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Пожежа на Київській ГЕС
Ситуація

Від американців
із українським корінням
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Без кордонів

ФОТО – Андрій МАКСІМОВ, «Вишгород»

>

10 вересня – День фізичної
культури і спорту

>

У «Джерелі» — день
Вивчаймо українську відкритих дверей
аФішка

Духовно-просвітницький
центр
«Спадщина» продовжує запис охочих
на безкоштовні курси вивчення української мови. Школа української вже
провела своє перше заняття і чекає
нових учнів по суботах з 10:00 у читальному залі Вишгородської центральної районної бібліотеки (вул. Н.
Шолуденка, 8, 2-ий поверх). Запис за
телефонами: 067-459-31-56, 095-17782-56 (Степанія Сідляр).

14 вересня (середа) о 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.
Докладніше за тел: (04596) 25-130.

Доля Вишгородщини нерозривно пов’язана із
ключовими історичними моментами та особистостями. У Вишгороді часто бував князь Ярослав Мудрий. Під час його княжіння тут відбувалися важливі
події, одна з них — відкриття цілющих мощей святих стратостерпців Бориса і Гліба, братів Великого Ярослава. На честь них у Вишгороді збудовано
церкву-усипальницю на Ольжиній горі, яку часто
відвідують паломники з різних куточків України.
Нині, розбудовуючи м. Вишгород, люди не забувають історії та ще раз дають нам можливість згадати її,
бо той, хто не знає своєї історії, — не має майбутнього!
Так, на честь покровителів Вишгорода у центрі міста
буде збудовано житловий комплекс, окрасою якого стане скульптура святих Бориса та Гліба.
Це сучасний архітектурний ансамбль, у якому до дрібниць враховано ритм життя нашого сьогодення. Унікальний проект із функціональним плануванням бізнес-класу
об’єднав у собі затишок і комфорт. Вирішено питання й із
паркуванням — передбачено підземний паркінг.
На території комплексу закритого типу буде розташовано дошкільний дитячий заклад зі спортивними
майданчиками та зоною відпочинку із фонтаном.
Забудовник ЖК «Борисо-Глібський» подбав і
про архітектурне рішення, якість будівництва та
спроектував будинок у стилі модерн. Правильна
форма будівлі дозволить вибрати помешкання на
будь-який смак. Великі, світлі і просторі квартири
з вітражними вікнами відкривають панораму на набережну Київського водосховища та Ольжину гору.
Автономне газове опалення та котел буде встановлено у кожному приміщенні.
Для будівництва комплексу підготовлено всю необхідну документацію згідно із законодавством: декларацію, містобудівні умови, право власності на земельну
ділянку. Будівництво розпочато у вересні цього року — і
вже у 2-му кварталі 2018-го будинок буде введено в експлуатацію.

Вишгородський
камерний театр
За підтримки міського голови Олексія Момота та інформаційної підтримки газети «Вишгород»
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). Квитки можна замовити за тел: 063-224-34-80.
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Спорт не лише додає здоров’я, а й загартовує характер та волю.
Тому здорові духом і тілом люди завжди були
і є опорою суспільства.
Таких багато і в нашому місті. Ми пишаємося вашими, шановні земляки, досягненнями. Ви з честю продовжуєте традиції
з виховання фізично загартованого та
здорового молодого покоління. І наше
спільне завдання – залучати в спортивні
зали та на майданчики якомога йбільше
дітей та молоді, але не менш важливим
є створення для цього відповідних умов.
Зичу спортсменам високих здобутків
та перемог у змаганнях на славу рідного Вишгорода. Будьте взірцем для нашої
молоді!
У цей святковий день щиро бажаю
усім професіоналам і любителям спорту
міцного здоров’я і добра, великої наполегливості і наснаги, удачі на шляху до
підкорення нових спортивних висот!
Олексій МОМОТ,
Вишгородський міський голова

Офіційно

15 сесія:
друге пленарне засідання
06 вересня 2016 року відбулось І пленарне засідання ХV сесії Вишгородської міської ради.
ІІ пленарне засідання ХV сесії Вишгородської
міської ради відбудеться 13.09.2016 року (вівторок)
о 10:00 у залі засідань адмінбудинку (пл. Т. Шевченка, 1).
Порядок денний див. на стор. 2, проекти рішень — на
офіційному сайті міськради.

Це – квартира для вас

ЖК «Борисо-Глібський»:
сучасне житло в самому серці міста

Офіційний сайт міськради: vyshgorod-rada.gov.ua

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

2016 року

Про скликання ІІ
пленарного засідання
чергової ХV сесії
Вишгородської міської
ради VIІ скликання
Розпорядження
06 вересня 2016 року
№ 157

Офіційно

Керуючись ч. 4, ч. 5, ч. 10 ст. 46, ст. 47
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», скликати ІІ пленарне засідання
чергової ХV сесії Вишгородської міської ради
VІІ скликання:
1.
Призначити ІІ пленарне засідання
13 вересня 2016 року о 10:00 у залі засідань
адмінбудинку, пл. Т. Шевченка, 1 з таким порядком денним:
1.
Про заслуховування звітів про роботу керівників підприємств, установ та організацій комунальної власності м. Вишгорода
2.
Про затвердження Положення про
відділ з питань державного архітектурно-будівельного контролю Вишгородської міської
ради в новій редакції
3.
Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у
спільну часткову власність гр. Осадчій З.М. та
гр. Брагарник П.М.
4.
Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у
власність гр. Ігнатенку М.В.
5.
Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у
власність гр. Євтушенко В.М.
6.
Про надання дозволу на розробку
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Майбоженко
С.М.
7.
Про надання дозволу на розробку
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Давидовій
А.О.
8.
Про надання дозволу на розробку
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Тірській О.І.
9.
Про надання дозволу на розробку
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Корнійчуку
В.Я.
10. Про надання дозволу на розробку
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Підлісній Н.М.
11. Про надання дозволу на розробку
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Приходьку
Ю.В.
12. Про надання дозволу на розробку
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Дишканту А.В.
13. Про надання дозволу на розробку
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Руденку М.М.
14. Про надання дозволу на розробку
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Дем’яновській
Н.Д.
15. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки у власність гр. Савицькій
М.Ф.
16. Про надання дозволу на розробку
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Литвиненку
В.В.
17. Про надання дозволу на розробку
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Войтович М.А.
18. Про надання дозволу на розробку
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Глембоцькому
А.Е.
19. Про надання дозволу на розробку
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Долійчук І.Л.
20. Про надання дозволу на розробку
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Лукашук В.М.
21. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у
власність гр. Харсіці О.А.
22. Про надання дозволу на розробку
проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність громадянам (КІГ
«Гідромеханізатор»)
23. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у
власність гр. Галицькій С.В.
24. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у

Суспільство

Вишгород

Депутат Київської обласної ради, лідер Опозиційного
блоку в Київській області Олександр Качний:
«Влада розвалила економіку своїм непрофесіоналізмом»
Тетяна КОЖЕВНІКОВА

ПОЛІТбюро

Україна стоїть на межі економічної катастрофи. За останні
два роки держава втратила 16 % своєї економіки, а промисловий потенціал країни майже знищений. Промислове виробництво
впало на 20,9 %, будівельні
роботи – на 24,9 %, капітальні
інвестиції – на 17,9 % , експорт
товарів – на 54,6 %.
«Це плоди непрофесійної
політики нинішньої влади. Замість захисту і підтримки вітчизняного виробника влада
погоджувалася на все руйнівніші для України умови іноземних
партнерів, щоб отримати черговий транш», – каже депутат
Київської обласної ради, лідер
Опозиційного блоку в Київській
області Олександр Качний.
«Економічні експерименти про-

Звертаємось до
керівників держави

валилися, і в осінь поточного року країна увійшла з жахливою економічною ситуацією – рівень безробіття, як і знецінення української
гривні, зашкалює за всі роки незалежності, а напередодні опалювального сезону в черговий раз влада підняла ціни на комунальні тарифи на 25%» , – додає депутат.
Нинішня влада створила неприйнятні для життя умови, з якими
українцям доводиться миритися. Люди розплачуються за авантюрну
зовнішню і внутрішню політику держави, але не хочуть жити за таким
сценарієм. Число українців, які хочуть переїхати за кордон, значно
збільшилося в порівнянні з минулим роком. Зараз виїхати з країни
бажають 65% громадян, у той час як рік тому було 57%. «Люди не перестали любити свою країну, нинішня влада позбавила їх можливості
заробляти, а значить і проживати в Україні. Населення втрачає віру в
краще майбутнє, тому приймає доленосні рішення в житті – мігрують
за кордон», – вважає Олександр Качний.
За словами депутата, у Опозиційного блоку є чіткий план по відновленню економіки і створенню робочих місць. Нинішня влада виконати його не в змозі, тому що стала заручницею власного політичного
курсу. Керівництво країни не зможе змінити життя людей на краще,
тому країні необхідне «перезавантаження» влади, дострокові вибори
до Верховної Ради і новий уряд.

Підвищенню тарифів — зась!
Мораторій — популізм, а от методику розрахунків і обгрунтування треба оприлюднити

Сергій ЖАДАН,
депутат Вишгородської
міськради

ВО «Батьківщина» з року
в рік послідовно веде боротьбу за обґрунтоване зниження
тарифів. Як наслідок — 23 веІще у 2015 році Презиресня ц. р. відбудеться суд за
дент України Петро Поропозовом ВО «Батьківщина»
шенко наголошував на пропроти уряду України та Назорості тарифоутворення
ціональної комісії з регулюта заявляв, що ніякого підвання у сферах енергетики
вищення тарифів не буде. Сергій ЖАДАН, Юрій ПОПОВ
та комунальних послуг (далі
Тоді в людей жевріла надія,
— НКРЕКП) щодо обґрунтоФракція ВО «Батьківщина»
що все зміниться на краще.
ваного зниження тарифів.
у Вишгородській міській раді
Та, на жаль, нинішні реаФракцією ВО «БатьківVII скликання
лії такі, що лише за один рік
щина» (НА ФОТО) у Виштарифи на газ виросли із 3600 до 6800 грн за
городській міській раді на чергову сесію було
тис. куб. м. А тарифи в цілому — більш, ніж удві- винесено проект звернення міськради — до Качі. Відбувається реальний тарифний геноцид по
бінету Міністрів, Голови Верховної Ради України
відношенню до українського народу.
та НКРЕКП — з вимогою розкрити та оприлюд-

нити методику розрахунків, а також обґрунтування загарбницького підвищення тарифів на
житлово-комунальні послуги для мешканців міста Вишгорода. Депутати одноголосно підтримали проект Вишгородської районної організації
ВО «Батьківщина».
Дане рішення надасть змогу публічно отримати розгорнуту методику розрахунку тарифів,
яка на даний час є повністю закритою для людей та місцевої влади усіх рівнів. Та — головне
— буде ще одним внеском по судовому процесу
проти уряду. До слова, за ініціативи ВО «Батьківщина» понад 30 міських рад у Київській області підтримали такі звернення, а 11 обласних
рад підтримали мораторій на підвищення тарифів. Вишгородська міська рада не має «мораторних» повноважень, але законно вимагає пояснень.

власність гр. Гайдуковій О.В.
25. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у
власність гр. Галицькому М.Т.
26. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у
власність гр. Гаврищуку М.М.
27. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у
власність гр. Гайдуковій О.В.
28. Про внесення змін до рішення №
29/18 від 29.09.2009 року «Про передачу земельних ділянок у приватну власність громадянам»
29. Про затвердження проекту із землеустрою товариству з обмеженою відповідальністю «Зооцентр «Турбота»
30. Про затвердження проекту із землеустрою фізичній особі – підприємцю Льовіній О.В.
31. Про затвердження документації із
землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) ФОП
Васюку Олегу Валерійовичу
32. Про надання дозволу на розробку
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Баранову П.О.
33. Про надання дозволу на розробку
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Івлєвій Г.Г.
34. Про надання дозволу на розробку
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Скопиченко
С.В.
35. Про надання дозволу на розробку
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Клименко О.В.
36. Про надання дозволу на розробку
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Чаяловій Л.В.
37. Про надання дозволу на розробку
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Мартиненко
В.М.
38. Про надання дозволу на розробку
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Андрущенко
Н.А.
39. Про надання дозволу на розробку
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Карякіній К.І.
40. Про надання дозволу на розробку
проекту землеустрою щодо відведення зе-

56. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок у
власність гр. Вальчук І.М. та гр. Вальчук А.С.
57. Про надання дозволу на розробку
проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність громадянам (ГБК
«Ветеран»)
58. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки у власність гр. Колганову
О.Є.
59. Про надання дозволу на розробку
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Герасимович
О.Р.
60. Про надання дозволу на розробку
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду КП КОР «КОРА»
61. Про надання дозволу на розробку
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду ТОВ «Київкоопбуд»
62. Про надання дозволу на розробку
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в спільну часткову власність
гр. Ботояну С.М. та гр. Можняку М.М.
63. Про надання дозволу на розробку
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду гр. Білошейкіній
С.В.
64. Про надання згоди на зміну виду використання земельної ділянки
65. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у
власність гр. Головчанському М.В.
66. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у
комунальну власність територіальних громад
сіл, селища, міста Вишгородського району
67. Про звернення до Міністерства екології та природних ресурсів України
68. Про внесення змін до рішення № 2/5
від 14 грудня 2015 року «Про затвердження
структури виконавчих органів ради, загальної
чисельності апарату виконавчого комітету
Вишгородської міської ради VІІ скликання»
69. Про створення тимчасової контрольної комісії Вишгородської міської ради
2. Рекомендувати головам постійних комісій Вишгородської міської ради скликати
засідання постійних комісій для вивчення, попереднього розгляду питань порядку денного
та надання висновків по них.
Міський голова О. МОМОТ

мельної ділянки у власність гр. Ковальчук
Н.В.
41. Про надання дозволу на розробку
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Рубану І.П.
42. Про надання дозволу на розробку
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Рудьку Л.Г.
43. Про надання дозволу на розробку
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Прокопенко
Л.В.
44. Про надання дозволу на розробку
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Нанієву Ф.Г.
45. Про надання дозволу на розробку
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Тимко Л.М.
46. Про надання дозволу на розробку
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Артющенко
Г.В.
47. Про надання дозволу на розробку
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Жемчужнікову
А.Б.
48. Про надання дозволу на розробку
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Осадчому М.М.
49. Про надання дозволу на розробку
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Альошиній
Н.О.
50. Про надання дозволу на розробку
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Васютіній Г.Ф.
51. Про внесення змін до рішення
Вишгородської міської ради № 11/30 від
10.06.2016 року
52. Про надання дозволу на розробку
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Старосельській М.П.
53. Про надання дозволу на розробку
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Старосельському Е.А.
54. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у
власність Коломієць Я.М.
55. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у
власність гр. Рублівському М.В.
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За робочий день розглянули 25 питань, заслухали звіти керівників шести комунальних підприємств,
затвердили Положення про порядок розміщення тимчасових споруд і двічі звернулися до Кабміну,
15 сесія міськради: перше пленарне засідання
Верховної Ради й НКРЕКП з приводу тарифів
Влас. інф.
Чергова XV сесія Вишгородської міської ради VII
скликання, без сумніву, не могла відбутися одним засіданням: розгляд 97 питань порядку денного, до яких
долучили ще три, плюс дві пропозиції депутатів… Не
витримали навіть планшети, й, поки вони заряджалися,
депутати, аби не втрачати час, вдалися до поіменного
голосування за протоколами.
Втім, явка була відмінною: на 10-ту годину у великій
залі адмінбудинку зібралися 29 обранців міської громади + міський голова. Трохи пізніше підійшли ще двоє — і
таким чином кворум склався (відсутні — лише Михайло
Підвисоцький та Олексій Поліщук).
Привітавши депутатів, які відзначили свої дні народження з часу попередньої сесії, міський голова Олексій Момот
запросив на робоче місце лічильну комісію (депутати Владислав Круковець, Олексій Черняхівський і Олександр Клавдієнко). Секретар ради Тетяна Бражнікова озвучила, що —
за заявами суб’єктів питань і за рекомендаціями профільних
постійних комісій міськради — з порядку денного знято вісім
пунктів: №№ 5, 10, 26, 46, 57, 78, 80 та 85. Депутати підтримали долучення до порядку денного іще кількох пунктів та
розпочали розгляд питань.
Заслухали звіти керівників ВМКП «Водоканал» (Георгій
Чебан, ВМЦХЕТУМ «Джерело» (Наталія Кисіль), КП «Редакція газети «Вишгород» (Володимир Ткач), КП «Координаційний центр з будівництва та земельних питань Вишгородської
міської ради» (Олексій Карлов), КП «УФКС» (Олександр Баланюк) і Танцювальний колектив «Клерико» (звітував Максим Пінчук), взяли їх до відома та визнали роботу задовільною.
Під час звітування депутати, зокрема:
— вислухавши про 12 свердловин глибиною 150-330 м,
потужності водогонів і КНС та про коригування затверджених 14.03.2016 р. тарифів на водопостачання та водовідведення (Київ змінив ціну прийому стоків), — поцікавилися
(Валентина Парчук), чи вистачить у місті води, враховуючи
інтенсивну забудову, та як (Володимир Лісогор) ВМКП «Водоканал» заохочує сплачувати борги (відповіді були позитивними — а повністю звіт ВМКП «Водоканал» чит. на сайті
газети «Вишгород» vyshgorod.in.ua);
— розпитували, чи вистачає приміщень «Джерелу» та які
іще нагальні проблеми у міському Центрі творчості, обіцяли
всіляку підтримку творчих програм та дякували від виборців
(Олена Лісогор і Валерій Виговський); раділи досягненням
692 вихованців 16 колективів «Джерела» (перемоги та призові місця на конкурсах різних рівнів, 90 заходів за 2015 рік;
вступ до музичних, образотворчих і театральних закладів) та
діяльності Спілки майстрів і хору «Ветеран»;
— просили (Микола Кравченко), аби газета «Вишгород»
надходила і на Гору — на вул. М. Ватутіна, Першотравневу,
Межигірського Спаса, П. Калнишевського; уточняли (Валентина Парчук), чи буде закладено у Програму підтримки ЗМІ
на наступний рік погашення засновником боргів (оскільки,
за законом, іде процес роздержавлення); підраховували
(Олена Лісогор, Валерій Виговський), чи впливає масове
розповсюдження газети на інтерес до неї рекламодавців та
наскільки дешевші послуги приватної фірми порівняно з поштою; а вимушена переселенка зі Сходу Дора Тимошевська
відзначила, що газета «Вишгород» дуже цікава, допомагає
новим членам Вишгородської громади долучатися до місцевого українства, та подякувала колективу редакції за оперативну інформативність та високий творчий рівень;
— цікавилися джерелами фінансування та надходженнями (Олексій Черняхівський) від господарської діяльності КЦ;
скільки землі в оренді у підприємства (Валентина Парчук);
наголошували (Юрій Городиський), що виділення землі має
іти через торги, котрі виконувати має саме КЦ, та уточняли,
що саме для цього зроблено (на репліку Олексія Момота:

«Інвест-конкурси саботувала якраз ваша фракція» Валентина Парчук парирувала: «Через претензії до складу інвесткомісії»);
— просили розповісти (Володимир Лісогор) про успіхи
КП «УФКС» останнього року та про ситуацію (Валентина
Парчук) зі службовою квартирою; наполягали (Олег Кучмій)
на додатковому фінансуванні на збори (виїзди на змагання).
Директор КП «УФКС» Олександр Баланюк, зокрема, інформував міських депутатів, що на підприємстві було проведено незалежний аудит; розповів про дві зміни спорттабору «Солоний пес» на території яхт-клубу «Енергетик», про
шість відділень ВМКДЮСШ (вітрильне — вісім вихованців,
футбольне — 206, настільний теніс — 12, хокей з шайбою
— 18, кікбоксинг — 14, хортинг — 42); про плани (облаштування баскетбольного майданчика, реконструкція адмінбудинку, роздягалень, трибун, бігових доріжок навколо футбольного поля; відкриття — у майбутньому році — відділень
греблі, спортивного туризму, боротьби, художньої гімнастики, судно- та авіамоделювання);
Присутній у залі Валерій Сидорчук принагідно повідомив про тенісний турнір, який буде влаштовано до Дня міста
— 25 вересня ц. р. о 10-ій год. ранку у спортивній залі БК
«Енергетик».
Звіт Максима Пінчука (250 вихованців танцювального
колективу «Клерико», віком від 3-ох років, постійно беруть
участь у різних конкурсах і фестивалях, дають масові і сольні
концерти й збираються /22 дитини/ у складі збірної України
на чемпіонат Європи з танцювального шоу) викликав у депутатів лише одне запитання: «Чи вистачає коштів на поїздку?».
Насамкінець міський голова Олексій Момот повідомив,
що міські ДНЗ «Ластівка», «Сонечко», «Золотий ключик» і
«Чебурашка», оркестр «Водограй» і КП «Вишегір» звітуватимуть на наступному засіданні сесії, а КП «Управляюча
компанія» та КП «Благоустрій» — наступного року (за результатами цьогорічними).
Розглядаючи проект рішення щодо зміни кількісного
складу міськвиконкому за посадою, депутати підтримали
пропозицію міського голови вилучити Аллу Радівіловську
та залишили у складі міськвиконкому Юрія Ткалича (персональний розгляд запропонував депутат Володимир Лісогор).
Зміни до рішення міськради від 25.12.2015 р. № 3/5 «Про
Вишгородський міський бюджет на 2016 рік» стосувалися
коштів на добудову додаткових приміщень у міських дитсадках, видатків на відрядження (добових). Внесли до порядку
денного проект рішення про створення сектору контролю
надходжень до міського бюджету.
Депутат Сергій Жадан (автор проекту рішення про тарифи) озвучив звернення до Кабміну, ВРУ, НКРЕКП щодо
обгрунтування підвищення тарифів на житлово-комунальні
послуги, розкриття та оприлюднення методики їхнього розрахунку, негайного перерахунку ціни на газ для населення
та відновлення пільгової норми споживання. Тетяна Бражнікова попросила врахувати рекомендації комунальної комісії щодо водопостачання та водовідведення і внести в текст
звернення відповідні правки. Депутати дружно проголосували (текст звернення див. на офіційному сайті міськради).
Варіант від своєї фракції — щодо необгрунтованого підвищення тарифів на газ та інші комунальні послуги для населення — озвучила депутат Валентина Парчук. Це звернення
міськради до Кабміну та Верховної Ради починалось із економічного аналізу ситуації: «вартість газу для населення в
опалювальний сезон зросла на 80 %, … тарифи на теплову
енергію та послуги центрального опалення — на 75-90% ...
в уряді визнають, що грошей на субсидії 8 млн сімей може
не вистачити… за даними НКРЕКП та НАК «Нафтогаз України», населення спільно з підприємствами, які забезпечують
опалення та підігрів води, спожило 17,1 млрд кубометрів
газу, а з українських надр було видобуто майже 20 млрд…
українського газу повністю вистачає… а ціна… не пере-

Справи опікунські

Знай наших!

За вагомий внесок у розвиток держави
Аліна МАКОВСЬКА
ФОТО — автор, спеціально для «Вишгорода»

6 вересня 2016 року Почесною
грамотою Київської обласної ради
за значний внесок у сприяння розвитку української державності, багаторічну сумлінну працю, високий
професіоналізм, активну громадянську позицію та з нагоди 25-ї
річниці проголошення Незалежності України було нагороджено
заступника Вишгородського міського голови. Трохима Іванова нагородив голова Вишгородської районної ради Ростислав Кириченко.
Щиро вітаємо Трохима Сергійовича з вагомою відзнакою та
бажаємо йому й надалі досягати
вершин, активно сприяти майбутньому міста та його розвитку.

вищує 3000-3500 грн за тисячу кубометрів… уже зараз в
Україні існує криза неплатежів… близько 50 % комунальних
рахунків люди не в змозі сплатити». І закінчувалось висловленням волі громади міста «скасувати підвищення тарифів»
та закликами до уряду «оперативно відшукати ресурси для
наповнення та збалансованості державного бюджету, проводячи деофшоризацію та долаючи корупцію».
Під час розгляду Положення про порядок розміщення
тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності у м. Вишгороді (див. на офіційному сайті міськради
та у наступному номері газети «Вишгород») врахували пропозицію Дмитра Корнійчука — у разі відсутності договору
оренди укладати договір сервітуту на земельну ділянку під
кіоском/МАФом для того, щоб ішли надходження до місцевого бюджету. Та підтримали проект Олександра Семенова — відповідно до п. 9 ст. 59 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні» скасувати рішення виконавчого
комітету від 21.07.2016 р. № 181 в частині подання розробленої Комплексної схеми розміщення тимчасових споруд
для провадження підприємницької діяльності у м. Вишгороді.
Олександр Семенов також запропонував внести у порядок денний сесії проект рішення про створення тимчасової
контрольної комісії з вивчення ситуації, пов’язаної зі збільшенням кількості новобудов у Вишгороді. Проект розглядатиметься на другому пленарному засіданні.
Олександр СЕМЕНОВ, депутат міськради:
— Приємно, що депутати розібрались у
ситуації та скасували непродумане рішення
виконкому. Адже, відповідно до схеми, яку
виконком затвердив, місто було буквально
«нашпиговане» торговими кіосками.
Коли в якомусь місці на окрузі
з’являється кіоск — природно, що люди
звертаються до депутата: чому цей кіоск
тут виріс і для чого? Це відповідальність
депутата перед виборцями свого округу —
він має пояснити людям, відзвітувати перед ними про те, що
відбувається на даній території.
На мою думку, дуже важливо, що ми внесли до Порядку
денного проект рішення про створення тимчасової депутатської комісії, котра б вивчила питання масової появи
новобудов-багатоповерхівок, а також проаналізувала
роботу архітектурного (містобудівного) відділу міськради та відділу архбудконтролю, щоби зрозуміти, чому в місті складається така загрозлива ситуація.
Впевнений, що створення такої комісії буде підтримане,
бо інакше — як пояснити виборцям незацікавленість депутатів у вирішенні такого болючого питання?
Положення про відділ з питань державного архітектурнобудівельного контролю в новій редакції на І пленарному засіданні сесії ухвалено не було — редакційну правку депутата
Ганни Булгакової (регламентна комісія) передали юристам
міськради на доопрацювання проекту рішення, а розгляд
цього документу перенесли на ІІ пленарне засідання.
Рішенням сесії багатоквартирні житлові будинки за адресою: вул. Набережна, 4/4-а передано в управління об’днанню
співвласників багатоквартирного будинку «Набережний 4».
Із 15 земельних питань не ухвалили шість, зокрема: проект рішення стосовно відведення земельної ділянки (площею
понад 4 га на території, де план зонування не затверджено)
в постійне користування Київ-Петрівській філії залізничного
підприємства (п. 19 порядку денного) суперечив і Генплану,
за яким там має бути рекреаційна та забудовна зони; на деяких земельних ділянках, які громадяни просили відвести у
власність під ОСГ, — зелені насадження загального користування або земельна комісія (Юрій Городиський) зауважила,
що ці землі можна відвести учасникам АТО; не підтримали
міські депутати і конфлікт родичів у спорі за спадщину тощо.
Друге пленарне засідання призначене на 13 вересня
ц. р. — о 10-ій ранку у великій залі адмінбудинку.

Позбавлення батьківських прав

Тетяна БРАЖНІКОВА,
голова Опікунської ради
Однією із категорій справ,
які розглядає опікунська рада, є
питання щодо позбавлення батьківських прав. Сьогодні ми розглянемо підстави, процедуру та
наслідки позбавлення батьківських справ.
За що можуть позбавити батьківських прав.
Виключні підстави позбавлення батьківських
прав визначені законом (стаття 164 Сімейного Кодексу України), зокрема, батьки (мати чи батько)
можуть бути позбавлені батьківських прав, якщо
вони ухиляються від виконання своїх обов’язків по
вихованню дитини (тобто, свідомо та умисно не піклуються про її фізичний і духовний розвиток, не
забезпечують необхідного харчування, медичного
догляду, не спілкуються з дитиною в необхідному
обсязі і т. ін.).
Процедура позбавлення батьківських прав.
Рішення про позбавлення батьківських прав
приймається судом за результатами розгляду відповідної позовної заяви. За загальним правилом

такі справи розглядає місцевий суд за місцем
реєстрації проживання відповідача. При розгляді судом таких питань орган опіки та піклування
обов’язково долучається в якості третьої особи та
подає суду письмовий висновок щодо обставин
справи на підставі попередньо вивчених документів та пояснень сторін.
Наслідки позбавлення батьківських прав.
Мати чи батько, яких було позбавлено батьківських прав, втрачають свої права щодо дитини,
зокрема, право вирішувати питання виховання
дитини, право визначати місце її проживання, дозволяти чи забороняти її виїзд за кордон тощо. Натомість, особа, позбавлена батьківських прав, не
звільняється від обов’язку по утриманню дитини,
сплати аліментів.
Докладнішу інформацію ви можете отримати
за тел: 04596-22-957 (юридичний відділ міськради)
або особисто у голови та секретаря Опікунської
ради. У міський орган опіки та піклування можна
звернутися (із заявою чи запитаннями) в робочі
дні (пн – пт) із 8 до 17:15 (перерва – з 13:00 до
14:00) за адресою: м. Вишгород, пл. Т. Шевченка,
1, ІІІ поверх.
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Їдемо… «по-новому?»
Ольга ФІЛЮК, помічник депутата
Вишгородської міської ради 7 скликання
Валентини Парчук
У грудні 2015 року було змінено перевізника на маршруті № 397 «м. Вишгород
— м. Київ, АС «Полісся». Обслуговує тепер
цей маршрут фірма «АТАСС-Бориспіль».
Обслуговує вже 8 місяців. Вісім місяців неперевершеного «комфорту», «задоволення»
і постійного бажання подякувати за «новий»
підхід до перевезень. Як помічник депутата,
пам’ятаю баталії під час зміни перевізника
і красномовну підтримку деяких керівників
цієї компанії — нібито на нас очікують суперкомфортабельні машини із телевізорами,
м’якими салонами і надчемними водіями…
Що ж у результаті? За останній місяць
лише мені довелося стати свідком і учасни-

ком трьох випадків неприємного спілкування
з водіями. А скільки їх виникає щодня?
Неповага до пільговиків, людей похилого
віку, пасажирів із довідками ВПО (внутрішньо-переміщені особи з тимчасово-окупованих територій), дітей шкільного віку (адже ми
пам’ятаємо, що була можливість здійснювати
перевезення дітей шкільного віку за половину вартості повного квитка — тобто 3,50 грн
на сьогоднішній день), факти використання
нецензурної лексики в бік пасажирів, спекуляції на тому, щоб усі пасажири очікували відправлення маршрутки, поки водій не
з’ясує відносини зі «спірним», на його погляд,
пасажиром, розмови водіїв по телефону під
час руху, зміна маршруту, ігнорування видачі квитків… Окреме задоволення отримуєш
від технічного стану маршрутних машин —
взагалі здається, що нас вважають, даруй-
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те, не за людей, і навіть не за тварин. Адже
маршрутки різних марок у незадовільному
технічному стані (і чи хтось взагалі слідкує за
цим?), попри заявлені на обласному конкурсі
автобуси марки «YUTONG» … Якщо в «Богдані» є достатньо проходу між сидіннями, то в
мікроавтобусах — взагалі неможливо вільно
пройти і розминутися пасажирам. І, нарешті,
– шедевр цього перевізника — розламані сидіння, перемотані скотчем… (див. фото).
Такі «позитивні» моменти і слова «подяки» можна наводити безкінечно. Депутати
щодня отримують скарги від населення щодо
якості перевезень фірмою «АТАСС- Бориспіль».
Що ж далі? Скарги, депутатські звернення, активність громадян — усе це вже є…..А
далі — далі має бути дійсно відкритий (а не
бутафорний) конкурс. Контроль перевізника
відповідними органами, в разі невиконання
ним обов’язків — розірвання договору. Виведення цієї галузі на дійсно новий рівень. Якщо
є зацікавлені в зміні ситуації...

Замість післямови
Редакція направила електронною поштою (на адресу atass-borispol@mail.ru)
листа помічника міського депутата до ВАТ
«АТАСС-Бориспіль», попередньо переговоривши з начальником виробництва пасажирських перевезень З. Ф. Апонюк:
«Начальнику виробництва
пасажирських перевезень Апонюк З. Ф.
Шановна Зоє Федорівно!
У продовження нашої телефонної розмови надсилаю лист Ольги Філюк. помічника депутата Вишгородської міськради
Валентини Парчук, — для ознайомлення та
прошу надати для читачів нашої газети таку
інформацію:
Маршрути № 397, № 397 – до військового містечка:
розклад рейсів (початок – кінець роботи, зупинки по маршруту);
вартість проїзду (із зазначенням — до
чи від якої зупинки, зокрема вартість проїзду по Вишгороду: нагадую, за погодженням
із заступником міського голови Т. Івановим,
це – 2 грн);
розклад пільгових рейсів (будні, вихідні
і святкові дні);
маршрут № 1 (внутрішньоміський):
розклад рейсів (початок – кінець роботи, зупинки по маршруту);
вартість проїзду (із зазначенням — до
чи від якої зупинки);
хто пільговики.
Принагідно можете висвітлити питання,
що Ви озвучували (компенсація витрат перевізника на пільгові категорії – маршрут
№ 397; виплата компенсацій по маршруту
№ 1 тощо).
З повагою Марина Кочелісова,
головний редактор
газети «Вишгород»

Головному редактору газети «Вишгород»
Марині Кочелісовій
Шановна Марино Юріївно!
Користуючись нагодою, керівництво ПрАТ «АТАСС-Бориспіль» висловлює Вам свою повагу та надає інформацію стосовно маршруту №
397 «м. Вишгород — м. Київ, ст. м. «Героїв Дніпра» та маршруту № 1
по м. Вишгороду.
№ 397: початок — 5:30 з м. Вишгорода, останній рейс — 22:30 з
м. Вишгорода.
№ 397: початок — 6:15 з м. Києва, ст. м. «Героїв Дніпра», останній
рейс — 23:15 з м. Києва, ст. м. «Героїв Дніпра».
Вартість проїзду по м. Вишгороду складає 2 грн, це погоджено
із заступником міського голови Т. Івановим. У салонах автобусів ця
інформація є, всі водії ознайомлені.
Розклад пільгових рейсів виконується щоденно, 18 піврейсів
маршруту № 1.
1 зміна: з м. Києва, ст. м. «Героїв Дніпра»: 6:30. 7:30, 8:30. 9:30,
10:30; з м. Вишгорода, ТЦ «Біла»: 6:57, 7:57, 8:57, 9:57, 10:57.
2 зміна: з м. Києва, ст. м. «Героїв Дніпра»: 16:30, 17:30, 18:30,
19:30; з м. Вишгорода, ТЦ «Біла»: 16:57, 17:57, 18:57, 19:57.
Розклад руху до військового містечка (через Вишгород)
з м. Києва, ст. м. «Героїв Дніпра»: 6:20, 7:20, 8:20, 9:20, 10:20,
11:20, 12:20, 13:20, 14:20, 15:20, 16:20, 17:20, 18:20, 19:20, 20:20.
Із військової частини до ст. м. «Героїв Дніпра»: 6:20, 7:20, 8:20.
9:20, 10:20, 11:20, 12:20, 13:20, 14:20, 15:20, 16:20, 17:20, 18:20, 19:20,
20:20.
Вартість проїзду до в/ч — 10 грн (домовлено з головою міської
ради та командиром в/ч).
Замовником маршруту № 397 є КОДА, договори про компенсацію
за перевезення пасажирів з пільговими посвідченнями не підписані.
У квітні місяці цього року договір на внутрішньоміський маршрут
№ 1 про перевезення безоплатних пасажирів з пільговими посвідченнями закінчився. Новий – не підписаний. ПрАТ «АТАСС-Бориспіль»
майже 5 місяців продовжує за свій рахунок перевозити всі пільгові категорії пасажирів на маршруті № 1.
Сподіваємося на подальшу підтримку, позитивну співпрацю та порозуміння.
С. В. ПАСЬКО
директор ПрАТ «АТАСС-Бориспіль»

«НЕХАЙ вас задні візьмуть…»

Олександр КОНОНЕНКО,
Галина МАКАРЕНКО
ФОТО — автори, спеціально для «Вишгорода»

Пам’ятаєте дитячу казочку про Івасика-Телесика і диких гусей? Ніхто не хотів
хлопчика «підвезти», всі на його прохання
відповідали: «Нехай тебе задні візьмуть».
Щось подібне відбувається і на маршруті
№ 355.
Це вже не вперше у Фейсбуці натрапляємо на інформацію про перевізника, який недобросовісно обслуговує закріплений за ним
маршрут №355, чимало доводилось чути й
усних претензій. Отож, очевидно, настав час
більш докладно означити претензії, що виникають у пасажирів, щоб їх нарешті почуло
і керівництво перевізників, і керівництво міста
та району.
Найперша претензія — вже до вивіски.
Наше місто Вишгород у цій вивісці чомусь

трансформувалось у ВИЖГОРОД. Тобто, перевізник навіть не знає, яке місто він обслуговує. У Фейсбуці жартують: «То, може, маршрутка того й оминає ВиШгород? Логічно, адже
шукає ВиЖгород». За графіком — не встежиш, бо він міняється мало не щотижня — і
про це пасажирам повідомляють не завжди.
Ну, а тепер куди значніші претензії. Водії
не дотримуються МАРШРУТУ. Хоча Правила
надання послуг пасажирського автомобільного транспорту чітко обумовлюють, що водію
автобуса (маршрутного таксі) забороняється
змінювати маршрут і графік руху. Якщо конкретніше, то не всі маршрутки виконують рейс
через Вишгород. От і трапляється, що заходить пасажир до салону, передає на квиток
до Вишгорода, а у відповідь чує, що цей рейс
через Вишгород не виконується: «Попередній
поїхав і наступний також за мною у Вишгород
поїде». Тобто, якраз і проявляється оте «казкове» — нехай вас задні візьмуть…
Ну що ж, як кажуть: довіряй, але перевіряй. У суботу, 23 липня, вирішили відстежувати цю ситуацію. 0 13:00 рейс на маршруті №
355 у напрямку Демидівського зоопарку «12
місяців» справді був виконаний через Вишгород. А от далі… Хоч і заявлено, що маршрут
виконується практично кожні 15-20 хвилин,
але в наступні 1 годину 15 хвилин через Вишгород не було виконано ЖОДНОГО РЕЙСУ!
Пасажири «танцювали-танцювали» по зупинках і змушені були «голосувати». Дехто таки
дочекався рейсу 397-го маршруту, що раз у
годину виконується до «Дідовиці».

Ользі Філюк,
помічнику депутата Вишгородської міської ради
Шановна пані Ольго!
Ми отримали Вашого листа стосовно незадовільного обслуговування на
маршруті № 397: м. Вишгород — м. Київ. Основні тези:
Старі автобуси (які почали працювати з часу зміни перевізника).
Неповага водіїв до пасажирів похилого віку з пільговими посвідченнями
та дітей шкільного віку.
Водії користуються нецензурною лексикою.
Розламані сидіння.
Ольго, як ми можемо відреагувати на Вашого листа, якщо немає конкретних державних номерів автобусів, немає дати і тому дуже важко з цього
«каламбуру» виділити хоча б якусь одну-дві машини або одного-двох водіїв,
які не дотримуються вимог чинного законодавства. Ви розглядаєте один бік
медалі, де все дуже погано для пасажирів, але є й інша сторона медалі, це —
перевізник, і, даруйте (це Ваше речення), нас не вважають за людей.
По-перше, перевізник має виконувати Закон України «Про автомобільний
транспорт» (ст. 37 «Пільгові перевезення») і не відмовляти у безкоштовному
проїзді пасажирам з пільговими посвідченнями. Водночас, у Законі України
«Про Державний бюджет України на 2016 рік» видатки у вигляді субвенції з
державного бюджету на відшкодування витрат перевізникам за перевезення
пільгових категорій населення — не передбачені.
Разом з тим, у ст. 91 Бюджетного кодексу України передбачено, що компенсаційні виплати можуть здійснюватись за рахунок видатків місцевих бюджетів. І
знову: все це — до ВРУ із пропозиціями Президента України. А це означає, що
перевізники знову сам на сам вирішують свої проблеми. Ціни на пальне ростуть
з кожним днем, на запасні частини теж. Вартість одного автобуса за рік зросла
у рази. Якщо БАЗ-Богдан коштував від 250 000 до 300 000 грн, то зараз 1 000
000 грн. І ми, перевізники, очікуємо від Вас, депутатів, підтримки.
Попри те, що ми не маємо підтримки з Вашого (тобто депутатів різних
рівнів) боку, жодна скарга від пасажирів не залишилась нерозглянутою та
непроконтрольованим виконання водіями своїх службових обов’язків.
Автобуси, які мають антисанітарний вигляд, уже зараз знімають із обслуговування на лінії. З усіма водіями проводяться інструктажі щодо дотримання
«Правил надання послуг». Більша частина водіїв залишилась працювати у
нас від попередніх перевізників — і тому ствердження, що з появою нового
перевізника все стало погано, — не відповідає дійсності.
Сподіваємося, що спільні зусилля Вас, депутатів, та нас, перевізника,
принесуть очікувані результати.
С. В. ПАСЬКО, директор ПрАТ «АТАСС-Бориспіль»

Ті ж Правила надання послуг пасажирського автомобільного транспорту передбачають також, що в кожному маршрутному таксі
мають бути розміщені Правила перевезення
пасажирів (права та обов’язки водія і пасажира, перевезення пільгових категорій), причому — розбірливо і на видному місці, а іще
— інформація про водія та підприємство, що
виконує перевезення, про страховика. Нічого
подібного на маршруті № 355 ви не знайдете — не відомо, хто перевозить, немає жодної
інформації щодо того, куди звертатись у разі
якихось запитань чи скарг.
Й інший аспект. Очевидно, водіям не дуже
хочеться робити «крюк» — і вони інформують
своє начальство, що пасажирів до цього населеного пункту практично немає. Не вірте цим
байкам! Майже на кожній зупинці пасажири
«кланяються» водієві: «Довезіть до Вишгорода», а у відповідь найчастіше: «Хай вас задні візьмуть…» Або й взагалі маршруточники
ігнорують зупинки, ніби не виїхали на роботу
перевозити пасажирів, а просто тільки «прокататись», пролітають дорогою «на всіх парах», незважаючи на те, що пасажири мало
не під колеса кидаються.
Щоб не бути голослівними, наведемо два
факти недільного дня 24 липня: рейс 18:20 із
зоопарку (державний знак автівки СА 59 95
ВА) та рейс 18:35 (державний знак автівки АА
50 90 ЕН) — на всі наочні «благання», «махання руками» пасажирів зупинитись у Старих
Петрівцях (зупинка Нагірна), водії не відреагували… АА 50 90 ЕН зупинився аж у Валках
(Нові Петрівці).
Запитань — більше, ніж відповідей. Але
принаймні на кілька з них міськрада, райрада
та дорожня поліція можуть відповісти: «Чому

в транспортних засобах, що обслуговують
маршрут № 355, немає відповідної інформації про перевізника, витягів із Правил перевезення пасажирів, контактних телефонів,
на які б можна було зателефонувати в разі
скарг та пропозицій?», «Чому не інформується населення про зміну графіків руху, чому
немає відповідної інформації на зупинках?»,
«Чи цікавиться дорожна поліція дотриманням
маршрутів автоперевізниками, чи їм дозволено роз’їжджати по району, як заманеться?»,
«Навіщо у маршруті № 355 прописаний населений пункт «ВиЖгород», коли водіями цього
маршруту він практично повністю ігнорується?»
…Уже не раз згадувані Правила надання
послуг пасажирського автомобільного транспорту передбачають, що «всі пасажири мають право на безпечне і високоякісне перевезення та висунення вимог до перевізника
щодо виконання ним умов договору перевезення». А насправді нічого подібного на цьому
маршруті пасажири не мають. Тільки клопіт…
Відомо, що тендерами на перевезення у
місті і районі займається облдержадміністрація. Але місцева влада може на ситуацію
впливати, контролювати якість надання транспортних послуг. Як? Та дуже просто — ініціювати депутатські перевірки, розгляд питань
на депутатських комісіях, збирати круглі столи
щодо проблем транспортного обслуговування
із залученням громадськості, представників
перевізників та владних структур. Якщо буде
належний контроль — то і результат позитивний буде. В іншому випадку — пасажир за
свої кошти якісних послуг не отримає!
Від редакції. Чекаємо відповіді від перевізника.

ІНФОРМвікно
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…Потребує комплексного управління

Без кордонів

Від американців із
українським корінням
Влас. інф.

Охорона праці…
Сергій ПІСКУН, начальник відділення виконавчої
дирекції Фонду соціального страхування від нещасних
випадків на виробництві та професійних захворювань
у Вишгородському районі

ФОТО – Андрій МАКСІМОВ, «Вишгород» (див. на стор. 1)

Пріоритетом у роботі міської влади є турбота про вишгородців. Тому, коли вишгородець Ігор Ісипов звернувся
до міської влади із пропозицією залучити підтримку від
слов’янської благодійної організації «Місія Еммануїл Мерсі»
(США), міський голова Олексій Момот підтримав цю ідею.
Тож 2-го вересня до Вишгородської центральної районної
лікарні доставлено 200 кг медичної гуманітарної допомоги:
перев’язочні матеріали, одноразові серветки та рушнички, катетери тощо. Передав гуманітарку пастор церкви християн віри
євангельської «Непохитна Основа» Олександр Ярошенко.
Головний лікар Вишгородської ЦРЛ Іван Клюзько подякував
за допомогу та підтримку. Це не разова акція. Американські волонтери і надалі готові допомагати необхідним більш предметно. Тому обговорили подальшу співпрацю.
Слов’янська благодійна організація «Місія Еммануїл Мерсі» заснована 1992 року в м. Портленд штату Орегон. Очолює
структуру Валерій Шкуринський. У 1989 році він із родиною
емігрував до США. Через деякий час зрозумів, що переїзд до
Сполучених Штатів дає можливість допомагати колишнім малозабезпеченим співвітчизникам. Розпочалася благодійна діяльність відправкою першого контейнера з лікарськими засобами
та іншими необхідними речами в Україну. До справи долучились емігранти, американці-волонтери, різні організації.

Фонд соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України реалізує конституційне право громадян України на
охорону їхнього життя і здоров’я в процесі трудової діяльності. Законом України «Про охорону праці» визначені основні принципи державної політики у цій галузі.
Робота відділення спрямована на поліпшення умов,
безпеки праці і виробничого середовища, контроль за виконанням відповідних законодавчих актів і рішень Уряду
України.
Одним із основних показників стану охорони праці є
рівень виробничого травматизму та професійної захворюваності. За 8 місяців 2016 р. на підприємствах району
сталося 12 нещасних випадків (3 — зі смертельним наслідком, 2 — групових), постраждало 14 осіб. Усього (станом на
01.09.2016 р.) у відділенні перебуває на обліку більше 9,2
тис. страхувальників.
Необхідною умовою вирішення питань у сфері охорони
праці є ефективне комплексне управління охороною праці та промисловою безпекою. Адже нині на підприємствах
значно більше витрат припадає на пільги та компенсації,
пов’язані з небезпечними і шкідливими умовами праці, ніж
на техніку безпеки, заходи щодо запобігання виробничому
травматизму і захворюваності та нормалізацію умов праці.

Співвідношення між витратами на поліпшення умов і охорону праці та витратами на доплати за несприятливі умови
праці, пільгові пенсії та додаткові відпустки становить 1:10,
а іноді й більше.
Одне з найактуальніших завдань відділення виконавчої
дирекції Фонду — своєчасне та в повному обсязі відшкодування шкоди, заподіяної працівникам внаслідок ушкодження їх здоров’я або в разі смерті, відшкодування страхових
виплат особам, які перебували на їх утриманні у випадку
смерті потерпілих. Так, за 8 місяців 2016 р. виплачено страхових виплат на суму понад 3 млн 280 тис. грн.
Працівники відділення пропагують фізичну культуру і
спорт серед потерпілих на виробництві. Зокрема, у квітні
ц. р. команда Вишгородського району взяла участь у ІV обласній Спартакіаді серед інвалідів праці.
Правильний підхід до організації охорони праці на підприємстві, грамотне використання різних нематеріальних
способів стимулювання працівників дають останнім необхідне почуття надійності, стабільності й зацікавленості керівництва у співробітниках. У той же час керівник підприємства обов’язково повинен дотримуватися усіх приписів та
вимог законодавства про охорону праці і нести відповідальність за їх порушення. Він повинен систематично контролювати стан виробничої та технологічної дисципліни та допуск
працівників згідно з обліком та медичними показниками за
результатами медичного огляду, періодично проводити інструктажі. Усі ці заходи знизять і плинність кадрів, що зазвичай позитивно впливає на стабільність підприємства.
Працівники Фонду завжди раді надати допомогу роботодавцям та застрахованим особам. Звертайтесь за тел:
(04596) 22-595, (044) 579-22-11.

Нам пишуть, телефонують, розповідають…

Спасибі за сумлінну службу
Із місяць тому загубив я стільниковий телефонний апарат. Не встиг прийти додому — дзвінок (моїй дружині): «Як
знайти господаря телефону?»
Зустрілись ми біля пам’ятника свв. Борису і Глібу, що у
центрі Вишгорода. Апарат знайшов екіпаж патрульної автівки
поліції. Хлопці навіть від кави за мій рахунок відмовились, порадили бути уважнішим і побажали всього найкращого.
Я від хвилювання не запам’ятав навіть номера автівки. Тож
хочу подякувати через міську газету «Вишгород». Бо зазвичай у нас радо критикують, а сказати «спасибі!» забувають.
Спасибі за чесну службу, вишгородська поліціє!
Ігор ЧУПРИНА, 48 років, вишгородець

Подбали
про
безпеку
Нещодавно
звернулись до Вишгородського міського голови Олексія
Момота та його заступника
Трохима
Іванова, аби вони
посприяли встановленню обмеженості
інтенсивності
руху
біля ЗОШ № 1.
Біля школи, де
діти переходять дорогу, а рух автівок
обмежувався лише
знаками (для деяких
водіїв – не пріоритет), – встановили
лежачого
поліцейського. За що ми
щиро вдячні.
Батьки учнів
молодших класів
Вишгородської
ЗОШ № 1

У під’їздах буде тепло
Останнім часом у нашому будинку відбулися
суттєві зміни — завдяки
турботі нашого мера Олексія Момота на всіх поверхах
встановили енергозберігаючі вікна. Тепер у кожному
під’їзді буде тепло.
Розуміємо, що це недешево і самі б ми цього ніколи не
зробили. А міський голова знайшов час відвідати наш будинок, переконався, що старі вікна нікуди не годяться, і віднайшов у міському бюджеті кошти для нових. Ми щиро вдячні
йому за це. Він справді працює для мешканців міста, як би

Не можемо не поділитись враженнями від заходу «Нетлінні скарби незламного народу», який відбувся на набережній Київського моря в останню неділю серпня. Тим більше, що іще раз торкнулися його, перегорнувши сторінки
газети «Вишгород».
Чудові намети всієї Вишгородської громади, цікаві виступи,
урочисті нагороди… Шкода, що в газеті небагато фотографій
(присвячений відзначенню річниці Незалежності номер можна
було би зробити і на 12-ти сторінках, аби у людей залишилася
пам’ять — не всі ж мають доступ до Інтернету!)
Вишгородську громаду тепло привітала т. в. о. міського
голови
Тетяна ФОТО — Андрій МАКСІМОВ, «Вишгород»
Бражнікова — і
нам дуже приємно було бачити,
коли Вишгороду
у номінації «Краще оформлення
святкового
намету»
вручали
диплом за друге
місце.
Звісно,
вважаємо,
що
Світлиця Вишгорода була найкращою, та із
компетентним
журі не сперечаємось, бо вся
Вишгородщина

А ти вже ПЕРЕДПЛАТИВ
«Вишгород»?
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

його не поливали брудом опоненти.
Його команда — активна й бойова. Варто було поскаржитися нашому депутатові Максиму Макаренку, що людям
похилого віку важко підніматися до дверей під’їзду по сходинках, як з’явилися зручні поручні. Дякуємо йому — це дійсно турбота про людей.
Хай і надалі працюють наші народні обранці на благо
Вишгородської громади.
Жителі будинку № 5 по
вул. Н. Шолуденка О. ДЕНЬКОВИЧ,
Н. ШПОРТІЛО, Є. ДАНІЛОВА, Н. ЛОБАНОВА,
Н. КАСЯТОВА, Л. ІВАНОВА, О. ГАВРИЛЕНКО,
П. ПОГІБЕЛЬ, О. ОПАНАСЮК

— наші друзі.
Хочеться відзначити, що міський депутатський корпус не ділився на партії і блоки, а разом із міськвиконкомом продемонстрував найкращі організаційні і людські риси. Наші депутати
прийшли родинами, дехто — навіть із новонародженими дітками. Оце згуртованість! Сподіваємось, що у питаннях міського
добробуту і перспектив рідного міста вони теж завжди демонструватимуть відповідальність і мудрість.
Іван БУРДАК, Лідія ПИРОЖЕНКО,
Валерій ГОРОБЕЦЬ, вишгородці

Бачимо спільну роботу

У медичній клініці «АМІДА», яка розташована за
адресою: м. Вишгород, проспект Т. Шевченка, 9, проводять акційні консультативні огляди такі спеціалісти:
— 18 вересня 2016 р. – лікар-гастроентеролог та
лікар-невролог.
Вартість консультації – 200 грн.
— 25 вересня 2016 р. – лікар-ендокринолог.
Вартість консультації – 200 грн.
Вимірювання рівня глюкози в крові – безкоштовно.
Попередній запис за телефонами:
096-, 098-913-03-03,
066-913-03-03,
063-913-03-03

Вважати недійсним загублене посвідчення №
007802, видане 13.09.2010 р. Шевченківською районною державною адміністрацією у місті Києві на
ім’я Галини Олегівни ПАРХОМЕНКО

Сигнали служби 102

Місячник безпеки
Із 12-го серпня по 12 вересня на Вишгородщині проходить місячник безпеки дорожнього руху. Працівниками
Вишгородського ВП виявлено
та зареєстровано 270 порушників правил дорожнього руху,
серед яких 32 — за керування
транспортним засобом у стані
алкогольного сп’яніння.
З початку року у Вишгороді
сталося 438 ДТП, внаслідок яких
потерпіло 86 людей. 16 аварій —
із участю дітей, у яких 15 травмувалось та двоє загинуло.

За інформацією
Вишгородського
РВ ГУ ДСНС
України у
Київській області

Бабуся
за трубами
5 вересня об 11 год. 33 хв. до
пункту зв’язку 37-ДПРЧ м. Вишгорода надійшло повідомлення: літня
жінка впала в санвузлі квартири, її
рука потрапила під труби водопостачання і звільнитися самостійно вона
не може.
На виклик терміново виїхав черговий караул. За допомогою підручних засобів рятувальники вивільнили
руку старенької, викликали екстрену
медичну допомогу, яка доставила
жінку до Вишгородської ЦРЛ.

Зайнялось
торгове
приміщення
2 вересня о 21 год. 50 хв. до
пункту зв’язку 37-ДПРЧ м. Вишгорода надійшло повідомлення про
загоряння торгового приміщення
за адресою: м. Вишгород, пров.
Квітковий, 1-а.
Прибувши на місце, рятувальники встановили, що пожежа виникла в одноповерховій нежитловій
будівлі з вбудованими торговими
приміщеннями.
Пожежу локалізовано о 22 год.
15 хв, ліквідовано — о 22 год. 22 хв.
За словами пожежних, найімовірніше – сталося електричне замикання. Торгове приміщення вигоріло
повністю, частково пошкоджено
покрівлю будівлі.
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10 вересня

Людина

2016 року

Із журналістського
блокнота
Володимир ТКАЧ
ФОТО – Дзін ФЕН, спеціально для «Вишгорода»

Готуючись до подорожі в Китай, я твердо вирішив, що в Піднебесній харчуватимуся винятково стравами національної кухні. Я був переконаний, що шлях до пізнання
китайської душі пролягає через шлунок.
Бо до їжі – як і до медицини – в них особливе ставлення. Недарма за китайськими
мірками в природі немає нічого неїстівного, є лише погані кулінари.
Ще у пекінському аеропорту, де мене чекала донька, я попрохав організувати «кошерну» (гламурну) вечерю.
— Є тут так звана «обжорна» вуличка біля
знаменитої Ванфудзінь. Там тобі точно сподобається, — загадково посміхнулася Златослава, і ми попрямувати до таксі.
«Обжорна» вуличка — це десятки маленьких чифаньок (кафешок) від трьох до 10 столиків. Там страви готуються на очах відвідувачів.
Саме в таку харчевню ми і завітали. Донька
китайською щось пояснила кухарю, той кивнув і заходився готувати. Дивлюся, о Мати
Божа, Цариця Небесна, Пресвятая Богородиця, китаєць на спицях приніс живих мохнатих
скорпіонів і кинув їх на решітку. Як не пручалися членистоногі, та за п’ять хвилин страва
була вже готова. Водночас кухар підготував
під скорпіонів гострий кисло-солодкий соус,
прикрасив тарілку гарніром з листя лимонного дерева і пелюстків хризантеми. Далі на
столі з’явилося рагу з бамбука (добові паростки), арахісу і м’яса та салат із маринованого
корінця лотоса. Будь що буде — і я з відразою
наштиркнув скорпіона. Дарма кривися — за
смаком ці членистоногі, як наші раки, і їсти їх
можна повністю, мов чіпси — хрум-хрум.
Наступного дня ми замовили качку попекінськи.
— З яким ти гарніром будеш їсти? — спитала донька. — З рисом чи смаженими кони-

ками-стрибунцями?
— З рисом! Ніяких коників, я не шпак!
А ось з іншим національним продуктом
вийшла несподіванка. Мене запросили на
День села, в якому проживає народність буї. В
надвечір’я накрили стіл завдовжки 100 метрів.
Нас, іноземців, посадили біля мера. За першим тостом я хоробро випив піалу (чарок там
не було) місцевої рисової горілки: 28 градусів,
теплої і з гидким присмаком. А куди діватися,
коли за тобою стежать десятки людей, яким я
раніше зі сцени кричав, що люблю їх? Давай

У Китаї мене спочатку дуже дивувало те,
що дівчата багато їдять копчених курячих
ніжок, точніше, ту частину з кігтями, яку ми
купуємо для котів і собак. Виявляється, саме
там міститься багато колагену, який покращує
колір обличчя, робить шкіру гладенькою.
До речі, китаянки залюбки їдять страви
із пенісів биків, собак та ще трьох десятків
тварин. Вони вважають їх дуже корисними
для здоров’я. Водночас, ця їжа має і філософський сенс.
Скажу відверто, як на сповіді — я недов-

Вишгород
атобусах і метро. Серед дівчат дуже популярна соєва каша з подрібненими рожевими бобами в стакані з кришечкою. Стоїть у вагоні
метро поряд зі мною ну така вже симпатюля і
через товсту трубку тягне отой білий слиз — ні
солодкий, ні солоний, зате поживний. Їй це до
смаку, а мені дурно від видовища.
В пекінському метро біля мене вмостилася дівчина. Витягла із сумочки пакетик і
шпичаком вишукано почала діставати м’ясні
кульки. Смачно запахло часничком. Я нахабно любувався її граційністю. У бідолахи
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закушувати.
Бачу — м’ясо. Я паличками хап — шматок, далі другий. Тут піднесли суп із м’ясом,
я його сьорб-сьорб і м’ясце до рота. І все не
второпаю — чого китайці витріщилися на мою
трапезу. Виявляється, я їв собачатину.
У Китаї вирощують спеціальних бройлерних собачок: товстеньких і кругленьких. Подають на стіл у будь-якому вигляді. Одне мені не
сподобалося — запеченого на блюді песика
приносять з головою, і кігті на лапках не обрізають. А за смаком — нормальне м’ясо. Китайці думали, що я неадекватно відреагую, та
не вгадали хлопці — ми і не таке бачили.
У світовій столиці підробок — місті Гуанчжоу – мені дуже сподобалася приказка: «В нас
їдять все четвероноге, окрім стільця, все, що
літає, окрім літака, і все, що плаває, окрім човна». І дійсно, на продуктових ринках усе, чого
душа забажає, і приготують тут же. Захотів
смаженого тунця чи сардину — за п’ять хвилин тобі запечуть на сковороді або на решітці.
У Гуанчжоу на базарах смажать і крокодилів.
Особливо смачні стейки з хвоста. На решітці
вони підсмажуються до золотистого кольору.
М’ясо трохи незвичне, але їсти можна. Китайці
вважають, що воно лікує хвороби легенів і поліпшує пам’ять. Я зробив профілактику склерозу і ум’яв шмат плазуна.

го «сидів» на екзотичних стравах. Категорично відмовився їсти кошеня, запечене в змії,
блюдо з маленьких пацючків та варені яйця
з ембріонами. І також горобців, засмажених
на шампурах. У темряві, може б, і з’їв. Можна було отримати порцію адреналіну від губи
горили, ведмежої лапи, верблюжого горба, хобота слона, пташиних язиків, тонко порізаної
чаплі, але вони дуже дорогі, не по кишені.
У ресторані в Гонконгу подавали медуз,
виловлених у Жовтому морі: великі, шапки,
мов гриби. На смак вони прісні, але легко і
швидко переймають аромат сусідніх по тарілці
продуктів і спецій. І ціна нормальна — 10 гонконговських доларів.
Взагалі, китайці не так часто їдять подібні
харчі. Основні їхні продукти: рис, овочі, лапша, пельмені. І все це з прянощами і приправами. В країні дуже багато м’яса качок, індиків, курей, яловичини, баранини, кролятини.
По виробництву і споживанню свинини Китай
посідає перше місце у світі.
Але, як не дивно, в свинині у них найдорожча не вирізка, а серце, шлунок, тобто внутрішні органи. Вони вважають, що там найбільше поживних речовин.
Взагалі китайці їдять більше, ніж ми. Ідуть
по вулиці й їдять із судочків смажену картоплю,
вермішель. Дуже багато людей снідає прямо в

здригнулася рука, кулька – бац! – і впала на
блузку, далі на спідничку і опинилася на підлозі. Наша б сказала: «Чого витріщився?», а
ця — ні, мовчки серветкою підняла кульку і
продовжила заглядати у свій смартфон. «Пардон, мадам», — сказав я і відвернувся. Нехай
думає, що я — француз.
А ось сирих овочів китайці не їдять, вважають це за варварство. Їх смажать, варять і
парять. А ще багато п’ють гарячої води. Вважають, що це теж дуже корисно.
Китайська національна кухня дуже багата.
Кулінарне мистецтво тут шліфувалося багато
тисяч років. Європейська гастрономія в порівнянні — жалюгідна нікчемність.
Але для нас багато страв є шокуючими. Я
вітав рішення уряду КНР про заборону готувати страви з мізків мавп. Уявіть собі: з живої
мавпи витягують мізки, трохи приварюють і
подають напівсирими. Гурмани вважають їх
за делікатес. І мученицька смерть тварини не
псує їм апетиту.
Європейці часто скаржаться, що китайська кухня надто жирна і гостра, тому без запасів імодіуму не обійтися. Хибна думка, бо в
Піднебесній до їжі треба підходити інакше —
не як за біологічною потребою, а як до одного
із засобів насолоди і чуттєвого блаженства.
Схід — штука тонка.
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Свіжа собачатина на вулицях Гуйяна

Сусіди

Крокодили на ринку Гуанчжоу

Лист від батька

Таргани на шанхайському базарі

Найсильніший у Вишгороді...
Андрій ФЕДОСЕНКО, організатор змагань

Марина КОЧЕЛІСОВА
5 вересня — День праці у США,
день народження моєї доньки і 100
років — від дня народження мого сусіди, Юрія Костянтиновича Козярського. Його донька читала лист від
свого батька, котрий вона отримала
вже після його смерті, — і ми разом
плакали. Не говоритиму про чудовий
епістолярний стиль, вже призабутий у
пору комп’ютерних технологій… Мене
вразило інше. От скажіть: вам є що написати своїй дитині; знайти слова, котрі й через багато років читатимуть із
слізьми?
Родина Козярських у Вишгороді —
тато, мама, донька і такса

Інтелігентна родина, дідусь щодня прогулює таксу — таким знали
Юрія
Костянтиновича
співмешканці
п’ятиповерхівки на Симоненка, 5 у Вишгороді. Нечасто приїздили родичі, поводились негучно — ми хіба що бачили
нових людей у дворі.
І от: на сайті Братська, звідки, до речі,
чимало вишгородців у нас додалося, —
спогади старшого сина, Дмитра. Про
батька-керівника і батька-людину. Світлини, автобіографія, посвідчення...
Альбом епохи, в якій, як у кожному
часі, люди — різні. Юрія Козярського, киянина українсько-польсько-бельгійського
походження, можна охарактеризувати
однією рисою: порядність.
Порядні люди
були, є і будуть
завжди. А точну
копію обличчя дочки Юрія Козярського, Тетяни, я
бачила в… Брюсселі
(щоправда,
фламандка
—
учасниця шоу для
туристів — була
майже удвічі вища
на зріст). От і заперечуйте, що всі
люди — брати і
сестри (за Святим
Письмом)...

17-18 вересня 2016 р. в м. Вишгороді на
набережній Київського водосховища проходитиме свято спорту, атлетизму і краси –
Кубок України на звання найбільш фізично
підготовленої людини 2016.
Глядачі побачать надзвичайні протистояння
топ-атлетів України з найбільших афілійованих
клубів CrossFit, зухвалі амбіції, жагу до перемоги серед аматорів та еталон титанів спорту
(категорія МАСТЕРС 40+!). Родзинка змагань — ландшафтні можливості набережної м.
Вишгорода.
Особливість змагань із функціонального
багатоборства (кросфіту) — відсутність спеціалізації. Тобто атлети, виконуючи комплекс,
змагаються в спритності з легкої та важкої атлетики, плавання та гімнастики.
Організатори підготували завдання, в яких
будуть використані як професійне обладнання – гирі, штанги, турніки, кільця і канати, так
і «нестандартні» – бетонні кулі, мішки з піском,
солом’яні тюки.
Змагання проходитимуть два дні. Початок
– о 9:00, 17 вересня. Глядачі і вболівальники
матимуть також змогу отримати приємні подарунки від партнерів. Для цього необхідно буде
показати рівень своєї підготовки в спеціальних конкурсах. Під час проведення турніру між
комплексами заплановані виступи маленьких
спортсменів фітнес-клубу «ТехноФіт», дитячого
колективу народного танцю «Вишеград» Вишгородського ЦТ «Джерело» (17 вересня, 11:00).
У рамках змагань, 18 вересня о 13:00, проходитиме народна забава родом із Фінляндії

Кубок України
– «Забіг з дружиною». Зареєструватись може
кожен прямо на місці – безкоштовно. Вишгородці, покажіть, як ви носите своїх дружин на
руках. Виграш – діжка пива вагою з дружину.
Запрошуємо всіх бажаючих взяти участь
у змаганнях в якості атлетів, уболівальників і
глядачів.
Реєстрація за посиланням:
https://cfcup2016.ticketforevent.com/ua/

Школа і позашкілля

Вишгород

Щоб дерево росло й плодоносило
Сакральний код нації
Оксана МІЩЕНКО
ФОТО — Андрій МАКСІМОВ, «Вишгород», Катерина
ЗУРМА, спеціально для «Вишгорода»

Давньоримський філософ Луцій Сенека якось зауважив: «Заговори, щоб я тебе
побачив». Дуже символічний вислів із глибинним змістом. Бо саме мова, з її колоритним чаром, внутрішньою виразністю та
неповторною мелодією, є піснею людської
душі та сакральним кодом нації.
Українську мову недарма називають найпоетичнішою, бо ввібрала вона в себе все
найніжніше, найвеличніше, наймудріше й
найблагородніше. Сивину віків і генний досвід поколінь, тугу чумаків у далекій дорозі й
розпач кріпаків на підневільній праці, блакить
прозорих небес і золото пшеничних ланів, багрянець світанкових заграв та срібло перлистих рос, міць столітніх дубів, що символізують
силу й непохитність української нації, й тихий
шепіт шовкових трав, гіркоту поневірянь на
чужині й відчуття піднесеності в молитві до
Бога за свій рід, Україну, мир, добро і спокій
на всій планеті.
За влучним висловом Ліни Костенко,
нації вмирають не від інфаркту, спочатку їм
відбирає мову. І на 26-му році незалежності
України, як не прикро, мовна проблема для
нашої країни залишається актуальною. Як
свідчать дані опитування Центру економічних
і політичних досліджень імені О. Разумкова, озвучені у червні 2016 р. інформаційною
службою «Радіо Свобода», кожний третій
громадянин України ще або не знає української, або володіє нею на побутовому рівні.

Особливо – мігранти середнього та літнього
віку з Луганської й Донецької областей чи
Криму.
Як зарадити ситуації? На Вишгородщині
за ініціативи Духовно-просвітницького центру «Спадщина» (координатор – радник голови Вишгородської РДА Степанія Сідляр) і
Благодійного фонду «Покоління» (президент
– депутат Вишгородської міськради Валерій
Виговський) та за підтримки голови Вишгородської РДА Олександра Горгана започатковано безкоштовні курси вивчення української «Мова моя сизокрила!» для всіх охочих.
І перше заняття відбулося минулої суботи
(третього вересня) у Центральній районній
бібліотеці.
Різні причини привели слухачів на заняття. Одних – прагнення освоїти українську,
інших – оволодіти не лише розмовною, а й літературною мовою, когось – розширити свої
знання. Для когось це – принципове питання:
після років удалечині повернулися додому, до
Вишгорода – й хочуть, аби не лише діти, а й
самі вони вросли в українську землю українським корінням. Кілька приїжджих із Росії,
зачаровані українською піснею, хочуть опанувати всі тонкощі мови, дізнатися більше про
традиції, культуру, історію краю, який вони
вже відчувають рідним, навчитися грамотно
писати українською, правильно складати заяви та оформлювати документи.
– Ми хочемо, щоб Україну визнали в Європі й у всьому світі, але нехтуємо найціннішим – рідною мовою, – зауважила Степанія
Сідляр. – Хоча мова – це святі скрижалі, візитівка нашої нації, яку слід берегти, завжди
пам’ятаючи про її рятівну, цілющу, відроджуючу силу.

10 вересня

навальні поїздки по славетних місцях України, музеях, відвідання україномовних заходів,
зустрічі з відомими митцями.
А потім філолог із 40-річним стажем Дора
Тимошевська – наче пісню проспівала, з усіма правильними наголосами – провела перший урок. Учні буквально всотували в себе
й експромт Ольги Дяченко, складений перед
аудиторією, й віршовані рядки неперевершеної Ліни Костенко, й сторінки з життя і творчості Івана Франка, якому присвячений 2016й рік, і цитати із книги В. Мельниченка про
Богдана Ступку – з якими словами треба йти
по життю, кому довіряти, на кого спиратися,
кому молитися.
Дора Григорівна познайомила присутніх
із наявними у бібліотеці виданнями за часів
Незалежності: довідниками та словниками
офографічними, фразеологічними, наголосів, тлумачними, підручниками (зокрема:
«Изучаем украинский язык»). Занурення в
українську завершилося написанням пояснювального диктанту «Слово рідної мови» (за
Василем Сухомлинським), до якого взялися і
ті, хто вперше спробував писати українською,
і ті, хто роками не читав і не писав рідною мовою, і навіть ті, для кого слово – це професія
(аби ще раз перевірити свої навички).
Наразі, як поінформували організатори,
заняття розпочинатимуться в Центральній районній бібліотеці для дорослих (м.
Вишгород, вул. Н. Шолуденка, 8, другий
поверх) щосуботи о 10-ій год. ранку. Записатися на них може кожний охочий за тел:
067-603-54-81 (Степанія Сідляр).

Відома поетеса, почесний громадянин
Вишгорода Ольга Дяченко радо підтримала
ініціативу. «Добре, що на Вишгородщині ще
є небайдужі люди і влада підтримує цінні починання, – сказала вона. – Адже народ без
мови – будинок без фундаменту. Дмухнув вітер – і розлетілися люди, наче цеглини, по світу. І розвалився спільний затишний будинок».
Валерій Виговський пообіцяв усіляко підтримувати діяльність безкоштовних курсів. І
нагадав відомий вислів: скільки української
мовної території, стільки й української державності. «Держава відбудеться тоді, коли
ми виховаємо патріотів, гордих за свою мову,
землю, націю», – наголосив він. І побажав,
щоб ця ініціатива стала дбайливо висадженим деревом, яке б росло на Вишгородщині
й плодоносило.
Організатори розповіли, що в планах – не
тільки уроки української мови, а й цікаві піз-

Більше фото див. на сайті
газети «Вишгород»

ФізкультУРА

Про безпеку — у формі гри

Оголошується набір
дітей 2005-2011 р. н.
у секції футболу...
Валерій СИДОРЧУК,
заступник директора з навчальнотренувальної роботи «КП УФКС»

ФОТО — Андрій МАКСІМОВ, «Вишгород»

7 вересня на площі перед адмінбудинком
було гамірно від дитячих емоцій та сирен
поліцейської машини. За підтримки міського голови Олексія Момота працівники Вишгородського відділку поліції влаштували
справжнє свято для учнів 2-3 класів.
Діти жваво відповідали на запитання поліцейських та намагалися пригадати якомога
більше правил безпечної поведінки на вулиці,
разом із патрульними оглянули поліцейський
автомобіль та опановували включення сирени.
А закріпили знання на практиці — між імп-

ровізованих світлофорів, переходів та перехресть. Ознайомилися із основними дорожніми
знаками.
Присутні дорослі і самі із задоволенням
включились у гру і зазначили, що подібні заходи дають позитивний результат. Це чудова альтернатива дещо нудним і одноманітним лекціям
про поведінку на дорозі. По завершенню працівники поліції пригощали малечу морозивом.
За словами начальника Вишгородського ВП
Павла Панфьорова, такі методи допомагають
покращити рівень культури і безпеки на дорогах. Адже, якщо до чіткого виконання Правил
дорожнього руху привчати змалечку, в старшому віці їх не порушують.

Вишгород художній

Футбольний клуб «Чайка» (Вишгород) продовжує набір дітей від 5
до 13 років.
Запишись сьогодні!
Тренери:
2003 р. н. — Євген Сергійович
(068) 855-11-72
2004 р. н. — Валерій Валерійович
(050) 997-48-04
2005 р. н. — Сергій Олександрович (093) 239-99-52
2006 р. н. — Віталій Григорович
(050) 678-17-61
2007 р. н. — Олександр Володимирович (067) 834-61-89
2008 р. н. — Юрій Юрійович (063)
578-87-42
2009 р. н. — Олег Романович (063)
154-50-84
2010 р. н. — Валерій Валерійович
(095) 685-27-10
2011 р.н – Дмитро Демченко (063)935-14-27.
Усі заняття проводять досвідчені
спеціалісти. Приходьте до нас на пробне тренування та переконайтесь, що
зробили правильний вибір.
Радість дитини від корисних занять — найкраща нагорода для батьків!

Футбольні новини
Вихованці ФК «Чайка» (2000 р. н), яких
тренує Валерій Сидорчук, минулими вихідними
у першості м. Києва перемогли з рахунком 1:0
«ДЮСШ-21» м. Києва.
***
На щорічному відкритому Кубку Оболоні
ФК «Чайка» (2008 р. н.) потрапив у групу із командами «Локомотив-Київ» та СДЮШОР-зміна
Оболонь.
Усі три команди набрали по три очка, але
за різницею забитих/пропущених голів вишгородські футболісти зайняли перше місце у групі
та вийшли у півфінал. У півфіналі зустрілись із
«Каскад Бровари». По пенальті перемогли та вийшли у фінал, але програли клубу «Фортуна» (м.
Київ) – 2:0.
***
Команда 2008 р. н. вперше в історії м. Вишгорода вийшла у фінал Першості Києва серед
40 команд-учасників. У фіналі гратимуть із ФК
«Зірка».
Стежте за анонсами.

… та інших видів спорту
Комплексна дитячо-юнацька спортивна школа, яка знаходиться в структурі «КП УФКС»,
окрім футболу, має ще декілька відділень (настільний теніс, хортинг, кікбоксинг, хокей із шайбою), де працюють кваліфіковані тренери. Тож
усіх дітей, які бажають займатися цими видами
спорту, запрошуємо до занять.
Детальніше за тел:
хортинг – Віктор Шубка (063) 583 35 89
хокей із шайбою – Сергій Рублівський (067)
264 94 99
кікбоксинг – Сергій Шпак (097) 808 09 30
настільний теніс – Володимир Сидорчук
(067) 746 65 12.

Лідія ШКУРКО,
заступник директора ВРСЗОШ
«Надія»
ФОТО — Анна ПІНЧУК,
спеціально для «Вишгорода»

Малюємо друзів-дельфінів
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На Вишгородщині започатковано безкоштовні
курси вивчення української «Мова моя сизокрила!»

Сигнали служби 102

Торі ШУМ

2016 року

У другий день вересня в центрі
нашого міста, у затишному парку
біля пам’ятника Тарасу Шевченку,
відбувся флеш-моб «Малюємо друзів-дельфінів».
Маленькі художники зі школи для
дітей із особливими освітніми потребами «Надія» малювали свої враження, які одержали від відвідування
дельфінарію та плавання разом із
незвичайними тваринками. Такий
важливий подарунок — дельфінотерапію — наші учні отримали від міжнародного благодійного фонду «Жовто-

блакитні крила» завдяки фінансовій
підтримці дитячого фонду Німеччини
ChildFund Deutschland і організації
Lipoid.
На початку навчального року
Представники фонду ініціювали проведення особливого заняття. Діти сиділи за справжніми мольбертами та зображували цікавий світ дельфінів. До
малювання долучилися батьки учнів
і мешканці міста, які з цікавістю підходили до незвичайного «художнього
куточка». Кожен малюнок був створений не тільки дитячими руками, а й
серцем, проникнутий любов’ю та вдячністю до унікальних створінь Природи.
Провела цей незабутній урок образотворчого мистецтва на свіжому
повітрі учитель школи Світлана Попович (на знімку).
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2016 року

Вишгородський вальс

Ліра

Як живеш, ветеране?..

Вишгород
Особисте

У вогнях вечірніх рідне місто
Від усіх турбот відпочива.
В нас сьогодні зустріч урочиста,
І душа так радісно співа.
Приспів:
Вишгородський вальс
В надвечірній час
Зачарує нас,
Закружляє нас.
І в задумі Вишгород до мене
Промовляє віщії слова:
Тут, на цій землі, колись буремній,
Пам’ять про історію жива.
Приспів.
Гаснуть в небі зорі променисті,
Серце повне відгуком пісень...
Я веду розмову з рідним містом
І вдивляюсь у майбутній день.
Приспів.

Матері
Ганна ДМИТРЕНКО,
м. Вишгород
О матінко, мамо, прости мене, рідна,
за серце жорстоке моє,
За те, що слова були гострі, мов лезо,
і ранили серце твоє.
Де взяти слова, де знайти таку силу,
щоб час повернути назад,
Щоб знов подивитись в твої очі щирі,
торкнути вуста ще хоч раз.
Не можу змиритись, не хочеться вірить,
у те, що тебе вже нема.
Що більше не зможу просити прощення,
як я всім прощаю сама.
Я буду просити у Господа Бога
Небесного Царства душі,
Бо ти горювала в житті повсякденно,
трудившись на рідній землі.
То ж спи сном спокійним, моя лише мамо.
Я в серці тебе збережу.
І буду молитись за душу стражденну,
за вічний твій спокій в раю.

Вишгородський
Будинок ветеранів
запрошує бажаючих (безкоштовно) до ансамблю ліричної пісні, ансамблю бального танцю, клубу гумористів.
Тел: (04596) 5-22-42, (099) 363-98-22
Адреса: м. Вишгород, вул. Б. Хмельницького, 7 (2 секція, вхід з боку проїжджої частини, вивіска «Вишгород — наш дім»)

Вічна пам’ять

Валентині
МОНЧЕНКО
Ольга ДЯЧЕНКО
У світлий день пішла людина світла,
Покликав Бог її на небеса.
Вона так прагла, щоб земля ця квітла,
І словом — возвеличена краса.
Шкільний дзвінок до діток вів щорічно,
Багато літ їй вересень зорів.
Учителька розумне, добре, вічне
Посіяла у тисяч школярів.
Її остання вереснева днина
Немов озвалась на шкільний дзвінок,
Учителька тепер уже вестиме
Для янголів вкраїнської урок.
Вклоняємося в шані і печалі.
Земля хай буде, рідна, Вам пером.
Ми Ваше слово понесемо далі,
Щоб проростало мудрістю й добром!..

Співчуття
У перший день осені, в День свята першого шкільного дзвоника перестало битися серце
МОНЧЕНКО Валентини Миколаївни – талановитого учителя української мови і літератури,
майстра своєї справи, чуйної, життєлюбної людини, доброї колеги.
У ці скорботні дні висловлюємо глибоке
співчуття рідним та близьким покійниці. Світла
пам’ять про Валентину Миколаївну назавжди
збережеться в наших серцях.
Педагогічний колектив
Вишгородської ЗОШ І-ІІІ ст. № 1

12 вересня 2016 року о 19:00 на вул.
Дніпровській, 1 (перукарня) — загальні
збори жителів будинку щодо нежитлового
приміщення загальною площею 49 кв. м.
Прохання до всіх співвласників буд.
№1 бути присутніми на зборах

Невигадані історії
Ольга ДЯЧЕНКО
Не варто очкувати від моєї розповіді
інтригуючого сюжету творів Агати Крісті
чи непередбачуваних колізій, як у детективах Конан Дойля. Мій Шерлок Холмс —
у роздумах.
Несподівана знахідка серед купи записників — зошит у чорній обкладинці —
навіяла невеселі спогади про далеке літо
дев’яностих. Невимовне горе зібрало нашу
велику родину в осиротілому оселю моєї
двоюрідної сестри. Її, молоду і красиву, проводжали в останню мандрівку
небесами.
Із нашого родинного
дерева опала ще одна засохла гілочка. Раптова
смерть доньки враз зістарила життєлюбну (імена
змінено з етичних міркувань) тьотю Валю. Вона
закам’яніла біля труни і все
щось беззвучно шепотіла
до своєї кровиночки. Мов не вірила, що більше ніколи не почує її голосу, не пригорне у
радості й печалі.
Мені той літній день видиться, мов у тумані. Ніхто не міг збагнути, яка невиліковна
хвороба забрала від нас красуню й розумницю? Діагноз — цукровий діабет — прозвучав
надто непереконливо. При ефективному лікуванні і дотриманні дієти хворі тримаються
багато літ. Проте ми багато чого не знали
про життя такої упевненої в собі і щасливої
жінки.
Якось тьотя розповіла, що після закінчення педучилища Люся вчителювала в такому пеклі, з якого родичі ледве її вирвали. У
деяких регіонах тодішньої України до вчителів з центральної частини країни ставилися
насторожено-негативно.
На цьому педагогічний шлях Люди завершився. Сестра вийшла заміж за односельця,
військового, і тривалий час вони проживали
за кордоном, за місцем його служби.
Після демобілізації отримали квартиру в
місті, де облаштували затишне сімейне гніздечко.
Ми іноді навідувалися до нашої гостинної і завжди усміхненої сестри. Вона була чудовою кулінаркою, гарно вишивала і в’язала
різні речі, навіть багатьом родичам. А співала!..
Неабиякий смак відчувався і в дизайні
квартири. На ті часи блиск кришталю у меблевій стінці і дорогі килими, певно, засліплювали багатьох заздрісників.
Неждано-негадано найкращою подру-

Таємниця чорного зошита
гою і порадницею Люсі стала Сонька — сусідка, заміжня, із двома нащадками. Немовби для укріплення дружніх стосунків вона
передбачливо узяла кумою для малолітнього сина хазяйку багатої оселі.
Ось тут і закрутилося колесо сусідської
любові. Вилазки на природу, рибна юшка і
шашлики з гарною випивкою не обходилися без запопадливої сусідки. Біля чоловіків
вона щебетала, примовками та жартами
туманила захмелілі голови (щоб не пеклися
на сонці, супроводжували в холодок), а сама
ретельно накривала імпровізовану поляну із куминої щедрої корзини.
При чаркуванні неодмінно
підносила й Люсі, щоб підтримувала дружне товариство.
Сестра спиртного не вживала, та й спеку погано переносила.
Сонька не обминала нагоди підкреслити, яка кума
слабачка й ігнорує їхній гурт.
А чоловіки — мов белени
об’їлися. Дебелу мужикувату Соньку з її непристойними анекдотами та відвертими натяками на неабиякий темперамент ставили
взірцем для решти жінок компанії.
Про це мені згодом розповіла одна з
них. Отой дурман незвіданого блаженства
від «вогонь»-баби переміг і тверезий розум сестриного чоловіка. Він немов оглух
і осліп. Сонька стала ледь не членом сім’ї.
Заявлялася у будь-яку годину дня і ночі, безцеремонно господарювала по кухні, нібито
по-особливому вміла заварювати чай і каву.
Сестра мовчки терпіла таке «близьке»
сусідство, бо чоловікові Сонька стала сонцем і місяцем. Із тим чудовиськом міг засиджуватися й до ранку, хоча вдома її чекав
власний благодійник. Теж, певно, із замком
на язиці, ключ від якого упевнено тримала
приборкувачка і дресирувальниця покірних
левів.
Набридливі візити й особливі чаї сусідки
стали для сестри постійним стресом.
Люсю терміново поклали в лікарню. Напориста сусідка не відступила й тут від свого
загарбницького плану.
Приходила в лікарню із Миколою і дуже
бідкалася слабким здоров’ям куми. У хворої
ж після Соньчиних зміїних укусів та байдужих поглядів чоловіка піднімалася температура, мороком застеляло очі. Не бачити б їх
обох і не чути. І коли вона матиме спокій?
Отаку, немічну, знервовану, й відпустили Люсю додому під опіку «дорогих» людей.
«Турботливий» чоловік домовився з лікарем, який відвідуватиме дружину вдома і

стежитиме за перебігом хвороби.
Одного дня ми навідалися до сестри і не
повірили своїм очам. Змарніла, виснажена,
вона не могла говорити, її хитало на всі боки
і хилило на сон.
Ослаблений організм залишали останні
сили. Під час похорону мені стало погано, я
ледве дісталася кухні за ковтком води. Там
застала лікаря. Він швидко причинив двері і
схвильовано тикав пальцем у цифри розгорнутого зошита в чорній обкладинці:
— Гляньте! Оце — рекомендована доза
прийому ліків, а поряд — скільки вона вживала (За його проханням Люся нишком фіксувала кількість випитих пігулок і зберігала
зошит під подушкою. Він його забрав і приховав на кухні). Доза прийнятих ліків набагато перевищувала призначених лікарем.
«Милосердні доглядачі» добре постаралися. Я забрала зошит подалі від очей вдівця та його відданої посібниці. Коли родичі
оплакували небіжчицю, в одній із кімнат
Сонька з Миколою пригощалися і весело обговорювали якість страв.
Ще Люсин слід не прохолов, а кума самовіддано втішала вдівця, а потім і документально стала хазяйкою чужого добра.
Швидко потьмянів кришталь і згорнулися та
зникли дорогі килими…
Через багато літ на кладовищі побачила
скромну могилу сестри, а перед нею —мармурову плиту з портретами усміхнених Миколи та Соньки. Поглумилися й над останнім
прихистком зрадженої жінки.

Живемо ЗДОРОВО

Пожежа на Київській ГЕС
ДЖЕРЕЛО: сайт КОДА
8 вересня в межах потужностей Філії «Каскад
Київських ГЕС та ГАЕС» ПАТ «Укргідроенерго»,
відбулися показові об’єктові навчання: удосконалювали функціонування територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту.
У заходах взяли участь голова та керівний склад
Київської ОДА, представники обласної комісії з питань ТЕБ та НС, начальники спеціалізованих служб
цивільного захисту, голови райдержадміністрацій
Київщини, оперативно-рятувальні підрозділи ДСНС
Київщини та інші зацікавлені служби.
Тема комплексного об’єктового навчання — «Дії
адміністрації, керівного та особового складу спеціалізованих служб об’єктових формувань цивільного
захисту у випадку порушення цілісності каркасу силової установки, з подальшим розливом мастила та
виникненням пожежі в умовах особливого періоду та
проходження паводку» — була обрана не випадково.
Гідроакумульована електростанція є стратегічним
об’єктом, тож подібні тренування дозволять змен-

Червоний Хрест — на варті

Допоможи врятувати життя!

Початок третього тисячоліття водночас зі сподіваннями на
краще кинув нам небезпечний виклик — стихійними лихами,
аваріями, катастрофами та військовими діями на Сході країни.
Щоденно в аваріях на виробництві і в побуті, а також під час
стихійного лиха, урагану чи землетрусу гинуть чиїсь близькі,
дорогі люди. Часто це трапляється лише тому, що поруч не знайшлося людини, котра могла б фахово надати першу допомогу.
Червоний Хрест, розуміючи важливість готовності населення до
реагування на надзвичайні ситуації та зменшення їх наслідків, уже
котрий рік поспіль реалізує програму навчання населення наданню
першої допомоги.
Відповідно до ст. 9 Закону «Про Товариство Червоного Хреста
України» — за ініціативи Київської ООТЧХ, Вишгородської РДА,
Вишгородської РОТЧХ, Громадської ради при Вишгородській РДА та
Координаційної волонтерської ради Вишгородського району — створено два загони швидкого реагування для надання першої допомоги
постраждалим при надзвичайних ситуаціях техногенного, природного чи соціального характеру.
Основні завдання загону — проведення гуманітарних операцій із
надання постраждалим першої допомоги, медико-соціальної та психологічної підтримки. А також участь у проведенні евакуації населення, яке постраждало внаслідок надзвичайної ситуації, організація таборів для тимчасового розміщення постраждалих, пунктів для
їхнього харчування, створення резервних запасів — медикаментів,

ПЕРЕЦЬ…
Перець – це одна з найкращих кандидатур серед овочів для консервування. Такі
заготовки готуються досить просто і швидко. Поруч із традиційними рецептами пропонуємо найоригінальніші їх варіанти. Отож,
перець…
…ПАРЕНИЙ
Знадобиться : солодкий перець, розсіл
– на 1 л води по 1 склянці олії рослинної,
оцту столового, цукру, перець мелений і сіль
– за смаком, лавровий лист, на кожну банку
– по 1 зубчику часнику.
Очистити перці від насіння, довільно нарізати, крупно або дрібно – за бажанням.
Для розсолу в киплячу воду влити олію, додати цукор, оцет, перець, лавр, сіль. У киплячий розсіл покласти перець, проварити
5 -10 хв . У стерилізовані банки укласти по
зубчику часнику і викласти обсушений перець, притиснути його ложкою злегка до появи соку, потім банки закатати.
…КАРАМЕЛІЗОВАНИЙ ІЗ РОЗМАРИНОМ
Знадобиться : 1 кг болгарського перцю,
180 мл оцту 9%, 3-4 лаврових листочки, 2
склянки коричневого цукру (500 г ), по 1 ч.
л. сушеного розмарину, чорного меленого
перцю і солі.
Промити й нарізати перець на смужки
по 1 см шириною або кубиками, викласти в
сковороду, додати оцет, цукор, сіль, розмарин і лавр, довести до кипіння. На слабкому
вогні проварити півгодини, помішуючи, до
карамелізації перцю, прибрати з плити, викласти в стерилізовані банки, остудити, закупорити і прибрати на зберігання в холод.
…ЗАСОЛЕНИЙ ІЗ ОГІРКАМИ
Знадобиться: 10 кг солодкого перцю,
100- 150 г кропу з насінням, 15-20 огірків,
2-3 головки часнику, розсіл – 10 л води, 200400 г солі.
Зрізати кінці перцю, видалити насіння, один залишити з насінням, розрізати
уздовж навпіл. Середнього розміру огірочки
наколоти виделкою кілька разів, промити й
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Ситуація

шити масштаби можливої надзвичайної ситуації.
Умовна пожежа «виникла» у силовому трансформаторі об’єкта. Диспетчер отримав сигнал про загорання і повідомив про це керівному складу ГЕС,
ГАЕС та іншим зацікавленим суб’єктам забезпечення цивільного захисту. Далі відключили силові кабелі
(напруги) та викликали добровільну пожежну дружиниу об’єкта. Ввімкнули автоматизовану систему пожежогасіння. В цей же час «відбулося» аварійне відключення семи гідроагрегатів та виникла «загроза»
переповнення Київського водосховища.
Щоб уникнути надзвичайної ситуації, до робіт
залучили аварійну бригаду скиду води. Пізніше надійшла інформація про розмиття підводної частини
відвідного каналу та свою роботу з обстеження розпочав водолазний підрозділ ДСНС Київської області,
що тісно співпрацює з підрозділом водної поліції.
Завдяки злагодженим та згрупованим діям
усіх задіяних сил та засобів, що брали участь у
об’єктових навчаннях, умовну надзвичайну ситуацію
вдалося ліквідувати – тобто уникнути масштабної катастрофи.

Валентина КАШКА

Дім. Сад. Город

10 вересня

ФОТО – Андрій МАКСІМОВ, «Вишгород»

Вишгород

продуктів, питної води тощо.
Члени загону ТЧХУ мають поділяти та виконувати основоположні принципи міжнародного руху Червоного Хреста і Червоного Півмісяця — гуманність, неупередженість, нейтральність, незалежність,
добровільність, єдність та універсальність.
У рамках програми «Регіональна ініціатива з охорони здоров’я»
в минулому році на базі дочірнього підприємства НККАТ «Трест
«Південатоменергобуд» пройшли навчання-тренінг із надання першої допомоги представники підприємств, організацій міста та району: ТОВ «Чіпси Люкс», Вишгородське МКП «Водоканал», ТОВ
«Хенкель Баутехнік (Україна)», ТОВ «Кен-Пак (Україна)», «Каскад
Київських ГЕС і ГАЕС», відділ виконавчого ВДФССНВ. У 2016 р. пройшли навчання учні шкіл району і діти із зони воєнного конфлікту, які
відпочивають у таборі «Лісова застава», працівники ТОВ «Кен-Пак»
та новостворений загін швидкого реагування м. Вишгорода.
«Приємно, що керівники підприємств зацікавлені у навчанні
своїх працівників здобувати нові знання та навички і несуть відповідальність за здоров’я та життя колег, — зазначає голова Вишгородської РОТЧХ Ірина Правдива, — адже допомогти потерпілим у перші
години нещастя зможе той, хто володіє спеціальними навиками та
вміннями. Тому Товариство Червоного Хреста продовжує програму
навчання населення щодо надання першої допомоги, за якою, окрім
теоретичних, проводяться і практичні заняття з різними групами населення».
Звертайтесь за адресою: м. Вишгород, вул. В. Симоненка, 5,
тел: (04596) 52-638.

Заготовки на зиму
нарізати гілочки кропу довжиною 10 -15 см.
Скласти перець, огірки, кріп, часник як
можна щільніше в широку ємність, накрити
кружечком і покласти зверху вантаж. Влити
гарячий розсіл, залишити все солитися на
2-3 дні при кімнатній температурі, потім прибрати в холод.

…СОЛОДКО-ГОСТРИЙ
Знадобиться: 2,5 кг болгарського перцю, маринад – 150 г рослинної олії, 50 г оцту
30%, 6 чорних перців горошком, 5 зубчиків
часнику, 1 склянка цукру, 1/2 ст. л. солі.
Часник очистити і грубо порізати, часточками нарізати очищений від насіння солодкий перець. Маринад довести до кипіння, покласти перець, прокип’ятити 5-7 хв.
Укласти разом із маринадом у стерилізовані
банки, закупорити.
…ЧАСНИКОВИЙ
4-4,5 кг солодкого червоного перцю,
по 5 лаврових листочків і гілочок свіжого
кропу, 25 зернин чорного перцю, 4 л води,
2 склянки оцту білого винного, 15 зубчиків

часнику, 6 ст. л. солі.
У киплячій воді розчинити сіль, прибрати з плити, влити оцет. Перці розрізати
уздовж, видалити плодоніжки і насіння, нарізати соломкою по 1,5 см завтовшки. У
кожну з 5 стерилізованих банок ємністю 1
л покласти по 5 насінин перцю, 6 половинок
зубчиків часнику (розрізати кожен навпіл),
по 1 лавру і гілочці кропу.
Викласти перець у банки, влити розсіл,
не доходячи до горлечок банок 1,5 см, простерилізувати в ємності з киплячою водою.
Закупорити кришками, дати охолонути і
зберігати в прохолодному місці.
…МАРИНОВАНИЙ
Перець болгарський – 1 кг, вода – 0,5 л,
соняшникова олія рафінована – 30 мл, столовий оцет – 3 ст. л, цукор – 4 ст. л, сіль – 1
ч. л., часник – 6 зуб.
Перець миємо, видаляємо плодоніжку,
насінну коробочку й мембрани. Ріжемо навпіл або довільно (краще брати перець різних кольорів). Кладемо в окремий посуд.
Миємо й стерилізуємо банки.
Маринад. У каструлю з водою додаємо
олію й оцет, сіль і цукор. Доводимо до кипіння й пробуємо. Якщо мало цукру або солі
– додаємо за смаком.
У киплячий маринад порціями опускаємо нарізаний болгарський перець і варимо
15-20 хв. Щоб він був більш хрусткий, час
готування зменшіть.
2-3 зубчики часнику кладемо на дно
стерилізованої банки і заповнюємо її у міру
готування перцю.
Коли весь перець розкладений по банках, заливаємо його маринадом. Закручуємо банки кришками. Перевертаємо верх
дном і накриваємо теплою ковдрою або
рушником. Залишаємо, поки не охолонуть.
Заготовлюйте солодкий перець на зиму
за оригінальними рецептами, дивуйте рідних і близьких.
Приємних заготовок!

Термометр

Про безкоштовні
ліки для пільговиків
Оксана МОРОЗОВА,
головний лікар КЗ «ВРЦ ПМСД»
За законодавством України, певні пільгові категорії населення мають право на безкоштовні ліки. На жаль, держава, проголошуючи
чудові закони, не завжди в змозі підкріпити їх
матеріально. Тобто — коштів на придбання ліків для пільгових категорій у Вишгородському
районі немає.
Та місцева влада не стоїть осторонь проблем
мешканців міста і району. Так, Вишгородська районна рада розробила та 02.06.2016 р. рішенням
№ 90-09-VII затвердила Програму медичного забезпечення пільгових та соціально незахищених
верств населення.
На безкоштовні медикаменти із районного бюджету виділено на 2016 рік:
— для діток віком від народження до 3-ох років
– 20 тис. грн;
— дітям-інвалідам віком до 16 років — 350 тис.
грн;
— інвалідам війни, учасникам АТО — 130 тис.
грн.
Постановою Кабінету Міністрів України від
02.07.2014 р. № 240 та Наказом Міністерства
охорони здоров’я № 606 від 18.09.2015 р. визначено перелік лікарських засобів, які можуть бути
придбані (закуплені) медичними установами за
кошти державного та місцевого бюджетів. На ці
препарати має бути референтна ціна (тобто дозволена державою межова сума).
Відповідно до цих підзаконних актів — Комунальний заклад «Вишгородський районний
центр первинної медико-санітарної допомоги»
із КП «Вишгородська центральна районна аптека № 23» (на вул. Н. Шолуденка, 6 у Вишгороді)
уклали три договори на відшкодування витрат на
лікарські засоби для пільговиків. Тобто аптека закуповує, а КЗ «ВРЦ ПМСД» відшкодовує вартість
медпрепаратів.
Таким чином — батьки дитини віком до 3-ох
років або дитини з обмеженими можливостями
мають звернутися по рецепт необхідного препарату до завідуючої Вишгородської медичної амбулаторії Тетяни Сафонової (каб. 104, перший поверх
будівлі Вишгородської поліклініки за адресою: м.
Вишгород, вул. Ю. Кургузова, 1). Зазвичай батьки
надають висновки обласних фахівців — на підставі яких здійснюється замовлення ліків. (Те ж саме
стосується і «чорнобильців» І і ІІ категорії.)
Інваліди війни та учасники АТО звертаються
до дільничного терапевта Вишгородської медичної амбулаторії Карини Бутікової (каб. 104, другий поверх будівлі Вишгородської поліклініки за
адресою: м. Вишгород, вул. Ю. Кургузова, 1). Докладніше – за тел: (04596) 25 822 (з 9:00 до 17:00
у пн-пт).
Лікар рекомендує те, що є у наявності — за затвердженим переліком. Іще раз нагадаю: держава
дозволяє купувати далеко не всі лікарські засоби.
Кожен охочий може перевірити це на сайті Міністерства охорони здоров’я України (фармсектор,
реєстр оптово-відпускних цін на лікарські засоби): http://www.moz.gov.ua/ua/portal/mtph_register_
prices_drugs/
Інших медпрепаратів ми ні виписати, ні купити
не маємо права. Та маємо те, що маємо, — і треба
з розумом використовувати ситуацію. Так, як це
зробила районна влада, врахувавши пропозиції
міського депутата Олексія Черняхівського та громадського активіста Олександра Талалаєва.
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2016 року

Високошвидкісний Інтернет МТМ. Тел.: (093) 366-16-66; (095) 545-15-33; (098) 201-22-66
ПО Н Е ДІ ЛО К , 1 2 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, 11:00, 12:20
«Мiняю жiнку - 6»
14:10 «Слiпа»
14:45, 15:45 «Сiмейнi
мелодрами - 6»
17:10 Т/с «Уламки щастя»
20:30, 00:00 «Чистоnews
2016»
21:00 Т/с «Свати – 6»
22:00 «Грошi»
UA:ПЕРШИЙ
6:00 ПРОФIЛАКТИКА
09:00 Пляжний футбол.
Вiдбiрковий турнiр
до фiнальної частини
чемпiонату свiту. Фiнал
09:50 Нацiональний
вiдбiр до дитячого
пiсенного конкурсу
Євробачення-2016
13:00, 21:00 Новини
15:40 Яскравi моменти
Рiо-2016
16:00 ХV Лiтнi

Паралiмпiйськi iгри. Легка
атлетика. Настiльний
тенiс
19:30 Студiя.
Паралiмпiада 2016
20:40 ХV Лiтнi
Паралiмпiйськi iгри.
Пауерлiфтинг
21:30 ХV Лiтнi
Паралiмпiйськi iгри.
Фехтування. Настiльний
тенiс. Плавання. Легка
атлетика
23:00 Пiдсумки
23:15 Золотий гусак
23:50 На слуху
ТРК «УКРАїНА»
6:50, 07:15, 08:15 Ранок з
Україною
07:00, 08:00, 09:00, 15:00,
19:00 Подiї
10:50 Реальна мiстика
11:50 Х/ф «Волошки для
Василини»
13:45, 15:30 Т/с «Пiдмiна
за мить»
18:00 Т/с «Спiвачка»
19:45 «Говорить Україна»
21:00 Х/ф «Фото на
недобру пам’ять»
23:00 Подiї дня

23:30 Х/ф «Потрошителi»
ТОНіС
6:30 «Вiдлуння»
07:00, 16:10 Зоопарки
свiту
09:50, 16:50 «Алло,
лiкарю!»
11:15, 19:50 Д/ф
«Щоденники Другої
свiтової вiйни: день за
днем»
13:45, 21:40 Мова тварин
14:40, 22:10 Природа
сьогоднi
17:45 Чарiвнi свiти
18:15 «Iпостасi спорту»
18:40 В гостях у Д.
Гордона. В. Стєклов
21:00 Сироти дикої
природи
23:10 Сили природи
00:00 «Життя на Вершинi»
ТЕТ
6:50 М/с «Дора i друзi.
Пригоди в мiстi»
07:35 М/с «Ескiмоска»
08:00 МультMIX
.10:10 М/с «Клуб Вiнкс:
Школа чарiвниць»
10:40 М/ф «Клуб Вiнкс:

Таємниця морської
безоднi»
12:10 Х/ф «Пастушка»
13:30 Одного разу пiд
Полтавою
15:00 Т/с «Домашнiй
арешт»
16:35, 22:00 Країна У
17:55, 23:00 Панянкаселянка
20:00 Танька i Володька
21:00 Т/с «Кухня»
00:00 Т/с «Свiтлофор»
СТБ
6:45, 16:00 «Все буде
добре!»
08:45 «Все буде смачно!»
10:40, 18:30 «За живе!»
11:50 Х/ф «Здрастуйте
Вам!»
14:00 «Слiдство ведуть
екстрасенси»
18:00, 22:00 «ВiкнаНовини»
20:00, 22:35 «Хата на
тата»
00:35 «Один за всiх»
НТН
9:00 «Кримiнальнi
справи»

09:55, 17:25 Т/с
«Детективи»
10:55 Х/ф «Знову
невловимi»
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»
НОВИЙ КАНАЛ
6:00, 08:50 Kids Time
06:02 М/с «Пiнгвiни
Мадагаскару»
08:52 М/ф «Три богатирi
та Шамаханська цариця»
10:20 М/ф «Шрек»
12:15 М/ф «Шрек 2»
14:05 Т/с «Не родись
вродлива»
18:00 Абзац
19:00 Ревiзор
22:00 Страстi за
ревiзором
МЕГА
6:50 Дзеркало iсторiї
08:50 Мiй дiм - вбивця
09:50 Мисливцi за змiями

10:40 Вражаючi кадри
12:30, 18:10 Правила
життя
13:20, 19:00 У пошуках
iстини
14:10 Мiстична Україна
15:10, 19:50 Нечисть.
Енциклопедiя мiфiв
16:10 Поплiчники Гiтлера
17:10, 22:40 Смертельна
зустрiч
20:50 Шукачi скарбiв
21:40 Пiдводний рай
23:30 Poker
ТРК «КИїВ»
7:00 «Ранок по-київськи»
09:30 «Київ музика»
13:00, 15:00, 17:00, 19:00,
21:00, 23:00 «СТН»
13:10, 15:10 «Громадська
приймальня»
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»
K1

6:30 «TOP SHOP»
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 «Орел i Решка.
Ювiлейний сезон»
16:00 «Три сестри»
17:15 «Розсмiши комiка»
18:15 «Звана вечеря»
19:10 «Орел i Решка.
Шопiнг 2016»
21:00 «Орел i решка.
Навколосвiтня подорож»
22:00 Х/ф «Хай щастить,
Чаку»
00:00 Х/ф «Блондинка i
блондинка»
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, 12:25, 21:00 Т/с
«Райськi яблучка. Життя
триває»

13:20 «Судовi справи»
14:20 «Сiмейний суд»
16:10 «Жди меня.
Украина»
18:00, 19:00 «Стосується
кожного»
20:00 «Подробицi»
22:50 Т/с «Секта»
ICTV
08:45 Факти. Ранок
09:15 Надзвичайнi
новини. Пiдсумки
12:30, 13:20 Дивитись
усiм!
12:45, 15:45 Факти. День
13:55, 16:20 Х/ф «Супер
8»
16:40 Х/ф «Макс Пейн»
18:45, 21:05 Факти. Вечiр
19:20 Надзвичайнi
новини
20:20 Бiльше нiж правда
21:40 Т/с «Пес»
22:30 Свобода слова
5 КАНАЛ
6:25, 18:45 Мiсцевий час
06:35, 17:50 Час громади
06:43, 08:20, 21:25, 00:15
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 «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 «Секретнi
матерiали»
19:20 «Цiлком таємно»
20:00 Х/ф «Осине гнiздо»
22:00 Т/с «Перевiзник 2»
23:00 Х/ф «В тилу ворога»

ВI В ТО Р О К , 1 3 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, 11:00, 12:20
«Мiняю жiнку - 6»
14:10 «Слiпа»
14:45, 15:45 «Сiмейнi
мелодрами - 6»
17:10 Т/с «Уламки щастя»
20:30, 00:00 «Чистоnews
2016»
21:00 Т/с «Свати – 6»
22:00 «Життя без обману»
00:20 Х/ф «Вiкiнги - 2»
UA:ПЕРШИЙ
6:00, 07:00, 08:00, 13:00,
21:00 Новини
09:00 ХV Лiтнi
Паралiмпiйськi iгри.
Плавання. Легка
атлетика. Настiльний
тенiс
12:00 Уряд на зв’язку з
громадянами
13:30 Казки Лiрника
Сашка
13:40 Школа Мерi
Поппiнс

14:50 Д/ф «Давид
Черкаський. Людинаджаз»
15:40 Яскравi моменти
Рiо-2016
16:00 ХV Лiтнi
Паралiмпiйськi iгри. Легка
атлетика
19:30 Студiя.
Паралiмпiада 2016
20:40 ХV Лiтнi
Паралiмпiйськi iгри.
Фехтування
21:30 ХV Лiтнi
Паралiмпiйськi iгри.
Фехтування. Плавання.
Легка атлетика
23:00 Пiдсумки
23:15 Золотий гусак
ТРК «УКРАїНА»
6:00, 10:50 Реальна
мiстика
07:00, 08:00, 09:00, 15:00,
19:00 Подiї
07:15, 08:15 Ранок з
Україною
09:15 Зiрковий шлях
11:50 Х/ф «Фото на
недобру пам’ять»
13:45, 15:30 Т/с «Жiночий
лiкар 2»
18:00 Т/с «Спiвачка»

19:45 «Говорить Україна»
21:30 Футбол. Лiга
Чемпiонiв УЄФА
«Динамо»- «Наполi»
23:50 Подiї дня
ТОНіС
6:30 Мова тварин
07:00, 22:10 Природа
сьогоднi
09:50, 16:50 «Алло,
лiкарю!»
11:15, 19:50 Д/ф
«Щоденники Другої
свiтової вiйни: день за
днем»
13:45 «Будьте здоровi!»
13:55 Чарiвнi свiти
14:40 Сили природи
16:10, 21:00 Сироти дикої
природи
17:45 «Соцiальний статус:
ваша пенсiя»
18:40 В гостях у Д.
Гордона. В. Стєклов
21:40 «Вiдлуння»
23:10 Скарби i смертельнi
таємницi морiв

08:00 МультMIX
10:10 М/с «Клуб Вiнкс:
Школа чарiвниць»
11:00 Х/ф «Принцжабеня»
12:10 Х/ф «Злодiй та його
учитель»
13:30 Одного разу пiд
Полтавою
15:00 Т/с «Домашнiй
арешт»
16:35, 22:00 Країна У
20:00 Танька i Володька
21:00 Т/с «Кухня»
00:00 Т/с «Свiтлофор»
СТБ
6:40, 16:00 «Все буде
добре!»
08:40 «Все буде смачно!»
09:40, 18:30 «За живе!»
10:55 «МастерШеф - 4»
18:00, 22:00 «ВiкнаНовини»
20:00, 22:45 «МастерШеф
- 6»
23:30 Т/с «Коли ми
вдома»

ТЕТ
6:50 М/с «Дора i друзi.
Пригоди в мiстi»
07:35 М/с «Ескiмоска»

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

лiкарю!»
11:15 Д/ф «Щоденники
Другої свiтової вiйни:
день за днем»
13:40 «Соцiальний статус:
ваша пенсiя»
14:40, 23:00 Скарби i
смертельнi таємницi
морiв
16:15, 21:00 Сироти дикої
природи
17:45 Чарiвнi свiти
18:30 Зоопарки свiту
19:00 Квалiфiкацiйний
етап чемпiонату Європи
з баскетболу. Україна
-Косово
21:40 Глобал - 3000
00:00 «Натхнення»

Полтавою
15:00 Т/с «Домашнiй
арешт»
16:35, 22:00 Країна У
17:55, 23:00 Панянкаселянка
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 Т/с «Батькiвщина»
19:30 Т/с «Кулагiн та
партнери»
23:45 Т/с «Батькiвщина
- 2»
НОВИЙ КАНАЛ
07:22 Т/с «Молодята»
10:25 Т/с «Моя прекрасна
нянька»
14:20 Т/с «Не родись
вродлива»
18:00 Абзац
19:00 Половинки
20:55 Київ вдень i вночi
22:05 Любов на
виживання
00:05 Х/ф «Сутiнки. Сага.
Свiтанок. Частина 2»
МЕГА
6:50 Дзеркало iсторiї
07:50 Правда життя
08:50 Мiй дiм - вбивця
09:50 Мисливцi за змiями

10:40 Вражаючi кадри
12:30, 18:10 Правила
життя
13:20, 19:00 У пошуках
iстини
16:10 Поплiчники Гiтлера
17:10 Смертельна зустрiч
20:50 Шукачi скарбiв
21:40 Пiдводний рай
22:40 Небезпечна
Австралiя
23:30 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 «Київськi iсторiї»
22:55 «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. Навколосвiтня
подорож»
17:15 «Розсмiши комiка»
18:15 «Звана вечеря»
19:10 «Орел i Решка.
Шопiнг 2016»
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»
13:30, 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 «Секта»
ICTV
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:20 Надзвичайнi
новини
10:00, 16:55 Т/с «1942»
11:50, 13:20 Х/ф «Ключ
саламандри»
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 Громадянська
оборона
22:30 Х/ф «Полiцейський
з Беверлi Гiллз»
00:45 Т/с «Комiсар Рекс»
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
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, 02:00,
04:00, 05:00 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
08:10, 19:00, 23:00
«ДжеДАI»
08:30, 18:30 «Спецкор»
09:00, 23:20 «Секретнi
матерiали»
09:20 Д/п «Загубленi
свiти. Великi
будiвлi Генрiха
Восьмого»
10:15 Д/п «Загубленi
свiти. Iрод Великий»
13:25 Т/с «Мушкетери 2»
15:35, 22:00 Т/с
«Перевiзник 2»
16:35 Х/ф «Повний газ»
19:20 «Люстратор.
Спецпроект»
20:00 Х/ф «Дракано»
23:55 Х/ф «Триленiум»

С Е Р Е ДА , 1 4 ВЕ Р Е С НЯ
КАНАЛ 1+1
07:35 «Маша i ведмiдь»
09:30, 11:00, 12:20
«Мiняю жiнку - 6»
14:10 «Слiпа»
14:45, 15:45 «Сiмейнi
мелодрами - 6»
17:10 Т/с «Уламки щастя»
20:30, 00:00 «Чистоnews
2016»
21:00 Т/с «Свати – 6»
22:00 «Повернiть менi
красу 2»
00:20 Х/ф «Вiкiнги - 2»
UA:ПЕРШИЙ
6:00, 07:00, 08:00, 13:00,
21:00 Новини
09:00 ХV Лiтнi
Паралiмпiйськi iгри.
Плавання. Легка атлетика
11:00 Засiдання Кабiнету
Мiнiстрiв України
13:30 Казки Лiрника
Сашка
14:00 Суспiльний
унiверситет
14:30 Яскравi моменти
Рiо-2016
15:00 ХV Лiтнi
Паралiмпiйськi iгри.

Фехтування. Параканое
19:30 Студiя.
Паралiмпiада 2016
20:40 ХV Лiтнi
Паралiмпiйськi iгри.
Пауерлiфтинг
21:30, 22:45 ХV Лiтнi
Паралiмпiйськi iгри.
Фехтування. Плавання.
Легка атлетика
22:40 Мегалот
ТРК «УКРАїНА»
07:15, 08:15 Ранок з
Україною
09:15 Зiрковий шлях
11:50 Т/с «Лжесвiдок»
13:45, 15:30 Т/с «Жiночий
лiкар 2»
18:00 Т/с «Спiвачка»
19:45 «Говорить Україна»
21:00 Х/ф «Ця жiнка до
мене»
23:00 Подiї дня
23:30 Т/с «C.S.I.: НьюЙорк. 2 сезон»
ТОНіС
07:00, 22:00 Природа
сьогоднi
09:50, 16:50 «Алло,

ТЕТ
08:00 МультMIX
09:55 М/с «Лис Микита»
10:10 М/с «Клуб Вiнкс:
Школа чарiвниць»
11:00 Х/ф «Диявол
з трьома золотими
волосинами»
12:10 Х/ф «Про рибалку
та його дружину»
13:30 Одного разу пiд

СТБ
08:50 «Все буде смачно!»
10:45, 18:30 «За живе!»
12:00 «МастерШеф - 4»
18:00, 22:00 «ВiкнаНовини»
20:00, 22:45 «МастерШеф
- 6»
00:05 Т/с «Коли ми
вдома»
НТН
7:10 Х/ф «Зворотнього
шляху немає»
08:30 Ранковий «Свiдок»
09:00 «Кримiнальнi
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 - 2»
19:30 Т/с «Кулагiн та
партнери»
НОВИЙ КАНАЛ
6:10, 07:25 Kids Time
06:12 М/с «Пiнгвiни
Мадагаскару»
07:27 Т/с «Вiсiмдесятi»
10:30 Т/с «Моя прекрасна
нянька»
14:20 Т/с «Не родись
вродлива»
18:00 Абзац
19:00 Хто зверху - 5
20:55 Київ вдень i вночi
22:05 Хто зверху
00:05 Х/ф «Кров i
шоколад»
МЕГА
09:50, 20:50 Шукачi
скарбiв
10:40 Вражаючi кадри
11:30 Свiт на долонi
12:30, 18:10 Правила

життя
13:20, 19:00 У пошуках
iстини
14:10 Мiстична Україна
15:10, 19:50 Нечисть.
Енциклопедiя мiфiв
16:10 Поплiчники Гiтлера
17:10 Смертельна зустрiч
22:40 Небезпечна
Австралiя
23:30 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. Навколосвiтня
подорож»
16:00 «Три сестри»
17:15 «Розсмiши комiка»
18:15 «Звана вечеря»
19:10 «Орел i Решка.
Шопiнг 2016»
22:00 «КВН на БIС»
23:00 Т/с «Доктор Хаус»
ІНТЕР
6:05, 11:15, 12:25
«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»
13:30, 14:20 «Судовi
справи»

14:45 «Сiмейний суд»
15:30 «Давай
одружимося»
18:00, 19:00 «Стосується
кожного»
20:00 «Подробицi»
23:50 Т/с «Немила»
ICTV
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:20 Надзвичайнi
новини
10:00, 16:55 Т/с «1942»
11:50, 13:20 Х/ф
«Полiцейський з Беверлi
Гiллз»
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 Секретний фронт
22:30 Х/ф «Полiцейський
з Беверлi Гiллз-2»
00:45 Т/с «Комiсар Рекс»
5 КАНАЛ
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. Вiкiнги»
10:15 Д/п «Загубленi
свiти. Джекiл та Хайд»
12:40 «Вiдеобiмба»
13:45, 23:55 Х/ф
«Триленiум»
15:40, 22:00 Т/с
«Перевiзник 2»
16:40 Х/ф «Дракано»
19:20 «Люстратор 7,62»
20:00 Х/ф «Акулавбивця»

Ч Е ТВ Е Р , 1 5 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, 11:00 «Мiняю
жiнку - 6»
12:20 «Мiняю жiнку - 7»
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»
22:00 «Свiт навиворiт - 7»
23:00 «Право на владу
2016»
UA:ПЕРШИЙ
06:25 7 чудес України
06:50, 07:50, 08:20
Смакота
09:00 ХV Лiтнi
Паралiмпiйськi iгри.
Плавання. Легка
атлетика. Фехтування
12:15 Т/с «Таксi»
13:30 Казки Лiрника
Сашка
14:00 Суспiльний
унiверситет

14:30 Яскравi моменти
Рiо-2016
15:00 ХV Лiтнi
Паралiмпiйськi iгри.
Фехтування. Параканое
19:30 Студiя.
Паралiмпiада 2016
20:40 ХV Лiтнi
Паралiмпiйськi iгри.
Пауерлiфтинг
21:30 ХV Лiтнi
Паралiмпiйськi iгри.
Плавання. Легка атлетика
ТРК «УКРАїНА»
07:15, 08:15 Ранок з
Україною
09:15 Зiрковий шлях
11:50 Т/с «Лжесвiдок»
13:45, 15:30 Т/с «Жiночий
лiкар 2»
18:00 Т/с «Спiвачка»
19:45 «Говорить Україна»
21:50 Футбол.
Лiга Європи УЄФА
«Коньяспор»- «Шахтар»
00:00 Подiї дня
ТОНіС
09:50, 16:50 «Алло,

лiкарю!»
11:15 Зоопарки свiту
13:45, 17:45 Чарiвнi свiти
14:40, 23:10 Скарби i
смертельнi таємницi
морiв
16:15, 21:00 Сироти дикої
природи
18:15 «Цивiлiзацiя
Incognita»
18:40 В гостях у Д.
Гордона. О. Горбунов
19:50 Д/ф «Щоденники
Другої свiтової вiйни:
день за днем»
21:40 «Вiдлуння»
00:10 «Життя на Вершинi»
ТЕТ
07:35 М/с «Ескiмоска»
08:00 МультMIX
09:55 М/с «Лис Микита»
10:10 М/с «Клуб Вiнкс:
Школа чарiвниць»
11:00 Х/ф «Дiвчинка з
сiрниками»
12:10 Х/ф «Розумна
селянська донька»
13:30 Одного разу пiд
Полтавою

15:00 Т/с «Домашнiй
арешт»
16:35, 22:00 Країна У
20:00 Танька i Володька
21:00 Т/с «Кухня»
00:00 Т/с «Свiтлофор»

«Батькiвщина - 2»
19:30 Т/с «Кулагiн та
партнери»

СТБ
09:00 «Все буде смачно!»
10:50, 18:30 «За живе!»
12:10 «МастерШеф - 4»
18:00, 22:00 «ВiкнаНовини»
20:00, 22:45 «Зваженi та
щасливi - 6»
00:10 «Один за всiх»

НОВИЙ КАНАЛ
07:32 Т/с «Вiсiмдесятi»
10:35 Т/с «Моя прекрасна
нянька»
14:20 Т/с «Не родись
вродлива»
18:00 Абзац
19:00 Любов на
виживання
20:55 Київ вдень i вночi
22:05 Суперiнтуїцiя
00:00 Х/ф «Європа»

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

МЕГА
08:50 Паразити.
Вторгнення
09:50 Шукачi скарбiв
10:40 Вражаючi кадри
11:30 Вартовi ковчегу
12:30, 18:10 Правила
життя
13:20, 19:00 У пошуках
iстини
14:10 Мiстична Україна
15:10, 19:50 Нечисть.
Енциклопедiя мiфiв

16:10 Голокост
зсередини
17:10, 22:40 Небезпечна
Австралiя
20:50 Мисливцi за змiями
21:40 Дика Польща
23:30 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»
09:20 «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. Навколосвiтня
подорож»
16:00 «Три сестри»
17:15 «Розсмiши комiка»
18:15 «Звана вечеря»
19:10 «Орел i Решка.
Шопiнг 2016»
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»
13:30, 14:20 «Судовi
справи»
14:45 «Сiмейний суд»
15:30 «Давай
одружимося»
18:00, 19:00 «Стосується

кожного»
20:00 «Подробицi»
23:50 Т/с «Немила»
ICTV
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:20 Надзвичайнi
новини
10:00, 16:55 Т/с «1942»
11:50, 13:20 Х/ф
«Полiцейський з Беверлi
Гiллз-2»
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 «Полiцейський
з Беверлi Гiллз-3»
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
08:30, 18:30 «Спецкор»
09:00, 19:20, 23:20
«Секретнi матерiали»
09:20 Д/п «Загубленi
свiти. Таємниче мiсце
Алькапоне»
10:15 Д/п «Загубленi
свiти. Будiвництво
«Титанiка»
12:40 «Вiдеобiмба»
13:50, 23:55 Х/ф
«Триленiум»
15:45, 22:00 Т/с
«Перевiзник 2»
16:45 Х/ф «Акулавбивця»
20:00 Х/ф «Чорна
буря»

ТЕЛЕпрограма
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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, 1 6 ВЕ Р Е С НЯ
КАНАЛ 1+1
6:00, 07:00, 08:00, 09:00,
12:00, 16:45, 19:30 ТСН
06:45, 07:10, 07:45, 08:10,
09:10 «Снiданок з 1+1»
07:35 «Маша i ведмiдь»
09:30, 11:00, 12:20
«Мiняю жiнку - 7»
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 «Iмла»
UA:ПЕРШИЙ
6:00, 07:00, 08:00, 13:00,
21:00 Новини
09:00 ХV Лiтнi
Паралiмпiйськi iгри.
Плавання. Легка атлетика
12:15 Т/с «Таксi»
13:30 Казки Лiрника
Сашка
13:40 Хочу бути
14:35 Вiра. Надiя. Любов
15:30 Яскравi моменти
Рiо-2016
15:55 Волейбол.
Вiдбiрковий матч до

чемпiонату Європи 2017
року серед жiнок. Австрiя
- Україна
17:50 ХV Лiтнi
Паралiмпiйськi iгри
19:30 Студiя.
Паралiмпiада 2016
21:30 ХV Лiтнi
Паралiмпiйськi iгри.
Футбол. Фехтування.
Плавання. Легка
атлетика. Голбол
ТРК «УКРАїНА»
6:00, 10:50 Реальна
мiстика
07:00, 08:00, 09:00, 15:00,
19:00 Подiї
07:15, 08:15 Ранок з
Україною
09:15 Зiрковий шлях
11:50 Х/ф «Пiзнє кохання»
13:45, 15:30 Т/с «Жiночий
лiкар 2»
18:00 Т/с «Спiвачка»
19:45 «Говорить Україна»
21:00 Х/ф «Нiчна фiалка»
23:00 Подiї дня
23:30 Т/с «C.S.I.: НьюЙорк 3 сезон»
ТОНіС

6:30, 21:40 «Вiдлуння»
07:00 Природа сьогоднi
09:50, 16:50 «Алло,
лiкарю!»
11:15, 19:50 Д/ф
«Щоденники Другої
свiтової вiйни: день за
днем»
13:45, 17:45 Чарiвнi свiти
14:40, 23:10 Скарби i
смертельнi таємницi
морiв
16:15, 21:00 Сироти дикої
природи
18:15 «Цивiлiзацiя
Incognita»
18:40 В гостях у Д.
Гордона. О. Горбунов
22:10 Довiдник дикої
природи
00:10 «Життя на Вершинi»
ТЕТ
6:50 М/с «Дора i друзi.
Пригоди в мiстi»
08:00 МультMIX
09:55 М/с «Лис Микита»
10:10 М/с «Клуб Вiнкс:
Школа чарiвниць»
11:00 Х/ф «Йоринда i
Йорингель»
12:10 Х/ф «Стоптанi

туфельки»
13:30 Одного разу пiд
Полтавою
15:00 Т/с «Домашнiй
арешт»
16:35 Країна У
18:20 Х/ф «Вампiрки»
20:00 Х/ф «Сам удома 3»
22:00 Х/ф «Бойовик
Джексон»
СТБ
7:30 Х/ф «Я тебе кохаю»
18:00, 22:00 «ВiкнаНовини»
18:30, 00:25 Т/с «Коли ми
вдома»
20:00, 22:45 «Нацiональне
талант-шоу «Танцюють
всi!-9»
НТН
7:05 Х/ф «Людина в
зеленому кiмоно»
08:30 Ранковий «Свiдок»
09:00 «Кримiнальнi
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 - 2»
19:30 Т/с «Кулагiн та
партнери»
НОВИЙ КАНАЛ
6:57 Т/с «Вiсiмдесятi»
10:00, 22:50 Половинки
12:00, 21:40 Київ вдень
i вночi
15:15 Супермодель поукраїнськи
18:00 Абзац
19:00 Супермодель поукраїнськи 3
00:50 Суперiнтуїцiя
МЕГА
6:50 Дзеркало iсторiї
08:50 Паразити.
Вторгнення
09:50 Шукачi скарбiв
10:40 Вражаючi кадри
11:30 Свiт на долонi
12:30, 18:10 Правила
життя
13:20, 19:00 У пошуках
iстини
14:10 Мiстична Україна

16:10 Голокост
зсередини
21:40 Дика Сербiя
22:40 Смертельна зустрiч
23:30 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
7:40 «Чи знаєте ви, що...»
08:15 «Мультфiльми»
09:20 «Топ-модель поросiйськи»
10:10 «Орел i Решка.
Шопiнг»
12:20 Т/с «Дикий ангел»
14:00, 20:10 «Орел i
Решка»

15:00, 21:00 «Орел i
решка. Навколосвiтня
подорож»
16:00 «Три сестри»
17:15 «Розсмiши комiка»
18:15 «Звана вечеря»
19:10 «Орел i Решка.
Шопiнг 2016»
22:00 «КВН на БIС»
23:00 «КВН»
ІНТЕР
6:05, 11:15, 12:25
«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 Т/с «Райськi
яблучка. Життя триває»
13:30, 14:20 «Судовi
справи»
14:45 «Сiмейний суд»
15:30 «Давай
одружимося»
18:00 «Стосується
кожного»
20:00 «Подробицi»
21:00 «Чорне дзеркало»
23:30 Х/ф «Дев’ять ознак

зради»
ICTV
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:20 Надзвичайнi
новини
10:05, 16:55 Т/с «1942»
11:50, 13:20 Х/ф
«Полiцейський з Беверлi
Гiллз-3»
12:45, 15:45 Факти. День
14:30 Т/с «Вiддiл 44»
15:30, 16:20 Т/с «Пес»
18:45, 21:05 Факти. Вечiр
21:25, 22:30 Дизель-шоу
23:30 Х/ф «Метод Хiтча»
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
06:45 Клуб LIFE
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 Хронiка дня
2+2
07:35, 11:10 «Облом.UA.»
08:10, 19:00 «ДжеДАI»
08:30, 18:30 «Спецкор»
09:00 «Секретнi
матерiали»
09:20 Д/п «Загубленi
свiти. Загублений свiт
«хеттiв»
10:15 Д/п «Загубленi
свiти. Загублене мiсто
Афродiти»
13:50 Х/ф «Триленiум»
15:45 Т/с «Перевiзник 2»
16:45 Х/ф «Чорна
буря»
19:20 Х/ф «Придорожнiй
заклад»
21:35 Х/ф «Найманий
вбивця»
23:25 Х/ф «Абсолютний
страх»

СУБОТ А , 17 ВЕ Р Е С НЯ
КАНАЛ 1+1
6:45 «Грошi»
08:00 «Снiданок.
Вихiдний»
10:00 «Маша i ведмiдь»
10:45, 19:30 ТСН
11:30 «Свiтське життя»
12:30 Х/ф «Героїня свого
роману»
14:25, 21:15 «Вечiрнiй
квартал». Юрмала
16:35 «Розсмiши комiка.
Дiти»
18:30 «Розсмiши комiка
2016»
20:15 «Українськi
сенсацiї»
23:20 Х/ф «Жартiвнi
заручини»
UA:ПЕРШИЙ
7:15 Шеф-кухар країни
07:55 Золотий гусак
08:15 Смакота
09:00 ХV Лiтнi
Паралiмпiйськi iгри.
Голбол. Плавання. Легка
атлетика
13:10 Школа Мерi
Поппiнс
13:30 Казки Лiрника

Сашка
14:30 Яскравi моменти
Рiо-2016
14:50, 19:30 Студiя.
Паралiмпiада 2016
15:55 Волейбол.
Вiдбiрковий матч до
чемпiонату Європи 2017
року серед жiнок. Латвiя
- Україна
17:40 ХV Лiтнi
Паралiмпiйськi iгри.
Настiльний тенiс
21:00 Новини
21:30, 22:50 ХV Лiтнi
Паралiмпiйськi iгри.
Волейбол сидячи (жiн.)
Настiльний тенiс. Футбол.
Плавання. Легка атлетика
22:45 Мегалот
ТРК «УКРАїНА»
7:00, 15:00, 19:00 Подiї
07:10 Зiрковий шлях
09:20, 15:20 Т/с «Колiр
черемшини»
17:00, 19:40 Т/с «Свiй
чужий син»
21:40 Т/с «Пiзнє кохання»
23:30 Реальна мiстика

ТОНіС
6:20 Х/ф «Острiв скарбiв»
09:50 «Шеф - кухар
країни» з М. Поплавським
11:00, 18:40 Д/ф
«Щоденники Другої
свiтової вiйни: день за
днем»
14:00 Чарiвнi свiти
15:00 Довiдник дикої
природи
16:00 Квалiфiкацiйний
етап чемпiонату Європи
з баскетболу. Україна
-Словенiя
20:00 Скарби i смертельнi
таємницi морiв
21:00 Ювiлейне пiсенне
дiйство Вадима
Крищенка «День сповiдi»
22:15 Х/ф «Мама Рома»
00:15 «Вихiдний, пiсля
опiвночi»
ТЕТ
6:00, 10:10 М/с «Дорамандрiвниця»
07:35 М/с «Ескiмоска»
09:55 М/с «Лис Микита»
11:05 М/с «Елвiн i
бурундуки»

11:40 М/ф «Клуб Вiнкс:
Таємниця загубленого
королiвства»
13:15 М/ф «Пригоди
iмператора 2. Новi
пригоди Кронка»
14:30 Х/ф «Король
повiтря. Золота лiга»
16:20 Х/ф «Вампiрки»
18:00 Х/ф «Сам удома 3»
20:00 Х/ф «Бойовик
Джексон»
00:00 Т/с «Свiтлофор»
СТБ
8:00 «Караоке на
Майданi»
09:00 «Все буде смачно!»
09:55 Т/с «Коли ми
вдома»
13:20 «Зваженi та
щасливi - 6»
17:00 «Хата на тата»
19:00 «Х-Фактор - 7»
22:00 «Вiкна-Новини»
22:30 «Нацiональне
талант-шоу «Танцюють
всi!-9»
НТН
6:25 Х/ф «Пострiл у трунi»

08:50 Х/ф «Капiтан
Фракасс»
11:30 «Речовий доказ»
15:00 Т/с «Детективи»
19:00 «Свiдок»
19:30 Т/с «Черговий
ангел - 2»
23:00 Х/ф «Шервудський
лiс»
НОВИЙ КАНАЛ
6:10, 09:00 Kids Time
06:12 М/с «Губка Боб»
07:05 Х/ф «Все включено:
Канiкули в Грецiї»
09:05 Хто зверху
11:00 Ревiзор
14:05 Страстi за
ревiзором
17:05 Любов на
виживання
19:00 М/ф «Шрек 3»
21:00 М/ф «Шрек
назавжди»
22:50 Х/ф «Похмiлля у
Вегасi»
МЕГА
6:00 Бандитська Одеса
07:20 Мiстична Україна
09:20, 18:50 У пошуках

iстини
11:00 Голокост
зсередини
13:00, 21:30 Першi
винахiдники
15:50 Небезпечна
Австралiя
16:50 Пiдводний рай
17:50 Дика Польща
00:20 Ген звiра
ТРК «КИїВ»
8:00 «Ранок по-київськи»
09:30 «Київ музика»
10:00, 23:20
«Телемаркет»
13:00 «Euroshow» М.
Поплавського у Варшавi»
13:55, 05:00
«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»
K1

6:30 «TOP SHOP»
07:40 «Чи знаєте ви,
що...»
08:15 «Мультфiльми»
09:00 Х/ф «Перший пес
держави»
11:00 Х/ф «Невидимий»
13:00 «КВН»
15:15 «Розсмiши комiка»
17:10, 22:00 «Орел i
Решка. На краю свiту»
21:00 «Орел i Решка.
Шопiнг 2016»
23:00 Т/с «Сонна
Лощина». Прем’єра
ІНТЕР
6:40 Х/ф «Чарiвний голос
Джельсомiно»
09:15 Док. проект «В.
Басов. Бiгун на довгi
дистанцiї»
10:15 Х/ф «Пригоди
Електронiка»
14:20 Х/ф «Пiти, щоб
залишитися»
16:15 Т/с «Генеральська
невiстка»
20:00 «Подробицi»
20:30 Великий бокс.
Олексанрд Усик -

Кшиштоф Гловацьки
ICTV
7:20 Стоп-10
08:20 Провокатор
09:20 Бiльше нiж правда
10:15 Секретний фронт
12:15, 13:00
Громадянська оборона
12:45 Факти. День
13:30 Iнсайдер
14:25 Х/ф «Брехун,
брехун»
16:10 Х/ф «Метод Хiтча»
18:45 Факти. Вечiр
19:20 Надзвичайнi
новини. Пiдсумки
20:05 Х/ф «Поганi хлопцi»
22:40 Х/ф «Поганi
хлопцi-2»
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
10:10 Модне здоров’я
12:30 Прес-конференцiя
щодо ситуацiї у зонi АТО

13:10 Кiно з Я. Соколовою
13:30 Iсторiя успiху
14:30 Навчайся з нами
15:15 Час iнтерв’ю
16:30 Особливий погляд
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
6:40 «Маски-шоу»
07:50 «Нове
Шалене вiдео поукраїнськи»
09:00 «Облом.UA»
10:00 «Вайпаут»
12:10 «Top Gear»
14:20 Х/ф «Придорожнiй
заклад»
16:50 8 тур ЧУ з
футболу «Карпати» «Чорноморець»
19:20 8 тур ЧУ з футболу
«Днiпро» - «Зiрка»
21:25 Х/ф «Посилка»
23:15 Х/ф «Динокрок
проти динозавра

НЕДIЛЯ , 18 ВЕ Р Е С НЯ
КАНАЛ 1+1
7:00 «Українськi сенсацiї»
08:00 «Снiданок.
Вихiдний»
09:00 «Лото-забава»
09:40 М/ф «Маша i
ведмiдь»
10:05 ТСН
11:00 «Свiт навиворiт - 7»
12:05 «Життя без обману»
13:30 «Повернiть менi
красу 2»
14:55 Т/с «Свати – 6»
19:30 «ТСН-Тиждень»
21:00 Х/ф «Випадкових
зустрiчей не буває»
UA:ПЕРШИЙ
7:55 Золотий гусак
09:00 ХV Лiтнi
Паралiмпiйськi iгри.
Футбол. Плавання. Легка
атлетика
12:50 Фольк-music
14:00 Д/ф «Київська
старовина. Свiт
мистецтва. Дерево
життя. Брати Кричевськi»
15:00 Яскравi моменти
Рiо-2016
15:30, 17:40 ХV Лiтнi

Паралiмпiйськi iгри.
Волейбол сидячи (чол.)
15:55 Волейбол.
Вiдбiрковий матч до
чемпiонату Європи 2017
року серед жiнок. Iталiя
- Україна
19:30 Студiя.
Паралiмпiада 2016
21:00 Новини
21:40 Перша шпальта
22:40 Класики свiтової
лiтератури
23:20 Добрi справи
ТРК «УКРАїНА»
6:50 Подiї
07:30 Зiрковий шлях
09:30 Т/с «Колiр
черемшини»
16:50, 20:00 Т/с
«Лжесвiдок»
19:00 Подiї тижня з
Олегом Панютою
21:45 Х/ф «Ця жiнка до
мене»
23:45 Реальна мiстика
ТОНіС
7:50 «Натхнення»
09:50 Сироти дикої

природи
11:00, 18:50 Д/ф
«Щоденники Другої
свiтової вiйни: день за
днем»
14:00 «Шеф - кухар
країни» з М. Поплавським
15:10 Довiдник дикої
природи
16:35 Євромакс
17:10 Концерт М. Нiтiч
«Запитайте у осенi»
20:15 «Кумири»
20:35 «Свiтськi хронiки»
21:00 Ювiлейне пiсенне
дiйство В. Крищенка
«День сповiдi»
23:20 Х/ф «Каяття»
ТЕТ
6:45 Байдикiвка
07:35 М/с «Ескiмоска»
08:00 МультMIX
09:55 М/с «Лис Микита»
11:20 М/с «Елвiн i
бурундуки»
11:55 М/ф «Пригоди
iмператора 2. Новi
пригоди Кронка»
13:10 Х/ф «Король
повiтря. Золота лiга»

15:00 Танька i Володька
17:35 Одного разу пiд
Полтавою
19:35 Країна У
00:00 Т/с «Свiтлофор»
СТБ
6:15 «ВусоЛапоХвiст»
07:45, 10:50 «Х-Фактор
- 7»
09:00 «Все буде смачно!»
09:55 «Караоке на
Майданi»
12:50 «МастерШеф - 6»
19:00, 00:00 «Слiдство
ведуть екстрасенси»
20:50 «Один за всiх»
22:05 «Давай поговоримо
про секс 3»
НТН
6:15 Х/ф «Людина в
зеленому кiмоно»
07:40 Х/ф «Двоє»
09:20 Т/с «Життя, якого
не було»
13:00 «Розсмiши комiка»
14:00 Т/с «Великi
почуття»
14:55 Х/ф «Суєта суєт»
16:30 «Легенди карного

розшуку»
19:00 Т/с «Черговий
ангел - 2»
22:30 Х/ф «Чорний дрiзд»
00:10 Х/ф «Пила: гра на
виживання»
НОВИЙ КАНАЛ
6:15, 09:05 Kids Time
06:17 М/с «Кiт у чоботях»
09:07 Т/с «Пригоди
Мерлiна»
13:05 Х/ф «Похмiлля у
Вегасi»
15:05 М/ф «Шрек 3»
17:00 М/ф «Шрек
назавжди»
18:50 Х/ф «Лара Крофт розкрадачка гробниць»
21:00 Х/ф «Лара Крофт колиска життя»
23:15 Х/ф «Мисливцi за
скарбами»
МЕГА
6:00 Бандитський Київ
07:20 Мiстична Україна
09:20, 18:50 У пошуках
iстини
11:00 Голокост
зсередини

Рекордів у житті!

Шановні спортсмени,
тренери й уся фізкультурноспортивна громадськість!
Сердечно вітаю із Днем фізичної культури
і спорту!
Я радий поздоровити всіх мешканців
з цим чудовим святом, яке пропагує силу,
здоров’я та здоровий спосіб життя.
Немає жодного сумніву, що лише здоровий спосіб життя сприятиме оновленню
нашого міста, здійсненню багатьох добрих
справ, подальшому розвитку найкращих традицій Вишгорода.
Бажаю усім фахівцям галузі, тренерам,
спортсменам та їхнім родинам добробуту,
щастя, злагоди, гарного настрою, наснаги, рекордних спортивних та особистих досягнень.
З повагою
заступник
Вишгородського міського голови
Трохим ІВАНОВ

13:00, 21:30 Першi
винахiдники
15:50 Небезпечна
Австралiя
16:50 Дика Сербiя
17:50 Дикий Берлiн
00:20 Справжня iсторiя
грошей
ТРК «КИїВ»
8:00 «Ранок по-київськи»
09:30 «Шеф-кухар
країни»
13:00 «Українець
Поплавський у Варшавi»
13:30 «Київ музика»
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-спорттижневик»
22:55 «Українська
Нацiональна Лотерея»
K1
6:30 «TOP SHOP»

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

07:40 «Чи знаєте ви,
що...»
08:15 «Мультфiльми»
09:20 Х/ф «Невидимий»
11:20 Х/ф «Перший пес
держави»
13:15 «Орел i Решка. На
краю свiту»
18:00 «Орел i Решка.
Шопiнг 2016»
19:10 «Вечiрнiй квартал»
21:00 Х/ф «Повелитель
стихiй»
23:00 «КВН»
ІНТЕР
07:00 Великий бокс.
Олексанрд Усик Кшиштоф Гловацьки
08:10 «уДачний проект»
09:00 «Готуємо разом»
10:00 «Орел i решка.
Навколосвiтня подорож»
11:00 «Орел i Решка.
Шопiнг»
12:00 «Навколо М»
12:50 Т/с «Генеральська
невiстка»
16:50, 21:30 Т/с
«Батькiвський iнстинкт»
20:00 «Подробицi тижня»

22:00 Х/ф «Пiти, щоб
залишитися»
00:00 Х/ф «Любов на
асфальтi»
ICTV
07:50 Провокатор
08:50 Зiрка YouTube
10:45 Дивитись усiм!
11:45 Без гальм
12:10, 13:00 Х/ф «Брехун,
брехун»
12:45 Факти. День
14:05 Х/ф «Серце i душi»
16:10 Х/ф «Поганi хлопцi»
18:45 Факти тижня
20:25 Х/ф «Джi Ай Джо.
Атака кобри»
22:50 Х/ф «Джi Ай Джо.
Атака кобри-2»
5 КАНАЛ
07:00, 08:00, 09:00, 10:00,
11:00, 12:00, 13:00, 14:00,
15:00, 16:00, 17:00, 18:00,
19:00, 22:00, 00:00 Час
новин
10:10 Кордон держави
11:10 Рандеву з Я.
Соколовою
12:30 Прес-конференцiя

щодо ситуацiї у зонi АТО
13:10 Дiалоги з
Патрiархом
17:15 «Дзеркало iсторiї»
19:25 Невигаданi iсторiї
20:00 Д/п «Рейд»
21:00 Час: пiдсумки
тижня з В. Гайдукевичем
21:40 Час-Time
22:30 Д/п «1941»
23:30 Фiнансовий
тиждень
2+2
07:50 «Нове Шалене
вiдео по-українськи»
09:00 Бушидо
11:00 «Люстратор 7.62»
12:00 «Люстратор.
Спецпроект»
13:00 «Секретнi
матерiали»
13:50 8 тур ЧУ з футболу
«Волинь» - «Олександрiя»
16:00 «Роби бiзнес»
16:55 Х/ф «Зрадник»
19:20 8 тур ЧУ з футболу
«Динамо» - «Зоря»
21:30 «ПРОФУТБОЛ»
23:15 Х/ф «Глибинна
бомба»

Продам земельну ділянку (приватизовану).
Тел: (063) 855-26-22
Вважати недійсними втрачені документи від 10.12.1991 р.
про членство в ГБК «Ветеран» (гаражний бокс № 403) на ім’я
Олександра Анатолійовича МІЩЕНКА
Вважати недійсними втрачені документи від 10.12.1991 р. про
членство в ГБК «Ветеран» (гаражний бокс № 262) на ім’я Ніни
Іванівни ПЕТРЕНКО

16 вересня 2016 року
о 19:00 на вул.
Н. Шолуденка, 6-б
(місце збору — 4-й
під’їзд) — загальні збори
жителів будинку щодо
нежитлового приміщення
загальною площею 7 кв. м.
Прохання до всіх
співвласників буд. № 6-б
бути присутніми на зборах

12

10 вересня

Мозаїка

2016 року

Вишгород
У вересні дні
народження святкують:

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

Кирилкові потрібна допомога

Милосердя

8-річному Кирилкові Середі потрібна наша допомога. Понад чотири роки
батьки хлопчика борються за його
життя. Та стверджують, що у нього є
всі шанси на одужання. Постійні курси
реабілітації та занять із різними спеціалістами позитивно впливають на стан
хлопчика, спостерігається позитивна
динаміка.
До трьох із половиною рочків Кирилко жив повноцінним життям. За словами
мами хлопчика Валентини Реви, він був
напрочуд розвиненим: рахував до 100, любив малювати та мріяв займатися у футбольній секції…
Одного разу веселий та життєрадісний
хлопчик утратив свідомість. Після обстежень лікарі виявили у нього пухлину головного мозку. Батьків запевнили, що після операції його стан покращиться. Та все
склалося інакше. Кирилко два тижні провів у реанімації. Лікарі сказали, що через
півроку він повернеться до повноцінного
життя. Але хлопчик захворів менінгітом…
Щиро вітаємо з днем народження заступника директора Вишгородської КДЮСШ
Олександра Тихоновича КОГУТА.
Шановний імениннику,
Хай літа не спадають листом,
Хай квітують і плодоносять!
Як сади навесні – щедрим цвітом,
І врожаєм рясним – під осінь!
Хай приносять: в дім – достаток,
В душу – радість, для серця – спокій!
Дай Вам Бог на землі ще багато
Світлих днів і щасливих років!
Колектив Вишгородської КДЮСШ
Вважати недійсним загублене пенсійне посвідчення, серія ААБ
№ 057965, видане Управлінням праці та соціального захисту населення Вишгородської РДА на ім’я Аліни Валеріївни ОСІПОВИЧ
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апарат виконавчого комітету
Вишгородської міськради:
1 вересня – Олександр Михайлович ШАПОВАЛ, водій
6 вересня – Тетяна Володимирівна ДОБРОХОТОВА,
провідний спеціаліст
25 вересня – Володимир Степанович СТЕФАНІВСЬКИЙ, секретар
адмінкомісії
29 вересня – Інга Миколаївна
ДУДА, спеціаліст відділу містобудування та архітектури;
депутати VI скликання Вишгородської міської ради:
1 вересня — Олександр Іванович
КЛАВДІЄНКО
2 вересня — Сергій Миколайович
ПІНЧУК
5 вересня — Олексій Григорович
ПОЛІЩУК, Олексій Анатолійович
ЧЕРНЯХІВСЬКИЙ
14
вересня
—
Дмитро
В’ячеславович КОРНІЙЧУК.
Щирі вітання! Родинного затишку, достатку, здоров’я, бадьорості
та мирного неба!
Вишгородський міський голова
Олексій МОМОТ,
секретар ради
Тетяна БРАЖНІКОВА,
міська рада, міськвиконком,
редакція газети «Вишгород»

Засновник — Вишгородська міська рада
Передплатний індекс газети у Каталозі
місцевих періодичних видань 40007
Газета виходить щосуботи. Ціна договірна
Свідоцтво про реєстрацію
КВ № 957 від 20.09.1994 року
Адреса редакції: 07300, м. Вишгород,
вул. Б. Хмельницького, 2;
Тел/факс: (04596) 5-27-25
Надруковано у «МЕГА-ПОЛІГРАФ»
Київ, вул. Марка Вовчка, 12/14
Наклад 11 000 примірників

Розумне обличчя — ще не
ознака розуму, пані й панове

Далі почались проблеми із серцем,
бронхіти, гайморити у важких формах…
Постійні ходіння по лікарнях, владних
кабінетах не приносять бажаних результатів для родини хлопця.
Кирилу Середі потрібна термінова медична реабілітація за кордоном.
Батьки хлопчика постійно борються за
життя хлопчика, але не мають достатньо
коштів аби оплатити лікування.
Валентина Рева запевняє, що в жодному разі не опускатиме рук та просить
про допомогу: «Друзі, помоліться разом
із нами за нашу сім’ю, за нашого синочка
Кирила, щоб чорна смуга в житті відступила, і його здоров’я зміцнилося».
Більше інформації на стор. у Фейсбук
https://www.facebook.com/kirill.
sereda?fref=ts
Реквізити для допомоги
Кирилу Середі:
Карта Приватбанку
4149497857709929.
Тел: (095) 887 11 12.

Вітаємо!

Фабрика печива
«Борзна»,
пр. Квітковий, 5
(біля магазину «Ярославна»)

ОБВАЛ ЦІН ЗНИЖКИ ВІД 20%
печиво — від 19,90 грн
пряники — від 16,20 грн
Тел: (096) 334-32-44

ВИГІДНІ
ПРОПОЗИЦІЇ
ВІД
ВИРОБНИКА

Глєбовичу —
найкращі побажання

Щиро вітаємо з днем народження Ярослава
В’ячеславовича ГЛЄБОВИЧА — почесного громадянина
Вишгорода, багаторічного керівника Вишгородського міського дитячо-юнацького духового оркестру-студії «Водограй».
Шановний імениннику! Нехай доля буде прихильною до
Вас, дарує ще багато щасливих літ у доброму здоров’ї та
гуморі, у колі близьких по духу людей. Нехай приносять щедрі плоди посіяні Вами зерна розумного, вічного — у Ваших
учнях.
Многая літа!
З повагою
Батьки вихованців оркестру

HAND MADE

Алея майстрів
Шановні майстри! Запрошуємо вас взяти участь
у відзначенні Дня міста.
АЛЕЯ МАЙСТРІВ працюватиме 24 вересня 2016 року
з 10:00.
Будь ласка, підтвердіть
свою участь, вказавши контактні дані, напрямок роботи
та необхідне устаткування.
Електронна адреса: vmrada@
gmail.com
З повагою
Організаційний відділ
Вишгородської міської ради

ВИШГОРОДСЬКИЙ МІСЬКИЙ ДИТЯЧО-ЮНАЦЬКИЙ
ДУХОВИЙ ОРКЕСТР- СТУДІЯ «ВОДОГРАЙ»
проводить набір учнів по класу духових інструментів.
Наша адреса: пр. І. Мазепи, 7-б (територія школи № 1).
Тел.: (04596)3-26-68; (098) 305-94-00; ( 099) 214 76 70.
Ми чекаємо на вас: пн - пт з 14.00 до 18.00

