вишгородських
дітей змушені їздити до столиці, де вони
отримують середню загальну і професійну освіту, а батьки мають додаткове фінансове і моральне навантаження.
Ось із цього і має починатися реформа місцевого самоврядування, про яку
говорять уже два десятиліття і яку досі
ніяк не розпочнемо. Те, що розташовано
на території міста, те, чим користуються
вишгородці, — має належати вишгородській громаді. Крапка. Тоді у Вишгороді
не було б таких «довгобудів», як ПТУ біля
«каратівського гуртожитку» (за ВРГ «Інтелект»), а навчальні, спортивні, культурні заклади задовольняли би потреби усіх
вишгородців.

Завтра жертвою можеш стати ти, або До чого
Ситуація
призводить непродумана економія
Агресивні звірі...

Але, попри те, що неподалік стояли люди,
— ніхто з кремезних чоловіків не відважився
взяти до рук палицю чи ввімкнути фари, сирену своєї автівки та «наїхати» на злих псів.
Дивом відігнавши озвірілу зграю, бідолашна ледве звелася на ноги. Побачене далі
її шокувало ще більше: з вікон одного з відділень все це знімали на стільникові телефони. Замість того, аби хоч якось допомогти чи
хоча б покликати на поміч.
У Олени, окрім укусів, глибока психологічна травма.
Вона почала збирати підписи під зверненнями до відповідальних структур, адже на її
місці може опинитися кожен. Вишгородчанка
просить місцеву владу не закривати очі на
проблему бродячих собак і розв’язати її.
Загалом, ставлення до цього різне. Одні
— схвалюють відлови собак, інші — лають
тих, хто викидає тварин на вулицю. Хтось
шукає вихід із ситуації незаконним шляхом
(труїть чи влаштовує «сафарі»), а комусь —
байдуже: мовляв, знайшли чим перейматися!
Можливо, проблема бродячих тварин і не

є найголовнішою для українських міст, зокрема і для Вишгорода, але вона існує не перший рік. І пробують її розв’язати теж не перший рік. Одна справа, як до цього ставиться
пересічний мешканець міста, інша — як і що
робить і вирішує влада. Якщо позиції різко
розходяться — назріває конфлікт.

Хочете допомогти дворнязі?
Готуйтесь до збитків!

забрати. Сама операція нібито безкоштовна.
Але, за словами волонтерів, у кишеню лікарю слід покласти 100-150 гривень, щоб «все
пройшло добре».
Після операції собаку потрібно залишити на утримання на сім днів. За кожний день
слід заплатити. Якщо ви не сплатите за утримання, операцію тварині ніхто не робитиме.
Щодня доведеться їздити годувати тварину і прибирати за нею.
Лікар запропонує проколоти їй вартісні
антибіотики.
Після того, як ви забрали собаку з клініки, маєте надіти на неї нашийник.
Виходить — понад 1 000 грн, і навіть ті,
хто хоче допомогти дворнягам, не завжди
у силах цього зробити: при економічному
стані переважної більшості родин — любов
до братів наших менших — задоволення дороге.

Волонтер Міра Ломонос
(із листування у соцмережі):
(Автор) — Нещодавно у Вишгороді на
жінку напали собаки. За словами потерпілої,
Ви з нею спілкувались як волонтер із організації захисту тварин.
Також вона розповідала, що є організації,
які безкоштовно можуть стерилізувати чотирилапих. І що міська влада начебто не дає
дозволу на це.
Хотілося б дізнатися докладніше. Дякую.
— Всі собаки, що бігають по Вишгороду
з кліпсами, стерилізовані тільки за кошти волонтерів! Бродячих тварин слід обов’язково
стерилізувати, в іншому випадку під впливом
гормонів вони стають агресивними.

Вікторія ШМИГОРА
Ті, хто живуть у необжитих районах,
де поблизу пустир або приватний сектор,
знають, що такі місця — благодать для
безпритульних собак. Вони збиваються в
некеровані зграї, тож краще обходити такі
ікласті компанії стороною.
Але, як показує життя, не лише у віддалених місцях можна стати жертвою недоброзичливих чотирилапих. Так, наприкінці січня
зграя бездомних собак напала на жінку на
подвір’ї Вишгородської центральної районної
лікарні. Як потім сказали Олені Буткевич, на
неї «налетіли» аж дванадцять бродячих псів.
«Це сталося так несподівано! Я вийшла з
лікарні, аж раптом на мене накинулась зграя
собак. Спочатку я навіть не зрозуміла, що
сталося. Тварини нападали з усіх сторін. Я і
досі не можу оговтатись від пережитого…»,
— розповідає пані Олена.
Жінка кричала, кликала на допомогу.

Виявляється, допомогти дворнязі —
справа доволі витратна. І, не знаючи всієї
схеми, новачку в цьому ділі буде непросто.
Змоделюємо ситуацію: у вашому дворі живе
Жулька. Ви знаєте її давно, та й сусіди ваші
до неї звикли. Багато хто навіть підгодовує
тварину. Тільки біда в тому, що час від часу
у неї з’являються цуценята. Деяких забирають, інші довго не живуть, але все-таки одне-двоє залишаються і ростуть.
Звісно, нікому не хочеться, щоб по двору бігала зграя. І вам спадає на думку, що
добре було б цю Жульку стерилізувати. Ви
навіть чули, що є спеціальні центри, які виконують таку процедуру безкоштовно (приватні клініки до уваги не беремо — вони дворняжок не обслуговують).
Тварину до спец. центру треба привезти і

...чи заручники ситуації
Є організація «4 лапи», але вона з місцевим самоврядуванням працює лише на офіційних засадах. Більше року тому я ходила в
адміністрацію просити ділянку землі під будівництво притулку для тварин, яких потрібно
забрати з вулиці. Відповіли, що такий притулок у Вишгородському районі вже є (с. Федорівка), але ж цей притулок не державний,
а приватний.
По всій країні влада однакова: ніхто не
дає конкретних відповідей, усе дієве роблять
лише волонтери.
На жаль, у них не вистачає часу та фінансів устигнути стерилізувати та знайти прихисток для собак і цуценят.
***
Давайте спробуємо поглянути на справу
об’єктивно та неупереджено. Редакція поспілкувалась із відповідальними за це особами.
Програмою розвитку житлово-комунальної сфери на 2015 планується відлов лише
175 бродячих тварин. А загалом картина набагато гірша. Популяція собак стрімко збільшується. Ні для кого не секрет і столична
практика з вивезення чотирилапих у передмістя. Депутати не завважили це серйозною
проблемою. Звісно, більшість із них містом
пересувається автівками — від собак відбиватись не доводиться. Між тим, на стерилізацію потрібно в десятки разів більше коштів,
ніж виділено Програмою. Тож кошти на благоустрій слід не зменшувати чи перекидати
на техніку. Дрібниць у комунальному господарстві не існує — надто, коли це стосується
безпеки, життя й здоров’я вишгородців.
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Міська програма розвитку Вишгородського міського центру художньо-естетичної
творчості учнівської молоді «Джерело» на 2015 рік
1. Загальна характеристика роботи закладу у 2014 році
Кількість дітей, охоплених гуртковою роботою у ВМЦХЕТУМ «Джерело», на 01 грудня 2014 року становить 583 вихованці, це — приблизно 10 % від загальної кількості дітей
шкільного віку міста. Із них: 248 учнів — молодшого шкільного віку, 104 — середнього, 35
— старшого.
У закладі сформовані 53 групи у 15 гуртках та 1 творчому об’єднанні. 265 дітей навчається у 24 групах початкового рівня, 306 дітей — у 28 групах основного рівня, 12 учнів — у
групі вищого рівня.
Вокальне мистецтво — вокальна студія «Полузір’я», фольклорний ансамбль «Співаночка»;
хоровий спів — хор «Коралі», хоровий гурток «Спадкоємці переможців»;
хореографічне мистецтво — гурток сучасного танцю «Pas de danse», гурток сучасного
танцю «Flash», гурток народного танцю «Джерельце», студія пластичної імпровізації;
театральне мистецтво — шоу-студія мод «Фантазія», театральний гурток «АТОС», театр-студія «Авансцена»;
декоративно-вжиткове мистецтво — творче об’єднання «Золоті ручки», гурток орігамі
«Паперові викрутаси», гурток «Український сувенір»;
образотворче мистецтво — студія творчості «Ра»;
літературна творчість — студія журналістики «Струмок».
Заклад, відповідно до Статуту, надає знання вихованцям, формуючи вміння та навички
за інтересами, забезпечує потреби особистості в творчій та інтелектуальній самореалізації,
духовний розвиток, підготовку до активної громадської діяльності, створює умови для змістовного дозвілля відповідно до здібностей та обдарувань вихованців (учнів).
Традиційно вихованці міського Центру творчості упродовж 2014 року брали участь у
культурно-масових заходах міста та району (мітинги, свята, урочистості, акції тощо).
Основне спрямування заходів, які проходили в «Джерелі» у 2014 році, — патріотичне:
5 благодійних акцій на підтримку воїнів, які перебувають у зоні АТО;
3 зустрічі (літературні вітальні) з відомими громадськими діячами та літераторами;
4 благодійні вистави для вихованців дошкільних навчальних закладів та учнів початкових
класів міста Вишгорода;
заходи до 200-ї річниці з дня народження Т. Г. Шевченка;
українські народні свята, концерти, виставки декоративно-вжиткового мистецтва тощо.
Загальна кількість заходів, у яких брали участь вихованці Центру творчості упродовж
2014 року, сягає півсотні. Значну увагу педагоги та адміністрація закладу приділяють роботі
з обдарованими дітьми, залучаючи їх до участі в конкурсах та фестивалях.
Результативність участі гуртківців Вишгородського міського центру художньо-естетичної творчості учнівської молоді «Джерело» у творчих конкурсах, змаганнях, фестивалях
(2014 рік)

Додаток 6
до рішення Вишгородської міської ради
від 15 січня 2015 р. № 42/8

річного плану роботи.
2. Фактичне фінансування закладу протягом 2014 року
Показники
Оплата праці
Нарахування на зарплату
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар
Послуги
Відрядження
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв і теплопостачання
Інші видатки
Загальна сума

Загальний фонд
937 200,00
349 100,00
5 000,00
79 400,00
1 000,00
66 340,00
100,00
1 438 140,00

Спец. фонд
86 300,00
86 300,00

Силами працівників закладу відремонтовані коридор і навчальні приміщення закладу.
За рахунок благодійної допомоги батьків вихованців Центру і спонсорів (матеріали та
приладдя для занять, концертні костюми для виступів дітей) гуртки здійснюють свою діяльність.
Враховуючи складну ситуацію в країні, не виділено бюджетом коштів на придбання основних засобів, необхідних для здійснення статутної діяльності закладу (музичної апаратури,
магнітофонів, комп’ютерів). Наявна музична апаратура потребує ремонту та оновлення.
Благодійної допомоги батьків не вистачає для придбання концертного взуття, високоякісних костюмів та аксесуарів для виступів дітей.
3. Мета Програми розвитку ВМЦХЕТУМ «Джерело» на 2015 рік
Метою Програми є надання якісних соціально-освітніх послуг, поєднання інтересів особистості, суспільства, держави щодо задоволення потреб кожної дитини у професійному і
творчому самовизначенні засобами позашкільної освіти, спрямованість кожного навчального заняття на особистість дитини, розкриття її творчих здібностей.
4. Шляхи виконання Програми
Сучасна навчально-виховна та організаційно-масова робота з вихованцями передбачає:
модернізацію навчальної, матеріально-технічної бази закладу, оснащення його сучасним
обладнанням;
забезпечення закладу навчальними та наочними посібниками, пошиття концертних костюмів;
фінансування транспортних витрат для участі вихованців закладу у фестивалях і конкурсах.
5. У межах реалізації Програми на 2015 рік передбачається

№ п/п

1

Прізвище
Вид занять
та
ініціали
гуртківця
Пироженко Ві- Студія творчоскторія
ті «Ра»

2

Лоза Владис- Студія-гурток
лав
журналістики
«Струмок»

3

Тихан Олек- Вокальна студія
сандра
«Полузір’я»

4

5

6

7

Яковенко Іри- С т уд і я - г у р т о к
на
журналістики
«Струмок»
Тихан Олек- Вокальна студія
«Полузір’я»
сандра
Стецюк Олександра
Пироженко
Студія творчосСофія
ті «Ра»

Джунь
Заріна

Вокальна студія
«Полузір’я»

Керівник
гуртка

Конкурс,
фестиваль

Призове місце

Обласна
виставка
образотворчого мистецтва «Чарівна палітра»
Обласний етап Всеукраїнського
гуманітарного
конкурсу
«Космічні фантазії»
Всеукраїнський відкритий
дитячий
фестиваль-конкурс
естради «Різдвяна зіронька»-2
Всеукраїнський
літературний конкурс
«Розкрилені душі»
Міжнародний фестиваль мистецтв «Підкори сцену», м. Київ,
2014
Всеукраїнський мистецький конкурс-фестиваль «Різдвяні мініатюри»-2014
Всеукраїнський
фестиваль-конкурс
юної творчості «Твій
олімп»-2014

Ралко О.Д.
Заохочувальна
грамота у номінації «живопис»
ІІ місце у номінації «Лі- Я к о в е н к о
тературний жанр» (поети, В.М.
літературний твір)
Диплом за участь Вокал, Халаш Т.М.
молодша вікова категорія
«Б»

Участь

Яковенко
В.М.

Дипломи за участь у но- Халаш Т.М.
мінації «Солісти –вокал»
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Шоу-студія
мод
«Фантазія»
Театр-ст удія
«Авансцена»

Конкурс,
фестиваль
Обласний фестиваль дитячих театрів мод 2014 р.
Обласний етап конкурсу театральн. колективів «Театральні обрії» 2014 р.
Всеукр. фестив-конкурс дитячої та
юн. творчості «Штурм», м. Сміла
2014 р.
Всеукр. фестив.-огляд дит.та юнац.
фольк. кол. «Княжа династія»

Фольклорн.
ансамбль «Співаночка»
Фольклорн.
ансамбль «Співаночка»
Гурток
сучасного Всеукраїнський фестив. хореотанцю «FLASH»
граф. мистецтва «Зірки танцю»
2014 р.
Гурток
сучасно- Всеукраїнський
фестиваль-конго танцю «Pas de курс «Калейдоскоп талантів»
danse»
2014 р.
Гурток
сучасного Всеукраїнський
фестиваль-контанцю «FLASH»
курс «Калейдоскоп талантів»
2014 р.
Т е а т р - с т у д і я Всеукраїнський
фестиваль-кон«Авансцена»
курс «Калейдоскоп талантів»
2014 р.
Фольклорн.
ан- Міжнародн. фестиваль мистецтв
самбль «Співаноч- «24 carats of art», м. Київ
ка»
2014 р.
Хор «Коралі»
Європейський молодіж муз. фестиваль, Королівство Бельгія, 2014 р.

Найменування
Акустичні системи з підсилювачем у актову залу,
Сабвуфери (басові колонки) для потреб закладу та міста
Моніторні акустичні системи (для потреб закладу та міста)
Пульт (для потреб закладу та міста)
Дроти та з’єднувальні кабелі
Усього:

Сума (грн)
12 000,00
6 000,00
6 000,00
3 500,00
1 000,00
28 500,00

Придбання обладнання і предметів довготривалого користування
Найменування
Магнітола – 4 шт. (вокальна студія «Полузір’я», фольклорний ансамбль «Співаночка»,
хоровий гурток «Спадкоємці переможців», «Шоу-студія мод «Фантазія»
Ноутбук – 2 шт. (для потреб усіх колективів, роботи звукорежисера)
Проектор та екран (у актову залу)
Джерело безперебійного живлення — 4 шт.

Загальний фонд
2 400,00

Усього:

34 800,00

14 000,00
10 000,00
8 400,00

Придбання предметів постачання і матеріалів, оплата послуг та інші видатки
ІІІ місце

Ралко О.С.

ІІ місце

Халаш Т.М.

Результативність участі колективів Вишгородського міського центру художньо-естетичної творчості учнівської молоді «Джерело» у творчих конкурсах, змаганнях, фестивалях
(2014 р.)
№ п/п Назва колективу

Придбання музичної апаратури
для забезпечення музичного супроводу міських заходів (у приміщенні та на вулиці)

Призове місце

Керівник гуртка

III місце

Клімова О.А.

Спеціальна відзнака Сікорська О.І.
«За вдалий дебют»
I місце

Демочко В.В.

Диплом учасника

Демочко В.В.

III місце
Манзюк В.О
номінація «Сучасна
хореографія»
ІІ місце
Барладян К.М.

ІІІ місце

Манзюк В.О

ІІІ місце

Сікорська О.І.

I місце

Демочко В.В.

I місце, середня гр
І місце, старша гр.

Потіцька Д.В.

Заходи з педагогічним колективом та працівниками закладу проходили відповідно до

Перелік предметів
Канцтовари, декорації для свята та матеріали для оформлення виставок, костюми для театрального та хореографічних колективів (для проведення заходів у
місті), передплата періодичних видань та ін.
Оплата послуг (окрім комунальних), у тому числі послуг на
оплату за заправку картриджів, касове обслуговування, оплата за телекомунікаційні
послуги, ремонт комп’ютерної та музичної техніки, встановлення паркану та ін.
Транспортні витрати (поїздки учнів на фестивалі й конкурси)
Видатки на відрядження, підвищення кваліфікації педагогічних кадрів
Інші видатки
Усього:

Загальний фонд
15 000,00

55 000,00

15 000,00
2 000,00
500,00
237 500,00

Оплата праці
Найменування
Заробітна плата
Нарахування на оплату праці
Усього:

Сума (грн)
990 000,00
360 000,00
1350 000,00

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв
Найменування послуг
Оплата теплопостачання
Водопостачання та водовідведення
Електроенергія
Усього:

Загальний фонд (грн)
90 000,00
5 200,00
18 500,00
113 700,00

Спец. фонд (грн)
90 000,00
10 000,00
100 000,00

Загальна сума фінансування Програми не менше 1 681 200,00 грн
6. Очікувані результати, ефективність Програми.
Виконання Програми дасть змогу:
- забезпечити реалізацію державних програм з розвитку позашкільної освіти;
- надавати якісні соціально-освітні послуги відповідно до потреб кожної дитини;
- впроваджувати у навчально-виховний процес інноваційні технології;
- збільшити кількість залучених до здобуття позашкільної освіти дітей міста.
7. Координація, контроль та управління за ходом виконання Програми
Основними напрямками контролю за виконанням Програми є аналіз роботи Вишгородського міського центру художньо-естетичної творчості учнівської молоді «Джерело».
Координацію, контроль та управління за ходом виконання Програми здійснює постійна
комісія міської ради з гуманітарних питань.
Секретар ради М. РЕШЕТНІКОВА
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Вишгород

Офіційно

7 лютого

1. Загальні положення
Культура є ключовим елементом гармонійного й динамічного розвитку країни
та суспільства. Ця програма спрямована
на відродження і збереження національної
української культури, національно-патріотичне виховання, забезпечення свободи
творчості, вільний розвиток культурномистецьких процесів, професійної та аматорської творчості, реалізацію прав громадян на доступ до культурних цінностей,
створення матеріальних і фінансових умов
розвитку культури.
Актуальність і необхідність створення
такої Програми переконливо підкріплюється Конституцією України, Указами Президента України та Постановами Кабінету
Міністрів України щодо святкування державних, професійних і місцевих свят.
В основу Програми покладені державні стратегії та основні напрямки розвитку
культури у ХХІ столітті, викладені в Основах законодавства України про культуру.
Положення Програми максимально враховують суспільні потреби мешканців міста
Вишгорода щодо рівня культури, сучасні
світові тенденції глобалізації, розвиток науково-інформаційних технологій, досягнення в галузі культури та новацій.
Ця Програма визначає основні напрямки подальшого вдосконалення форм
і методів проведення заходів до державних і місцевих свят, а також заохочення за
заслуги перед громадою міста впродовж
2015 р. Програма має на меті реалізацію
єдиної політики в сфері організації тематичних заходів, концертів, театралізованих
свят, фестивалів, виявлення талановитих
особистостей, подальший розвиток традиційної української культури, традиційних
культур народів і етносів, що населяють м.
Вишгород, підтримку народної та високопрофесійної творчості, творчої інтелігенції
міста, обдарованих дітей і молоді.
Необхідність підвищення рівня духовності серед населення м. Вишгорода,
формування у мешканців поваги до культурно-етнографічної спадщини краю, нових сучасних українських традицій обумовлюється як загальнодержавними, так і
суто міськими аспектами, а саме:
— проголошенням культурологічної політики як одного з пріоритетних напрямків
розвитку духовності;
— вихованням правової культури, поваги до Конституції України, Законів України, державної символіки — Герба, Прапора, Гімну України та історичних цінностей;
— сприянням набуттю молоддю соціального досвіду, успадкуванням духовних
та культурних надбань українського народу;
— підвищенням ролі духовності, яка істотно впливає на широкий загал населення, економіку, суспільно-політичну ситуацію в місті;
— можливостями розкривати розмаїття народної творчості, виявляти і плекати
талановитих людей, а особливо молодь;
— залученням широкого кола мешканців міста до загальноміських свят (як крок
до розвитку місцевого самоврядування);
— збереженням і примноженням духовних багатств Вишгородщини.
На сьогодні існує нагальна потреба
проведення якісних змін у сфері культурного життя міста на основі використання
сучасних підходів, об’єднання зусиль органів місцевого самоврядування, зацікавлених організацій та громади міста. В умовах
дефіциту і обмеженого фінансування дуже
важливо зробити все, аби форми та зміст
проведення свят, традицій і обрядів жили,
розвивались і удосконалювались.
Здійснення даної Програми створить
усі умови для реалізації культурно-просвітніх проектів, розширить діапазон творчого спілкування колективів художньої
самодіяльності, зміцнить дружні зв’язки з
громадами міст Київщини, України та містпобратимів Вишгорода.
2. Мета і завдання Програми
Основною метою Програми є забез-

печення належної організації відзначення
державних, загальноміських культурномасових заходів, професійних свят, ювілейних дат, заохочення за заслуги перед
громадою міста, здійснення представницьких та інших заходів, розвиток закладів
культури міста, створення сприятливих
умов для професійної, самодіяльної, художньої творчості, збереження та розвиток музейних закладів міста, організація
культурно-мистецьких і тематичних заходів, концертів, театралізованих свят,
фестивалів, виявлення талановитої особистості, подальший розвиток традицій
української культури, підтримка народної
та високопрофесійної творчості, обдарованих дітей і молоді, виховання у мешканців
міста патріотизму, любові до рідної країни,
організація дозвілля у святкові дні, забезпечення умов для суспільної і культурної
самореалізації талантів Вишгородщини,
відродження і розвиток народних промислів.
Основними завданнями Програми є
створення додаткових організаційних, фінансових і матеріально-технічних умов для
виконання мети Програми.
3. Основні напрямки Програми
Передбачаються такі напрямки реалізації мети Програми:
подальше вдосконалення форм і методів проведення заходів до державних, професійних та місцевих свят;
реалізація державних, регіональних,
міських програм у міських школах/гуртках/
центрах естетичного виховання;
пошук нових напрямків діяльності міського Центру творчості «Джерело» відповідно до вимог сучасності, організація нових
художніх колективів;
широке залучення спонсорів і меценатів до організації масових заходів, інвестування у культурну галузь;
організація виставок, ярмарків народно-прикладного мистецтва, популяризація
призабутих ремесел, відродження традиційних для регіону видів народно-вжиткового мистецтва;
організація культурно-освітніх семінарів, підвищення кваліфікації творчих працівників;
технічне переоснащення матеріальної
бази творчих осередків, спілок, об’єднань;
побудова нових сценічних майданчиків,
літніх театрів, розважально-танцювальних
об’єктів;
проведення соціальних акцій з метою
інформування населення щодо соціальних
проблем та ін., залучення активної молоді
до організації та проведення акцій;
вдосконалення єдиної політики у сфері організації концертів, театралізованих
свят, тематичних заходів, фестивалів;
зміцнення матеріально-технічної бази
закладів культури міста;
сприяння розвитку творчих здібностей
населення, виявлення талановитої особистості, росту активності громадян у підвищенні культурного іміджу міста;
забезпечення системи нових підходів
муніципального регулювання в туризмі, що
відповідає соціально-економічним умовам,
цілям, принципам і завданням здійснення
туристичної діяльності;
здійснення заходів щодо збереження,
відродження та розвитку народних художніх промислів;
створення сприятливих умов для діяльності паркового господарства, які відповідають сучасним міжнародним вимогам і
нормам;
проведення заходів щодо збереження
та реставрації, паспортизації об’єктів культурної спадщини;
збільшення відсотку охоплення дітей
естетичним вихованням;
видатки на поліграфічні роботи, видання історично-публіцистичного проекту про
Вишгород.
4. Заходи і завдання
щодо реалізації Програми
Відзначення державних свят, визначних подій держави, які встановленні актами Президента України, Кабінету Міністрів
України; відзначення обласних свят та

подій, які проводяться відповідно до розпоряджень голови облдержадміністрації;
організація загальноміських заходів, відзначення ювілейних дат підприємств, установ, організацій та окремих осіб із врученням Почесних грамот.
Відзначення ювілейних дат підприємств, установ, організацій та окремих
осіб із врученням Почесних грамот виконавчого комітету, Подяк міського голови,
відзнак «За заслуги перед містом», «Почесний громадянин міста».
Відзначення колективів підприємств,
установ і організацій та окремих осіб за високі трудові здобутки із врученням Почесних грамот та Подяк виконавчого комітету
Вишгородської міської ради.
Відзначення професійних свят, які встановленні відповідно до Указів Президента
України, із врученням Почесних грамот виконавчого комітету Вишгородської міської
ради, Подяк міського голови, відзнак «За
заслуги перед містом», «Почесний громадянин міста».
Організація офіційних прийомів, зустрічей делегацій, відкриття тематичних
виставок, ярмарок, конференцій, круглих
столів тощо із врученням цінних подарунків, сувенірів.
Участь у загальних зборах Асоціації
міст України з питань подальшого розвитку місцевого самоврядування.
Виготовлення бланків Почесних грамот виконавчого комітету Вишгородської
міської ради, Подяк міського голови, відзнак «За заслуги перед містом», «Почесний громадянин міста» для відзначення та
заохочення підприємств, установ, організацій та окремих осіб; придбання цінних
подарунків, сувенірів, квітів для урочистих
заходів та представницьких цілей; виготовлення друкованої продукції.
Програмою культурно-масових заходів, здійснення представницьких та інших
заходів у м. Вишгороді на 2014 рік було
передбачено фінансування в розмірі понад
470,45 тис. грн за рахунок загального фонду та інших джерел фінансування.
5. Шляхи та засоби розв’язання
головних проблем та досягнення
цілей, поставлених Програмою
Оптимальними шляхами та заходами
розв’язання проблем, визначених Програмою, є:
збереження та розвиток існуючої мережі закладів культури міста в межах бюджетного фінансування;
залучення додаткових коштів шляхом
надання платних послуг населенню закладами культури, залучення позабюджетних
та спонсорських коштів;
співпраця з громадськими об’єднаннями, творчими спілками, вищими навчальними закладами мистецького спрямування, громадськими, соціально-культурними,
освітніми закладами у розв’язанні проблем галузі;
поліпшення якісного складу спеціалістів закладів культури, визначення цими
закладами оптимальної кількості фахівців;
робота з власниками та користувачами
пам`яток і об`єктів культурної спадщини з
питань їх утримання та використання, здійснення своєчасного ремонту та реставрації пам’яток;
сприяння діяльності творчих працівників та їхніх спілок, а також підприємств,
установ та організацій (закладів) культурно-мистецької сфери, що діють на території міста, а також розвитку народної та
самодіяльної творчості;
пошук, використання й поширення
нових організаційно-творчих підходів у діяльності закладів культури, вдосконалення
господарського механізму їхньої діяльності, інформаційно-методичне забезпечення,
впровадження нових моделей організації
культурної діяльності;
видатки на поліграфічні роботи, видання історично-публіцистичного проекту про
Вишгород (у розмірі 80 000 грн).
6. Фінансове забезпечення
Програми.
Реалізація даної Програми базувати-
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Програма культурно-масових заходів, здійснення представницьких видатків та
інших заходів у м. Вишгороді на 2015 рік
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меться на виконанні відповідних заходів,
фінансування яких здійснюватиметься у
2015 році за рахунок коштів загального
фонду міського бюджету (на суму не менше 300 000 грн) та інших джерел фінансування відповідно до реальних потреб.
7. Очікувані результати
та строк дії Програми
Відповідно до мети Програми планується проведення таких заходів:
№ п/п
1.
2.

3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

17.
18.
19.
20.
21.

22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

30.
31.

Назва заходу
Січень
День Соборності України
Відзначення Дня пам’яті героїв битви
під Крутами
Лютий
Проведення Вишгородської Масляної
День пам’яті і вшанування учасників
бойових дій на території інших держав
Березень
Міжнародний жіночий день
Шевченківські дні
Квітень
Вшанування пам’яті жертв Чорнобильської трагедії
День довкілля
Травень
Організація свята до Дня матері
День Перемоги
Червень
Міжнародний день захисту дітей
День медичного працівника
День скорботи і вшанування пам’яті
жертв Великої Вітчизняної війни
День молоді
Проведення 11-го нічного марафону
«Київська Русь»
Участь у заходах до Дня Конституції
України
Липень
Міське свято Івана Купала
Проведення велоперегонів
Серпень
Святкування Дня міста
Участь у заходах до Дня Державного
прапора України
Участь у заходах до Дня Незалежності
України
Вересень
День Знань
День фізичної культури і спорту
День дошкілля
Жовтень
Міжнародний день людей похилого віку
Організація заходів до Дня визволення
Вишгорода
Фестиваль «Вишгородська Покрова»
День захисника України, День Українського козацтва
Заходи до річниці визволення України
та річниці визволення м. Вишгорода
від німецько-фашистських загарбників
Листопад
День пам’яті жертв голодомору та політичних репресій в Україні
День Гідності і Свободи
Грудень

32.

День боротьби зі СНІДом

33.
34.
35.
36.

Міжнародний день інвалідів
День Збройних сил України
День місцевого самоврядування
День вшанування ліквідаторів аварії
на ЧАЕС
Миколая (виступи в дитячих садочках,
подарунки дітям)
Проведення 4-го Новорічного напівмарафону «Йоль»
Організація новорічних та різдвяних
свят

37.
38.
39.

Дія цієї програми розрахована на 2015
рік.
8. Управління при виконанні
Програми та контроль
за її виконанням
Загальне управління та контроль у процесі здійснення цієї Програми покладено
на виконавчий комітет Вишгородської
міської ради, який спрямовує діяльність
виконавців, та на постійну комісію міської
ради з питань планування та формування
бюджету, управління комунальною власністю міста.
Секретар ради М. РЕШЕТНІКОВА
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Програма здійснення фінансування компенсацій витрат автомобільному перевізнику
за перевезення пільгових категорій населення на 2015 рік
5
4. Очікувані результати
Закону України «Про основи соціальної захи1. Загальні положення
Програма здійснення фінансування компенсацій витрат автомобільному перевізнику
за перевезення пільгових категорій населення на міському маршруті на 2015 рік спрямована на забезпечення компенсації втрат
автомобільному перевізнику внаслідок перевезення пільгових категорій пасажирів та
регулювання тарифів.
У 2014 році на виконання Програми здійснено фінансування із загального фонду
міського бюджету (245 000 грн).
2. Мета Програми
Головною метою Програми є покращення
забезпечення пільгових перевезень тих категорій населення, яким, відповідно до статті 38

щеності інвалідів в Україні», надається право
безкоштовного проїзду усіма видами міського пасажирського транспорту (крім таксі).
Обсяги та умови відшкодування збитків
за перевезення пільгових категорій громадян, згідно із Законом України «Про автомобільний транспорт», визначаються угодою
на перевезення пасажирів між автопідприємствами та виконавчим комітетом Вишгородської міської ради.
3. Джерела фінансування
Фінансування заходів Програми на 2015
рік здійснюється за рахунок коштів загального фонду Вишгородського міського бюджету
у розмірі 250 000 грн.

Виконання запланованих заходів Програми дасть можливість, відповідно до укладених угод між виконавчим комітетом Вишгородської міської ради та автоперевізниками
на міських маршрутах у межах бюджетних
призначень на 2014 рік, безкоштовно перевозити пенсіонерів за віком, у т. ч. ветеранів
праці, інвалідів війни, учасників бойових дій,
учасників війни та осіб, на яких поширюється дія Закону України «Про статус ветеранів
війни, гарантії їх соціального захисту», громадян, які постраждали від наслідків Чорнобильської АЕС (І та ІІ категорій), інвалідів з
вадами зору, інвалідів загального захворювання І групи, інвалідів з дитинства І групи,
дітей-сиріт і дітей до 7 років, дітей, які залишились без опіки батьків, а також інвалідів ІІ

Програма утримання доріг загального користування м. Вишгорода на 2015 рік
1. Загальні положення Програми
Програма визначає порядок та основні принципи фінансування заходів і робіт,
пов’язаних з ремонтом, реконструкцією та
утриманням доріг та вулиць міста Вишгорода.
2. Мета Програми
Утримання в належному стані автомобільних доріг і вулиць у місті Вишгороді та
розвиток дорожнього господарства.
3. Аналіз утримання доріг загального
користування м. Вишгорода у 2014 році
Мережа
автомобільних
доріг
є
невід’ємною частиною єдиної транспортної
системи, що забезпечує роботу всіх галузей
промисловості та соціальний розвиток міста Вишгорода. Стан розвитку дорожнього
господарства на сьогодні свідчить про певні
труднощі, зумовлені недостатнім фінансуванням дорожньо-ремонтних робіт, порівняно з
нормативними потребами сучасного міста.
Впродовж 2014 року виконано заплановані капітальні та поточні ремонтні роботи на
вулицях і дорогах у місті Вишгороді. Фінансування відбувалось за рахунок різних джерел
надходжень:
— за рахунок коштів субвенції з Державного бюджету місцевим бюджетам (у сумі
601,6 тис. грн.) профінансовано капітальний
ремонт частини проїзної дороги на вул. М.
Грушевського;
— за рахунок коштів міського бюджету (у
сумі 1 922,1 тис. грн.) зроблено капітальний
ремонт ділянок доріг, тротуарів і стоянок для
автомобілів на вул. Н. Шолуденка, Шкільній,
Б. Хмельницького, М. Грушевського, просп. І.
Мазепи.
За рахунок коштів дорожнього фонду та

коштів бюджету розвитку міського бюджету
впродовж 2014 року виконано капітальний і
поточний ремонт доріг і тротуарів у місті, нанесена дорожня розмітка, профінансовано
утримання світлофорів та доріг у зимовий період (у сумі 96,7 тис. грн).
4. Основні напрямки утримання доріг
загального користування м. Вишгорода на
2015 рік
Кошти, необхідні для виконання ремонтних робіт на дорогах загального користування, є цільовими коштами загального і
спеціального фонду бюджету. Існуючий стан
утримання доріг загального користування м.
Вишгорода не задовольняє у повному обсязі потреб територіальної громади. Ремонту
потребують дороги на просп. І. Мазепи і Т.
Шевченка, вул. Н. Шолуденка, Ю. Кургузова,
Б. Хмельницького, Київській, Шкільній, В. Симоненка, Луговій, Поповича, Дніпровській, М.
Гриненко, М. Грушевського та ін.
Першочергово ремонту потребують
(дороги і тротуари, паркувальні майданчики):
1. Розширення дороги та благоустрій вул.
Б. Хмельницького (від вул. В. Симоненка до
вул. Ю. Кургузова: підпірна стінка для тротуару зі сходами), проїзна частина дороги від
гуртожитку на вул. Б. Хмельницького, 7 до
вул. Ю. Кургузова.
2. Вул. М. Грушевського — вул. Ю. Кургузова (проїзна частина та тротуари від СШ
«Сузір’я» до Казначейства).
3. Вул. Ю. Кургузова (від РВ міліції до вул.
Київської ) — проїзна частина дороги, тротуари та автобусні зупинки).
4. Вул. Шкільна (від магазину «Варус» до
РАЦСу) — проїзна частина дороги, тротуа-

ри, паркувальний майданчик, площадка для
сміття.
5. Капітальний ремонт дороги у пров. Дніпровському.
6. Вул. Лугова (від вул. Шкільної до вул.
Київської) — проїзна частина дороги.
7. Капітальний ремонт дороги на вул. Поповича.
8. Благоустрій території біля будинку на
вул. Київській, 20 з майданчиком для автомобілів та площадкою для сміття.
10. Благоустрій території біля будинку на
вул. Н. Шолуденка, 6-б, в, г — проїзна частина дороги і тротуари.
11. Благоустрій території біля будинку на
вул. Н. Шолуденка, 3 — проїзна частина дороги і тротуари.
12. Благоустрій території між будинками
№ 3 та № 5 на вул. Н. Шолуденка — проїзна
частина дороги і тротуари.
13. Благоустрій масиву садового товариства «Дніпро-8».
14. Капітальний ремонт дороги та прибудинкової території на вул. В. Симоненка, 1-а
і 1-б.
5. Джерела фінансування
На 2015 рік для здійснення видатків на
фінансування робіт, пов’язаних із поточним
ремонтом та утриманням доріг загального користування, із загального фонду міського бюджету передбачено кошти в сумі 400 тис. грн.
Фінансування робіт з капітального ремонту доріг загального користування у місті Вишгороді необхідно здійснити за рахунок коштів
спец. фонду та бюджету розвитку міського
бюджету — на суму не менше 4 000 000 грн з
наступним збільшенням упродовж року — та
з інших джерел.

Програма розвитку та підтримки засобу масової інформації Вишгородської міської
ради — газети «Вишгород» на 2015 рік
1. Загальні положення Програми
Програму заходів (далі — Програма)
щодо діяльності редакції газети «Вишгород»
на 2015 рік розроблено відповідно до Законів України «Про місцеве самоврядування в
Україні», «Про інформацію», «Про друковані
засоби масової інформації (пресу) в Україні», «Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого
самоврядування в Україні засобами масової
інформації», «Про державну підтримку засобів масової інформації та соціальний захист
журналістів» та Бюджетного кодексу України,
Статуту КП «Редакція газети «Вишгород» у
новій редакції.
2. Мета Програми
КП «Редакція газети «Вишгород» — стратегічне підприємство, мета діяльності якого
— повне і всебічне забезпечення населення
м. Вишгорода інформацією з питань суспільно-політичного, соціально-економічного,
культурно-мистецького розвитку міста, реформ, прав і повноважень місцевого самоврядування й т. ін.
Так само, як і за 18 років із дня заснування газети «Вишгород», мета Програми
— формування громадянського суспільства,
забезпечення участі громади у розв’язанні
проблем міста за рахунок інформаційного
мосту «громада — міська влада» через міську газету (зокрема в Інтернеті); залучення до
цього підприємств (зокрема приватних) і організацій.
За рахунок коштів міського бюджету та за

рахунок прибутків і надходжень у 2015 році
планується випуск 52-х 12-16-сторінкових повнокольорових (4+4) номерів газети «Вишгород» та їх надання в Інтернет в електронному
вигляді (на власний веб-сайт, який — за можливістю, ресурсною та фінансовою — надає
більш розлогу, порівняно з газетними шпальтами, інформацію).
Вільний доступ громадян до інформації
забезпечуватиме висвітлення на шпальтах
«Вишгорода» роботи міськради, міськвиконкому, комунальних підприємств, інформації
про Генеральний план міста та детальні плани територій і т. інш.
3. Завдання і заходи Програми та результативні показники
Основні завдання і заходи Програми:
— інформування вишгородців про хід реформ, державні програми та основні події у
світі, Україні, області, районі та місті;
— партнерські стосунки державної влади
і місцевого самоврядування;
— збільшення обсягу реклами та іншої
інформації — з різних напрямків для задоволення різноманітних потреб мешканців міста
та вимог ринку;
— залучення більшої кількості рекламодавців та збільшення надходжень від реалізації газети;
— надання рівної можливості всім друкувати й отримувати об’єктивну (тобто з різних
точок зору) інформацію щодо життя міста (зокрема: публікації рекламно-партійного характеру та різних структур — за довготривалими

договорами на комерційній основі, відповідно
до розцінок на рекламу);
— створення належної матеріально-технічної бази, умов для роботи колективу редакції;
— підвищення фахової кваліфікації працівників редакції;
— подальший випуск 12-16-сторінкових
повнокольорових номерів газети «Вишгород» та їх надання в Інтернет в електронному
вигляді (на власний веб-сайт) дає можливість
збільшити обсяг самої газети, реклами та іншої інформації — в різних напрямках (зокрема: забезпечує прямий зв’язок із органами
державної та місцевої влади; надає можливість зайти на сайти міст-побратимів Вишгорода).
4. Виконання у 2014 році Програми розвитку та підтримки засобу масової інформації Вишгородської міської ради — газети «Вишгород»
Газета повністю виконувала роль інформаційного мосту «громада — влада».
Щоп’ятниці, після виходу міського тижневика
у світ, обговорювалися теми, рубрики, якість
матеріалів, виконання посадових обов’язків,
завдання на наступний тиждень і т. інш.
Підвищення фахової кваліфікації працівників редакції здійснювалося у 2014 році постійно.
На дев’яти посадах (головний редактор,
заступник головного редактора, два кореспонденти, літредактор, фотокореспондент та
оператор комп’ютерного набору, художній ре-

Вишгород
Додаток 8
до рішення Вишгородської міської ради
від 15 січня 2015 р. № 42/8
групи загального захворювання, які мають
право на 50 % знижку вартості квитка.
5. Управління при виконанні Програми
та контроль за її виконанням
Загальне управління в процесі здійснення
цієї Програми покладається на виконавчий
комітет Вишгородської міської ради, який координує діяльність виконавців — Вишгородського міського голови та його заступників.
Поточний контроль за виконанням цієї
Програми здійснює постійна комісія міської
ради з питань планування та формування
бюджету, управління комунальною власністю міста та постійна комісія міської ради з
питань комунального господарства, благоустрою міста.
Секретар ради М. РЕШЕТНІКОВА
Додаток 9
до рішення Вишгородської міської ради
від 15 січня 2015 р. № 42/8
6. Очікувані результати та строк дії
Програми
За період дії цієї Програми виконавчим
комітетом Вишгородської міської ради та комунальними службами, за умови достатнього
надходження коштів до загального та спеціального фонду міського бюджету, має бути
забезпечено виконання таких робіт:
— роботи, пов’язані з поточним ремонтом
доріг, тротуарів та міжбудинкових проїздів;
— роботи, пов’язані з капітальним ремонтом доріг, тротуарів та міжбудинкових проїздів, паркувальних майданчиків;
— роботи з нанесення дорожньої розмітки, утримання світлофорів, утримання доріг у
зимовий період.
Дія цієї Програми розрахована на 2015
рік.
7. Контроль та керівництво при виконанні Програми
Загальне керівництво у процесі виконання цієї Програми покладається на виконавчий комітет Вишгородської міської ради,
який спрямовує діяльність виконавців, та на
постійну комісію міської ради з питань комунального господарства, благоустрою міста.
Виконавцями цієї Програми є спеціалізовані підприємства та організації, які мають
право здійснювати роботи з ремонту та утримання доріг загального користування, міські
комунальні підприємства житлового та комунального господарства.
Виконавчий комітет Вишгородської міської ради надає підсумковий звіт про виконання цієї Програми на затвердження Вишгородській міській раді разом із звітом про
виконання бюджету за 2015 рік.
Секретар ради М. РЕШЕТНІКОВА
Додаток 10
до рішення Вишгородської міської ради
від 15 січня 2015 р. № 42/8

дактор, бухгалтер) працювали 8,5 осіб (штатних і за договорами).
Веб-сайт газети після хакерських атак
кілька разів фактично створювали заново.
Враховуючи обсяг інформації, що розміщується на сайті та щодня зростає у геометричній прогресії, норми усіх працівників перевиконувалися утричі, а то й уп’ятеро.
Окрім своїх основних посадових працівники принагідно виконували і обов’язки
секретаря, рекламного агента, діловода-касира, більд-редактора, дизайнера, контентменеджера, набірника, звіряли й правили
свої та чужі матеріали.
Фактично не відбулося звільнення газети як комунального підприємства від сплати
комунальних послуг (відповідно до ухваленої
міськими депутатами Програми підтримки
ЗМІ на 2013 р., у кошторисі КП «Редакція газети «Вишгород»-2014 витрати на ці послуги
не були закладені).
Оплата комунальних, господарських
витрат, утримання редакційної оргтехніки,
програми телебачення, роботи кур’єра, прибиральниці, позаштатних працівників за договорами (верстання газети під час відпустки
штатного працівника тощо) здійснювалися за
рахунок надходжень від господарської діяльності.
Коштами підприємства сплачувалися комунальні послуги (телефон, Інтернет, водопостачання та водовідведення, електроенергія).
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2+2
06:30, 07:00, 08:00,
18:30, 21:00 Новини
07:20, 23:30 На слуху
08:20 7 чудес
України
14:15 Казки Лiрника
Сашка
14:25 Мультфiльм
14:35 Вiкно в
Америку
15:10 Утеодин з
Майклом Щуром
15:55 Чоловiчий
клуб. Бокс
16:55 Чоловiчий клуб
17:30 Книга ua
18:15 Новини. Свiт
19:00 Перша
шпальта
19:30 Дорогi
депутати
20:00 Про головне
21:50 Д/ф «Квант
Iндiї»
22:55 Трiйка, Кено,
Секунда удачi

06:00, 07:00, 08:00,
09:00, 12:00, 16:45,
19:30, 23:15 ТСН
06:45, 07:10,
07:45, 08:10, 09:10
«Снiданок з 1+1»
07:35 «Маша i
ведмiдь»
09:40 «Чотири
весiлля «
11:05 Т/с «Сила.
Повернення додому»
12:20, 12:55 Д/с
«Ворожка»
13:25 Д/с «Слiпа»
13:55, 14:50, 15:50
«Сiмейнi мелодрами
- 4»
17:10 Т/с «Сила
кохання Ферiхи»
20:30 «Чистоnews»
21:00 Т/с «Сiмейний
бiзнес»
22:00 «Грошi»
23:35 Натан Фiллiон
у детективi «Касл»

06:10, 19:15
Надзвичайнi новини
06:55 Факти тижня
08:45 Факти. Ранок
09:15 Надзвичайнi
новини. Пiдсумки
10:05 Х/ф «Останнiй
герой»
11:50, 13:15 Т/с
«Прокурорська
перевiрка»
12:45, 15:45 Факти.
День
14:30, 16:15 Х/ф
«Людина нiзвiдки»
16:45 Х/ф «Бригада.
Нащадок»
18:45, 21:05 Факти.
Вечiр
20:20 Дiстало!
21:20 Свобода слова
00:05 Х/ф «Бетмен»

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

08:55 Х/ф «За
сiмейними
обставинами»
11:40 Х/ф «Операцiя
«И» та iншi пригоди
Шурика»
13:30, 20:00 «Слiдство
ведуть екстрасенси»
14:35 «Битва
екстрасенсiв»
18:00, 22:00 «ВiкнаНовини»
18:40 Т/с «Коли ми
вдома»
19:05 «Зiркове життя.
Мiй коханий-ангел»
21:00 «Мiстичнi
iсторiї-6 з Павлом
Костiциним»
22:35 «Детектор
брехнi 7»
23:45 «Один за всiх»

09:00
ПРОФIЛАКТИКА
12:15 Прокляття
Кеннедi
14:00 Таємницi руїн
15:00, 18:30, 21:00
«Соцiальний пульс»
15:40 «Сильнi свiту
цього»
16:00, 23:35 Велика
книга природи
16:50 «Алло,
лiкарю!»
17:45 Iнспектори
аномальних явищ
18:15 «Безпечнi
пiдприємства»
19:00 В гостях у Д.
Гордона. Тетяна
Тарасова
20:00 На лiнiї вогню
21:35 Фредерiк
Шопен
22:45 Всесвiт

06:35 «Мультфiльм»
07:00, 07:30, 08:00,
08:30, 09:00, 12:00,
14:00, 16:00, 17:45
«Новини»
07:15, 07:35, 08:10,
08:35 «Ранок з
IНТЕРом»
09:20, 11:05, 12:25
Х/ф «Зовсiм iнше
життя»
11:00 «Новини.
Дайджест»
14:20 «Сiмейний
суд»
15:10, 16:15 «Жди
меня»
18:05, 19:05 Токшоу «Стосується
кожного»
20:00 «Подробицi»
20:45 Т/с «Гречанка»
22:35 Т/с «Шулер»
00:40 Х/ф «Старим
тут не мiсце»

06:50, 07:10, 08:10

08:42, 13:12, 18:29
«Фатальна стихiя:
Замерзла армiя
Гiтлера»
09:27, 13:57,
19:15 «Доiсторичнi
чудовиська Гiтлера»
10:11 «Машини:
розiбрати на продаж:
Малi та завзятi»
12:06 «Зроби або
помри: Вiднесенi
морем»
12:52 «Керування
юрбою: Приємнi
подорожi»
14:43 «Невловима
кiшка»
15:28 «Дика природа
Росiї: Камчатка»
17:44 «Зроби або
помри: Таран рогами»
20:00, 23:47
«Мiжнародний
аеропорт Дубай»
22:16 «Тюремнi
труднощi: Невдахи та
iзгої»

06:00 Saba erte

Ранок з Україною
07:00, 08:00, 09:00,
15:00, 19:00 Подiї
09:15 Реальна
мiстика
10:00 Х/ф «Любов з
пробiрки»
12:00, 19:45 Ток-шоу
«Говорить Україна»
13:10, 15:25, 17:10
Т/с «Слiд»
18:00 Т/с
«Безсмертник»
21:00 Т/с «Рiк у
Тосканi»
23:00 Подiї дня
23:30 Х/ф
«Перевiзник-3»

Передплачуйте газету «Вишгород».

06:55 М/с «Кунг-фу
Панда: Легенди
крутостi»
07:55 Х/ф «Матриця»
10:30 Х/ф «Матриця
2»
13:15 Х/ф
«Примарний
гонщик»
16:00 Х/ф
«Примарний гонщик
2»
18:00 Репортер
18:20 Абзац!
19:00 Т/с «Воронiни»
20:00 Т/с
«СашаТаня»
21:00 Х/ф
«Милашка»
22:50 Х/ф «Матриця
3»

09:15, 14:15 Час:

06:00 Х/ф «Дубля не

пiдсумки тижня з В.

буде»

Гайдукевичем

07:35 Х/ф «Бiла

10:35, 00:35 Машина

стрiла»

часу

09:30 Т/с «Бiгти

11:35 Велика
полiтика
13:10, 14:10 День
15:15, 15:37, 16:10,
16:34 «Єдина
родина»
17:19, 17:35, 18:15,

17:30 «Люстратор
7.62»
18:30, 21:00 Новини
«Спецкор»
19:00 Т/с «
Ментiвськi вiйни-6»

18:31 Україна -

21:30 «ДжеДАI»

понад усе!

22:00 Т/с «Кордон.

20:00, 21:10 Час.

Тайговий роман»

Пiдсумки дня

00:05 Т/с «Спартак.

21:40 Час-Тайм

Вiйна проклятих»

06:30 «TOP SHOP»
07:40 «Чи знаєте ви,
що...»
08:10 «Мультфiльми»
10:20
«ВусоЛапоХвiст»
11:20 «КВН-2014»
14:50 «Розсмiши
комiка»
15:45 Х/ф
«Випадковий
чоловiк»
17:15 «Звана
вечеря»
19:10 «Орел i Решка.
Шопiнг»
20:00 «Орел i Решка»
21:00 «КВН на БIС»
22:00 Х/ф «Ванiльне
небо»
00:25 Х/ф «Фантом»

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

ATRde
08:05 М/ф
10:15, 12:20, 12:55,
16:50, 19:50 Т/с
11:00, 14:00, 16:30,
18:30, 20:30 Служба
новин ZAMAN
11:15, 16:05 Д/ф
11:45 Acci biber
13:40 Тарих седаси
14:15, 21:00 Велике
кiно на АTR
19:10 Маю право

08:05 «Правда
життя. Професiя
спортивний
рибалка»
08:35 «Агенти
впливу»
09:25 Х/ф «Зграя»
11:40 Т/с «Я йому
вiрю»
19:00, 21:40 «Свiдок»
19:30 Т/с «Вулицi
розбитих лiхтарiв
- 13»
22:00 Т/с
«Елементарно - 2»

— А ти сподобалася моїм батькам, вони сказали, що ти розумна і мила.
— Дуже приємно це чути!
— Але я не витримав і сказав,
що вони погано тебе знають!

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

06:50, 14:20 США:
справжня iсторiя
07:40, 13:30
Смертельний двобiй
08:30 Вражаючi
кадри
09:20, 18:30 У
пошуках скарбiв
10:10, 22:40
Таємницi природи
11:00, 16:50
Тварини: творцi
iсторiї
11:50, 21:50 Шукачi
неприємностей
12:40, 13:10, 17:40,
18:10 Скарби зi
звалища
16:00, 21:00
Паразити.
Вторгнення
19:20, 20:10
Секретнi територiї
23:30 Покер
00:20 Таємницi
слiдства

07:50, 13:00, 18:30
Як це влаштовано?
08:15, 08:45 Ефект
Карбонаро
10:05, 10:35 Королi
аукцiонiв
12:00, 12:30 У
гонитвi за класикою
13:30, 18:00 Як це
зроблено?
14:00, 20:00 Голi та
наляканi
15:00, 15:30 Що
було далi?
17:00 Махiнатори
повертаються
19:00, 19:30
Мисливцi за
релiквiями ломбард
21:00 Острiв з Бером
Грiллзом
22:00 Гра на життя
23:00, 23:30
Мисливцi за
релiквiями

Наш індекс у Каталозі місцевих періодичних видань 40007
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2+2
08:40 Паспортний
сервiс
09:05, 20:00 Про
головне
09:55 Х/ф «Хлопчик
на водi»
12:00 Уряд
на зв’язку з
громадянами
12:30 Дорогi
депутати
13:20, 18:05 Час-Ч
13:45 Казки Лiрника
Сашка
13:55 Хочу бути
14:15 Хто в домi
хазяїн?
14:40 Фольк-music
16:15 Х/ф
«Березняк»
18:15 Новини. Свiт
18:55 Т/с «Мiс
Марпл»
22:00 Вiйна i мир
22:55 Трiйка, Кено,
Максима

06:45, 07:10,
07:45, 08:10, 09:10
«Снiданок з 1+1»
07:35 «Маша i
ведмiдь»
09:40 «Чотири
весiлля - 3»
11:05 Т/с «Сила.
Повернення додому»
12:20, 12:55 Д/с
«Ворожка»
13:25 Д/с «Слiпа»
13:55, 14:50, 15:50
«Сiмейнi мелодрами
- 4»
17:10 Т/с «Сила
кохання Ферiхи»
20:30 «Чистоnews»
21:00 Т/с «Сiмейний
бiзнес»
22:00 «Принци
бажають
познайомитися 2»
23:25 Натан Фiллiон
у детективi «Касл»

06:30 Ранок у
великому мiстi
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:15
Надзвичайнi новини
09:45, 02:40 Т/с «У
полi зору»
11:25, 13:15, 16:55
Т/с «Бомбило»
12:45, 15:45 Факти.
День
13:40 Т/с
«Прокурорська
перевiрка»
14:40, 16:15 Т/с
«Лiтєйний»
18:45, 21:05 Факти.
Вечiр
20:20 Громадянська
оборона
21:20 Т/с «Лiсник»
23:10 Х/ф
«Мистецтво вiйни-2.
Зрада»

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

07:00, 16:00 «Все
буде добре!»
08:55 «Зiркове
життя. Мiй коханийангел»
09:50 «Зiркове
життя.
Випробування
бездiтнiстю»
10:50 Х/ф
«Довгоочiкуване
кохання»
12:40, 20:05
«Слiдство ведуть
екстрасенси»
13:35 «МастерШеф»
18:40 Т/с «Коли ми
вдома»
19:05 «Зiркове
життя. Загартованi
злиднями»
21:00 «Мiстичнi
iсторiї-6 з Павлом
Костiциним»
22:35 «Кохана, ми
вбиваємо дiтей»

06:30, 07:55 Kids
Time
06:35 М/с «Пригоди
Джекi Чана»
06:55 М/с «Кунг-фу
Панда: Легенди
крутостi»
08:00, 18:00
Репортер
08:05 Т/с «Метод
Лаврової»
10:10 Серця трьох
12:50 Т/с «Щасливi
разом»
15:55, 19:00 Т/с
«Воронiни»
18:20 Абзац!
20:00 Т/с
«СашаТаня»
21:00 Х/ф
«Турецький для
початкiвцiв»
23:05 Х/ф «П’ять
наречених»

07:10, 08:15, 22:45,
23:20 Бiзнес-час
07:30, 08:30, 09:30,
10:30, 11:30, 12:30,
13:30, 14:30, 15:30,
16:30, 17:30, 18:30,
22:30, 23:25 Час.
Важливо
07:50 Автопiлотновини
09:35, 10:35, 11:35,
20:00, 21:10 Час.
Пiдсумки дня
13:10, 14:10 День
14:35 Не перший
погляд
15:35 Кiно з Янiною
Соколовою
16:10 Трансмiсiя
16:35 В кабiнетах
17:15, 17:35, 18:14,
18:31 Україна понад усе!
21:40 Час-Тайм

06:20 «Нове Шалене
вiдео по-українськи»
08:40, 21:30
«ДжеДАI»
09:00, 18:30, 21:00
Новини «Спецкор»
09:30 «Люстратор
7.62»
09:40, 22:00 Т/с
«Кордон. Тайговий
роман»
12:05 Т/с «ППС-2»
16:30, 19:00 Т/с «
Ментiвськi вiйни-6»
00:05 Т/с «Спартак.
Вiйна проклятих»

07:30, 15:00, 18:30,
21:00 «Соцiальний
пульс»
10:00, 16:50 «Алло,
лiкарю!»
11:00 Фредерiк
Шопен
12:15 Криза. Подiї,
що змiнили свiт
13:00 «Безпечнi
пiдприємства»
13:10 Iнспектори
аномальних явищ
16:00, 23:35 Велика
книга природи
17:45 «Соцiальний
статус: ваша пенсiя»
18:20 «Цивiлiзацiя
Incognita»
19:00 В гостях у Д.
Гордона. Тетяна
Тарасова
21:35 Льюїс
Гамiльтон
00:00 «Красивi та
амбiцiйнi»

06:35 «Мультфiльм»
07:00, 07:30, 08:00,
08:30, 09:00, 12:00,
14:00, 16:00, 17:45
«Новини»
07:15, 07:35, 08:10,
08:35 «Ранок з
IНТЕРом»
09:20, 20:45 Т/с
«Гречанка»
11:00 «Новини.
Дайджест»
11:05 Д/с «Слiдство
вели... з Леонiдом
Каневським»
12:25, 14:20 Т/с
«Людмила»
14:40 «Судовi
справи»
15:40, 16:15
«Сiмейний суд»
18:05, 19:05 Токшоу «Стосується
кожного»
20:00 «Подробицi»
22:35 Т/с «Шулер»

06:15, 12:50, 15:25,
17:10 Т/с «Слiд»
07:00, 08:00, 09:00,
15:00, 19:00 Подiї
07:10, 08:10 Ранок з
Україною
09:15 Зоряний шлях
10:00 Т/с «Любка»
11:40, 19:45 Ток-шоу
«Говорить Україна»
18:00 Т/с
«Безсмертник»
21:00 Т/с «Рiк у
Тосканi»
23:00 Подiї дня

08:42, 13:12, 18:29
«Мiжнародний
аеропорт Дубай»
10:11 «Машини:
розiбрати на продаж:
Воїни на вихiднi»
10:56 «Золото Юкону:
Не все те золото, що
блищить»
12:06 «Зроби або
помри: Розлючений
бик»
15:28 «Дика природа
Росiї: Кавказькi гори»
16:59 «Апокалiпсис:
Друга свiтова вiйна:
Кiнець жаху»
20:00, 23:47
«Популярна наука:
Запускай»
20:30, 00:17
«Популярна наука:
Скороварка»
21:56 «Зроби або
помри: Вiднесенi
морем»
22:16 «Тюремнi
труднощi: Психiчне
пекло»

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

05:15 Т/с «Говорить
полiцiя!»
08:30 Ранковий
«Свiдок»
09:00 «Кримiнальнi
справи»
09:55 Т/с «Коломбо»
11:15, 22:00 Т/с
«Елементарно - 2»
13:00, 19:30 Т/с
«Вулицi розбитих
лiхтарiв - 13»
15:00, 19:00, 21:40
«Свiдок»
15:15 Т/с
«Бандитський
Петербург»
23:45 Т/с «NCIS:
полювання на
вбивцю - 10»
00:40 Т/с «CSI: ЛасВегас - 8»

06:00, 07:20 М/с
«Лалалупси»
06:20, 10:20 М/с
«Фiксики»
06:50, 09:30 М/с
«Клуб Вiнкс: Школа
чарiвниць»
07:45 Мультик з
Лунтiком
08:30 М/с «Пiдлiтки
мутанти черепашки
нiндзя»
08:55 М/с
«Смурфiки»
10:55 Єралаш
11:15 Х/ф «Великий»
13:15 Т/с «Ксена принцеса - воїн»
15:00 У ТЕТа тато!
16:00 Вiталька
17:00, 21:00 Країна У
18:00 Панянкаселянка
19:00 Т/с «Кухня»
20:00 Т/с «Корабель»
22:00 Т/с Свiтлофор

06:50, 14:20 США:
справжня iсторiя
07:40, 13:30
Смертельний двобiй
08:30 Вражаючi
кадри
09:20, 18:30 У
пошуках скарбiв
10:10 Сила життя
11:50, 21:50 Шукачi
неприємностей
12:40, 13:10, 17:40,
18:10 Скарби зi
звалища
16:00, 21:00
Паразити.
Вторгнення
16:50 Тварини:
творцi iсторiї
19:20, 20:10
Секретнi територiї
22:40 Таємницi
природи
23:30 Загадки
Всесвiту

Оруелл
і Кафка
дякують
Путіну за
повернутий
інтерес
до їхньої
творчості

Прочитав
в одному
гороскопі,
що риби
краще всього
поєднуються
з пивом :)

Головна
проблема
в моєму
житті: не чую
діалогу у
фільмі через
хрускіт їжі

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

07:50, 13:00, 18:30
Як це влаштовано?
09:10 Острiв з Бером
Грiллзом
10:05, 10:35, 19:00,
19:30 Мисливцi за
релiквiями
12:00, 20:00 Швидкi
та гучнi
13:30, 18:00 Як це
зроблено?
14:00 Ед Стаффорд
15:00, 15:30
Викривлення часу
16:00, 16:30 Класика
з Пiвденного пляжу
17:00 Махiнатори
повертаються
21:00 Бунт у гаражi
22:00 Мотобитва
23:00, 23:30 Битви
за контейнери
00:00 Top Gear
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2+2
07:20, 23:30 На слуху
08:40 Паспортний
сервiс
09:15, 20:00 Про
головне
10:05 Д/ф «Квант Iндiї»
11:00, 18:55 Т/с «Мiс
Марпл»
12:35 Зроблено в
Європi
13:20, 18:05 Час-Ч
14:25 Казки Лiрника
Сашка
14:40 Школа Мерi
Поппiнс
14:55 Як ваше
здоров’я?
15:55 Iнша музика з
Олексiєм Коганом
16:20 Т/с «Сержант
Рокка»
18:15 Новини. Свiт
22:00 Слiдство. Iнфо
22:50 Суперлото,
Трiйка, Кено
23:00, 00:00 Пiдсумки

06:45, 07:10, 07:45,
08:10, 09:10 «Снiданок
з 1+1»
07:00, 08:00, 09:00,
12:00, 16:45,
19:30, 23:15 ТСН:
«Телевiзiйна служба
новин»
07:35 «Маша i
ведмiдь»
09:40 «Чотири весiлля
- 3»
11:05 Т/с «Сила.
Повернення додому»
12:20, 12:55 Д/с
«Ворожка»
13:30 Д/с «Слiпа»
14:00, 14:55, 15:50
«Сiмейнi мелодрами
- 4»
17:10, 02:00 Т/с «Сила
кохання Ферiхи»
20:30 «Чистоnews»
21:00 Т/с «Сiмейний
бiзнес»
22:00 «Повернiть менi
красу»
23:35 Натан Фiллiон у
детективi «Касл»

06:30 Ранок у
великому мiстi
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:15
Надзвичайнi новини
10:05 Т/с «У полi
зору»
11:50, 13:15 Т/с
«Бомбило»
12:45, 15:45 Факти.
День
14:00, 16:15 Т/с
«Прокурорська
перевiрка»
16:45 Т/с «Лiтєйний»
18:45, 21:05 Факти.
Вечiр
20:20 Спецназ.
Повернутися
живими
21:20 Т/с «Лiсник»
23:10 Х/ф
«Мистецтво вiйни-3.
Вiдплата»

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

08:20 «Зiркове
життя. Загартованi
злиднями»
09:10 «Зiркове життя.
Народженi в чужому
тiлi»
10:10 «Моя правда.
Урi Геллер. Звичайне
диво»
11:00 «Моя правда.
Стас Шурiнс. Усiм
бiдам на зло»
11:55, 20:05 «Слiдство
ведуть екстрасенси»
12:50 «МастерШеф»
18:00, 22:00 «ВiкнаНовини»
18:40 Т/с «Коли ми
вдома»
19:05 «Зiркове життя.
Кримiнальнi родичi»
21:00 «Мiстичнi
iсторiї-6 з Павлом
Костiциним»
22:35 «Давай
поговоримо про
секс 2»
00:25 «Один за всiх»

06:30, 07:55 Kids
Time
06:35 М/с «Пригоди
Джекi Чана»
06:55 М/с «Кунг-фу
Панда: Легенди
крутостi»
08:00, 18:00
Репортер
08:05 Т/с «Метод
Лаврової»
10:10 Серця трьох
12:50, 19:00 Т/с
«Воронiни»
18:20, 00:50 Абзац!
20:00 Т/с
«СашаТаня»
21:00 Х/ф
«Нестерпнi боси»
22:55 Х/ф
«Стрiтрейсери»
01:40 Служба
розшуку дiтей

07:50 Автопiлот-

06:20 «Нове Шалене

06:30 «TOP SHOP»

новини

вiдео по-українськи»

07:40 «Чи знаєте ви,

09:25, 15:25, 17:25

08:40, 14:50, 21:30

що...»

Погода на курортах

«ДжеДАI»

08:10 «Мультфiльми»

09:35, 10:35, 11:35,

09:00, 18:30, 21:00

10:20

20:00, 21:10 Час.

Новини «Спецкор»

«ВусоЛапоХвiст»

07:10, 15:40 «Сильнi
свiту цього»
07:30, 15:00, 18:30,
21:00 «Соцiальний
пульс»
10:00, 16:50 «Алло,
лiкарю!»
11:00 Льюїс
Гамiльтон
12:10 Криза. Подiї,
що змiнили свiт
13:00 «Соцiальний
статус: ваша пенсiя»
14:00, 22:40 Всесвiт
16:00, 23:35 Велика
книга природи
17:45 Iнспектори
аномальних явищ
18:15 «Цивiлiзацiя
Incognita»
19:00 В гостях у Д.
Гордона. Олександр
Бєлявський
21:35 «Глобал - 3000»
22:00 Дж. Ф. Кеннедi
00:00 «Красивi та
амбiцiйнi»

07:00, 07:30, 08:00,
08:30, 09:00, 12:00,
14:00, 16:00, 17:45
«Новини»
07:15, 07:35, 08:10,
08:35 «Ранок з
IНТЕРом»
09:20, 20:45 Т/с
«Гречанка»
11:00 «Новини.
Дайджест»
11:05 Д/с «Слiдство
вели... з Леонiдом
Каневським»
12:25, 14:20 Т/с
«Людмила»
14:40 «Судовi
справи»
15:35, 16:15
«Сiмейний суд»
18:05, 19:05 Токшоу «Стосується
кожного»
20:00 «Подробицi»
22:35 Т/с «Шулер»

06:15, 12:50, 15:25,

08:42, 13:12, 18:29
«Популярна наука:
Запускай»
09:12, 13:37, 18:54
«Популярна наука:
Скороварка»
10:11 «Машини:
розiбрати на продаж:
Бандитськi авто»
12:06 «Зроби або
помри: Катастрофа
на морi»
12:52 «Керування
юрбою: Бруднi справи»
16:13 «Iсторiя
хмарочосiв»
17:44 «Зроби або
помри: Падiння пiд лiд»
20:00, 23:47 «Машини:
розiбрати на продаж:
Спортивнi легенди»
20:45, 00:32 «Шосе
крiзь пекло: Закриття не варiант»
22:16 «Тюремнi
труднощi: Порочне
коло»

06:00 Saba erte
ATRde
08:05 М/ф
10:15, 12:20, 12:55,
16:50, 19:50 Т/с
11:00, 14:00, 16:30,
18:30, 20:30 Служба
новин ZAMAN
11:15, 16:05 Д/ф
11:50 Sherfe fashion
13:40 Тарих седаси
14:15, 21:00 Велике
кiно на АTR
19:10 Маю право

08:30 Ранковий
«Свiдок»
09:00 «Кримiнальнi
справи»
09:55 Т/с «Коломбо»
11:15, 22:00 Т/с
«Елементарно - 2»
13:05 Т/с «Вулицi
розбитих лiхтарiв
- 13»
15:00, 19:00, 21:40
«Свiдок»
15:15 Т/с
«Бандитський
Петербург»
19:30 Т/с «Вулицi
розбитих лiхтарiв
- 11»
23:45 Т/с «NCIS:
полювання на
вбивцю - 10»
00:40 Т/с «CSI: ЛасВегас - 8»

17:10 Т/с «Слiд»
07:00, 08:00, 09:00,
15:00, 19:00 Подiї
07:10, 08:10 Ранок з
Україною
09:15 Зоряний шлях
10:00 Т/с «Любка»
11:40, 19:45 Ток-шоу
«Говорить Україна»
18:00 Т/с
«Безсмертник»
21:00 Т/с «Рiк у
Тосканi»
23:00 Подiї дня
23:30 Т/с «Операцiя
«Кукловод»

Передплачуйте газету «Вишгород».

— У тебе
буває колинебудь
відчуття,
що тебе все
дратує?
— А в тебе
колись буває
інше відчуття?

Пiдсумки дня
13:10, 14:10 День
14:35, 15:35 Машина
часу
16:35 Зооакадемiя
17:15, 17:35, 18:15,
18:35 Україна понад усе!

09:30 «Люстратор

11:15 Т/с «Всi жiнки вiдьми»

7.62»
09:40, 22:00 Т/с
«Кордон. Тайговий
роман»
12:05 Т/с «Захист»
14:25 Д/п «Квест»

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

18:10, 23:48

15:50 Д/п «Шоста

17:15 «Звана

Мiсцевий час

передача»

вечеря»

21:40 Час-Тайм

16:30, 19:00 Т/с «

22:00 Т/с «Доктор

22:30, 22:54, 23:18

Ментiвськi вiйни-6»

Хаус»

Клуб реформ

00:05 Т/с «Спартак.

01:15 Т/с «Комiсар

00:00 Час важливо

Вiйна проклятих»

Рекс»

06:50, 09:30 М/с
«Клуб Вiнкс: Школа
чарiвниць»
07:45 Мультик з
Лунтiком
08:30 М/с «Пiдлiтки
мутанти черепашки
нiндзя»
08:55 М/с
«Смурфiки»
10:55 Єралаш
12:05 Х/ф «Панi
Метелиця»
13:15 Т/с «Ксена принцеса - воїн»
15:00 У ТЕТа тато!
16:00 Вiталька
17:00, 21:00 Країна У
18:00 Панянкаселянка
19:00 Т/с «Кухня»
20:00 Т/с «Корабель»
22:00 Т/с Свiтлофор
00:00 ТЕТ-Iнтернет

06:50, 14:20 США:
справжня iсторiя
07:40, 13:30
Смертельний двобiй
08:30 Вражаючi
кадри
09:20, 18:30 У
пошуках скарбiв
10:10 Сила життя
11:00 Сила тварин
11:50, 21:50 Шукачi
неприємностей
12:40, 13:10, 17:40,
18:10 Скарби зi
звалища
16:00, 21:00
Паразити.
Вторгнення
16:50 Тварини:
творцi iсторiї
19:20, 20:10
Секретнi територiї
22:40 Синя безодня
23:30 Покер
00:20 Таємницi
слiдства

06:00, 06:25, 11:00,
11:30 Викривлення
часу
06:55 Ед Стаффорд
07:50, 13:00 Як це
влаштовано?
08:15 Швидкi та гучнi
09:10 Бунт у гаражi
10:05, 10:35, 19:00,
19:30, 20:00, 20:30
Битви за контейнери
12:00, 12:30, 16:00,
16:30 Класика з
Пiвденного пляжу
13:30, 18:00 Як це
зроблено?
14:00 Вижити разом
15:00 Не намагайтеся
повторити
17:00 Махiнатори
повертаються
18:30 Як це
влаштовано
21:00, 21:30 Битва за
нерухомiсть
22:00, 22:30 Склади:
битва в Канадi
23:00, 23:30 Мистецтво
торгуватися
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09:15, 20:00 Про
головне
10:05 Д/ф
«Неочiкуване
побачення»
11:25 Бiатлон. Кубок
свiту. Iндивiдуальна
гонка (жiнки)
13:25, 18:05 Час-Ч
13:50 Казки Лiрника
Сашка
14:05 Надвечiр’я
15:10 Бiатлон. Кубок
свiту. Iндивiдуальна
гонка (чол.)
17:00 Д/ф «Шпигун у
Пекiнi»
18:15 Новини. Свiт
18:55 Т/с «Мiс
Марпл»
22:00 «Схеми»
з Наталiєю
Седлецькою
22:55 Трiйка, Кено,
Максима

06:00, 07:00, 08:00,
09:00, 12:00,
16:45, 19:30 ТСН:
«Телевiзiйна служба
новин»
06:45, 07:10,
07:45, 08:10, 09:10
«Снiданок з 1+1»
07:35 «Маша i
ведмiдь»
09:40 «Чотири
весiлля - 3»
11:05 Т/с «Сила.
Повернення додому»
12:20, 12:55 Д/с
«Ворожка»
13:25 Д/с «Слiпа»
13:55, 14:50, 15:50
«Сiмейнi мелодрами
- 4»
17:10 Т/с «Сила
кохання Ферiхи»
20:30 «Чистоnews»
21:00 Т/с «Сiмейний
бiзнес»
22:00 «Сказочная
Русь»

06:30 Ранок у
великому мiстi
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:15
Надзвичайнi новини
10:05 Т/с «У полi
зору»
12:45, 15:45 Факти.
День
13:15, 16:15 Т/с
«Прокурорська
перевiрка»
16:55 Т/с «Лiтєйний»
18:45, 21:05 Факти.
Вечiр
20:20 Iнсайдер
21:20 Т/с «Лiсник»
23:10 Х/ф «Цiль
номер один»
00:55 Х/ф
«Мистецтво вiйни-3.
Вiдплата»

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

07:00, 16:00 «Все
буде добре!»
09:00 «Зiркове життя.
Кримiнальнi родичi»
09:55 «Зiркове життя.
Не отрекаются, любя»
10:50 «Моя
правда. Виталiй
Лузкар. Змiнюючи
реальнiсть»
11:45 «Моя правда.
Юрiй Батурiн.
Повернення з
безоднi»
12:40, 19:55
«Слiдство ведуть
екстрасенси»
13:35 «МастерШеф»
18:40 Т/с «Коли ми
вдома»
19:05 «Зiркове життя.
Мiй син особливий»
21:00 «Мiстичнi
iсторiї-6 з Павлом
Костiциним»
22:35 «Я соромлюсь
свого тiла 2»

06:30, 07:55 Kids
Time
06:35 М/с «Пригоди
Джекi Чана»
06:55 М/с «Кунг-фу
Панда: Легенди
крутостi»
08:00, 18:00
Репортер
08:05 Т/с «Метод
Лаврової»
10:10 Серця трьох
12:50 Т/с «Щасливi
разом»
15:55, 19:00 Т/с
«Воронiни»
18:20 Абзац!
20:00 Т/с
«СашаТаня»
21:00 Х/ф
«Серцеїдки»
23:25 Х/ф «Любов
пiд прикриттям»

07:30, 08:30, 09:30,
10:30, 11:30, 12:30,
13:30, 14:30, 15:30,
17:30, 18:30, 22:30,
07:50 Автопiлотновини
08:40 Трансмiсiяновини
09:35, 10:35, 11:35,
20:00, 21:10 Час.
Пiдсумки дня
13:32 Майстри
Ремонту
14:35, 00:35 Велика
полiтика
15:10, 15:35, 16:05
Клуб реформ
17:15, 17:35, 18:15,
18:31 Україна понад усе!
21:40, 03:15 ЧасТайм
22:35 Хронiка дня

06:20 «Нове Шалене

06:30 «TOP SHOP»

вiдео по-українськи»

07:40 «Чи знаєте ви,

08:40, 14:50, 21:30

що...»

«ДжеДАI»

08:10 «Мультфiльми»

09:00, 18:30, 21:00

10:20

Новини «Спецкор»

«ВусоЛапоХвiст»

05:55, 07:30,
15:00, 18:30, 21:00
«Соцiальний пульс»
06:15, 20:00 На лiнiї
вогню
07:10, 15:40 «Сильнi
свiту цього»
10:00, 16:50 «Алло,
лiкарю!»
11:00 Дж. Ф. Кеннедi
12:15 Криза. Подiї,
що змiнили свiт
13:10, 17:45
Iнспектори
аномальних явищ
14:00, 22:35 Всесвiт
16:00, 23:35 Велика
книга природи
18:15 «Мистецтво
i час»
19:00 В гостях у Д.
Гордона. Олександр
Бєлявський
21:35 Девiд Бекхем:
сходження

06:35 «Мультфiльм»
07:00, 07:30, 08:00,
08:30, 09:00, 12:00,
14:00, 16:00, 17:45
«Новини»
07:15, 07:35, 08:10,
08:35 «Ранок з
IНТЕРом»
09:20, 20:45 Т/с
«Гречанка»
11:00 «Новини.
Дайджест»
11:05 Д/с «Слiдство
вели... з Леонiдом
Каневським»
12:25, 14:20 Т/с
«Людмила»
14:40 «Судовi
справи»
15:40, 16:15
«Сiмейний суд»
18:05, 19:05 Токшоу «Стосується
кожного»
20:00 «Подробицi»
22:35 Т/с «Шулер»

06:15, 13:00, 15:25,

09:27, 13:57, 19:15
«Шосе крiзь пекло:
Закриття - не варiант»
11:41 «Зроби або
помри: Вiднесенi
морем»
12:52 «Керування
юрбою: Егоїзм»
14:43 «Загадки
королiвської кобри»
15:28 «Дика природа
Росiї: Тайговий край»
16:59 «Суперспоруди
Третього рейха: База
субмарин»
20:00, 23:47
«Екстремальна
подорож: Аляска:
Смертельний спуск»
20:45 «Екстремальнi
дослiдники: По льоду»
21:56 «Зроби або
помри: Смертоносний
смерч»
23:01
«Паранормальне:
Життя пiсля життя»

06:00 Saba erte

08:30 Ранковий

ATRde

«Свiдок»

08:05 М/ф

09:00 «Кримiнальнi

06:50, 09:30 М/с
«Клуб Вiнкс: Школа
чарiвниць»
07:45 Мультик з
Лунтiком
08:30 М/с «Пiдлiтки
мутанти черепашки
нiндзя»
08:55 М/с
«Смурфiки»
10:55 Єралаш
12:05 Х/ф
«Бременськi
музиканти»
13:15 Т/с «Ксена принцеса - воїн»
15:00 У ТЕТа тато!
17:00, 21:00 Країна У
18:00 Панянкаселянка
19:00 Т/с «Кухня»
20:00 Т/с «Корабель»
22:00 Т/с Свiтлофор

17:10 Т/с «Слiд»
07:00, 08:00, 09:00,
15:00, 19:00 Подiї
07:10, 08:10 Ранок з
Україною
09:15 Зоряний шлях
10:00 Т/с «Квиток на
двох»
11:50, 19:45 Ток-шоу
«Говорить Україна»
18:00 Т/с
«Безсмертник»
21:00 Т/с «Рiк у
Тосканi»
23:00 Подiї дня
23:30 Т/с «Операцiя
«Кукловод»

10:15, 12:20, 12:50,
16:50 Т/с
11:00, 14:00, 16:30,

справи»
09:55 Т/с «Коломбо»
11:15, 22:00 Т/с
«Елементарно - 2»

18:30, 20:30 Служба

13:05, 19:30 Т/с

новин ZAMAN

«Вулицi розбитих

11:15, 11:50, 16:05

лiхтарiв - 11»

Д/ф

15:00, 19:00, 21:40

13:40 Прогулянки

«Свiдок»

по Криму з О.

15:15 Т/с

Гайворонським
14:20, 21:00 Велике
кiно на АTR

«Бандитський
Петербург»
23:45 Т/с «NCIS:
полювання на

19:00 Ток-шоу

вбивцю - 10»

Л. Буджурової

00:40 Т/с «CSI: Лас-

«Гравiтацiя»

Вегас - 8»

09:30 «Люстратор
7.62»
09:40, 22:00 Т/с
«Кордон. Тайговий
роман»
12:05 Т/с «Захист»
14:25 Д/п «Квест»

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

15:50 Д/п «Шоста

17:15 «Звана

передача»

вечеря»

16:30, 19:00 Т/с «

22:00 Т/с «Доктор

Ментiвськi вiйни-6»

Хаус»

00:05 Т/с «Спартак.

01:15 Т/с «Комiсар

Вiйна проклятих»

Рекс»

07:40, 13:30
Смертельний двобiй
08:30 Вражаючi
кадри
09:20, 18:30 У
пошуках скарбiв
10:10 Таємницi
природи
11:00 Тварини:
творцi iсторiї
11:50, 21:50 Шукачi
неприємностей
12:40, 13:10, 17:40,
18:10 Скарби зi
звалища
14:20 Туберкульоз:
бiла смерть
16:00, 21:00
Паразити.
Вторгнення
19:20, 20:10
Секретнi територiї
22:40 Синя безодня
23:30 Загадки
Всесвiту

07:50, 13:00, 18:30
Як це влаштовано
08:15, 08:45 Битви
за контейнери
09:10, 09:40 Битва
за нерухомiсть
10:05, 10:35, 19:00,
19:30 Мистецтво
торгуватися
12:00, 12:30 Класика
з Пiвденного пляжу
13:30, 18:00 Як це
зроблено?
15:00, 15:30 Наука
магiї
16:00, 16:30 Що у
вас у гаражi?
17:00 Махiнатори
20:00, 21:00 Золота
лихоманка
22:00 Брiстольська
затока
23:00, 23:30 Iгри в
ломбардi

ТЕЛЕпрограма

Вишгород
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06:30, 07:00, 08:00,
13:00, 18:30, 21:00,
05:00 Новини
06:40, 07:10, 08:10,
21:35 Спорт
08:20 7 чудес України
08:40 Паспортний
сервiс
09:15, 20:00 Про
головне
10:05 Д/ф «Шпигун у
Пекiнi»
11:00, 18:55 Т/с «Мiс
Марпл»
12:20 «Схеми» з
Наталiєю Седлецькою
14:20 Вiра. Надiя.
Любов
15:10 Театральнi
сезони
16:30 Д/ф «Палiтра.
Портрет з Фаюма»
17:05 Європейський
стадiон культури (ч.1)
18:15 Новини. Свiт
22:55 Трiйка, Кено,
Секунда удачi

06:00, 07:00, 08:00,
09:00, 12:00, 16:45,
19:30, 04:10 ТСН:
«Телевiзiйна служба
новин»
06:45, 07:10,
07:45, 08:10, 09:10
«Снiданок з 1+1»
07:35 «Маша i
ведмiдь»
09:40 «Чотири
весiлля - 3»
11:05 Т/с «Сила.
Повернення додому»
12:20, 12:55 Д/с
«Ворожка»
13:25 Д/с «Слiпа»
13:55, 14:50, 15:50
«Сiмейнi мелодрами
- 4»
17:10 Т/с «Сила
кохання Ферiхи»
20:20 «Сказочная
Русь 2015»
21:00 «Вечiрнiй Київ «
22:50 «Свiтське
життя»

05:00 Служба
розшуку дiтей
05:05 Студiя
Вашингтон
05:40, 20:20
Громадянська
оборона
06:30 Ранок у
великому мiстi
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:15
Надзвичайнi новини
10:05 Зiрка YouTube
10:30, 13:10 Т/с
«Зниклi»
12:45, 15:45 Факти.
День
14:50, 16:15 Т/с
«Операцiя «Горгона»
18:45, 21:05 Факти.
Вечiр
21:20 Т/с «Лiсник»
23:10 Х/ф «Убивця»

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

07:20 Х/ф «Вас
чекає громадянка
Нiканорова»
09:00 «Зiркове
життя. Мiй син
особливий»
09:55 Х/ф «Iнше
обличчя»
11:45 Х/ф «Мамадетектив»
18:00, 22:00 «ВiкнаНовини»
18:40 Т/с «Коли ми
вдома»
19:10 «Зiркове
життя. Кохання,
перевiрене
вiдстанню»
20:05 Х/ф «Це мiй
собака»
22:35 Х/ф
«Мiльйонер»
00:50 Х/ф «Осiннiй
марафон»

05:30 Телемагазин
05:35 Служба
розшуку дiтей
06:30, 07:55 Kids
Time
06:35 М/с «Пригоди
Джекi Чана»
06:55 М/с «Кунг-фу
Панда: Легенди
крутостi»
08:00, 18:00
Репортер
08:05 Т/с «Метод
Лаврової»
10:10 Серця трьох
14:20, 19:00 Т/с
«Воронiни»
18:20 Абзац!
20:00 Т/с
«СашаТаня»
21:00 Х/ф
«Свекруха-монстр»
23:00 Х/ф
«Весiльний
переполох»

07:10, 08:15, 22:20,
23:25 Бiзнес-час
07:30, 08:30, 09:30,
10:30, 11:30, 12:30,
13:30, 14:30, 15:30,
16:25, 17:30, 18:30,
22:30, 23:30 Час.
Важливо
07:50 Автопiлотновини
08:40 Трансмiсiяновини
09:35, 10:35, 11:35,
20:00, 21:10 Час.
Пiдсумки дня
14:35 Феєрiя
мандрiв
15:35 Машина часу
16:30 Вiкно в Європу
17:15, 17:35, 18:14,
18:35 Україна понад усе!
21:40 Час-Тайм
22:35 Особливий
погляд

06:00 Мультфiльми
06:20 «Нове Шалене
вiдео по-українськи»
08:40 «ДжеДАI»
09:00, 18:30, 21:00
Новини «Спецкор»
09:30 «Люстратор
7.62»
09:40 Т/с «Кордон.
Тайговий роман»
12:05 Х/ф «Азiат»
14:20 «Вiдеобiмба»
16:30 Т/с «
Ментiвськi вiйни-6»
19:00 Х/ф «Втiкачi»
21:30 «Буде бiй».
Всесвiтня серiя
Боксу WSB: Desert
Hawks (Алжир) Ukraine Otamans
(Україна)
00:10 Т/с «Спартак.
Вiйна проклятих»

06:00 «Люблю
готувати»
06:30 «TOP SHOP»
07:40 «Чи знаєте ви,
що...»
08:10 «Мультфiльми»
10:20
«ВусоЛапоХвiст»
11:15 Т/с «Всi жiнки вiдьми»
14:45, 19:10 «Орел i
Решка. Шопiнг»
15:30, 20:00 «Орел i
Решка»
16:20, 21:00 «КВН
на БIС»
17:15 «Звана
вечеря»
22:00 «КВН-2014»
00:10 «Велика
Рiзниця поукраїнськи»

06:15, 20:00 На лiнiї
вогню
07:10, 15:40 «Сильнi
свiту цього»
07:50, 15:20, 18:40,
21:20 «Погода»
10:00, 16:48 «Алло,
лiкарю!»
11:00 Девiд Бекхем:
сходження
12:15 Криза. Подiї,
що змiнили свiт
13:10, 17:45
Iнспектори
аномальних явищ
14:00, 22:35 Всесвiт
16:00, 23:35 Велика
книга природи
18:15, 03:50
«Цивiлiзацiя
Incognita»
19:00 В гостях у Д.
Гордона. Олександр
Бєлявський
21:35 Анджелiна
Джолi

06:35 «Мультфiльм»
07:00, 07:30, 08:00,
08:30, 09:00, 12:00,
14:00, 16:00, 17:45
«Новини»
07:15, 07:35, 08:10,
08:35 «Ранок з
IНТЕРом»
09:20 Т/с «Гречанка»
11:00 «Новини.
Дайджест»
11:05 Д/с «Слiдство
вели... з Леонiдом
Каневським»
12:25, 14:20 Т/с
«Людмила»
14:40 «Судовi
справи»
15:35, 16:15
«Сiмейний суд»
18:05, 19:05
«Стосується
кожного»
20:45 Ток-шоу
«Чорне дзеркало»
23:30 Т/с «Шулер»

06:15, 13:00, 15:25,
17:10, 21:00 Т/с
«Слiд»
07:00, 08:00, 09:00,
15:00, 19:00 Подiї
07:10, 08:10 Ранок з
Україною
09:15 Зоряний шлях
10:00 Т/с «Квиток на
двох»
11:50, 19:45 Ток-шоу
«Говорить Україна»
18:00 Т/с
«Безсмертник»
23:00 Подiї дня
23:30 Т/с «Операцiя
«Кукловод»

07:57 «Шосе крiзь
пекло: Закриття - не
варiант»
09:27, 13:57, 19:15
«Екстремальнi
дослiдники: По льоду»
10:56 «Золото Юкону:
Важкий початок»
11:41 «Зроби або
помри: До кiнця»
12:06 «Зроби або
помри: Цунамiвбивця»
12:52 «Керування
юрбою: Грошi»
15:28 «Дика природа
Росiї: Первiснi
долини»
16:13 «Передусiм лiтаки»
16:59 «Суперспоруди
Третього рейха:
Ракети «Фау-2»
17:44 «Зроби або
помри: Чорний лiд»
22:16 «Тюремнi
труднощi: Стрескамера»

05:00, 11:15, 16:05
Д/ф
06:00 Saba erte
ATRde
08:05 М/ф
10:15, 12:20, 12:55,
16:50, 19:50 Т/с
11:00, 14:00, 16:30,
18:30, 20:30 Служба
новин ZAMAN
11:50 Будьте
здоровi!
13:40 Тарих седаси
14:15, 21:00 Велике
кiно на АTR
19:10 Маю право

05:15 Т/с «Говорить
полiцiя!»
08:30 Ранковий
«Свiдок»
09:00 «Випадковий
свiдок»
09:15 Т/с «Зниклi
безвiсти»
13:05 Т/с «Вулицi
розбитих лiхтарiв
- 11»
15:00, 19:00 «Свiдок»
15:15 Т/с
«Бандитський
Петербург»
19:30 Х/ф
«Перевертень у
погонах»
21:10 Х/ф «Голодний
кролик атакує»
23:10 Х/ф «Ворог
держави №1:
легенда»

06:00, 07:20 М/с
«Лалалупси»
06:20, 10:20 М/с
«Фiксики»
06:50, 09:30 М/с
«Клуб Вiнкс: Школа
чарiвниць»
07:45 Мультик з
Лунтiком
08:30 М/с «Пiдлiтки
мутанти черепашки
нiндзя»
08:55 М/с
«Смурфiки»
10:55 Єралаш
12:05 Х/ф «Стоптанi
туфельки»
13:15 Т/с «Ксена принцеса - воїн»
15:00 У ТЕТа тато!
16:00 Вiталька
18:00 Х/ф «Роман iз
каменем»
20:00 Х/ф «Перлина
Нiлу»
22:15 Х/ф «Звичка
розлучатися»

08:30 Вражаючi
кадри
09:20, 18:30 У
пошуках скарбiв
10:10, 22:40 Синя
безодня
11:00 Тварини:
творцi iсторiї
11:50, 21:50 Шукачi
неприємностей
12:40, 13:10, 17:40,
18:10 Скарби зi
звалища
14:20 Останнi днi
Гiтлера
16:00, 21:00
Паразити.
Вторгнення
16:50 Сила тварин
19:20 Секретнi
територiї
20:10 Д/ф
«Чебаркульский
метеорит. Мiсяць»
23:30 Загадки
Всесвiту

06:55 Рiчковi монстри
07:50, 13:00,
18:30, 05:35 Як це
влаштовано
08:15, 09:10 Золота
лихоманка
10:05, 10:35, 19:00,
19:30 Iгри в ломбардi
12:00, 12:30 Що у вас
у гаражi?
13:30, 18:00 Як це
зроблено?
14:00, 14:30 Гiрше
нема куди
15:00 Руйнiвники
легенд
16:00 У гонитвi за
класикою
17:00 Махiнатори
20:00 Хлопцi з Юкону
21:00 Бунтарi
крижаного озера
22:00 Залiзниця
Аляски
23:00, 23:30
Мисливцi за
складами

Це погана
ідея і нічим
хорошим не
закінчиться
— кажу я собі
перед тим, як
встати з ліжка

Передплачуйте газету «Вишгород».

Навіщо тобі
панда, якщо
є я? У мене
теж кола під
очима :)

Наш індекс у Каталозі місцевих періодичних видань 40007
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08:30 «Золотий гусак»
10:10 Зроблено в
Європi
11:45 Д/с «Мiй новий
дiм - Корея»
12:10, 02:20 Бiатлон.
Кубок свiту. Спринт
(жiнки)
14:10 В гостях у
Д.Гордона
15:10 Бiатлон.
Кубок свiту. Спринт
(чоловiки)
16:45 Чоловiчий клуб.
Бокс
18:20 Д/ф «Палiтра.
Дама з єдинорогом»
18:55 Х/ф «По
сигарети»
21:00 Новини
21:40 Утеодин з
Майклом Щуром
22:10 Iнша музика з
Олексiєм Коганом
22:50 Суперлото,
Трiйка, Кено
23:00 День янгола

06:00 «Шiсть кадрiв»
07:10, 19:30 ТСН:
«Телевiзiйна служба
новин»
08:00, 08:35 М/с
«Качинi iсторiї»
09:00 М/ф «Маша i
ведмiдь»
09:25 «Свiтське
життя»
10:25 Х/ф
«Красунчик»
14:25 «Вечiрнiй
Київ «
16:15, 21:15
«Вечiрнiй квартал»
18:30 «Розсмiши
комiка «
20:15 «Українськi
сенсацiї»
23:15 Концерт
гурту ТIК «Люби ти
Україну»
00:25 Х/ф «Лукас»

05:35 Факти
06:05 М/с «Том i
Джерi»
06:50 Х/ф «Бетмен
повертається»
09:00 Спецназ.
Повернутися
живими
10:00 Дiстало!
10:55 Громадянська
оборона
11:55 Iнсайдер
12:45 Факти. День
13:05 Т/с «Без права
на помилку»
17:05, 20:05 Т/с
«Туман-2»
18:45 Факти. Вечiр
19:15 Надзвичайнi
новини. Пiдсумки
21:45 Х/ф «Ханна»
23:45 Х/ф «Убивця»

08:00 «Ранок покиївськи»
09:30 «Київ музика»
10:00 «Телемаркет»
13:00 «Українська
пiсня року»
14:40, 16:55,
18:55, 20:55,
23:20 «Вiдкритий
мiкрофон»
14:50 «Паспортний
стiл»
15:00, 17:00,
19:00, 21:00, 23:00
«Столичнi телевiзiйнi
новини»
15:10, 17:10, 23:50
«У центрi уваги»
19:20, 21:25
«Столиця»
22:30 «Життєвi
iсторiї»
23:25 «Київськi
iсторiї

06:25 Х/ф
«Американська
дочка»
08:05 «Караоке на
Майданi»
09:00 «Все буде
смачно!»
10:55 Х/ф «За двома
зайцями»
12:15 Х/ф
«Мiльйонер»
14:20 Х/ф «Це мiй
собака»
16:10 «Кохана, ми
вбиваємо дiтей»
18:00 Х/ф «Жiноче
царство»
21:40 Х/ф «Iнше
обличчя»
23:35 «Давай
поговоримо про
секс 2»
01:15 Х/ф «По
головнiй вулицi з
оркестром»

05:30 Телемагазин

07:30, 08:30, 09:30,

06:30 ЛОЛ

10:30, 11:30, 12:30,

08:05 М/с «Монстри

13:30, 14:30, 15:30,

06:30 Х/ф «Пескупiдон»
10:00 Анджелiна
Джолi
11:15 Х/ф «Коханий
Френкi»
14:00 Вперед, на
Олiмп!
14:50 Неймовiрнi
подорожi
16:25 «Мистецтво
i час»
16:50 Концерт Юрiя
Антонова «Мрiї
здiйснюються»
18:30 «Глобал 3000»
19:00 Таємницi руїн
20:00 Вся розкiш
азiйських країн
21:00 Мадонна:
дiамант
22:00 Х/ф «У
пошуках пригод»
00:00 «Вихiдний,
пiсля опiвночi»

05:45 «Орел i Решка.
Ювiлейний сезон»
06:30 «Мультфiльм»
06:55, 20:00
«Подробицi»
07:40 Д/ф «Ельдар
Рязанов. Жiночi
iсторiї»
08:45 «Школа
доктора
Комаровського»
09:30 «Новини»
10:00 Х/ф
«Приморський
бульвар»
12:30 Т/с «Сiльський
романс»
16:10 Х/ф «Будинок
для двох»
18:05, 20:30 Т/с «Я
все подолаю»
22:25 Т/с «Друге
дихання»

07:00, 15:00, 19:00
Подiї
07:10, 00:00 Т/с
«Безцiнна любов»
10:00 Зоряний шлях.
Дайджест
11:00 Т/с «Князiвна
iз хрущiвки»
15:20 Х/ф «Серце
без замка»
17:25, 19:40 Т/с
«Життя розсудить»
22:00 Т/с «Синя
борода»

07:38 «Захоплююча
наука: Глибоке тепло»
08:22 «Керування
юрбою: Грошi»
08:42 «Космос:
Простiр i час:
Звiльнений свiт»
09:52 «Керування
юрбою: Чини
правильно»
11:41 «Керування
юрбою: Сила звички»
12:06 «Керування
юрбою: Егоїзм»
15:28 «Керування
юрбою: Основнi
висновки»
15:53 «Керування
юрбою: Порушники
закону»
16:13 «Гра в числа: Як
досягти своєї мети?»
16:38 «Гра в числа: Ви
могли б стати босом?»
22:16 «Вторгнення на
Землю»
23:01»Апокалiпсис
Майя»

08:15 Прогулянки

Мені вже
25 років, а
я досі, коли
думаю про те,
який сьогодні
день тижня
— уявляю
щоденник :)

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

проти прибульцiв»
09:55 М/с «Iсторiї
Тома i Джеррi»
12:50 Т/с

17:30, 18:30, 19:30,
20:30, 22:30, 23:30
Час. Важливо
10:15 Снiданок з
Iскрою

«СашаТаня»

10:35 Прообраз з

16:35 Х/ф

Наталкою Фiцич

«Турецький для

11:35 Майстри

початкiвцiв»

Ремонту

18:45 Х/ф

15:35 Кiно з Янiною

«Милашка»
20:40 Х/ф
«Нереальна любов»
22:30 Х/ф «Чоловiк з

Соколовою
17:35 Феєрiя
мандрiв
21:10, 00:35 Велика
полiтика

гарантiєю»

22:35 Невигаданi

00:05 Х/ф «Любов

iсторiї

пiд прикриттям»

23:35 Iсторiя успiху

05:00 Х/ф «Три
тополi на Плющисi»
06:15 Х/ф «У
матросiв немає
запитань»
07:45 Т/с «Зниклi
безвiсти»
11:30 «Речовий
доказ». Лiнiя
розслiдування
12:00 «Головний
свiдок»
12:50 «Випадковий
свiдок»
13:30 «Правда
життя. Професiя»
14:00 Т/с «Таємницi
слiдства - 3»
19:30 Т/с «Удар у
вiдповiдь»
23:00 «Голi та
смiшнi»
00:00 Х/ф «Голодний
кролик атакує»

06:20, 12:25
М/ф «Вiннi Пух:
Веснювання з Ру»
09:00 Мультик з
Лунтiком
09:40 М/с «Дашадослiдниця»
10:05 М/с «Вперед,
Дiєго, вперед!»
10:35 М/с
«Ескiмоска»
10:50 М/с «Фiксики»
11:15 М/ф «Якось
у лiсi»
13:35 М/ф «Без
Валентинiв день»
14:15 Х/ф «Доктор
Дулiттл 5»
15:55, 22:40 Х/ф
«Оскар»
18:00 Х/ф
«Божевiльне
побачення»
20:00 Вiталька
21:00 Х/ф «Звичка
розлучатися»

06:00 Мультфiльми
06:20 «Нове Шалене
вiдео по-українськи»
09:00 Новини
«Спецкор»
09:30 «Люстратор
7.62»
10:00 Т/с «Бiгти!»
18:00 Х/ф «Помста
без права передачi»
20:00 Х/ф «Петля»
22:00 Х/ф «Пророк»
00:00 Х/ф «Таємниця
ордену»

Повстання
машин не
за горами,
адже будьякий айфон
набагато
розумніший
за свого
власника :)

06:00 У пошуках
iстини
07:40 Танки. Великi
битви
09:20, 21:30
Охоронцi Гiтлера
13:00 Синя безодня
16:00 У пошуках
скарбiв
18:50 Дива Всесвiту
20:30 НЛО з
минулого
00:30 Таємницi
слiдства

Слова
«Не треба
нервувати»
добре
допомагають
привести
людину в
нормальний
стан сказу

06:00 «Люблю
готувати»
06:30 «TOP SHOP»
07:40 «Чи знаєте ви,
що...»
08:10 «Звана
вечеря»
12:00 «Рецепти
щастя»
12:50 Х/ф «Зевс i
Роксана»
14:45
«ВусоЛапоХвiст»
15:30 «Орел i Решка»
17:10 «Орел i Решка.
Шопiнг»
18:10 Х/ф «Принцеса
спецiй»
20:00 Х/ф «Це все
вона»
21:50 «КВН-2014»
23:50 Т/с
«Надприродне»

06:25 Брiстольська
затока
07:20, 08:15 Золота
лихоманка
09:10, 09:40 Склади:
битва в Канадi
10:05, 10:35, 20:00,
20:30 Битви за
контейнери
11:00, 11:30 Битва
за нерухомiсть
12:00 Швидкi та гучнi
13:00 Бунт у гаражi
14:00 Мотобитва
15:00, 15:30, 16:00,
16:30, 17:00, 17:30,
18:00, 18:30, 19:00,
19:30 Пропажi на
продаж
21:00 Острiв з Бером
Грiллзом
22:00, 22:30 Ефект
Карбонаро
23:00 Бунтарi
крижаного озера
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2+2
08:30, 23:00
«Золотий гусак»
10:00 Школа Мерi
Поппiнс
11:00 Подорожуй
першим
11:35 Фольк-music
13:10 Бiатлон. Кубок
свiту. Естафета
(жiнки)
14:50 Д/с «Мiй новий
дiм - Корея»
15:25 Бiатлон. Кубок
свiту. Естафета
(чоловiки)
17:45 Гандбол. Лiга
чемпiонiв. «Ольборг»
(Ольборг, Данiя) «Мотор» (Запорiжжя,
Україна)
21:00 Новини
21:40 Перша шпальта
22:10 Д/ф «6 ярдiв
грацiї»
22:55 Трiйка, Кено,
Максима

06:00 Х/ф «У пошуках
нянi»
07:35 Мультфiльм
08:00, 08:35 М/с
«Качинi iсторiї»
10:05 ТСН:
«Телевiзiйна служба
новин»
10:50 «Свiт навиворiт:
Камбоджа»
11:50 М/ф «Ескiмоска
- 2: Пригоди в
Арктицi»
11:55 «Маша i
ведмiдь»
13:45
«Мультибарбара»
14:55 Т/с «Сiмейний
бiзнес»
18:30 «Українськi
сенсацiї»
19:30 «ТСН-Тиждень»
21:00 «Голос. Дiти
- 2»
23:30 Х/ф «Сурогати»

05:20 Факти
05:50 Х/ф «Бетмен
назавжди»
07:50 Зiрка YouTube
09:15 Дивитись усiм!
11:15, 13:00 Т/с
«Лiсник»
12:45 Факти. День
18:45 Факти тижня
20:20 Х/ф «Робокоп»
22:10 Х/ф
«Робокоп-2»
00:25 Х/ф
«Робокоп-3»

06:00 Х/ф «Коханий
Френкi»
10:00 Вся розкiш
азiйських країн
11:15 Х/ф «Пескупiдон»
14:00 За сiм морiв
15:00 Неймовiрнi
подорожi
16:00 Зима в
Йеллоустоунi
17:00 Концерт
«Легенди ВIА 7080-х»
19:00 Гуге. Забуте
царство Тiбету
20:00 «Цивiлiзацiя
Incognita»
20:40 «Свiтськi
хронiки»
21:05 Мохаммед Алi:
бойовий дух
22:05 Х/ф «Гнiв
жiнки»
00:00 «Вихiдний,
пiсля опiвночi»

06:00 «Мультфiльм»

07:00 Подiї
07:40 Т/с «Життя
розсудить»
11:20 Т/с «Рiк у
Тосканi»
19:00 Подiї тижня з
Олегом Панютою
20:00 Т/с «Князiвна
iз хрущiвки»
23:50 Х/ф «Серце
без замка»

06:25 Х/ф
«Приморський
бульвар»
08:40 «Готуємо
разом»
09:30 «Недiльнi
новини»
10:00 «Орел i Решка.
Ювiлейний сезон»
11:00 Х/ф «Будинок
для двох»
12:55 Т/с «Любов у
спадок»
20:00 «Подробицi
тижня»
22:00 Т/с «Друге

Ох уже ці
китайці! Поки
чистила
чайник
содою,
стерла напис
«Bosch» :)

Одного разу
ти запитаєш
мене, що я
люблю більше
— тебе чи
пиво... Я
відповім —
пиво, і ти
підеш мені
за пивом. Ти
ідеальна :)

дихання»

05:50 Х/ф «Щиро
Ваш...»
07:10 Х/ф «Дiти
понедiлка»
09:00 «Все буде
смачно!»
11:00 «Караоке на
Майданi»
11:55 Х/ф «Жiноче
царство»
15:20 «Мiстичнi
iсторiї-6 з Павлом
Костiциним»
19:00 «Битва
екстрасенсiв»
20:30 «Один за всiх»
21:40 «Детектор
брехнi 7»
22:40 «Я соромлюсь
свого тiла 2»

09:52 «Керування
юрбою: Основнi
висновки»
13:57 «Полярний
ведмiдь»
15:28 «Керування
юрбою: Чини
правильно»
16:59 «Мiжнародний
аеропорт Дубай»
17:44 «Розслiдування
авiакатастроф:
Трагедiя в центрi
мiста»
18:29 «Невразливi
конструкцiї: Вежа
торнадо»
19:15 «Мегазаводи:
«Wargaming»
20:00, 23:47
«Захисники культурної
спадщини»
20:45 «Зiзнання
нацистiв»
23:01 «Фатальна
стихiя: Замерзла
армiя Гiтлера»

06:35 Ezan sedasi

05:00, 12:55, 22:35

07:05 Balcoqraq

«Випадковий свiдок»

08:15 Прогулянки

05:10 «Речовий

Передплачуйте газету «Вишгород».

Виставки

Останнім шляхом Кобзаря
У Національному музеї-заповіднику «Битва за
Київ у 1943 році» (с. Нові Петрівці) 6 лютого відкрито
філателістичну виставку «Останнім шляхом Кобзаря». Тут можна буде побачити і посмертну маску Т.
Шевченка.
рганізатор виставки – філателіст Олександр
Канівець – упродовж травня 2011 року здійснив міжнародний поштовий похід-реквієм
Україною та Росією, точно повторивши маршрут, яким,
виконуючи останнє прохання поета, друзі везли його тіло
на перепоховання.
Під час подорожі в кожному місті й селі Олександр
Канівець здійснював спецпогашення на підготовлених
конвертах з тематичними зображеннями та марками –
так вперше за 150 років виникла ця унікальна філателістична колекція (її вже бачили більш як у 35 населених
пунктах України).
У музеї-заповіднику села Нові Петрівці вона експонуватиметься до 20 лютого. Потім – пересуватиметься
по району.

О

Лише один день 14 лютого (субота)
з 9:00 до 16:00
купуємо ВОЛОССЯ: 15 000 грн — 1 кг
Вишгород, вул. М. Грушевського, 1
(перукарня).
Тел: (067) 622-01-61, (095) 431-63-06
Вважати недійсним втрачене свідоцтво про право
власності на житло, видане Вишгородською міською
радою згідно з розпорядженням від 29.12.1994 р., яке
посвідчує, що квартира за адресою: Київська обл., м.
Вишгород, вул. Спортивна, 6, кв. 14, дійсно належить
на праві приватної власності гр. Тетяні Веніамінівні
КАМІНСЬКІЙ та члену її сім’ї – Богдану Олеговичу
КАМІНСЬКОМУ.

Прочистка каналізації всіх видів та
відкачка вигрібних ям, септиків,
автомийок тощо.
Працюємо цілодобово без вихідних.
Тел: 096-1111-999; 098-333-999-3

06:30 М/с «Губка
Боб Квадратнi
штани»
08:00 М/с «Кунг-фу
Панда: Легенди
крутостi»
09:50 Х/ф
«Нестерпнi боси»
11:55 Х/ф
«Нереальна любов»
13:45 Х/ф
«Серцеїдки»
16:30 Х/ф
«Весiльний
переполох»
18:40 Х/ф
«Свекруха-монстр»
20:40 Х/ф «Оце
любов»
22:45 Х/ф «Мрiяти не
шкiдливо»

08:00 «Ранок покиївськи»
09:30 «Київ музика»
13:00 «Українська
мрiя М.
Поплавського»
13:35 «Служба
порятунку»
14:10, 15:00, 17:00,
19:00, 20:55, 22:50,
23:30 «Вiдкритий
мiкрофон»
14:35 «Гаряча лiнiя
«102»
15:10, 17:10 «У
центрi уваги»
19:20, 21:30
«Столиця»
21:00, 23:00 «СТНтижневик»
22:30 «СТН-спорттижневик»
23:35 «Прогулянки
мiстом»

08:35 Феєрiя
мандрiв
09:10, 14:35, 19:25
Велика полiтика
10:15 Снiданок з
Iскрою
13:35 Дiалоги з
Патрiархом
14:15 Тема/Хронiка
тижня
16:10, 16:40, 17:10,
17:35 «Єдина
родина»
20:31 Прообраз з
Наталкою Фiцич
21:00 Час:
пiдсумки тижня з В.
Гайдукевичем
22:30, 23:32
Фiнансовий тиждень

06:00 Мультфiльми
06:20 «Нове Шалене
вiдео по-українськи»
11:00 «Люстратор
7.62»
12:00 «ДжеДАI»
13:00 Х/ф «Помста
без права передачi»
15:00 Х/ф «Петля»
17:00 Т/с «Чужий»
01:00 Х/ф «Втiкачi»

06:00 «Люблю
готувати»
07:40 «Чи знаєте ви,
що...»
08:20 «Рецепти
щастя»
09:15 М/с «Малюки
Лунi Тюнз»
10:30 Х/ф «Зевс i
Роксана»
12:20 «Розсмiши
комiка»
13:15 «Орел i Решка.
Шопiнг»
14:20 «Орел i Решка»
16:10 Х/ф «Принцеса
спецiй»
18:00 «Вечiрнiй
квартал»
20:00 Х/ф «Привид»
22:15 «КВН-2014»

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

доказ»

по Криму з О.

05:40 «Легенди

Гайворонським

карного розшуку»

08:30 Будьте

06:10 Т/с «Таємницi

здоровi!

слiдства - 3»

09:00 Acci biber

11:30 «Легенди

09:35 Sherfe fashion

карного розшуку»

10:05 Gonul eseri

12:00 «Агенти

10:30 Дастархан

впливу»

10:50 Татли сес

13:20 Х/ф
«Перевертень у

12:20 Т/с

погонах»

16:00 Yirla, sazim

15:00 Т/с «Я йому

16:45 Tarih sedasi

вiрю»

17:05 Радянське кiно

23:00 «Головний

на ATR

свiдок»

18:45, 20:30 Велике

00:00 Х/ф «Джиперс

кiно на ATR

Крiперс - 2»

08:30 М/с
«Смiшарики»
09:00 Мультик з
Лунтiком
09:40 М/с «Дашадослiдниця»
10:05 М/с «Вперед,
Дiєго, вперед!»
10:35 М/с
«Ескiмоска»
12:00 М/ф «Без
Валентинiв день»
12:25 М/ф «Усi
собаки потрапляють
до раю 2»
13:55 Х/ф
«Божевiльне
побачення»
15:50 Х/ф «Роман iз
каменем»
17:55 Х/ф «Перлина
Нiлу»
21:40 Країна У
23:00 Х/ф «Об’єкт
мого бажання»

06:00 У пошуках
iстини
07:40 Дива Всесвiту
09:20 НЛО з
минулого
10:10, 21:30
Охоронцi Гiтлера
13:00 Синя безодня
16:00 У пошуках
скарбiв
18:50 Д/ф
«Чебаркульский
метеорит. Мiсяць»
19:40 Д/ф «Братство
кiльця. Великий
андронний
коллайдер»
20:30 Д/ф «Тунгуска.
Небесне знамення»

06:25 Залiзниця
Аляски
07:20 Хлопцi з Юкону
08:15, 18:00 Бунтарi
крижаного озера
09:10 Голi та
наляканi
10:05 Гра на життя
11:00 Острiв з Бером
Грiллзом
12:00, 20:00, 00:00
Швидкi та гучнi
13:00, 13:30,
21:00, 21:30 Ефект
Карбонаро
14:00, 14:30 Склади:
битва в Канадi
15:00, 17:00, 19:00
Золота лихоманка
22:00 Незбагненне:
спецiальнi матерiали
23:00 Брiстольська
затока

Наш індекс у Каталозі місцевих періодичних видань 40007

Щиро вітаємо з 70-річним ювілеєм нашу невтомну колегу –
чарівну, світлу жінку Оксану Іванівну ЮРЧЕНКО!
У ПАТ «ПМК-43» вона працює вже 41 рік, з 1973-го – року створення підприємства. І до сьогодні залишається вірною обраній професії економіста і
своєму трудовому колективу.
Шановна Оксано Іванівно, своїм багатим життєвим і
професійним досвідом, чесністю, порядністю, почуттям
відповідальності Ви здобули заслужений авторитет. Неатхненням, по
хай же все хороше, зроблене з душею та натхненням,
повертається до Вас сторицею.
Бажаєм здоров’я міцного, щастя без краю,
аю,
Усього найкращого щиро бажаєм!
Щоб серце Ваше зігрівало тепло,
Щоб завжди в душі панувало добро!
Краси і наснаги, здоров’я без ліку,
І довгого-довгого, щедрого віку!
Колектив ПАТ «ПМК-43»

Безкоштовні юридичні
консультації.
Правова допомога
Вишгород, пл. Шевченка, 2, будівля
«Укртелекому», другий поверх, каб.
210, тел: (050) 311-89-61
Вважати недійсним студентське посвідчення № КВ 10238345, видане
коледжем «Освіта» вищого навчального закладу «Відкритий міжнародний університет розвитку людини
«Україна» на ім’я Олександри Владиславівни ЛАЗАРЕНКО

Порада всім, хто поспіхом користується принтером. Не давайте принтеру зрозуміти, що ви кудись поспішаєте. Він відчуває страх
***
Фраза «Забудь минуле, цінуй те, що
є» звучить як «Та нічого, що потяг
поїхав, адже квиток у тебе...»

Безкоштовні оголошення

ІНШЕ
Домашній майстер.
Тел: (063) 100-90-08
Меблі на замовлення. Якість, гарантія,
помірні ціни. Тел: (096) 702-51-82

Ремонт квартир, сантехнічні зварювальні
роботи, електрика, вагонка.
Тел: (067) 945-06-40

ПРОДАМ
Гараж №48 (фото в сландо),
кооператив «Екран». Тел: (096) 271-70-92
Металопластиковий пакет, б/в, двері — 2,14
х 0,75 см, вікно — 1,55 х 1,12 см.
Тел: (04596) 53-8-53, (063) 93-56-360

Про порядок оповіщення

У разі виникнення надзвичайних ситуацій
техногенного, природного та воєнного характеру
Андрій САМОЙЛЕНКО, головний
інспектор Вишгородського РВ ГУ
ДСНС України у Київській області
Головний спосіб оповіщення населення про дії при виникненні надзвичайних ситуацій — це повідомлення по
мережі проводового мовлення (через
квартири і зовнішні гучномовці), а також через мережі радіомовних станцій
і телебачення, пересувні автомобілі,
оснащені гучномовцями.
В екстремальних випадках перед передачею інформації включаються сирени
та інші сигнальні засоби.
Якщо громадянин при виникненні
надзвичайних ситуацій знаходиться вдома, він має:
— тримати постійно включеними репродуктор, радіоприймач, телевізор, щоб
слухати розпорядження і вказівки центральних та місцевих органів виконавчої
влади та їхніх структурних підрозділів з
питань надзвичайних ситуацій;

— повідомити про отриману інформацію сусідів;
— привести у готовність індивідуальні
засоби захисту органів дихання і шкіри,
а також найпростіші засоби (повсякденний одяг, взуття, ватно-марлеві пов’язки,
плівку тощо);
— постійно тримати при собі засоби
індивідуального захисту, медичну аптечку, документи, засоби зв’язку, предмети
особливої гігієни, запас їжі та інше;
— провести у квартирі (домі) протипожежні профілактичні заходи (виключити
газ, водопостачання, електропостачання
та інше), підвищити захисні властивості
квартири: зачинити вікна, ущільнити їх;
— уточнити місце найближчого
укриття (підвальне приміщення).
Якщо сигнал застав вас у транспорті,
громадському місці — уважно вислухайте повідомлення, визначтесь, де поблизу
є укриття і як найшвидше добратися до
нього. Якщо ж є час, дістаньтеся дому і дійте відповідно з отриманими вказівками.

Вишгород

Офіційно

7 лютого

Програма розвитку та підтримки засобу масової інформації Вишгородської міської
ради — газети «Вишгород» на 2015 рік
6
Фактичне фінансування у 2014 році за напрямками використання коштів
За 12 місяців 2014 року середньомісячним накладом
3 тис. прим. вийшло 54 повнокольорових номери газети
«Вишгород» (9 — 12-шпальтних, 27 — 16-шпальтних, 15 —
8-шпальтних, 1 — 4-шпальтна).
Із міського бюджету надійшло дотацій 490 тис. грн (станом на 01.12.2014 р. — 446 тис. грн), які спрямовані на заробітну плату та відповідні нарахування на з/пл. Зарплата із
спец. рахунку — 57,8 тис. грн.
Передплата газети «Вишгород» у 2014-му році — 85,6
тис. грн, продаж — 34,3 тис. грн. Пільгова передплата — 800
чол.
Надходження від реклами — 275,9 тис. грн.
Витрачено редакцією у 2014 році — на:
утримання офісної оргтехніки — 9,5 тис. грн;
комунальні платежі — 9,4 тис. грн;
придбання матеріалів, телепрограми — 28,8 тис. грн;
друк газети — 198,4 тис. грн.
Згідно з кошторисом на 2014 рік, Комунальному підприємству «Редакція газети «Вишгород» було заплановано надходження коштів із загального фонду бюджету 490 000,00 грн
(Чотириста дев’яносто тисяч грн. 00 коп). Кошти спрямовано
на виплату заробітної плати та нарахування на заробітну плату.
Станом на 01 грудня 2014 року КП «Редакція газети
«Вишгород» отримала із бюджету 446 000,00 грн (чотириста
сорок шість тисяч грн. 00 коп.). Кошти витрачені на виплату
заробітної плати та нарахування на заробітну плату за 11 місяців 2014 року.
5. На 2015 рік КП «Редакція газети «Вишгород» із загального фонду міського бюджету спрямовано коштів у
розмірі 470 000,00 (чотириста сімдесят тисяч гривень, 00
коп.), які будуть використані на такі цілі:
— виплата заробітної плати та нарахування на заробітну
плату — 470 000,00 грн (чотириста сімдесят тисяч гривень,
00 копійок).
6. Основні очікувані результати Програми:
— участь громади у розв’язанні проблем міста за рахунок
інформаційного мосту «громада — міська влада» через міську газету (зокрема в Інтернеті); залучення до цього підприємств (зокрема приватних) і організацій.
7. Напрямки Програми
Міська громада зацікавлена мати власний (на власному
утриманні) інформаційний засіб, який формує громадянське
суспільство, забезпечує участь вишгородців у розв’язанні

проблем міста за рахунок двостороннього інформаційного
мосту «громада — міська влада».
Триватиме багаторічна практика:
— роботи з представниками різних прошарків міської громади для охоплення інформацією всіх верств населення міста
й району;
— активної співпраці з громадськими кореспондентами
(зокрема — майстер-класи для гуртків журналістики міського ЦТ «Джерело» та районного ЦТ «Дивосвіт», відповідними
гуртками шкіл; з музеями та громадськими організаціями) на
добровільних засадах — гонорарного фонду на 2015 рік у редакції не передбачено (9-й рік поспіль);
— спілкування з містами-побратимами Вишгорода (Франція, Німеччина, Македонія, Польща, Росія, Естонія);
— постійних та разових рубрик, вдосконалення системи
рекламних блоків для залучення більшої кількості рекламодавців, зокрема — роботи з рекламними агентствами та ширшого виходу на районну й всеукраїнську громади.
Враховуючи кризу тощо, рекламодавці (зокрема — рекламні агенції) залучатимуться довгостроковими угодами на
засадах системи знижок.
Площа шпальт газети «Вишгород» насамперед надаватиметься активним передплатникам газети.
Передплатна вартість газети у 2015 році складатиме — на
1 півріччя:
1 міс. — 7,05 грн (поштові послуги 0,90 грн),
3 міс. — 21, 15 коп. (поштові послуги 2,10 грн),
6 міс. — 42,30 грн (поштові послуги 2,55 грн).
На противагу постійному зростанню ціни друку у 2015
році триватиме дія започаткованого у 2009-му газетою «Вишгород» інформаційного банку взаємодопомоги для громади
міста і району: короткі безкоштовні оголошення (зокрема й у
Інтернеті) — щоб збільшити продаж і передплату газети, а також надати людям можливість раціонально використати свій
бюджет.
Спонсори (насамперед — міські депутати, власники і керівники підприємств) залучатимуться до організації передплати пільговим категоріям населення; мережа розповсюдження газети на території міста розширюватиметься шляхом
продажу в магазинах, за домовленістю з керівниками, у тих
кварталах Вишгорода, де кіосків «Укрпреси» немає.
Співпраця з колегами (ТРК «ВишеГрад», районна газета
«Слово» та районне радіо, прес-служба КОДА тощо) сприятиме участі вишгородської громади у розвитку Київщини та
розбудові Української держави.
8. Обсяги та джерела фінансування, строки та етапи
виконання Програми на 2015 рік
За останні п’ять років (2010-2014) міська влада на сто-

1.1. Програма визначає порядок та основні принципи фінансування природоохоронних заходів і заходів, пов’язаних з раціональним використанням і збереженням природних
ресурсів.
2. Мета Програми
2.1. Головна мета Програми — недопущення забруднення навколишнього природного середовища, мінімізація негативного
впливу шкідливих речовин на довкілля.
3. Обґрунтування шляхів і засобів
розв’язання проблеми
3.1. Мета Програми вирішується шляхом
фінансування видатків пов’язаних із:
— проведенням заходів, спрямованих на
зниження впливу забруднення навколишнього природного середовища на здоров’я насе-

лення міста;
— здійснення природоохоронних і ресурсозберігаючих заходів;
— здійснення заходів у надзвичайних екологічних ситуаціях;
— впорядкування територій міста та ліквідацію сміттєзвалищ;
— іншими цілями та заходами, що не заборонені чинним законодавством України.
4. Перелік завдань і заходів Програми
та результативні показники
4.1. Недопущення забруднення навколишнього природного середовища, мінімізація негативного впливу на довкілля шкідливих речовин.
5. Напрямки діяльності
та заходи Програми
5.1. Програмою передбачається:
— проведення заходів, спрямованих на
зниження впливу забруднення навколишнього природного середовища на здоров’я насе-

9. Координація, управління та контроль
за виконанням Програми
Загальне управління покладається на виконавчий комітет
Вишгородської міської ради, який координує діяльність виконавців — Вишгородського міського голови та його заступників.
Поточний контроль за виконанням Програми здійснюють
постійна комісія міської ради з питань планування та формування бюджету, управління комунальною власністю міста та
постійна комісія з гуманітарних питань.
Виконавчий комітет Вишгородської міської ради надає
підсумковий звіт про виконання Програми на затвердження
Вишгородській міській раді разом із звітом про виконання бюджету за 2015 рік.
Секретар ради М. РЕШЕТНІКОВА

лення міста;
— здійснення природоохоронних і ресурсозберігаючих заходів;
— здійснення заходів у надзвичайних екологічних ситуаціях;
— впорядкування територій міста та ліквідація сміттєзвалищ.
6. Фінансування Програми
6.1. Програма фінансується за рахунок
коштів, зарахованих до міського бюджету
від сплати екологічного податку відповідно
до ст.17 Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища» та Бюджетного кодексу України.
6.2. Фінансування Програми у 2015 році
передбачається за рахунок доходів загального фонду від сплати екологічного податку (у
сумі 26 655 грн) та за рахунок залишку доходів станом на 01.01.2015 року.
6.3. Впродовж 2014 року до міського бюджету надійшло коштів від сплати екологічного податку (у розмірі 83 500 грн), видатки з

Програма зовнішніх соціально-культурних та економічних зв’язків на 2015 рік
1. Загальна частина
Міська програма розвитку міжнародної
співпраці (далі — Програма) розроблена відповідно до Конституції України, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
Угоди про асоціацію між Україною, з однієї
сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, Закону України «Про туризм», Закону України
«Про інвестиційну діяльність» та інших нормативно-законодавчих актів, які регулюють
норми інвестиційної та зовнішньоекономічної
діяльності, а також європейської та євроатлантичної інтеграції України.
Важливим у зовнішній політиці нашої держави є забезпечення ефективного розвитку
відносин із іноземними державами. Це стосується як забезпечення формування надійного

партнерства, так і використання досвіду цих
країн.
Станом на грудень 2014 року місто Вишгород підтримує побратимські зв’язки з містами: Льоррах і Айхенау (Німеччина), Санс
(Франція), Вишкув (Польща), Раквере (Естонія), Делчево (Македонія), Канів (Україна).
У зв’язку з подіями, що відбулись в Україні
впродовж 2013-2014 років — анексією Криму,
підтримкою так званих сепаратистських рухів
на Сході України з боку Російської Федерації,
— протягом 2014 р. місто Вишгород тимчасово призупинило офіційні поїздки та обмежило
співпрацю з містами Бєлгород і Суздаль (Російська Федерація) та смт Чорноморське (АР
Крим, Україна).
Міжнародна співпраця на даному етапі
спрямована не лише на подальший розвиток співробітництва, зміцнення стосунків із
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Додаток 10
до рішення Вишгородської міської ради
від 15 січня 2015 р. № 42/8

рінках газети всебічно інформувала громаду Вишгорода про
зроблене, заплановане, про перспективи розвитку, проблеми
та шляхи їх розв’язання. На підставі цього та відповідно до
Програми підтримки та розвитку газети «Вишгород» пропонується:
З урахуванням підвищення мінімальної заробітної плати,
дотації з міського бюджету необхідно передбачити в сумі 520
000 грн (ці кошти використовуватимуться на зарплатню та нарахування на зарплату).
На друк газети «Вишгород» необхідно дотації 100 000 грн,
на передплату пільговикам — згідно з наданим переліком і
заявами.
Оплату послуг зв’язку та Інтернету, компенсування спецвипусків (тематичних, більшого обсягу тощо), придбання та
обслуговування основних засобів (профілактика та ремонт
комп’ютерів, заправка картриджів тощо), господарчі витрати, утримання оргтехніки, придбання програми телебачення
й оплату за договорами роботи позаштатних працівників
(кур’єр, прибиральниця тощо) здійснювати за рахунок прибутків і надходжень КП, надходжень від реклами, спонсорської допомоги тощо.
Відповідно до Статуту та Угоди (колективного договору
між Засновником — міською радою, керівником та профспілковою організацією КП), КП «Редакція газети «Вишгород» забезпечити приміщенням, сучасною оргтехнікою та відшкодуванням збитків у випадку відсутності прибутку, а працівників
редакції — соціальним захистом.
Виконання балансоутримувачем приміщення (орендодавцем) — КПЖ і КГ Вишгородської міської ради — договірних
зобов’язань та подовження договору оренди зі встановленою
річною орендною платою в сумі 0,50 грн/кв. м х 46, 7 кв. м =
23 грн 45 коп./рік.
Термін дії Програми — 2015 рік.

Програма природоохоронних заходів місцевого значення
для використання екологічного збору у м. Вишгороді на 2015 рік
1. Загальні положення Програми

2015 року

уже існуючими, а й на активний пошук нових
потенційних іноземних партнерів. Це сприяє
залученню інвестицій, здійсненню обмінів
офіційними делегаціями, делегаціями лікарів,
освітян, молоді й учнів, творчими колективами.
Вишгород тісно співпрацює з іноземними
дипломатичними представництвами в Україні. Представники Вишгородської міської ради
беруть активну участь у заходах посольств,
консульств, міжнародних організацій.
Офіційні та робочі візити до Вишгорода
свідчать про неабиякий інтерес до нашого
міста з боку іноземних держав. Упродовж
2014 р. до апарату виконавчого комітету міськради регулярно надходили листи зі словами
підтримки та запрошеннями відвідати різноманітні заходи.
Так, на запрошення Молодіжного центру

Додаток 11
до рішення Вишгородської міської ради
від 15 січня 2015 р. № 42/8
урахуванням залишку коштів на початок 2014
року склали 50 900 грн — на здійснення заходів з благоустрою міста.
7. Організація і контроль за виконанням Програми
7.1. Загальне управління у процесі здійснення цієї Програми покладається на виконавчий комітет Вишгородської міської ради,
який координує діяльність виконавців — Вишгородського міського голови та його заступників.
7.2. Поточний контроль за виконанням
цієї Програми здійснює постійна комісія міської ради з питань регулювання земельних
відносин та охорони навколишнього середовища.
7.3. Виконавчий комітет Вишгородської
міської ради подає підсумковий звіт про виконання цієї Програми на затвердження Вишгородській міській раді разом із звітом про
виконання бюджету за 2015 рік.
Секретар ради М. РЕШЕТНІКОВА
Додаток 12
до рішення Вишгородської міської ради
від 15 січня 2015 р. № 42/8
«Зоккер» (Fritidsgrden Zokker, Королівство
Швеція) група вишгородських школярів із 27
квітня по 4 травня 2014 року відвідали місто
Мьорбілонга. Метою поїздки став обмін досвідом організації змістовного й активного
дозвілля дітей шкільного віку та обговорення
— як українськими, так і шведськими підлітками — теми участі молоді у суспільно-політичному житті країни.
На запрошення керівництва Льорраха
30-31 липня 2014 р. міський голова В. Решетняк відвідав місто Льоррах та взяв участь в
офіційній зустрічі з обер-бургомістром Гойте
Блюм. 25-29 серпня 2014 р. на запрошення
обер-бургомістра група у складі чотирьох вихованців КЗК ВТК «Клерико» відвідала місто
Льоррах (Німеччина) з метою участі в цирковому фестивалі.
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Для реалізації Програми фінансування із
загального фонду міського бюджету протягом 2014 року склало 52 800 грн.
2. Мета і завдання Програми
Метою Програми є подальше підвищення
рівня міжнародного співробітництва в місті
Вишгороді, презентація міста в Україні і за
кордоном, його позиціонування як туристично-привабливого, створення сприятливого
інвестиційного клімату для іноземних інвесторів, підвищення рівня інформування громадян
про міжнародну діяльність міста, про зміст і
шляхи реалізації національних інтересів, мету
європейської та євроатлантичної інтеграції
України, діяльність міжнародних представництв та організацій в Україні, їх співробітництво з Вишгородом.
Здійснення постійних контактів з міжнародними організаціями (урядовими та неурядовими), дипломатичними і консульськими
установами з метою подальшого розвитку
міжнародного співробітництва та участі у міжнародних програмах.
Організація співпраці з органами місцевого самоврядування та депутатським корпусом міст-побратимів.
3. Шляхи і способи реалізації Програми
Мету Програми передбачається досягти
шляхом активізації міжнародного співробітництва у галузях економіки, інвестиційної
діяльності, освіти, культури, туризму, інших
сферах суспільного життя, завдяки виваженій
місцевій і зовнішній політиці, а також участі
Вишгорода у спеціалізованих виставках, зо-

крема міжнародних, проведення в місті свят
і фестивалів державного та міжнародного
рівнів, міжнародного обміну молодіжними й
офіційними делегаціями, випуску інформаційних, промоційних друкованих матеріалів про
місто, налагодження співпраці з іноземними
партнерами тощо.
Покращення інформування населення
про міжнародну діяльність Вишгорода планується здійснювати за допомогою співпраці з місцевими ЗМІ, застосування принципу
трисекторного партнерства між органами
виконавчої влади, державними і недержавними засобами масової інформації, а також
громадськими організаціями, розміщення інформації на офіційному сайті Вишгородської
міської ради і її виконавчого комітету.
4. Фінансове забезпечення Програми
Реалізація даної Програми у 2015 році
базуватиметься на виконанні відповідних заходів, фінансування яких здійснюватиметься
як за рахунок коштів загального фонду міського бюджету, так і за рахунок інших джерел.
Для фінансового забезпечення Програми в
повному обсязі необхідно передбачити кошти
у розмірі 245,0 тис. грн.
Основними структурами, що організаційно і методично забезпечуватимуть реалізацію
Програми, є виконавчі органи Вишгородської
міської ради та її виконавчого комітету.
5. Напрямки діяльності та очікувані
результати (ефективність) Програми
У результаті заходів, передбачених цією
Програмою, мають бути досягнуті такі результати:

5.1. По м. Льорраху (Німеччина):
— зустріч офіційної делегації з Льорраха;
— відзначення на міжнародному рівні
Народного дня поминання та вшанування
пам’яті загиблих у всіх війнах і жертв диктатури всіх народів.
5.2. По м. Айхенау (Німеччина):
— зустріч офіційної делегації з Айхенау;
— підготовка офіційної делегації до поїздки у м. Айхенау.
5.3. По м. Вишкув (Польща):
— зустріч офіційної делегації з Вишкува;
— підготовка офіційної делегації до поїздки у м. Вишкув.
5.4. По м. Санс (Франція):
— зустріч офіційної делегації із Санса;
— підготовка офіційної делегації до поїздки в м.Санс.
5.5. По м. Делчево (Македонія):
— зустріч офіційної делегації з Делчево;
— підготовка офіційної делегації до поїздки у м. Делчево.
5.6. По м. Раквере (Естонія):
— зустріч офіційної делегації з Раквере
(Естонія);
— підготовка офіційної делегації до поїздки у м. Раквере.
5.7. По м. Канів (Україна):
— зустріч офіційної делегації з Канева;
— підготовка офіційної делегації до поїздки в м. Канів.
5.8. Співробітництво з молодіжним центром Zokker (Швеція) — в рамках європейської інтеграції через систему мобільності,
направлену на обмін молоддю, а відтак — обмін знаннями і навичками на міжнародному
рівні.

Програма з охорони, раціонального використання земель та покращення угідь на
території Вишгородської міської ради на 2015 рік
1. Загальні положення Програми
1.1. За Конституцією України (статті 13,
14), земля є матеріальною та фінансовою
основою місцевого самоврядування. Раціональне використання земель комунальної
власності збільшить надходження до бюджету міста.
2. Мета Програми
2.1. Мета Програми полягає у проведенні системи заходів, спрямованих на охорону,
раціональне використання земель та захист
їх від забруднення, засмічення, підтоплення,
збереження ландшафтного й біологічного різноманіття і створення екологічно безпечних
умов проживання та провадження господарської діяльності в місті.
2.2. Напрямки витрачання коштів та відповідні заходи визначаються Земельним кодексом України, Бюджетним кодексом України, Податковим кодексом України та іншими
нормативними документами.
3. Обґрунтування шляхів і засобів
розв’язання проблеми
3.1. Система взаємопов’язаних організаційних, правових, екологічних та інших заходів і завдань, які передбачені Програмою,
спрямована на ефективне використання земель та їх охорону:
— проведення інвентаризації земель комунальної власності;
— створення електронного реєстру влас-

ників та користувачів земельних ділянок;
— захист земель від підтоплення, заболочення, забруднення промисловими та хімічними речовинами;
— створення та реконструкція існуючих
зон відпочинку з висадженням багаторічних
зелених саджанців у межах міської екологічної мережі, затвердженої рішенням Вишгородської міської ради;
— запобігання порушенню гідрологічного
режиму водних об’єктів;
— розвиток зеленого туризму в місті Вишгороді;
— дотримання екологічних вимог, встановлених законодавством України, при проектуванні, розміщенні та будівництві об’єктів.
4. Перелік завдань і заходів Програми
та результативні показники
4.1. Виконання передбачених Програмою
заходів і завдань дасть змогу:
— оптимізувати структуру земельних
угідь міста;
— виявити самовільно захоплені земельні
ділянки та земельні ділянки, які використовуються не за цільовим призначенням;
— збільшити надходження до місцевого
бюджету;
— збільшити площі земель з природними
ландшафтами до рівня, достатнього для збереження ландшафтного і біологічного різноманіття;

Охорона громадського спокою

Народні дружини
Павло ПАНФЬОРОВ,
начальник Вишгородського РВ
ГУМВС України в Київській області підполковник міліції
До мешканців Київської області звернувся начальник Головного
управління МВС України в Київській області, підполковник міліції
Вадим Троян.
Останніми днями суспільнополітична ситуація у Київській
області залишається стабільною,
але громадяни та міліція мають
об’єднатися і докласти максимум
зусиль для того, щоб в нашому
регіоні було спокійно — без проявів сепаратизму, екстремізму чи
тероризму.
Аби уникнути диверсій, працівники органів внутрішніх справ Київщини перейшли на посилений варіант
несення служби, збільшивши кіль-

кість патрулів на вулицях.
Звертаюсь до чоловіків з пропозицією вступати до загонів самооборони, громадських формувань
на добровільних засадах та спільно
з міліціонерами здійснювати охорону
громадського порядку в області. Для
допомоги міліції особливо потрібні
люди, які мають військову підготовку,
зареєстровану мисливську зброю та
навички користування нею.
Шановні мешканці Київщини,
будьте пильними! У разі виявлення
підозрілих предметів, транспортних
засобів чи осіб з підозрілою поведінкою — відразу повідомляйте до правоохоронного органу на спецлінію «102».
Кожне ваше повідомлення міліція
ретельно перевірятиме та вживатиме відповідних заходів. Разом ми переможемо та збережемо мир в нашій
країні!
Слава Україні!

— здійснити рекультивацію порушених
земель;
— створити та упорядкувати водоохоронні
зони і прибережні смуги водних об’єктів, запровадити особливий режим використання
земель на ділянках водоохоронних зон.
5. Напрями діяльності
та заходи Програми
5.1. Заходи з охорони, раціонального використання земель та покращення угідь м.
Вишгорода:
— проведення інвентаризації земель комунальної власності;
— створення електронного реєстру власників та користувачів земельних ділянок;
— збільшення кількості зелених насаджень у місті, благоустрій та впорядкування
міських територій, особливо водоохоронних і
лісопаркових зон, наявних на території міста
озер, збереження біологічного та ландшафтного різноманіття, створення в смугах відведення доріг захисних зелених насаджень;
— проведення робіт із санітарної очистки
міста і ліквідації стихійних сміттєзвалищ, профілактична робота з населенням;
— продовження робіт з будівництва берегоукріплюючих споруд та організація берегоукріплюючих робіт;
— удосконалення діяльності у сфері використання земель водного фонду шляхом
надання їх в оренду юридичним і фізичним

Управління соцзахисту інформує

Виключено четверту зону
Прийнято Закон України «Про внесення змін
та визнання такими, що втратили чинність, деяких законодавчих актів України» (далі — Закон)
від 28.12.2014 № 76-VIII.
им виключено абзац п’ятий частини другої
статті 2 «Про правовий режим території, що
зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи» — тобто виключено зону посиленого радіоекологічного контролю.
Тому, починаючи з 01.01.2015 (дата набрання
чинності Закону), громадянам НЕ БУДУТЬ видаватися ПОСВІДЧЕННЯ:
— потерпілого від Чорнобильської катастрофи
категорії 4 (як вперше, так і дублікати);
— дитини, яка потерпіла від Чорнобильської
катастрофи, серії Д (у разі, якщо прожила чи навчалася на території зони посиленого радіоекологічного контролю не менше трьох років за станом на
31.12.2014);
— постраждалого внаслідок Чорнобильської катастрофи категорії 1 із числа потерпілих категорії 4.
Докладніше чит. «Відмінено пільги»
на сайті газети «Вишгород»

Н

Вишгород
Додаток 12
до рішення Вишгородської міської ради
від 15 січня 2015 р. № 42/8
Реалізація Програми дасть змогу:
— підвищити рівень міжнародного співробітництва у місті;
— покращити співпрацю з містами-побратимами Вишгорода;
— покращити інвестиційний клімат для
іноземних інвесторів та сприяти залученню
інвестицій;
— створити позитивний міжнародний
імідж Вишгорода;
— позиціонувати Вишгород як культурномистецький центр, туристично-привабливе
місто;
— стимулювати розвиток туризму завдяки проведенню виваженої місцевої політики;
— сприяти збереженню і відновленню
об’єктів історико-культурної спадщини;
— систематично здійснювати поїздки медичних працівників до міст-побратимів, що
значно підвищить рівень медицини не тільки
в місті, а й у Вишгородському районі в цілому;
— сприяти реалізації в місті державної політики європейської та євроатлантичної інтеграції України;
— покращити інформаційне забезпечення міжнародного співробітництва, зокрема
висвітлення міжнародного життя Вишгорода
у місцевих ЗМІ.
6. Управління при виконанні Програми
та контроль за її виконанням
Загальне управління у процесі здійснення
цієї Програми покладається на виконавчий
комітет Вишгородської міської ради, який
спрямовує діяльність виконавців, та на постійну комісію міськради з міжнародних зв’язків.
Секретар ради М. РЕШЕТНІКОВА
Додаток 13
до рішення Вишгородської міської ради
від 15 січня 2015 р. № 42/8
особам для догляду за водними об’єктами;
— екологічна освіта та інформування населення.
6. Фінансування Програми
6.1. Фінансування заходів у 2015 році, передбачених Програмою, буде здійснюється за
рахунок доходів місцевого бюджету, що надійдуть у порядку відшкодування втрат сільськогосподарського виробництва до місцевого
фонду охорони навколишнього середовища у
розмірі 4 000 грн, а також за рахунок залишку коштів станом на 01.01.2015 року у сумі
177 376 грн.
7. Організація і контроль
за виконанням Програми
7.1. Загальне управління в процесі здійснення цієї Програми покладається на виконавчий комітет Вишгородської міської ради,
який координує діяльність виконавців —Вишгородського міського голови та його заступників.
7.2. Поточний контроль за виконанням цієї
Програми здійснює постійна комісія міської
ради з питань регулювання земельних відносин та охорони навколишнього середовища.
7.3. Виконавчий комітет Вишгородської
міської ради надає підсумковий звіт про виконання цієї Програми на затвердження Вишгородській міській раді разом із звітом про виконання бюджету за 2015 рік.
Секретар ради М. РЕШЕТНІКОВА

Коротко про різне
Виплати військовим у зоні АТО: Прем’єрміністр України Арсеній Яценюк підтвердив
обіцянку Президента платити по 1000 гривень
за день перебування в бою Обстріли у Сирії:
9 загиблих та кілька десятків поранених Батальйонне братство 1 лютого на Майдані вимогало імпічмент Президенту Кузьма Скрябін
загинув в аварії 13 тисяч українців отримали
біометричні паспорти Нацбанк планує відмовитися від використання індикативного курсу,
забезпечивши єдиний ринковий курс гривні
на міжбанківському валютному ринку Верховна Рада підтримала за основу законопроект
забезпечення діяльності Національного антикорупційного бюро та Національного агентства
України із питань запобігання корупції Український уряд з 1 березня заборонив громадянам
Росії в’їзд на територію України за внутрішніми
паспортами. Полтавщину потрусило. Землетрус магнітудою 4,6 балів
Угода: ПольщаЛитва-Україна: ВР схвалила ратифікацію угоди
щодо створення спільної українсько-польськолитовської військової частини
30 медалей
вибороли українські паралімпійці на чемпіонаті
світу з лижних гонок та біатлону, який проходив у місті Кейбл (США)

КОЛО жінки

Вишгород
Сусіди

Галина Федорівна

Влас. інф.
ФОТО — родинний архів Сидоренків-ХолодівСавочкіних-Кононенків, спеціально для
«Вишгорода»

29 січня вишгородці тихим
словом пом’янули Галину СИДОРЕНКО (01.05.1932-21.12.2014). Цю
моторну, завжди усміхнену жінку,
попри її 82, ніхто не називав «баба
Галя» — тільки Галина Федорівна.
У Вишороді вона — років із 15, а
знала усіх. І її знали всі. Активістка
міської ради ветеранів, невід’ємна
частина хору «Ветеран», людина, що
всім цікавилася і прагнула всім допомогти, — Галина Федорівна не ходила, а котилася життям. Так і казала:
«Живу, поки я комусь потрібна».
Народилася Галина в с. Дібрівка
Богуславського району Київської області — із трьох сестер і двох братів
була наймолодшою. Батько великої
родини загинув, мати хворіла і рано

Пісенні колективи

померла. Діти, за шевченковим виразом, розлізлися світом, мов мишенята.
Галинка виховувалася у дитбудинку, під час війни була в евакуації.
Після закінчення школи вивчилася на
кондитера, працювала й створювала
родинний затишок, у якому грілися 2
дочки, 2 онуки і 3 правнуки. Ось що
пишуть вони про свою улюблену Галину Федорівну:
«Минуло 40 днів світлої пам’яті
нашої дорогої, незабутньої, люблячої
матусі — Сидоренко Галини Федорівни.
Дорога наша, рідна матусю! Ми
втратили тебе, рідненька. Безрадісно
і гірко без тебе жити, а серце плаче й
голосить, у серці — глибока рана, яка
нестерпно так болить.
Прости за те, що не зуміли тебе
від смерті вберегти, і за те, що всі
осиротіли, за все, за все ти нас прости! Прожила життя своє ти і пішла
навіки, лишила добрі спогади й ім’я.
Так спи спокійно, безтурботно, люба.
Рідненька, ти назавжди з нами у
наших серцях і думках. Царство Небесне твоїй добрій душі, вічний спокій, а свята земля хай буде тобі пухом.
Вічно сумуючі донька, зяті,
онуки, правнуки та рідні
Поховали Галину Федорівну Сидоренко біля рідні — на Лісовому кладовищі в Києві. Світла пам’ять Вам,
світла людино!

7 лютого

Доньки АНТОНІНА і ОЛЕНА
ФОТО — родинний альбом Шульгів-Брагарників

Шульга Надія Антонівна (дівоче прізвище —
Брагарник) народилася у бідній сільській родині
в селі Вишгороді. Батько — Антон Остапович був
лісником, мати — Олена Володимирівна — працювала в колгоспі, займалась домашнім господарством (тримали корівку, свиней, курей, качок).
Надія змалечку бачила, як важко працюють батьки, допомагала їм по дому, працювала в полі. Батьки
хотіли, аби донька отримала освіту і здійснила свою
мрію…
А вона й справді добре навчалася і після школи
вступила до Київського педагогічного училища, пізніше закінчила Ніжинський педінститут.
Під час Вітчизняної війни разом із іншими дівчатами, яких забирали до Німеччини на примусові роботи, доводилося ховатися від німців у лісі. Тоді їй
було 17 років.
Стійко переносила всі тяготи війни, важкі повоєнні роки. А ще — дуже любила співати. Окрім вчительської, її приваблювала і професія оперної співачки.
Надія була дуже вродливою – блакитноока, з густим каштановим волоссям і чудовим голосом. Потяг
до оперного мистецтва з’явився під час навчання у
педучилищі. Тоді вона жила на квартирі в одній київській небідній інтелігентній родині. Господиня дуже
добре ставилась до Надії. Навіть дарувала свій одяг.
Хазяї допомагали і їжею, а ще — часто брали
Надію з собою в оперний театр. Ось тоді вона й долучилася до мистецтва.
Пам’ять у неї була феноменальною — дівчина
могла лише раз почути арію з опери і відразу її повторити. Це знадобилося, коли виступала у військо-

вих частинах – виконувала оперні арії та
українські пісні. Її спів
сприймали із захопленням.
Згодом працювала
у вишгородській школі. І дотепер учні Надії
Антонівни з вдячністю
згадують її. Кажуть,
була для них другою
мамою, і у дітей було
таке бажання навчатися, що одного разу
учень прибіг до школи
по снігу босий.
Її кохання було на все життя — зі своїм чоловіком, військовим топографом Шульгою Степаном Даниловичем, об’їздила майже весь Радянський Союз.
Були в Сибіру і на Уралі, в Пісках Кара-Кумів, і в Закарпатті. Закінчивши службу в Латвії, Степан Данилович з родиною повернулись на батьківщину. Вже
вдома Надія Антонівна працювала у Вишгородській
школі № 1, потім у школі № 2.
Всю душу вкладала у навчання дітей, прищеплювала любов до рідного краю. Її уроки географії часто
проходили на природі. Надія Антонівна була надзвичайно чесною, принциповою, справедливою, відповідальною, а ще — доброзичливою і милосердною.
Як не важко було, вона завжди намагалась бути
оптимісткою. У родині створювала затишок, смачно
готувала, у вільний час любила вишивати, в’язати.
Це все — про нашу маму. Вже пройшло 15 років,
як її немає з нами, але світла пам’ять про неї залишається в серцях всіх, хто знав Шульгу Надію Антонівну.

Хрещенський вечір зі «Стежиною»

ФОТО — автор, спеціально для «Вишгорода»

Фольклорний колектив Димерського Будинку культури створили
три роки тому і назвали «Стежиною»
— наче проклали своєрідний місточок до душі слухачів. Звичайні жінки
виходять на сцену із піснею — і стають такими гарними, розкриваються,
як квітки, зачаровують своїми голосами.
Їхні виступи створюють гарний настрій і допомагають долати життєві
труднощі, розкривають кращі душевні
грані людини і несуть українські традиції
від старших до молодших поколінь.
Катерина Пихтіна, Віра Рядова, На-
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дія Ященко та Лідія Трайковська співають з юності, хто вдома, хто — у художній самодіяльності. Нині вони всі — на
пенсії (Віра Рядова ще працює — у Димерській бібліотеці для дорослих). А їхній художній керівник Олександр Мехед
грає на багатьох клавішних, духових та
ударних музичних інструментах, гарно
співає, нерідко долучаючи і свій голос
до жіночих.
«Цей творчий колектив — незмінний
учасник усіх клубних і загальноселищних заходів, виступав із концертами у
Лютежі, Пиляві, Толокуні, Вишгороді,
військових частинах, що розміщені в
районі, — розповідає директор Будинку
культури Галина Дуняк. — Кожна їхня

пісня — справжня вистава з музичними та
шумовими ефектами».
Номери «Хрещенських вечорів зі
«Стежиною» в Димерському БК оголошували ведучі Ольга Хоменко (автор сценарію) та Надія Демченко, а зал підтримував
гарячими оплесками. Привітати колег з
творчою сходинкою цього дня завітали
дует «Веселенькі» (Ганна Сорока і Сергій
Одиницький) та солістка БК Валентина
Гончаренко. А завідуюча відділення соціально-побутової адаптації Вишгородського районного територіального центру
соціального обслуговування Галина Макаренко подякувала за співпрацю у наданні
соціальних послуг підопічним центру (одиноким громадянам похилого віку) та вручила колективу грамоту — за наполегливу
творчу працю, збереження вікових українських традицій.
Докладніше — на сайті газети

Оберіг для солдата і тепле взуття для біженки
Червоний Хрест України
(Початок на стор. 1)
Христина РУЗАМ
Ми розговорилися — і
дізналися, що вона особисто виплела на спицях
понад півсотні пар теплих
шкарпеток для добровольців на блокпостах і
українських
військових
(до 30 ще рахувала, далі
кинула, не до того). А шапочки під каску не рахуваФОТО — Анна ШОСТАК, Ольга ДУМАНСЬКА, спеціально для «Вишгорода»
ли взагалі. Вовняні нитки
збирали по знайомих.
В’язали теплі речі і Раїса
пусти, шаткували трохи чи не добу разом із Ольгою Знайдою.
Кравченко, Людмила Кишко, Галина Буяло, Жанна Сап’ян, Тару (5-кілограмові пластикові відерця з кришками) надала і
Любов Малініцька та багато інших.
половину продукції оплатила ПП Світлана Свистун — і за три
В акції «Місія добра» взяли участь сотні мешканців міста дні поїхала смачна підмога до столу вишгородців, які обороі району: перераховували одноденний заробіток на потреби няють незалежність нашої держави від терористів на Донбасі.
АТО та переселенців із Луганської та Донецької областей, збиА Тетяна Алєксєєва принесла до районного Червонорали кошти школярі і медики, відділи Вишгородської РДА, ко- го Хреста нову свою продукцію (НА ФОТО: показує Світлані
мунальні підприємства, магазин «Вишневий»…
Данилюк щойно виплетені шкарпетки і шапочки). Пенсіонери
На зібрані кошти придбано ліки, акумулятори, сформовано
приходять до червонохресного «денного стаціонару» не лише
продуктові набори для вимушених біженців (крупи, макарони, по медичні послуги. Керівник медико-соціального центру Світолія/чай/консерви, цукор, борошно), засоби гігієни для бійців лана Данилюк і добрим словом привітає, і чаєм пригостить, і
АТО, надана грошова допомога пораненим бійцям, рідним за- нові ідеї обговорить. Встигає і послуги занотовувати, і направгиблих із Небесної сотні та малозабезпеченим верствам населяти до старшої медсестри МСЦ Валентини Кашки переселенлення району (докладніше — див. на сайті Вишгородської РДА). ців з Криму і Сходу.
Серце за наших хлопців, що мерзнуть за бетонними плиЛюди йдуть потоком, в основному жінки. Раз на тиждень
тами блок-постів, болить у небайдужих — і Тетяна Алєксєєва — по середах з 14 до 16 години — потрібне можна підібрати
(разом із родичкою-киянкою) вже шукає в Інтернеті нові ідеї: за адресою: просп. І. Мазепи, 7 (склад ЧХ — у підвальному
приміром, фольгою і пінопластом можна утеплити холодні спо- приміщенні). Біженці, що виїхали з дому в чому стояли, — по
руди.
всьому Вишгородському району, і всі звертаються по допомогу
Ще б вітамінів солдатикам підкинути! Дізналися, що у чет- до Червоного Хреста.
вер іде машина на Схід, у неділю купили по акції 100 кг каЛітній і зимній одяг і взуття, постіль, іграшки, канцтовари

Працівник ЧХ Оксана Зоценко
зважує гуманітарну допомогу
отримали вимушені переселенці з Півдня і Сходу України, що
нині мешкають у Вишгороді (зокрема і у садових товариствах),
Воропаєві, Литвинівці, Нових і Старих Петрівцях, Димері, Хотянівці, Глібівці, Козаровичах, Тарасовщині, Лебедівці, Лютежі,
Ясногородці, Катюжанці, Пірнові, Ровжах, Жукині, Демидові,
Нижчій Дубечні. Навіть з Обухова, було, звернулась переселенка, яка приїхала в гості до родичів у Вишгород.
Не обходиться і без політичних дебатів, тому що люди є
люди, всі – різні: і у нас, і приїжджі. Та працівники районного
Червоного Хреста — поза політикою, тож надають допомогу
всім, хто її потребує, незалежно від переконань.
Хоча дещо образливо чути («Ну, не прийняли ми Україну,
не прийняли», «Через ваш Майдан у нас війна, і ми залишилися без даху над головою» або «В Вышгороде живу давно,
меня никто не трогает, а вот других русских людей обижают
(??? – ред.)»), червонохресна вишгородська команда твердо
знає: найкращий оберіг для солдата — добро і любов, а добро і любов розтоплять будь-яку недовіру і недоброзичливість.
І районні служби Червоного Хреста щедро діляться своїм теплом і теплом сердець вишгородських жінок, які — усі, як один
— ЗА мир.
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Живемо ЗДОРОВО

Автобус — не кінь, вівсом не нагодуєш

Торі ШУМ
Ситуація у сфері пасажирських автоперевезень стає все напруженішою. Через фінансову скруту більшість автопідприємств
області вже зараз не можуть повною мірою
забезпечити обслуговування маршрутів на
приміському, внутрішньообласному, міжміському сполученнях.
меншення кількості автобусних рейсів — сьогодні ні для кого не новина.
Причина одна: для повноцінної роботи
автобусів на лініях у перевізників бракує коштів
на придбання паливно-мастильних матеріалів,
автошин, складових для ремонту транспортних
засобів і навіть для виплати зарплати своїм працівникам.
На жаль, невчасні й, головне, неповні розрахунки держави з перевізниками вже давно стали
звичним явищем. За великим рахунком, функції
держави із соціального захисту пільгових категорій населення значною мірою перекладено на
самих перевізників. У результаті — автотранспортники змушені возити пільговиків за власний рахунок, що призводить до суттєвих збитків
для підприємств.
З одного боку — можна зрозуміти перевізників, для яких це бізнес, і природньо, вони хочуть

З

Відкритий урок

заробити на цьому. З іншого — пасажирів-пільговиків, яким закон гарантує безкоштовний проїзд.
Але і тут проблема — державні кошти, що,
м’яко кажучи, надходять не за графіком. Мину-

Зі світового досвіду
Реформи, які проводяться в Україні, орієнтовані на європейський і світовий досвід.
На Заході ж, між іншим, уразливі верстви населення користуються пільгами на проїзд у
транспорті.
Але там перевозять пільговиків не в таких обсягах, як у нас. У країнах Європи, як
і в США, існує градація таких пасажирів, як
і певні обмеження для тих, хто має право на
пільговий проїзд.
Так, у більшості країн діти до чотирьох
років їздять безкоштовно, від 4-х до 10ти — за 50 відсотків вартості квитка. Від
20-ти до 60-ти відсотків — знижки, в залежності від регіону та можливостей місцевих бюджетів, мають багатодітні родини,
інваліди (відповідно до групи інвалідності).
Знижка для студентів і учнів становить 50
відсотків. За рахунок дотацій місцевої влади більш дешевий проїзд мають пенсіоне-

ри, але при цьому такі знижки діють у чітко визначені години дня. В інший час вони
мусять сплачувати повну вартість квитка.
У кожній країні по-різному. Але при цьому
у вартість квитка, як правило, закладено
кілометраж: чим далі, тим він дорожчий. І
обов’язково: всі пільгові перевезення повністю дотуються, в основному — з місцевих
бюджетів.
Ніхто не в програші: ні люди не скаржаться на обмеження в пільгових перевезеннях,
ні перевізники, які фінансово нічого не втрачають. Усе економічно обґрунтовано.
І саме такий підхід нам варто було б уже
давно взяти на озброєння, щоб і найбідніші
верстви населення могли на пільгових умовах дістатися місць призначення, і перевізники при цьому мали змогу стабільно працювати, забезпечуючи населення пасажирськими
перевезеннями.

Через борги возити
пільговиків не будуть
танні перевезення пільгових категорій населення
автопідприємствам уже не під силу. Тим більше
— зараз, коли йдеться про їх виживання в умовах інфляції. Звідси й висока вартість проїзду.
Нарікають автопідприємства і на нелегальні
перевезення. Уже не один рік вишгородський
офіційний перевізник «Авто-Лайн» веде боротьбу з нелегалами, які, стверджує перевізник, буквально крадуть у них заробіток.
Ми неодноразово піднімали транспортну
тему (обов’язки перевізників та права пасажирів) на шпальтах газети. В основному суперечки виникали щодо перевезення пільговиків. У
нинішній ситуації, за словами директора ТОВ
«Авто-Лайн» Олександра Балуєва, підприємство
змушене скоротити безкоштовні перевезення
пасажирів-пільговиків. Але при цьому він наголошує, що із першими надходженнями державних
дотацій безкоштовні проїзди поновлять. Обмеження кількості пільговиків на міський маршрут
№ 1 не розповсюджується. Міська влада подбала про те, аби пасажири «одинички» (а це найчастіше — пенсіонери та мами з дітками, які переважно і користуються пільгами) відчули себе
захищеними.
Директор ТОВ «Авто-Лайн» зауважив, що
хотілося б більше підримки з боку районної ради
та райдержадміністрації.

Щоб казка у серці жила…

Олена ЯКИМЕНКО, мати учениці 4-Б класу
Вишгородської ЗОШ №1
ФОТО — архів класу, спеціально для «Вишгорода»

Швидко відспівали, відхороводили
зимові свята. І відлунням незабутніх днів
радості і оновлених сподівань стали українські вечорниці під символічною назвою
«Щедрик, щедрик, щедрівочка» – захід,
який підготувала для вчителів нашого району вчителька початкових класів Вишгородської ЗОШ № 1 Олеся Гачек. Вона —
сценарист, режисер, ведуча і головна
героїня дійства.
ені неодноразово доводилося бувати на різних заходах, які цікаво
організовує цей досвідчений, із
багаторічним стажем, талановитий педагог.
Певно, ота невгамовна жага поділитися знаннями, засіяти дитячі серця добрим, мудрим,
вічним і згуртовує навколо Олесі Дмитрівни
нинішніх і колишніх вихованців та їхніх батьків.
І в цьому дійстві охоче взяли участь її колишні випускники – восьмикласники разом із
нинішніми учнями – четверокласниками, долучилися й родичі школярів. Тож перетрусили
скарби бабусиних скринь і допомогли відтворити затишок сільської оселі із традиційними
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вишиваними рушниками, скатертинами.
«Позичили» навіть піч і плетений тин із
горщиками та чавунцями. Глечики, макітри та
полив’яні миски, як у давно минулі часи, перемовлялися із рогачами та кочергами.
До дрібниць продумала святковий вертеп Олеся Дмитрівна — вона ж і господиня
свята у гарному національному одязі, яка і
господаря (учителя трудового навчання Валерія Луб’яного) змусила виявити неабиякі
артистичні здібності. Додав запалу і вчитель
музики Петро Поєдинок.
Як приємно було дослухатися до кожного слова зимової казки! Дорослі поринули у
чарівний світ дитинства, зі сльозами на очах
підхоплювали слова колядок і щедрівок, а
діти ще й ще відтворювали у різдвяних хороводах та обрядових піснях радість минулих
свят.
Щедрувальниками були восьмикласники — і добре виконали свої ролі. Циганочка (Анастасія Лєснікова), Маланка (Марія
Джунь), Міхоноша (Богдан Гриненко) та Коза
(Павло Павленко) разом із іншими колядниками смакували пирогами, варениками та
різними солодощами, якими щедро обдарували господарі святкової оселі.
Четверокласники, котрі дружно хороводили і витанцьовували, також не залишились

Веселі походи малюків та їхніх батьків
http://lastivka.ucoz.ua/news/rodinne_
sportivne_svjato/2015-01-23-20
У музичній залі ДНЗ «Ластівка» було
гамірно. Старші групи «Маки» (вихователь Олена Осипенко) та «Калинка» (вихователь Марія Скульбедіна) запросили
батьків на спортивні змагання. Інструктор
з фізичного виховання Валентина Костючок, художній керівник та головний організатор дійства, написала сценарій, а
«озвучила» його музичний керівник Олена
Петрова.
Родини Башуків та Андрущенків зма-

ФізкультУРА

лий рік взагалі став «унікальним» з недоплати
перевізникам державних субвенцій.
Взагалі ж, переконані вони, вже давно настав час перейти на адресну дотацію пільговикам. Бо бути й надалі спонсорами держави в пи-

Вишгород

галися у швидкості та спритності в іграх та
естафетах, а майбутні випускники дитсадка не лише вболівали за своїх товаришів та
їхні родинні команди, а й самі завзято бігали,
стрибали, повзали, кидали й ловили сніжки…
Прикрасили захід бадьора музична розминка, пісня про спорт і здоров’я, сучасний танок
і вірші.
У фіналі завідуюча дитсадка Галина Литвиненко подякувала всім за активну участь
у змаганнях і разом із вихователем-методистом Тетяною Власенко обдарувала дітей
іграшками й солодощами, а сімейні команди
— сервізами для приємних чаювань.

без подарунків.
Активно допомагали у підготовці свята
батьки, зокрема Ірина Лупина, Наталя Рудницька, Олена Бурикіна, Наталя Ісакова та ін.
Такі свята об’єднують покоління.
Повертаючись до забутих джерел, що завжди живили дух, оберігали чистоту душі, ми
навчаємося любити і шанувати звичаї і традиції рідного народу.
Саме на цьому наголосила активна
учасниця дійства – завідуюча бібліотекою
Михайлівського Золотоверхого собору Ніна

Макарчук і подарувала кожному маленькому
артисту православного молитовника.
А методист районного відділу освіти Тетяна Ткач навіть заколядувала і заспівала із
різдвяного вертепу. Подякувала за чудову
зимову казку Олесі Дмитрівні, її вихованцям
та батькам заступник директора школи з навчальної роботи Тетяна Солонікова.
У захопленні від побаченого і почутого
були й гості — вчителі початкових класів району. Буде що загадати, і в педагогічний доробок додасться ще одна незабутня сторінка.

Розплата за самообман
12 місяців здоров’я
Віталій НЕДАШКІВСЬКИЙ,
районний лікар-нарколог
(Записав Ігор ПАВЛЮК)
Дзвінок на радіо «Шансон»:
«Дорога редакціє. Я п’ю, курю, вживаю
всі види наркотиків, займаюся безладним
сексом. Благаю, підкажіть, чим іще урізноманітнити своє життя?»
Як не сумно усвідомлювати, але природа нашого щастя дуже прозаїчна, вірніше, хімічна. Відчуття задоволення життям
— не що інше, як складний ланцюг біохімічних процесів. Керують ними особливі
речовини — «гормони настрою». Вони виробляються в головному мозку, причому
не тільки в людей, а й у тварин.
сновні речовини, що впливають
на наш настрій, — ендорфіни.
Якщо у людини достатньо ендорфінів , вона сповнена сил, енергії, оптимізму і почуває себе щасливою. Якщо мало
— стає апатичною. Ендорфіни виробляються
при інтенсивному фізичному навантаженні, у
стані закоханості, бажаної вагітності, сміху,
під дією ультрафіолету та холоду (загартування та сонячні ванни); коли ви отримуєте
позитивні емоції, робите будь-що з любов’ю.
Згадаймо перший дзвінок, першу зарплату, виграш, приїзд родичів, зустріч одно-
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класників тощо. Як ми себе почували? А
якщо ти посадив дерево, виростив сина, побудував дім — позитивні емоції дуже сильно
впливають на наш стан і зберігаються на все
життя.
Це треба заслужити, заробити, знайти
— тоді щастя – справжнє і довговічне та ще
передається нашим близьким. Тоді виробляються гормони радощів і настрою.
Але їх недостатньо через лінощі, малоактивний спосіб життя, і це може спонукати
до прийому штучних та синтетичних речовин. Деякі наркотики (опіати, наприклад)
діють на нервову систему подібно. Але це —
штучне щастя, незаслужене, короткочасне
і викликає страшну хворобу — наркоманію.
Це — плата за обман самого себе. Плата
страшна: ломки, скалічене життя собі та
близьким, втрата всього та всіх і ніякого бажання творити, працювати, займатися справою, щоб отримати справжнє задоволення.
А навіщо? Якщо можна просто вколотися і
забутися. Це — фейк, марево, і за них розплата — страшна смерть.
Бога, організм, самого себе не обдуриш.
Опіати заміщують ендорфіни, і вони перестають вироблятися в нашому організмі. І, як наслідки — стрес, депресія, що спонукають до
вживання наркотиків та розвитку залежності від них. Замкнуте коло, яке самому дуже
важко розірвати, але вихід є…
Звертайтеся до лікаря-нарколога Вишгородської ЦРЛ. Він завжди прийде вам на
допомогу.

Зона

Вишгород
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2015 року
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«Кіборг» із Вишгорода
Депутат Вишгородської районної ради
Костянтин Непоп все життя присвятив армії й Вітчизні. Брав участь у миротворчих
операціях під егідою ООН.
Гасло десантника «Ніхто, крім нас»
стало для Костянтина дороговказом по
життю. Із 26 червня він — на Сході України, у складі підрозділу 95-ої аеромобіль-

ної бригади.
«Пережив» кілька ротацій, у важких боях
за Донецький аеропорт під Пісками був поранений (три «вогнестріли» отримав із засади
терористів). Місяць — у госпіталі, і знову — до
бойових побратимів. Коли наші бійці відійшли
з аеропорту і закріпилися у с. Водяному —
брав участь у найважчих боях.

«Ніхто, крім нас»
Марина КОЧЕЛІСОВА
ФОТО — родинний архів Непопів, газети «Вишгород», газети «Слово» і ДНЗ «Сонечко»

ДЖЕРЕЛО: Довідка Вишгородського райвійськкомату, інтерв’ю Володимира Потапова
«За чисте небо над головою» (див. сайт газети «Слово»)

Герої не вмирають!

Дитячі малюнки, листи і обереги«сонечка» для бойових побратимів передали Костянтину Непопу у Вишгородському дитсадку «Сонечко»
НЕПОП Костянтин Іванович народився
25.09.1979 р. у с. Хотянівка Вишгородського району. Згодом з батьками переїхав до
Вишгорода, де закінчив дев’ять класів у
ЗОШ № 1.
Далі — Київський енергетичний технікум
(закінчив у 1999 р. за спеціальністю «техніктеплотехнік») і два роки у «Тепломережі»: починав слюсарем, а «доріс» до майстра аварійної служби.
Служив у Збройних силах України з
12.05.2000 р. по 25.09.2001 р. начальником
радіостанції короткохвильових радіостанцій малої потужності (в 95-ій аеромобільній
бригаді у Житомирі). По закінченні строкової
служби запропонували перейти на контрактну — саме формувався батальйон, на базі
якого виникли перші підрозділи українських
миротворців.
За контрактом Непоп служив з 25.09.2001
р. по 21.11.2003 р. — командиром відділення.
Після перепідготовки у 2002 р. миротворчу
роту Костянтина відправили на Балкани у

KFOR. Пліч-о-пліч з українцями проходили ний у запас 21.11.2003 р.
Після побаченного на Балканах (корупція
службу підрозділи бельгійський, французький, люксембурзький, згодом — і румун- та продажність місцевої влади) Костянтин
зрозумів, що не хоче такого для України.
ський, невеличкий німецький.
Півтори сотні українських військових вхо- Тому брав активну участь у Майдані 2004дили до складу бельгійського контингенту 2005 рр. Мріяв про матеріально-технічне заБагатонаціональної бригади КФОР «Північ». безпечення Української армії, як у Європі.
Тодійшні лідери Майдану не виправдали
Основа українського підрозділу — аеромосподівань українців, їхнього прагнення до
більна рота й окремий інженерно-саперний
змін. Костянтин Непоп відійшов від політики
взвод, що формувався на базі 95-ої окремої
аеромобільної бригади Північного оператив- — працював в охоронних структурах (фахівного командування Сухопутних військ Зброй- ця з таким досвідом брали на роботу охоче).
Роботу поєднував з навчанням. У 2011 р. заних сил України.
Серби, албанці, інші національності, пра- кінчив ВНЗ «Київський Славістичний універвославні, мусульмани, різні конфесії… — ситет» (за спеціальністю «менеджер митної
«клаптикова» територія Косова (Сербія) була справи»), у 2013 р. — Міжрегіональну академію управління персоналом» (за фахом «мерозподілена ще й зонами впливу «інтернаціональних» бандугруповань, що промишляли неджер з адміністративної діяльності»).
Активна життєва позиція, гасло десантрекетом, торгівлею наркотиками і зброєю.
ника «Ніхто, крім нас» переМісцеві політики ділили між
а-Фішка
могли — на чергових виборах
собою владу, фізично зниу 2010 році до Вишгородської
щуючи як один одного, так і
Вишгородський
районної ради Непоп балосвій народ.
міський Центр творчості
тувався мажоритарником від
Завданням миротворців
«Джерело»
Хотянівки та Осещини — і пебуло — знаходити і вилучати
(вул. В. Симоненка, 3-а)
реміг.
незаконну зброї, встановлюЗАПРОШУЄ
Майдан 2013-го сприйняв
вати у зоні відповідальності
19 лютого 2015
як крик душі українців, Крим і
кожного підрозділу блокпос(четвер) о 18:30
Схід — як небезпеку для моти та перевіряти пішоходів
у актовій залі Центру
лодої держави. Діяв, як має
і автотранспорт. Вилучені
за участю хору «Коралі»
діяти кожна свідома людина,
зброю і наркотики здавали
відбудеться концерт-рекщо має гордість і віру в краполіції — а згодом все це
вієм «Коли стріляють гарще. Разом із «афганцями»
знову опинялося на вулиці
мати, Музи мовчать?»
(представниками Української
(було незрозуміло, де закінспілки ветеранів Афганістану
чується поліція і починається
— УСВА — у Вишгородському районі) надабанда).
Крім того, албанці, плутаючи українців вав різнобічну допомогу армії — у підготовці
з росіянами (їхня зона відповідальності зна- та забезпеченні батальйону міліції особливоходилася неподалік — і вони дуже погано го призначення «Київщина», у комплектації
ставилися до мусульман), обстрілювали й Збройних сил України строковиками і доброзакидали гранатами миротворчі українські вольцями.
Костянтин Непоп був призваний по мобіпідрозділи.
лізації, згідно з Указом Президента України
Костянтин Непоп з 06.12.2002 р. по
25.07.2003 р. у Косово на відповідальному від 17.03.2014 р. № 303, Вишгородським
посту — начальником радіостанції. Звільне- РВК. Після підготовки (з 19.03 по 10.06.2014
р.) вибув для подальшого проходження служби в рідну 95-ту окрему аеромобільну бригаду на посаду головного сержанта.
Загинув 02.02.2015 р. в с. Водяне під Донецьком на Сході України (автівка з бійцями
Української армії підірвалася на фугасі).
Богдан Руденок:
Українець. Розлучений, дочка — Марія
У нього була своя ІСТОРІЯ! Таким він
Непоп, 2012 р. нар. Мати — Віра Григорівна
був, таким він буде в нашій памяті!!!
Непоп, 1947 р. нар., пенсіонерка.

Про Костянтина — його бойові побратими, вишгородці,
хотянівці, всі, хто його знав (із соціальних мереж):
Саша Колеснік:
— Много чего можно сказать хорошего.
Скажу одно — он был НАСТОЯЩИМ!!!
Буду помнить тебя.
Дмтро Лебезун:
Только что узнал, что хороший человек,
настоящий Мужчина, вчера подорвался на
мине в зоне АТО... R.I.P.
Покой вечный подай ему, Господи, и
свет вечный ему да сияет. Да упокоится с
миром. Аминь.
Олена Ігоніна:
— Слов нету... Боль, слезы...
Вечная память...

Корисні телефони

Дервиш Дервиш:
— Знал этого парня. Помню живым после командировки в АТО.
Вечная память... При жизни Костя Непоп был облит грязью в СМИ с ног до головы! Политика — грязная вещь, и черноротые мерзавцы-депутатишки заказали не
один десяток говностатеек.
Пришла война, и Костя пошёл защищать Родину.
Потом вернулся на ротацию. И снова
ушёл...

Кіборги
(мовою оригіналу)
Ігор ПАВЛЮК
Мы — не смертники-авиаторы,
И разрез не раскосый у глаз;
Не спартанцы мы, а — терминаторы…
Или «киборги» — так нас сейчас
Называют враги озверевшие,
Восемь месяцев голый каркас
И развалины обгоревшие
Отбивая без толку у нас…
Из Дербента, Якутска и Выборга
Сотни «ватников» тут полегли…
Шли по сотне на каждого «киборга» —
А сломить ну никак не могли…
Одинаковы или похожие
И патрон, и снаряд, и погон,
И команды, и маты расхожие:
Все — такое же… Только резон
Разный — драться и гибнуть у «ватников»
И у наших усталых ребят.
Вот поэтому путинских «ратников»
Чуть не год отметали назад…
Потому что не их пуповинами
И костями не их казаков
Та земля, что лежит под руинами,
Наполнялась с начала веков.
И давала нам силы в сражениях,
А не 100-вольтамперный заряд.
И спасибо врагам за сравнения,
Что почетнее всяких наград...
И стояли мы насмерть…
Спасения и пощады не ждали,
чтоб там
стало ясно всем без объяснения –
Будет им украинский Вьетнам!

Інформаційна, організаційна та правова допомога учасникам АТО та їх родинам

«Гаряча лінія» Обласного штабу допомоги учасникам АТО та їх родинам при Київській обласній державній адміністрації —
(044) 286-17-39; 067-240-40-15.
Обласна робоча група з питань надання
правової допомоги учасникам АТО — (044)
286-87-80; (044) 462-49-16.
Соціальне забезпечення — (044) 206-7486, (044) 206-74-87.
Служба у справах дітей та сім’ї КОДА —
(044) 286-77-37.
Обласний військовий комісаріат — (044)

484-62-59.
Головне управління Держземагентства
у Київській області — (044) 409-23-35, (044)
409-23-36.
Управління пенсійного забезпечення військовослужбовців та деяких інших категорій
громадян Головного управління Пенсійного
фонду у Київській області — (044) 425-84-17.
Благодійний фонд розвитку та захисту
Київщини — 096-381-43-44.
Генеральний штаб АТО — (044) 503-0521, (044) 206-48-08.

Міністерство оборони України — (044)
454-43-37, (044) 253-04-71.
Пошук поранених і загиблих — (044) 25569-55.
Пошук полонених та зниклих безвісти —
0800-501-482, (044) 235-63-67, (044) 244-0755.
Пошук російських військових — 096-88780-94.
DOHБАСС-SOS — 050-943-42-28, 068545-17-96, 063-785-11-36.
Волонтерська сотня, ЦВГК — 050-633-31-95.

Запис волонтерів — 093-58-58-464.
Волонтерська гаряча лінія допомоги АТО
— (044) 206-48-08.
«Гаряча лінія» АПУ — (044) 255-69-55.
«Гаряча лінія» СБУ — 0800-501-482.
Колцентр МВС — (044) 254-91-02,
0800-50-02-02.
Міграційна служба — (044) 468-01-01.
Державна служба України у справах ветеранів війни та учасників антитерористичної
операції — (044) 281-08-50,
(044) 281-08-48.
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Мозаїка

2015 року

Чисто там, де ми, і навколо нас
Добрі новини
Влас. інф.
4 лютого мешканці буд. 3-б
на вул. Ю. Кургузова (ініціативна група Леоніда Буткевича) не
чекали на чарівників. Власними
силами вони закупили мішки,
принесли бензопилу для поваленого сухостою і прибрали

сухе гілля та зібрали сміття (нарізно — папір і пляшки) в прилеглих до будинку ярах і лісопосадці.
Міські комунальники пообіцяли вивезти зібране сміття. Завантаження 5 тонн непотребу беруть
на себе мешканці. «Моє подвір’я»
для жителів «пентагону» — не
пусті слова. Вони переконані: «Чисто там, де ми, і навколо нас».

Вишгород

А ти вже ПЕРЕДПЛАТИВ ««Âèøãîðîä
Âèøãîðîä»» на 2015 рік?
У Вишгороді відділ передплати
Центру поштового зв’язку №10
(пл. Т. Шевченка, 2) працює: понеділок —
п’ятниця, з 8:30 до12: 30 і з 13:30 до 17:30.
Тел: (04596) 54-349

Вартість передплати: 1 місяць — 7,05 грн +
послуги пошти (п. п.) 0,90 грн; 3 місяці — 21,15
грн + п. п. 2,10 грн; 6 місяців — 42,30 грн + п. п.
2,55 грн; 1 рік — 84,60 грн + п. п 3,90 грн.
Увага! Із другого півріччя ціни зміняться

Індекс газети «Âèøãîðîä» у Каталозі місцевих періодичних видань 40007.
Хочте — вірте, хочте — перевірте

Рік Дерев’яної Кози (вівці) розпочинається 19 лютого і буде емоційним, насиченим різними подіями, вдалим для бізнесу
й розвитку, а ще — допоможе врегулювати конфлікти.
ОВНАМ доведеться навчитися стримувати свої
емоції, бути обачними й підтримувати гарні відносини
з людьми. Новий рік дасть
Овнам можливість розширення або відкриття власного бізнесу, але
при цьому важливо не переоцінити свої фінансові реалії.
Саме Овни в 2015 році будуть одружуватися, а сімейні Овни зміцнять свої почуття. У
наступаючому році важливо стежити за своєю фізичною формою, контролювати хронічні
захворювання й правильно харчуватися.
Для ТЕЛЬЦІВ цей рік
буде вдалим насамперед
у професійний діяльності:
з’явиться можливість спростити, змінити й повернути у
свою сторону багато процесів. Тельці, частіше, ніж інші
знаки Зодіаку, будуть відкривати свій бізнес,
починати щось нове, прибуткове і цікаве, що
рано або пізно вплине на їхні доходи у кращий бік.
В особистих відносинах у Тельців можливі конфлікти з партнером, які можна буде вирішити за допомогою спокійних переговорів.
Важливо стежити за здоров’ям, тому що зірки показують високий ризик хвороб і травм.
Для БЛИЗНЮКІВ 2015
рік принесе позитивні й багатообіцяючі події, завдяки
яким вони зможуть відчути
себе забезпеченими і захищеними, поліпшити матеріальне становище й завести
корисні знайомства. Фінансове становище
залежатиме багато в чому від налаштування
на роботу, але якихось серйозних проблем не
буде. Якщо Близнюк захоче — він завжди заробить грошей.
В особистих відносинах можлива зміна
партнера, пошук нових захоплень і відчуттів.
Щоб витримати подібне навантаження на організм, варто подбати про здоров’я, звернувши увагу на серцево-судинну систему й тиск.
РАКИ зможуть випробувати себе, спробувавши
щось нове й незвідане. Головне — не злякатися й не
зупинитися, а змінити те, що
не влаштовує. Наприклад —
стару роботу; подумати про
перспективність особистих і дружніх відносин. Новий 2015 рік може виявитися для Ра-

2015 рік: що віщують зорі
ків складним у фінансовому плані, тому що
більше часу вони приділятимуть домашнім
турботам і відносинам.
Особисте життя Раків буде вирувати: нові
зустрічі, флірт, весілля й розлучення, цього
року може бути все. Для того, щоб уберегти
себе від стресу, Ракам варто частіше відпочивати, відволікатися від проблем, проводячи
час на природі й займаючись улюбленим хобі.
ЛЕВАМ
доведеться
стримувати свій незалежний
характер і попрацювати над
зміцненням відносин з партнерами й керівництвом, щоб
залагодити можливі проблеми в професійній сфері.
Розв’язавши проблеми на роботі, Леви зможуть присвятити час особистим справам і повноцінному відпочинку.
Через любов Левів до широких вчинків у
2015 році в них можуть виникнути проблеми
з фінансами. В особистому житті Левів усе
буде чудово, але тільки, якщо й тут вони виявлять стриманість і вірність.
ДІВИ будуть повні сил,
бадьорості, заряджені на роботу й готові до нових звершень. Зросте вплив Діви в
родині й колективі, що допоможе вигідно й правильно
вибудувати відносини з рідними й колегами.
Бережливість і ощадливість Діви знадобляться, тому що саме вони в цьому році допоможуть нагромадити й примножити фінанси — як удома, так і на роботі.
У сфері любовних відносин Діви більше
приділятимуть уваги зовнішньому враженню,
ніж реальним почуттям. Непевність у власних
силах може вилитися в контроль і обмеження
партнера, що згодом переросте в конфлікт. У
2015 році Дівам варто стежити за хронічними
захворюваннями, контролювати стан шлунка
й печінки.
Народжені під знаком
ТЕРЕЗІВ зможуть зробити
вирішальний крок у своєму
житті: звільнитися з обридлої
роботи й у відкрити власну
справу, домогтися підвищення по службі чи одержати
довгоочікувану пропозицію руки й серця.
Фінансова сфера Терезів у 2015 році не відрізнятиметься особливою позитивною динамікою, тому варто почати збирати гроші, розтрачуючи їх лише на найважливіше й бажане.
Любовні відносини можуть привести як до
абсолютного щастя, так і до повного краху,
залежно від ключових рішень, які доведеться

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

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

ТАЛОН БЕЗПЛАТНОГО ОГОЛОШЕННЯ
7.02.2015 року
ТЕКСТ ОГОЛОШЕННЯ
(в газеті друкується не
більше 7 слів)
№ рубрики___________
на «__»_________2013р.

писати друкованими літерами

Ваші дані
(в газеті не друкуються)

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

Останній термін подання безкоштовних оголошень - вівторок до 12.00

приймати саме Терезам. У родинах Терезів
може очікуватися поповнення, тому не забувайте стежити за своїм гормональним станом і функціями статевої системи.
СКОРПІОНИ досягнуть
усього, чого побажають, і
навіть більше — як у напрямку кар’єрного росту, так і в
плані фінансів — якщо поставлять перед собою чітку
мету й виявлять необхідні
зусилля. Скорпіон може перейти на керівні
посади, залучаючи до своїх ідей небайдужих
людей і професіоналів. Підвищення по службі
подарує можливість трохи потранжирити або
вкласти гроші у свій особистий новий проект.
У 2015 році в Скорпіона активізується
любовна й сексуальна енергія. Важливо, щоб
партнер відповідав тією ж емоційністю, у іншому випадку — можуть виникати конфлікти й непорозуміння. Хоча правильний спосіб
життя — зовсім не кредо Скорпіона, в цьому
році бажано приділяти увагу своєму імунітету
й стежити за якістю харчування, тому що під
ударом може виявитися робота шлунковокишкового тракту.
Для СТРІЛЬЦІВ 2015 рік
— шанс виправити наслідки
року минулого. Тому, якщо
буде потреба, приступайте
до налагодження свого особистого життя й професійної діяльності буквально із 1
січня. Зірки обіцяють Стрільцям можливість
творчої реалізації й спілкування з людьми,
близькими за духом. А в наш час це дорогого
коштує.
Особливого фінансового успіху в Стрільців не буде, але, раціонально використовуючи наявні гроші, вони зможуть протриматися
на плаву й придбати все необхідне.
Любовна сфера Стрільця буде багата
новими почуттями й відчуттями в емоційній
і сексуальній сфері. Можливі нові відносини,
але навряд чи вони будуть тривалими. Варто приділити увагу своїй дихальній системі,
зайнятися дихальною йогою, плаванням чи
бігом.
Цей рік додасть КОЗЕРОГАМ гнучкості, зробить
їхні аргументи досконалішими, що дозволить піднятися
кар’єрними сходами. А свої
нові ідеї Козерог зможе використовувати для успішного розвитку бізнесу. Козероги навряд чи
будуть мати потребу в грошах, тому що чітко
розподілять усі свої заощадження, розрахо-

вуючи тільки на себе. Не варто зв’язуватися
з позиками й кредитами.
У любовній сфері активність Козерогів
зменшиться, відносини можуть зайти в глухий кут. Для того, щоб не втратити партнера, Козерогам варто не забувати про любов
і ніжність, не утомлюватися завойовувати й
підкорювати кохану людину. Здоров’ю варто
приділити особливу увагу, зірки передвіщають проблеми з імунітетом, станом нервової
системи, волоссям і шкірою.
Головним
правилом
ВОДОЛІЇВ має стати девіз
«Не вішати носа!» — і тоді
в них з’являться всі шанси
на успіх. Комунікабельність,
нові корисні знайомства,
а також підтримка старих
дружніх зв’язків допоможуть Водоліям у 2015
році знайти себе в бізнесі. Допоможе уникнути фінансових складностей через ризиковані
пропозиції й нові проекти здатність доводити
почате до кінця, визнавати свої помилки й
робити з них необхідні висновки. Чарівні і харизматичні, Водолії викликають прихильність
до себе в кожного (до того моменту, поки не
з’являться справжні почуття), але самі не завжди відповідають взаємністю, боячись втратити жадану волю. Приділіть потрібну увагу
своєму здоров’ю, брак вітамінів може позначитися на кістках і суглобах.
У РИБ обов’язково збудеться все задумане. Рік
Кози принесе їм віру в себе,
в успіх і вміння відстоювати свою точку зору. Повага
колег допоможе знайти поважне місце в колективі,
одержати необхідну підтримку, а, можливо,
і підвищення.
Доведеться багато й ретельно трудитися,
щоб збільшити свої доходи. Наявні заощадження варто вкласти у справу й фінансово
допомогти родичам і близьким.
Навряд чи будуть серйозні зміни в особистих відносинах: шлюби будуть стабільними, а ті, хто ще тільки мріє знайти свого
партнера, не завжди будуть задоволені
сформованими стосунками.
Рибам слід приділяти увагу своїй вазі,
стану зубів, шкіри й судин, тому важливо
збалансувати дієту, необхідні спортивні заняття в басейні чи фітнес-центрі.
***
Усе це — суцільна «китайська грамота».
Нехай, незалежно від гороскопу, 2015 рік буде
для вас вдалим і добрим! Ще раз нагадуємо:
рік Кози розпочнеться 19 лютого. Зустріти
його слід без боргів, у чисто прибраному домі,
в новому одязі, за багатим столом — з рисом,
локшиною, рибою, салатами, морепродуктами
і солодкою випічкою. Не забудьте про стиглі
мандарини — символ багатства й достатку.

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