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

Пам’ятник — під охорону держави > 3
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Програми-2015 > 4-6, 11-12

Відмінено пільги для...

МИРна СПРАВА

> 14

Офіційно

Про скликання позачергової
ХLIIІ сесії Вишгородської
міської ради VI скликання

> 15
Вишгородська кухарська рота
Від усіх жінок України — смачного вам, наші любі та дорогі захисники

А ти вже
ПЕРЕДПЛАТИВ
«Âèøãîðîä
Âèøãîðîä»»
на 2015 рік?
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
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

Індекс газети
«Âèøãîðîä» у Каталозі
місцевих періодичних
видань 40007.

Розпорядження від 12 лютого 2015 р. № 2
Керуючись ч. 9 ст. 46 Закону України «Про
місцеве самоврядування в Україні», скликати
позачергову ХLIІI сесію Вишгородської міської ради VІ скликання 17 лютого 2015 року
о 10:00 у залі засідань адмінбудинку (пл. Т.
Шевченка, 1) з таким порядком денним:
1. Про внесення змін та доповнень до рішення Вишгородської міської ради № 42/6
від 15.01.2015 р. «Про встановлення плати за
землю на території міста Вишгорода».
Міський голова В. РЕШЕТНЯК

а-Фішка
Вишгородський міський Центр
творчості «Джерело» (вул. В. Симоненка, 3-а)
ЗАПРОШУЄ
19 лютого 2015 (четвер) о 18:30 у актовій залі Центру за участю хору «Коралі» відбудеться концерт-реквієм «Коли
стріляють гармати, Музи мовчать?»

Про що домовилися в Мінську:
заяви і документи «нормандської четвірки»
ДЖЕРЕЛО: ТСН
«Нормандська четвірка» провела в ніч
на 12 лютого одні з найбільш важливих переговорів у сучасній історії Європи.
Петро Порошенко, Ангела Меркель, Франсуа Олланд і Володимир Путін протягом 17
годин за закритими дверима вирішували, як
припинити війну на Донбасі. Що відбувалося
в переговорній – невідомо, відомий лише підсумок: сторонам вдалося домовитися про припинення вогню на Донбасі.
Про що домовилися
Бойовики та українські військові повинні
припинити вогонь опівночі 15 лютого. Після
цього сторони почнуть відведення важкого
озброєння – таким чином, щоб «зона безпеки» становила від 50 до 140 кілометрів.
Також бойовики і військові повинні обмінятися полоненими у форматі «всіх на всіх». На
це було виділено 19 днів з моменту підписання документів. Крім того, Президент України
Петро Порошенко заявив, що була досягнута
домовленість про звільнення з російського полону Надії Савченко. Зараз з цього приводу
очікуються пояснення російської сторони.
Також, згідно з підсумками переговорів,
Україна проведе конституційну реформу в
інтересах жителів Донбасу і забезпечить амністію для всіх громадян, які брали участь у
бойових діях. ОБСЄ, зі свого боку, повинна
стежити за режимом припинення вогню і за
виведенням з України всіх іноземних озброєнь, формувань, техніки і найманців.
Які документи підписали
Результатом
багатогодинної
зустрічі
«нормандської четвірки» в Мінську став підписаний «Комплекс заходів щодо виконання
мінських угод». В доповнення до основного
документу була прийнята декларація, в якій
зазначено, що лідери схвалюють «Комплекс
заходів щодо виконання Мінських угод», прийнятих і підписаних 12 лютого 2015 року.
Головні пункти «Комплексу заходів»:
1. Негайне і повне припинення вогню в До-
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нецькій і Луганській областях, яке має розпочатися в 00 годин 00 хвилин (київський час)
15 лютого;
2. Виведення усіх іноземних збройних
формувань і найманців з території України під
наглядом ОБСЄ;
3. Початок діалогу про проведення місцевих виборів на Донбасі;
4. Обмін всіх заручників в зоні українського конфлікту має бути здійснений за принципом «всіх на всіх» не пізніше, ніж на п’ятий
день після відводу важких озброєнь;
5. Сторони повинні забезпечити безпечний доступ, доставку, зберігання та розподіл
гуманітарної допомоги;
6. Забезпечити помилування і амністію
шляхом введення в чинність закону, що забороняє переслідування і покарання осіб у
зв’язку з подіями, що мали місце в окремих
районах Донецької і Луганської областей
України;
7. Визначення модальностей повного відновлення соціально-економічних зв’язків,
включаючи соціальні перекази, такі як виплата пенсій та інші виплати;
8. Проведення конституційної реформи
в Україні із набуттям чинності до кінця 2015
року нової Конституції, яка передбачає ключовим елементом децентралізацію, а також
прийняття постійного законодавства про особливий статус окремих районів Донецької та
Луганської областей;
9. Інтенсифікувати діяльність Тристоронньої Контактної групи, в тому числі шляхом
створення робочих груп щодо виконання відповідних аспектів Мінських угод. Вони будуть
відображати склад Тристоронньої Контактної
групи.
Реакція після переговорів
Фінальний документ за підсумками переговорів підписували не президенти, а «контактна група», до якої увійшли представники самопроголошених «ДНР» і «ЛНР». Це означає,
що представники погодилися з тим, що вирішили лідери чотирьох країн. Олланд і Меркель

Ціна
миру

прокоментували угоду дуже стримано.
Президент Франції Франсуа Олланд
вважає, що досягнуті в Мінську домовленості
стали полегшенням для Європи. Він підтвердив, що в Мінську сторонам вдалося виробити
«глобальну» угоду з ряду спірних питань.
Він додав, що для врегулювання конфлікту «належить виконати ще багато роботи, але
є реальна можливість поліпшити ситуацію в
Україні».
Канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила, що Путіну довелося натиснути на бойовиків на Донбасі, щоб вони погодилися на
припинення вогню в зоні конфлікту. Меркель
також зазначила, що не має ілюзій у зв’язку
з підсумками переговорів у Мінську, і попередила, що для досягнення миру в Україні залишається багато перешкод. Вона сказала, що
для досягнення миру в Україні залишається
«дуже, дуже багато роботи», але тепер «для
нас є проблиск надії».
Президент України Петро Порошенко
заявив, що переговори в «нормандському
форматі» проходили напружено і Україні висувалися ультимативні умови. «Це було непросто, і фактично нам виставляли всякі неприйнятні умови, відходи, зливи. Ми не пішли на
жодні ультиматуми і чітко проявили позицію,
що припинення вогню має відбутися без попередніх умов», – сказав Президент України.
Думка політологів
Мінські переговори щодо ситуації на
Донбасі завершилися позитивно, але не допомогли остаточно врегулювати військовий
українсько-російський конфлікт. Таку думку
висловив у коментарі ТСН.ua політичний аналітик Інституту Євро-Атлантичного співробітництва Володимир Горбач. «Нормандська
четвірка» в Мінську на найвищому рівні розглядала питання, що входять в компетенцію
тристоронньої контактної групи, тобто питання досить технічного характеру, зазначив Горбач. Тим не менш, він вважає, що результат
тривалих переговорів можна назвати позитивним.
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Громада

Вишгород

Резолюція за результатами зустрічі лідерів громадських
Ти можеш змінити
організацій, депутатів, активних учасників Революції
країну на краще
Гідності та Євромайдану
Громадянин
5 лютого 2015 року, мала зала адмінбудинку, пл. Т. Шевченка, 1, м. Вишгород
Ми, учасники зустрічі, стверджуємо що Революція Гідності, яка почалася з Євромайдану 22 листопада
2013 року у м. Києві, призвела до повалення режиму Януковича та повернула Україну до цивілізованного світу, — не завершилася тому, що була
перервана діями сусідньої держави.
Революція зірвала плани повної й
остаточної колонізації України. Саме
тому Москва розв’язала війну, вдавшись до анексії Криму та агресії на Донбасі.
З останніх повідомлень відомо, що
московський агресор, підтримуючи
сепаратистів, пішов у наступ по всьому фронту: при цьому застосовуються
тяжкі види озброєння, що завдають
страшної руйнації містам, селам та інфраструктурі України, спичиняють багатотисячні жертви серед мирного населення, у тому числі дітей.
Розстрілом тролейбуса в Донецьку,
автобуса у Волновасі та житлового масиву в Маріуполі агресор переступив усі
межі. Світова спільнота різко засуджує
агресивну політику Москви щодо України, анексію Криму та варварства на
Донбасі.
Маріонеткові терористичні формування так званих ДНР та ЛНР по суті
своїй є терористичними організаціями, а Росія — державою-агресором. У
відповідь на загострення ситуації ми,
представники громадськості Вишгородщини, маємо на меті змобілізувати передових, небайдужих людей, активістів,
представників громадських організацій
на рішучі дії з метою недопущення дестабілізації ситуації на наших теренах.
Останні вибори до ВР України показали, що байдужість громадян, використання адміністративного ресурсу
та повна бездіяльність правоохоронних
структур призвели до обрання депутатом мажоритарного округу людини,
яка свідомо голосувала проти народу
України 16 січня 2014 року. Наголошуємо, що найбільшу загрозу несе в собі
беззаконня і корупційна діяльність відповідальних державних службовців.
Яскравим прикладом цьому є розкрадання земель у місті Вишгороді й околицях, вимагання хабарів у підприємців
та громадян, підрив довіри до виборчого
права корупційними діями окремих виборчих штабів.
Це стало можливим за повної бездіяльності правоохоронних органів і

прокуратури, корумпованої судової
системи. Безвідповідальна корупційна діяльність державних службовців
твориться на тлі падіння виробництва і
втрат робочих місць.
Заробітні плати знижуються, населення бідніє, в той час як інфляція досягла 30%, а ціни зростають. У цій ситуації
обрана нами влада, депутати районної
та місцевих рад не демонструють пошуку шляхів щодо випередження кризових
ситуацій, щоб захистити найбільш вразливі верстви населення, використовуючи всі наявні ресурси району.
Наголошуємо, що в ситуації війни,
коли найкращі сини України віддають
свої життя у протистоянні з агресором,
значна частина депутатів районної ради
саботують її роботу, піддаючись впливу
антиукраїнських сил. Зокрема, депутати Вишгородської міської ради не можуть чи не хочуть зупинити розкрадання
земель.
Колективний саботаж та злочинна безвідповідальність посадових осіб
у державних органах руйнують устої
ослабленої війною держави і загрожують безпеці громадян, підривають віру
в майбутнє. Пора цьому покласти край.
А тому вважаємо, що в такий непростий час, коли нова влада ще не зміцніла, не оновила силові структури і суди,
ми, представники громадських організацій та небайдужі громадяни, об’єднуємо
свої зусилля навколо Народної ради м.
Вишгорода та Вишгородського району — для стабілізації ситуації. Пропонуємо всім, хто відчуває відповідальність
за долю країни, за майбутнє своїх дітей
і близьких, приєднуватись до наших
лав. Ми відкриті всім добрим людям,
об’єднанням громадян, асоціаціям.
Головні завдання Народної ради м.
Вишгорода та Вишгородського району:
— підтримувати політику уряду та
Верховної Ради щодо звільнення української землі від агресора;
— всією громадою працювати на
нашу перемогу;
— вимагати публічного засудження
діяльності злочинних організацій — Комуністичної партії та Партії регіонів як
спонсорів та посібників братовбивчої війни в Україні;
— організувати контроль за діяльністю місцевих рад і державних установ;
— відновити вплив на кадрову політику в державних структурах району — через конкурсний відбір, вимагати

ФОТО – архів БФ

У Благодійному фонді святої Ольги
відбулася зустріч з ветеранами війни та
праці, членами громадської благодійної
спілки «Онкочорнобиль» та представниками громади міста.
Ініціатор зустрічі – депутат міськради
Олексій Момот розповів про роботу Вишгородської міської ради VI скликання, про
затвердження бюджету міста на 2015 рік
та відповів на запитання присутніх стосовно нагальних проблем кожної сім’ї. А люди

Ігор ТИХАН, голова Громадської ради
ФОТО — архів І. ТИХАНА, спеціально для «Вмшгорода»

На Київщині участь у діяльності Громадських рад
беруть понад 217 громадських об’єднань. Зокрема, у
Вишгородському районі — 20. Громадська рада Вишгородського району почала свою роботу 26 січня 2015
року.
аме Революція Гідності, бажання змінити нашу
країну і зберегти її на майбутнє для наших дітей покликали людей до Громадських рад. У
Громадської ради сьогодні є законні підстави впливу як на
очищення влади, так і на докорінну зміну системи влади
взагалі.
В умовах особливого стану в Україні всі патріоти мають об’єднатися навколо побудови держави, в якій кожна
людина має не просто відчувати свою необхідність, а й реально впливати на власне життя. Тому саме перед Громадськими радами суспільство поставило завдання виконати
вимоги Майдану: моніторити діяльність органів виконавчої
влади та місцевого самоврядування, правоохоронних органів і посадових осіб, а також вносити пропозиції щодо
реформування суспільства та його консолідації.
Навіть ті, хто не ввійшов до ради, але є активістами і
патріотами, сьогодні мають можливість донести свою позицію, висловити думки і побажання та вплинути на прийняття рішень у місті й районі.
Активіст, патріот, свідомий громадянин! Ти можеш змінити країну на краще!
Наш контактний телефон: (04596) 54-443. Електронна
пошта: gromrada96@ukr.net.
До Громадської ради при адміністрації мали змогу увійти і увійшли найактивніші представники громадськості
району. Наскільки активна громадськість і наскільки при
цьому готова конструктивно працювати в правовому полі,
свідчать цифри: 217 громадських організацій виявили
бажання працювати в Громадській раді області, 20 — в
районі. Чи при цій активності перейдемо від демагогії до
конструктиву, до реальних дій, бо Громадська рада в сьогоднішніх умовах — реальний дієвий механізм — провідник думки громади, зв’язуюча ланка між громадою і владою, певний стимул для влади.
Громадська рада готова вислухати думку кожного і почути кожного.

С

Депутатські будні

У благодійному фонді
Маргарита ОЛАБІНА,
член ради ветеранів війни та праці
міста Вишгорода

відставки керівництва РДА Вишгородського району, посадовців, які були співучасниками злочинного режиму;
— сприяти якнайшвидшому створенню люстраційної комісії в районі, активно долучатися до збору інформації,
вивчення діяльності корупціонерів з висновками та передачею всіх фактів зловживання до правоохоронних органів;
— об’єднати фахівців для розробки
нової стратегії економічного та соціального розвитку району на 2016-2020 рр.;
— об’єднати зусилля громади у підготовці до майбутніх виборів до обласної, районної та місцевих рад;
— представляти і захищати законні
інтереси громади та кожного громадянина;
— одержувати від органів державної
влади і управління та органів місцевого
самоврядування інформацію, необхідну
для реалізації своїх цілей і завдань;
— вносити пропозиції до органів
влади і управління;
— розповсюджувати інформацію
про свою діяльність через ЗМІ;
— сприяти безпосередній участі
громадян у прийнятті важливих рішень
щодо соціального, екологічного, духовного й інших напрямків розвитку територіальної громади району — через
ініціювання скликання віче, громадських
слухань та іншими способами, передбаченими законодавством України.
Закликаємо всіх активних та небайдужих об’єднуватись навколо Народної
ради Вишгородського району! В громадах сіл, міст, містечок — брати ситуацію
в свої руки! Надавати підтримку та допомогу тим представникам влади, що
працюють на благо України.
З нами Бог!
За нами правда!
Так переможемо!
Слава Україні!
Героям слава!
Від координаційної ради Народної ради м. Вишгорода та Вишгородського району:
Буткевич Леонід Іванович —
Самооборона КО, м. Вишгород
Дзюба Олександр Миколайович
— Народна рада, с. Лебедівка
Поліщук Тетяна Ігорівна —
громадський активіст, м. Вишгород
Сторожик Іван Іванович —
активіст Євромайдану, с.Хотянівка
Юречко Микола Іванович —
громадський активіст, м. Вишгород

цікавились цінами на ліки для ветеранів та
створенням аптеки для цієї категорії громадян, комунальними тарифами (водо- і теплопостачання тощо) і отримали конкретні
відповіді, якими залишилися задоволені.
Тепла й відкрита зустріч завершилася «солодкими подарунками». Президент
фонду Володимир Малишев вручив кожному «медові відерця» (мед, зібраний у
буджацьких степах, – Бесарабія (Україна).
Подарунки придбані за фінансової підтримки Олексія Момота і його друзів.
Присутні щиро дякували організатору
за проведену зустріч та бажали депутатському корпусу міста плідної роботи на
благо вишгородської громади.

Депутат Анатолій Шока
у сквері на вул. Луговій

Постійно серед людей
Анатолій ШОКА, депутат-мажоритарник
ФОТО — архів газети «Вишгород»

Зустріч з ветеранами

На похоронах Костянтина Непопа я побачив
до тисячі людей. Вишгородці зустрічали загиблого Героя на колінах, із свічками і державними
прапорами в руках — люди чекали вздовж вул.
Набережної з півшостої до піввосьмої ранку.
Хотянівський сільський Будинок культури не
вміщав усіх, хто прийшов попрощатися із земляком — депутатом райради, людиною небайдужої
вдачі. Прийшли люди різного віку, переконань,
віросповідань і політичних вподобань. Я побачив

справжнє єднання українців у час біди.
Це і добре, і погано. Добре, бо вміємо гуртуватися. Погано, що лише такі трагічні події об’єднують
громаду. Хотілося б, аби нас об’єднувало не горе,
а добрі справи.
Нині всі патріоти допомагають один одному.
Допомога — гасло життя мого і моїх друзів: допомагати вишгородцям, яким нелегко живеться,
зокрема — родинам воїнів АТО. Причому робити
добро не разово, перед виборами, і не задля піару,
а постійно — як ми, депутати-мажоритарники, які
щоденно — у свята і в будні — спілкуються з людьми. А люди, вони підкажуть — ЩО, ДЕ і ЯК робити.

Вишгород

Наше місто

Під охорону держави

Пам’ятник Тарасу
Катерина ЗУРМА
ФОТО — Андрій МАКСІМОВ, «Вишгород»

У № 5’2015 (див. стор. 16) вишгородці
прочитали про відновлення національної святині — Межигірського Спасо-Преображенського монастиря. На пресконференції «Інтерфакс-Україна» про це
говорили науковці, краєзнавці, священики
й благодійники. А представники Міністерства культури пообіцяли, що Межигірський монастир увійде до держреєстру
нерухомих пам’яток України.
За інформацією зав. відділу краєзнавства Київського обласного центру охорони
та наукових досліджень пам’яток культурної
спадщини Управління культури Київської обласної держадміністрації Олени Бреяк, консультативна рада Мінкульту вже затвердила
таке рішення. Далі все залежить від того, чи
Монастир вважатиметься пам’яткою національного значення (тоді необхідна відповідна
Постанова Кабінету Міністрів України) або
місцевого (у такому разі достатньо постанови
Міністерства культури).
На цю гарну новину — і на подальшу від-

Тепло на місцях — за фактом
Влас. інф.

Тарифи

До редакції газети «Вишгород» і в
міськраду телефонують і приходять
вишгородці. Тема запитань — рахунки.
І якщо про коригування тарифів на водопостачання і водовідведення вишгородці знають і брали активну участь в
обговоренні (див. газету «Вишгород»
№№ 49-50‘2014), то щодо надання тепла
і складових тарифу на централізоване
теплопостачання редакція звернулася
до Вишгородського районного комунального підприємства «Вишгородтепломережа».
а інформацією Галини Коваль,
заступника
директора
ВРКП
«Вишгородтепломережа»,
із
21 листопада 2014 вступили в силу тарифи, затверджені Національною комісією, що здійснює державне регулювання
у сфері енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) — постанову № 146 від
17.10.2014 р. див. на сайті НКРЕКП.
Раніше було 4 грн 44 коп. за 1 кв. м
опалювальної площі (загальна площа помешкання без урахування балконів). Із 21
листопада тарифи на послуги з централізованого опалення, що надаються населенню, є такими:
— для абонентів житлових будинків з
будинковими та квартирними приладами
обліку теплової енергії – 416 грн 35 коп. за
1 Гкал;
— для абонентів житлових будинків без
будинкових та квартирних приладів обліку
теплової енергії — 12 грн 96 коп. за 1 кв. м
за місяць упродовж періоду надання послуги централізованого опалення (відповідно
до розпорядження ВРДА про початок та закінчення опалювального сезону: орієнтовно
— з середини жовтня до середини квітня).
Там, де є лічильники тепла, вартість
опалення залежить від температури надворі та показів приладу і тривалості періоду
зняття показників (25 днів чи 34 дні).
Приклад. На вул. В. Симоненка, 5 (де є
будинковий лічильник тепла) у грудні (покази знято за 28 днів) вартість опалення 1 кв.
м складала 6 грн 65 коп. У січні – 7 грн 99
коп. (покази знято за 32 дні).
Відповідно, тепло у двокімнатній квартирі загальною опалювальною площею
(без балкона) 42,3 кв. м у грудні обійшлося

З

Сигнали безпеки

«Заробили»
На початку року до Вишгородського райвідділу міліції надійшла заява від
громадянина Франції про те, що невідомі
особи погрозами вимагають у нього 400
тис. грн.
20 січня УБОЗ затримав «на гарячому» зловмисників — двох 24-річних
місцевих мешканців, один — раніше був
засуджений.
Відкрито кримінальне провадження
за ч. 2 ст. 189 Кримінального кодексу
України (вимагання), яка передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на
строк від трьох до семи років.

Внимание!!!
22 января был свидетелем и участником следующей ситуации. В 13:20 у
«электрического» фонтана возле «Биллы» услышал, как молодая женщина
требует от какого-то кавказца вернуть
телефон. Тот явно нервничал, нёс что-то
в стиле «сейчас принесут».
В общем, телефон он из кармана
выбросил. Попытались его задержать,
но кавказец достал нож. А поскольку
люди мы законопослушные, оружия не
имеем (а жаль) и на нож прыгать неохота, «гость города» этим и воспользовался.
Так или иначе, ЛЮДИ: будьте бдительны, работает карманник. Фото, к со-

будову Межигірського монастиря вишгородці
вже чекають. Між тим, у самісінькому центрі
Вишгорода є пам’ятник Тарасу Шевченку,
який дотепер не охороняється державою!
Ще у 2002 році газета «Вишгород»
(12.10.2002, стор. 7) якраз порушила це питання. Ба навіть організувала зустріч скульптора Івана Липовки і архітектора Олега Распопіна.
За останні 8 років за пам’ятник Кобзарю взялася вишгородська громада на чолі з
міським головою Віктором Решетняком. Поновлено мармурову облямівку колон, навколо погруддя розчищено хащі, з’явилися нові
лави і газони. Та от щодо державної охорони
не склалося…
Між тим, в Україні — та й у всьому світі — не так багато пам’ятників МОЛОДОМУ
Шевченку. Саме тоді, у червні 1843, Тарас
Григорович приїздив з Петербурга до Києва
з проїзним документом від Академії мистецтв
— і разом із П. Кулішем і М. Максимовичем
побував у Вишгороді та в Межигір’ї (Дзвонкову криницю дотепер називають Тарасовою).
В альбомах Т. Шевченка з’явилися малюнки
вишгородських схилів, монастиря, побутові
замальовки, а в Шевченковій поемі «Чер-

Депутатська трибуна

у 281 грн 30 коп. (період 28 днів), а у січні, відповідно, — 337 грн 98 коп. (період 32
дні).
Дахові котельні — тема окремої розмови. Подорожчання холодної води перекриваємо за рахунок власних збитків.
***
Коментар Олександра Ростовцева,
заступника Вишгородського міського
голови:
— Насправді тепло — не одна, а дві
теми: сфера відповідальності і повноваження місцевих рад.
З одного боку, надавати послуги мають підприємства з відповідною ліцензією.
КПЖ і КГ не має права займатися виробіткою і поданням тепла та закупівлею газу,
для цього є спеціалізоване підприємство —
ВРКП «Вишгородтепломережа». З іншого,
політика тарифів — непідвладна місту.
Наочні приклади: вартість води і тепла.
Ми неодноразово інформували вишгородців про згубну політику «Київводоканалу»,
що спочатку кілька років тому зрівняв тарифи на водопостачання і водовідведення, тобто зробив їх однаковими (?!) для
підприємств і населення (і нашому місту
довелося їх коригувати через виробничу
необхідність), а, окрім того, як справжній
монополіст, непередбачувано підвищує тарифи — змушуючи «Вишгородводоканал»
знову і знову коригувати їх.
Дев’ятий рік Вишгородський міський
голова Віктор Решетняк б’ється за те, щоб
«Вишгородтепломережа» була передана у
підпорядкування місту — щоб місто могло
впливати на тарифи… І це — тільки ланка
довгого ланцюжка повноважень, які держава ніяк не хоче передавати на місця, попри
тривалі розмови про децентралізацію й реформи.
Окрім повноважень, віддайте місту
гроші, яке воно заробляє, — і тепло буде, і
інші проблеми подужаємо. Ще один важіль
— мажоритарна виборча система. Депутати мають бути мажоритарниками, а не
представниками партій, — і відповідати за
конкретні будинки і конкретних людей, що
мешкають на окрузі.
На зустрічах з вишгородцями мер завжди говорив: «Обирайте депутатів, які вас
захищатимуть, — тоді в міські програми
ввійдуть утеплення будинків, ремонти і т.
інш.

Вишгород у соцмережах

14 лютого

Ольга МЕЛЬНИК,
депутат-мажоритарник,
голова постійної комісії міськради
з гуманітарних питань
Нещодавно із замітки одного з депутатів
Вишгородської міської ради дізналася про те,
що у мене побільшало однодумців, а головне
— дізналася, як він та його колеги (депутатипідприємці) годують все місто зі своєї кишені. Автор допису так загрався в політику, що
навіть забув: 42 (бюджетна) сесія міськради
відбулася не 17, а 15 січня.
Та оскільки закид був не в особистій розмові, а, так би мовити, на широкий загал, — я вирішила відповісти цьому добродію на сторінках
газети Вишгородської міської ради (яку цей шановний депутат-підприємець чомусь сприймає
як конкурента).
Нарешті! Нарешті окремі колеги-депутати
помітили мою скромну особу, за що я їм щиро
вдячна. Не звикла до такої надмірної уваги до
себе, особливо з їхньої сторони, бо всі чотири
роки майже не помічали. Куди ж мені до них?
Вони — поважні бізнесмени, а я — проста вчителька...
Так, я гуманітарій, педагог — не підприємець. І свою освіту здобувала в педагогічному
училищі і педагогічному інституті, а свій професіоналізм кувала не в бізнесовій сфері діяльності,
а виховуючи та навчаючи дітей в дитячих садках
і за шкільною партою.
Лише у вишгородських школах я — з 1986
року, і цим дуже пишаюся. На що живу? Заробітна плата та невисока вчительська пенсія.
Цьому ж навчила і своїх дітей — жити на чесно
зароблене. Вони теж мають вищу освіту, працюють на підприємствах і живуть лише на заробітні
плати.
Та зараз мова про інше. За чотири роки цієї
каденції більшість ради складали підприємці. Завдяки цій більшості вирішували всі питання — і
земельні, і бюджетні, і господарські. Голосували
ж за всі питання, в тому числі і спірні! При цьому
не забували вирішувати і свої бізнесові інтереси:
бо прийшли, щоб захистити свій бізнес, — і цього ніхто не приховував.
А що ж могла захистити я? Так, програми
розвитку гуманітарної сфери, бо, працюючи паралельно у відділі з гуманітарних питань Вишгородської міської ради, розумію, що у місті є чимало проблем, які треба розв’язувати, підтримуючи
культурно-масові заходи, міжнародні зв’язки,
ЗМІ, відпочинок і оздоровлення дітей, закла-

Злодій
з ножем
жалению, нормального не получилось,
отворачивался, гад, и закрывался, но
приметы следующие: невысокого роста,
худ, коротко стрижен, говорит с сильным акцентом, и, главное — ШРАМ (на
фото просматривается).
Евгений ШМЕЛЕВ
Від редакції: За словами працівників правоохоронних органів, скарг чи
заяв щодо цього до них не надходило. Але вони наголосили, що в разі
виникнення подібних ситуацій необхідно викликати міліцію.
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нець» згадується Вишгород.
Пам’ятник гармонійно поєднується з навколишньою архітектурою. Не лисий бовван
на важкому постаменті, а живий образ, що
напівобернувся до нас. Погруддя у повітрі (як
частина довкілля), закріплене на трьох колонах (три життя Т. Шевченка – художника, поета, людини), прикрашених квітучими яблуневими гілками. Встановлювали пам’ятник
у 1993 році власним коштом: залізобетонні
колони зробили на вишгородському залізобетонному заводі, у місцевій художній майстерні
замовили облямівку з коростишівського (Житомирщина) граніту; бронзове погруддя (через мистецтвознавця П. Нестеренка) замовили в кооперативі при заводі «Більшовик».
Виходить, що патріотична вишгородська громада подбала про увічнення пам’яті
українського Поета і Пророка, а от українська держава не спішить його визнати гідним занесення до Держреєстру нерухомих
пам’яток України. Про сумнозвісне (завдяки
екс-президенту) Межигір’я подбали, а про
оригінальний, вишуканий пам’ятник Кобзареві зовсім поруч — забули.
Сумно, панове. У чиї ж дзвони калатати,
аби нас почули?

Нарешті помітили!
ди соціальної сфери, соціальну сферу загалом
тощо. Адже саме ці програми спрямовані в першу чергу на задоволення потреб громади міста.
Найбільше мене вразило те, що окремі підприємці назвалися місцевими годувальниками.
В нашому місті живуть не лише бізнесмени, а й
звичайні громадяни — і кожен вишгородець, що
заробляє на життя, сплачує податки. А пенсіонери сплатили за своє трудове життя стільки податків, що, якби їх правильно використовували,
більшість проблем давно вже розв’язали.
Бюджетники отримують зарплатню з податків усієї України, а не тільки завдяки податкам
вельмишановних окремих депутатів-підприємців. А чи всі свої доходи ви, шановні підприємці,
показуєте? І нічого не приховуєте? Чому ж тоді
своїм працівникам окремі підприємці, і це не секрет, сплачують заробітну плату не прозоро, а
в конвертах! І завдяки кому у нас в країні існує
тіньова економіка?
Ну, звичайно ж, тепер, коли мене «дістали»,
коли я про це заговорила, — мене, нарешті, помітили! Виявляється, що я й інші депутати (більшість із них — мажоритарники), які захищають
гуманітарну і соціальну сферу міста, — раптом
стали «популістами». А от якби ми захищали чиїсь бізнес-інтереси, — були б «реалістами»?
Якщо вже переходити на особистості… Чомусь за чотири роки каденції депутати-підприємці жодного разу не забажали послухати звіт
гуманітарної комісії, яку я очолюю, бо це ж нецікаво! Нецікаво, бо «ця сфера місту не приносить ніякого прибутку, а лише вимагає витрат»!
Нецікаво, бо завдяки цій сфері наші діти можуть
їздити в міста-побратими для співпраці зі своїми однолітками, можуть брати участь не лише у
міських, а й обласних, республіканських та міжнародних конкурсах…
Навіть на засідання гуманітарної комісії не
всі зволили приходити — щоб, наприклад, підтримати програму оздоровлення та відпочинку
дітей, програму підтримки дошкільних навчальних закладів. Зате на бюджетну і земельну комісії заявлявся майже весь депутатський корпус.
Та й звіти цих комісій заслуховували в повному
обсязі.
Після Революції Гідності та напередодні виборів — раптом… зацікавились життєдіяльністю
нашого міста. Та оцінити роботу всіх обранців
міської громади зовсім скоро зможуть наші виборці.
Депутатам-мажоритарникам є з чим іти до
людей. А з чим підете ви — підприємці, які пройшли в міську раду за партійними списками?

Благодійний турнір

Грали у футбол
для воїнів АТО
30 січня у Вишгороді на стадіоні «Енергетик» за участі громадських активістів та за підтримки адміністрації
стадіону відбувся благодійний турнір на підтримку бійців
АТО. У ньому взяли участь 10 команд із Вишгорода та
Києва. Попри «мокру» погоду, на футбольному полі розгорілись неабиякі пристрасті.
У фіналі зустрілися ФК «Миротворець» та ФК «Каскад». По завершенні основного часу — на табло 1:1, але
по пенальті здобула перемогу команда «Каскад» — 2:0.
На зібрані кошти придбали одяг та ліки для бійців
АТО.
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Програма розвитку Вишгородського міського дитячо-юнацького
(Початок див. у №№ 4-6’2015)
духового оркестру-студії «Водограй» на 2015 рік
І. Загальні положення Програми
Вишгородський міський дитячо-юнацький
духовий оркестр-студія «Водограй» функціонує з 1996 року. Основною діяльністю, відповідно до статуту, є здійснення навчально-підготовчої діяльності дітей; підготовка та показ
концертних програм. Фінансування оркестру
проводиться за рахунок коштів міського бюджету, адже на нинішній час найважливішим
завданням є виховання дітей у рамках культури, поваги та гідної поведінки. Це перший
та єдиний на Україні духовий оркестр, що поєднує у своїй роботі навчальний, виховний та
концертний види діяльності.
ІІ. Мета Програми
Головна мета — захистити дітей і юнаків
віком від 7 до 20 років від шкідливого впливу
«вулиці», через навчання та знайомство із
найкращими творами провідних українських
та всесвітньо відомих зарубіжних композиторів виховати гідних, високоосвічених, культурно обдарованих будівників незалежної
України.
Мета роботи оркестру — розвинути особистісно-ціннісне ставлення до мистецтва;
виховати потреби в художньо-творчій самореалізації та духовному самовдосконаленні;
сформувати потреби у сприйнятті та виконанні музики, сформувати в дітей елементарні музичні знання та здібності; розвивати музичний слух, почуття ритму, музичну
сприйнятливість; сприяти виконанню музичних творів у колективі; виховувати стриманість, дружність взаємовідносин, порядність
в міжособистісних стосунках, естетичний
смак.
ІІІ. Перелік завдань і заходів
Програми та результативні показники
Завдання Програми: цілеспрямоване навчання дітей грі на духових інструментах; опанування технічними вміннями та навичками;
розвиток музичного слуху; розвиток творчих
здібностей; формування художніх смаків на
кращих зразках народної музичної творчості, класиків української та зарубіжної музики;
залучення дітей до музичної культури; виховання естетичного мислення; формування
морально-етичних якостей особистості через
вплив музики на дитячий духовний світ.
Оркестранти мають знати:
— різні види оркестрів (симфонічний, духовий, народний);
— назви різних музичних інструментів;
— звукоряд, ноти (назви і де вони записуються);
— отримати елементарні відомості про
композиторів.
Оркестранти повинні вміти:
— сприймати музику та розрізняти її за
ритмом, характером;
— правильно тримати руку під час гри в
оркестрі;
— тримати поставу;
— злагоджено грати в ансамблі, слухаючи один одного;
— толерантно ставитися до своїх однолітків.
Зміст програми:

— сприймання, аналіз-інтерпретація та
оцінювання творів мистецтва;
— практична художньо-творча діяльність
учнів;
— естетико-мистецтвознавча пропедевтика (засвоєння понять і термінів).
За час свого існування оркестр-студія
«Водограй» є неодноразовим лауреатом
районних, обласних і всеукраїнських фестивалів духової музики (це підтверджено
багатьма нагородами-грамотами, призами,
відгуками на радіо, телебаченні та висвітленням у друкованих ЗМІ). Вишгородський дитячо-юнацький духовий оркестр є дипломантом
фестивалів «Київські каштани», «Київ Травневий», «Таврійські сурми», «Межигірський
фестиваль», має звання зразково-аматорського дитячого оркестру та заслуженого оркестру Козацтва України.
Із літа 1997 року «Водограй» виступає
за кордоном, де поєднує благодійні концерти
з туристичними програмами, брав участь у
фестивалях та давав концерти в різних містах Південної Тюрінгії (Гембах, Касел, Дюссельдорф та інш. — Німеччина). На запрошення української діаспори Польщі оркестр
виступав у Перемишлі — на річниці пам’яті
загиблих у бою (1918 р.) українських стрілків.
У 1999 та 2009 р.р. на запрошення містпобратимів Вишгорода (Санс — Франція і
Льоррах — Німеччина) оркестр-студія давав
концерти і брав участь у культурно-масових
громадських заходах у Сансі і Льорраху, а
також у м. Базанвіль (провінція Бургундія) та
відвідував м. Париж (Франція).
«Водограй» виступає не лише у концертних залах, а й на відкритих майданчиках,
парадах, виконуючи стройовий репертуар і
дефіле. Найзначущим для дитячо-юнацького
оркестру-студії є відзначення Дня Перемоги,
яке проходить у м. Вишгороді обов’язково за
участю юних оркестрантів.
Випускники «Водограю» навчаються на
бюджетній основі в різних університетах і коледжах, деякі з них повернулися на роботу
викладачами в студію.
ІV. Напрямки діяльності:
а) навчання дітей грі на духових інструментах та здійснення навчально-підготовчої діяльності дітей для гри в духовому оркестрі;
б) підготовка та показ концертних програм для пропагування, розвитку та збереження кращих зразків музичного мистецтва
України, кращих музичних творів світової
культури та задля розвитку високого культурно-естетичного рівня та національної свідомості населення;
в) участь у міських, районних, обласних,
національних та міжнародних конкурсах,
фестивалях та інших заходах.
«Водограй» здійснює навчально-виховну роботу впродовж календарного року, в
тому числі у канікулярні та вихідні дні, що
пов’язано зі специфікою роботи духового оркестру.
V. Розв’язання проблем
та їх обґрунтування

Велике бажання дітей грати на духових
музичних інструментах спонукало до появи оркестру-студії «Водограй». Навчання в
студії сприяє активному розвитку музичних
здібностей, а головне — оволодінню дітьми
грою на музичних інструментах.
Програма духового оркестру-студії «Водограй» складена з урахуванням музичних
здібностей дітей та їх розвитку. Заняття
сплановані так, щоб спочатку навчити дітей
елементарному музикуванню на духових
музичних інструментах, надати елементарні
знання нотної грамоти, а потім — навчити
гри по нотах (виконувати різні музичні твори).
Навчання учнів гри на духових музичних
інструментах у музичному оркестрі має вестися за двома взаємозалежними напрямками. Один із них передбачає розвиток та
вдосконалення техніки гри на музичних інструментах, виконавської майстерності, слухових уявлень, інший — художньо-естетичне
виховання активного шанувальника мистецтва, розширення його музичного світогляду,
ціннісних орієнтацій у галузі музичної культури.
Удосконалення виконавської техніки має
здійснюватися послідовно, відповідно до
дидактичного принципу «від простого – до
складного». Досвід показав, що заняття студії доцільно проводити, як з усіма дітьми, так
і індивідуально.
Ознайомлювати дітей з теоретичними
відомостями (про композиторів, різні види
оркестру), вивчати нотну грамоту, розвивати
слухові навички доцільно з усіма гуртківцями
одночасно, а от навчати техніці гри на інструменті (трубі, корнеті, флейті...) краще індивідуально.
Дуже корисно переглядати відео із записами відомих музичних фестивалів духового
оркестрового мистецтва, виступів дитячих і
дорослих духових колективів, бендів тощо.
Дітям така форма роботи подобається, і вони
із задоволенням відвідують заняття оркестру.
Також у Програмі розвитку передбачено
відвідування виступів Державного духового
оркестру (раз на місяць у Державній філармонії України — за абонементом).
Однією з особливостей оркестру-студії є
безкоштовне навчання дітей, а також надання інструментів і концертних костюмів.
Складна фінансова ситуація в місті та
країні не сприяла розвитку матеріальнотехнічної бази оркестру, не придбано нові
музичні інструменти, а ті що є, зношені на
100%. У «Водограї» займається понад 100 дітей, більшість із них — із неповних сімей, є
малозабезпечені, діти-інваліди, діти з багатодітних сімей, діти-сироти, а тому надзвичайно
хотілося б, аби була пошита нова оркестрова
форма (батьки не мають матеріальної змоги
зробити це самотужки).
Досягнення результатів залежить від
участі в різноманітних фестивалях і конкурсах, але для цього потрібні кошти на перевезення автотранспортом та харчування вихованців.
VІ. Джерела фінансування

Програма розвитку Комунального закладу культури
«Вишгородський танцювальний колектив «Клерико» на 2015 рік
І. Загальні положення Програми
У 2010 році Вишгородською міською радою утворено
заклад культури «Вишгородський танцювальний колектив
«Клерико». Колектив відзначається стабільністю та постійним
зростанням і щодо свого творчого розвитку, і щодо складу
ансамблю. Діти та підлітки пізнають секрети Терпсихори в
групах різних кваліфікаційних рівнів.
З кожним роком чисельність колективу зростає, удосконалюється виконавська майстерність вихованців. На даний час
учасниками колективу є понад 150 дітей. Вони займаються в
групах: підготовча (3-5 років), молодша (6-9 років), середня
(10-13 років), старша (14-18 років).
Хореографічний колектив має широкий репертуар, який
постійно поповнюється колоритними танцювальними композиціями сучасного танцювального мистецтва.
У 2014 році колектив брав активну участь у всеукраїнських та міжнародних фестивалях-конкурсах, що значно розширило коло реалізації творчих досягнень. Вихованці КЗК
ВТК «Клерико» захищали честь міста та отримали нагороди
на таких фестивалях:
— учасник новорічних та різдвяних телепрограм на Першому Національному телеканалі;
— володар Гран-прі Міжнародного фестивалю мистецтв
«ArtВесна-2014» (м. Київ);
— лауреат І, ІІ ступеня Міжнародного хореографічного
конкурсу «Ритми часу» (м. Львів);
— володар Гран-прі Міжнародного фестивалю мистецтв
«Квітка на камені» (м. Кам`янець-Подільський) .

Фактичне фінансування закладу у 2014 році із коштів загального фонду міського бюджету в загальній сумі склало:
(грн)
Заробітна плата
Нарахування на
заробітну плату
Оплата
комунальних послуг
Послуги, предмети, матеріали

313 739,11
113 887,28
Водопостачання та водовідведення, 5 131,39
електроенергія
Канцтовари, передплата, касове об- 41 615,65
слуговування, вивезення сміття та ін.
Усього:
474 373,43

Колектив постійно запрошують на різні міжнародні фестивалі-конкурси не лише в Україні, а й за кордоном (Франція,
Польща, Болгарія, Іспанія, Німеччина, Австрія, Словаччина,
Чехія ). Запрошують і до участі у різних телепроектах.
У 2014 робота з батьками була плідною та стабільною —
вони широко залучались до співпраці, до участі у фестивалях-конкурсах. Ця робота вже стала системною. У колективі
створено дієвий батьківський комітет, регулярно проводяться
батьківські збори.
ІІ. Мета Програми
Метою роботи колективу є: навчити танцювати дитину, а
також створити середовище, у якому всебічно розвиваються
її особистість, здібності, обдарування. Хореографічний колектив істотно впливає на його учасників: він сприяє формуванню в дитини потреби у саморозвитку, патріотизмі, любові до
батьківщини, формує в неї готовність і звичку до творчої діяльності, підвищує її власну самооцінку та статус в очах одно-

Додаток 14
до рішення Вишгородської міської ради
від 15 січня 2015 р. № 42/8
та строки виконання:
Фінансування Програми здійснюється за
рахунок коштів, отриманих із міського бюджету, а також з інших джерел, передбачених
чинним законодавством.
Для здійснення статутних завдань оркестру-студії «Водограй» передбачено у 2015
році фінансування з міського бюджету за
рахунок загального та спеціального фонду у
сумі 773 020 грн, у т.ч.:
— заробітна плата працівників підприємства;
— оплата податків, послуг (у т. ч. комунальних) та придбання товарів;
— придбання музичних інструментів.
Оплата праці
Фонд оплати праці працівників оркеструстудії обраховано згідно з Єдиною тарифною
сіткою розрядів і коефіцієнтів з оплати праці
працівників установ, закладів та організацій
окремих галузей бюджетної сфери, яка планується на 2015 рік і складається:
— заробітна плата згідно зі штатним розписом на 2015 рік — 500 000 грн;
— нарахування на заробітну плату в 2015
році — 156 000 грн.
Оздоровлення дітей
У 2015 році в літній період планується
оздоровити дітей (не менше 70 чоловік) на
загальну суму 100,0 тис. грн за рахунок коштів міського бюджету.
Матеріальна база
Оркестр-студія «Водограй» має основні
фонди на суму майже 500 000 грн.
Музичні інструменти і більшість музичної
апаратури зношені на 100%. За участю спонсорів у 2015 році планується частково оновити музичні духові інструменти оркестру-студії,
крім того — з міського бюджету заплановано
кошти у розмірі 30,0 тис. грн.
Для пошиття нових костюмів осінь-зимавесна для проведення заходів на вулиці (45
комплектів) необхідні кошти у сумі 65,0 тис.
грн. У 2015 році необхідно придбати стільці
на суму 10,0 тис. грн, канцтовари, господарські товари, поповнити аптечки, передплатити потрібну літературу, видання та ін.
Комунальні послуги
У 2015 році на комунальні послуги передбачено: водопостачання та водовідведення
— 800 грн, електроенергія — 4 800 грн, теплопостачання —54 800 грн.
Послуги (крім комунальних)
На послуги зв’язку (у тому числі інтернет), банківські послуги та заправку картриджів оркестр-студія у 2015 році планує використати 8 300 грн.
VІІ. Координація, контроль та
управління за ходом виконання Програми
Основними напрямками контролю за виконанням Програми є аналіз роботи відділу
з гуманітарних питань, фінансово-бухгалтерського відділу та інформування з цього
питання міської ради. Координацію, контроль
та управління за ходом виконання Програми
здійснює постійна комісія міської ради з гуманітарних питань.
Секретар ради М. РЕШЕТНІКОВА
Додаток 15
до рішення Вишгородської міської ради
від 15 січня 2015 р. № 42/8

літків, педагогів, батьків.
Танець таїть у собі величезне багатство для успішного художнього і морального виховання, сполучає емоційну сторону мистецтва, приносить радість як виконавцю, так і глядачу
— розкриває і ростить духовні сили, виховує художній смак
і любов до прекрасного. Танець народний, бальний, класичний, естрадний, сучасний, спортивний — усі вони для дитини
надзвичайно корисні, сприяють її фізичному, моральному, естетичному розвитку.
Також метою роботи є сприяння розвитку та укріплення
творчих і культурних зв’язків міста з іншими містами України
та Європи. Відповідно до цього метою Програми є реалізація першочергових і перспективних заходів, спрямованих на
створення належних умов для підвищення рівня культурного
та професійного розвитку колективу, належного задоволення
культурних та духовних потреб вихованців, а також сприяння
розвитку та укріплення творчих і культурних зв’язків міста з
іншими містами України та Європи.
ІІІ. Основні завдання та заходи Програми
Перед закладом стоять такі завдання:
Творча робота
— організація змістовного дозвілля, формування комунікативної культури та художньої компетентності;
— збільшення кількості учасників колективу, охоплених
художньо-естетичною діяльністю на базі закладу;
— створення більш тісної взаємодії й співпраці зі спонсорами та меценатами;
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— пошук та налагодження зв’язків із творчими колективами України та Європи;
— участь у міжнародних фестивалях-конкурсах та благодійних заходах, телепроектах.
— проведення творчих масових заходів у місті.
Адміністративно-господарська діяльність
— ремонт приміщень закладу;
— оформлення приміщення на баланс закладу;
— зміцнення матеріально-технічної бази КЗК «Вишгородський танцювальний колектив «Клерико» (придбання інвентаря, учбових матеріалів, пошиття форми та костюмів для
вихованців тощо).
ІV. Напрямки діяльності Програми
Реалізація Програми здійснюватиметься за такими пріоритетними напрямками:
1. Організаційна робота щодо формування у вихованців
особистісно-ціннісного ставлення до хореографії, виховання спортивних інтересів, морально-естетичних ідеалів.
2. Залучення дітей молодшого та шкільного віку до художньоестетичної діяльності на базі закладу шляхом участі вихованців у різноманітних фестивалях, конкурсах, змаганнях, масових заходах місцевого та всеукраїнського рівнів.
3. Матеріально-технічне забезпечення.
4. Інформаційно-методичне забезпечення.
V. Обсяги та джерела фінансування Програми,
обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми на 2015 р.
У 2015 році фінансування Програми розвитку Вишгородського танцювального колективу «Клерико» буде здійснюватися за рахунок коштів загального фонду міського бюджету
та інших джерел.
Для здійснення статутних завдань комунального підприємства передбачено у 2015 році фінансування з міського бюджету у сумі 543 780 грн, в т.ч.:
заробітна плата працівників підприємства;
сплата податків, послуг (у т. ч. комунальних) та придбання
товарів.

(грн)
Заробітна плата
357 000
Нарахування на заробітну
129 580
плату
Оплата
Водопостачання та водо- 11 800
комунальних послуг
відведення, електроенергія
Послуги,
предмети, матеріали

Канцтовари, передплата, 45 400
касове обслуговування,
вивіз сміття та ін.
Усього:
543 780

За рахунок інших надходжень підприємства заплановано
розвиток підприємства, а саме:
Перелік необхідних заходів із зміцнення матеріально-технічної
бази КЗК «Вишгородський танцювальний колектив «Клерико»
Поточний ремонт
1
К о с т ю м е р н а , 150 000,00
приміщення закладу
кабінет і другий
зал
Придбання меблів
2
Робочий
стіл, 30 000,00
стілець, шафа
Пошиття професійної форми Тканина, пошит- 25 000,00
3
для учасників колективу
тя
4
Придбання необхідних мето3 000,00
дичних матеріалів та літератури
5
Придбання канцтоварів, мало3 500,00
цінних матеріалів
6
Придбання миючих засобів
2 500,00
Проведення масових заходів «Клерико»
7

Концерт (мюзикл)

Декорації
для 30 000,00
свята, костюми
учасникам, реквізити,
оренда
концертного залу
Участь КЗК «Вишгородський танцювальний колектив
«Клерико» у конкурсах, фестивалях
Міжнародний
фестиваль Проїзд, прожи- 70 000
8
мистецтв «Зимова казка в вання, харчуванТатрах»
ня, участь
(м. Закопане, Польща)
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ІІ. Мета та основні завдання Програми
Основною метою Програми є створення умов для розвитку творчих, інтелектуальних, наукових здібностей дітей, підтримки найбільш талановитих та обдарованих дітей, надання
можливості реалізувати свої здібності на рівні міста, району,
області, країни тощо.
В основі реалізації Програми — залучення обдарованої
молоді до системної науково-дослідної та практичної творчої
діяльності в галузях:
— гуманітарних наук;
— природничо-математичних наук;
— образотворчого, музичного, театрального, хореографічного та інших видів мистецтв, у тому числі прикладних та
народних ремесел;
— фізичної культури та спорту.
ІІІ. Завдання Програми та шляхи її реалізації

№ Зміст заходів
п/п
1.
Виплачувати стипендії міського
голови для обдарованих, талановитих дітей, молоді
2.

3.

4.

5.

Відповідальний
відділ
з гуманітарних питань

Фінансування

за рахунок добровільних
внесків
фізичних осіб, підприємств, установ
15 тис. грн
Проводити семінари, конферен- відділ
ції, круглі столи, тренінги з пред- з гуманітар- за рахунок загальставниками молодіжних громад- них питань ного фонду місьських організацій
кого бюджету, добровільних внесків
фізичних осіб, підприємств, установ
Створити молодіжну раду та відділ
за рахунок добровнесків
підтримувати її діяльність у на- з гуманітар- вільних
них питань фізичних осіб, підпрямках:
— проведення навчальних семіприємств, установ
нарів;
— розробка та поширення методичних матеріалів;
— створення молодіжних організацій та органів студентського
самоврядування;
— інформаційно-аналітичне забезпечення розвитку молодіжного громадського руху в місті
Забезпечити проходження ста- відділ
жування молоді в органах місце- з гуманітарвого самоврядування
них питань
Проводити конкурс серед учнів- відділ
за рахунок доброської молоді міста «Якби я був з гуманітар- вільних
внесків
мером» та конкурс дитячого ма- них питань фізичних осіб, підлюнка «Моє рідне місто»
приємств, установ

ції є телерадіокомпанія «ВишеГрад». Всі інші
електронні ЗМІ через низку об’єктивних причин або призупинили свою діяльність, або виходять нерегулярно з незначним охопленням
населення.
Низька конкуренція місцевих засобів масової інформації на території м. Вишгорода
пов’язана з незначним обсягом рекламного
ринку, як наслідок — низької рентабельності
підприємств даної галузі. В даних умовах самостійно, без фінансової підтримки, місцеві
електронні ЗМІ не можуть працювати на належному рівні.
Сучасні інформаційні технології надають
нові можливості для інформування територіальної громади міста про діяльність місцевих
органів влади з актуальних питань соціально-економічного та суспільно-політичного
життя міста, області та країни. Саме тому
постійно триває робота, направлена на забезпечення повноцінного функціонування
офіційного сайту Вишгородської міської ради
www.vyshgorod-rada.gov.ua (далі — офіційний
сайт). Найважливіші цілі функціонування сайту — забезпечення відкритості діяльності ор-

Проїзд, прожи- 110 000
вання, харчування, участь

Проїзд,
вання,
вання
Чемпіонат України із тан- Проїзд,
цювального шоу (відбір на вання,
чемпіонат світу), м. Одеса вання
Усього

прожи- 60 000
харчупрожи- 60 000
харчу544 000,00

Для реалізації ефективної роботи закладу також необхідна ставка репетитора для підготовчих та молодших груп.
Строки та етапи фінансування Програми залежать від
фактичного фінансування Програми за рахунок коштів міського бюджету та інших доходів, не заборонених чинним законодавством.
VІ. Очікувані результати від реалізації Програми
У результаті виконання Програми у КЗК «Вишгородський
танцювальний колектив «Клерико»:
— буде зміцнено матеріально-технічну базу закладу;
— покращаться умови для розвитку особистості учасників
колективу, що дозволить брати активну участь молоді у масових святах, організованих Вишгородською міською радою;
— представництво міста Вишгорода на міжнародному рівні;
— формування та зростання позитивного іміджу міста як
культурного центру.
VII. Організація і контроль за виконанням Програми
Контроль за виконанням Програми здійснює виконавчий
комітет Вишгородської міської ради та постійна комісія міської ради з питань освіти, культури, молоді і спорту, соціального захисту населення та охорони здоров’я.
Секретар ради М. РЕШЕТНІКОВА
Додаток 16
до рішення Вишгородської міської ради
від 15 січня 2015 р. № 42/8
№ Зміст заходів
п/п
6.
Висвітлювати досягнення та
проблеми роботи з обдарованою молоддю шляхом проведення круглих столів з педагогічною
та батьківською громадськістю
із залученням ЗМІ
7.
Висвітлювати в ЗМІ творчі здобутки учнівської молоді, її участь
у конкурсах, олімпіадах, оглядах

В і д п о в і - Фінансування
дальний
за рахунок добровідділ
вільних
внесків
з гуманітарфізичних осіб, підних питань
приємств, установ
за рахунок добровідділ
вільних
внесків
з гуманітарфізичних осіб, підних питань
приємств, установ

IV. Очікувані результати та строк дії Програми
Результатом здійснення цієї Програми має бути: реалізація творчого потенціалу учнівської молоді в інтересах її становлення і самореалізації, розвиток творчих, інтелектуальних, наукових здібностей дітей. Фінансування Програми за
рахунок коштів загального фонду міського бюджету у сумі
15 000 грн. Дія цієї Програми розрахована на 2015 рік.
V. Управління при виконанні Програми та контроль за її
виконанням
Загальне управління процесом здійснення Програми покладається на виконавчий комітет Вишгородської міської
ради.
Поточний контроль за виконанням Програми здійснюють
постійні комісії міської ради з питань планування та формування бюджету, управління комунальною власністю міста та
з гуманітарних питань.
Секретар ради М. РЕШЕТНІКОВА

Програма економічної підтримки електронних засобів масової інформації місцевого
значення на 2015 рік
І. Загальні положення Програми
Міська Програма економічної підтримки
електронних засобів масової інформації місцевого значення на 2015 рік розроблена на
підставі Законів України «Про інформацію»,
«Про доступ до публічної інформації», «Про
телебачення та радіомовлення», «Про державну підтримку засобів масової інформації
та соціальний захист журналістів», «Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації»,
на виконання Указів Президента України від
9 грудня 2000 року № 1323/2000 «Про додаткові заходи щодо безперешкодної діяльності засобів масової інформації, дальшого
утвердження свободи слова в Україні», від 1
серпня 2002 року № 683/2002 «Про додаткові
заходи щодо забезпечення відкритості у діяльності органів державної влади», відповідних Постанов Кабінету Міністрів України.
У м. Вишгороді зареєстровано і працюють
4 електронні засоби масової інформації (3 —
приватні, 1 — комунальний). Фактично регулярно працюючим засобом масової інформа-

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

Міжнародний хореографічний фестиваль «Сузір`я
Терпсихори» (м. Лутракі,
Греція)
Міжнародний
конкурс
«Танцювальна Олімпіада»

Програма підтримки талановитих та обдарованих дітей
м. Вишгорода на період 2015 року
І. Загальні положення
Програма підтримки талановитих та обдарованих дітей м.
Вишгорода на 2015 р. є програмним документом зі створення
умов для реалізації державної молодіжної політики та державної Програми «Обдаровані діти» і покликана сприяти соціальному, духовному становленню та розвитку дітей і молоді.
Програма передбачає практичні заходи, спрямовані на
виконання указів Президента України, Постанов Кабінету
Міністрів України, розпоряджень голів обласної та районної
державних адміністрацій та міського голови.

5

2015 року

ганів місцевого самоврядування, прозорості
ухвалення і виконання рішень, взаємодії громадян і органів влади за принципом зворотного зв’язку.
Наповнення та оновлення окремих розділів офіційного сайту відбувається постійно та
покликане задовольнити відвідувачів сайту
в отриманні всебічної інформації про органи
місцевого самоврядування в місті.
Так, офіційний сайт містить інформацію
про керівництво міста, Вишгородську міську
раду, депутатів, виконавчий комітет, комунальні підприємства Вишгородської міської
ради, їх функції та повноваження. Окремі
спеціальні розділи також містять нормативно-правові акти, відомості про регуляторну
діяльність, міські програми у відповідній сфері, звіти про опрацювання запитів на інформацію, розклад роботи та графік прийому
громадян. Безперервно наповнюється один
із найзначущих розділів офіційного сайту —
«Документи», який наразі містить рішення
Вишгородської міської ради, її виконавчого
комітету, розпорядження Вишгородського
міського голови та проекти рішень, що вино-

Додаток 17
до рішення Вишгородської міської ради
від 15 січня 2015 р. № 42/8
сяться на розгляд сесії міської ради. Зазначений розділ нормативних документів міської
влади, які стосуються інтересів територіальної громади міста, забезпечує відкритість
ухвалених рішень та залишається одним із
істотних пріоритетів подальшого розвитку
офіційного сайту міста.
ІІ. Мета Програми
Метою Програми є створення у м. Вишгороді сприятливих умов для всебічного висвітлення політичного, господарського, культурного, економічного, релігійного, соціального
життя міста. Виконання Програми має забезпечити розвиток демократичного громадянського суспільства, дієвого контролю громади за діяльністю державної влади та органів
місцевого самоврядування.
Також метою виконання Програми є:
— забезпечення прозорості діяльності органів місцевого самоврядування;
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її комунальних підприємств — відповідно до статті 5 Закону
України «Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні
засобами масової інформації», з обов’язковим дотриманням
вимог частини 5 цієї статті щодо передбачення фінансування
в кошторисі міської ради та виконавчого комітету.
5. За потребою, укладення угоди з відповідними спеціалістами щодо забезпечення функціонування, технічного обслуговування та постійного розвитку офіційного сайту міської
ради та його інформаційного наповнення.
V. Обсяги та джерела фінансування;
строки та етапи виконання Програми
На виконання передбачених Програмою заходів з економічної підтримки діяльності електронних засобів масової
інформації місцевого значення залучаються кошти міського
бюджету та інші, не заборонені чинним законодавством.
Фінансування з міського бюджету протягом дії Програми
на виконання визначених завдань буде здійснюватись наступним чином:
1. Фінансова підтримка Телерадіокомпанії «ВишеГрад»
тис.
грн

ІV. Напрямки діяльності Програми
Реалізація Програми здійснюватиметься за такими пріоритетними напрямками:
1. Проведення з журналістами нарад, робочих зустрічей,
урочистих заходів за участю керівників, виконавчого комітету, міської ради та їх структурних підрозділів, керівників
комунальних установ, підприємств, закладів Вишгородської
міської ради.
2. Випуск громадсько-значущих телепрограм: «Наш депутат», «Моя думка», «Звіт депутата», «Моє місто — Вишгород », «Новини», «Творче місто» та інш.
3. Систематичне наповнення та оновлення розділів офіційного сайту міськради.
4. Укладення угоди з телерадіокомпанією «ВишеГрад» на
висвітлення діяльності виконавчого комітету, міської ради та

Заходи

1.

Виділення приміщення
для міської ради ветеранів війни та праці
Забезпечення оргтехнікою:
- телефон/факс;
- комп’ютер з принтером;
- ксерокс; сканер; - канцелярські товари
Забезпечити оплату за електроенергію, опалення, водопостачання, зв’язок у приміщеннях,
переданих у розпорядження ради ветеранів
Забезпечити хор «Ветеран» Вишгородської організації ветеранів необхідною апаратурою і
реквізитами для занять, репетицій і виступів
Виділити хору «Ветеран» приміщення:
- для зберігання апаратури та артистичного реквізиту;
- для проведення занять і репетицій
Передбачити кошти для заохочення (в т.ч. матеріального) активістів організації ветеранів та
учасників хору «Ветеран»
Передбачити кошти для надання матеріальної допомоги ветеранам, які гостро її потребують
Передплата періодичних видань:
- газети «Вишгород», «Слово», «Пенсіонер України», «Ветеран України»,
«Український пенсіонер», «Правда України»
Проведення ветеранами для учнів шкіл екскурсій по музеях та місцях бойової і трудової слави
з метою патріотичного виховання молоді

3.
4.
5.

6.
7.
8.
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Усього

90,0
90,0

липень
серпень
вересень
жовтень
листопад
грудень

VІ. Координація, контроль та управління
за ходом виконання Програми
Координація роботи за ходом виконання Програми покладається на заступника міського голови шляхом одержання від
співвиконавців щоквартальної звітності та її аналізу. Контроль за виконанням покладається на постійну комісію міської
ради з гуманітарних питань.
Секретар ради М. РЕШЕТНІКОВА
Додаток 18
до рішення Вишгородської міської ради
від 15 січня 2015 р. № 42/8

членів міської ради ветеранів, реалізація ними своїх талантів,
здібностей та уподобань.
ІІІ. Перелік завдань і заходів Програми
та результативні показники
(Див. таблицю)
ІV. Обсяги та джерела фінансування Програми
Реалізація даної Програми у 2015 році базуватиметься
на виконанні відповідних заходів, фінансування яких здійснюватиметься за рахунок коштів міського бюджету на загальну
суму не менше 50 000 грн та за рахунок інших небюджетних
коштів.
V. Очікувані результати реалізації Програми
1. Забезпечення повноцінної роботи міської ради ветеранів війни та праці. Максимальне задоволення різноманітних
культурних, освітніх та оздоровчих потреб людей похилого
віку.
2. Забезпечення умов для поглиблення співпраці ради
ветеранів з близькими за напрямками громадськими струк-

№ п/п

Ус ь о г о
витрат
на виконання
програми

2. Забезпечення функціонування та наповнення офіційного сайту Вишгородської міської ради — 20 тис. грн.
Реалізація даної Програми у 2015 році базуватиметься
на виконанні відповідних заходів, фінансування яких здійснюватиметься за рахунок коштів міського бюджету на загальну
суму не менше 110 000 грн та за рахунок інших коштів.

Програма підтримки міської ради ветеранів війни і праці на 2015 рік
І. Загальні положення Програми
Програма підтримки міської ради ветеранів війни і праці
спрямована на задоволення потреб ветеранської організації,
зміцнення її матеріально-технічної бази, створення належних
умов для забезпечення діяльності. Ця Програма сприяє формуванню в суспільстві шанобливого ставлення до ветеранів.
ІІ. Мета Програми
Метою Програми є створення сприятливих умов для всебічної діяльності міської ради ветеранів, спрямованої на забезпечення участі людей літнього віку в культурному, економічному та соціальному житті міста. Виконання Програми
має забезпечити розвиток демократичного громадянського
суспільства, дієвої взаємодії громади з органами місцевого
самоврядування. Також метою виконання Програми є:
— сприяння захисту незахищеної категорії населення,
забезпечення захисту соціально-економічних, юридичних та
інших прав і свобод людей похилого віку;
— задоволення культурно-освітніх та мистецьких потреб

червень

Обсяг
ко- Етапи виконання Програми на 2015 рік
штів,
які
пропонується залучити
на
виконання
програми
обсяг ресурсів, усього, 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0
в тому числі:
міський бю- 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0
джет
травень

ІІІ. Завдання і заходи
Програми та результативні показники
Основними завданнями Програми є: оптимізація взаємодії органів місцевого самоврядування та засобів масової інформації міста; налагодження ефективної системи інформування територіальної громади міста щодо діяльності міського
голови, міської ради, виконавчого комітету та його структурних підрозділів; забезпечення прозорості діяльності органів
місцевого самоврядування; регулярний випуск телевізійних
програм обумовленого формату та обсягу з періодичністю
один раз на добу, а також забезпечення інформаційного наповнення офіційного сайту Вишгородської міської ради.
Виконання завдань Програми надасть можливість:
— постійно інформувати громадян про актуальні події в
усіх сферах життя, що відбуваються в місті, районі, області,
Україні;
— оприлюднювати офіційні повідомлення Вишгородської
міської ради, виконавчого комітету Вишгородської міської
ради та комунальних установ, закладів, підприємств Вишгородської міської ради;
— висвітлювати діяльність комунальних установ, закладів, підприємств Вишгородської міської ради;
— здійснювати висвітлення суспільно-значимих подій, заходів, що відбуваються в місті;
— висвітлювати проведення заходів місцевого значення,
де Вишгородська міська рада є організатором, співорганіза-

тором або забезпечує підтримку даного заходу;
— розповідати про діяльність керівництва і структурних підрозділів міської ради, депутатського корпусу та
роз’яснювати населенню порядок провадженої ними роботи;
— інформувати про партійно-політичну позицію депутатських фракцій;
— надавати всебічну інформацію про місто Вишгород в
мережі Інтернет, розширювати можливості громадян щодо
доступу до інформації про місто;
— відстоювати права і свободи громадян, особливо —
найбільш незахищених верств населення;
— порушувати актуальні проблеми промислових та сільськогосподарських підприємств, а також закладів соціальнокультурної сфери, закладів охорони здоров’я, освіти, культури;
— розповідати про роботу силових структур, спрямовану
на захист конституційних прав громадян;
— пропагувати здоровий спосіб життя;
— висвітлювати проблеми молоді;
— задовольняти глядацький інтерес поданням цікавої, корисної та розважальної інформації;
— забезпечувати вільний доступ громадян до інформаційної бази нормативних правових актів, що видаються органами місцевого самоврядування.
Реалізація Програми дозволить забезпечити широке висвітлення діяльності виконавчого комітету, міської ради та її
органів, депутатів, комунальних підприємств, установ, закладів міста, створити фінансово-економічну основу для стабільного функціонування діяльності електронних засобів масової
інформації місцевого значення в умовах світової економічної
кризи, забезпечити подальшу плідну співпрацю органів влади
міста і телерадіокомпанії «ВишеГрад», організаційну та технічну підтримку функціонування офіційного сайту Вишгородської міської ради.

квітень

— спрощення доступу населення до прийнятих нормативних актів та проектів, забезпечення реалізації конституційного права громадян на звернення, розвиток інформаційної
сфери Вишгорода з використанням сучасних інформаційнокомунікаційних технологій;
— забезпечення об’єктивного висвітлення діяльності органів місцевої влади у соціальній, економічній, правовій, культурній, екологічній та інших найважливіших сферах життя;
— сприяння захисту політичних, соціально-економічних,
юридичних та інших прав і свобод людини;
— задоволення інформаційних потреб громадян, юридичних осіб, органів місцевого самоврядування і органів виконавчої влади для реалізації ними своїх прав, свобод і законних
інтересів;
— забезпечення громадянам України, юридичним особам
і державним органам гарантованого права доступу до інформації про події та явища в галузі політики, економіки, культури, а також у соціальній, екологічній та інших сферах;
— забезпечення відкритості та доступності інформації про
діяльність органів місцевого самоврядування та виконавчої
влади.

2.

Додаток 17
до рішення Вишгородської міської ради
від 15 січня 2015 р. № 42/8

Програма економічної підтримки електронних засобів масової інформації
місцевого значення на 2015 рік

березень

2015 року

лютий

5

14 лютого

січень

6

турами (Союз радянських офіцерів, Спілка безквартирних
офіцерів, ГО «Чорнобиль-86», організація ветеранів-будівельників Київської ГЕС, районна рада ветеранів війни та праці,
організація «Діти війни», «Спадкоємці переможців»).
3. Заохочення ветеранського активу м. Вишгорода.
Реалізація Програми надасть можливість значно поліпшити підтримку найбільш масової і найбільш соціально незахищеної категорії населення — ветеранів війни та праці, а також
значно поглибить ділові стосунки і співпрацю міської влади з
громадськими організаціями соціальної спрямованості.
VІ. Координація, контроль та управління
за ходом виконання Програми
Щоквартальний та поточний контроль за виконанням цієї
Програми здійснює відділ з гуманітарних питань, постійна
комісія міської ради з питань планування та формування бюджету, управління комунальною власністю міста та постійна
комісія міської ради з гуманітарних питань.
Секретар ради М. РЕШЕТНІКОВА

Термін виконання Сума
грн
2015 р.

Джерела фінансування
За рахунок комунальної власності міста

5000

За рахунок небюджетних коштів та інших джерел

2015 р.

6000

За рахунок небюджетних коштів та інших джерел

2015 р.

8000

За рахунок небюджетних коштів та інших джерел

В приміщенні
ВМЦХЕТУМ
«Джерело»

-

За рахунок площі комунальної власності міста

3000

За рахунок бюджетних коштів та інших джерел

2015 р.

У міру необхідності 48000
2000

За рахунок бюджетних коштів та інших джерел
За рахунок коштів загального фонду міського бюджету

Протягом року

За рахунок небюджетних коштів та інших джерел

3000
75 000

11

ТЕЛЕпрограма

Вишгород

14 лютого

2015 року

7
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2+2
06:30, 07:00, 08:00,
13:00, 18:30, 21:00
Новини
08:20 7 чудес України
09:15, 20:00 Про
головне
10:10 Х/ф «Брат i
сестра»
12:25 Утеодин з
Майклом Щуром
13:20 Вiкно в Америку
14:10 Чоловiчий клуб.
Бокс
15:05 Чоловiчий клуб
15:40 Euronews
15:55 Книга ua
16:25 Т/с «Сержант
Рокка»
18:05 Час-Ч
18:15 Новини. Свiт
18:55 З перших вуст
19:00 Перша шпальта
19:30 Дорогi депутати
22:00 Перша студiя
22:55 Трiйка, Кено,
Секунда удачi
23:00, 00:00 Пiдсумки

06:45, 07:10, 07:45,
08:10, 08:45, 09:10
«Снiданок з 1+1»
07:00, 08:00, 09:00,
12:00, 16:45,
19:30, 23:20 ТСН:
«Телевiзiйна служба
новин»
07:35, 08:35 «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»

06:10, 19:15
Надзвичайнi новини
06:55 Факти тижня
08:45 Факти. Ранок
09:15 Надзвичайнi
новини. Пiдсумки
09:25 Х/ф «Сволота»
11:25 Т/с
«Прокурорська
перевiрка»
12:20, 13:15 Х/ф
«Наша Russia. Яйця
долi»
12:45, 15:45 Факти.
День
14:25, 16:10 Х/ф
«Гiрко!»
16:45 Т/с «Убивча
сила»
18:45, 21:10 Факти.
Вечiр
20:20 Дiстало!
21:25 Свобода слова
00:05 Х/ф
ОСКАР-62: «Лоренс
Аравiйський»

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

08:50 «Зiркове життя.
Кохання, перевiрене
вiдстанню»
09:40 «Зiркове життя.
Замiж за iноземця»
10:40 Х/ф «Дами
запрошують кавалерiв»
12:00 Х/ф «За двома
зайцями»
13:35, 20:05 «Слiдство
ведуть екстрасенси»
14:35 «Битва
екстрасенсiв»
18:00, 22:00 «ВiкнаНовини»
18:40 Т/с «Коли ми
вдома»
19:10 «Зiркове життя.
Вiза на щастя»
21:00 «Мiстичнi iсторiї-6
з Павлом Костiциним»
22:35 «Детектор брехнi
7»
23:55 «Один за всiх»

06:00 Х/ф «Наталка
Полтавка»
07:10 Зима в
Йеллоустоунi
10:00, 16:50 «Алло,
лiкарю!»
11:00 Мохаммед Алi:
бойовий дух
12:15 Неймовiрнi
подорожi
14:00 Гуге. Забуте
царство Тiбету
15:00, 18:30, 21:00
«Соцiальний пульс»
15:40 «Сильнi свiту
цього»
16:00, 23:35 Велика
книга природи
17:45 Iнспектори
аномальних явищ
18:20 «Безпека працi»
19:00 В гостях у
Д. Гордона. Iгор
Губерман
20:00 На лiнiї вогню
21:35 Обпаленi владою
22:35 Всесвiт
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, 11:05, 12:25
Т/с «Сiльський
романс»
11:00 «Новини.
Дайджест»
13:50, 14:20
«Сiмейний суд»
15:20, 16:15 «Жди
меня»
18:05, 19:05 Токшоу «Стосується
кожного»
20:00 «Подробицi»
20:45 Т/с «Гречанка»
22:35 Т/с «Голубка»
00:30 Х/ф «Як
божевiльний»

06:50, 07:10, 08:10

09:25, 13:55, 19:15
«Зiзнання нацистiв»
10:10 «Машини:
розiбрати на продаж:
Суворi угоди»
10:55 «Золото Юкону:
Гора надiї»
11:40, 21:55 «Зроби або
помри: Смертоносний
смерч»
12:50 «Керування
юрбою: Сила звички»
14:45 «Кальмар проти
кашалота»
15:30 «Дикi тварини
Пiвночi: Вiдродження»
16:55 «Суперспоруди
Третього рейха:
Супертанки»
17:45 «Зроби або
помри: Катастрофа на
морi»
20:00, 23:45
«Мiжнародний аеропорт
Дубай»
22:15 «Тюремнi
труднощi: В’язнi проти
офiцерiв»
23:00 «Паранормальне:
Пророцтва кiнця свiту»

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
11:45 Acci biber
13:40 Тарих седаси
14:15, 21:00 Велике
кiно на АTR
19:10 Маю право

Ранок з Україною
07:00, 08:00, 09:00,
15:00, 19:00 Подiї
09:15 Реальна
мiстика
10:00 Т/с «Синя
борода»
11:50, 19:45 Ток-шоу
«Говорить Україна»
13:00, 15:25, 17:10
Т/с «Слiд»
18:00 Т/с
«Безсмертник»
21:00 Т/с «Пiти, щоб
повернутися»
23:00 Подiї дня
23:30 Х/ф «Кiнг Конг»

Передплачуйте газету «Вишгород».

06:30, 07:55 Kids Time
06:35 М/с «Пригоди
Джекi Чана»
06:55 М/с «Кунг-фу
Панда: Легенди
крутостi»
08:00 Т/с «Татусевi
дочки»
09:55, 19:00 Т/с
«Воронiни»
14:15 Х/ф «Мрiяти не
шкiдливо»
15:55 Х/ф «Оце
любов»
18:00 Репортер
18:20, 00:50 Абзац!
20:00 Т/с «СашаТаня»
21:00 Х/ф «Крок
вперед: На вулицях»
22:55 Х/ф «Iсторiя
Попелюшки»

07:10, 08:15, 22:35,
23:20 Бiзнес-час
07:30, 08:30, 09:45,
10:30, 11:30, 12:30,
13:30, 15:30, 16:30,
17:30, 18:30, 22:30,
23:25 Час. Важливо
07:50 Автопiлот-новини
08:40 Трансмiсiяновини
09:15, 14:15 Час:
пiдсумки тижня з В.
Гайдукевичем
10:35, 00:35 Машина
часу
11:35 Велика полiтика
15:15, 15:35, 16:10,
16:35 «Єдина родина»
17:10, 17:35, 18:15,
18:35 Україна - Понад
усе!
20:00, 21:10 Час.
Пiдсумки дня
21:40 Час-Тайм

06:25 «Нове Шалене
вiдео по-українськи»
07:35 Х/ф
«Чудовисько»
09:30 Т/с «Бiгти!»
17:30 «Люстратор
7.62»
18:30, 21:00 Новини
«Спецкор»
19:00 Т/с «Слiдчий
Протасов»
21:30 «ДжеДАI»
22:00 Х/ф «Брати
Грiмм»
00:15 Х/ф
«Експеримент
Карнозавр-2»

06:30 «TOP SHOP»
07:40 «Чи знаєте ви,
що...»
08:10 «Мультфiльми»
10:15
«ВусоЛапоХвiст»
10:45 «КВН-2014»
12:50 «Розсмiши
комiка»
14:50 Х/ф «Донька
Д’Артаньяна»
17:15 «Звана
вечеря»
19:10 «Орел i Решка.
Шопiнг»
20:00 «Орел i Решка»
21:00 «КВН на БIС»
22:00 Х/ф «Привид»
00:20 Х/ф «Це все
вона»

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

Давайте
вип’ємо за
здоров’я.
За щастя.
За що-небудь.
Просто
вип’ємо.
Будь ласка

06:20 Х/ф «Воєннопольовий роман»
07:45 Х/ф «Екiпаж
машини бойової»
09:00 «Правда
життя. Професiя»
09:30 «Агенти
впливу»
10:25 Х/ф «Проект
«Альфа»
12:00 Т/с «Наказано
знищити. Операцiя
«Китайська
скринька»
15:30 Т/с
«Охоронець - 2»
19:00, 21:40 «Свiдок»
19:30 Т/с «Пандора»
22:00 Т/с
«Елементарно - 2»
23:45 Т/с «NCIS:
полювання на
вбивцю - 10»

06:00, 07:20 М/с
«Лалалупси»
06:20, 10:30 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»
11:00 Єралаш
11:50 Х/ф «Доктор
Дулiттл 5»
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 Теорiя зради

07:40 Англiя проти
Францiї
08:30, 09:20
Мiстична Україна
10:10, 18:30 Шукачi
скарбiв
11:00 Сила життя
11:50, 16:50
Тварини-бiйцi
12:40, 21:50 Шукачi
неприємностей
13:30, 14:00, 17:40,
18:10 Скарби зi
звалища
14:20 Будiвничi
Америки
15:10, 19:20 У
пошуках iстини
16:00, 20:10 Правила
життя
21:00 Сучаснi дива
22:40 Синя безодня
23:30 Покер
00:20 СБУ.
Спецоперацiя

06:55, 07:20 Гiрше
нема куди
07:50, 13:00, 18:30 Як
це влаштовано
08:15, 08:45 Ефект
Карбонаро
09:10 Бунтарi
крижаного озера
10:05, 10:35 Мисливцi
за складами
12:00 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?
16:00 Швидкi та гучнi
17:00 Махiнатори
19:00, 19:30 Склади:
битва в Канадi
21:00 Острiв з Бером
Грiллзом
22:00 Гра на життя
23:00, 23:30 Мисливцi
за релiквiями
00:00 Top Gear

Наш індекс у Каталозі місцевих періодичних видань 40007
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2+2
06:30, 07:00, 08:00,
13:00, 18:30, 21:00
Новини
08:20 7 чудес України
08:40 Паспортний
сервiс
09:15, 20:00 Про
головне
10:05 Перша студiя
11:05, 18:55 Т/с «Мiс
Марпл»
12:00 Уряд на зв’язку
з громадянами
12:30 Дорогi депутати
13:20, 18:05 Час-Ч
13:55 Школа Мерi
Поппiнс
14:15 Фольк-music
15:20 Euronews
15:35 Х/ф «По
сигарети»
17:30 Д/ф «Палiтра.
Бонар»
18:15 Новини. Свiт
22:00 Вiйна i мир
22:55 Трiйка, Кено,
Максима

06:00, 07:00, 08:00,
09:00, 12:00, 16:45,
19:30, 00:00 ТСН:
«Телевiзiйна служба
новин»
06:45, 07:10, 07:45,
08:10, 08:45, 09:10
«Снiданок з 1+1»
07:35, 08:35 «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 Х/ф
«Пропозицiя»
00:20 Т/с «Касл»

06:30 Ранок у
великому мiстi
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:15
Надзвичайнi новини
10:00 Т/с «У полi
зору»
11:40, 13:15 Т/с
«Прокурорська
перевiрка»
12:45, 15:45 Факти.
День
14:20, 16:15 Т/с
«Опери»
16:45 Т/с «Убивча
сила»
18:45, 21:10 Факти.
Вечiр
20:20 Громадянська
оборона
21:25 Т/с
«Диверсант. Кiнець
вiйни»
23:20 Х/ф «Сволота»

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»

06:30, 16:00 «Все
буде добре!»
08:15 «Зiркове життя.
Вiза на щастя»
09:10 «Зiркове
життя. Шлюбнi
рекордсмени»
10:15 «Правила
життя. Хiмiя на
молоцi»
12:15, 20:05
«Слiдство ведуть
екстрасенси»
13:15 «МастерШеф»
18:00, 22:00 «ВiкнаНовини»
18:40 Т/с «Коли ми
вдома»
19:05 «Зiркове
життя. Вижити пiсля
кохання»
21:00 «Мiстичнi
iсторiї-6 з Павлом
Костiциним»
22:35 «Кохана, ми
вбиваємо дiтей»
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 «Татусевi
дочки»
10:00 Т/с «Щасливi
разом»
17:00, 19:00 Т/с
«Воронiни»
18:20 Абзац!
20:00 Т/с
«СашаТаня»
21:00 Х/ф
«Крок вперед:
Запалювання»
22:55 Х/ф «Ще одна
iсторiя Попелюшки»

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
14:35 Не перший
погляд
15:35 Кiно з Янiною
Соколовою
16:35 В кабiнетах
17:15, 17:35, 18:14,
18:35 Україна Понад усе!
18:10 Мiсцевий час
21:40 Час-Тайм

06:20 «Нове Шалене

06:30 «TOP SHOP»

вiдео по-українськи»

07:40 «Чи знаєте ви,

08:40, 14:50

що...»

«ДжеДАI»

08:10 «Мультфiльми»

09:00, 18:30 Новини

10:15

«Спецкор»

«ВусоЛапоХвiст»

09:30 «Люстратор

10:45 Х/ф «Донька

06:15, 20:00 На лiнiї
вогню
07:10, 15:40 «Сильнi
свiту цього»
07:30, 15:00, 18:30,
21:00 «Служба новин
«Соцiальний пульс»
10:00, 16:50 «Алло,
лiкарю!»
11:00, 21:35 Обпаленi
владою
12:15 Криза. Подiї, що
змiнили свiт
13:15 «Безпека працi»
13:35, 18:20
«Цивiлiзацiя Incognita»
14:00, 22:35 Всесвiт
16:00 Велика книга
природи
17:45 «Соцiальний
статус: ваша пенсiя»
19:00 В гостях у
Д. Гордона. Iгор
Губерман
23:35 Екстремальна
поведiнка диких тварин
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
«Земський лiкар»
14:40 «Судовi
справи»
15:50, 16:15
«Сiмейний суд»
18:05, 19:05 Токшоу «Стосується
кожного»
20:00 «Подробицi»
22:35 Т/с «Голубка»

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

07:15 «Захисники
культурної спадщини»
07:55 «Зiзнання
нацистiв»
08:40, 13:10, 18:30
«Мiжнародний
аеропорт Дубай»
10:55 «Золото Юкону:
Жменька золота»
11:40 «Зроби або
помри: Вiднесенi
морем»
12:05 «Зроби або
помри: До кiнця»
12:50 «Керування
юрбою: Чини
правильно»
14:45 «Останнiй тигр
Суматри»
15:30 «Дикi тварини
Пiвночi: Поклик
природи»
16:15 «Комета
столiття»
21:55 «Зроби або
помри: Падiння пiд лiд»
23:00 «Паранормальне:
Зустрiч з
прибульцями»

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

07:00 Х/ф «Загiн

06:00, 07:20 М/с
«Лалалупси»
06:20, 10:30 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»
11:00 Єралаш
12:05 Х/ф «Пастушка»
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»

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, 04:10
Зiрковий шлях
10:00 Т/с «Хто, якщо
не я?»
11:50, 19:45 Ток-шоу
«Говорить Україна»
18:00 Т/с
«Безсмертник»
21:00 Т/с «Пiти, щоб
повернутися»
23:00 Подiї дня
23:30 Т/с «Агент»

Ти
обов’язково
схуднеш
до літа.
Залишилося
тільки
визначитися,
до якого

особливого
призначення»
08:30 Ранковий
«Свiдок»
09:00 «Кримiнальнi
справи»
09:55 Т/с «Коломбо»
13:05 Т/с «Банкiршi»
15:00, 19:00, 21:40
«Свiдок»
15:15 Т/с «Формула
стихiї»
19:30 Т/с «Пандора»
22:00 Т/с
«Елементарно - 2»
23:45 Т/с «NCIS:
полювання на
вбивцю - 10»
00:40 Т/с «CSI: ЛасВегас - 8»

7.62»
09:40 Т/с
«Навiгатор»
14:25 Д/п «Квест»
15:50 Д/п «Шоста
передача»

Д’Артаньяна»
13:00 Т/с «Всi жiнки вiдьми»
14:45, 19:10 «Орел i
Решка. Шопiнг»
15:30, 20:00 «Орел i
Решка»

16:30, 19:00 Т/с

16:20, 21:00 «КВН

«Слiдчий Протасов»

на БIС»

21:25 Лiга Чемпiонiв.

17:15 «Звана

Шахтар - Баварiя

вечеря»

23:40 Про Лiгу

22:00 Т/с «Доктор

Чемпiонiв + огляд

Хаус»

iгрового дня

01:15 «Нiчне життя»

06:50 Україна:
забута iсторiя
07:40, 14:20 Англiя
проти Францiї
08:30, 09:20
Мiстична Україна
10:10, 18:30 Шукачi
скарбiв
11:00 Сила життя
12:40, 21:50 Шукачi
неприємностей
13:30, 14:00, 17:40,
18:10 Скарби зi
звалища
15:10, 19:20 У
пошуках iстини
16:00, 20:10 Правила
життя
16:50 Тварини-бiйцi
21:00 Сучаснi дива
22:40 Синя безодня
23:30 Вiйна
всерединi нас
00:20 СБУ.
Спецоперацiя

06:00, 06:25, 11:00,
11:30 Що було далi?
06:55, 08:15 Голi та
наляканi
07:50, 13:00 Як це
влаштовано
09:10 Острiв з Бером
Грiллзом
10:05, 10:35
Мисливцi за
релiквiями
12:00 Швидкi та гучнi
13:30 Як це
зроблено?
14:00, 15:00, 16:00,
17:00, 18:00, 19:00,
21:00 Майстерня
«Фантом Воркс»
20:00 Генiй автодизайну
22:00 Мотобитва
23:00, 23:30 Битви
за контейнери
00:00 Top Gear
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2+2
06:30, 07:00, 08:00,
13:00, 18:30, 21:00
Новини
08:20 7 чудес України
08:40 Паспортний
сервiс
10:50 Європейський
стадiон культури
12:30 Зроблено в
Європi
13:20, 18:05 Час-Ч
13:30 Вiйна i мир
14:40 Хто в домi
хазяїн?
15:00 Як ваше
здоров’я?
17:30 Д/ф «Палiтра.
Шитао»
18:15 Новини. Свiт
18:55 Гандбол. Лiга
чемпiонiв. «Мотор»
(Запорiжжя. Україна) «Вiве Таурон Кельце»
(Кельце. Польща)
22:00 Слiдство. Iнфо
22:30 Слово
22:50 Суперлото,
Трiйка, Кено
23:00, 00:00 Пiдсумки

06:45, 07:10, 07:45,
08:10, 08:45, 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, 08:35 «Маша i
ведмiдь»
09:40 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 «Українськi
сенсацiї»
21:00 «Територiя
обману. Межигiр’я»
22:00 «Повернiть
менi красу»

06:30 Ранок у
великому мiстi
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:15
Надзвичайнi новини
10:00 Т/с «У полi
зору»
11:40, 13:15 Т/с
«Прокурорська
перевiрка»
12:45, 15:45 Факти.
День
14:20, 16:15 Т/с
«Опери»
16:40 Т/с «Убивча
сила»
18:45, 21:05 Факти.
Вечiр
20:20 Д/ф «Чорнi тiнi
Майдану»
21:20 Т/с
«Диверсант. Кiнець
вiйни»
23:55 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 «Мiсто добра»
23:25 «Служба
порятунку»

06:20, 18:00, 22:00
«Вiкна-Новини»
06:55, 16:00 «Все буде
добре!»
08:50 «Зiркове життя.
Вижити пiсля кохання»
09:50 «Зiркове життя.
Зiрковi вдiвцi»
10:50 «Моя правда.
Серьога. Життя пiд
грифом «секретно»
11:45 «Моя правда.
Наталя Крачковська.
120 кг самотностi»
12:40, 20:05 «Слiдство
ведуть екстрасенси»
13:35 «МастерШеф»
18:40 Т/с «Коли ми
вдома»
19:05 «Зiркове життя.
Раннiй шлюб - шлях до
щастя»
21:00 «Мiстичнi
iсторiї-6 з Павлом
Костiциним»
22:35 «Давай
поговоримо про
секс 2»

06:30, 07:55 Kids

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, 22:00 Обпаленi
владою
12:15 Подiї, що
змiнили свiт
13:00 «Соцiальний
статус: ваша пенсiя»
14:00 Всесвiт
16:00 Екстремальна
поведiнка диких
тварин
18:20 «Кумири»
19:00 В гостях у Д.
Гордона. Андрiй
Iлларiонов
21:30 «Глобал - 3000»
23:00, 00:00 Новорiччя
у барi «Бiлий рояль»

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
«Земський лiкар»
14:40 «Судовi
справи»
15:50, 16:15
«Сiмейний суд»
18:05, 19:05 Токшоу «Стосується
кожного»
20:00 «Подробицi»
22:35 Т/с «Голубка»

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

09:10, 13:35, 18:55
«Популярна наука:
Вибухiвка, вогонь i пиво»
10:55 «Золото Юкону:
Прокляття Лосиної
бухти»
11:40 «Зроби або помри:
Смертоносний смерч»
12:50 «Iгри розуму:
Iнформацiя для
мiркувань»
14:45 «Народжений
плазувати - лiтати
зможе!»
16:15 «Пiдземний свiт
майя: справжнiй кiнець
свiту»
16:55 «Суперспоруди
Третього рейха: Головна
цитадель Гiтлера»
17:45 «Зроби або помри:
Вогонь у небi»
21:55 «Зроби або помри:
Катастрофа на морi»
22:15 «Кордон:
Перехоплення в пустелi»
23:00 «Евакуацiя Землi:
Навала зомбi»

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

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 Зiрковий шлях
10:00 Т/с «Хто, якщо
не я?»
11:50, 19:450
Ток-шоу «Говорить
Україна»
18:00 Т/с
«Безсмертник»
21:00 Т/с «Пiти, щоб
повернутися»
23:00 Подiї дня
23:30 Т/с «Агент»

Передплачуйте газету «Вишгород».

На вигляд я
нормальний,
але за
кількістю
дурниць
у голові
переплюну
будь-якого
психа

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

10:15

Новини «Спецкор»

«ВусоЛапоХвiст»

09:30 «Люстратор

11:15 Т/с «Всi жiнки -

7.62»

вiдьми»

09:40 Т/с

14:45, 19:10 «Орел i

«Навiгатор»

Решка. Шопiнг»

14:25 Д/п «Квест»

15:30, 20:00 «Орел i

15:50 Д/п «Шоста

Решка»

передача»

16:20, 21:00 «КВН

16:30, 19:00 Т/с

на БIС»

«Слiдчий Протасов»

17:15 «Звана

22:00 Х/ф

вечеря»

«Напролом»

22:00 Т/с «Доктор

00:00 Х/ф

Хаус»

листопад»

07:00, 08:00, 09:00,
10:00, 11:00, 12:00,
13:00, 14:00, 15:00,
16:00, 17:00, 18:00,
19:00, 21:00, 22:00 Час
новин
07:10, 08:15, 23:50
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,
00:30 Час. Важливо
07:50 Автопiлотновини
08:40 Трансмiсiяновини
09:35, 10:35, 11:35,
20:00, 21:10 Час.
Пiдсумки дня
14:10 День
14:35, 15:35 Машина
часу
17:15, 17:35, 18:15,
18:35 Україна - Понад
усе!
18:10 Мiсцевий час
21:40 Час-Тайм
22:30 Клуб реформ

«Операцiя»

01:15 «Нiчне життя»

07:00 Х/ф «Прорив»

06:00, 07:20 М/с

08:30 Ранковий

«Лалалупси»

«Свiдок»

06:20, 10:30 М/с

06:50 Україна:
забута iсторiя
07:40 Будiвничi
Америки
08:30, 09:20, 23:30
Вiйна всерединi нас
10:10, 18:30 Шукачi
скарбiв
11:00, 11:50 Сила
життя
12:40 Мегамисливцi
13:30, 21:50 Шукачi
неприємностей
14:20 Англiя проти
Францiї
15:10, 19:20 У
пошуках iстини
16:00, 20:10 Правила
життя
16:50, 21:00 Сучаснi
дива
17:40 Тварини-бiйцi
22:40 Дикi Гаваї
00:20 СБУ.
Спецоперацiя

06:00, 06:25, 11:00,
11:30 Викривлення
часу
06:55 Виживання без
купюр
07:50, 13:00, 18:30 Як
це влаштовано
08:15 Генiй автодизайну
09:10 Майстерня
«Фантом Воркс»
10:05, 10:35, 19:00,
19:30, 20:00, 20:30
Битви за контейнери
13:30, 18:00 Як це
зроблено?
14:00 Вижити разом
15:00 Не намагайтеся
повторити
16:00 П’ята передача
17:00 Махiнатори
21:00, 21:30 Битва за
нерухомiсть
22:00, 22:30 Склади:
битва в Канадi
23:00, 23:30 Вантажнi
вiйни

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 «Татусевi
дочки»
10:05, 19:00 Т/с
«Воронiни»
18:20, 00:50 Абзац!
20:00 Т/с
«СашаТаня»
21:00 Х/ф «Крок
вперед: Революцiя»
22:55 Х/ф «Солодкий

09:00 «Кримiнальнi
справи»
09:55 Т/с «Коломбо»
13:10 Т/с «Банкiршi»

«Фiксики»
06:50, 09:30 М/с
«Клуб Вiнкс: Школа
чарiвниць»
07:45 Мультик з

15:00, 19:00, 21:40

Лунтiком

«Свiдок»

08:30 М/с «Пiдлiтки

15:15 Т/с «Формула

мутанти черепашки

стихiї»

нiндзя»

19:30 Т/с «Пандора»

08:55 М/с

22:00 Т/с
«Елементарно - 2»
23:45 Т/с «NCIS:
полювання на

«Смурфiки»
11:20 Т/с «Якось у
казцi 2»
18:00 Х/ф «Ерагон»
20:00 Т/с «Корабель»

вбивцю - 10»

22:00 Х/ф «Померти

00:40 Т/с «CSI: Лас-

молодим»

Вегас - 8»

00:00 Теорiя зради

Наш індекс у Каталозі місцевих періодичних видань 40007
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2+2
06:30, 07:00, 08:00,
13:00, 18:30, 21:000
Новини
07:30, 23:30 На слуху
08:20 7 чудес України
08:40 Паспортний
сервiс
09:15 Гандбол. Лiга
чемпiонiв. «Мотор»
(Запорiжжя. Україна) «Вiве Таурон Кельце»
(Кельце. Польща)
11:05, 18:55 Т/с «Мiс
Марпл»
12:20 Слiдство. Iнфо
12:45, 22:25 Слово
13:20, 18:05 Час-Ч
14:25 Надвечiр’я
15:20 Euronews
15:40 Х/ф «Далеко по
сусiдству»
18:15 Новини. Свiт
20:00 Про головне
22:00 «Схеми» з
Наталiєю Седлецькою
23:00, 00:00 Пiдсумки

06:00, 07:00, 08:00,
09:00, 12:00, 16:45,
19:30, 23:45 ТСН:
«Телевiзiйна служба
новин»
06:45, 07:10, 07:45,
08:10, 08:45, 09:10
«Снiданок з 1+1»
07:35, 08:35 «Маша i
ведмiдь»
09:40 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 «Українськi
сенсацiї»
21:00 «Зима, що нас
змiнила. Небесна
сотня»
22:00 «Право на владу
- 2»

06:30 Ранок у
великому мiстi
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:15
Надзвичайнi новини
10:05 Т/с «У полi
зору»
11:45, 13:15 Т/с
«Прокурорська
перевiрка»
12:45, 15:45 Факти.
День
14:25, 16:15 Т/с
«Опери»
16:45 Т/с «Убивча
сила»
18:45, 21:05 Факти.
Вечiр
20:20 Iнсайдер
21:20 Т/с
«Диверсант. Кiнець
вiйни»
00:15 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»

06:40, 18:00, 22:00
«Вiкна-Новини»
07:15, 16:00 «Все буде
добре!»
09:10 «Зiркове життя.
Раннiй шлюб - шлях до
щастя»
10:10 «Моя правда.
Денис Рожков. За
дружиною, як за
стiною»
11:00 «Моя правда.
Анастасiя Стоцька. «А
мне не больно...»
12:00, 20:00 «Слiдство
ведуть екстрасенси»
12:55 «МастерШеф»
18:40 Т/с «Коли ми
вдома»
19:05 «Зiркове життя.
Не винна я - така роль
моя»
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 «Татусевi
дочки»
10:05 Т/с «Щасливi
разом»
16:55, 19:00 Т/с
«Воронiни»
18:20 Абзац!
20:00 Т/с
«СашаТаня»
21:00 Х/ф «Крок
вперед: Все або
нiчого»
23:25 Х/ф «Серфер
душi»

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

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, 21:35 Обпаленi
владою
12:15 Подiї, що
змiнили свiт
13:10, 17:45
Iнспектори
аномальних явищ
14:00, 22:35 Всесвiт
16:00, 23:35
Екстремальна
поведiнка диких
тварин
18:15 «Мистецтво i
час»
19:00 В гостях у Д.
Гордона. Андрiй
Iлларiонов
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
«Земський лiкар»
14:40 «Судовi справи»
15:50, 16:15
«Сiмейний суд»
18:05, 19:05 Ток-шоу
«Стосується кожного»
20:00 «Подробицi»
22:35 Т/с «Голубка»
00:25 Х/ф
«Перехрестя»

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

08:40, 13:10, 18:30
«Машини: розiбрати на
продаж: Малi та завзятi»
10:10 «Машини:
розiбрати на продаж:
Моя перша машина»
11:40 «Зроби або
помри: Падiння пiд лiд»
12:05 «Зроби або
помри: Чорний лiд»
12:50 «Керування
юрбою: Керування
гнiвом»
15:30 «Дикi тварини
Пiвночi: Майстри
виживання»
16:55 «День «Д»:
Жертва: Висадження
союзникiв»
17:45 «Зроби або
помри: Убивча
стромовина»
20:45 «Екстремальнi
дослiдники:
Суперведмiдь»
21:55 «Зроби або
помри: Смертельний
зсув»
22:15 «Кордон:
Контрабанда людей»

06:00 Saba erte
ATRde
08:05 М/ф
10:15, 12:20, 12:50,
16:50 Т/с
11:00, 14:00, 16:30,
18:30, 20:30 Служба
новин ZAMAN
11:15, 11:50, 16:05
Д/ф
13:40 Прогулянки
по Криму з О.
Гайворонським
14:20, 21:00 Велике
кiно на АTR
19:00 Ток-шоу
Л. Буджурової
«Гравiтацiя»

06:55 Х/ф
«Стамбульський
транзит»
08:30 Ранковий
«Свiдок»
09:00 «Випадковий
свiдок»
09:30 «Кримiнальнi
справи»
10:20 Т/с «Коломбо»
13:05 Т/с «Банкiршi»
15:00, 19:00, 21:40
«Свiдок»
15:15 Т/с «Формула
стихiї»
19:30 Т/с «Пандора»
22:00 Т/с
«Елементарно - 2»
23:45 Т/с «NCIS:
полювання на
вбивцю - 10»
00:40 Т/с «CSI: ЛасВегас - 8»

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 Зiрковий шлях
10:00 Т/с «Хто, якщо
не я?»
11:50, 19:45 Ток-шоу
«Говорить Україна»
18:00 Т/с
«Безсмертник»
21:55 Футбол.
Лiга Європи УЄФА
«Генгам» (Францiя) «Динамо» (Україна)
00:00 Т/с «Агент»

Не знав, як
жити далі,
поки не
поговорив з
таксистом

06:30 «TOP SHOP»

22:35 Хронiка дня

06:20 «Нове Шалене
вiдео по-українськи»
08:40, 14:50, 19:00
«ДжеДАI»
09:00, 18:30 Новини
«Спецкор»
09:30 «Люстратор
7.62»
09:40 Т/с
«Навiгатор»
14:25 Д/п «Квест»
15:50 Д/п «Шоста
передача»
16:30 Т/с «Слiдчий
Протасов»
19:55 Лiга Європи
УЄФА. Днiпро Олiмпiакос. Пряма
трансляцiя
22:00 Х/ф
«Бельфегор. Привид
Лувру»
00:00 Про Лiгу
Європи + огляд
iгрового дня

06:00, 07:20 М/с
«Лалалупси»
06:20, 10:30 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»
10:50 М/ф «Хоробре
сердце»
12:10 Т/с «Якось у
казцi 2»
18:00 Х/ф «Померти
молодим»
20:00 Т/с «Корабель»
22:00 Х/ф
«Австралiя»

06:50 Україна:
забута iсторiя
07:40 Туберкульоз:
бiла смерть
08:30, 09:20, 23:30
Вiйна всерединi нас
10:10, 18:30 Шукачi
скарбiв
11:00, 11:50
Таємнича Африка
12:40 Тварини-бiйцi
13:30, 21:50 Шукачi
неприємностей
14:20 Англiя проти
Францiї
15:10, 19:20 У
пошуках iстини
16:00, 20:10 Правила
життя
16:50, 21:00 Сучаснi
дива
17:40 Мегамисливцi
22:40 Дикi Гаваї
00:20 СБУ.
Спецоперацiя

06:00, 11:00 Не
намагайтеся
повторити
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 Вантажнi вiйни
12:00 П’ята передача
13:30, 18:00 Як це
зроблено?
14:00 Рiчковi монстри
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

10:30, 11:30, 12:30,
13:30, 14:30, 15:30,
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
14:35, 00:35 Велика
полiтика
16:05, 17:10 Клуб
реформ
17:15, 17:35, 18:15,
18:35 Україна Понад усе!
21:40 Час-Тайм

07:40 «Чи знаєте ви,
що...»
08:10 «Мультфiльми»
10:15
«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 Т/с «Доктор
Хаус»

ТЕЛЕпрограма

Вишгород

14 лютого

2015 року

9

П’ЯТНИЦЯ 20 ЛЮТОГО 2015 рОКУ

2+2
08:20 7 чудес України
09:15, 20:00 Про
головне
10:10 Д/ф
«Контрiсторiя
iнтернету»
11:05, 18:55 Т/с «Мiс
Марпл»
12:20 «Схеми» з
Наталiєю Седлецькою
13:20 Час-Ч
15:50 Д/ф «Леонардо
да Вiнчi. Реставрацiя
столiття»
16:55 Д/ф «Палiтра.
Паоло Учелло»
17:35 Концертна
програма «Озброєнi
музою»
18:15 Новини. Свiт
21:45 Двадцять
свiдчень про
переламний день
протистоянь на
Майданi
22:55 Трiйка, Кено,
Секунда удачi
23:00, 00:00 Пiдсумки

06:00, 07:00, 08:00,
09:00, 12:00, 16:45
ТСН: «Телевiзiйна
служба новин»
06:45, 07:10, 07:45,
08:10, 08:45, 09:10
«Снiданок з 1+1»
07:35, 08:35 «Маша i
ведмiдь»
09:40 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»
19:30 «Тсн.
Марафон»
22:00 Х/ф «День,
коли Земля
зупинилась»
00:00 Х/ф
«Вторгнення»

06:30 Ранок у
великому мiстi
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:15
Надзвичайнi новини
10:05 Т/с «У полi
зору»
11:45, 13:15 Т/с
«Прокурорська
перевiрка»
12:45, 15:45 Факти.
День
13:25 Т/с «Опери»
15:20, 16:15 Т/с
«Убивча сила»
18:45, 21:05 Факти.
Вечiр
20:20 Громадянська
оборона
21:20 Т/с
«Диверсант. Кiнець
вiйни»
23:15 Х/ф «Цунамi»

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

06:33 «Зiркове

05:55, 07:30, 15:00,
18:30, 21: «Соцiальний
пульс»
06:15, 20:00 На лiнiї
вогню
07:10, 15:40 «Сильнi
свiту цього»
10:00, 16:50 «Алло,
лiкарю!»
11:00, 21:35 Обпаленi
владою
12:15 Подiї, що
змiнили свiт
13:10, 17:45
Iнспектори
аномальних явищ
14:00, 22:35 Всесвiт
16:00, 23:35
Екстремальна
поведiнка диких
тварин
18:15 «Цивiлiзацiя
Incognita»
19:00 В гостях у Д.
Гордона. Андрiй
Iлларiонов
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 Т/с «Гречанка»
11:00 «Новини.
Дайджест»
11:05 Д/с «Слiдство
вели... з Леонiдом
Каневським»
12:25, 14:20 Т/с
«Земський лiкар»
14:40 «Судовi справи»
15:45, 16:15
«Сiмейний суд»
18:05 Ток-шоу
«Стосується кожного»
20:00 «Подробицi»
20:45 Ток-шоу «Чорне
дзеркало»
23:30 Х/ф «Iзгой»

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

08:40, 13:10, 18:30
«Екстремальна
подорож: Аляска: Смуга
перешкод»
10:55 «Золото Юкону:
Вечiр трудового дня»
12:05 «Зроби або
помри: Вогонь у небi»
12:50 «Керування
юрбою: Порушники
закону»
14:45 «Полярний
ведмiдь»
15:30 «Дика природа
Америки: Гори»
16:15 «Десятка
найкращих фотографiй
Нешнл Джиографiк»
17:45 «Зроби або
помри: Смертельний
зсув»
20:00, 23:45 «Iсторiя
їжi: Кулiнарнi
революцiонери»
21:55 «Зроби або
помри: НС у небi»
22:15 «Кордон: В
облозi»
23:00 «Евакуацiя Землi:
Затоплена Земля»

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 Будьте
здоровi!
13:40 Тарих седаси
14:15, 21:00 Велике
кiно на АTR
19:10 Маю право

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 Зiрковий шлях
10:00 Т/с «Хто, якщо
не я?»
11:50, 19:45 Ток-шоу
«Говорить Україна»
18:00 Т/с
«Безсмертник»
21:00 Т/с «Пiти, щоб
повернутися»
23:00 Подiї дня
23:30 Звичайнi
зомбi. Як працює
брехня

Передплачуйте газету «Вишгород».

життя. Не винна я така роль моя»
07:16 Х/ф «Мама
мимоволi»
09:40 Х/ф «Особистi
обставини»
18:00, 22:00 «ВiкнаНовини»
18:40 Т/с «Коли ми
вдома»
19:05 «Зiркове
життя. Закарбованi у
пам›ятi»
20:00, 22:35 Х/ф
«Вiтер в обличчя»
00:30 Х/ф «Валентин
i Валентина»

06:30, 07:55 Kids
Time
06:35 М/с «Пригоди
Джекi Чана»
06:55 М/с «Кунг-фу
Панда: Легенди
крутостi»
08:00, 19:30
Репортер
08:05 Х/ф «Iсторiя
дельфiна»
10:15 Х/ф
«Геркулес»
13:45 Х/ф «Джек
Хантер»
15:40 Х/ф «Джек
Хантер 2»
17:40 Х/ф «Джек
Хантер 3»
19:50 Абзац!
20:30 Х/ф «Мачуха»
23:10 Х/ф «Клятва»

07:00, 08:00, 09:00,
10:00, 11:00, 12:00,
13:00, 14:00, 15:00,
16:00, 17:00, 18:00,
19:00, 21:00, 22:00,
23:00 Час новин
07:30, 08:30, 09:30,
10:30, 11:30, 12:30,
13:30, 14:30, 15:30,
16:25, 17:30, 18:30,
22:30, 23:30 Час.
Важливо
07:50 Автопiлот-новини
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, 18:15,
18:35 Україна - Понад
усе!
18:10 Мiсцевий час
21:40 Час-Тайм
22:35 Особливий погляд

06:20 «Нове Шалене
вiдео по-українськи»
08:40, 14:50
«ДжеДАI»
09:00, 18:30, 21:00
Новини «Спецкор»
09:30 «Люстратор
7.62»
09:40 Т/с
«Навiгатор»
14:25 Д/п «Квест»
15:50 Д/п
«Автоентузiасти»
16:30 Х/ф «Курс на
зiткнення»
19:00 Х/ф «Пiдводнi
камнi»
21:30 «Буде бiй».
Всесвiтня серiя
Боксу WSB: Rassian
BT (Росiя) - Otamans
(Україна)
00:10 Х/ф
«Карнозавр-3»

06:00, 08:10

07:10 Х/ф «Людина в

06:00, 07:20 М/с
«Лалалупси»
06:20, 10:30 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»
10:50 М/ф «Бiонiкл:
Вiдродження
легенди»
12:10 Т/с «Якось у
казцi 2»
18:00 Х/ф
«Австралiя»
20:50 Х/ф «Турист»
22:50 Х/ф «Район
№ 9»

06:50 Україна:
забута iсторiя
07:40 Англiя проти
Францiї
08:30, 09:20, 23:30
Вiйна всерединi нас
10:10, 18:30 Шукачi
скарбiв
11:00, 22:40 Океани
11:50 Таємнича
Африка
12:40 Тварини-бiйцi
13:30, 21:50 Шукачi
неприємностей
14:20 Туберкульоз:
бiла смерть
15:10, 19:20 У
пошуках iстини
16:00, 20:10 Правила
життя
16:50, 21:00 Сучаснi
дива
17:40 Мегамисливцi
00:20 СБУ.
Спецоперацiя

06:00, 06:25, 11:00,
11:30 Наука магiї
07:50, 13:00, 18:30 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, 16:30 У гонитвi
за класикою
20:00 Хлопцi з Юкону
21:00 Бунтарi
крижаного озера
22:00 Залiзниця
Аляски
23:00, 23:30
Мисливцi за
складами

зеленому кiмоно»
08:30 Ранковий
«Свiдок»
09:00 «Випадковий
свiдок»
09:15 Т/с «Вiдлуння з
минулого»
13:05 Т/с «Банкiршi»
15:00, 19:00 «Свiдок»
15:15 Т/с «Формула

Тепер стільки
пишуть
про шкоду
куріння,
що я твердо
вирішив
кинути
читати!

стихiї»
19:30 Х/ф «Три днi в
Одесi»
21:30 Х/ф «Кидок
кобри»
23:40 Х/ф «Будинок
мрiй»

«Мультфiльми»
07:40 «Чи знаєте ви,
що...»
11:15 Т/с «Всi жiнки вiдьми»
15:20 Х/ф «Джейн
Ейр»
17:30 Х/ф «Мiшель
Вальян: Жага
швидкостi»
19:20 Х/ф «Форрест
Гамп»
22:00 Т/с «Доктор
Хаус»
01:15 «Нiчне життя»
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07:35 На слуху.
Пiдсумки
08:30 «Золотий гусак»
09:15 Д/ф «Духовна
варта. Священики на
Майданi»
10:00 Зроблено в
Європi
10:15 Подорожуй
першим
11:30 Д/ф «Леонардо
да Вiнчi. Реставрацiя
столiття»
12:30 Нотатки на
глобусi
13:20 Д/с «Мiй новий
дiм - Корея»
13:45 Х/ф «Лондонська
рiчка»
15:25 Чоловiчий клуб.
Бокс
16:55 Європейський
стадiон культури
18:25 Д/ф Сергiя
Лозницi «Майдан»
21:00 Новини
21:40 Д/ф «Iгор Шамо.
Постлюдiя»
22:50 Суперлото,
Трiйка, Кено

07:35, 19:30 ТСН:
«Телевiзiйна служба
новин»
08:00 М/с «Качинi
iсторiї»
09:20 «Свiтське
життя»
10:25 Х/ф
«Найкращий друг
сiм’ї»
14:35 Х/ф
«Срiблястий дзвiн
струмка»
16:30 «Вечiрнiй
квартал»
18:30 «Розсмiши
комiка»
20:15 «Українськi
сенсацiї»
21:00 «Голос. Дiти
- 2»
23:30 Х/ф
«Американець»

06:40 Пiдводний свiт
07:25 Х/ф «Немов
громом уражений»
09:05 Д/ф «Чорнi тiнi
Майдану»
09:55 Дiстало!
10:55 Громадянська
оборона
11:55 Iнсайдер
12:45 Факти. День
13:05 Т/с
«Полювання на
вервольфа»
16:40, 20:05 Т/с «Пiд
зливою куль»
18:45 Факти. Вечiр
19:15 Надзвичайнi
новини. Пiдсумки
22:10 Х/ф ОСКАР-92:
«Мовчання ягнят»
00:15 Х/ф
«Листоноша»

08:00 «Ранок покиївськи»
09:30 «Київ музика»
10:00 «Телемаркет»
13:00 «Приречений
на любов»
14:40, 16:00, 16:55,
18:00, 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, 16:10, 17:10,
18:10, 23:50 «У
центрi уваги»
19:20, 21:25
«Столиця»
22:30 «Життєвi
iсторiї»
23:25 «Київськi
iсторiї

06:30 Х/ф «Балада

06:30 М/ф «Бетмен»

про вiдважного

07:40 М/ф «Бетмен

06:10 Х/ф «Втеча»
10:00, 21:00
Обпаленi владою
11:15 Х/ф
«Австралiйське
танго»
14:00 Вперед, на
Олiмп!
14:50 Неймовiрнi
подорожi
16:10 «Цивiлiзацiя
Incognita»
16:25 «Мистецтво
i час»
16:50 Стиль на iм’я
Лайма
18:30 «Глобал 3000»
19:00 XX столiття
вiйн
20:00 Дива Сонячної
системи
22:00 Х/ф «Жорстокi
люди»
00:10 «Вихiдний,
пiсля опiвночi»

06:50 Х/ф «Колеги»

06:10, 07:10 Т/с
«Дорожнiй патруль»
07:00, 15:00, 19:00
Подiї
10:00 Зiрковий шлях.
Дайджест
11:00, 22:00 Х/ф
«Повiр, все буде
добре»
13:00, 15:20 Т/с «Мiй
коханий генiй»
17:10, 19:40 Т/с
«Ненавиджу i
люблю»
00:00 Т/с «Агент»

08:20 «Керування
юрбою: Порушники
закону»
08:40 «Космос: Простiр
i час: Стоячи на
Чумацькому Шляху»
09:25 «Керування
юрбою: Сила звички»
10:55 «Бiльше, нiж
фокуси з Дi Ем Сi:
Розiрваний»
11:40 «Керування
юрбою: Ледачi нацiї»
12:05 «Керування
юрбою: Керування
гнiвом»
12:25 «Апокалiпсис:
Друга свiтова вiйна:
Кiнець жаху»
13:10 «Останнi таємницi
Третього рейха:
Архiтектор Гiтлера»
20:00, 23:45
«Розслiдування
авiакатастроф:
Ураганний злiт»
22:15 «Об’єкт
всесвiтньої спадщини:
Озеро Туркана»

08:45 «Школа
доктора
Комаровського»
09:30 «Новини»
10:00 Х/ф «Кохання
земне»
11:55 Т/с «Одружити
Казанову»
16:05 Х/ф «Справи
сiмейнi»
18:00 Х/ф «Час
збирати»
20:00 «Подробицi»
20:30 Х/ф
«Поводир».
Прем’єра
23:10 Т/с
«Повернення
додому»

Ти розумієш,
що все летить
у прірву, коли
маленькі діти
починають
звертатися
до тебе на
«Ви» :)

лицаря Айвенго»

2»

08:05 «Караоке на
Майданi»

09:00 М/с «Аватар,

09:00 «Все буде

легенда про Корру»

смачно!»

10:25 Х/ф «Мачуха»

10:45 Х/ф «Не можу

13:05 Х/ф «Iсторiя

сказати «прощавай»
12:20 Х/ф «Вiтер в
обличчя»
16:10 «Кохана, ми

Попелюшки»
14:55 Х/ф «Учень
Мерлiна»

вбиваємо дiтей»

18:35 Х/ф «Клятва»

18:00 Х/ф «Тато

20:40 Х/ф «Янгол-

напрокат»

охоронець»

22:00 Х/ф «Мама

22:35 Х/ф «Убивцi на

мимоволi»
00:25 «Давай

замiну»

поговоримо про

00:15 Х/ф «Солодкий

секс 2»

листопад»

06:00 Д/ф
06:35 Ezan sedasi
07:05 Balcoqraq
08:15 Прогулянки
по Криму з О.
Гайворонським
08:30 Будьте
здоровi!
09:00 Телемарафон,
присвячений до Дня
рiдної мови «Ана тiлi
- Ватан тiлi»
14:35 Х/ф
16:45 Tarih sedasi
17:00 М/ф
18:05 Розважальне
шоу «Елiф - дедiм,
Б - деiм»
18:45 Концерт
ансамблю «Къирим»
20:30 Bu afta
21:10 Велике кiно
на ATR

06:05 Х/ф «Дот»
07:40 Т/с «Вiдлуння з
минулого»
11:30 «Речовий
доказ». У полонi
привидiв
12:00 «Головний
свiдок»
12:50 «Випадковий
свiдок»
13:30 «Україна 2014»
14:15 Т/с «Таємницi
слiдства - 4»
19:30 Т/с «Паршивi
вiвцi»
23:30 Х/ф «Кидок
кобри»

— Мені кажуть,
що я далеко
піду.
— Ну от і добре.
Забирайся
звідси! :)

07:00, 08:00, 09:00,
10:00, 11:00, 12:00,
13:00, 14:00, 15:00,
16:00, 17:00, 18:00,
19:00, 20:00, 21:00,
22:00, 23:00, 00:00 Час
новин
07:30, 08:30, 09:30,
10:30, 11:30, 12:30,
13:30, 14:30, 15:30,
16:30, 17:30, 18:30,
19:30, 20:30, 22:30,
23:30 Час. Важливо
10:15 Снiданок з Iскрою
10:35 Прообраз з
Наталкою Фiцич
11:35 Майстри Ремонту
15:35 Кiно з Янiною
Соколовою
17:35 Феєрiя мандрiв
18:10 Мiсцевий час
18:31 Фiнансовий
тиждень
21:10, 00:35 Велика
полiтика
21:35 Вiкно в Америку
22:35 Тема/Хронiка
тижня
23:35 Iсторiя успiху

06:00 Мультфiльми

06:30 «TOP SHOP»

06:20 «Нове Шалене

07:40 «Чи знаєте ви,

вiдео по-українськи»

що...»

06:20 М/ф «Острiв
Iмпi»
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. Пригоди
в Арктицi»
10:50 М/с «Фiксики»
11:25 М/ф «Бiонiкл 3:
У павутинi тiней»
12:40 М/ф
«Атлантида 2:
Повернення Майло»
14:00 Х/ф «Бiлий
полон»
16:05 Х/ф «Ерагон»
18:00 Х/ф «Турист»
21:40 Країна У
23:00 Х/ф «Велике
Весiлля»

09:00 Новини
«Спецкор»
09:30 «Люстратор
7.62»

08:10 «Звана
вечеря»
12:00 «Рецепти

10:00 Х/ф «Пiдводнi

щастя»

каменi»

13:00 Х/ф «Пригоди

12:00 Х/ф «Заборона

молодого Шерлока

кохання»

Холмса»

14:00 Т/с «Попiл»

15:00 «Орел i Решка»

00:00 «Буде бiй».

18:30 Х/ф «Форрест

Бої за чемпiонськi
пояси за версiєю
WBA, IBO и WBC:
Геннадiй Головкін

Гамп»
21:00 Х/ф «Мiшель
Вальян: Жага

- Мартiн Мюррей,

швидкостi»

Хьюрi Фьюрi - Андрiй

23:00 Т/с

Руденко

«Надприродне»

06:00 Скарб.ua
07:10 У пошуках
iстини
08:40 Танки. Великi
битви
10:20, 21:30
Охоронцi Гiтлера
14:00 Дикi Гаваї
16:00 Океани
17:00 Шукачi скарбiв
18:50 Д/ф «Доктор
Хайм»
19:40 Д/ф «Сповiдь
ката»
20:30 Д/ф «Вiщi сни»
00:30 СБУ.
Спецоперацiя

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 Генiй автодизайну
13:00 Майстерня
«Фантом Воркс»
14:00 Мотобитва
15:00, 15:30, 16:00,
16:30, 17:00, 17:30,
18:00, 18:30, 19:00,
19:30 Рибальськi
байки Якуба Вагнера
21:00 Острiв з Бером
Грiллзом
22:00, 22:30 Ефект
Карбонаро
23:00 Бунтарi
крижаного озера
00:00 Голi та
наляканi

Одного разу
я нахамлю
провайдеру
і більше
ніколи не буду
онлайн...

10

14 лютого

Вишгород

ТЕЛЕпрограма
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07:30 Шеф-кухар
країни
08:30 «Золотий гусак»
09:15 Д/ф «Майдан.
Народження»
13:45 Православний
вiсник
14:05 Д/с «Мiй новий
дiм - Корея»
14:35 Театральнi
сезони
15:10 Х/ф «Галопом»
17:10 Концертна
програма
18:15 Д/ф «Духовна
варта. Священики на
Майданi»
18:55 Х/ф «Далеко по
сусiдству»
21:00 Новини
21:35 Перша шпальта
22:00 Д/ф «Головний
вiйськовий госпiталь.
Вiйна в тилу»
22:55 Трiйка, Кено,
Максима
23:00 День Янгола

06:10 Х/ф «Повернення
високого блондина»
07:35 Мультфiльм
08:00, 08:35 М/с
«Качинi iсторiї»
09:40 М/ф «Ескiмоска 2: Пригоди в Арктицi»
09:45 «Маша i ведмiдь»
10:30 ТСН:
«Телевiзiйна служба
новин»
11:15 «Свiт навиворiт:
Камбоджа»
12:15 «Принци
бажають
познайомитися 2»
13:20 «Повернiть менi
красу»
14:35
«Мультибарбара»
16:25 Т/с «Сiмейний
бiзнес»
18:30 «Українськi
сенсацiї»
19:30 «ТСН-Тиждень»
21:00 «Голос. Дiти - 2»
23:30 Х/ф «Ред»

06:05 Х/ф «Немов

06:00, 20:00
«Цивiлiзацiя Incognita»
06:10 Х/ф
«Австралiйське танго»
10:00 Дива Сонячної
системи
11:15 Х/ф «Втеча»
15:00 Неймовiрнi
подорожi
16:00 Гренландiя.
Дика природа вiкiнгiв
17:00 Валерiй
Леонтьєв. Час мчить,
нiби вершник
18:40 «Моднi iсторiї з
Оксаною Новицькою»
19:00 XX столiття вiйн
20:15 «Кумири»
20:40 «Свiтськi
хронiки»
21:05 Обпаленi
владою
22:05 Х/ф «Вночi у
парку»
00:00 «Вихiдний, пiсля
опiвночi»

06:45 Х/ф «Кохання

07:00 Подiї

земне»

07:40 Т/с «Дорожнiй

08:40 «Готуємо

патруль»

разом»

громом уражений»
07:40 Зiрка YouTube
08:10 Дивитись усiм!
09:10, 13:00 Т/с
«Диверсант. Кiнець
вiйни»
12:45 Факти. День
18:45 Факти тижня
20:20 Х/ф
ОСКАР-2002:
«Чорний яструб»
23:00 Х/ф ОСКАР-92:
«Мовчання ягнят»
01:10 Х/ф
ОСКАР-62: «Лоренс
Аравiйський»

09:25 Т/с

09:30 «Недiльнi
новини»
10:00 «Орел i Решка.
Ювiлейний сезон»

«Ненавиджу i
люблю»
13:15, 20:00

10:55 Х/ф «Принцеса

Т/с «Пiти, щоб

на бобах»

повернутися»

13:05 Т/с «Одружити

19:00 Подiї тижня з

Казанову»

Олегом Панютою

16:05 Х/ф «Прикмета
на щастя»

21:45 Т/с «Слiд»
23:15 Великий

18:05 Х/ф «Не в
хлопцях щастя»
20:00 «Подробицi

футбол
02:45 87-а
церемонiя

тижня»
22:00 Х/ф «Час

нагородження премiї

збирати»

«Оскар». Червона

23:55 Х/ф «Поводир»

дорiжка

07:05 Х/ф «Сказ про
те, як цар Петро
арапа одружив»
09:00 «Все буде
смачно!»
10:40 «Караоке на
Майданi»
11:30 Х/ф «Тато
напрокат»
15:30 «Мiстичнi
iсторiї-6 з Павлом
Костiциним»
19:00 «Битва
екстрасенсiв»
20:30 «Один за всiх»
21:45 «Детектор
брехнi 7»
22:50 «Я соромлюсь
свого тiла 2»
00:45 Х/ф
«Щовечора об 11»

09:25, 15:30
«Керування юрбою:
Грошi»
11:40 «Керування
юрбою: Порушники
закону»
12:05 «Керування
юрбою: Приємнi
подорожi»
13:10 «Останнi
таємницi Третього
рейха: Грошi Гiтлера»
13:55 «Невловима
росомаха»
16:40 «Гра в числа: А
ви зможете пережити
зомбi-апокалiпсис?»
20:45, 00:30 «Великi
рейди Другої свiтової
вiйни: Рiзанина в
горах»
21:30 «Фатальна
стихiя: Замерзла
армiя Гiтлера»
22:15 «Доiсторичнi
монстри Гiтлера»
23:00 «Передусiм лiтаки»

06:35 Ezan sedasi

06:55 Х/ф «Повiтрянi

07:05 Balcoqraq

пiрати»

08:15 Прогулянки

08:15 Т/с «Таємницi

Передплачуйте газету «Вишгород».

Увага!

Службою безпеки України
разом з іншими правоохоронними органами посилено заходи
з охорони потенційно вразливих об’єктів та місць масового
скупчення людей. Реалізується
масштабний комплекс дій, спрямованих на своєчасне виявлення, попередження та припинення
можливих терористичних проявів.
Шановні вишгородці!
Чимало залежить від вашої поведінки у небезпечних для життя
ситуаціях.
Якщо Ви виявили підозрілий
(вибухонебезпечний) предмет
1. Зберігайте спокій: не панікуйте, але й не зволікайте із засобами
безпеки.
2. Не підходьте до предмета, не
торкайтеся й не пересувайте його,
не допускайте до знахідки інших
людей.
3. Негайно зателефонуйте до
міліції (102) та повідомте про підозрілий об’єкт офіційну особу, що
знаходиться поблизу, — співробітника охорони, водія, провідника,
стюардесу тощо.
4. Не користуйтеся засобами
радіозв’язку, мобільним телефоном
(вони можуть спровокувати вибух).
5. Припиніть всі види робіт у
районі виявлення вибухонебезпечного предмета, відведіть на максимальну відстань (не менше 100 м)
усіх, хто знаходиться поблизу; назад повертайтесь по своїх слідах.
БАТЬКИ! Поясніть дітям, що не
можна брати в руки знайдені на вулиці предмети (іграшки, електронні
пристрої, пакети тощо).
Можливі місця знаходження

вибухонебезпечних пристроїв
1. Підземні переходи (тунелі).
2. Вокзали.
3. Базари.
4. Стадіони.
5. Дискотеки.
6. Магазини.
7. Транспорт.
8. Об’єкти життєзабезпечення.
9. Навчальні заклади.
10. Лікарні.
11. Підвали та сходові клітини.
12. Контейнери для сміття,
урни.
13. Опори мостів.
Ознаки наявності вибухонебезпечних пристроїв
1. Припарковані біля будинків
автомобілі, невідомі жителям (безхозні).
2. Звук з виявленого предмета
(цокання годинника, клацання).
3. Наявність на виявленому
предметі джерел живлення (батарейки).
4. Розтяжка з дроту, шпагату,
мотузки.
5. Незвичне розміщення виявленого предмета.
6. Специфічний, не властивий
навколишньому середовищу запах.
7. Безхозний портфель, валіза,
сумка, згорток, мішок, ящик, коробка.
У Головному управлінні Служби безпеки України у м. Києві та
Київській області діє цілодобовий
телефон довіри. У разі виявлення
зброї чи вибухових пристроїв, наявності даних про факти прибуття
та перебування в регіоні підозрілих
осіб, а також фактів чи інформації
про наміри здійснення сепаратистської й терористичної діяльності —
звертайтесь за номерами: (044)
226-32-32, (044) 579-20-39 (04596)
5-48-58.

08:35 Феєрiя мандрiв
09:10, 14:35, 19:25
Велика полiтика
09:35, 15:35, 00:35 Вiкно
в Америку
10:15 Снiданок з Iскрою
11:35 В кабiнетах
13:15 Iнтелект.ua
13:35 Дiалоги з
Патрiархом
14:15 Тема/Хронiка
тижня
16:10, 16:40, 17:10,
17:35 «Єдина родина»
18:30 Вiкно в Європу
20:31 Прообраз з
Наталкою Фiцич
21:00 Час:
пiдсумки тижня з В.
Гайдукевичем
21:40 Час-Тайм
22:20 Територiя закону
22:35 Кiно з Янiною
Соколовою

06:00 Мультфiльми
06:10, 07:00 «Нове
Шалене вiдео поукраїнськи»
06:30 Журнал Лiги
Чемпiонiв УЄФА
2014-2015
11:00 «Люстратор
7.62»
12:00 «ДжеДАI»
13:00 «Бушидо»
15:00 Х/ф «Острiв
головорiзiв»
17:00 Х/ф «Курс на
зiткнення»
19:00 Х/ф «Втеча з
Нью-Йорка»
21:30 «Профутбол»
23:15 Х/ф «Лицарi»

06:30 «TOP SHOP»
07:40 «Чи знаєте ви,
що...»
08:20 «Рецепти
щастя»
09:20 М/с «Малюки
Лунi Тюнз»
10:30 Х/ф «Пригоди
молодого Шерлока
Холмса»
12:30 «ВусоЛапоХвiст»
13:00 «Розсмiши
комiка»
13:50 «Орел i Решка»
18:10 «Вечiрнiй
квартал»
20:00 Х/ф «Дiти
шпигунiв 2: Острiв
нездiйсненних мрiй»
21:50 «КВН»
23:50 Т/с
«Надприродне»

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

по Криму з О.

слiдства - 4»

Гайворонським

11:30 «Легенди

08:30 Будьте

карного розшуку»

здоровi!
09:00 Acci biber

12:00 «Агенти

09:35 Sherfe fashion

впливу»

10:05 Gonul eseri

12:55, 22:45

10:30 Дастархан

«Випадковий свiдок»

10:50 Татли сес

13:00 Т/с

11:40 bu afta

«Охоронець - 2»

12:20 Т/с

19:30 Т/с

16:00 Yirla, sazim

«Охоронець - 3»

16:45 Tarih sedasi
17:05 Радянське кiно

23:00 «Головний

на ATR

свiдок»

18:45, 20:30 Велике

00:00 Х/ф «Воїни

кiно на ATR

свiтла»

06:20, 12:05 М/ф
«Школа монстрiв.
Втеча з острова
Черепа»
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.
Пригоди в Арктицi»
10:50 М/ф «Атлантида
2: Повернення Майло»
13:10 М/ф «Переполох
у Гiмалаях»
14:40 Х/ф «Доктор
Дулiттл 3»
16:15 Х/ф «Бiлий
полон»
18:20 Х/ф «Велике
Весiлля»
20:00 Вiталька
21:40 Країна У
23:00 Х/ф «Район
№ 9»

06:00 Скарб.ua
07:10 Україна:
забута iсторiя
07:50 У пошуках
iстини
09:30 Top gear
11:10, 21:30
Охоронцi Гiтлера
14:00 Океани
17:00 Д/ф
«Полювання на НЛО»
18:00 Д/ф «Вiщi сни»
18:50 Мiстична
Україна
01:20 Танки. Великi
битви

06:25 Залiзниця
Аляски
07:20 Хлопцi з Юкону
08:15 Бунтарi
крижаного озера
09:10 Голi та
наляканi
10:05 Гра на життя
11:00 Острiв з Бером
Грiллзом
12:00, 20:00 Швидкi
та гучнi
13:00, 13:30,
21:00, 21:30 Ефект
Карбонаро
14:00, 22:00
Мисливець на дива
15:00, 15:30, 16:00,
16:30, 17:00, 17:30
Битва за нерухомiсть
18:00, 19:00 Золота
лихоманка
23:00 Брiстольська
затока
00:00 Генiй автодизайну

Наш індекс у Каталозі місцевих періодичних видань 40007

Виставки

Громадський АНТИтерор
Вишгородський МРВ ГУ СБУ
у м. Києві та Київській області

06:30 М/с «Губка Боб
Прямокутнi штани»
08:00 М/с «Кунг-фу
Панда: Легенди
крутостi»
09:15 Уральськi
пельменi
10:10 Х/ф «Янголохоронець»
12:05 Х/ф «Крок
вперед: На вулицях»
14:10 Х/ф «Крок
вперед: Запалювання»
16:20 Х/ф «Крок
вперед: Революцiя»
18:40 Х/ф «Крок
вперед: Все або
нiчого»
20:40 Х/ф
«Авантюристи»
22:25 Х/ф
«Вертикальна межа»

08:00 «Ранок покиївськи»
09:30 «Київ музика»
13:00 «Приречений
на любов»
13:35 «Служба
порятунку»
14:10, 15:00, 16:00,
17:00, 18:00, 19:00,
20:55, 22:50,
23:30 «Вiдкритий
мiкрофон»
14:35 «Гаряча лiнiя
«102»
15:10, 16:10, 17:10,
18:10, 00:00 «У
центрi уваги»
19:20, 21:30
«Столиця»
21:00, 23:00 «СТНтижневик»
22:30 «СТН-спорттижневик»
23:35 «Прогулянки
мiстом»

Унікальний «Останній шлях Кобзаря»

Влас. інф.
6 лютого у Національному музеї-заповіднику
«Битва за Київ у 1943 році» офіційно відкрили філателістичну виставку «Останнім шляхом Кобзаря» (в
ретроспективі відзначення 200-річчя від дня народження Тараса Шевченка).
ніціатором такої незвичної ідеї вшанування
пам’яті Великого Кобзаря став відомий філателіст України, ревізор Асоціації філателістів України Олександр Канівець.
10 березня 1861 року Шевченко помер. На кошти
друзів 13 березня його було поховано на Смоленському православному кладовищі в Петербурзі. Після того,
як п’ятдесят вісім днів прах Тараса перебував у Петербурзі, його домовину, згідно із заповітом, у квітні того

І

ж року перевезено в Україну і перепоховано на Чернечій горі біля Канева.
Олександр Канівець повторив шлях Кобзаря додому. Проїхавши тим самим маршрутом, він проштемпелював марки усіх населених пунктів, де зупинялась
похоронна процесія. Шлях проходив через Серпухов, Тулу, Орел, Кроми, Дмитровськ, Сєвськ, Глухів, Кролевець, Батурин, Ніжин, Носівку, Бобровицю, Бровари до Києва.
Під час презентації експозиції в музеї філателіст
розповів про сотні унікальних конвертів і поштових марок із зображенням Тараса Шевченка, пам’ятних знаків, поштових штемпельних відміток багатьох міст, які
тісно перепліталися з життям поета та його родини.
Першими відвідувачами виставки стали краєзнавці, школярі, представники ЗМІ.

ВІТАЄМО з 70-річчям Івана Миколайовича ЛАХАЯ
Нехай душа ніколи не старіє,
А на столі хай будуть хліб і сіль,
Своїм теплом хай сонце Вас зігріє,
Слова вітальні линуть звідусіль.
Хай буде доля на добро багата,
У свята й будні — завжди хай щастить,
Не раз іще стрічати круглі дати,
Аби в здоров’ї ще багато літ прожить!
Дружина Стефанія, дочки Леся
та Людмила, зять Ігор, онуки Мишко та Юрко

а-Фішка

Народне віче
21 лютого 2015 року
(субота) о 15:00 у м. Вишгороді, на пл. Т. Шевченка,
1 (біля пам’ятника свв. Борису та Глібу) відбудеться
Народне віче, присвячене
річниці трагічних подій на
Майдані. ОРГАНІЗАТОР —
ГО «Народна рада міста
Вишгорода та Вишгородського району».

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

Потрібні речі
(усі темні відтінки
камуфляжу)
для виготовлення
маск-сітки
на військову техніку
в АТО.
Тел: (096) 135-09-37,
Юлія

Чистка подушок, ковдр.
Продаж постільної білизни
(пров. Квітневий, 1).
Тел: (050) 823-34-58
— Тату, а що таке любов?
— Синку, ну як тобі пояснити...
Бачив мандарин?
— Ну так.
— Взагалі не схоже

Вишгород

6

14 лютого

до співгромадян, вражених СНІДом.
ІІ. Мета та основні завдання Програми
Розроблення і впровадження Програми «Майбутнє без
СНІДу» на території міста у 2015 році виходитиме з необхідності забезпечення соціальних гарантій, встановлених Конституцією України, та базуватиметься на реалізації законів
України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України,
рішеннях Національної координаційної ради, районної Програми з питань запобігання поширенню ВІЛ-інфекції/СНІДу.
Робота органів виконавчої влади у 2015 році буде спрямована на розв’язання однієї з найгостріших проблем соціально-економічного характеру — запобігання поширенню
ВІЛ-інфекції в місті Вишгороді, забезпечення допомоги
та лікування людей, що живуть з ВІЛ/СНІДом, а також підтримки громадських організацій, діяльність яких має соціальну спрямованість, шляхом використання соціального замовлення як діючого інструмента соціального партнерства між
міською владою і громадою.
Головним завданням програми «Майбутнє без СНІДу»
щодо запобігання поширенню ВІЛ-інфекції в місті Вишгороді, забезпечення допомоги та лікування людей, що живуть з ВІЛ/СНІДом, у 2015 році буде:
координація діяльності та сприяння співробітництву міської влади, районної влади, роботодавців, установ, приватного
сектору, громадських і релігійних організацій, профспілок, органів самоорганізації населення щодо запобігання поширенню ВІЛ-інфекції/СНІДу на території міста;
визначення пріоритетів місцевої політики, міської Програми соціального партнерства у протидії поширенню ВІЛ/
СНІДу, лікування, догляд та підтримка ВІЛ-інфікованих та хворих на СНІД;
консолідація коштів та сприяння їх використанню для фінансування програм і заходів із проблем ВІЛ-інфекції/СНІДу,
лікування, догляду та підтримки ВІЛ-інфікованих і хворих на
СНІД, з метою їх раціонального та ефективного використання;
аналіз епідеміологічного моніторингу на ВІЛ-інфекцію/
СНІД та організація оперативного реагування на зміни епідеміологічної ситуації в місті;
інформування органів місцевої влади та громадськості
про стан справ з протидії поширенню ВІЛ-інфекції/СНІДу;
інтенсивний розвиток партнерських відносин з громадськими організаціями соціальної спрямованості.
ІІІ. План заходів Програми на 2015 рік «Майбутнє
без СНІДу» щодо запобігання поширенню ВІЛ-інфекції
в місті Вишгороді, забезпечення допомоги
та лікування людей, що живуть з ВІЛ/СНІДом
№
з/п
1.

2.

Т е р м і н Фінансуванв и к о - ня
нання

Заходи
Співпраця з державними органами
влади, медичними установами, соціальними службами тощо
Громадські слухання. Інформування громади про ситуацію в місті з
питання поширення епідемії та її
запобіганню за участі працівників
різних сфер

Протягом року

Протягом року
За
рахунок
добровільних
внесків
фізичних осіб,
підприємств
та установ
За
рахунок
добровільних
внесків
фіПротязичних осіб,
гом року
підприємств
та установ

3.

Залучення ЗМІ:
рубрика в газеті «Вишгород»;
Протяцикл телепередач на каналі ТРК гом року
«ВишеГрад»

4.

Співпраця з Вишгородською ЦРЛ:
1. Підтримка кабінету довіри Вишгородської ЦРЛ: придбання необхідного медичного обладнання, медикаментів, медичного інвентаря
2. Підтримка стоматологічної поліклініки

5.

Проведення
семінарів,
пресконференцій, круглих столів — із
Протязалученням ЗМІ, роботодавців,
гом року
громадських і молодіжних організацій, профспілок, громади міста

6.

Пропаганда здорового способу
життя
Протя(реклами, буклети, листівки, залу- гом року
чення ЗМІ)

7.

Спільні семінари з вишгородськими районними службами, ЦСС,
ССД, СЕС, ЦРЛ, стоматологами,
перукарями тощо

8.

Розміщення реклами в ЗМІ, на ре- П р о т я кламних щитах, бігбодах
гом року

9.

10.

Проведення благодійної акції «Не
будь байдужим» до Дня боротьби
зі СНІДом для підтримки хворих та
ВІЛ-інфікованих
Систематичне інформування в ЗМІ
про стан поширення епідемії в місті, проведені заходи протидії ВІЛ/
СНІДу в місті

11.

Провести конкурс дитячого малюнка «Хай завжди буду Я!»

12.

Організація волонтерського руху з
метою запобігання поширенню епідемії — із залученням громадських
організацій, молоді, церковних общин

13.
14.

15.

Проведення моніторингу щодо епідеміологічної ситуації в місті
Створення сторінки «Майбутнє без
СНІДу» на міському веб-сайті
Провести конкурс на кращу програму на підприємстві щодо вироблення спільних дій з питань запобігання поширенню ВІЛ-/СНІДу на
території міста

Вишгородський місцевий осередок Всеукраїнської спілки ліквідаторів-інвалідів «Чорнобиль-86» офіційно зареєстровано (Свідоцтво
№ 94 від 14 квітня 2011р.) як громадську неприбуткову організацію (Рішення № 359 від
12 липня 2011 р.) згідно із законодавством
України. До складу Вишгородського осередку громадської Всеукраїнської спілки «Чорнобиль-86» входить 139 інвалідів-ліквідаторів наслідків Чорнобильської катастрофи.
Вишгородський осередок громадської
Всеукраїнської спілки
«Чорнобиль-86»
бере активну участь у розв’язанні проблем
ветеранів та інвалідів, вирішенні питань,
пов’язаних із поліпшенням матеріально-побутових умов, організацією культурного
дозвілля, сприяє посиленню соціального
захисту своїх членів, здійснює підтримку їх
громадської діяльності, тісно співпрацює з
органами влади та громадськими волонтерськими структурами.
У своїй діяльності організація керується
Законом України «Про об’єднання громадян» та іншими законодавчими актами. Діє
на підставі Статуту, прийнятого установчи-

Грудень,
2015

За
рахунок
добровільних
внесків
фізичних осіб,
підприємств
та установ
За
рахунок
коштів місцевого бюджету
4 000 грн
За
рахунок
добровільних
внесків
фізичних осіб,
підприємств
та установ
За
рахунок
коштів місцевого бюджету
3 000 грн
За
рахунок
коштів місцевого бюджету
3 000 грн

Протягом року
За
рахунок
добровільних
внесків
фічервень
зичних осіб,
підприємств
та установ
За
рахунок
добровільних
П р о т я - внесків
фігом року зичних осіб,
підприємств
та установ
Щокварталу
І квартал
За
рахунок
Ж о в - добровільних
т е н ь - внесків
філ и с т о - зичних осіб,
пад
підприємств
та установ

ІV. Фінансове забезпечення реалізації Програми
соціального захисту малозабезпечених верств
населення міста Вишгорода у 2015 році
Реалізація даної Програми базуватиметься на виконанні
відповідних заходів, фінансування яких здійснюватиметься за
рахунок коштів загального фонду на суму не менше 10 000
грн та з інших джерел.
V. Очікуванні результати реалізації Програми
Реалізація Програми дасть можливість поліпшити співпрацю органів влади, роботодавців, профспілок, громадських
і релігійних організацій щодо посилення національних дій
у відповідь на епідемію ВІЛ/СНІДу в Україні і, зокрема, в м.
Вишгороді.
VІ. Організація контролю за виконанням Програми
Основними напрямками контролю за виконанням Програми є аналіз ходу виконання Програми відділом з гуманітарних
питань, фінансово-бухгалтерським відділом та інформування
з цього питання міської ради.

Програма фінансової підтримки громадської організації інвалідів-ліквідаторів
наслідків Чорнобильської катастрофи Вишгородського осередку на 2015 рік
1. Загальні положення
Програма фінансової підтримки громадської організації інвалідів-ліквідаторів наслідків Чорнобильської катастрофи Вишгородського осередку Київської
області
Всеукраїнської спілки «Чорнобиль-86» (далі
— Програма) на 2015 рік розроблена на виконання Закону України № 796 «Про пільги
та соціальні гарантії для чорнобильців».
При розробці Програми враховано пропозиції Вишгородського осередку громадської організації Всеукраїнської спілки інвалідів-ліквідаторів «Чорнобиль-86».
Програма спрямована на фінансову підтримку громадської організації, яка
об’єднує
інвалідів-ліквідаторів наслідків
Чорнобильської катастрофи Вишгородської
осередку громадської Всеукраїнської спілки «Чорнобиль-86».
2. Стан і аналіз розвитку й діяльності
громадської організації
Актуальність цієї Програми обумовлена
зростанням ролі громадських організацій в
державі і підвищенням їх ролі та авторитету
щодо участі у громадському житті району.
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Додаток 19
до рішення Вишгородської міської ради
від 15 січня 2015 р. № 42/8

Міська програма на 2015 рік «Майбутнє без СНІДу» щодо запобігання
поширенню віл-інфекції в місті Вишгороді, забезпечення допомоги та
лікування людей, що живуть з ВІЛ/СНІДом

І. Загальні положення
Епідемія ВІЛ-інфекції/СНІДу становить одну з серйозних
загроз для соціального прогресу та економічного розвитку
будь-якої країни. Поширення епідемії ВІЛ/СНІДу спричиняє
скорочення тривалості життя, загострення проблем бідності,
соціальної нерівності, сирітства, зростання витрат на боротьбу з цією хворобою. ВІЛ/СНІД становить серйозну загрозу для
ринку праці, бо епідемія вражає продуктивну частину робочої
сили, що зумовлює падіння продуктивності, ВВП, з одного
боку, і збільшення бюджетних витрат — з іншого. В кінцевому
результаті наслідки поширення цього захворювання погіршують соціально-економічний стан країни.
Упродовж останніх років в Україні зростає загальна кількість ВІЛ-інфікованих осіб і хворих на СНІД. Показник поширення ВІЛ серед дорослого населення є одним із найвищих у
Європі. Внаслідок захворювання постійно збільшується кількість померлих і дітей-сиріт, які втратили обох батьків.
Особливо небезпечним є те, що переважну більшість ВІЛінфікованих становлять чоловіки та жінки від 20 до 40 років.
Молоді люди віком від 20 до 29 років становлять понад 50 %
від усіх офіційно зареєстрованих ВІЛ-інфікованих споживачів
ін’єкційних наркотиків в Україні. Саме ці категорії населення
відносяться до працездатного та репродуктивного віку.
Останнім часом спостерігається тенденція щодо збільшення випадків інфікування вагітних жінок і потенційних донорів крові. Зростає частка ВІЛ-інфікованих осіб, які перебувають в установах виконання покарань.
На поширення ВІЛ-інфекції та СНІДу в Україні впливають фактори, обумовлені складною соціально-економічною
ситуацією, рівнем бідності, безробіттям, розташуванням суспільства за рівнем доходів. Збільшення кількості споживачів
ін’єкційних наркотиків, поширення проституції, недостатність
профілактичних заходів призводять до щорічного зростання
кількості ВІЛ-інфікованих, хворих на СНІД та смертей від СНІДу.
Аналіз епідеміологічної ситуації з ВІЛ/СНІДу показує, що
епідемія набирає швидких темпів на всій території України, в
тому числі і в м. Вишгороді. За офіційними статистичними даними Київського обласного Центру профілактики та боротьби
з ВІЛ-інфекцією/СНІДом епідеміологічні показники щодо ВІЛ/
СНІДу поступово зростають.
Боротьба з епідемією ВІЛ/СНІДу — це не лише медична
проблема. Епідемія викликає негативні явища, своєрідну ланцюгову реакцію, яка позначається на соціально-економічному
розвитку всього суспільства, катастрофічно погіршує демографічну ситуацію в країні як у великих містах, так і у маленьких містечках.
Прогноз наступних соціально-економічних наслідків ВІЛ/
СНІДу:
втрати чисельності населення внаслідок впливу епідемії
ВІЛ/СНІДу;
втрати зайнятого населення внаслідок впливу епідемії
ВІЛ/СНІДу;
витрати на профілактику та лікування ВІЛ/СНІДу;
додаткові витрати бюджету на виплати пенсій по інвалідності особам, хворим на СНІД.
Отже, є всі підстави вважати, що для міста Вишгорода
проблема СНІДу дуже актуальна. У зв’язку з цим перед нами
постають нові, нелегкі для розв’язання проблеми:
необхідність профілактичних програм, спрямованих на
зміну ризикованої поведінки молоді;
забезпечення зростаючого числа хворих на СНІД антиретровірусною терапією (АРТ) та терапією опортуністичних
інфекцій, психосоціальною підтримкою, розумінням, моральною та матеріальною допомогою;
гарантія безпеки донорської крові стосовно збудників
інфекцій, які передаються трансмісивним шляхом (ВІЛ, гепатити В, С, сифіліс);
формування толерантного ставлення суспільства

2015 року

ми зборами.
3. Мета Програми
Метою Програми є залучення громадських організацій до участі у місцевому самоврядуванні та виконання завдань міської
ради щодо розв’язання соціально-економічних проблем розвитку міста, створення
сприятливих передумов для розвитку громадських організацій шляхом надання їм
практичної, методичної і фінансової підтримки, здійснення всебічного захисту їх прав,
сприяння в наданні їм та їхнім сім’ям матеріальної допомоги, залучення представників
осередку до роз’яснювальної роботи серед
населення щодо соціального захисту інвалідів-ліквідаторів Чорнобильської катастрофи.
Для досягнення мети Програми передбачається:
— розробка та реалізація програм надання фінансової підтримки на реалізацію
соціально-культурних проектів, на проведення щорічних заходів, для покриття видатків
на оренду приміщень та щодо підтримки
діяльності громадської організації інвалідівліквідаторів «Чорнобиль-86», проведення та

Секретар ради М. РЕШЕТНІКОВА
Додаток 20
до рішення Вишгородської міської ради
від 15 січня 2015 р. № 42/8
популяризація співпраці з громадськими організаціями у різних формах;
— здійснення інформаційно-методичного забезпечення виконання Програми шляхом розробки, затвердження типових форм
документів для виконання Програми, висвітлення через засоби масової інформації всіх
заходів, що проводяться у рамках Програми;
— проведення аналізу та моніторингу
здійснених заходів із метою запровадження у майбутньому більш ефективних форм
роботи з громадськими організаціями у процесі реалізації державної і місцевої політики.
4. Завдання Програми
Завдання Програми полягає у реалізації державної політики у сфері соціального
захисту населення та наданні фінансової
підтримки Вишгородському осередку Київської області Всеукраїнської спілки «Чорнобиль-86», яка працює в напрямку всебічного
захисту законних прав, соціальних, економічних, вікових інтересів інвалідів-ліквідаторів наслідків Чорнобильської катастрофи.
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Вишгород
Додаток 20
до рішення Вишгородської міської ради
від 15 січня 2015 р. № 42/8

Програма фінансової підтримки громадської організації інвалідів-ліквідаторів
наслідків Чорнобильської катастрофи Вишгородського осередку на 2015 рік

11
5. Основні заходи Програми
Бюджетні кошти спрямовуються на:
— участь у підготовці і проведенні заходів із відзначення державних свят: річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні, Дня
Незалежності України, Дня партизанської
слави, Дня ветерана, Міжнародного дня людей похилого віку, Міжнародного дня 8-го
березня, Міжнародного дня інвалідів, Дня
пам’яті жертв голодомору, річниці виводу
військ з Афганістану, річниці аварії на ЧАЕС,
закінчення першого етапу ліквідації наслідків
аварії на ЧАЕС та інших дат;
— сприяння розвиткові художньої самодіяльності та фізичної культури серед ветеранів;
— матеріальну допомогу інвалідам-ліквідаторам та їх удовам і сім’ям, допомога на
поховання.
6. Фінансове забезпечення Програми
Виконання Програми здійснюється в
межах асигнувань, передбачених у міському
бюджеті на 2015 рік, і становить не менше
50 000 грн, та з інших джерел, не заборонених чинним законодавством.
Рада Вишгородського районного осередку Всеукраїнської спілки інвалідів-ліквідаторів

наслідків Чорнобильської катастрофи «Чорнобиль-86» (далі — Спілки «Чорнобиль-86») у
2015 році планує проводити наступні заходи з
відповідними фінансовими витратами:
1. До Дня Захисника Вітчизни для проведення зустрічей учасників бойових дій у
Великій Вітчизняній війні 1941-1945 років з
учнівською молоддю, військовослужбовцями
підшефної військової частини.
2. Зустріч керівництва району з жінками-активістками ветеранського руху. Відзначення активістів грамотами та грошовими винагородами.
3. Привітання учасників бойових дій у Великій
Вітчизняній війні з Днем Перемоги.
4. До Дня вшанування жертв Чорнобильської
катастрофи 26 квітня:
— покладання квітів до пам’ятника ліквідаторам;
— проведення акції «Ніхто не забутий,
ніщо не забуте» з врученням вдовам померлих ліквідаторів матеріальної допомоги;
— вручення грамот з грошовими винагородами ветеранам-ліквідаторам наслідків Чорнобильської катастрофи, заслуженим працівникам праці.
5. До Дня скорботи (22 червня):
— покладання квітів до меморіалу Слави.
6. До Дня незалежності України — вручення
грамот з грошовими винагородами ветеранам
війни і праці, заслуженим працівникам.

7. До Дня визволення міста від німецько-фашистських загарбників — покладання квітів до
братської могили.
8. До Дня ветерана (1 жовтня):
— відвідання вдома інвалідів-ліквідаторів наслідків ЧАЕС та їх сімей;
— відзначення активістів ветеранського руху
району грамотами з врученням грошових винагород.
9. До дня закінчення першого етапу ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС 14 жовтня:
— вручення державних нагород інвалідамліквідаторам з грошовими винагородами;
— вручення грамот з грошовими винагородами інвалідам-ліквідаторам, заслуженим працівникам.
10. До Дня інваліда (3 грудня) — відвідування
інвалідів на дому з врученням їм подарунків.
11. На відзначення ювілейних дат інвалідівліквідаторів з врученням подарунків.
7. Очікувані результати Програми
Надання фінансової підтримки для покриття видатків на оренду приміщень є однією з форм підтримки міською радою громадської організації «Чорнобиль-86» у виконанні
суспільно значимих для міста функцій.
Громадська організація «Чорнобиль-86»
може використовувати бюджетні кошти лише
для цілей, визначених цією Програмою, в
тому числі на виплату матеріальної допомоги

Додаток 21
до рішення Вишгородської міської ради
від 15 січня 2015 р. № 42/8

Програма впровадження в місті Вишгороді системи відеоспостереження
на 2015-2016 роки
1. Загальні положення
1.1. Програма впровадження в місті Вишгороді інтегрованої платформи «Інтелект»«Безпечне місто», яка включає систему відеоспостереження на важливих об’єктах міста та
програмний комплекс «Авто-Інтелект» (надалі — Програма), розроблена у відповідності до ст.
ст. 26, 38 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».
1.2.Територіально розподілена система відеоспостереження (надалі — Система) є власністю Вишгородської міської ради, забезпечує відеонагляд за визначеними Вишгородським
РВ ГУ МВС України в Київській області міськими об’єктами (площі, вулиці — місця найбільш
масового скупчення громадян, транспорту, тобто потенційно криміногенні ділянки міста) з передачею оперативної інформації до центру управління Системою у приміщенні Вишгородського РВ ГУ МВС України в Київській області з наданням йому доступу до управління Системою,
відеокамерами, а також доступу до архівних даних Системи.
1.3.Термін реалізації Програми — 2015-2016 роки. Програма розрахована на встановлення
у 2015 році Системи на першочергових об’єктах спостереження і передбачає заходи, спрямовані на її розвиток у наступні роки.
Заходи із встановлення та розвитку Програми планують щороку — у відповідності до бюджетних асигнувань, передбачених бюджетом міста на поточний рік.
2. Мета Програми
2.1.Враховуючи кількість злочинів, які скоюють у громадських місцях, метою Програми є
підвищення ефективності роботи органів внутрішніх справ щодо забезпечення громадського
правопорядку на території міста, профілактики злочинності, боротьби з нею, охорони прав,
свобод і законних інтересів громадян міста та посилення взаємодії з органами місцевого самоврядування у протидії всім формам злочинності в інтересах територіальної громади.
3. Заходи для реалізації Програми у 2015 році
№
з/п

Найменування заходу

1.

Створення міської робочої групи з метою вирішення організаційно-технічних
заходів щодо створення Системи
Проведення відбору профільних фірм
для виконання процедури
закупівлі послуг
Визначення основних вимог
до Системи для виконання Технічного
завдання
на її розробку
Надання Вишгородським РВ ГУ МВС
України в Київській області повної
інформації про всі об’єкти спостережень на території міста — в порядку
пріоритетності включення їх у Систему з визначенням конкретних місць
установки камер спостереження
Проведення процедури закупівлі послуги
Погодження місць розміщення засобів відеоспостереження
з власниками приміщень, об’єктів

2.

3.

4.

5.
6.

Видатки на фінансу- Т е р м і н Відповідальні особи
вання заходів, тис. грн виконання
М і с ц е в и й Інші
джерела
бюджет

Коротко про різне
СТАТИСТИКА…
Розвідка ФРН (німецькі спецслужби) оцінила ймовірну кількість загиблих в Донбасі в
50 тисяч.
За останніми офіційними даними, кількість загиблих становить 1200 військових і
5400 мирних жителів.
ТРІЙКА» ОБСЄ
У рамках зустрічі «трійки» Організації з
безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ)
в Мюнхені глави МЗС Сербії, Німеччини та
Швейцарії закликали всі сторони конфлікту в
Україні припинити бойові дії та повернутися
за стіл переговорів.
Про це йдеться в заяві, опублікованій на

Протягом Заступник міського голороку
ви
Протягом Голова робочої групи
року
Протягом Робоча група зі створення
року
та розвитку Системи відеоспостереження
.

Протягом Міська рада; Начальник
року
Вишгородського РВ ГУ
МВС України в Київській
області

Протягом
року
Протягом
року

Міська рада;
голова тендерного комітету
Виконавець проекту; міська рада

сайті ОБСЄ 7 лютого.
ЧЕРГОВИЙ ГУМКОНВОЙ З РОСІЇ
7 лютого у Ростовській області (РФ) на
двох прикордонних пунктах пропуску «Донецьк» і «Матвєєв Курган» завершилося митне оформлення вантажних авто з чергового
гумконвою для Донбасу.
ОЛЛАНД РОЗКРИВ
ЧАСТИНУ МИРНОГО ПЛАНУ
Мирний план канцлера Німеччини Ангели Меркель і президента Франції Франсуа
Олланда щодо України передбачає створення демілітаризованої зони шириною від 50
до 70 кілометрів. Про це повідомив Олланд в
ефірі телеканалу France-2.
Глава Франції також закликав до «вель-

№
з/п

Найменування заходу

7.

Розробка Технічного завдання на
створення Системи
Розробка проектно-кошторисної документації
Закупівля технічних засобів: відеообладнання та комп’ютерного обладнання центру управління Системою
З метою забезпечення надійності
функціонування системи та здешевлення її вартості використовуються
засоби зв`язку операторів телекомунікацій. Укладання договорів оренди
засобів зв`язку
Встановлення відеообладнання

8
9

10

11
12

13

14

членам громадської організації.
Отримання та використання коштів відображається у документах бухгалтерського
обліку і фінансової звітності у встановленому
порядку. Громадська організація, що отримує
підтримку міської ради, зобов’язана у своїх
публічних виступах, коментарях та друкованій продукції вказувати, що захід, проект чи
програма, яку вона реалізує, здійснюється за
підтримки міської ради.
У результаті виконання Програми очікується:
— підвищення ефективності реалізації статутної діяльності осередку «Чорнобиль-86»;
— залучення осередку «Чорнобиль-86»
до виконання суспільно значимих для міста
функцій;
— поліпшення співпраці міської ради з
громадською організацією;
— поліпшення фінансового стану неприбуткової громадської організації.
8. Контроль за виконанням Програми
Контроль за виконанням Програми здійснює відділ з гуманітарних питань, постійна
комісія міської ради з питань планування та
формування бюджету, управління комунальною власністю міста та постійна комісія міської ради з гуманітарних питань.
Секретар ради М. РЕШЕТНІКОВА

Видатки на фінансу- Т е р м і н Відповідальні особи
вання заходів, тис. грн виконання
М і с ц е в и й Інші
джерела
бюджет

10
300

Протягом Виконавець проекту
року
Протягом Виконавець проекту
року
Протягом Міська рада
року

20

Протягом Оператор телекомунікацій
року

100

Протягом Підрядна організація
року
Протягом Підрядна організація
року

Проведення пусконалагоджувальних 80
робіт та введення Системи в експлуатацію
Розрахунок фінансування Системи на 10
її експлуатацію
та обслуговування у 2015 р. Технічне
обслуговування відеосистеми
Розробка заходів розвитку Системи
на 2016 р.

Протягом Обслуговуюча організація
року

Протягом Міська рада;
року
робоча група зі створення
та розвитку Системи відеоспостереження

Усього витрат на виконання програми 520
в 2015 році

4. Фінансування Програми
4. 1. Фінансування заходів Програми здійснюється у 2015 році за рахунок коштів місцевого бюджету (в розмірі не менше 50 000 грн з наступним збільшенням упродовж року) та за
рахунок інших джерел.
5. Очікувані результати
5.1. Реалізація цієї Програми дозволить покращити охорону громадського порядку в місті
Вишгороді, здійснювати профілактику правопорушень та попереджувати скоєння злочинів.
5.2. Використання сучасних технічних засобів (зокрема — впровадження єдиного комплексу відеоспостереження на території міста) значно підвищить оперативне реагування на
скоєні злочини, збільшить кількість розкритих злочинів, призведе до зменшення таких видів
злочинів, як пограбування, розбійні напади, незаконне заволодіння транспортними засобами,
хуліганство, порушення правил дорожнього руху.
5.3. Система може бути відкрита для всіх зацікавлених осіб, які можуть стати ініціаторами
встановлення відеокамер, включених у Систему, поблизу їхніх підприємств, організацій, торгових закладів, автостоянок, інших місць масового скупчення людей.
Таким чином, вона вигідна і для міста, і для міліції як певна запорука забезпечення громадського порядку, охорони об’єктів міської інфраструктури та безпеки дорожнього руху.
Секретар ради М. РЕШЕТНІКОВА
ми широкої» автономії для східних регіонів
України.

рін. Мобілізація також почалася в сусідній
ЛНР.

КИЯНИ ПІКЕТУВАЛИ МЕРІЮ
9 лютого кілька десятків активістів зібралися під будівлею мерії Києва, протестуючи
проти подорожчання цін на проїзд. Спочатку намагалися зламати двері у КМДА і прорватися в середину будівлі, а потім принесли
шини, надалі підпалили їх.
У столиці з’явився «чорний ринок» з продажу жетонів на метро, талонів на тролейбуси і автобуси за зниженими цінами.

ЯРЕМУ ЗВІЛЬНИЛИ
Генпрокурора України Віталія Ярему і
його найближчих соратників звільнили з ГПУ.
Новим главою ГПУ Верховна Рада призначила Віктора Шокіна.

ДОБРОВІЛЬНА МОБІЛІЗАЦІЯ
У самопроголошеній ДНР почалася мобілізація добровольців, повідомив заступник
командуючого «ополченням» Едуард Басу-

5 РОКІВ – ЗА УХИЛЕННЯ ВІД МОБІЛІЗАЦІЇ
12 лютого, під час засідання Верховної
Ради народні депутати ухвалили Закон «Про
внесення змін до деяких законодавчих актів
України», що запроваджує кримінальну відповідальність за ухилення від мобілізації –
позбавлення волі на строк від 2 до 5 років.
Відповідну законодавчу ініціативу підтримали 238 нардепів.

КОЛО жінки

Вишгород
Валентина ЯКОВЕНКО,
методист ЦТ «Джерело»

14 лютого

ФОТО — Іван МОЛДАВЧУК,
спеціально для «Вишгорода»

juli161084@ukr.net

П

Калиновий дзвін у «Джерелі»
піснею «Я — україночка» та Ар’яна Олумі-Додоран (8 років) — «Квітка-душа»; друге місце
у Вероніки Черткової (8 років) — «Сонячний
віночок», третє — у Марії Антонюк (11 років)
— «Як у нас на Україні» (всі дівчатка — вихованці вокальної студії «Полузір’я»), Євгенії
Волжаніної (14 років) —— з піснею «Не йди»
та Катерини Череднічок (10 років) — «Це
моя Україна» (солістки колективу «Спадкоємці переможців»).
У номінації «Вокальні колективи» на першому місці «Співаночка» та хор «Коралі»,

на третьому — «Спадкоємці переможців» та
«Домісолька».
За участь у конкурсі відзначені Марта
Горбаченко (6 років) та Віталіна Савченко (6
років) — колектив «Домісолька».
Усіх учасників привітали директор закладу, а також ведуча — художній керівник Центру Олена Сікорська.
Переможці I туру конкурсу відзначені дипломами і візьмуть участь у наступному, обласному турі, який відбудеться в березні.
Більше фото див. на сайті газети

ІНТЕЛЕКТювілеї
Лютий місяць щедрий для Вишгородської районної гімназії
«Інтелект» на ювілейні
дні народження.
Валентину Миколаївну ХАРКЕВИЧ,
вчителя біології (8 лютого).
— із 60-літнім ювілеєм —
Наталію Василівну КОВАЛЬЧУК,
вчителя географії та економіки (11 лютого)
— із 45-річчям — Інну Василівну ШУБКО,
директора гімназії (20 лютого) та
— із 65-річним ювілеєм —

Лист у номер

Мене звати Юлія Брагарник-Допіралова. Я — мешканка Вишгорода, одна з
тих багатьох людей, хто у важкий час для
нашої країни не сидить склавши руки, а
намагається хоча б чимось допомогти нашим солдатам, бо допомога їм — і є допомога країні.
Я, як і мільйони інших українців, схиляюсь перед їхньою мужністю, відвагою, патріотизмом та самопожертвою!
Одяг, харчі, техніка, гроші... Та, окрім матеріальної допомоги, слід підтримати наших
солдат і духовно. У кожну посилку на фронт
я вкладаю вірші. Надіюсь, що, прочитавши
їх у нашій міській газеті, ще більше громадян захоче стати міцним тилом для наших
солдат. Бо саме любов, повага й підтримка
додають наснаги воїнам віддано й сміливо
захищати Вітчизну!

Молитва
Піду у Храм і стану на коліна
Перед іконами й святим Хрестом.
Молитва з серця лине безупинно
За всіх солдат, котрі пішли на фронт.
Нехай Господь вас там оберігає,
Марія Діва хай від куль хранить,
Хай Ангел крилами вас захищає,
Й молитва в кожнім Храмі хай звучить!
Нехай звучить за кожного із солдата,
За всіх живих й за тих, що полягли!
Ваш подвиг будуть завжди пам’ятати!
Залишиться в серцях він на віки!

Я вірю!

Вітаємо!

Вітаємо мудрих, оптимістичних,
талановитих, творчих і натхненних жінок,
колег і подруг:
— із 60-річним ювілеєм —
Надію Прохорівну КИСЛЯК,
заступника директора гімназії з
навчально-методичної роботи (1 лютого);
— із 45-річчям —
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Доброго дня,
шановна редакціє!

Конкурси

Один раз на два роки департамент
освіти, науки та молоді Київської облдержадміністрації і Центр творчості дітей та
юнацтва Київщини проводять обласний
дитячо-юнацький конкурс виконавців сучасної пісні «Калиновий дзвін». I тур конкурсу відбувся днями у Вишгородському
міському Центрі творчості «Джерело».
роникливо і щиро звучали пісенні
слова віри у завтрашній день, слова
любові до України — рідної, красивої, священної землі дідів і прадідів. Це було
особливо зворушливо у дитячому виконанні.
Відчувалося, як хочеться їм миру — бачити
променисту синь безхмарного неба, милуватися квітами і радіти тому, що мама й тато
поруч...
А ще — «аби вогонь сердець в серцях не
згас, бо залежить все лише від нас. Маємо
змінити світ — настав той час!..»
Як виросли наші джерельні діти! І не лише
зростом — талантом! Дякувати їхнім невтомним наставникам — заслуженому працівнику
культури Лесі Потіцькій, заслуженій артистці
України Тетяні Халаш, Ганні Покровській, Валентині Демочко.
Журі (директор Центру творчості «Джерело» Наталя Кисіль, керівник зразкового
ансамблю «Рум’янок» Олена Могиль та керівник студії творчості «Ра» Олена Ралко)
непросто було визначити переможців. І все
ж у номінації «Солісти» перше місце вибороли дві учасниці: Зоріана Джунь (6 років) з

2015 року

Тетяну Григорівну МИХАЛКО,
вчителя німецької мови (22 лютого).
Бажаємо нашим ювілярам
Натхнення, завзяття, здоров’я міцного
І щастя, і всякого блага земного!
Посмішок світлих, ніжності квітів
І друзів надійних, і свіжого вітру!
Колектив ВРГ «Інтелект»

Я вірю, що прийде той час,
Коли ми переможно крикнем: «Слава!
Слава героям! Слава тим бійцям,
Що зберегли і втримали державу!»
Я щиро вірю, що за кроком крок
Пройдуть солдати маршем перемоги.
І там, де кулі долітали до зірок,
Злетять птахи у небо безтурботне.
Я щиро вірю, що на тих місцях,
Де кров лилась нестримною рікою,
Розквітнуть квіти на дорогах і полях,
І зникне з рук людей смертельна зброя.
Я щиро вірю в мир на цій землі!
Я вірю, що в серцях добро проснеться
У тих людей, що прагнули війни,
І злість в душі — любов’ю обернеться.
Я щиро вірю, що прийде той час,
Коли політика з народом йтиме в ногу.
Тоді, солдати, ми згадаєм вас.
І буде це насправді перемога!

Материнське серце пам’ятає

Син-«афганець»

Влас . інф.
ФОТО — архів газети «Вишгород»

Любов Павлівна Маковецька — мати загиблого воїна-афганця. Напередодні Дня
вшановування учасників бойових дій на
території інших держав з нею зустрілися
представники райдержадміністрації, міськради і територіального центру соціального обслуговування.
Любов Павлівна трепетно розгортає згорток і показує фото свого усміхненого сина —
таким він залишиться назавжди. Заступник
голови Вишгородської РДА Валентина Духота від імені адміністрації, виконуючого голови
РДА Вячеслава Савенка вручила Любові Маковецькій матеріальну допомогу і побажала
ЗЕВІНА – КРАЩА
Дарина Зевіна стала найкращим плавцем
України у 2014 році, за рейтингом Національної федерації з плавання.
Впродовж минулого року 20-річна українка завоювала бронзу планетарної першості
на короткій воді і більше десяти нагород на
етапах Кубка світу.
Крім того, Дарина встановила аж 9 рекордів України, більшість з яких у своїй коронній
дисципліні – на спині. У підсумку в рейтингу
федерації Зевіна випередила талановитого
юніора Михайла Романчука і призера чемпіонатів світу та Європи Андрія Говорова.

на фінансову стабілізацію України. Загалом
угода передбачає виділення близько 25 млрд
доларів упродовж 4 років.

МЕМОРАНДУМ
Уряд схвалив проект меморандуму між
Україною та МВФ.
За словами Прем’єр-міністра Арсенія
Яценюка, 17,5 мільярдів доларів виділять

ТА, ЩО ПЕРЕЖИЛА ОБСТРІЛ
Робота українського фотожурналіста
Олексія Фурмана під назвою «Та, що пережила обстріл» посіла перше місце в одному з
найавторитетніших світових конкурсів фото-

БЕЗ АКРЕДИТАЦІЇ
Парламент ухвалив постанову про тимчасове призупинення акредитації журналістів окремих російських медіа при органах
державної влади України (документ стосується тих, хто «веде інформаційну війну
проти України» (за висновками профільного
комітету ВР).
За таке рішення проголосували 239 народних депутатів

графії Picture of the Year International (POYi) у
номінації «Портрет».
ЛАУРЕАТИ НАЦПРЕМІЇ
За результатами таємного голосування у третьому турі конкурсу Національної
премії імені Тараса Шевченка 2015 року,
визначено чотирьох лауреатів цьогорічної
премії.
У номінації «Література» переміг Юрій
Буряк (за книгу поезій «Не мертве море»),
у номінації «Літературознавство і мистецтвознавство» — Костянтин Москалець (за
книжку есеїв «Сполохи»), у номінації «Образотворче мистецтво» — Микола Компанець (за мистецький цикл «Земля моїх
батьків»).
РЕКОРДНИЙ ЕКСПОРТ
Українські зерновики планують рекорд-

міцного здоров’я.
Начальник відділу з гуманітарних питань
міськради Володимир Ткач і Ольга Мельник
(депутат-мажоритарник, спеціаліст гуманітарного відділу) вручили матері воїна-афганця матеріальну допомогу від міськради, а ще
Подяку від Вишгородського міського голови
— за виховання сина у дусі патріотизму та
відданості Вітчизні, активну громадянську позицію.
«Знайте — ми завжди поряд з вами, допоможемо, підтримаємо, — зауважила Наталія Рудько, директор територіального центру,
звертаючись до Любові Павлівни. — Сьогодні
дуже важливо виховувати молоде покоління
в дусі патріотизму, і нам є чому у вас повчитись».

Коротко про різне
ний експорт з нового урожаю.
За оцінками президента Української зернової асоціації (УЗА) Володимира Клименка,
вже продано на зовнішні ринки 20 млн т, а
загальна сума сягне 37 млн т.
Проте, нарощуючи торговельні темпи,
уряду паралельно треба допомогти сільгоспвиробникам подолати низку негативних чинників, інакше нових зернових рекордів може
не бути.
НАЙСТАРІША КІШКА
До Книги рекордів Гіннеса потрапила
26-річна кішка Тіффані, яка визнана найстарішим представником свого виду у світі.
Як повідомляється на офіційному сайті Книги, Тіфані народилась 13 березня 1988
року. Живе вона у Каліфорнії.
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Аліна МАКОВСЬКА
ФОТО – Анатолій ШУГАЙЛО,
спеціально для «Вишгорода»

В останні дні січня група волонтерів
Благодійного фонду «З відкритим серцем
у майбутнє» (Ірина та Анатолій Шугайли,
Трохим Іванов та Андрій Демидюк) знову
виїхала до зони АТО. Волонтери відправились у найгарячіші точки.
Поїздка була дуже тяжка: ситуація під
Дебальцево загострилась, позиції, на яких
несуть службу наші бійці, постійно – під обстрілами. Із червня 2014-го – ця поїздка
була найстрашнішою. Не кожен наважиться
рухатись у бік військових дій по дорозі, яка
під постійним ворожим прицілом, нашвидку
розвантажуватись під обстрілами мінометів
та градів, а коли вибухи лунають занадто
близько – перечікувати годинами в бліндажах, рятуючись від смертельного заліза. Та
попри все волонтери все ж таки доставили
всю необхідну допомогу бійцям.
Повернувшись додому, встановили автомобіль у центрі міста – для збору потрібної
допомоги бійцям, які перебувають у зоні АТО.
А вже 8 лютого 2015 року з новими силам
Олександр Дзюба, Ірина та Анатолій Шугайли, Андрій Демидюк, Володимир Чернишов
та Борис Борщенко знову навідали хлопців.
Передавши особисто на передову медикаменти, продукти харчування, одяг, електростанцію, рації та інші необхідні речі, волонтери ще доставили до військового госпіталю в

Зона

ІНФОРМвікно

Волонтери у гарячих точках

Артемівську цілий мікроавтобус кровоспинних, противірусних та інших дорогих і необхідних медикаментів, які потрібні пораненим
у госпіталі, в т. ч. – і від Вишгородської ЦРЛ.
На щастя, все обійшлося добре – і через
нетривалий час Благодійний фонд «З відкритим серцем у майбутнє» знову збирається
вирушати в зону АТО задля допомоги нашим
бійцям.
Волонтери фонду дуже вдячні усім вишгородцям, котрі відгукнулись на заклик про
збір медикаментів та продуктів харчування
для військовослужбовців, які знаходяться в
найгарячішому місці нашої країни, та висловлюють подяку Костянтину Бондареву – за по-

стійне надання транспорту для поїздок у зону
АТО, керівництву комплексу Sobi Club – за
фінансову допомогу, Оксані Устименко – за
безкоштовне розміщення біг-бордів та Валерію Виговському – за надання дизельного
палива, медикаментів й усього найнеобхіднішого для бійців.
Об’єднаймо зусилля і допоможемо нашим захисникам. Вони в нас вірять!
Реквізити для надання допомоги:
Благодійний фонд «З відкритим серцем у
майбутнє»
Код ЄДРПОУ 39275323
ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК»
Київська філія

ЛЮБОВ ЗЦІЛЮЄ — на фронті й у тилу

Волонтерські проекти
Галина МАКАРЕНКО
ФОТО — автор, «Вишгород»

Установчі збори Координаційної волонтерської ради
при Вишгородській райдержадміністрації відбулися у січні. А вже 6 лютого на зборах у медико-соціальному центрі
районної організації товариства Червоного Хреста волонтери обговорили реалізацію чотирьох проектів.
Проект «Любов зцілює» проведуть напередодні Дня закоханих волонтерські групи — за участі дітей, що проживають
у дитячому таборі «Лісова застава», та учнів шкіл Вишгородського району, щоб у дітей не формувалось споживацьке
ставлення до суспільства, щоб вони відчували себе причетними до всіх важливих громадських справ.
Діти готуватимуть печиво і, за відповідною згодою, реалізовуватимуть його у торгових залах і підприємствах громадського харчування Вишгорода та Києва. На зібрані від реалізації кошти Координаційна рада придбає ліки і переправить
їх у зону АТО.
Інший проект — «Зігрій бійця» — також спрямований на

Відмінено пільги для...
Нове у законодавстві
За матеріалами ЗМІ
Прийнято Закон України «Про внесення змін та визнання такими, що втратили
чинність, деяких законодавчих актів України».
Відтак, за поданням Кабінету Міністрів
парламентом внесено зміни до законів
України, які скорочують кількість пільгових категорій населення.
Передбачені раніше пільги на безоплатний проїзд усіма видами міського та приміського транспорту, безоплатний проїзд раз
на два роки по Україні для учасників війни,
членів сімей загиблих ветеранів війни, жертв
нацистських переслідувань – з 1 червня 2015
року будуть відмінені.
Також учасники війни, члени сімей загиблих ветеранів війни, медичні працівники,
вчителі, жертви нацистських переслідувань,
діти війни, ветерани Міністерства внутрішніх
справ мали право на пільги з оплати житловокомунальних послуг, послуг зв’язку та отримання компенсації на придбання твердого палива. В діючій редакції відповідних законів з 1
липня 2015 року пільги, якими користуються
дані категорії громадян, зберігаються, але
право на вказані пільги настає за умови, що
розмір середньомісячного сукупного доходу
сім’ї в розрахунку на одну особу за попередні
шість місяців не перевищує величину доходу,
який дає право на податкову соціальну пільгу
в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів
України. (Діюча максимальна величина доходу, яка дає право на податкову соціальну
пільгу, наразі складає 1710 грн на особу).
Значні зміни внесені до Закону України
«Про статус і соціальний захист громадян,
які постраждали внаслідок Чорнобильської
катастрофи» (далі – Закон). Вони набули
чинності з 1 січня 2015 року. Зокрема, із Закону виключено статтю 2, в якій визначалися

Вишгород

категорії зон радіоактивно забруднених територій.
Для 1 категорії (інваліди Чорнобиля)
пільги залишились без змін.
Для 2 категорії (ліквідатори та евакуйовані) – виключено пункт про першочергове
щорічне безплатне забезпечення санаторнокурортними путівками або путівками на відпочинок. Всі інші пільги та компенсації для
цієї категорії залишились без змін.
Для потерпілих 3 категорії також виключено пункт про першочергове щорічне
забезпечення пільговою санаторно-курортною путівкою або путівкою на відпочинок. А
от пільги на відшкодування 50 процентів вартості твердого палива надалі надаватимуться
їм за умови, якщо розмір середньомісячного
сукупного доходу сім’ї в розрахунку на одну
особу за попередні шість місяців не перевищує податкову соціальну пільгу.
Інші пільги та компенсації для цієї категорії залишились без змін.
Для потерпілих 4 категорії всі пільги та
компенсації відмінено (тобто, із Закону вилучено повністю статтю 23).
Зі ст. 30 «Пільги та компенсації потерпілим дітям та їх батькам» з Чорнобильського закону виключено:
– повне державне забезпечення дітей
до вступу їх до школи (не старше 8 років)
шляхом безплатного виховання (утримання)
їх у державних та комунальних дошкільних
навчальних закладах і надання щомісячної
грошової допомоги, розмір якої визначається Постановою Кабінету Міністрів України від
20.04.2007 року № 649 «Про встановлення
розмірів виплат деяким категоріям громадян,
які постраждали внаслідок Чорнобильської
катастрофи» (щомісячна допомога до 3-х років — 13,50 грн, до 6 років — 26,50 грн);
– щорічне безплатне забезпечення потерпілих дітей путівками на оздоровлення
строком до двох місяців. (Потерпілим дітям
віком до 10 років разом з одним із батьків або
особою, яка їх замінює, за умови, що така

МФО 321842
р/р 26007053129896 валюта UAH (українська гривня)
р/р 26003053130221 валюта USD (долар
США)
р/р 26001053128279 валюта EUR (євро)
Призначення платежу: Благодійна допомога військовим!
Наша адреса:
м. Вишгород, вул. Н. Шолуденка, 6-г, офіс
190.
Контактні телефони волонтерів:
Ірина Шугайло – (067) 547-23-84;
Трохим Іванов – (067) 503-80-48;
Олександр Дзюба – (050) 741-38-73.

підтримку учасників АТО. На благодійні кошти закуплять ліки, теплий
одяг, продукти тривалого зберігання. Акція спрямована, в основному,
на молодіжну аудиторію, адже, як поділились секретом її організатори,
глядачів чекає благодійний рок-концерт.
Молодіжна аудиторія також у центрі проекту «Вишгородщина понад усе». Вже вимальовується «пунктирна лінія» — як спрямувати
енергію та потенціал молоді на відродження культурно-спортивного
життя, на формування відповідальності за порядок у місті та районі.
Проект «Добрі справи» (адресна допомога самотнім літнім людям) представили директор Вишгородського територіального центру
соціального обслуговування Наталія Рудько та завідуюча відділення
соціально-побутової адаптації центру Галина Макаренко. Вони презентували відеоролик про стаціонарне відділення для постійного проживання, а також конкретні потреби по населених пунктах (наприклад,
нагальний ремонт санвузла у стаціонарному відділенні для постійного
проживання одиноких у Димері)
Рада буде долучитись до кожного волонтерського проекту і Вишгородська районна організація Червоного Хреста України (реалізація
марок Товариства та «Щедрого квитка», збір гуманітарної допомоги,
вирішення частини організаційних питань запланованих акцій).
Докладніше чит. і більше фото див. на сайті газети

особа належить до постраждалих внаслідок
Чорнобильської катастрофи, передбачалось
забезпечення путівками для оздоровлення);
– щомісячні виплати в порядку та розмірі,
встановлених Кабінетом Міністрів України від
20.04.2007 року № 649, незалежно від інших
виплат на кожну дитину шкільного віку, яка
евакуйована із зони відчуження або народилася після 26 квітня 1986 року від батька або
матері, які на час настання вагітності мають
підстави належати до категорії 1 або 2, а також на кожну дитину, яка проживала у зоні
безумовного (обов’язкового) відселення з
моменту аварії до прийняття постанови про
відселення (щомісячна допомога у розмірі
16,50 грн);
– щомісячні виплати в порядку та розмірі, встановлених Кабінетом Міністрів України
від 20.04.2007 року № 649, сім’ям на кожну
дитину шкільного віку, яка стала інвалідом
або перебуває на диспансерному обліку по
захворюванню внаслідок Чорнобильської катастрофи, а також дітям шкільного віку, батьки яких стали інвалідами I або II групи чи померли внаслідок Чорнобильської катастрофи
(щомісячна допомога у розмірі 32 грн);
– виплата грошової компенсації батькам
потерпілих дітей, які не відвідують дитячі дошкільні та загальноосвітні навчальні заклади (у тому числі й тих, які не перебувають в
обліковому складі шкіл), на суму середньої
вартості харчування в цих закладах, що
встановлювалось органами місцевого самоврядування (щомісячна допомога за невідвідування дошкільного закладу: до 3-х років – у
розмірі 216 грн, до 6-ти років – 260 грн).
Безкоштовне харчування учнів середніх
загальноосвітніх шкіл, студентів коледжів і
технікумів залишається лише в учбових закладах, розташованих на територіях гарантованого добровільного відселення (третя
зона). Оскільки змінами до чинного законодавства поняття четвертої зони виключено,
то й безкоштовне харчування в шкільних закладах на цій території відмінено.
Збережено надання жінкам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи,
відпустки по вагітності і пологах тривалістю
90 календарних днів до пологів і 90 кален-

дарних днів після пологів, яка обчислюється
сумарно і надається жінкам повністю, незалежно від кількості днів, фактично використаних до пологів, з оплатою в розмірі повного
заробітку, незалежно від страхового стажу та
місця роботи.
З Чорнобильського закону також виключено:
Статтю 37. Компенсації громадянам, які
проживають на територіях радіоактивного забруднення:
– у зоні посиленого радіоактивного контролю – 1,60 грн;
– у зоні гарантованого добровільного відселення – 2,10 грн.
Статтю 39. Доплата громадянам, які працюють на територіях радіоактивного забруднення.
Положення цієї статті передбачали щомісячні доплати працюючим особам за роботу
в зоні радіоекологічного контролю в розмірі
5,20 грн, у зоні гарантованого добровільного
відселення – 10,50 грн.
Статтю 45. Збереження за працівниками
середньої заробітної плати та стажу роботи
при звільненні у зв’язку з відселенням або самостійним переселенням.
Статтею 60 в редакції Закону, який діяв
до 31.12.2014 року, особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи,
надавались й інші пільги та компенсації, передбачені законодавством України. Нова її
редакція передбачає право особам, постраждалим внаслідок Чорнобильської
катастрофи, які мають одночасно право
й на інші пільги та компенсації, передбачені законодавством України, вибір пільг та
компенсацій відповідно лише до одного із
законів України. Отже, особам, які користуються пільгами інвалідів війни, пільгами за
професійною ознакою, пільгами для працівників міліції тощо, припиняються пільги та
компенсації для 1 категорії внаслідок Чорнобильської катастрофи. А саме: щомісячна
компенсація вартості продуктів харчування
(310 грн), оздоровлення (120 грн), забезпечення безкоштовною санаторною путівкою
та відшкодування вартості проїзду один раз
на рік по Україні.

Людина

Вишгород
Патріотичне

Моральний вчинок
Анна СМОЛЯРЕНКО,
11-В клас ВРГ «Інтелект»
Мають українці некорисну якість:
Всі ми, патріоти, хочем виділятись.
Хтось над дахом прапор
встановив найбільший,
Хтось сусіда вдарив
(він — москаль, він гірший).
Інший в вишиванці їде на роботу.
Кожен хоче бути справжнім патріотом.
Вже стовпи й паркани в фарбі жовто-синій,
Всюди на плакатах «Слава Україні!»
Й кричимо щодуху ми «Героям Слава!»,
А герої гинуть, й це — буденна справа.
Чи не патріотка в чорній хустці мати,
Що всіх генералів мусить проклинати?
Та, що депутату гидко плюне в очі?
Бо живого сина, не Героя хоче!
Чи не патріотка та самотня жінка,
Що не дочекалась з війни чоловіка?..
Де ж те наше вічне, щире та розумне?
Що ж це з нами сталось?
Сумно, браття, сумно…
Все піар... Реклама на сльозах та крові,
Де вожді клянуться в щирості й любові.

14 лютого

МИРна СПРАВА

Ліра

Вишгородська кухарська рота
Від усіх жінок України — смачного вам, наші любі та дорогі захисники
Марина КОЧЕЛІСОВА
ФОТО — Людмила КУЛІНІЧ,
Ганна БІЛОКУРОВА, спеціально для «Вишгорода»

«Кулинарная сотня» (Дніпропетровськ),
«Нагодуй солдата» (Харків), «Кухарська сотня
столиці» (Київ) — це групи людей (передусім
— жінок), що проводять вихідні на… кухні.
Вони ріжуть,сушать і запаковують у вакуумні
пакети набори подрібнених і посушених овочів для борщу чи супу, пастилу і фрукти, навіть м’ясо.
Все геніальне — просто! Замість тонни —
100 кг, які можна перевезти легковою автівкою
чи перенести в руках, тобто набагато легше доставити на передову. (У мирний час легкі сушені
овочі (та й сушені і мелені гриби) придадуться
для лікарень, таборів (туристичних, спортивних
і т. інш.) Готувати гарячі страви в бойових умовах не завжди можливо, бійці часто їдять те, що
привозять, «сухим пайком» — і волонтери-кухарі
дбають про те, щоб набори «сушні» були різноманітні і поживні.
У Вишгороді цим займається група жінок різ-

ніше, учасниць) — жінки та дівчата у віці від 25 до
35 років. Вже через тиждень завдяки «сарафанному радіо» до нас приєднались і старші люди,
які не часто або зовсім не спілкуються в Інтернеті, але є невтомними працівниками на кухні.
Дівчат попитала про їх мотивацію — ось цитати:
Надія: «У десанту є девіз «Ніхто, крім нас».
Створювати відчуття підтримки — прямий
обов’язок тилу.
В мене — двоє цуценят, які залежать від
мене, і я не можу їх надовго залишати, тому
якась робота на дому — «то, что доктор прописал».
Крім того: не хочу виглядати амебою в очах
племінників. З’являється відчуття власної значущості».
Анжела: «У моего мужа была бабушка, которую во время войны угнали в Германию. Так вот,
она всегда мне говорила: «Внучка, самое главное, чтоб не было войны и голода».
А я, глупая, смеялась: «Ба, да какая война
в наше время, какой голод?!» Прости меня, бабушка!

Хтось нас поважає, хтось боїться саме.
Знову хтось керує нашими життями.
Ми ж бо копійчину зберемо останню
Біженцям та дітям, бо ми з вами — крайні.

Ти не будь байдужим до свого народу.
Не забувай, друже, якого ти роду!
Українці здавна стояли горою
За свою свободу, незалежність й волю!
Поможи не словом, а участю й ділом.
Поділися з ближнім щастям своїм сміло.
Хто опору мовчки пропонує слабшим —
Той за пустословів краще буде завше.
Тож будуймо, браття, мир в країні нашій!
Починаймо з себе світ робити кращим.
Хто в скрутну хвилину іншим добро чинить,
Саме той — Людина. Ось моральний вчинок.

Рецепт

Пастила від
Тетяни Омельченко

А там лежать обвуглені тіла,
Однаково скорботні і безликі,
І ти, живий, поволі, спроквола
Кричиш до мертвих друзів
довгим криком.
І ждеш напружено, що хтось із них
Нарешті вирветься з обіймів смерті,
Як щойно сам ти це зробити зміг,
До дна землі втискаючись уперто.
Бо гриз її зубами до пори,
Зволожуючи кров’ю чорні губи,
І мамине вчувалося: «Не вмри!..
Тобі дітей ростити треба, любий…»
О, Боже мій, яка вона страшна,
Брудна й нещадна,
злобна і жорстока, –
Народжена безумцями війна,
Не зміряна ні жертвами, ні строком...
(10.09.14)

Усе, що міг, до себе згріб
В Європі він і за Байкалом,
Але, як мовлять, прісний хліб,
Якщо їси його без сала.
Це ненажеру так гнітить
І буде мучити до згину,
Що він не дасть спокійно жить
Уже ніколи Україні...
(23.08.14)

Адже це — майбутнє нашої країни!
В наших силах неньку не втоптать в руїни,
В нашій волі – рідну із колін підняти,
Щоб побачить сина змогла кожна мати...

Й навіть не важливо, хто ти є за фахом.
Головне — не стати поглинутим страхом.
За свою Вкраїну до кінця боротись,
Ми ж бо — українці, а не малороси!

Чи чув колись ти стогони землі,
Чи бачив ти закровлені окопи,
Хоч краєм ока просто звіддалі,
Допоки не покрив їх сумно попіл?..

Ніхто не відає, на жаль,
Ні в Києві, ні в Будапешті, –
Коли насититься москаль
Або подавиться нарешті?

Вони мовчки душу віддають солдатам.
Тим, що захищають Україну-матір.
Віддають останнє з власної кишені,
Щоб хоч як змінити будні їх скажені.

Дівчинці маленькій, вже війни дитині,
Подаруй цукерку — бідній сиротині,
Що біжить від пекла, яке відібрало
Чоловіка, сина, а у неї — тата.

Віктор КУЧЕРУК
***
Ти знаєш, друже, що таке війна —
Не та, яка мелькає на екрані,
Немов чужа, ляклива таїна,
Прихована уміло і старанно?

Ненажера

Псевдопатріоти знов народ тримають
Біля себе міцно, похвалу приймають.
А такі, що дійсно Україну люблять,
Ті не афішують та гордість не гублять.

Оту копійчину, яку викидаєш
Або в магазині решту залишаєш, —
Ти відправ солдатам, які з автоматом
Стоять за усіх нас, разом. Брат за брата.
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ного віку. Про «Вишгородську кухарську роту»
мені розповіла знайома.
Алла Петрова: «Гадаю, жоден з нормальних
людей не може байдуже ставитися до того, що
відбувається на Сході України. Воювати на передовій чи надавати кошти не можу, а допомогти
нашим солдатам, зробити щось корисне для моєї
України, для перемоги добра — невже не знайду
можливості?
Так я думала. І ось нещодавно Дід Мороз під
ялинку подарував мені сушарку для овочів — і
водночас справу, якою я можу займатися, не виходячи з дому.
Через соціальні мережі знайшла «Вишгородську кухарську роту» — і моя сушарка не вкривається пилом, а служить Вітчизні. Відгукнувся
на добру справу і мій однокласник: двічі купував
за власні кошти і приносив мені додому овочі на
переробку.
Справа ця нескладна і корисна: порізати
цибулю, подрібнити на тертушці чи в кухонному
комбайні моркву, буряк, нашинкувати капусту. У
когось є сушарки, в іншого — овочі, третій може
їх принести. Тобто кожному знайдеться що робити у благородній справі підтримки бійців АТО».
Що об’єднує жінок у такі спільноти, розповідає координатор «Вишгородської кухарської
роти» Людмила Кулініч:
«Наша група займається цим лише трохи більше двох тижнів, встигли «переробити»
близько 15 мішків овочів. Вартість електроенергії за місяць майже цілодобової роботи однієї сушарки потужністю 0, 5 кВт/год — 100-120 грн.
Оскільки заклик про потребу в напівфабрикатах поширювався через інтернет-мережу
«Фейсбук», переважна більшість учасників (точ-

Я думаю, что события, которые происходили и происходят сейчас в нашей стране, изменили нас всех, и что сейчас нельзя просто стоять в стороне и ждать, чем все это закончится.
А делать можно, что угодно: шить, вязать, изготовлять «кикиморы», браслеты, резать овощи,
сушить, думаю, что каждый найдет, чем ему заняться.
Главное, чтобы ребята, которые сейчас находятся там, знали, что мы о них помним, заботимся, любим и ждем!»
Таня: «Для меня это единственная возможность договориться со своей совестью. Я им (военным) теперь пожизненно обязана, и эта мысль
не дает мне спокойно жить. Вот почему я это
делаю».
Аня: «Коли розпочалися бойові дії на Сході
України, мої бабусі Надія Андріївна з м. Антрацит
та Віра Андріївна з м. Красний Луч Луганської
обл. вимушені були ховатися у підвалах цілий
тиждень.
Мої батьки забрали їх до себе, у Вишгород.
Звісно, що дуже важко їм на схилі віку, залишивши все нажите за життя, облаштовуватись на
новому місці.
І, хоча умови їх проживання хороші, вони кожень день мріють про повернення до рідних домівок і вірять в мирне майбутнє України. Все життя
пропрацювавши на шахтах та будівництві, вони
не можуть сидіти без діла і роблять свій внесок,
допомагаючи разом зі мною бійцям АТО».
Вимушених переселенців з Донбасу часто
називають «ватниками», про них розповідають
невигадані історії та анекдоти. А ці дві жінки…
шинкують і сушать овочі для наших бійців, щоб
прискорити своє повернення додому.

Потужна сушарка коштує близько 8 тис.
грн, вакууматор — 4 тис., кожен «вакуумний» пакет — по 4 грн (а таких пакетів потрібно сотні і тисячі). Поки що кухарським ротам і
сотням допомагають меценати, але…
Громадські організації, благодійні фонди,
церковні спільноти Вишгорода! Ви могли б
поставити все «на потік». Охочі допомогти «Вишгородській кухарській роті» можуть

привезти сирі овочі для борщових наборів,
крупи для супів, сіль, цукор або кошти на закупівлю вакуумних пакетів, томатної пасти,
спецій та курячого м’яса для сушіння, допомогти автівками для перевезень, коштами на
оплату електроенергії.
Контактні телефони: (067) 504-55-63;
(050) 311-54-79 (Людмила Кулініч — з нею
можна зв’язатися і у Фейсбуку).

Звістка про
правду
Занурюю погляд поволі в блакить
Глибоку безмежного неба,
Щоб очі на мить од журби увільнить
І біль приховати від тебе.
Тамуючи стогін, мовчазно стою,
Безсилий хоч слово сказати –
Боюся надію убити твою
І віру нараз поховати.
Ні думки, ні сили, ні волі нема,
Лиш ляк мовчки тіло колише,
Що ти здогадаєшся, певно, сама
Звідкіль і чому оця тиша?
І саме про це нині думаєш ти,
Німіючи мужньо від туги, –
Адже міг шумливо
й грайливо прийти
До хати найкращого друга…
Мені уже душно від крику і сліз,
І тяготу горя, й печалі, –
Прости, що я звістку недобру приніс
І змовив на муки помалу.
(16.01.15)

Українцям
Умовляли, мучили, вбивали
Нас за те, що гордими були
І рабами скорбними не стали
Під ярмом імперської поли.

(Кухарська сотня столиці)
Гарбуз — зварити, вишню, смородину,
яблука — «пропустити» через м’ясорубку, банани розім’яти товкачиком чи у блендері. Додати корицю (або лимон чи горішки).
Готове «пюре» розкласти тонким шаром
(до 5 мм) і висушити (сохне від 6 до 24 годин,
залежно від складу).
Порізати смужками, згорнути у «трубочки»,
рулети тощо і закрити вакууматором у пакети.

І ніколи ними нам не бути
На своїм чи іншому віку,
Бо прийшли до волі, як до суті
Слова незбагненного в рядку.
Залишилось вічно боронити
Те, чому немає запорук, –
Щоб могли нащадки в щасті жити
І не мали з волею розлук.
(12.01.15)
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Коли били тихенько на сполох
У затемнену раму вікна
Вихри снігу дрібного помолу…
(26.01.15)

Зимове
Віктор КУЧЕРУК

По снігу

Невизначеність

Розходяться по видноколу
В сніги утоплені сліди.
Чи розминуся нині з болем,
Чи сам прийду в полон біди?

Туман густіє вшир і вглибину,
Маскуючи вибоїни дороги,
А я іду, не бачачи нічого,
Вчуваючись у темряву страшну.

Взуття відбитки, як сигнали
Або якась весела гра:
Тут — варто рухатись помалу,
А там — прискоритись пора.

В безпросвітку моїх останніх днів,
Розширивши для круговиду вії,
Шукаю слід загублений надії,
Гамуючи в душі печаль і гнів.

Немов нову читаю книгу
Повільно й, часом, нашвидку,
Коли іду по ковдрі снігу,
Як по трухлявому містку.
(27.01.15)

Бо у сповитій тишею імлі,
Немов ході моїй пересторога, –
Зростає тільки присмерк і тривога
На муками розтоптаній землі...
(22.01.15)

В негоду

Вишгород

Він був славним сином України
30 січня на 91-му році життя
пішов за межу ветеран війни та
праці, учасник бойових дій, інвалід Великої Вітчизняної війни
ШВЕЦЬ Іван Романович.
ін прожив нелегке, насичене подіями життя. Під час
війни був сапером, споруджував водні переправи. Внаслідок
тяжкого поранення звільнений з
армії.
Працював у галузі освіти. Згодом – директором Новопетрівського музею «Лютізький плацдарм»
(нині — «Битва за Київ у 1943 р.»),
інженером у «Тепломережі».
За бездоганну бойову і трудову діяльність має нагороди, зокрема — ордени Вітчизняної війни і «За

В

мужність», медаль «За перемогу
над Німеччиною».
Багато років присвятив себе роботі у ветеранській організації міста, брав активну участь у вихованні
молоді та захисті соціальних інтересів ветеранів війни та праці.
Завжди був правдивим і щирим,
людяним і чуйним.
Рада ветеранів міста глибоко
сумує з приводу смерті Швеця Івана Романовича і висловлює щирі
співчуття його внучці Ірині Володимирівні, правнукам, рідним та
близьким.
Світла пам’ять про славного
сина України назавжди збережеться у наших серцях.
Прощавай, дорогий товаришу…

Світла пам’ять

Поводир

Мов похрускував лунко кістьми
Заблукалий дідусь на порозі,
Коли вітер гудів за дверми
В крижаному полоні морозу.

Скував мороз хрумтливим настом
Так добре влежані сніги,
Що їх проткнуть не може заступ
Під тиском дужої ноги.

І тремтіла, неначе крило,
Серед ночі налякано шибка,
Коли синє від холоду скло
Наїжачилось інеєм швидко.

Хоч лом бери й довби по крихті
Кришталь сріблястий вглиб і вшир,
Або чекай на те, що стихне
Зими незмінний поводир.

Деренчала до ранку вона,

(12.12.14)

Млинці з пляшки
На дозвіллі

КРОСВОРД
Щільно закрий кришкою
і потруси пляшку, щоб тісто
рівно збовталось.

Добре розігріту пательню
(сковорідку) змаж олією ...

...і вилий рідке тісто
з пляшки рівним шаром.
Залишок тіста у пляшці можна зберігати у холодильнику і
робити млинці наступного дня.

Смачний рецепт
Скоро Масляна — з варениками та млинцями. Млинці — страва
поживна і смачна. Та от посуд…
всі ці мисочки, каструльки, міксер, які треба вимити…

Вихід є. Замість міксера і посуду
— чиста півторалітрова пластикова
пляшка від мінералки.
Через воронку всип у пляшку 10
ст. л. борошна (з гіркою), 3 ст. л. цукру, 3 ст. л. олії, 0,5 ч. л. солі, додай
2 яйця і 600 г молока.
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