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«Нетлінні скарби
незламного народу»

ФОТО — Андрій МАКСІМОВ, «Вишгород»

Дата

Вітання

Марина КОЧЕЛІСОВА
25-ту річницю Незалежності у Вишгороді
відзначили низкою патріотичних заходів. Урочисте підняття Державного Прапора, спільна
молитва за мир в Україні, вікторини і флешмоби, нагороди найкращим представникам
нашого міста і району на обласному святі у
Броварах, спортивні змагання і творчі фестивалі завершилися культурно-мистецьким проектом з промовистою назвою «Нетлінні скарби
незламного народу», що відбувся на набережній Київського водосховища у неділю, 28
серпня. Назва — тим більш доречна у
річницю Іловайського котла.
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День знань-2016!

Усіх підприємців, працівників бізнесу і
фінансистів — із професійним святом!
Нехай усі ваші добрі починання будуть прибутковими, нехай везіння й успіх будуть незмінними
супутниками в будь-якій справі! Бажаю в усьому
знаходити розумний компроміс та завжди бути поза
конкуренцією — і нехай поруч будуть тільки доброзичливі і чесні колеги, надійні друзі й вірні помічники.
Дякую вам за підтримку та постійну участь у
житті міста, чуйне ставлення до потреб людей, невпинну роботу.
Вишгородський міський голова
Олексій МОМОТ

Вишгородська районна спеціальна ЗОШ «Надія»

НВК «ВРГ «Інтелект» — ЗОШ I ст.»
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День відкритих дверей:
у церкві свв. Бориса і Гліба...

аФішка

4 вересня (неділя) об 11:00 розпочинається День
відкритих дверей у Недільній школі. Чекаємо дітей віком від трьох до 12-ти років та їхніх батьків: ви зможете
познайомитися один з одним і взяти участь у численних
конкурсах, іграх, вікторинах і квесті «Духовні Скарби».
Нагадуємо: навчання у Недільній школі храму
свв. Бориса і Гліба — безкоштовні. Заняття — щонеділі, після Божественної літургії, з 11:00 до 13:00 за
адресою: м. Вишгород, вул. П. Калнишевського, 11-а.
Докладніше за тел: 067-507-05-02 (настоятель
храму протоієрей Димитрій).

...і у «Джерелі»
14 вересня (середа) – 17:00 – День відкритих
дверей у Вишгородському міському центрі творчості
«Джерело» (вул. В. Симоненка, 3-а).
Цього дня для гостей закладу – знайомство з
творчими колективами «Джерела», майстер-класи,
танці, музика, дитячі розваги.
Чекаємо дітей, які прагнуть творчості і краси, та
їхніх батьків.
Буде цікаво й весело!
Детальніше за тел: (04596) 25-130.

Вишгородський Технічний ліцей НТУУ «КПІ»
ФОТО — Андрій МАКСІМОВ, Вікторія ШМИГОРА, Валентина ЯКОВЕНКО, «Вишгород»,
Дмитро ЮРЧЕНКО, Світлана МИХАЙЛЕНКО, спеціально для «Вишгорода»

ВКТ: Відкриття 2-го театрального сезону
3 вересня о 15:00
в «Інтелекті» (вул. Шкільна, 14, актова зала)
— театральна студія для учнів міста.
Репертуар на вересень 2016 року
8 вересня — вистава Київського Академічного
театру «Колесо» за мотивами водевілю М. Янчука
«По ярмарку», городська байка з піснями, танцями
та цимісом — «У Києві, на Подолі…або Ґде Ві сохнітє бельйо?»
15 вересня — лірична комедія на 2 дії «АЗАЛІЯ» (автор — Ів Жаміак)
22 вересня — за п’єсою О. Пчілки «Сужена не
огужена» вистава «Пристрасті дому пана Г.-П.»
Початок вистав о 20-ій годині у приміщенні гімназії «Інтелект» (вул. Шкільна, 14)

ВЗОШ №1 I-III ст.

Офіційний сайт міськради: vyshgorod-rada.gov.ua

ВСШ «Сузір’я»

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

2

3 вересня

Суспільство

2016 року

Депутат Київської обласної ради
Роман Буковський про реформу
в освіті та новий навчальний рік

ПОЛІТбюро

Тетяна КОЖЕВНІКОВА
Новий навчальний рік принесе чимало витрат для
українських родин. За рік ціни виросли як на одяг,
спортивне обмундирування, так і на необхідну шкільну
«канцелярію». Додатково до оплати за шкільні обіди
на плечі батьків ляже покупка підручників, якими влада не забезпечила усіх школярів.
«Для звичайної української сім’ї непосильно забезпечувати одну дитину. Звідки візьмуться гроші на їжу, одяг
чи підручники після того, як комунальні тарифи підняли до
рівня більше, ніж половина середньої зарплати в країні?
Сьогодні голодує народ, але найгірше те, що голодують
діти. Влада думає тільки про отримання кредитів, її не цікавить життя простих людей», — каже Роман Буковський,
депутат Київської обласної ради від «Опозиційного блоку».
Під гаслом підвищення якості освіти в країні проходить
реформа. Вона містить скорочення малокомплектних шкіл
(які передовсім розташовані в селах) та злиття й обернення на укрупнені шкільні навчальні заклади. В ході такої

оптимізації на біржу праці стане не одна тисяча вчителів,
що збільшить рівень безробіття в країні.
«Влада вже два роки цілеспрямовано руйнує систему
освіти. Всі ми пам’ятаємо, як взимку протестували вчителі
та батьки учнів ПТУ, яких у цьому році влада залишила
без фінансування. Тепер прийшла черга вищих навчальних закладів», — каже Роман Буковський. Освітня реформа торкнулася й українських вишів, де рівень навчання
залишається низьким у порівнянні з європейськими країнами. Вища освіта для студентів стане менш доступною.
Мінфін виступив з ініціативою скасувати академічні стипендії і ввести плату за магістратуру.
Ліквідація безкоштовної магістратури позбавить можливості студентів навіть із середньозабезпеченої сім’ї
здобути повну вищу освіту. За дворічне навчання в магістратурі треба заплатити 20-60 тис. грн. Така згубна
для українців провладна політика в освіті негативно відобразиться на наших дітях, на молодому поколінні. Влада
зобов’язана виробити чітку стратегію в освіті й не відбирати у дітей їх кращі роки, починаючи зі школи і закінчуючи
ВНЗ.

Доля підприємництва в Україні

Влада і бізнес
Валерій ВИГОВСЬКИЙ,
депутат Вишгородської
міської ради, заступник
голови ГО «Асоціація
роботодавців
Вишгородщини»
Щороку першої неділі вересня Україна відзначає День підприємця (у 2016-му цей день припадає на 4 число — ред.). Відносно молоде свято
було засноване в 1998 році, аби показати, яку
важливу роль малий і середній бізнес відіграють
у формуванні нового економічного простору в
нашій країні.
Із позицій сьогодення історію українського підприємництва можна сміливо назвати історією вітчизняних цивілізаційних змін. До середини 80-х
років минулого століття поняття «підприємець» у
нас було маловідомим і багатьма сприймалося чимось чужорідним, навіть ворожим. Спрацьовували
стереотипи радянської ідеології.
Все змінила поява Закону «Про підприємництво», який був ухвалений за півроку до проголошення Незалежності України. Найсміливіші й найенергійніші активно взялися розробляти новий
сектор економіки, поступово сформувавши прогресивний прошарок суспільства.
В усьому світі саме малий і середній бізнес є
основною рушійною силою (надто — у провідних
країнах), наповнюючи левовою часткою національні
бюджети й забезпечуючи соціальний достаток. І в
нас підприємці вже чверть століття розбудовують
українську державу, поступово витягуючи економіку із важкого перехідного періоду.
Саме вони після розвалу народного господарства взяли на себе основний тягар із лобіювання реформ, створення мільйонів робочих місць, заповнення порожніх прилавків конкурентними товарами,
продуктами, вирішення соціальних питань. Підпри-

Ринок праці

Вишгород

ємці стали основними донорами місцевих бюджетів
(скажімо, у Вишгороді за перше півріччя 2016 р. понад 50% надходжень принесли представники малого й середнього бізнесу, яких у місті й районі майже
10 тис.), роботодавцями для мешканців Вишгородщини, суб’єктами надання широкого спектру послуг, виступають меценатами багатьох культурних,
освітніх, духовних проектів, активно підтримують
економічно-соціальні програми, а в складний для
України час, коли триває неоголошена війна на Сході, дієво допомагають війську.
Ніхто вже не сумнівається, що за підприємництвом — майбутнє. Однак, як не прикро, ця передова когорта в Україні досі залишається фактично
кинутою державою напризволяще.
За кордоном підприємцям влада сприяє. А у
нас чи не кожний чиновник мріє про те, щоб «поставити бізнесменів на коліна». Чому так? Вичерпне пояснення — з уст радника кількох Президентів
України, відомого економіста О. Пасхавера: основним гальмом на шляху розвитку вітчизняного підприємництва є те, що — через поширені корупційні
моделі й, зокрема, виборчі технології, — керівні посади в країні, на жаль, дістаються посередностям, а
не найобдарованішим і найрозумнішим.
Тому підприємці шукають захисту в об’єднанні.
Свого часу група провідних підприємців Вишгорода
об’єдналася в ГО «Асоціація роботодавців Вишгородщини». За сім років існування організація досягла вагомих результатів.
Основне коло наших інтересів — це, насамперед, захист інтересів підприємництва: а це — розвиток міста, поліпшення його інфраструктури, благоустрою, комфорту, у чому всі члени організації
беруть найактивнішу участь. Жодний із роботодавців АРВ не стоїть осторонь соціальних питань, підтримує духовно-культурні, просвітницькі, наукові,
митецькі й спортивні заходи різних рівнів.
Доречною була і меценатська допомога між-

народному проекту вивчення давньослов’янських
водних шляхів (між Балтією та Причорномор’єм
— за часів Князівської Русі), який курується науковою радою Міжнародної асоціації академій наук у
м. Брюсселі й уже приніс вагомі наукові відкриття,
що відвело Вишгороду у цій дослідницькій роботі
пріоритетне місце. Приємно, що знову Вишгород
— за наслідками виявлених під час двох експедицій результатів — обрано епіцентром проведення
міжнародної наукової конференції. Переконаний,
що так само рано чи пізно буде реалізовано й ідею
з відкриттям у Вишгороді скансену — історико-архітектурного музею просто неба, — що ще більше
підвищить імідж нашого міста й приверне увагу
мільйонів туристів з усього світу.
Завдяки активній участі у громадському житті
кілька членів АРВ стали депутатами Вишгородської міської ради й допомагають мешканцям
розв’язувати численні проблеми на округах — сприяють у проведенні ремонтів будинків, облаштуванні
прибудинкових територій, підтриманні порядку на
теренах міста.
Особливе місце в діяльності ГО посідає турбота про вишгородські дошкільні й шкільні навчальні
заклади. Лише один штрих — голова «Асоціації
роботодавців Вишгородщини» Юрій Колодзян
уклав чималі спонсорські кошти у ремонт і розвиток
ВСШ «Сузір’я»; за сприяння АРВ збудовано ігрові
майданчики в дитячих садочках «Сонечко» й «Ластівка», постійно матеріально підтримується проведення дитячих свят, фестивалів, змагань, поїздок,
літнього оздоровчого відпочинку юних вишгородців,
триває опіка творчими самодіяльними гуртами...
І це — далеко не повний перелік усіх напрямків
діяльності нашої «Асоціації». Сьогодні влада усіх
рівнів захоплюється масштабними за капіталовкладеннями проектами, абсолютно не усвідомлюючи,
що пріоритетним має бути виховання молодого покоління. Якщо не виховаємо молодь патріотами, то

майбутнього у нашого міста зокрема та у держави
взагалі не дочекаємось.
І якщо ми всі так уже прагнемо до Європи (надто — влада на словах), то, принаймні, ті підприємливі особистості, котрі сьогодні багато що роблять
для свого міста і своєї громади, мають відчувати підтримку і розуміння. Це — всесвітня практика, чому
за кордоном підприємництво й процвітає. А в нас на
ділі — на кожному кроці підприємництво зустрічає
перепони, перешкоди, підніжки.
Достатньо згадати спробу міської влади 17 лютого ц. р. проштовхнути на сесії згубне й абсурдне
для підприємців рішення — підвищити оренду землі
(разом із цьогорічним коефіцієнтом індексації Кабміну) відразу в 8,5 раза! Фактично це означало —
накинути зашморг на шию багатьом підприємцям.
Особливо мені соромно за тих 11 депутатів, які,
розтоптавши власний голос совісті, наплювавши
на долю міста, громади, майбутнє підприємництва,
принизливо прогнувшись перед ініціаторами проекту рішення, проголосували за нього. На щастя, більшість дослухалася аргументів розуму й підтримала
поправку Ю. Колодзяна — не губити курку, що несе
золоті яйця.
У Європі підприємцям надають якнайширший
спектр усіляких пільг, а у нас думають, як придушити тих, хто працює. Так, бюджет наповнюється, значною мірою, із орендної плати за землю. А мав би
зростати за рахунок збільшення податку на доходи
фізичних осіб — збільшення зарплати та створення
нових робочих місць.
Як розпорядитися тим бюджетом, який сьогодні є?.. За таких надходжень, коли за перше півріччя
зафіксовано перевиконання на 15 млн грн (за рік
очікувано 30 млн), — ми повинні мати зовсім інше,
потужніше, зручніше та набагато красивіше місто.
Вишгородчани делегують депутатів до влади не
для того, щоби представники міської громади вирішували власні, шкурні проблеми. Якщо ми прагнемо мати процвітаюче місто, то слід прагнути й увійти
до тієї групи «найобдарованіших і найрозумніших»,
аби і перед прийдешніми поколіннями було не соромно.

Оксана Чуйко: «Центр зайнятості — це не каса гуманітарної допомоги»

Вікторія ШМИГОРА
ФОТО — Андрій МАКСІМОВ, «Вишгород»

Через фінансову кризу «армія» безробітних зростає в геометричній прогресії.
Тому кількість бажаючих стати на облік у
центр зайнятості теж зростає. В. о. директора Вишгородського районного центру
зайнятості Оксана Чуйко розповіла про
основні напрямки роботи, тенденції ринку
праці міста та проблеми цієї сфери.
«Вишгородський районний центр надає населенню найширший спектр послуг,
пов’язаних із пошуком роботи та працевлаштуванням, використовуючи для цього як сучасні технології, так і високий професіоналізм
фахівців різних галузей, які надають психологічну, юридичну та інші консультації шукачам
роботи.
Ми пропонуємо пройти перепідготовку та підвищити кваліфікацію, додатковий
заробіток шляхом організації оплачуваних
громадських робіт, допомагаємо в організації власного бізнесу, в тому числі — шляхом
одноразової виплати допомоги з безробіття,
здійснюємо виплату матеріального забезпечення у період безробіття», — розповідає
Оксана Чуйко.
Громадяни, які звертаються до центрів

зайнятості, залучаються до участі у групових/
масових заходах з питань, що сприяють організації зайнятості, та отримують індивідуальні
послуги інформаційного і консультаційного
характеру, в тому числі із застосуванням
профдіагностичного обстеження.
Центр зайнятості інформує роботодавців (відповідно до профілю підприємств) про
осіб, які шукають роботу та мають унікальні
(рідкісні) професії, спеціальності або особисті
якості, розробляє шляхи розміщення резюме
безробітних у секторі по роботі з роботодавцями, вивчає потреби роботодавців та надає
допомогу в укомплектуванні підприємства
персоналом; здійснює — на замовлення роботодавця — підбір необхідних працівників.
Традиційно проводяться і ярмарки вакансій.
Також ЦЗ надає комплекс спеціальних
послуг у розв’язанні проблеми роботи трудовим колективом у ситуації запланованого
звільнення працівників. Застосовують превентивні та адаптаційні заходи, спрямовані
на підбір роботи, профнавчання, залучення
до самозайнятості цих громадян, консультування щодо змісту їхніх прав і державних гарантій, психологічну адаптацію працівників до
початку їх фактичного звільнення.
Спеціалісти центру зайнятості також консультують щодо норм законодавства про

працю і зайнятість, державне соціальне страхування на випадок безробіття, зокрема при
звільненні працівників.
А роботодавців інформують щодо виконання ними обов’язків перед Фондом
загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок
безробіття та стосовно його прав як стра-

На Київщині

хувальника.
Станом на 1 серпня 2016 р. до Вишгородського районного центру зайнятості по отримання соціальних послуг звернулось 1213 незайнятих громадян (з початку року). Статус
безробітних отримали 610 осіб, отримує допомогу по безробіттю 391 особа.
Далі — на стор. 3

У 2016 році 22 особи із числа учасників АТО започаткували власну справу.
Найчастіше для реалізації власного підприємницького таланту обирають сфери
сільського господарства, роздрібної торгівлі, ремонту автотранспорту тощо.
Із початку року до служби зайнятості Київської області звернулись 1826 осіб із числа
демобілізованих військовослужбовців, які брали участь в антитерористичній операції на
Сході України, з них 278 осіб працевлаштовані за сприяння служби зайнятості, 54 особи
обрали військову службу за контрактом у Збройних силах України.
За рахунок виплати компенсації роботодавцю у розмірі єдиного соціального внеску
службою зайнятості працевлаштовані 3 особи даної категорії. Пройшли професійне навчання за направленням служби зайнятості 63 особи з числа демобілізованих військовослужбовців, 44 з них уже працевлаштовані.
Закон України «Про внесення зміни до статті 14 Закону України «Про зайнятість населення» від 07.07.2016 № 1436-VIII (набирає чинності з 30.08.2016 р.) надає додаткові
гарантії у сприянні працевлаштуванню учасників бойових дій, які брали безпосередню
участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення.
По більш детальну інформацію звертайтесь до Київського обласного центру зайнятості за телефоном (044) 559-22-38

22 демобілізованих із зони
АТО стали підприємцями

Наше місто

Вишгород
Щиро дякуємо

Свято з гостинцями від мера
25-ту річницю Незалежності України ми
зустрічали з гостинцями від міського голови Олексія Момота. Продуктові набори від
нього з продуктами першої необхідності
привезли у наші домівки працівники міської
ради, передавши також від мера щирі вітання зі святом.
Шановний Олексію Вікторовичу! Щиро
дякуємо за увагу і турботу про малозабезпечених, тяжкохворих інвалідів. Нехай віддячиться Вам сторицею за те, що не забуваєте нас, хай не міліє криниця Вашої душі,
додається здоров’я, радості і добра Вашій
родині.
Володимир ЛЕВАДНИЙ, Раїса ОЛОНДАР,
Семен КОЧУБЕЙ, Лідія КОЛЕСНІК,
Валентин ЧЕРНЯК та ін.

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

Ринок
праці

Привітали ювілярку

Добрі новини
Влас. інф.
26
серпня
радник міського
голови Володимир Малишев, за
дорученням міського голови О.
Момота, зустрів
громадську діячку, ювілярку Лідію
Мельникову і вручив їй Почесну грамоту Вишгородської міської ради за
успіхи у виробничій та громадській
діяльності, в спортивно-оздоровчому
русі Вишгородщини, за популяризацію і збереження історичної спадщини Вишгорода та з нагоди її 80-річного
ювілею.
Голова Вишгородської районної ради
Фізкультурно-спортивного Товариства

Гроші

«Україна», командор флотилії «Вільні вітрила», адмірал-командор Українського
козацтва Анатолій Мисько вручив ювілярці титульну медаль Флотилії — «Яхтовому капітану Лідії Мельниковій — 80».
Радість події розділили члени ансамблю «Вівтар Вітчизни» Тамара Горобець і Тетяна Шведун, підприємці Євгенія
Михайличенко і Марія Остапчук та фотокореспондент редакції газети «Вишгород» Андрій Максімов.
Радник міського голови Володимир
Малишев тепло привітав Лідію Мельникову з потужним ювілеєм, побажав їй
міцного здоров’я і подальших успіхів у
діяльності на благо Вишгородської громади, а присутні вручили ювілярці квіти.
Лідія Мельникова подякувала за високу оцінку її скромної діяльності і традиційно пригостила учасників прийому.

2016 року

Спасибі за драйв
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Лист у номер

Поліна УСОВА і Світлана ФЕДІРКО
ФОТО – архів авторок, спеціально для «Вишгорода»

На початку липня у газеті «Вишгород» ми прочитали, що в нашому
місті за сприяння міської влади на
набережній Київського водосховища
проходять безкоштовні заняття з віндсерфінгу для вишгородських дітей. Із
сестричкою вирішили спробувати.
Ми навіть не здогадувалися, наскільки це буде цікаво та захоплююче! По буднях за умови теплої сонячної погоди ми з великим задоволенням вирушаємо на тренування. Із першого заняття відчули користь
для нашого здоров’я, адже при тренуванні задіяні всі м’язи.
Дякуємо нашим тренерам Валерію Петровичу
Прокоп’юку та Івану Романовичу Кривошеї за те, що попри
повсякденні турботи, вони займаються з нами терпляче й із
захопленням. Хочеться, щоби в нашому прекрасному місті
розвивався цей вид спорту, адже це так круто і драйвово.

Пам’ятна монета «Давній Вишгород»

Національний банк України, продовжуючи серію «Стародавні міста України», 30
серпня 2016 року ввів в обіг пам’ятну монету «Давній Вишгород» номіналом 5 гривень.
Монету виготовлено з нейзильберу, категорія якості карбування — «спеціальний
анциркулейтед», маса — 16,5 г, діаметр —
35,0 мм, тираж — 30 000 штук. Гурт монети
— рифлений.
На аверсі монети розміщено: угорі — малий Державний Герб України та надпис УКРАЇНА; у центрі на дзеркальному тлі зображено
Бориса і Гліба – перших святих, канонізованих

Споживач

3 вересня

православних князів-страстотерпців, між ними
— хрест, унизу — орнамент; надписи: БОРИС
(вертикально ліворуч), ГЛІБ (вертикально праворуч); унизу — номінал 5 ГРИВЕНЬ, рік карбування монети 2016 та логотип Банкнотномонетного двору Національного банку України
(праворуч).
На реверсі монети зображено кольоровий
фрагмент однієї з найдавніших і славнозвісних ікон — Вишгородської ікони Божої Матері
(використано тамподрук); ліворуч — стилізована композиція: на тлі трикупольної церкви –
князь із дружиною, що виїхали з брами міста,

і надписи: ДАВНІЙ
ВИШГОРОД/946
РІК.
Художник
і
скульптор — Святослав Іваненко.
Пам’ятна
монета
є
дійсним
платіжним засобом України та обов’язкова
до приймання без будь-яких обмежень за її
номінальною вартістю до всіх видів платежів,
а також для зарахування на рахунки, вклади,
акредитиви та для переказів.

Тарифи: на чому економити

ти прилади обліку
електроенергії за
Реєстром, затвердженим НКРЕКП
і дозволеним для
використання
в
Україні.
Від редакції. Нагадуємо, що із 1 березня
2017-го має відбутися останнє із запланованих зростань цін на електроенергію: за 1
кВт/год доведеться платити 0,90 грн (до 100
кВт/год) та 1,68 грн (понад 100 кВт/год). (Докладніше — на офіційному сайті «Київобленерго» www. koe.vsei.ua).
Зрозуміло, що після нескладних підрахунків виникло запитання: «А куди, власне, йдуть
наші кошти, враховуючи стан мереж у місті?»
У Вишгородському районному підрозділі ПАТ
«Київобленерго» нам розповіли, що за власні
кошти підприємство здійснює поточні (щоденні) роботи — заміну дротів і опор. За державні
гроші, що виділяються за інвест-програмами на
реконструкцію, — встановлюють розвантажувальні підстанції.
Зараз у Вишгороді втілюються у життя два
проекти на заміну кабельних мереж загальною
довжиною 1,5 км. Міняють старий кабель на
більш потужний, ставлять нові муфти замість
пошкоджених: від ДНЗ «Золотий ключик» і
«Чебурашка» — через центр — на вул. В. Симоненка та від ТП за адмінбудинком — на вул.
В. Симоненка.

Марина КОЧЕЛІСОВА
Прийшло 1 вересня — і з ним… чергове
підвищення цін. Відтепер за 1 кВт/год доведеться платити: 0,714 грн (до 100 кВт/год);
1,29 грн (100-600 кВт/год) і 1,638 грн (понад
600 кВт/год). Час іще більше економити, але
ж як?
Літні вишгородці зазвичай намагаються
усі справи переробити вдень, аби не вмикати
зайвий раз світло. Чимало вишгородців уже
давно користуються «економними» лампами.
Та багато хто працює вдома, у режимі онлайн
— і часто у вечірню та нічну пору. На чому вони
можуть зекономити, ми дізнавалися у Вишгородському районному підрозділі ПАТ «Київобленерго».
В середньому родина, що мешкає у звичайній квартирі, споживає 200-400 кВт/год у місяць.
Найбільше електроенергії «з’їдають» бойлер,
кондиціонер, обігрівач і вентилятор, електрочайник, мікрохвильовка, пральна машина.
Звісно, можна купувати більш дорогу техніку, з
автоматичним запрограмованим включенням і
відключенням.
«Економні» Лед-лампи масово використовуються українським споживачем років зо два.
Ще рік-два покажуть, чи виправдовують вони
сподівання господарів квартир і дач. І наскіль-

ки, так би мовити, «екологічно чисті». До того
ж, вони ефективні саме там, де постійно горить
світло: на кухні; в настільних лампах і торшерах, нічниках.
На стійке переконання районних енергопостачальників, набагато ефективніше – встановити багатотарифні лічильники — тоді за
споживання електроенергії із 23:00 до 07:00
доведеться сплачувати лише 50% денного тарифу. Із заявою та замовленням лічильника
звертайтесь до Вишгородського районного
підрозділу ПАТ «Київобленерго». Після оплати
рахунку (вартість лічильника + програмування
на кілька тарифів) лічильник із заводу прийде
тижнів за 2-4. Районні енергопостачальники
стверджують, що лічильники — надійні, окрім
того, постійно вдосконалюються, аби менше
реагувати на перепади у мережах.
Адреса: м. Вишгород, вул. Ю. Кургузова,
12 (1-й поверх, зліва) у понеділок-четвер — з 8
до 17:45, у п’ятницю — до 15:00. Телефон приймальні ВРП ПАТ «Київобленерго»: (04596) 22220.
До речі, нещодавно Кабмін відмінив монополію енергопостачальників: тобто ви можете придбати одно- чи трифазний лічильник (залежно
від мережі у вашому помешканні) та замовити у
районному підрозділі його перепрограмування.
Районні енергопостачальники радять купува-

Оксана Чуйко: «Центр зайнятості — це не каса гуманітарної допомоги»

(Початок на стор. 2)
Окрема увага — безробітним жінкам.
Протягом звітного періоду 33 жінки пройшли
навчання, з них 15 — працевлаштовані.
При сприянні служби зайнятості на вільні
та новостворені робочі місця працевлаштовано 164 особи з числа незайнятих та безробітних громадян.
Першочергова увага приділяється широкомасштабній профорієнтаційній роботі та
професійному навчанню.
Робота з молоддю є одним із пріоритетних напрямків діяльності Державної служби
зайнятості. Тож значну увагу працівників
служби зайнятості Вишгородщини зосереджено на превентивній роботі з майбутніми
учасниками ринку праці.
Молоді, яка звертається до центру зайнятості, надаються профконсультації з питань
стану ринку праці, можливості безкоштовного отримання професій. Директор ЦЗ підкреслила, що слід популяризувати робітничі
професії, адже висококласні фахівці можуть
отримувати набагато більшу зарплату, ніж
той самий менеджер чи економіст.
Зареєстровано 564 особи віком до 35 років, із них працевлаштовано — 93.
Протягом звітного періоду в центрі зайнятості перебувало на обліку 249 осіб

«Хочеться, аби люди розуміли, що
служба зайнятості — це не каса гуманітарної допомоги. Ми допомагаємо людині
знайти роботу. Якщо ви хочете навчитися
професії, яка сьогодні затребувана, ми готові за рахунок коштів Фонду вас навчати,
але з обов’язковим працевлаштуванням
за цією професією. На жаль, чимало людей, які до нас звертаються, хочуть «постояти» на обліку та просто отримувати
гроші», — підсумувала Оксана Чуйко.
квотної категорії населення, яка потребує
соціального захисту, з них працевлаштовано — 44.
З початку року укладено два договори
на 20 робочих місць на проведення громадських робіт, у яких взяло участь вісім осіб. За
звітний період у громадських роботах тимчасового характеру взяло участь 100 осіб.
Проведено 7 засідань комісії по довготривалому безробіттю, на яких розглянуто
43 особистих справ безробітних.
Створено інформаційний куточок, постійно поновлюється інформація для роботодавців, контролюється наповнюваність бази
даних вакантних посад.
Безробітні, які перебувають на обліку в
районному центрі зайнятості і хочуть розпо-

чати власну справу, мають можливість пройти
курси «Основи підприємницької діяльності»
та отримати одноразову допомогу по безробіттю для організації
підприємницької діяльності.
У 49-ти семінарах
на актуальні теми із
роботодавцями району
взяло участь 298 представників підприємств. Проведено 17 мініярмарків, у яких узяло участь 18 представників роботодавців та 171 безробітний, 3 Дні
відкритих дверей, 1 «круглий стіл».
Протягом звітного періоду проведено
ярмарок професій за участю 346 учнів 9-11
класів. У школах району встановлено 28 профорієнтаційних терміналів, які допомагають
школярам із вибором майбутньої професії.
Державною програмою зайнятості населення Вишгородського району на 2012-2014
роки з продовженням терміну дії до 2017
року доведено завдання із розширення сфери застосування праці за рахунок створення
нових робочих місць — не менше, ніж для
1500 осіб. Створено 141 нове робоче місце,

або 7,8% річного завдання.
Найбільше робочих місць створено в
таких галузях: оптова та роздрібна торгівля — 26 місць; будівництво — 41 місце; діяльність транспорту, сільське, лісове, рибне
господарство — 16 місць; діяльність у сфері
адміністративного та допоміжного обслуговування — 8 місць; надання інших видів
послуг — 20; водопостачання, каналізація —
10; транспорт, складське життя — 13 місць.
За словами директора Вишгородського
районного центру зайнятості Оксани Чуйко,
особливу увагу приділяють наданню послуг
учасникам АТО та громадянам-переселенцям із АР Крим та східних областей України:
— Кожному приділяємо максимум уваги
і, незалежно від того, повний пакет документів надала людина чи ні, кожному підшукується підходяща робота. Хочу зауважити, що
найбільші проблеми виникають із працевлаштуванням тих людей, які у нинішніх «гарячих точках» трудилися на державній службі.
Адже, відповідно до чинного законодавства,
якщо така особа не звільнилася з державної
служби, вона не може офіційно працевлаштуватися деінде в іншому місці офіційно.
Звісно, ми дотримуємось законодавства,
але сьогодні найголовніше — допомогти людям у скруті.
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3 вересня

(Початок на стор. 1)

Дата

2016 року

Вишгород

«Нетлінні скарби незламного народу»

ІЛОВАЙСЬКИЙ КОТЕЛ:
ФІЛІАЛ ПЕКЛА НА ЗЕМЛІ («ФАКТИ»)
Це один із найтрагічніших моментів українського протистояння російській агресії, у серпні
2014-го загинули сотні бійців.
Нашим хлопцям російські віськові пообіцяли
зелений коридор, та коли вони вирушили, просто в полі, не даючи жодних шансів врятуватися,
ворог почав розстрілювати наших бійців із важкої
артилерії.
Зелений коридор умить перетворився на червоний, а командування кинуло добровольців напризволяще.
За офіційними даними, тоді полягло 300 наМарина КОЧЕЛІСОВА
ФОТО — Андрій МАКСІМОВ, «Вишгород»

Та українців не поставити на коліна і не змусити посипати голову попелом. Вони плекають козацький дух: традиції, ремесла, творчість. Народне поєднують із сучасним. І тим більш відрадно,
що це не зводиться до «шароварщини»: конкурсній комісії (голова РДА Олександр Горган, голова
райради Ростислав Кириченко, заступник голови
РДА Марина Мельник і заступник голови райради
Анатолій Потапенко) було дуже важко визначити
найкращий серед цілої вулиці наметів територіальних громад населених пунктів району, яка виросла на пішохідній зоні вздовж Київського моря.
Приємно, що чимало вишгородців і гостей заходу
особливо відзначили намет Вишгородської міської
ради: казали, що продумано все до найменших
дрібничок (від кришечки на банці із смаколиками
— до святкового короваю), все витримано в одному стилі, і сам намет – білий, прохолодний, манив
вишивкою та цікавими композиціями.
А поруч!.. Дідухи «Спас», «Галя на виданні»,
«Бог Перун». Карта України з винограду, вишень,
слив, полуниці й калини. Куліш у здоровезних
керамічних горщиках — гарячий, як із бабусиної
пічки. Вареники, зготовлені на пару. Глечики на
тинах. Вишиті і мальовані картини. Лісові композиції та муляжі. Безпрограшна лотерея (сюрприз
— смайлик). Аква-грим…
І щира пісня вкупі із запальним танцем: аматорські (справжні Перлини Вишгородщини, серед

ших героїв, 128 потрапили в полон, а 158 зникли
безвісти, поранені – майже півтисячі. Насправді
точну кількість жерв досі не знає ніхто. Самі військові кажуть про дві тисячі полеглих. Врятуватися вдалося одиницям.
– Це — філіал пекла на землі. У деяких бійців не витримувала психіка, а деякі виходили голі,
босі, брудні в крові, але виходили зі своєю зброєю, – говорить військовослужбовець ЗСУ.
Та найстрашніше, кажуть матері та дружини
загиблих, це те, що винні у цій трагедії досі не покарані.
Докладніше: http://news.bigmir.net/
ukraine/923782-Ilovajskij-kotel--kak-eto-bylo
них — дзвінкі вихованці РЦТ «Дивосвіт» і музичної
школи) й професійні гурти (легендарний «Скай)
щедро дарували свої вміння й талант. Нагадаємо:
культурно-мистецький проект відбувся за меценатської підтримки народного депутата України
Ярослава Москаленка
Організатори — відповідні структури Вишгородських міської й районної рад та Вишгородської
райдержадміністрації — подбали про все. Спокій
і порядок охороняли патрулі із міліції, БАРСу та

Національної гвардії. На певній відстані один від
одного ненав’язливо розташувалися біло-голубі
кабінки біо-туалетів. Привітно лопотіли білими полотнами численні кафе. Працювали дитячі майданчики та скейт-парк. Напохваті стояли машини
«швидкої». Та 35-градусна спека недовго загрожувала тим, хто не взяв із собою з дому капелюха
від сонця: його можна було придбати на ярмарку
— разом із намистами, кульками, значками, ляльками-оберегами, віночками та емалевими прикрасами. Дітлахи каталися на численних атракціонах:
каруселях із зайчиками, паровозиками, конячками, «на цепах», стрибали на батуті і з’їжджали з
надувних гірок. Батьки були поруч — у затінку за
столиками із «ситром».
«ПЕРЛИНИ ВИШГОРОДЩИНИ»
У НОМІНАЦІЯХ.
«Кращий хоровий (ансамблевий) колектив»:
третє місце у «Новопетрівчанки» (керівник Іван
Гайдичук), друге — у «Веснянки» (Лютіж, керівник
Віктор Веснянка), перше — у «Співочого Полісся»
Гаврилівського палацу культури (керівник Мар’ян
Гисяк).
«Краще оформлення святкового намету»:
«бронза» — у сіл Толокунь, Глібівка, Ясногородка
та Лівобережжя (Жукин, Воропаїв, Пірново, Лебе-

На цьогорічному святкуванні Дня Незалежності світлиця Вишгорода вирізнялась на тлі презентованих іншими громадами району. Організатори підійшли із відповідальністю до участі у конкурсі
на найкраще представлення громади. Намет прикрашали лаконічні вишиванки Спілки майстринь
Вишгорода та роботи вихованців міського ЦТ «Джерело» (директор Наталія Кисіль). Облаштували
зі смаком та подбали про дозвілля малечі й дорослих. Тому поруч постійно було багато охочих спробувати себе у майстер-класах від умільців майстерні «Хендмейду» та художниць галереї-майстерні
«Художня подорож» Олесі Максимової та Оксани Ковальової. Смаколиками та не лише смачною,
але й надзвичайно гарною випічкою забезпечив ПрАТ «Харчопродторг» (директор Людмила Черв’яківська).
Яке ж місто без його людей! Презентувала Вишгород
колоритна, талановита родина Школьних – народний артист
України Степан Федорович, його дружина Світлана та донька Тетяна – солістка Національної філармонії України. Попри
нестерпну спеку, вони запалювали на повну. Здавалося, ніби
дійство перенеслося на театральну сцену.
А яким смачним борщем частували усіх! 80 літрів українського делікатесу із домашніх продуктів приготували вишгородські волонтери.
Чимало зусиль до організації свята доклали заступник
Вишгородського міського голови Ігор Свистун та оргвідділ
міськради.

День знань-2016!

(ФОТО — див. на стор. 1)

… І літо не забариться!
Шкільний дзвоник зібрав велику родину спеціалізованої
школи «Сузір’я». Тут, на просторому подвір’ї, зібралися близько 1200 учнів (це 42 класи), їхні батьки та рідні. У шкільний колектив влилося багато новачків – нині тут п’ять перших класів.
Включалися у навчальний процес за допомогою патріотичних
пісень, запальних таночків і настановчих промов гостей та директора школи Світлани Лозицької, яка нагадала про досягнення
школярів у році минулому. На її запитання, чи хочуть вони літа, всі
відповіли однозначно «так!» І директор порадила, як його наблизити. Рецепт нескладний: швидко включитися у роботу, старанно й
весело навчатись – і літо не забариться!
Аби і 2016-2017 навчальний рік був не менш урожайним на вагомі здобутки, учням побажали заступник міського голови Олексій
Рачинський, депутати міської ради: голова Асоціації роботодавців
Вишгородщини (АРВ) Юрій Колодзян, його заступник Валерій Виговський та представник ГО «Асоціація експертів будівельної галузі Київщини» Богдан Руденок – друзі школи. Так, АРВ допомогла
відремонтувати приміщення закладу до 1 Вересня, а ГО подарувала футбольні м’ячі та світловідбиваючі брелоки для першокласників із написом «Увага! Діти!», які убезпечуватимуть перебування на
вулиці й проїжджій частині зокрема.

Під вінком із барвінку та м’яти
1 вересня у Вишгородському Технічному ліцеї удвадцяте перший дзвінок запросив учнів до класів. Цього
року навчальний заклад відзначає
свій 20-ий день народження.
Нині у ліцеї навчається 77 учнів (5
класів, із них два 10-ті, математичний та
історичний, а випускний 11-ий — із 2-ох
груп, математичної та економічної).
Як і завжди, День знань у ліцеїстів
пройшов у теплій родинній атмосфері.
Вели свято дев’ятикласники (математичний клас) Дар’яна Мятних і Вадим
Щербак.
Зі святом учителів, учнів та батьків

Запускали кульки
та бажали миру

привітали Наталія Василенко (керуюча
справами виконкому Вишгородської
міськради), Людмила Кутаф’єва (1-ий
директор Технічного ліцею, заслужений
учитель України, почесний громадянин
м. Вишгорода) та директор Лариса
Савчук, яка від імені ліцею щиро подякувала міському депутатському корпусу
і особисто міському голові Олексію Момоту за ремонт фасаду будівлі Ліцею.
Максим Буланов та Анастасія Соловйова веселим дзвоником запросили усіх на перший урок. 25 восьмикласників символічно пройшли під вінком із
барвінку та м’яти.

НАДІЯ на нове приміщення
На свято до вихованців Вишгородської спеціалізованої школи «Надія»
завітав Вишгородський міський голова
Олексій Момот. Він поздоровив присут-

Інна ШУБКО, директор ВРГ «Інтелект»,
депутат міської ради
Із 1 вересня 2016 р. наш навчальний заклад матиме новий статус — навчально-виховний комплекс (НВК) «Вишгородська районна гімназія «Інтелект» — загальноосвітня
школа 1 ступеня» Вишгородської районної
ради Київської області. Зміни у назві закладу
здійснені з метою приведення його функціонування у відповідність до чинного законодавства.
За законом, гімназія — це навчальний заклад ІІ ступеня (5-11 класи), який не повинен
мати у своїй структурі початкову школу (1-4 класи). Нагадаю, що ВРГ «Інтелект» було утворено
у 1999 році — шляхом реорганізації середньої
школи № 2 м. Вишгорода. Зважаючи на місцеві
умови (неможливість перевести початкову школу до іншого навчального закладу), Статутом
гімназії було передбачено наявність в її складі
школи І ступеня, хоча це суперечило чинному
законодавству.
У період відкриття гімназії у педагогічного
колективу були великі сподівання, що з часом у
місті буде збудована нова школа І ступеня, куди
перейдуть навчатися учні початкових класів.
Але, на жаль, попри стрімку розбудову міста,
так не сталося.
На сьогодні ситуація щодо учнівських місць
у школах міста ще більше ускладнилася через
активне будівництво житлових будинків, збільшення населення міста. Це призвело до переповнення навчальних закладів; необхідності

дівка, Вища та Нижча Дубечня, Сувид і Новосілки),
«срібло» — у Вишгорода та Сухолуччя. Почесне
перше місце дісталося громаді села Лютіж.
НАГОРОДИ.
Чимало мешканців Вишгородського району
відзначили за особистий внесок у розбудову держави до 25-ї річниці Незалежності України — подяками та грамотами від Київської обласної ради.
Від народного депутата України Ярослава
Москаленка були вручені подяки Наталії Швець
– вчителю англійської мови Вишгородської спеціалізованої школи «Сузір’я», Анатолію Сьомці – працівнику Дніпровсько-Тетерівського державного
лісомисливського господарства, Лідії Пироженко
– головній медичній сестрі комунального закладу «Вишгородська центральна районна лікарня».
Учениця одинадцятого класу Вишгородської ЗОШ
№1 Людмила Стеценко отримала подяку за успіхи
у навчанні та вклад у будівництво незалежної держави, а боєць 11-го батальйону Максим Тумко – за
особистий внесок у розбудову держави та забезпечення миру на нашій землі.
Відзнаку Президента України, ювілейну медаль «25 років Незалежності України» отримали
головний спеціаліст з питань оборонної, мобілізаційної та режимно-секретної роботи апарату РДА
Василь Іващенко, лікар-педіатр Тамара Войтович
(НА ФОТО — в центрі) і директор ТОВ «Фармакологічний науково-дослідний центр «Альянс краси»
Вадим Геращенко.
Більше фото див. на сайті
газети «Вишгород»

ніх із Днем знань та зазначив: якщо все
піде як заплановано, то наступне Першовересня школа «Надія» зустрічатиме у новенькому приміщенні.

«...На щедрі знання!»

ФОТО — Дмитро ЮРЧЕНКО,
спеціально для «Вишгорода»

ФОТОмить

В «Інтелекті» — 43 класи і понад 12 сотень учнів. Першачків цього року випускники посипали зерном: на щастя, на удачу, на
щедрі знання.
Під оплески товаришів, учителів, батьків і гостей,
серед яких — секретар Вишгородської міської ради

Тетяна Бражнікова, міські депутати Сергій Пінчук і
Олександр Семенов, керуючий справами ВРДА Леся
Махновець, просвітянин Сергій Прокопенко, підприємці Людмила Черв’яківська і Надія Волошина, й усі
— з подарунками (найоригінальніші — від міськради
та Асоціації експертів будівельної галузі Київщини).
У гімназії — нова актова зала (3 вересня
о 15:00 тут розпочне свою роботу театральна
студія для учнів міста, керівник — Олександр
Колот), на стінах просторих коридорів і в класах
— численні відзнаки, а найперше, що зустрічає
вас при вході, — прозора вхідна група немов запрошує до цікавої подорожі в Країну знань.
Увага! 13 вересня (вівторок) «Інтелект»
відзначає свій 17-ий день народження.

«Інтелект» = гімназія + початкова школа
впроваджувати двозмінне навчання та до неможливості виокремити школу І ступеня зі складу гімназії, як того вимагає законодавство.
У 2015/16 н. р. в початковій школі ВРГ «Інтелект» функціонувало 20 класів (це 545 учнів).
У 5-ти класах (усього 139 учнів) успішно реалізувався Всеукраїнський науково-педагогічний
проект «Інтелект України», що сприяло розвитку творчих здібностей дітей, які, вступаючи до
гімназії, демонструють високий рівень навчальних досягнень. Все більше батьків зацікавлені
цим проектом і хочуть, аби їхні діти навчалися
саме у таких класах. І у нас є для цього всі підстави й можливості.

Склад педагогічних працівників початкової
школи ВРГ «Інтелект» відзначається високим
рівнем: із 17 вчителів 14 мають вищу кваліфікаційну категорію, 8 — звання «Вчитель-методист», 6 — звання «старший вчитель». Зрозуміло, що вони можуть забезпечити якісну
підготовку дітей до навчання в гімназії.
Крім того, вчителі початкової школи мають
високий рівень методичної культури, беруть активну участь у науково-методичній роботі, щороку представляють свої методичні напрацювання на Міжнародних освітянських виставках
(де гімназія є неодноразовим золотим та срібним призером). Вищезазначена робота потре-

У Вишгородській ЗОШ № 1 I-III ст. поповнення на 118 першокласників. Дітвора на
першій своїй лінійці символічно запустила
жовто-блакитні кульки в небо із побажаннями миру українцям та здоров’я.
Зі святом школярів та батьків вітали директор школи Олег Тимченко, завуч Галина
Петрук та гості: начальник районного відділу освіти Тетяна Фороща, від Вишгородської
міської ради — начальник відділу Держархбудконтролю (ДАБК) Олександр Шамота,
депутат міськради Валентина Парчук, члени
Асоціації роботодавців Вишгородщини, ГО
«Асоціація експертів будівельної галузі Київщини», перший директор Олександр Сергієнко, мама загиблого у АТО Костянтина
Непопа Ніна Григорівна.
Старшокласники поклали квіти до
пам’ятних дошок загиблих під час бойових
дій випускників школи.

бує методичного супроводу, а його забезпечує
науково-методична служба гімназії.
Педагогічний колектив нашого навчального
закладу — це колектив однодумців, спільна діяльність якого дає вагомі результати: гімназія
має високий рейтинг у місті, користується повагою у батьків; випускники гімназії успішно
проходять ЗНО та продовжують навчатись на
бюджетній основі у найкращих ВНЗ України. У
2014 р. департаментом освіти і науки Київської
обласної адміністрації гімназію «Інтелект» атестовано за високим рівнем — з відзнакою (свідоцтво № 002339 від 05.06.14 р.).
Тому з метою узаконення функціонування
початкової школи в структурі гімназії, адміністрація навчального закладу ініціювала питання створення навчально-виховного комплексу
(НВК), до складу якого входитиме і гімназія, і
початкова школа. Рішення про перейменування
гімназії у НВК було прийнято на сесії районної
ради.
НВК подібного типу успішно функціонують
у Київській області тривалий час. І створення у
нашому місті такого НВК — це не зняття статусу
гімназії з нашого навчального закладу, а можливість узаконити спільне функціонування гімназії «Інтелект» і початкової школи.
Отже, з 1 вересня 2016 р. Вишгородська
районна гімназія «Інтелект» матиме назву «Навчально-виховний комплекс «Вишгородська
районна гімназія «Інтелект» — загальноосвітня
школа І ступеня» Вишгородської районної ради
Київської області». Таким чином вирішено задачу: «Інтелект» = гімназія + початкова школа.

Ракурси
Перспективи

Трохим ІВАНОВ,
заступник міського голови
Із 26 по 29 серпня ц. р. офіційна делегація Вишгородської міської ради — у
складі міського голови Олексія Момота,
його заступника Трохима Іванова, депутата Київоблради Андрія Пещеріна та
двох керівників міських відділів, Сергія Нездорового (відділ містобудування
та архітектури) та Олександра Шамоти
(Держархбудконтроль) — відвідала місто
Друскінінкай (Литовська Республіка) —
на офіційне запрошення мера цього міс-

До армії кроком – руш!
Микола ПРИБОРА, військовий комісар
Вишгородського райвійськкомату
Вишгородський районний військовий
комісаріат оголошує набір на військову
службу за контрактом. Приймаються громадяни віком від 18 до 40 років (а під час
особливого періоду – до 60 років), які мають відповідну фізичну підготовку, про-

та Річардаса Малінаускаса, відомого політика, спортсмена і підприємця, котрий
послідовно розширює коло побратимства свого рідного міста. Мета поїздки
— обмін досвідом у залученні інвесторів.
Друскінінкай — курортне містечко (статус курорту має з 1793 р. – ред.) на цілющих
джерелах на Півдні Литви, із населенням у
два десятки тисяч осіб — має давню й цікаву історію. З ним, зокрема, пов’язане ім’я
відомого художника-символіста і композитора М. К. Чюрльоніса.
Сучасний Друскінінкай напівжартома
називають «чемпіоном Литви із залучен-

3 вересня

ня інвестицій». І ми в цьому переконались.
Основна частина міста працює на перспективний розвиток. Будівництво здійснюється,
в основному, за рахунок європейських програм: так, із місцевого бюджету кошти на
розбудову аквапарків і спортивних комплексів не виділяються. (Такі об’єкти у Вишгороді
могли б стати не лише центрами активного
відпочинку, а й приваблювали інвесторів.)
А містечко — улюблене місце тренувальних зборів спортсменів: тут тренувались і баскетбольні, і легкоатлетичні команди, сюди приїздили зірки греблі, боксу,
ручного м’яча, шахів та інших видів спорту.

СЛУЖБА ЗА КОНТРАКТОМ
йшли професійно-психологічний відбір і
відповідають установленим вимогам проходження військової служби.
Служба у ЗСУ має певні відмінності та
переваги: грошове забезпечення військовослужбовця залежить від займаної посади,
військового звання, кваліфікації, терміну та
умов проходження військової служби. Мінімальне грошове забезпечення військовос-

лужбовця найнижчої категорії з 1 січня 2016
року – від 7 000 грн.
Військовослужбовці також мають право на: безкоштовне отримання вищої освіти; речове та продовольче забезпечення;
отримання безоплатної кваліфікованої медичної допомоги (у т. ч. – і члени їх сімей);
санаторно-курортне лікування та відпочинок
у санаторіях, будинках відпочинку, пансіона-

ÊÎÃÎ
ÑÒÐ²ËßÞÒÜ
Ó ÊÈÒÀ¯
Володимир ТКАЧ
ІЛЮСТРАЦІЇ — соцмережі
За час відпустки мені вдалося здійснити вояж за Велику китайську стіну. Протягом місяця я «намотав» по Китаю більше
чотирьох тисяч кілометрів. Мені пощастило
вздовж і впоперек «прошерстити» 22-мільйонний Пекін, далі Шанхай (25 млн), Гуанчжоу (14 млн), Гонконг (14 млн), Шеньжень
(10 млн), Гуйян (5 млн). Побував у глибинці
провінції Гуйжоу на тібетському плато, був
запрошений навіть на день села, тобто побачив життя сучасного Китаю в усіх його
проявах. А завершив свою азійську подорож у Королівстві Таїланд.
Відверто кажучи, перші кілька днів я перебував у справжньому шоці від гігантських
масштабів. Це й кілометрові термінали аеропортів і вокзалів, суперсучасне метро (скажімо, 18 ліній у Пекіні), ідеальні автостради із
3-5-рівневими розв’язками, дешеве державне
таксі з лічильниками, громадський автотранспорт, що функціонував, мов годинниковий
механізм, — вражали на кожному кроці. А
якщо взяти до уваги, що Китай вщент запакований товарами і продуктами (дешевими
і якісними), — мимоволі задумаєшся: як це в
них так спритно виходить? А потім дійшло! Не
крадуть!
Є у китайському кримінальному кодексі
50 статей, які називаються розстрільними. Це,
зокрема, – за шпигунство, зраду, тероризм і т.
д. Наприклад, вкоїв п’яний водій ДТП з жертвами — розстріл, спіймали наркокур’єра —
розстріл, схопили ґвалтівника — розстріл,
виявили організатора борделю — розстріл.
Але найтяжча стаття — за корупційні дії.
За це стріляють без вагань, хто б ти не був.
Пам’ятаєте, як кулю в лоб отримав мільярдер.
За що? За «відкати» і шахрайство. Ви можете
собі уявити, щоб когось із українських олігархів-злодіїв поставили до стінки? Я теж не уявляю. А в Китаї це реальність.
Перебуваючи у Шанхаї, я після 23-ї години

Із журналістського блокнота
наштовхнувся у телевізійній кабельній мережі
на поліцейський канал. Спочатку не зрозумів
сюжету, а потім второпав — демонстрували
публічні страти. Звісно, я, ошелешений видовищем, прикипів до екрану. Показали фото
досить-таки привабливої жіночки, її ім’я, вік,
склад злочину. Виявляється, ця китаянка разом із коханцем отруїла чоловіка. Гадала, що
номер пройде, та зась — слідчі довели провину. Вирок — розстріл. І хахаля, до речі, теж. Її
попід руки привели до ями і поставили на коліна. Жінка трималася з останніх сил — і лише
сльози котилися по її вродливому обличчі. Я
затамував подих: невже справді розстріляють? Ось іззаду підійшов кат, підняв пістолета
і вистрілив у потилицю. Тіло сіпнулось і повалилось до ями… На екрані з’явилося чергове
фото засудженого наркодилера.
Поліціянти вхопили його за руки і відвернулися, щоб мізки не бризнули в обличчя. Коротка автоматна черга і на одного наркоторговця
стало менше. Далі дивитися я вже не зміг, вийшов на балкон готелю і нервово запалив. Оце
так шоу!
У кожній китайській провінції засуджених
«валять» по-своєму: там — «косять» біля стінки, там — страчують посеред стадіону.
У задушевній розмові з китайськими студентами я спробував апелювати до гуманності,
мовляв, для чого стріляти, можна ж довічний
термін впаяти.
— А гуманно розкрадати наші гроші? —
сердито запитали вони. — Це ви у своїй Європі
можете панькатися з маньяками, збоченцями і
корупціонерами. Ми годувати нелюдів довічно
не будемо.
Як тут можна заперечити? Абсолютна більшість населення Китаю підтримує ці жорсткі
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У колі друзів Вишгорода —
чемпіон Литви із
залучення інвестицій

ФОТО — Сергій НЕЗДОРОВИЙ, спеціально для «Вишгорода»

Вишгород

заходи. Ось чому в цій країні немає ні «діамантових» прокурорів, ні міністрів із брикетами
грошей і золота, ні продажних депутатів. Бо
всім хочеться жити.
Якби я комусь у КНР сказав, що в Україні
не судять і не садять високопоставлених чиновників, що можна безкарно вивозити в офшори
мільярди вкрадених доларів, що посадовцямзлочинцям дозволяють тікати за кордон і, скажімо, з Лондона крутити дулі слідчим — вони б
мене вважали за навіженого. Вони б зневажали і мене, і мою державу. Їм і на думку не спадає, що якийсь злодій може втекти з Китаю й
уникнути покарання. Це — просто неможливо.
У бесіді про освіту я необачно ляпнув, що в
нас за хабарі можна здавати заліки, екзамени і
навіть купити диплом.
Від шоку їм заціпило. Я схаменувся і перевів усе на жарт. До чого соромно було за нашу
гнилу систему!..
Якби китайські закони про запобігання корупції були застосовані в Україні — мабуть, не
вистачило би патронів. Але один виховний досвід можна застосувати і сьогодні.
Усіх китайських чиновників обов’язково
возять на екскурсії до в’язниць. Там водять по
камерах, пригощають баландою, приміряють
тюремну робу тощо. Мовляв, будеш красти —
твоє місце буде біля параші. І на довгі роки
підеш у гори рубати тунелі, де тебе навчать
шанувати закон і жити праведно. І, як свідчить
практика, ефект від таких екскурсій — приголомшливий. Так хто нам заважає відкрити подібний маршрут до Лук’янівського СІЗО? За рік
можна — від Кабміну до райадміністрації пропустити чиновників «до діда Лук’яна».
Китайці пишаються своїм рівнем безпеки життя. Я часто по ночах прогулювався по

160 готелів приймають численних туристів і
прихильників гірських лиж та сноубордингу.
Неабияка увага приділяється змістовному й
інтелектуальному спілкуванню молоді.
Друскінінкай — просто «аномально»
чистий. А із спілкування з мером стало зрозумілим, що це не заслуга комунальників, а
менталітет городян, які ОБОЖНЮЮТЬ своє
місто і не дозволяють собі кидати папірці,
недопалки тощо.
Досягнуто попередніх домовленостей
стосовно співпраці Вишгорода і Друскінінкая на різних теренах. Чекаємо скорого візиту Р. Малінаускаса до нашого міста.
тах і на туристичних базах МОУ; отримання
безкоштовного житла за рахунок держави;
отримання військовослужбовцями та членами їх сімей 50-відсоткової знижки плати за
користування житлом та комунальні послуги;
щорічну чергову відпустку та щорічну матеріальну допомогу; на пенсійне забезпечення
після звільнення із військової служби.
Докладніше – за адресою: Київська обл.,
м. Вишгород, вул. Ю. Кургузова, 5, каб. № 3.
Тел: (04596) 5-43-45.
Пекіну, Гонконгу, Шанхаї — і хоч би де тобі
зустрів гопників, підлітків-відморозків, наркоманів тощо. Їх просто немає. Рівень злочинності зведено до мінімуму. Як і рівень загрози тероризму. Скажімо, на вході в метро всі
речі обов’язково проходять через пристрій на
предмет наявності вибухівки та зброї. У залізничний вокзал без огляду і квитка сьогодні не
увійдеш, тому там немає ні бомжів смердючих
(їх взагалі немає в КНР), ні «попрошайок», ні
циганських таборів. Чисто, світло і затишно.
Китай буквально нафарширований камерами
відеоспостереження, тому спіймати правопорушника — справа часу. Мені так і говорили:
«Це у вас там у Європі, Америці – теракти, війни, а в нас — стабільно і безпечно, тому наш
Китай — найкраща країна для проживання».
Вони люблять свою армію — захисницю
держави і піклуються про неї. Я довго спостерігав, як муштрували на стройовій підготовці
китайських дівчат-студенток. Спека +35о, а
вони, бідні, — у камуфляжній формі, черевиках, кашкетах: «Раз-два», «раз-два».
Коли оголосили перерву, я підійшов до
однієї, що присіла на бордюр: маленька, тендітна — ну, підліток, а не солдат. Так стало
шкода її.
— Що, малявка, втомилася?
— Ши (так), — ледь чутно відповіла вона.
— Як же ти будеш тягати автомат, як він
більший за тебе? — засміявся я.
Вона так поглянула на мене своїми карими розкосими очима, що я зрозумів: у разі необхідності вона нашпигує мене, блідолицього,
свинцем по зав’язку без жалю і вагань. В ім’я
захисту своєї Батьківщини.
Взагалі я не чув, щоб китайці чехвостили
свою владу: ні на вулицях, ні в бесідах тета-тет, навіть за чаркою не чув. А, власне, за
що критикувати, коли з року в рік економіка
зростає, в усіх є робота, стрімко підвищується
добробут кожної родини? Наприклад, у Пекіні
середня зарплата становить 4-5 тисяч юанів.
На наші це — 16-20 тис. грн. Кілограм свинини
коштує 50 юанів, рис — 10, апельсини — 5,
вермішель — 10. Одяг, товари повсякденного
вжитку теж дешеві — що ще треба?
Чим далі вглиб я просувався по Китаю,
тим частіше спадали на думку відомі слова
кіногероя Верещагіна (митник-патріот з к/ф
«Біле сонце пустелі»): «За державу обидно».
Китайці в горах використовують кожен придатний клаптик землі, на рівнинах грунт — суцільна глина, і при цьому вирощують небачені
врожаї. А ми на найкращих чорноземах у світі — голі і босі. Мимоволі мені пригадується поліцейський канал із незабутніми сюжетами…
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Високошвидкісний Інтернет МТМ. Тел.: (093) 366-16-66; (095) 545-15-33; (098) 201-22-66
ПО Н Е ДІ ЛО К , 5 ВЕ Р Е С НЯ
КАНАЛ 1+1
6:00, 07:00, 08:00, 09:00,
12:00, 16:45, 19:30, 23:15
ТСН
06:45, 07:10, 07:45, 08:10,
09:10 «Снiданок з 1+1»
07:35 «Маша i ведмiдь»
09:30 «Чотири весiлля 5»
10:55, 12:20 «Мiняю
жiнку - 5»
14:10 «Слiпа»
14:45, 15:45 «Сiмейнi
мелодрами - 6»
17:10 Т/с «Уламки щастя»
20:30 «ЧИСТОNEWS
2016»
21:00 Т/с «Свати - 5»
22:00 «Грошi»
00:00 Х/ф «Вiкiнги»
UA:ПЕРШИЙ
6:00 ПРОФIЛАКТИКА
14:00 Казки Лiрника
Сашка
14:50 Фольк-music
16:00 Пляжний футбол.
Вiдбiрковий турнiр
до фiнальної частини
чемпiонату свiту. Україна
- Австрiя
17:00 Вiкно в Америку

18:00 Книга ua
18:25 Новини. Свiт
18:40, 21:00 Новини
19:00 Новини. Культура
19:25 Вiзитiвка Карпат
20:30 Перша студiя
21:30 Найяскравiшi
моменти ХХХI
Олiмпiйських iгор
23:00 Пiдсумки
23:15 Золотий гусак
23:50 На слуху
ТРК «УКРАїНА»
6:00 Профiлактика!!!
07:00 Зiрковий шлях
09:50 Т/с «Сiльська
iсторiя»
13:40, 15:30 Т/с «Поки
живу, люблю»
15:00, 19:00 Подiї
18:00 Т/с «Спiвачка»
19:45 «Говорить Україна»
21:35 Футбол.
Квалiфiкацiя ЧМ-2018
«Україна» - «Iсландiя»
23:50 Подiї дня
ТОНіС
6:00 Профiлактика
14:00, 19:45 Д/ф

«Щоденники Другої
свiтової вiйни: день за
днем»
15:50, 22:15 Природа
сьогоднi
16:50 «Алло, лiкарю!»
17:45 Чарiвнi свiти
18:10 «Iпостасi спорту»
18:40 В гостях у Д.
Гордона. Н. Савченко
21:00 «Буча. Мрiї
втiлюємо в життя»
21:20 Зоопарки свiту
21:45 Мова тварин
23:10 Сили природи
00:00 «Життя на Вершинi»
ТЕТ
6:00 Профiлактика
14:00 Одного разу пiд
Полтавою
15:00 Т/с «Домашнiй
арешт»
16:35, 22:00 Країна У
17:55 Панянка-селянка
19:00 Панянка-селянка.
Мiжконтинентальний
сезон
20:00 Танька i Володька
21:00 Т/с «Кухня»
23:00 Вiталька

00:00 Т/с «Свiтлофор»
СТБ
2:00 ПРОФIЛАКТИКА
12:00 Т/с «Коли ми
вдома»
12:50 Х/ф «Zolushka. ru»
15:00 «Слiдство ведуть
екстрасенси»
16:00 «Все буде добре!»
18:00, 22:00 «ВiкнаНовини»
18:30 «За живе!»
20:00, 22:45 «Хата на
тата»
НТН
5:10 Х/ф «Вигiдний
контракт»
10:10 «Кримiнальнi
справи»
11:05, 17:25 Т/с
«Детективи»
12:10 Х/ф «Невловимi
месники»
13:45, 14:20, 21:30 Т/с
«CSI: Нью-Йорк - 7»
14:00, 19:00, 23:15
«Свiдок»
15:40 Х/ф «Розплата»
19:30 Т/с «Кулагiн та

партнери»
23:45 Т/с «Батькiвщина»
НОВИЙ КАНАЛ
2:00 Профiлактика
12:00 Х/ф «Красуня»
14:15 Т/с «Не родись
вродлива»
18:00 Абзац
19:00 Ревiзор
22:00 Пристрастi за
ревiзором
00:50 Х/ф «Цiпонька»
МЕГА
6:50 Дзеркало iсторiї
07:50 Правда життя
08:50 Паразити. Навала
09:40 Мегамисливцi
10:40 Свiт на долонi
11:40, 18:10 Правила
життя
12:30, 19:00 У пошуках
iстини
13:20 Мiстична Україна
15:20 Поплiчники Гiтлера
16:20 Смертельна зустрiч
17:20, 20:50 Шукачi
скарбiв
21:40 Неймовiрний риф
22:40 Сила тварин

23:40 Покер
ТРК «КИїВ»
7:00 Профiлактика
14:00, 15:10 «Громадська
приймальня»
15:00, 17:00, 19:00,
21:00, 23:00 «Столичнi
телевiзiйнi новини»
16:00 «Мультляндiя»
16:20, 17:10 «У центрi
уваги»
18:50 «Паспортний стiл»
19:20, 21:25 «Столиця»
22:30 «Служба порятунку»
22:55 «Українська
Нацiональна Лотерея»
23:20 «Телемаркет»
K1
6:30 «TOP SHOP»
07:40 «Чи знаєте ви,
що...»
08:15 «Мультфiльми»
09:10 «Топ-модель поросiйськи»
10:25 «Орел i Решка.
Шопiнг»
12:20 Т/с «Дикий ангел»
14:00, 20:10 «Орел i
Решка»

15:00, 21:00 «Орел i
Решка. Ювiлейний сезон»
16:00 «Три сестри»
18:15 «Звана вечеря»
19:10 «Розсмiши комiка»
22:00 Х/ф «Повелитель
стихiй»
00:00 Х/ф «Дорослi дiти
розлучення»
ІНТЕР
6:10 Д/п «Склад злочину»
07:00, 07:30, 08:00, 08:30,
09:00, 12:00, 14:00, 17:40
Новини
07:15, 07:35, 08:10, 08:35
«Ранок з IНТЕРом»
09:20, 12:25 Т/с «Райськi
яблучка»
13:20, 14:20 «Судовi
справи»
14:30 «Сiмейний суд»
16:10 «Жди меня.
Украина»
18:00, 19:00 «Стосується
кожного»
20:00 «Подробицi»
21:00 Т/с «Райськi
яблучка. Життя триває»
22:50 Т/с «Територiя
краси»

ICTV
6:50 Факти тижня
08:45 Факти. Ранок
09:15 Надзвичайнi
новини. Пiдсумки
10:10 Дивитись усiм!
10:50, 13:20 Х/ф «Моя
мачуха - iншопланетянка»
12:45, 15:45 Факти. День
13:40 Х/ф «Всесвiтня
вiйна Z»
16:10 Х/ф «Морський бiй»
18:45, 21:05 Факти. Вечiр
19:20 Надзвичайнi
новини
20:20 Бiльше нiж правда
21:40 Т/с «Пес»
22:25 Свобода слова
5 КАНАЛ
6:00, 21:40 Час-Time
06:25, 18:45 Мiсцевий час
06:35, 17:50 Час громади
06:43, 08:20, 21:25
Бiзнес-час
07:00, 07:30, 08:00, 08:30,
09:00, 10:00, 11:00, 12:00,
13:00, 14:00, 15:00, 16:00,
17:00, 18:00, 19:00, 21:00,
22:00, 23:00, 00:00 Час

новин
07:10, 07:32, 08:10, 08:25,
08:35 Iнформацiйний
ранок
09:25, 10:10, 11:10,
12:25, 13:15, 14:15,
15:25, 16:15, 17:15, 18:15
Iнформацiйний день
20:00 Час. Пiдсумки дня
22:15 Стоп корупцiї!
23:30 Кордон держави
2+2
08:05, 19:00, 23:00
«ДжеДАI»
10:25 «Облом.UA.»
11:00 «Реал-Бодрит»
12:00 «Українськi
сенсацiї»
13:00 Д/п «Дембель»
14:00 «Люстратор 7,62»
14:55 «Люстратор.
Спецпроект»
15:50, 23:20 «Секретнi
матерiали»
18:30 «Спецкор»
19:20 «Цiлком таємно»
20:00 Х/ф «Маска
нiндзя»
22:00 Т/с «Перевiзник 2»
23:55 Х/ф «Пiранья»

ВI В ТО Р О К , 6 ВЕ Р Е С НЯ
КАНАЛ 1+1
6:00, 07:00, 08:00, 09:00,
12:00, 16:45, 19:30, 23:15
ТСН
06:45, 07:10, 07:45, 08:10,
09:10 «Снiданок з 1+1»
07:35 «Маша i ведмiдь»
09:30 «Чотири весiлля 5»
10:55, 12:20 «Мiняю
жiнку - 5»
14:45, 15:45 «Сiмейнi
мелодрами - 6»
17:10 Т/с «Уламки щастя»
20:30 «ЧИСТОNEWS
2016»
21:00 Т/с «Свати - 5»
22:00 «Життя без обману»
00:00 Х/ф «Вiкiнги»
UA:ПЕРШИЙ
6:00, 07:00, 08:00, 13:00,
18:40, 21:00 Новини
06:25 7 чудес України
06:50, 07:50, 08:20
Смакота
09:00 Т/с «Таксi»
09:45 Уряд на зв’язку з
громадянами
10:15, 19:30 Про головне
10:50 Бiатлон. Пiдсумки
лiтнього чемпiонату
13:15 Пляжний футбол.
Вiдбiрковий турнiр
до фiнальної частини

чемпiонату свiту. Україна
- Чехiя
14:50 Подорожнi
15:40 Д/ф «Ганна
Варпаховська.
Повернення»
18:25 Новини. Свiт
19:00 Новини. Культура
19:25 Вiзитiвка Карпат
20:00 РЕ:ФОРМА
21:30 Найяскравiшi
моменти ХХХI
Олiмпiйських iгор
21:50 Д/ф «Хронiка УПА
1942-1954» (ф.1)
23:00 Пiдсумки
23:15 Золотий гусак
ТРК «УКРАїНА»
7:00, 08:00, 09:00, 15:00,
19:00 Подiї
07:15, 08:15 Ранок з
Україною
09:15 Зiрковий шлях
10:50 Реальна мiстика.
Новий сезон
11:50 Х/ф «Доля Марiї»
13:45, 15:30 Т/с «Жiночий
лiкар 2»
18:00 Т/с «Спiвачка»
19:45 «Говорить Україна»
21:00 Т/с «Подарунок
долi»
23:00 Подiї дня

23:30 Т/с «C.S.I.: НьюЙорк 2 сезон»
ТОНіС
07:50 «Буча. Мрiї
втiлюємо в життя»
09:50, 16:50 «Алло,
лiкарю!»
11:15, 19:45 Д/ф
«Щоденники Другої
свiтової вiйни: день за
днем»
13:45 «Будьте здоровi!»
13:55 Чарiвнi свiти
14:45, 23:10 Сили
природи
16:10, 21:00 Зоопарки
свiту
17:45 «Соцiальний статус:
ваша пенсiя»
18:40 В гостях у Д.
Гордона. Н. Савченко
21:40 «Вiдлуння»
00:00 «Життя на Вершинi»
ТЕТ
6:50 М/с «Дора i друзi.
Пригоди в мiстi»
08:00 МультMIX
09:45 М/с «Лис Микита»
10:10 М/с «Клуб Вiнкс:
Школа чарiвниць»
11:00 Х/ф «Рапунцель»
12:10 Х/ф «Стоптанi

туфельки»
13:30 Одного разу пiд
Полтавою
15:00 Т/с «Домашнiй
арешт»
16:35, 22:00 Країна У
17:55 Панянка-селянка
19:00 Панянка-селянка.
Мiжконтинентальний
сезон
20:00 Танька i Володька
21:00 Т/с «Кухня»
00:00 Т/с «Свiтлофор»

09:55, 17:25 Т/с
«Детективи»
11:00 «Страх у твоєму
домi»
13:30, 14:20, 21:30 Т/с
«CSI: Нью-Йорк - 7»
14:00, 19:00, 23:15
«Свiдок»
15:20, 23:45 Т/с
«Батькiвщина»
19:30 Т/с «Кулагiн та
партнери»

11:40, 18:10 Правила
життя
12:30, 19:00 У пошуках
iстини
13:20 Мiстична Україна
14:20, 19:50 Нечисть
15:20 Поплiчники Гiтлера
16:20, 22:40 Сила тварин
17:20, 20:50 Шукачi
скарбiв
21:40 Таємницi глибин
23:40 Вражаюче вiдео

СТБ
6:55, 16:00 «Все буде
добре!»
08:55 «Все буде смачно!»
09:50, 18:30 «За живе!»
11:05 «Зiркове життя»
12:05 «МастерШеф - 4»
18:00, 22:00 «ВiкнаНовини»
20:00, 22:45 «МастерШеф
- 6»
23:30 Т/с «Коли ми
вдома»

НОВИЙ КАНАЛ
6:00, 07:15 Kids’ Time
06:05 М/с «Пiнгвiни
Мадагаскару»
07:20 Т/с «Молодята»
10:25 Т/с «Моя прекрасна
няня»
14:20 Т/с «Не родись
вродлива»
18:00 Абзац
19:00 Половинки
21:00 Х/ф «Сутiнки»
23:15 Х/ф «Люблю твою
дружину»

НТН
6:50 Х/ф «Буднi карного
розшуку»
08:30 Ранковий «Свiдок»
09:00 «Кримiнальнi
справи»

МЕГА
6:50 Дзеркало iсторiї
07:50 Правда життя
08:50 Паразити. Навала
10:40 Таємничий свiт
термiтiв

ТРК «КИїВ»
7:00 «Ранок по-київськи»
09:30 «Київ музика»
10:00, 23:20
«Телемаркет»
13:00, 15:00, 17:00, 19:00,
21:00, 23:00 «СТН»
13:10, 15:10 «Громадська
приймальня»
16:00 «Мультляндiя»
16:20, 17:10 «У центрi
уваги»
19:20, 21:25 «Столиця»
22:30 «Київськi iсторiї»
22:55 «Українська
Нацiональна Лотерея»

15:00 Т/с «Домашнiй
арешт»
16:35, 22:00 Країна У
17:55 Панянка-селянка
19:00 Панянка-селянка.
Мiжконтинентальний
сезон
20:00 Танька i Володька
21:00 Т/с «Кухня»
00:00 Т/с «Свiтлофор»

11:00 «Страх у твоєму
домi»
13:35, 14:20, 21:30 Т/с
«CSI: Нью-Йорк - 7»
14:00, 19:00, 23:15
«Свiдок»
15:25, 23:45 Т/с
«Батькiвщина»
19:30 Т/с «Кулагiн та
партнери»

СТБ
7:10, 16:00 «Все буде
добре!»
09:10 «Все буде смачно!»
10:05, 18:30 «За живе!»
11:25 «Зiркове життя»
12:20 «МастерШеф - 4»
18:00, 22:00 «ВiкнаНовини»
20:00, 22:45 «МастерШеф
- 6»
23:30 Т/с «Коли ми
вдома»

НОВИЙ КАНАЛ
6:05, 07:20 Kids’ Time
06:10 М/с «Пiнгвiни
Мадагаскару»
07:25 Т/с «Молодята»
10:30 Т/с «Моя прекрасна
няня»
14:20 Т/с «Не родись
вродлива»
18:00 Абзац
19:00 Хто зверху 5
21:00 Х/ф «Сутiнки. Сага.
Молодий мiсяць»
23:25 Х/ф «Академiя
вампiрiв»

K1
6:30 «TOP SHOP»
07:40 «Чи знаєте ви,
що...»

08:15 «Мультфiльми»
09:10 «Топ-модель поросiйськи»
10:25 «Орел i Решка.
Шопiнг»
12:20 Т/с «Дикий ангел»
14:00, 20:10 «Орел i
Решка»
15:00, 21:00 «Орел i
Решка. Ювiлейний сезон»
16:00 «Три сестри»
18:15 «Звана вечеря»
19:10 «Розсмiши комiка»
22:00 «КВН на БIС»
23:00 Т/с «Доктор Хаус»
ІНТЕР
6:05, 11:15, 12:25 Д/п
«Слiдство вели... з Л.
Каневським»
07:00, 07:30, 08:00, 08:30,
09:00, 12:00, 14:00, 17:40
Новини
07:15, 07:35, 08:10, 08:35
«Ранок з IНТЕРом»
09:20, 21:00 Т/с «Райськi
яблучка. Життя триває»
13:40, 14:20 «Судовi
справи»
14:45 «Сiмейний суд»
15:30 «Давай
одружимося»
18:00, 19:00 «Стосується
кожного»

20:00 «Подробицi»
22:50 Т/с «Територiя
краси»
ICTV
6:30 Ранок у великому
мiстi
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:20 Надзвичайнi
новини
10:05, 16:55 Т/с «1941»
11:55, 13:20 Х/ф
«Придорожнiй клуб»
12:45, 15:45 Факти. День
14:35 Т/с «Вiддiл 44»
15:30, 16:20, 21:40 Т/с
«Пес»
18:45, 21:05 Факти. Вечiр
20:20 Громадянська
оборона
22:25 Х/ф «11 друзiв
Оушена»
5 КАНАЛ
6:00, 21:40 Час-Time
06:55 Ранок iз Бiблiєю
07:00, 07:30, 08:00, 08:30,
09:00, 10:00, 11:00, 12:00,
13:00, 14:00, 15:00, 16:00,
17:00, 18:00, 19:00, 21:00,
22:00, 23:00, 00:00 Час
новин
07:10, 07:32, 08:10, 08:25,
08:35 Iнформацiйний

ранок
09:25, 10:10, 11:10,
12:25, 13:15, 14:15,
15:25, 16:15, 17:15, 18:15
Iнформацiйний день
20:00 Час. Пiдсумки дня
22:15 Стоп корупцiї!
23:30 Агрокраїна
2+2
6:35 «Нове Шалене вiдео
по-українськи»
08:10, 19:00, 23:00
«ДжеДАI»
08:30, 18:30 «Спецкор»
09:00, 23:20 «Секретнi
матерiали»
09:20 Д/п «Загубленi
свiти. Шотландiя лицаря
Хоробре Серце»
10:15 Д/п «Загубленi
свiти. Орден
Тамплiєрiв»
13:35 Т/с «Мушкетери 2»
15:45, 22:00 Т/с
«Перевiзник 2»
16:45 Х/ф
«Фiладельфiйський
експеримент»
19:20 «Люстратор.
Спецпроект»
20:00 Х/ф «Вуличний
воїн»
23:55 Х/ф «Тунель»

С Е Р Е ДА , 7 В Е Р Е С НЯ
КАНАЛ 1+1
06:45, 07:10, 07:45, 08:10,
09:10 «Снiданок з 1+1»
07:35 «Маша i ведмiдь»
09:30 «Чотири весiлля 5»
10:55, 12:20 «Мiняю
жiнку - 5»
14:10 «Слiпа»
14:45, 15:45 «Сiмейнi
мелодрами - 6»
17:10 Т/с «Уламки щастя»
20:30 «ЧИСТОNEWS
2016»
21:00 Т/с «Свати - 5»
22:00 «Повернiть менi
красу 2»
00:00 Х/ф «Вiкiнги»
UA:ПЕРШИЙ
6:00, 07:00, 08:00, 13:00,
18:40, 21:00 Новини
09:00 Т/с «Таксi»
10:15, 19:30 Про головне
11:00 Засiдання КМУ
13:30 Казки Лiрника
Сашка
16:30 Д/с «Розкриття
Америки»
17:30 Д/с «Нацiональнi
парки Америки»
18:25 Новини. Свiт

19:00 Новини. Культура
19:25 Вiзитiвка Карпат
20:00 Переселенцi
20:30 Слiдство. Iнфо
21:30 Найяскравiшi
моменти ХХХI
Олiмпiйських iгор
21:50 Д/ф «Хронiка УПА
1942-1954» (ф.2)
23:00 Студiя
Паралiмпiада 2016
ТРК «УКРАїНА»
7:00, 08:00, 09:00, 15:00,
19:00 Подiї
07:15, 08:15 Ранок з
Україною
09:15 Зiрковий шлях
10:50 Реальна мiстика.
Новий сезон
11:50 Т/с «Я житиму»
13:45, 15:30 Т/с «Жiночий
лiкар 2»
18:00 Т/с «Спiвачка»
19:45 «Говорить Україна»
21:00, 23:30 Т/с
«Подарунок долi»
23:00 Подiї дня
ТОНіС
09:50, 16:50 «Алло,

лiкарю!»
11:15, 19:45 Д/ф
«Щоденники Другої
свiтової вiйни: день за
днем»
13:45 «Соцiальний статус:
ваша пенсiя»
14:45, 23:30 Сили
природи
16:10 Зоопарки свiту
17:45 Чарiвнi свiти
18:30 В гостях у Д.
Гордона. С. Шустер
21:00 Квалiфiкацiйний
етап чемпiонату Європи з
баскетболу. СловенiяУкраїна
23:00 Глобал - 3000
00:00 «Натхнення»
ТЕТ
07:35 М/с «Ескiмоска»
08:00 МультMIX
09:45 М/с «Лис Микита»
10:10 М/с «Клуб Вiнкс:
Школа чарiвниць»
11:00 Х/ф «Пастушка»
12:10 Х/ф «Йоринда i
Йорингель»
13:30 Одного разу пiд
Полтавою

НТН
08:30 Ранковий «Свiдок»
09:00 «Кримiнальнi
справи»
09:55, 17:25 Т/с
«Детективи»

МЕГА
6:50 Дзеркало iсторiї
07:50 Правда життя
08:50 Паразити. Навала

10:40 Свiт на долонi
11:40, 18:10 Правила
життя
12:30, 19:00 У пошуках
iстини
13:20 Мiстична Україна
14:20, 19:50 Нечисть
15:20 Поплiчники Гiтлера
16:20 Сила тварин
17:20, 20:50 Шукачi
скарбiв
21:40 Таємницi глибин
22:40 Смертельна зустрiч
23:40 Вражаюче вiдео
ТРК «КИїВ»
7:00 «Ранок по-київськи»
09:30 «Київ музика»
10:00, 23:20
«Телемаркет»
13:00, 15:00, 17:00, 19:00,
21:00, 23:00 «СТН»
13:10, 15:10 «Громадська
приймальня»
16:00 «Мультляндiя»
16:20, 17:10 «У центрi
уваги»
19:20, 21:25 «Столиця»
22:30 «Мiсто добра»
22:55 «Українська
Нацiональна Лотерея»

K1
08:15 «Мультфiльми»
09:10 «Топ-модель поросiйськи»
10:25 «Орел i Решка.
Шопiнг»
12:20 Т/с «Дикий ангел»
14:00, 20:10 «Орел i
Решка»
15:00, 21:00 «Орел i
Решка. Ювiлейний сезон»
16:00 «Три сестри»
18:15 «Звана вечеря»
19:10 «Розсмiши комiка»
22:00 «КВН на БIС»
23:00 Т/с «Доктор Хаус»
ІНТЕР
07:00, 07:30, 08:00, 08:30,
09:00, 12:00, 14:00, 17:40
Новини
07:15, 07:35, 08:10, 08:35
«Ранок з IНТЕРом»
09:20, 21:00 Т/с «Райськi
яблучка. Життя триває»
13:40, 14:20 «Судовi
справи»
14:45 «Сiмейний суд»
15:30 «Давай
одружимося»

18:00, 19:00 «Стосується
кожного»
20:00 «Подробицi»
22:50 Т/с «Територiя
краси»
ICTV
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:20 Надзвичайнi
новини
09:55, 16:55 Т/с «1941»
11:40, 13:20 Х/ф «11
друзiв Оушена»
12:45, 15:45 Факти. День
14:35 Т/с «Вiддiл 44»
15:30, 16:20, 21:40 Т/с
«Пес»
18:45, 21:05 Факти. Вечiр
20:20 Секретний фронт
22:25 Х/ф «12 друзiв
Оушена»
5 КАНАЛ
6:00, 21:40 Час-Time
06:25, 18:45 Мiсцевий час
06:35, 17:50 Час громади
07:00, 07:30, 08:00, 08:30,
09:00, 10:00, 11:00, 12:00,
13:00, 14:00, 15:00, 16:00,
17:00, 18:00, 19:00, 21:00,
22:00, 23:00, 00:00 Час

новин
07:10, 07:32, 08:10, 08:25,
08:35 Iнформацiйний
ранок
09:25, 10:10, 11:10,
12:25, 13:15, 14:15,
15:25, 16:15, 17:15, 18:15
Iнформацiйний день
20:00 Час. Пiдсумки дня
22:15 Особливий погляд
23:30 Час: Важливо
23:32 Хронiка дня
2+2
08:30, 18:30 «Спецкор»
09:00, 23:20 «Секретнi
матерiали»
09:20 Д/п «Загубленi
свiти. Секретнi мiста
бомб»
10:15 Д/п «Загубленi
свiти. Таємнi бункери
США»
13:35 Т/с «Мушкетери 2»
15:45, 22:00 Т/с
«Перевiзник 2»
16:45 Х/ф «Нижче нуля»
19:20 «Люстратор 7,62»
20:00 Х/ф «24 години»
23:55 Х/ф «800 льє вниз
Амазонкою»

Ч Е ТВ Е Р , 8 В Е Р Е С НЯ
КАНАЛ 1+1
06:45, 07:10, 07:45, 08:10,
09:10 «Снiданок з 1+1»
07:35 «Маша i ведмiдь»
09:30 «Чотири весiлля 5»
10:55 «Мiняю жiнку - 5»
12:20 «Мiняю жiнку - 6»
14:10 «Слiпа»
14:45, 15:45 «Сiмейнi
мелодрами - 6»
17:10 Т/с «Уламки щастя «
20:30 «ЧИСТОNEWS
2016»
21:00 Т/с «Свати - 6»
22:00 «Свiт навиворiт - 7»
00:00 Х/ф «Вiкiнги»
UA:ПЕРШИЙ
6:00, 07:00, 08:00, 13:00,
18:40, 21:00 Новини
09:00 ХV Лiтнi
Паралiмпiйськi iгри.
Церемонiя вiдкриття
12:30 Слiдство. Iнфо
13:30 Казки Лiрника
Сашка
14:00 Суспiльний
унiверситет
14:50 Надвечiр’я. Долi
15:45 Театральнi сезони

16:20 ХV Лiтнi
Паралiмпiйськi iгри. Легка
атлетика
18:25 Новини. Свiт
19:00 Новини. Культура
19:25 Вiзитiвка Карпат
19:30 Студiя.
Паралiмпiада 2016
21:35 Яскравi моменти
Рiо-2016
23:25 ХV Лiтнi
Паралiмпiйськi iгри.
Плавання. Легка атлетика
ТРК «УКРАїНА»
6:00 Реальна мiстика
07:00, 08:00, 09:00, 15:00,
19:00 Подiї
07:15, 08:15 Ранок з
Україною
09:15 Зiрковий шлях
10:50 Реальна мiстика.
Новий сезон
11:50 Т/с «Я житиму»
13:45, 15:30 Т/с «Жiночий
лiкар 2»
18:00 Т/с «Спiвачка»
19:45 «Говорить Україна»
21:00, 23:30 Т/с
«Подарунок долi»

23:00 Подiї дня
ТОНіС
09:50, 16:50 «Алло,
лiкарю!»
11:15 Д/ф «Щоденники
Другої свiтової вiйни:
день за днем»
13:45, 17:45 Чарiвнi свiти
14:45, 23:30 Сили
природи
15:15 «Калинове
здоров’я»
16:15 Зоопарки свiту
18:20 7 чудес України.
Луцьк
19:00 В гостях у Д.
Гордона. С. Шустер
20:00 Д/ф «В’ячеслав
Хурсенко. Полiт бiлого
журавля»
21:00 «Вечiр пам’ятi
В’ячеслава Хурсенка»
00:00 «Життя на Вершинi»
ТЕТ
07:35 М/с «Ескiмоска»
09:45 М/с «Лис Микита»
10:10 М/с «Клуб Вiнкс:
Школа чарiвниць»

11:00 Х/ф «Бременськi
музиканти»
12:10 Х/ф «Братик i
сестричка»
13:30 Одного разу пiд
Полтавою
15:00 Т/с «Домашнiй
арешт»
16:35, 22:00 Країна У
17:55 Панянка-селянка
19:00 Панянка-селянка.
Мiжконтинентальний
сезон
20:00 Танька i Володька
21:00 Т/с «Кухня»
00:00 Т/с «Свiтлофор»

справи»
09:55, 17:25 Т/с
«Детективи»
11:00 «Страх у твоєму
домi»
13:30, 14:20, 21:30 Т/с
«CSI: Нью-Йорк - 7»
14:00, 19:00, 23:15
«Свiдок»
15:20, 23:45 Т/с
«Батькiвщина»
19:30 Т/с «Кулагiн та
партнери»

СТБ
08:40 «Все буде смачно!»
09:35, 18:30 «За живе!»
10:55 «Зiркове життя»
11:55 «МастерШеф - 4»
18:00, 22:00 «ВiкнаНовини»
20:00, 22:45 «Зваженi та
щасливi - 6»

НОВИЙ КАНАЛ
07:30 Т/с «Молодята»
10:35 Т/с «Моя прекрасна
няня»
14:20 Т/с «Не родись
вродлива»
18:00 Абзац
19:00 Любов на
виживання
21:00 Х/ф «Сутiнки. Сага.
Затемнення»
23:15 Х/ф «Посвячений»

НТН
8:30 Ранковий «Свiдок»
09:00 «Кримiнальнi

МЕГА
7:50 Правда життя
08:50 Паразити. Навала

09:40, 16:20
Мегамисливцi
10:40 Таємницi комах
11:40, 18:10 Правила
життя
12:30, 19:00 У пошуках
iстини
13:20 Мiстична Україна
14:20, 19:50 Нечисть
15:20 Поплiчники Гiтлера
17:20, 20:50 Шукачi
скарбiв
21:40 Таємницi глибин
22:40 Смертельна зустрiч
23:40 Вражаюче вiдео
ТРК «КИїВ»
7:00 «Ранок по-київськи»
09:30 «Київ музика»
10:00, 23:20
«Телемаркет»
13:00, 15:00, 17:00, 19:00,
21:00, 23:00 «СТН»
13:10, 15:10 «Громадська
приймальня»
16:00 «Мультляндiя»
16:20, 17:10 «У центрi
уваги»
19:20, 21:25 «Столиця»
22:30 «Прогулянки

мiстом»
22:55 «Українська
Нацiональна Лотерея»
K1
08:15 «Мультфiльми»
09:10 «Топ-модель поросiйськи»
10:25 «Орел i Решка.
Шопiнг»
12:20 Т/с «Дикий ангел»
14:00, 20:10 «Орел i
Решка»
15:00, 21:00 «Орел i
Решка. Ювiлейний сезон»
16:00 «Три сестри»
18:15 «Звана вечеря»
19:10 «Розсмiши комiка»
22:00 «КВН на БIС»
23:00 Т/с «Доктор Хаус»
ІНТЕР
07:15, 07:35, 08:10, 08:35
«Ранок з IНТЕРом»
09:20, 21:00 Т/с «Райськi
яблучка. Життя триває»
13:40, 14:20 «Судовi
справи»
14:45 «Сiмейний суд»
15:30 «Давай

одружимося»
18:00, 19:00 «Стосується
кожного»
20:00 «Подробицi»
23:45 Т/с «Територiя
краси» серiя
ICTV
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:20 Надзвичайнi
новини
09:45, 16:55 Т/с «1941»
11:35, 13:20 Х/ф «12
друзiв Оушена»
12:45, 15:45 Факти. День
14:30 Т/с «Вiддiл 44»
15:30, 16:20, 21:40 Т/с
«Пес»
18:45, 21:05 Факти. Вечiр
20:20 Iнсайдер
22:25 Х/ф «13 друзiв
Оушена»
5 КАНАЛ
06:55 Ранок iз Бiблiєю
07:00, 07:30, 08:00, 08:30,
09:00, 10:00, 11:00, 12:00,
13:00, 14:00, 15:00, 16:00,
17:00, 18:00, 19:00, 21:00,
22:00, 23:00, 00:00 Час

новин
07:10, 07:32, 08:10, 08:25,
08:35 Iнформацiйний
ранок
09:25, 10:10, 11:10,
12:25, 13:15, 14:15,
15:25, 16:15, 17:15, 18:15
Iнформацiйний день
20:00 Час. Пiдсумки дня
22:15 Акцент
23:30 Час: Важливо
23:32 Хронiка дня
2+2
08:10, 19:00, 23:00
«ДжеДАI»
08:30, 18:30 «Спецкор»
09:00, 19:20, 23:20
«Секретнi матерiали»
09:20 Д/п «Загубленi
свiти. Язичники»
10:15 Д/п «Загубленi
свiти. Кама Сутра»
12:35 Т/с «Мушкетери 2»
14:45, 22:00 Т/с
«Перевiзник 2»
15:45, 23:55 Х/ф «Три днi
на втечу»
20:00 Х/ф «Найкращi
серед найкращих 3»

ТЕЛЕпрограма

Вишгород
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Високошвидкісний Інтернет МТМ. Тел.: (093) 366-16-66; (095) 545-15-33; (098) 201-22-66
П ’Я Т Н ИЦ Я, 9 ВЕ Р Е С НЯ
КАНАЛ 1+1
06:45, 07:10, 07:45, 08:10,
09:10 «Снiданок з 1+1»
07:35 «Маша i ведмiдь»
09:30 «Чотири весiлля 5»
10:55, 12:20 «Мiняю
жiнку - 6»
14:10 «Слiпа»
14:45, 15:45 «Сiмейнi
мелодрами - 6»
17:10 Т/с «Уламки щастя»
20:15 «Розсмiши комiка.
Дiти»
22:00 «Свiтське життя»
23:00 Х/ф «1408»
UA:ПЕРШИЙ
06:20 7 чудес України
06:50, 07:50, 08:20
Смакота
07:25 На слуху
09:00 ХV Лiтнi
Паралiмпiйськi iгри.
Плавання. Легка атлетика
10:30 Т/с «Таксi»
12:30 План на завтра» з
Анастасiєю Рiнгiс
13:30 Казки Лiрника
Сашка
14:10 Яскравi моменти
Рiо-2016
14:30 ХV Лiтнi

Паралiмпiйськi iгри.
Веслування академiчне.
Пауерлiфтинг
19:30 Студiя.
Паралiмпiада 2016
21:30 ХV Лiтнi
Паралiмпiйськi iгри.
Дзюдо. Плавання. Легка
атлетика
ТРК «УКРАїНА»
07:15, 08:15 Ранок з
Україною
09:15 Зiрковий шлях
10:50 Реальна мiстика.
Новий сезон
11:50 Х/ф «Помилки
кохання»
13:45, 15:30 Т/с «Жiночий
лiкар 2»
18:00 Т/с «Спiвачка»
19:45 «Говорить Україна»
20:55 Футбол. Чемпiонат
України «Шахтар» «Динамо»
23:00 Подiї дня
23:30 Т/с «C.S.I.: НьюЙорк 2 сезон»
ТОНіС
6:30 «Зцiлення теплом»
06:55 «Концерт Г.
Татарченка «Такi знайомi

мелодiї»
09:50, 16:50 «Алло,
лiкарю!»
11:15 Д/ф «В’ячеслав
Хурсенко. Полiт бiлого
журавля»
13:50, 17:45 Чарiвнi свiти
14:45, 23:10 Сили
природи
16:10, 21:00 Зоопарки
свiту
18:50 В гостях у Д.
Гордона. С. Шустер
19:45 Д/ф «Щоденники
Другої свiтової вiйни:
день за днем»
21:40 «Вiдлуння»
22:10 Природа сьогоднi
00:00 «Життя на Вершинi»
ТЕТ
6:50 М/с «Дорамандрiвниця»
07:35 М/с «Ескiмоска»
08:00 МультMIX
09:45 М/с «Лис Микита»
10:10 М/с «Клуб Вiнкс:
Школа чарiвниць»
11:00 Х/ф «Розумна
селянська донька»
12:10 Х/ф «Хоробрий
кравчик»
13:30 Одного разу пiд

Полтавою
15:00 Т/с «Домашнiй
арешт»
18:10 Х/ф «Агент
Кодi Бенкс 2. Пункт
призначення - Лондон»
20:00 Х/ф «Сам удома 2»
22:10 Х/ф «Справжнi
iндiйськi хлопцi»
СТБ
6:05 «Зiркове життя»
08:00 Х/ф «Здрастуйте
Вам!»
10:05 Х/ф «Парфумерша»
18:00, 22:00 «ВiкнаНовини»
18:30 Т/с «Коли ми
вдома»
20:00, 22:45 «Нацiональне
талант-шоу «Танцюють
всi!-9»
00:25 Т/с «Коли ми вдома
НТН
8:30 Ранковий «Свiдок»
09:00 «Кримiнальнi
справи»
09:55, 17:25 Т/с
«Детективи»
11:00 «Страх у твоєму
домi»
13:25, 14:20, 21:30 Т/с

«CSI: Нью-Йорк - 7»
14:00, 19:00, 23:15
«Свiдок»
15:20, 23:45 Т/с
«Батькiвщина»
19:30 Т/с «Кулагiн та
партнери»
НОВИЙ КАНАЛ
6:45 Половинки
08:45 Київ вдень i вночi
15:15 Супермодель поукраїнськи
18:00 Абзац
19:00 Супермодель поукраїнськи 3
21:40 Х/ф «Сутiнки. Сага.
Свiтанок: частина 1»
00:00 Х/ф «Воно»
МЕГА
6:50 Дзеркало iсторiї
07:50 Правда життя
09:40, 16:20
Мегамисливцi
10:40 Свiт на долонi
11:40, 18:10 Правила
життя
12:30, 19:00 У пошуках
iстини
13:20 Мiстична Україна
14:20, 19:50 Нечисть
15:20 Поплiчники Гiтлера

17:20, 20:50 Шукачi
скарбiв
21:40 Пiдводний рай
22:40 Смертельна зустрiч
23:40 Вражаюче вiдео
ТРК «КИїВ»
7:00 «Ранок по-київськи»
09:30 «Київ музика»
10:00 «Телемаркет»
13:00, 15:00, 17:00, 19:00
«СТН»
13:10, 15:10 «Громадська
приймальня»
16:00 «Мультляндiя»
16:20, 17:10 «У центрi
уваги»
19:20 «Столиця»
20:30 «ШУСТЕР. Live»
00:30 «Українська
Нацiональна Лотерея»
K1
6:30 «TOP SHOP»
07:40 «Чи знаєте ви,
що...»
08:15 «Мультфiльми»
09:10 «Топ-модель поросiйськи»
10:25 «Орел i Решка.
Шопiнг»
12:20 Т/с «Дикий ангел»
14:00, 20:10 «Орел i

Решка»
15:00, 21:00 «Орел i
Решка. Ювiлейний сезон»
16:00 «Три сестри»
18:15 «Звана вечеря»
19:10, 01:10 «Розсмiши
комiка»
22:00 «КВН на БIС»
23:00 «КВН»
ІНТЕР
6:05, 11:15, 12:25 Д/п
«Слiдство вели... з Л.
Каневським»
07:00, 07:30, 08:00, 08:30,
09:00, 12:00, 14:00, 17:40
Новини
07:15, 07:35, 08:10, 08:35
«Ранок з IНТЕРом»
09:20, 21:00 Т/с «Райськi
яблучка. Життя триває»
13:40, 14:20 «Судовi
справи»
14:45 «Сiмейний суд»
15:30 «Давай
одружимося»
18:00 «Стосується
кожного»
20:00 «Подробицi»
23:45 Т/с «Правдива
iсторiя про Червонi
вiтрила»

ICTV
6:30 Ранок у великому
мiстi
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:20 Надзвичайнi
новини
09:45 Т/с «1941»
11:35, 13:20 Х/ф «13
друзiв Оушена»
12:45, 15:45 Факти. День
14:30 Т/с «Вiддiл 44»
15:30, 16:20 Т/с «Пес»
16:55 Т/с «1942»
18:45, 21:05 Факти. Вечiр
20:20 Антизомбi
21:25 Дизель-шоу.
Прем’єра
22:20 Дизель-шоу
23:30 Х/ф «РЕД»
5 КАНАЛ
6:00, 21:40 Час-Time
06:25, 18:45 Мiсцевий час
06:35, 17:50 Час громади
06:43, 08:20, 21:25
Бiзнес-час
07:00, 07:30, 08:00, 08:30,
09:00, 10:00, 11:00, 12:00,
13:00, 14:00, 15:00, 16:00,
17:00, 18:00, 19:00, 21:00,
22:00, 23:00, 00:00 Час
новин
07:10, 07:32, 08:10, 08:25,

08:35 Iнформацiйний
ранок
09:25, 10:10, 11:10,
12:25, 13:15, 14:15,
15:25, 16:15, 17:15, 18:15
Iнформацiйний день
20:00 Час. Пiдсумки дня
22:15 Стоп корупцiї!
23:30 Хронiка
дня
2+2
6:35 «Нове Шалене вiдео
по-українськи»
07:35, 11:10 «Облом.UA.»
08:10, 19:00 «ДжеДАI»
08:30, 18:30 «Спецкор»
09:00 «Секретнi
матерiали»
09:20 Д/п «Мiсто
Армагеддону»
10:15 Д/п «Загубленi
свiти. Першi християни»
13:30 Т/с «Мушкетери 2»
15:40 Т/с «Перевiзник 2»
16:40 Х/ф «Найкращi
серед найкращих 3»
19:20 Х/ф «Найкращi
серед найкращих 4: Без
попередження»
21:15 Х/ф «Медвежатник»
23:35 Х/ф «Розвiдка
2023»

СУБОТ А , 10 ВЕ Р Е С НЯ
КАНАЛ 1+1
6:45 «Грошi»
08:00 «Снiданок.
Вихiдний»
10:05, 19:30 ТСН
11:05 «Свiтське життя»
12:10 Х/ф «Роман
вихiдного дня»
14:25 «Вечiрнiй квартал»
16:35 «Розсмiши комiка.
Дiти»
18:30 «Розсмiши комiка»
20:15 «Українськi
сенсацiї»
21:15 «Вечiрнiй квартал
Юрмала 2016»
23:20 Х/ф «Закони
привабливостi»
UA:ПЕРШИЙ
6:20 У просторi буття
07:15 Шеф-кухар країни
07:55 Золотий гусак
09:00 Пляжний футбол.
Вiдбiрковий турнiр
до фiнальної частини
чемпiонату свiту
11:40 Школа Мерi
Поппiнс
12:00 Нацiональний

вiдбiр до дитячого
пiсенного конкурсу
Євробачення-2016
15:00 ХV Лiтнi
Паралiмпiйськi iгри.
Веслування академiчне.
Стрiльба з лука. Трiатлон
19:30 Студiя.
Паралiмпiада 2016
21:00 Новини
21:30, 22:50 ХV Лiтнi
Паралiмпiйськi iгри.
Дзюдо. Настiльний тенiс.
Велоспорт. Плавання.
Легка атлетика
22:40 Мегалот
ТРК «УКРАїНА»
7:00, 15:00, 19:00 Подiї
07:10 Зiрковий шлях
09:20, 15:20 Т/с
«Подарунок долi»
17:15, 19:40 Т/с «Експрес
вiдрядження»
22:00 Х/ф «Волошки для
Василини»
00:00 Реальна мiстика
ТОНіС
6:10 Х/ф «Волга - Волга»

09:50 «Шеф - кухар
країни» з М. Поплавським
11:00 Д/ф «Щоденники
Другої свiтової вiйни:
день за днем»
14:00 Чарiвнi свiти
15:10 Природа сьогоднi
16:10 Концерт Ольги
Чубаревої «Lady Opera»
18:00 Квалiфiкацiйний
етап чемпiонату Європи з
баскетболу. БолгарiяУкраїна
20:00 Сили природи
20:50 Х/ф «Дивовижнi
пригоди Мерi Брайант»
00:30 «Вихiдний, пiсля
опiвночi»
ТЕТ
07:35 М/с «Ескiмоска»
08:00 МультMIX
09:45 М/с «Лис Микита»
11:05 М/с «Елвiн i
бурундуки»
11:40 М/ф «Клуб Вiнкс:
Таємниця морської
безоднi»
13:05 М/ф «101
далматинець»

14:30 Х/ф «Король
повiтря: Повернення»
16:10 Х/ф «Агент
Кодi Бенкс 2. Пункт
призначення - Лондон»
18:00 Х/ф «Сам удома 2»
20:10 Х/ф «Справжнi
iндiйськi хлопцi»
00:00 Т/с «Свiтлофор»

15:00 Т/с «Детективи»
19:00, 02:40 «Свiдок»
19:30 Т/с «Черговий
ангел»
23:00 Х/ф «База»

16:20 Таємницi глибин
23:50 Загадковий дiагноз

НОВИЙ КАНАЛ
7:45 Kids’ Time
07:50 Хто зверху
09:50 Ревiзор
12:50 Пристрастi за
ревiзором
15:40 Любов на
виживання
17:40 М/ф «Три богатирi i
Шамаханська цариця»
19:00 М/ф «Шрек»
21:00 М/ф «Шрек 2»
22:50 Х/ф «Напруж
звивини»

ТРК «КИїВ»
8:00 «Ранок по-київськи»
09:30 «Київ музика»
10:00, 23:20
«Телемаркет»
13:00 «Українська пiсня
року»
14:40 «Мультляндiя»
14:50 «Паспортний стiл»
15:00, 17:00, 19:00, 21:00,
23:00 «СТН»
15:10, 17:10 «У центрi
уваги»
19:20, 21:25 «Столиця»
22:30 «Життєвi iсторiї»
22:55 «Українська
Нацiональна Лотерея»

НТН
6:25 Х/ф «Трест, який
лопнув»
10:05 Х/ф «Без року
тиждень»
11:30 «Речовий доказ»

МЕГА
6:00 Бандитський Київ
07:00 Мiстична Україна
08:50, 18:20 У пошуках
iстини
10:30 Поплiчники Гiтлера
12:30, 21:00 НЛО:
розсекреченi матерiали
15:20 Мегамисливцi

K1
6:30 «TOP SHOP»
07:40 «Чи знаєте ви,
що...»
08:15 «Мультфiльми»
09:20 Х/ф «Секрет Ноемi»
11:20 М/ф «Бi Мувi:
Медова змова»
13:10 «КВН»

6:00, 10:10 М/с «Дорамандрiвниця»
07:35 М/с «Ескiмоска»
08:00 МультMIX
09:45 М/с «Лис Микита»
11:05 М/с «Елвiн i
бурундуки»
11:40 М/ф «101
далматинець»
12:55 Х/ф «Король
повiтря: Повернення»
14:35 Рятiвники
15:35 Танька i Володька
17:35 Одного разу пiд
Полтавою
19:35 Країна У
00:00 Т/с «Свiтлофор»

НТН
6:55 Х/ф «Випадковий
запис»
08:20 Т/с «Життя, якого
не було»
12:00 «Розсмiши комiка»
13:00 Т/с «Великi
почуття»
14:00 Х/ф «Знову
невловимi»
16:30 «Легенди карного
розшуку»
19:00 Т/с «Черговий
ангел»
22:30 Х/ф «У полонi
космосу»
00:00 Х/ф «Замерзлi»

СТБ
5:50 «ВусоЛапоХвiст»
08:00, 10:50 «Х-Фактор
- 7»
09:00 «Все буде смачно!»
09:55 «Караоке на
Майданi»
13:00 «МастерШеф - 6»
19:00 «Слiдство ведуть
екстрасенси»
21:00 «Один за всiх»
22:10 «Давай поговоримо
про секс 3»

НОВИЙ КАНАЛ
6:00, 07:15 Kids’ Time
06:05 М/с «Кiт у чоботях»
07:20 Х/ф «Дивися, хто
говорить 2»
09:05 Х/ф «Сутiнки»
11:35 Х/ф «Сутiнки. Сага.
Молодий мiсяць»
14:00 Х/ф «Сутiнки. Сага.
Затемнення»
16:40 Х/ф «Сутiнки. Сага.
Свiтанок: частина 1»
18:50 Х/ф «Сутiнки. Сага.
Свiтанок: частина 2»

СТБ
8:00 «Караоке на
Майданi»
09:00 «Все буде смачно!»
09:55 Т/с «Коли ми
вдома»
11:55 «Зваженi та
щасливi - 6»
16:15 «Хата на тата»
19:00 «Х-Фактор - 7»
22:05 «Нацiональне
талант-шоу «Танцюють
всi!-9»

15:15 «Розсмiши комiка»
17:10, 22:00 «Орел i
Решка. На краю свiту»
21:00 «Орел i Решка.
Шопiнг 2016»
23:00 Х/ф «Блондинка i
блондинка»
ІНТЕР
6:50 Х/ф «Без року
тиждень»
08:10, 20:00 «Подробицi»
09:10 М/ф «38 папуг»
09:30 Д/п «Надiя
Румянцева. Одна з
дiвчат»
10:30 Х/ф «Дiвчата»
12:30 Х/ф «Королева
бензоколонки»
14:10 Т/с «Птаха у клiтцi»
17:50, 20:30 Т/с «Жереб
долi»
22:15 Х/ф «Альпiнiст»
00:10 Х/ф «Випадковий
запис»

10:45 Громадянська
оборона
12:45 Факти. День
13:00 Х/ф «Немов громом
уражений»
14:50 Х/ф «РЕД»
16:55 Х/ф «Подорож до
центру Землi»
18:45 Факти. Вечiр
19:20 Надзвичайнi
новини. Пiдсумки
20:05 Х/ф «Блейд»
22:35 Х/ф «Блейд-2»

ICTV
6:55 Провокатор
07:50 Бiльше нiж правда
08:45 Секретний фронт

5 КАНАЛ
6:30, 09:10 Хронiка тижня
07:00, 08:00, 09:00, 10:00,
11:00, 12:00, 13:00, 14:00,
15:00, 16:00, 17:00, 18:00,
19:00, 22:00, 00:00 Час
новин
11:05 П’ятий поверх
12:30 Прес-конференцiя
щодо ситуацiї у зонi АТО
13:10 Кiно з Я. Соколовою
13:30 Iсторiя успiху
14:10 Феєрiя мандрiв
15:15 Час iнтерв’ю
16:30 Особливий погляд
17:10 Цикл «Дзеркало

21:00 Х/ф «П’ята хвиля»
23:15 Х/ф «Як я тепер
люблю»

тижневик»
22:55 «Українська
Нацiональна Лотерея»

17:45, 21:30 Т/с «Секта»
20:00 «Подробицi тижня»
23:10 Т/с «Птаха у клiтцi»

МЕГА
6:00 Бандитська Одеса
07:00 Мiстична Україна
08:50, 18:20 У пошуках
iстини
10:30 Поплiчники Гiтлера
12:30, 21:00 НЛО:
розсекреченi матерiали
15:20 Мегамисливцi
16:20 Пiдводний рай
23:50 Загадковий дiагноз

K1
6:30 «TOP SHOP»
07:40 «Чи знаєте ви,
що...»
08:15 «Мультфiльми»
09:30 М/ф «Бi Мувi:
Медова змова»
11:15 Х/ф «Секрет Ноемi»
13:15 «Орел i Решка. На
краю свiту»
18:00 «Орел i Решка.
Шопiнг 2016»
19:00 «Вечiрнiй квартал»
21:00 Х/ф «Хай щастить,
Чаку»
23:00 «КВН»

ICTV
7:15 Стоп-10
11:10 Дивитись усiм!
12:20 Без гальм
12:45 Факти. День
13:00 Х/ф «Немов громом
уражений»
14:50 Х/ф «Подорож до
центру Землi»
16:40 Х/ф «Супер 8»
18:45 Факти тижня
20:25 Х/ф «Макс Пейн»
22:20 Х/ф «Блейд-3.
Трiйця»
00:40 Х/ф «Блейд»

iсторiї»
18:15 Фактор безпеки
19:25, 23:30 Машина часу
20:00 Рандеву з Я.
Соколовою
21:00 Велика полiтика
21:30 Вiкно в Америку
22:30 Д/п «1941»
2+2
07:50 «Нове Шалене
вiдео по-українськи»
09:00 «Облом.UA»
10:00 «Вайпаут»
12:10 «Top Gear»
14:20 «Вiдеобiмба»
15:00 Х/ф «Найкращi
серед найкращих 4: Без
попередження»
16:50 7 тур ЧУ з футболу
«Зоря» - «Сталь»
19:00 Х/ф «В тилу ворога»
21:05 Х/ф «Осине гнiздо»
23:05 БОКС. Чемпiонськiй
бiй за версiєю
WBA, WBC i IBF : Геннадiй
Головкiн (Казахстан)
- Келл Брук (Велика
Британiя). Пряма
трансляцiя

НЕДIЛЯ , 11 ВЕ Р Е С НЯ
КАНАЛ 1+1
6:30 «Шiсть кадрiв»
07:00 «Українськi
сенсацiї»
08:00 «Снiданок.
Вихiдний»
09:00 Лотерея «Лотозабава»
09:40 М/ф «Маша i
ведмiдь»
10:05 ТСН
11:00 «Свiт навиворiт - 7»
12:25 «Життя без обману»
13:50 «Повернiть менi
красу 2»
15:05 Т/с «Свати»
19:30 «ТСН-Тиждень»
21:00 Х/ф «Гроза над
Тихорiччям»
00:50 «Свiтське життя»
UA:ПЕРШИЙ
6:35 На слуху
07:55 Золотий гусак
08:15 Смакота
09:00 Пляжний футбол.
Вiдбiрковий турнiр
до фiнальної частини
чемпiонату свiту.
Пiвфiнальний матч
09:55 ХV Лiтнi
Паралiмпiйськi iгри.

Плавання. Легка атлетика
11:40 Фольк-music
12:45 Д/ф «Давид
Черкаський. Людинаджаз»
13:40 Перша шпальта
14:10 Яскравi моменти
Рiо-2016
14:30 ХV Лiтнi
Паралiмпiйськi iгри.
Веслування академiчне.
Кульова стрiльба.
Трiатлон. Легка атлетика
19:30 Студiя.
Паралiмпiада 2016
21:00 Новини
21:20 ХV Лiтнi
Паралiмпiйськi iгри.
Трiатлон. Настiльний
тенiс. Плавання. Легка
атлетика
ТРК «УКРАїНА»
6:50 Подiї
07:30 Зiрковий шлях
09:10 Х/ф «Помилки
кохання»
11:00 Т/с «Експрес
вiдрядження»
14:50 Х/ф «Доля Марiї»
16:50, 20:00 Т/с «Пiдмiна
за одну мить»

ЗАПРОШУЄМО
НА ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ
ВЛАСНИКІВ
10 вересня 2016 р. (у
суботу) о 19:00 на вул. Б.
Хмельницького, 2 (у внутрішньому дворі будинку)
— збори щодо продовження оренди ТОВ «РЕКЛАМНЕ АГЕНТСТВО «ОЛЬЖИН ГРАД» нежитлового
приміщення
загальною
площею 14,5 кв. м (договір № 04/13 від 30.08.2013
р., затверджений рішенням виконавчого комітету
Вишгородської
міської
ради № 210 від 19.09.2013
року)
Прохання до всіх співвласників буд. № 2 по вул.
Б. Хмельницького бути
присутніми на зборах.

19:00 Подiї тижня з
Олегом Панютою
21:40 Т/с «Я житиму»
ТОНіС
6:30 Х/ф «Пiдкидьок»
07:50 «Натхнення»
11:00 Д/ф «Сальваторе
Адамо. Снiг, що не
розтане нiколи»
12:00 7 чудес Українни.
Каменець-Подiльський
14:00 «Шеф - кухар
країни» з Михайлом
Поплавським
15:45 Природа сьогоднi
17:00 Концерт
М.Поплавського
«Приречений на любов»
18:50 Д/ф «Щоденники
Другої свiтової вiйни:
день за днем»
20:15 «Кумири»
20:35 «Свiтськi хронiки»
21:00 Євромакс
21:35 Вiд хiта к хiту. АННА
КОНДА
22:00 Х/ф «Жiнки-агенти»
00:20 «Вихiдний, пiсля
опiвночi»
ТЕТ

ВРКП «Комунальник» на постійну роботу потрібні:
— вантажник контейнерів на автомобіль-сміттєвоз;
— водій сміттєвоза.
Довідки за тел: (04596) 22-003; 26-215

Дніпровське басейнове управління водних
ресурсів запрошує на постійну роботу:
головного енергетика;
начальника відділу водогосподарських систем;
інженера - гідротехніка;
інженера - енергетика;
електромонтера з ремонту
та обслуговування електроустаткування;
машиніста насосних установок;
машиніста екскаватора одноковшового.
Офіційне працевлаштування.
Звертатися: 07300, Київська обл., м. Вишгород,
вул. Київська, 10-в, тел. (04596) 5-41-31,
відділ управління персоналом

ТРК «КИїВ»
8:00 «Ранок по-київськи»
10:00, 23:30
«Телемаркет»
13:00 «Рецепт успiху М.
Поплавського»
13:30 «Життєвi iсторiї»
14:00 «Київськi iсторiї»
14:30 «Служба порятунку»
15:00 «У центрi уваги»
18:50 «Прогулянки
мiстом»
19:20, 21:30 «Столиця»
21:00, 23:00 «СТНтижневик»
22:35 «СТН-спорт-

ІНТЕР
7:35 «Мультфiльм»
07:40 «Подробицi»
08:10 «уДачний проект»
09:00 «Готуємо разом»
10:00 «Орел i решка.
Навколосвiтня подорож»
11:00 «Орел i Решка.
Шопiнг»
12:00 Х/ф «Альпiнiст»
14:00 Т/с «Жереб долi»

Вважати недійсними втрачені документи від
10.12.2002 р. про членство в ГБК «Ветеран» (гаражний бокс № 365) на ім’я Анатолія Олександровича
НИЖНИКА
Потрібні охоронники — доба/три, доба/дві у Вишгороді і Києві. Доба — від 250 грн. Вік — до 60 років.
Тел: (096) 015-74-95, Юрій Анатолійович.

Продам земельну ділянку (приватизовану).
Тел: (063) 855-26-22
КОНДИТЕРСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО НА ВИРОБНИЦТВО ЦУКЕРОК
ЗАПРОШУЄ ПРАЦІВНИЦЬ (ЖІНОК). ТЕЛ: (098) 570-22-50
Вважати недійсним втрачене посвідчення учасника бойових дій, серія УБД № 061879, видане 22 березня 2016
р. Управлінням особового складу штабу комендатури ЗС
України на ім’я Андрія Анатолійовича ТІЩЕНКА

5 КАНАЛ
06:30, 18:10 Велика
полiтика
07:00, 08:00, 09:00, 10:00,
11:00, 12:00, 13:00, 14:00,
15:00, 16:00, 17:00, 18:00,
19:00, 22:00, 00:00 Час
новин
11:10 Рандеву з Я.
Соколовою
12:30 Прес-конференцiя
щодо ситуацiї у зонi АТО

14:30 Модне здоров’я
15:15 П’ятий поверх
17:15 Цикл «Дзеркало
iсторiї»
19:25 Невигаданi iсторiї
21:00 Час: пiдсумки
тижня з В. Гайдукевичем
22:30 Д/п «1941»
2+2
6:00 БОКС. Чемпiонськiй
бiй за версiєюсiї WBA,
WBC i IBF : Геннадiй
Головкiн (Казахстан)
- Келл Брук (Велика
Британiя)
11:00 «Люстратор 7.62»
12:00 «Люстратор.
Спецпроект»
13:00 «Секретнi
матерiали»
14:00 «Цiлком таємно»
15:00 Д/п «Дембель»
16:00 «Роби
бiзнес»
16:50 7 тур ЧУ з футболу
«Чорноморець» «Олександрiя»
19:00 Х/ф «Медвежатник»
21:30 «ПРОФУТБОЛ»
23:15 Х/ф «Розвiдка
2023»
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Щиро вітаю з початком нового
навчального року!

Шановні педагоги,
дорогі учні, студенти!
Щиро вітаю з Днем знань –
справжнім святом мудрості, доброти
і людяності.
Цей день завжди особливо урочистий і хвилюючий, адже саме з
нього починається незвіданий, цікавий і, водночас, нелегкий шлях до пізнання, до нових
звершень, до самостійного життя.
Бажаю усім школярам, студентам на цьому шляху
підкорити нові вершини знань, зустріти добрих і надійних друзів та досягти омріяної мети. Переконана, ваші
здібності, наполегливість стануть запорукою визначних
успіхів у дорослому житті.
Бажаю також вам і всім нам — переможного миру!
В цей непростий час ви повинні бути максимально
дружніми, уважними один до одного. Ваші знання – це
ваша передова тут, на мирній Україні, ваш внесок у
розбудову майбутнього нашої держави!
Валентина ПАРЧУК,
депутат Вишгородської міської ради

Усім, хто цього дня
прийшов до навчальних закладів здобувати
знання, бажаю досягти мети у житті, знайти
взаєморозуміння з викладачами, зустріти добрих і надійних друзів.
З усією теплотою
серця висловлюю слова подяки за щоденну напружену, титанічну працю вчителям,
які не лише діляться своїми знаннями, а
й виховують молоде покоління свідомих
громадян, справжніх патріотів рідної держави.
Зі святом вас!
Депутат Вишгородської міської
ради Богдан РУДЕНОК, голова
Вишгородської міської організації
Радикальної партії Олега Ляшка

Вітаємо з Днем знань!

Позашкілля
ВИШГОРОДСЬКИЙ МІСЬКИЙ ЦЕНТР
ХУДОЖНЬО-ЕСТЕТИЧНОЇ ТВОРЧОСТІ
УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ «ДЖЕРЕЛО» оголошує
набір дітей на 2016-2017 н. р.
ХОР «КОРАЛІ»
кер. Потіцька Д. В. (097) 802 202 02
ВОКАЛЬНА СТУДІЯ «ПОЛУЗІР’Я»
кер. Халаш Т. М. (097) 746 71 35
КОЛЕКТИВ ХОРОВОГО СПІВУ «ДОМІСОЛЬКА»
кер. Покровська А. П. (063) 262 04 71
ВОКАЛЬНИЙ АНСАМБЛЬ «СПІВАНОЧКА»
кер. Демочко В. В. (067) 908 40 18
КОЛЕКТИВ СУЧАСНОГО ТАНЦЮ «PAS DE DANSE»
кер. Барладян К. М. (093) 451 41 18
КОЛЕКТИВ СУЧАСНОГО ТАНЦЮ «FLASH»
кер. Манзюк В. О. (063) 290 03 30
КОЛЕКТИВ НАРОДНОГО ТАНЦЮ «ДЖЕРЕЛЬЦЕ»
кер. Стащук С. В. (098) 310 12 84
СТУДІЯ УКРАЇНСЬКОГО НАРОДНОГО ТАНЦЮ
«ВИШЕГРАД»
кер. Черкас О. Б. (093) 526 84 74
кер. Близнюк А. В. (093) 869 56 49
ДИТЯЧИЙ ДРАМАТИЧНИЙ ТЕАТР «ЕКСПРОМТ»
кер. Філіпова Н. Ю. (093) 299 24 57
ШОУ-СТУДІЯ МОД «ФАНТАЗІЯ»
кер. Клімова О. А. (097) 923 55 01
ТЕАТРАЛЬНИЙ КЛУБ «АТОС»
кер. Хуторна О. В. (067) 923 06 43
СТУДІЯ «МИСТЕЦТВО СЛОВА»
кер. Франко А. С. (063) 643 22 58
ТВОРЧЕ ОБ’ЄДНАННЯ «ЗОЛОТІ РУЧКИ»
кер. Кольвах О. Р. (097) 515 79 71
СТУДІЯ ТВОРЧОСТІ «РА»
кер. Ралко О. Д. (097) 887 95 24
кер. Ралко О. С. (096) 765 70 48
СТУДІЯ РАННЬОГО РОЗВИТКУ «ЧомЧомучка» (діти
5-6 років)
кер. Миненко О. П. (093) 675 58 12
ГУРТОК В’ЯЗАННЯ «ВЕСЕЛІ ПЕТЕЛЬКИ»
кер. Кисіль Н. М. (097) 522 75 56
Детальніше : http://v-dzherelo.edukit.kiev.ua/
ВМЦХЕТУМ «Джерело», вул. Симоненка, 3-а
Тел/факс: (04596) 25-130, 54-821, (093) 675-58-12

03 вересня 2016 року
в медичній клініці «АМІДА»
(м.
Вишгород,
проспект
Т. Шевченка, 9) дитячий
офтальмолог проводить профілактичний медичний огляд дітей.
04 вересня 2016 р. проводиться комплексний
медичний огляд дітей з видачею довідок для
школи та дитячого садка.
04 вересня 2016 р. — «День кардіолога». Вартість
консультації лікаря з ЕКГ-обстеженням – 200 грн.
Попередній запис за телефонами:
096 -, 098 - 913-03-03,
066 - 913-03-03, 063 - 913-03-03
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Мозаїка

2016 року
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День знань –
особливе свято –
свято змін, розвитку, свято пізнання
нового та невідомого, яскраве, насичене емоціями та
приємними хвилюваннями. Лунає
урочиста музика, теплі вітання i
кожне серце відгукується на заклик першого дзвоника!
Вітаючи з 1 Вересня учнів,
учителів, щиро зичимо успіхів у
навчанні. Нехай новий навчальний рік приносить тільки приємні
враження! Нехай наші діти сміливо і впевнено крокують стежками
знань, наповнюючи світ новими перемогами, будуть стійкими й наполегливими у реалізації своїх мрій!
ГО «Асоціація експертів
будівельної галузі Київщини»

Вітання

У родині заступника
міського голови
Трохима ІВАНОВА –
поповнення!

Привітання мамі й татку
Із народженням хлоп’ятка!
Красенем хай він зростає
І здоров’я, й мудрість має!
Хай найкращим буде сином
І продовжить рід родини,
Радістю всіх звеселяє,
Щастя хай його чекає!
Міська рада, міськвиконком,
редакція газети «Вишгород»

Культура

Ukraine. The Best.
Культурний простір
від А до Я
CULTPROSTIR.UA
Світ побачила перша українська
енциклопедія культурного простору. Книгу презентують 16 вересня у
Львові, на Форумі видавців (кінотеатр «Коперник», 18:00).
123 імені – це лише наші сучасники.
Близько 600 сторінок. Сотні фотографій. Унікальний дизайн з використанням техніки 3D. Понад п’ять кілограмів
ваги. Ця арт-книга готувалася до видання біля двох років. Її поява стала
можливою завдяки об’єднанню зусиль:
автори проекту (керівник та співвласник Cultprostir.ua Юрій Комельков та
його друг, бізнесмен і співвласник
Cultprostir.ua Андрій Голубев); партнери
друку — народний депутат України, засновник благодійного фонду «Джерело
надії» Ярослав Москаленко, колекціонер та співзасновник Zenko Foundation
Зенко Афтаназів, засновниця Stеdlеy
Art Foundation Стелла Беньямінова, артдилер та куратор Ігор Абрамович.

Вишгород
Щиро вітаю вас з нагоди
професійного свята
— Дня підприємця.
Висловлюю кожному з
вас глибоку вдячність за те, що у
непростих умовах сьогодення своєю наполегливою працею, активною
громадською позицією та ініціативністю ви забезпечуєте добробут
багатьох родин, активно сприяєте
вирішенню актуальних проблем економіки міста, області та України загалом. Щиро зичу вам і вашим сім’ям міцного здоров’я,
щедрої світлої долі, злагоди у кожному домі.
З повагою
заступник голови Вишгородської міської
ради Трохим ІВАНОВ

Вітаю
першокласників!

Шановні
підприємці!

З величезним
задоволенням
вітаю першокласників та їхніх батьків
із першим днем
шкільного життя, з
Днем знань!
Для вас настає новий життєвий
етап, повний дивовижних відкриттів,
нових вражень, важливих досягнень
і перемог. Упевнений, що роки шкільного життя будуть щасливими, подарують світло знань, навчать доброті та
справедливості.
Не бійтеся труднощів, вірте в себе,
прагніть до знань – і у вас все вийде!
З повагою Сергій ПІНЧУК,
депутат Вишгородської міської
ради Радикальної партії
Олега Ляшка

Спілка підприємців Вишгородщини
вітає всіх підприємців міста і району
із професійним святом!
Творчої наснаги вам,
виробничих успіхів, родинного тепла!
Від людей — поваги, а від влади — уваги!

Депутатська трибуна

МАФи: хто, де, як?..

Олександр СЕМЕНОВ,
депутат Вишгородської міської ради
Отримавши кілька
днів тому порядок денний найближчої сесії
міської ради, звернув
увагу на пункт про затвердження Положення про порядок розміщення тимчасових
споруд для провадження підприємницької діяльності у м. Вишгороді. Іншими
словами, положення про те, де саме й
на яких умовах будуть розміщуватися
торговельні кіоски у м. Вишгороді.
І знову, вже вкотре, з’явилося відчуття
дежавю. Знову в місті відбуваються події,
про які навіть і не здогадується депутатський корпус.
Адже, пригадується, на одній із минулих сесій ще попереднього скликання було
прийнято рішення, згідно з яким затверджувати схему розміщення цих торговельних точок повинні були саме міські депутати на сесії міської ради! А ми її навіть не
бачили…
Тому виникає питання – хто замість
делегованих громадою представників місцевої влади – депутатів – вирішує, де і що
будувати, наскільки необхідні дані об’єкти в
тому чи іншому місці і т. д.? Адже це питання
потребує ґрунтовного вивчення і виваженого підходу, тому що ці об’єкти часто-густо є
досить сумнівними з точки зору доцільності,
та й місто явно не прикрашають.

ХІМЧИСТКА всіх видів одягу
та текстилю. РЕМОНТ ОДЯГУ.
ФАРБУВАННЯ шкіри і хутра.
РЕСТАВРАЦІЯ подушок, ковдр
і перин. м. Вишгород, пров.
Квітневий, 1, тел: (050) 823-34-58
(097) 614-56-47

У зв’язку з тим, що рішенням Апеляційного суду Київської області від 16.07.2016 року визнано дійсними
загальні збори від 18.10.2014 року САДІВНИЧОГО
ТОВАРИСТВА «ДЕСНА-3» (інд. номер — 39500007),
яке розташоване за адресою: Київська обл., Вишгородський район, Хотянівська с/р, с. Осещина, перебування нового складу правління та голови правління, печатку, вироблену колишнім головою СТ
«ДЕСНА-3» С. В. Тихенко, вважати недійсною

На роботу в аптеку
потрібні ФАРМАЦЕВТИ.
В аптеці в оренду
здається кабінет.
Тел: (097) 285-50-48

А ти вже ПЕРЕДПЛАТИВ «Вишгород»?

Але знову, на жаль, – маємо те, що маємо.
І ось тепер захотілося глибше заглянути в історію виникнення цього «Положення
…» і цих кіосків. Чи справді вони так необхідні місту? Чи, може, не місту, а конкретним особам – з прізвищами, іменами?
І якщо вже виноситься на затвердження
депутатів це «Положення про МАФи…», то,
можливо, доцільно було би роздати ці торговельні точки (читай – робочі місця) тим,
хто дійсно їх потребує? Наприклад, багатодітним родинам, яким нелегко виховувати
своїх дітей? Чи хлопцям, що повернулися
з АТО і часто-густо не можуть знайти собі
роботу? Адже ми всі бачимо, з якими труднощами зіштовхуються ці молоді люди, які
ще вчора віддавали за Батьківщину життя
і здоров’я, а сьогодні виявилися нікому не
потрібними.
Вважаю, що лише в разі такого підходу
до розподілу МАФів можна голосувати за їх
розміщення. Впевнений, що такої ж думки
дотримуються й інші депутати міської ради.
У разі прийняття «Положення…» з такими пропозиціями, було б доцільно згаданим категоріям населення виявити свою
активність, написати заяви на отримання
дозволів на укладення договорів для розміщення кіосків і, оформивши всі необхідні документи, розпочати власну, свою
підприємницьку діяльність. Безумовно, це
рішення створить нові робочі місця і зніме соціальну напругу, яка досить відчутно
проявляється серед малозабезпечених жителів нашого міста.

У приватний дитсадок
(м. Вишгород)
на постійну роботу
запрошуємо активних:

*ВИХОВАТЕЛЯ,
*АСИСТЕНТА
вихователя
ЗП — за домовленістю
(096) 448-37-88, Анна

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

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
Відповідальний за розповсюдження газети «Вишгород» — Олексій, тел: 063-63-66-387

