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Вишгородська Покрова-2016

XVII чергова сесія міськради

У соборі янголи співали

На сесії тушками «засівали» > 3

Чит. на сайті газети та у наступному номері

У Вишгороді
подешевшала вода
Влас. інф.

У міськвиконкомі

На черговому засіданні виконавчого комітету
Вишгородської міської ради розглянули три десятки
питань.
Зокрема, затвердили список дітей, які відвідуватимуть
дитячий центр розвитку та творчості «Абетка» (малозабезпечені верстви населення, діти учасників АТО та переселенців); надали дозвіл ТОВ «Дортранс» на розробку робочого проекту на будівництво та проведення дорожньої
експертизи виїзної дороги по вул. Ю. Кургузова на трасу
«Київ-Вишгород-Чернігів»; встановили режими роботи
низки об’єктів торгівлі та сфери послуг; затвердили корективи тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та
прибудинкових територій за адресами: вул. Київська, 8, Б.
Хмельницького,4, просп. Т. Шевченка, 6.
Також одноголосно підтримали корегування тарифів
на централізоване водопостачання та водовідведення і
надали ТОВ «Українська роздрібна група» дозвіл на реконструкцію автобусної зупинки «Затока», що знаходиться по вул. Глібова, поруч із буд. № 43.

Тема дня

ФОТОмить

Квіти для Героїв
Влас. інф.
Фото – Андрій МАКСІМОВ, «Вишгород»

аФішка

Опановуймо українську
Школа української мови чекає учнів по суботах з
10:00 у читальному залі Вишгородської центральної районної бібліотеки (вул. Н. Шолуденка, 8, 2-ий
поверх). Навчання безоплатне. Запис за телефонами:
067-459-31-56, 095-177-82-56 (Степанія Сідляр, координатор духовно-просвітницького центру «Спадщина»).

Науковий симпозіум
21 жовтня (п’ятниця) об 11:00 у малій залі адмінбудинку (м. Вишгород, пл. Т. Шевченка, 1) — в рамках міжнародного проекту «Балтія-Причорномор’я: реконструкція торговельних зв’язків» — конференція, присвячена
першим результатам вивчення українськими науковцями водних торговельних шляхів Київської Русі ІХ-ХІ ст.
Докладніше — у наступному номері

Вишгородський камерний театр
До Дня захисника України міський голова Олексій Момот і радник голови Вишгородської районної ради Юрій Деркач із представниками районної та міської влади поклали квіти на Алеї Слави до меморіальних дошок
загиблих Героїв Небесної Сотні та учасників АТО, братської могили воїнів
Другої світової війни. Пам’ять полеглих Захисників України вшанували хвилиною мовчання.

У актовій залі гімназії «Інтелект» (м. Вишгород,
вул. Шкільна, 14) — вистави для дітей (Київський академічний театр ляльок).
25 жовтня (вівторок) — Є. Шварц «Попелюшка».
Докладніша інформація — за тел: 063-224-34-80,
а також у театральній касі біля дитячого парку на центральній площі міста.

10 тез про зустріч у Берліні: нова угода у листопаді, вибори, кордон

За матеріалами Інтернет-ЗМІ
19 жовтня у Берліні відбулися переговори у нормандському форматі. Про їхні
результати детально розповів Президент
України.
По-перше, за словами Петра Порошенка, всі лідери погодилися, що альтернативи
нормандському формату на сьогодні не існує.
Друга домовленість — це розробка проекту дорожньої карти.
— Це українська пропозиція, вона була із
самого початку підтримана нашими німецькими та французькими партнерами, і на сьогодні
всі пропозиції щодо її створення були затверджені нормандським форматом, — зазначив
Президент.
Вона буде реалізована главами МЗС до кінця листопада на окремій зустрічі.
– Дорожня карта є документом щодо
імплементації всіх Мінських угод. Мається на
увазі і угода від 5 вересня, і меморандум від 19
вересня, включаючи кордон, який є складовою
частиною цього документа і затверджений Постановою Верховної Ради, а також документ від

12 лютого 2015 року, — уточнив Глава держави.
Крім того, всі складові з питань безпеки
Мінських домовленостей є складовою частиною дорожньої карти і плану імплементації.
— Мається на увазі і виведення іноземних
військ, і безперешкодний доступ Спеціальної
моніторингової місії ОБСЄ до всієї окупованої
території: і до лінії зіткнення, і до місць відведення техніки, і до неконтрольованої ділянки
українсько-російського кордону, — розповів
Глава держави.
Четверта позиція — це необхідність введення на Донбас поліцейської місії ОБСЄ.
При цьому Петро Порошенко підтвердив, що
російська сторона також підтримала цю пропозицію.
П’ята теза стосується виборів на Донбасі.
— Усі іноземні збройні підрозділи повинні
бути виведені з окупованих територій до проведення виборів, що є необхідною умовою для
проведення виборчого процесу. І ми сподіваємося, що доступ до кордону ОБСЄ, включаючи
встановлення постів, також сприятиме підви-
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щенню рівня безпеки, — зазначив Президент
України.
— Відзначено всеосяжне і негайне забезпечення режиму припинення вогню. Домовилися про те, що після завершення розведення військ на трьох попередніх ділянках
— Золоте, Петровське та Станиця Луганська
— там мають встановити постійно діючі цілодобові моніторингові пости ОБСЄ, і після цього ми
почнемо переговори про наступні чотири місця
для розведення, — озвучив Порошенко наступну домовленість.
При цьому українська сторона наполягала, щоб серед цих чотирьох пунктів
обов’язково було Дебальцеве, як місце, де
ми повинні забезпечити демілітаризацію району, оскільки, згідно з меморандумом від 19
вересня до 12 лютого, ця територія була під
контролем українських військових.
Петро Порошенко також сказав, що пізніше
буде окрема заява про те, що Україна вимагає
негайно звільнити всіх заручників у форматі
«всіх на всіх».
Проте, за словами Глави держави, у Берліні не підписували жодних документів. Поки
нормандська четвірка концентрується виключ-

но на розробці повномасштабної дорожньої
карти, яка буде складатися з трьох блоків —
безпекового, політичного і гуманітарного.
Петро Порошенко також сказав, коли
відбудуться місцеві вибори на Донбасі:
— Тоді, коли буде підготовлена дорожня
карта.
Я — категоричний противник, і сьогодні це
було підкреслено, щоб не висмикувати політичне питання і пред’являти його Україні, що вона
нібито це обов’язково має виконати. На сьогодні Мінські домовленості — це цілісний документ. І коли ми говоримо про дорожню карту,
то вона й передбачає послідовність і гарантії.
Президент України назвав часові рамки
дорожньої карти:
— Ми домовилися, що вона повинна бути
затверджена на зустрічі міністрів, і це має відбутися у листопаді. Це оптимістичний сценарій,
але ми повинні ставити жорсткі графіки, тому
що кожен день Україна платить зависоку ціну
за цю затримку. Ми не очікуємо, що до режиму припинення вогню — місяць. Ми відзначили,
що робота з підготовки та впровадження всеосяжного і негайного режиму припинення вогню
повинна відбутися впродовж найближчих днів.
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Битва за Київ

73-ті роковини
визволення Вишгорода
Анатолій МИСЬКО
(опрацював розповіді учасників
битви за Вишгород та Київ,
записані у 1973-85 р. р. на зустрічах,
та вніс поправки 6 листопада 2013 р.)
ФОТО — архів автора, спеціально для «Вишгорода»

Нові жителі Вишгорода в більшості своїй
і не уявляють, що діялось тут у 1943-му році.
А на той час він (тоді – запущене село з неоднозначним минулим) був однією із ланок
«Східного валу» Адольфа Гітлера.
Стрижень валу – ріка Дніпро, тому німецькі окупанти планували вже нікуди звідси не відступати і нізащо не залишити стратегічний оборонний бастіон з цією водною
артерією... Тож у цих місцях вирішувалась
доля Вітчизняної і Світової воєн, і в першу

чергу – визволення України.
ЛУКАШИН Анатолій Віталійович (НА
ФОТО — ліворуч). 42-й окремий полк, гаубично-мінометна частина РС (реактивні снаряди)
«Катюша» (похований у м. Вишгороді) – водій
установки «Катюша», у жовтні 1943 року брав
участь у штурмі Вишгорода.
Одержавши наказ про нанесення ракетного удару по правому міцно укріпленому німцями
берегу Дніпра (район сучасного Вишгорода), А.
Лукашин вивів установку РС на вихідний рубіж
у Хотянівці. Встановлюючи «Катюшу» на бойовий старт, наїхав на погріб і завалив його. У
цьому льоху, ховаючись від обстрілів, причаїлись мешканці ближньої хати.
Коли розібралися, що до чого, – мирно перемістилися в інше укриття.
Нищівні залпи РС були дані в час артпідго-

Про встановлення Вишгородському МКП «Водоканал»
скоригованих тарифів на послуги з централізованого
водопостачання та водовідведення, а також тарифів на
послуги з централізованого постачання холодної води,
водовідведення (з використанням
У міськвиконкомі
внутрішньобудинкових систем)
Рішення від 20 жовтня
2016 року № 276
Розглянувши звернення Вишгородського міського комунального
підприємства «Водоканал» із відповідними підтвердними матеріалами і
документами, що використовувалися під час розрахунку скоригованих
тарифів, відповідно до ст. 28 Закону
України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України
«Про житлово-комунальні послуги»,
Закону України «Про питну воду
та питне водопостачання», Закону
України «Про державне регулювання у сфері комунальних послуг», Постанови Кабінету Міністрів України
від 01.06.2011 року № 869 «Про забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на житлово-комунальні послуги» та Правил надання
послуг з централізованого опалення,
постачання холодної та гарячої води
і водовідведення, затверджених Постановою Кабінету Міністрів України
від 21.07.2005 року № 630, виконавчий комітет Вишгородської міської
ради В И Р І Ш И В :
1. Погодити ВМКП «Водоканал»
коригування тарифу на послуги з водопостачання та водовідведення для
всіх груп споживачів. Встановити
ВМКП «Водоканал» такі скориговані
тарифи з водопостачання та водовідведення для всіх груп споживачів:

Скориговані тарифи на централізоване водопостачання та
водовідведення за 1 куб. м
Водопостачання

Водовідведення

без ПДВ, грн

без ПДВ, грн

7,95

7,35

Скориговані тарифи на послуги з централізованого постачання
холодної води та водовідведення
(з використанням внутрішньобудинкових систем) за 1 куб. м
Постачання
холодної води (з
викорис танням
внутрішньобудинкових систем)

Водовідведення
(з використанням
внутрішньобудинкових систем)

без ПДВ, грн

без ПДВ, грн

8,69

8,08

Дані скориговані тарифи затвердити з подальшим нарахуванням
податку на додану вартість згідно п.
180.1 ст.180 розділу V Податкового
кодексу України.
2. Вишгородському міському
комунальному підприємству «Водоканал» ввести у дію скориговані
тарифи з водопостачання та водовідведення для всіх груп споживачів,
з урахуванням вимог Закону України
«Про житлово-комунальні послуги».
3. Офіційно оприлюднити це рішення в газеті «Вишгород».
Міський голова О. МОМОТ

Заява про екологічні наслідки діяльності при реалізації проекту «Кріплення та інженерний захист берегової лінії в с. Глібівка
Вишгородського району Київської області»
Дані про плановану діяльність, мету і шляхи її здійснення: проектом передбачено комплекс заходів по кріпленню ділянок берегової лінії,
інженерної підготовки території та екологічне облаштування на території с. Глібівка Вишгородського району Київської області.
Кріплення берега передбачено виконати у вигляді піщаного примиву, відкосного планування із закріпленням, вертикальних підпірних
стінок із залізобетонних конструкцій, інженерну підготовку території
передбачено виконати за допомогою засобів гідромеханізації, з дотриманням вимог природоохоронного законодавства.
Суттєві фактори, що впливають чи можуть впливати на стан навколишнього природного середовища з урахуванням можливості виникнення надзвичайних екологічних ситуацій: розроблений проектом
комплекс будівельних робіт при їх реалізації призведе до незначного
тимчасового впливу на повітряне, водне середовище, грунти, рослинний та тваринний світ, який буде тривати лише в період виконання робіт.
Кількісні та якісні показники оцінки рівнів екологічного ризику та
безпеки для життєдіяльності населення планованої діяльності, а також
заходи, що гарантують здійснення діяльності відповідно до екологічних
стандартів і нормативів: при проведенні робіт із дотриманням вимог
проекту та норм законодавства, загрози безпеці життєдіяльності населення немає.
Перелік залишкових впливів: залишковий вплив від будівництва
відсутній.
Вжиті заходи щодо інформування громадськості про плановану діяльність, мету і шляхи її здійснення: публікація у засобах масової інформації.
Зобов’язання замовника щодо здійснення проектних рішень відповідно до норм і правил охорони навколишнього середовища і вимог
екологічної безпеки на всіх етапах будівництва та експлуатації об’єкта
планованої діяльності: при виконанні комплексу робіт відповідно до
проекту виконавці робіт зобов’язуються неухильно додержуватися загальних нормативних правил екологічної безпеки. Всі роботи будуть виконуватися у відповідності до правил експлуатації машин та агрегатів,
а також збереження і використання паливно-мастильних матеріалів. З
матеріалами проектної документації можна ознайомитись шляхом запиту на пошту: ekonaslidki@ukr.net в електронному вигляді. Зауваження, пропозиції та коментарі надсилайте за адресою: ekonaslidki@ukr.net

Вишгород

товки перед піхотним штурмом.
Вогонь РС був раптовим і розтрощувальним. Наша піхота кинулась в атаку і так стрімко увірвалась у розташування противника, що
вже сама попала під черговий залп «Катюші»
А. Лукашина.
Через 35 років після цих днів Лукашин випадково зустрівся в автобусі на пл. Т. Шевченка в м. Києві з учасником тогочасного піхотного
штурму Вишгорода, Героєм Радянського Союзу Миколою Максимовичем ЗАХАРЧУКОМ
— мешканцем села Нові Петрівці. Після «розбору польотів» Лукашину довелось — у кафе
«Журавушка» — обгрунтовувати свій останній
залп по Вишгороду...
У 1961 році Анатолій Лукашин приїхав до
Вишгорода будувати Київську ГЕС. Працював
водієм автосамоскида. Цікаво, що через 25 років після закінчення війни він знову в”їхав, але
тепер самоскидом, у садибу села Хотянівка,
звідки давав залпи по Вишгороду в 1943-му.
Його впізнала господиня будинку та її син, який

Я за тебе молюсь,
український солдате

Як це було

Третій рік захисту Незалежності
на Сході України — у зоні АТО

Лілія ЯНЧУК
ФОТО – автор, спеціально для «Вишгорода»

Я за тебе молюсь,
український солдате,
Бо я твоя мати.
І благання я шлю до високого
неба:
Залишайся живим –
більш нічого не треба!..
Важливо , щоб наші діти виховувалися на зразках доблесті
старших поколінь – прадідів, дідів, батьків, щоб були патріотами
України, а значить у майбутньому
– її захисниками. Бути такими вчать у ВЗОШ № 1, де діє шкільний музей Бойової Слави.
Напередодні Дня захисника України тут урочисто відкрили експозицію пам’яті загиблого в АТО випускника школи Костянина Непопа.
До невеличкого, але величного за змістом шкільного музею,
із квітами прийшли гості: представники районної і міської влади ,
військового комісаріату, учасники АТО, воїни-ветерани Афганістану,
учасник бойових дій на Даманському острові Валерій Філоненко,
мама загиблого в АТО Костянтина Непопа Віра Георгіївна і його сестра Олена , учні.
Відкрила урочистості заступник директора школи з виховної
роботи Галина Петрук. Члени учнівської ради музею, екскурсоводи
Владислава Грищенко і Дмитро Бойчук, мати Костянтина Непопа,
представник Вишгородського військового комісаріату, учасник АТО
11 батальйону «Київська Русь» Ростислав Діденко, начальник райвідділу освіти Тетяна Фороща та учасник бойових дій Другої світової
війни Іван Чертков говорили про подвиг Солдата, мужність, звитягу,
самопожертву і любов до України.
Учні-екскурсоводи провели оглядову екскурсію музеєм – тут діє
експозиція, присвячена пам’яті Олександра Сенчука – також випускника школи, загиблого в Афганістані. Школярі вручили квіти матері
Костянтина та привітали з Днем захисника України всіх присутніх
чоловіків.
У комп’ютерному класі разом переглянули фотослайди, передані волонтеркою Іриною Шугайло. На світлинах – Костянтин Непоп
із побратимами в короткі хвилини перепочинку – привітний і усміхнений. Таким він і залишиться у пам’яті тих, хто його знав. Таким він
дивиться на нас із фото у музеї школи, куди приходитимуь на уроки
Мужності і Героїзму юні патріоти України.

Заява про екологічні наслідки діяльності при реалізації проекту «Кріплення та інженерний захист берегової лінії на території Хотянівської с/р Вишгородського району Київської області»
Дані про плановану діяльність, мету і шляхи її здійснення: проектом
передбачено комплекс заходів по кріпленню ділянки берегової лінії,
інженерної підготовки території та екологічне облаштування на території Хотянівської сільської ради Вишгородського району Київської
області.
Кріплення берега передбачено виконати у вигляді вертикальних
підпірних стінок із залізобетонних конструкцій із дотриманням вимог
природоохоронного законодавства.
Суттєві фактори, що впливають чи можуть впливати на стан навколишнього природного середовища з урахуванням можливості виникнення надзвичайних екологічних ситуацій: розроблений проектом
комплекс будівельних робіт при їх реалізації призведе до незначного
тимчасового впливу на повітряне, водне середовище, грунти, рослинний та тваринний світ, який буде тривати лише в період виконання робіт.
Кількісні та якісні показники оцінки рівнів екологічного ризику
та безпеки для життєдіяльності населення планованої діяльності, а
також заходи, що гарантують здійснення діяльності відповідно до
екологічних стандартів і нормативів: при проведенні робіт із дотриманням вимог проекту та норм законодавства загрози безпеці життєдіяльності населення немає.
Перелік залишкових впливів: залишковий вплив від будівництва
відсутній.
Вжиті заходи щодо інформування громадськості про плановану
діяльність, мету і шляхи її здійснення: публікація в засобах масової
інформації.
Зобов’язання замовника щодо здійснення проектних рішень
відповідно до норм і правил охорони навколишнього середовища і
вимог екологічної безпеки на всіх етапах будівництва та експлуатації об’єкта планованої діяльності: при виконанні комплексу робіт
відповідно до проекту виконавці робіт зобов’язуються неухильно додержуватися загальних нормативних правил екологічної безпеки. Всі
роботи будуть виконуватися у відповідності до правил експлуатації
машин та агрегатів, а також збереження і використання паливно-мастильних матеріалів. З матеріалами проектної документації можливо
ознайомитись шляхом запиту на пошту: ekonaslidki@ukr.net в електронному вигляді. Зауваження, пропозиції та коментарі надсилайте
за адресою: ekonaslidki@ukr.net

був у воєнні роки
хлопчиком. Дуже тепла була зустріч —
як із рідним. Пізніше
він часто відвідував
своїх
«хрещених»
аж до самої смерті
господині садиби.
Війну А. Лукашин закінчив 29
квітня 1945 року в
Берліні — залпом
РС по рейхстагу. А уламки снарядів до цих пір
знаходять на пагорбах Вишгорода.
1962 року при розобці котлована під фундамент школи № 1 у Вишгороді витягли снаряд
РС, що не розірвався (той, що «Катюша» Лукашина випустила по німцях у жовтні 1943-го).
Раніше про Анатолія Лукашина не дуже
згадували. Бо він був роботягою і чесним
п’яничкою, а син його попав до криміналу.
Далі буде

Пам’ятна дошка
Руслану Арсієнку

Влас. інф.
ФОТО — Андрій МАКСІМОВ, «Вишгород»

18 жовтня у НВК «Гімназія «Інтелект»
— ЗОШ І ступеня» відбулося відкриття меморіальної дошки загиблому учаснику АТО
Руслану Арсієнку — колишньому учневі гімназії.
Участь у заході взяли дружина та дочка
Героя, учасники АТО, представники влади,
учнівська молодь, педагогічний колектив, громадськість.
Відкрили дошку заступник військового комісара Володимир Щербина та рідні загиблого
воїна — дружина Наталія й дочка Діана. Молебень за упокій душі відслужив настоятель
храму святого Володимира УПЦ КП Богдан Николин. Заслужена артистка України, директор
народної філармонії Руслана Лоцман виконала
пісні на честь усіх хлопців, які сьогодні захищають рідну землю.
Присутні хвилиною мовчання вшанували
пам’ять земляка та усіх військовослужбовців,
загиблих у боротьбі за незалежність і територіальну цілісність України.

Заява про екологічні наслідки діяльності при реалізації проекту «Кріплення та інженерний захист берегової лінії на території
Лебедівської с/р Вишгородського району Київської області»
Дані про плановану діяльність, мету і шляхи її здійснення: проектом передбачено комплекс заходів по кріпленню ділянки берегової
лінії, інженерної підготовки території та екологічне облаштування на
території Лебедівської сільської ради Вишгородського району Київської області.
Кріплення ділянок берега передбачено виконати у вигляді відкосного кріплення та вертикальних підпірних стінок із залізобетонних
конструкцій із дотриманням вимог природоохоронного законодавства.
Суттєві фактори, що впливають чи можуть впливати на стан навколишнього природного середовища з урахуванням можливості виникнення надзвичайних екологічних ситуацій: розроблений проектом
комплекс будівельних робіт при їх реалізації призведе до незначного
тимчасового впливу на повітряне, водне середовище, грунти, рослинний та тваринний світ, який буде тривати лише в період виконання
робіт.
Кількісні та якісні показники оцінки рівнів екологічного ризику та
безпеки для життєдіяльності населення планованої діяльності, а також заходи, що гарантують здійснення діяльності відповідно до екологічних стандартів і нормативів: при проведенні робіт із дотриманням
вимог проекту та норм законодавства загрози безпеці життєдіяльності населення немає.
Перелік залишкових впливів: залишковий вплив від будівництва
відсутній.
Вжиті заходи щодо інформування громадськості про плановану
діяльність, мету і шляхи її здійснення: публікація в засобах масової
інформації.
Зобов’язання замовника щодо здійснення проектних рішень відповідно до норм і правил охорони навколишнього середовища і вимог
екологічної безпеки на всіх етапах будівництва та експлуатації об’єкта
планованої діяльності: при виконанні комплексу робіт відповідно до
проекту виконавці робіт зобов’язуються неухильно додержуватися
загальних нормативних правил екологічної безпеки. Всі роботи будуть виконуватися у відповідності до правил експлуатації машин та
агрегатів, а також збереження і використання паливно-мастильних
матеріалів. З матеріалами проектної документації можливо ознайомитись шляхом запиту на пошту: ekonaslidki@ukr.net в електронному
вигляді. Зауваження, пропозиції та коментарі надсилайте за адресою:
ekonaslidki@ukr.net

Наше місто

Вишгород
XVII чергова сесія міськради
Марина КОЧЕЛІСОВА
ФОТО — Андрій МАКСІМОВ, «Вишгород»

Доходи і видатки міського бюджету за
перше півріччя. Положення про громадські слухання та Порядок проведення громадських обговорень щодо добровільного
об’єднання територіальних громад. Земельні ділянки для учасників АТО. Кошти
на опалення в приміщенні міської спортшколи. Комунальна власність на об’єкти
інженерної інфраструктури.

Ці та іще із сотню питань розглянули 34
(відсутній — Олександр Семенов) обранці
міської громади на засіданні чергової 17 сесії
міськради. Вона тривала цілий робочий день
із кількома перервами та розпочалася досить
мирно.
Так, було оголошено про створення депутатської групи «Єдність», до якої увійшли
10 міських депутатів: Сергій Жадан, Дмитро
Корнійчук, Тамара Войтович, Ганна Булгакова, Анатолій Шока, Богдан Руденок, Олена
та Володимир Лісогори, Микола Кравченко,
Юрій Попов. Було знято з розгляду: за заявою О. Завальнюка — п. 48 порядку денного,
за рекомендацією профільної комісії — п. 8
(затвердження Статуту КП «Редакція газети
«Вишгород» у новій редакції).
«Із голосу» Олександра Баланюка депу-

Зауваживши, що із громадою Гори О.
Литвин може зустрітися у процесі оформлення ділянки, депутати надали йому дозвіл на
оформлення проекту. Також було затверджено проекти землеустрою щодо відведення
земельних ділянок у с/т «Лісова поляна» ще
кільком учасникам АТО.
Мирну ноту внесла подяка представника
громадської організації «Воїн АТО» депутату
Олексію Черняхівському, завдяки якому була
розроблена районна програма, за якою, зокрема, учасники АТО забезпечуватимуться
медикаментами (чит. на стор. 4 «Захиснику
захисників України Олексію Черняхівському»).
Ще кілька земельних питань викликали бухливе обговорення. Врахувавши заяву
мешканців про облаштування зеленої зони,
сесія не надала згоди на зміну цільового призначення ділянки площею вісім соток поміж
будинками Кургузова, 2 і Київська, 20 та рекомендувала жителям цих будинків звернутися до суду.
Проект землеустрою щодо відведення
семи з половиною соток поміж буд. 3-а і 3-б
на вул. Дніпровській також не затвердили –
після зауважень архітекторів (це – зона багатоповерхової та громадської забудови) і
заяви мешканців, яку озвучила Ольга Філюк:
прохання зробити там зелену зону із баскетбольним майданчиком для підлітків. Заяву
вуличного комітету мікрорайону «ГАЕС» про
створення зеленої зони на ділянці площею 48
соток депутати не підтримали та більшістю
голосів затвердили проект землеустрою і передали її у власність для ведення особистого селянського господарства. Не врахували
позитивний висновок земельної комісії та не
затвердили проект із землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,2767 га
на вул. Набережній в оренду на 5 років ТОВ
«Оцінювач» (орендна ставка 3 %).
Затвердили технічну документацію із
встановлення меж земельної ділянки (1 га)
в натурі на місцевості (вул. Новопромислова,
3) ТОВ «ТАРА-ПАК», яке придбало виробни-

22 жовтня

півроку склало: 72 % від річного бюджету по
загальному фонду і 77 % – по спеціальному.
Депутати одностайно ухвалили назвати
нову вулицю міста іменем Генерала Кульчицького (нагадуємо, щодо цього пройшло
громадське обговорення, висвітлене на сторінках газети «Вишгород»). Внесли зміни у
склад міськвиконкому (замість Віктора Федосенка введено представника «афганців»
Віктора Ткачука).
Було знято з балансу КПЖ і КГ та передано в управління ОСББ «Молодіжний-10» буд.
10 на просп. І. Мазепи. Доповнення «з голосу» – передали в управління мешканців буд.
6-в на вул. Н. Шолуденка (через необхідність
отримати в Облгазі ліміти на включення дахової котельні).
Обранці міської громади затвердили Порядок проведення громадських обговорень
з питань добровільного об’єднання територіальних громад та Положення про громадські
слухання у місті Вишгороді.
Доповідач – заступник міського голови Трохим Іванов – підкреслив, що відтепер
можна буде голосувати і через мережу Інтернет (отримавши електронний ключ) – і будьхто зможе спостерігати за громадськими
слуханнями. А міський голова Олексій Момот
зазначив, що це перший крок на шляху до
об’єднання територіальних громад.
Переважна більшість земельних питань
стосувалася надання дозволів на розробку
проектів на земельні ділянки під гаражі, ОСГ
та індивідуальне будівництво (оформлення
спадку чи узаконення вже існуючих будівель,
судові спори, необхідність оформлення за новим законодавством тощо). Депутати враховували думку земельної комісії, яка провела
кілька засідань, у т. ч. – із виїздами на місця.
До оренди землі підприємцями кілька
разів поверталися (повторне голосування
врешті підтримало малий бізнес, який надає
робочі місця та потрібні містянам послуги – п.
61, договір оренди ФОП Руденко С. М., п. 63
– надання дозволу на розробку проекту зем-

На сесії тушками «засівали»
тати доповнили порядок денний питанням
про переспрямування коштів на опалення
приміщення міської дитячо-юнацької спортшколи (надалі цей проект депутати підтримали). А також надали слово голові житлового
кооперативу з вул. Ю. Кургузова, 4-а (Марина Лебідь запитувала: коли у квартирах
буде тепло, а прилади обліку споживання
газу встановлять там, де їх немає; зачепила
й транспортну тему — стан автобусів та відповідальність перевізника).
За пропозицією заступника мера Олексія Рачинського першим із земельних питань
розглянули п. 32 порядку денного (надання земельної ділянки на Горі учаснику АТО
Олександру Литвину). Розмовляли емоційно.
Депутат цього округу Микола Кравченко наполягав: треба залишити корінним мешканцям Вишгорода хоч один вихід до «моря».
О. Литвин накреслив координати і доводив,
що ця ділянка закінчується крутим обривом і
не зачіпає інтересів навколишніх мешканців.
Принагідно вказав на будівництва в охоронній зоні, котрі давно вже мають занепокоїти
громаду.

чу базу у підприємства, що мало договір із
Новопетрівською сільською радою. Оренда
ділянки на 49 років із ставкою 4 % від нормативної грошової оцінки землі принесе в міський бюджет додаткові кошти.
Також затвердили ТОВ «Київкоопбуд»
проект із землеустрою щодо відведення в
оренду на 49 років земельної ділянки площею
0,3757 га за адресою: вул. Набережна, 6 –
для реконструкції та обслуговування існуючого майнового комплексу – будівлі ресторану
«Вишгород» (для будівництва та обслуговування об’єктів туристичної інфраструктури та
закладів громадського харчування).
Доходи міського бюджету за 6 міс. 2016
р. було затверджено в сумі: 40 млн 364,1 тис.
грн по загальному фонду та 4 млн 443,7 тис.
грн – по спеціальному (у т. ч. бюджет розвитку в сумі 4 млн 157,7 тис. грн). Видатки, відповідно, в сумі 21 млн 584,1 тис. грн по загальному фонду та 3 млн 410,4 тис. грн – по
спеціальному (у т. ч. бюджет розвитку в сумі
1 млн 573,2 тис. грн). Доповідач – начальник фінансово-бухгалтерського відділу Ігор
Мирієвський – повідомив, що виконання за

Владислав КРУКОВЕЦЬ,
депутат Вишгородської міської ради
Я розумію, що всі від мене хочуть почути відповідь і пояснення, чому така агресія з
боку «минулих колег».
Справа в тому, що я — порядна людина
і моральність для мене — на першому місці. Дії Парчук В. Г. мене абсолютно не влаштовують. Як я казав у сесійній залі, вона
абсолютно дискримінує всю партію, і саме
з поваги до партії я не можу сказати правду, з Валентиною буде розбиратися вище
партійне керівництво. А ще — я не хочу виправдовуватися за свої дії та власні думки.
Зрозумійте, я — проста людина, і для мене

Лист у номер

важливіше — інтереси мого виборчого
округу та всієї громади нашого міста.
Ось, наприклад, за неповний рік мого
депутатства, за підтримки міського керівництва ми подолали 20-річну проблему: на
вул. Набережній, 22 з’явилась асфальтована дорога (жоден минулий депутат цього
не зробив). Вирішення цього питання зайняло менше року. І це — тільки початок.
Говорять, що у нас багато корупціонерів. Це — неправда. Я працюю, наприклад,
безкоштовно і маю чисту совість, що не
брав ані копійки, і брати не збираюся!

Щиро вдячні за швидко та якісно виконані роботи щодо благоустрою під’їзної
дороги, тротуару, паркомісць, місця для
сміттєвих баків навколо нашого будинку

по вул. Набережній, 22. Особливо приємно, що встигли закінчити роботи до початку дощів!
Майже 20 років наш будинок не входив
у плани влади щодо благоустрою. І ось, нарешті, його включено в міську програму!
Сподіваємось потрапити ще й в «енергозберігаючу» та «екологічного сортування сміт-

тя» — програми, що доволі активно впроваджуються як в Україні, так і у Вишгороді.
Бажаємо успіхів та натхнення мерові міста Олексію Момоту, його заступникові Ігорю
Свистуну, директорові ТОВ «Житлошляхбуд» Олексію Білому, майстрові виробництва
Олександру Хмелюку, а також нашому сусідові по будинку Владиславові Круковцю!
Маємо надію, що сумлінне виконання всіма посадовими особами своїх безпосередніх
обов’язків сприятиме активному, прогресив-
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власність. Повторне голосування теж дало
негативний результат.
Та все ж більшість питань було розглянуто позитивно. Зазвичай такий обсяг розтягувався на 2-3 засідання. А 18 жовтня міські
депутати справилися за один робочий день.
Попри те, що 17 сесія розпочалась години на
півтори пізніше через «засівання» курячими
тушками.
Майже на початку засідання до мікрофону в залі вийшла група чоловіків, і ставна
жінка у сукні-вишиванці, депутат Валентина
Парчук тримала в руках фото побратима Мирослава Мисли, який загинув на Луганщині
від осколкового поранення в спину (чит. у
№ 40’2016 газети «Вишгород», на стор. 5).
«На партійний з’їзд прибули навіть скалічені
в боях у зоні АТО, а тут, у тилу – «тушки»,
— зазначила вона і назвала зрадником депутата Владислава Круковця, який, цитую, «за
рахунок партійної квоти потрапив на мажоритарний округ, далі вийшов із фракції та своїм
голосом підтримав кілька рішень проти інтересів міської громади». В. Парчук закликала
колишнього однофракційця скласти мандат,
нагадавши про його зобов’язання.
Скандуючи «Тушка», здай мандат!», чоловіки кинули в Круковця курячі тушки та обсипали борошном. Дісталось і тим, хто сидів
поруч і попереду.
Депутат Круковець заявив, що це полі-

тична розправа, що замовчуються реальні
причини його виходу із з фракції, та пообіцяв,
що колись люди про все дізнаються. Депутат
Валентина Парчук парирувала: вона не приймає слова В. Круковця на свою адресу та не
відповідає за спосіб, яким інші висловлюють
свою позицію.
Зчинилася штовханина, на всі боки полетіли взаємні звинувачення. Присутні у залі
ЗМІ (зокрема, телеканал «2+2») та правоохоронці навперейми фільмували подію.
Взяти пояснення у рішуче налаштованої групи молодиків не пощастило, бо вони
пішли. Натомість інша бойова громадськість
висловила бажання зробити заяву (на запрошення надати її у письмовому вигляді в
редакцію газети «Вишгород» поки що не відізвалась).
Бліц-опитування присутніх у залі депутатів і громадськості показало, що більшість
«партійних» підтримує партійну дисципліну
(вийшов із фракції – склади мандат), а «мажоритарники» головним вважають інтереси
округу (партійність не має значення). УСІ не
схвалили форму «протесту», який перервав
засідання більш як на годину, поки не прибрали залу. Пересічні вишгородці виявилися
набагато радикальнішими, були й такі вислови: «Усіх депутатів треба посипати, та й нас
теж – за те, яку країну залишаємо нашим дітям».
Нижче надаємо коментарі з приводу сесії.

Коментар

Маю чисту совість

Встигли до початку дощів

Мешканці будинку
по вул. Набережній, 22,
власники квартир ОВЖБ «Дніпро»

леустрою щодо відведення земельної ділянки
в оренду ТОВ «Енергетик»).
Повторним голосуванням було надано дозвіл і на розробку проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки орієнтовною
площею 2,2 га на вул. Шлюзовій в оренду на
1 рік КП КОР «КОРА».
Попри позитивний висновок земельної
комісії, депутати не надали дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею
2 га в оренду на 49 років ГО «Громадський
крейсерський яхт-клуб «Енергетик» ім. Г. І.
Строкова». Їх не переконали ні історія клубу, ні пояснення голови ГО — директора КП
«УФКС» — депутата Олександра Баланюка
(вже були спроби прихватизувати землю, і
колись нове керівництво КП може такі спроби продовжити), ні заклики представників ГО
«Енергетик» передати їм цю берегову смугу
шириною 15 м, аби яхт-клуб міг взяти на себе
відповідальність за розвиток доступного громадського вітрильництва, зокрема – дитячого
(«Солоний пес»), ні зауваження міського голови Олексія Момота, що це ОРЕНДА, а не

2016 року

Вирішувати має громада
Володимир ЛІСОГОР,
депутат міської ради
Децентралізація — не просто на часі, це
нагальна потреба сьогодення. Чим більше
прямої влади у громад на місцях — тим менше політичного впливу та пов’язаних із цим
партійних розбірок. На моє глибоке переконання, саме громада має вирішувати: кого
відкликати, а кого залишати представником
своїх інтересів на округах.
ному, екологічно безпечному, модерновому
розвитку нашого древнього міста.
Не будьмо й самі байдужими спостерігачами, невиправними «всепрощальниками»!
Наш Вишгород має розвиватись завдяки всебічній підтримці його жителів, повазі до традицій, свідомої, гідної поведінки як у власних
оселях, так і на вулицях!
Досвід та сучасне бачення розбудови
успішних міст мають бути головними пріоритетами українців.
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22 жовтня

2016 року

Живемо ЗДОРОВО

Вишгород
Опановуємо українську

Знання рідної мови — свята справа

Захиснику захисників Вітчизни
Олексію
Черняхівському
На черговій 17-й сесії Вишгородської міської
ради відбулась приємна подія. Сімейному лікарю
КЗ «Вишгородський центр районної первинної
медико-санітарної допомоги», міському депутату
фракції ПП «Об’єднання «Самопоміч» Олексію
ЧЕРНЯХІВСЬКОМУ вручили подяку — за медичні
послуги, проявлену ініціативу, взаємодію, допомогу учасникам АТО в розробці медичної програми
району та з нагоди Дня захисника України.
«Ми високо цінуємо Вашу готовність до співпраці, професійність і патріотизм», — зазначив від
імені свого колективу голова правління ГО «Воїн
АТО» О. Талалай та передав у президіум сесії подяку обранцю міської громади від «Самопомочі».

Лист у номер

Спасибі за матір
Лілія БРИЖАНОВА,
лікар УЗД поліклінічного відділення КЗ «ВЦРЛ»
Моя мама хворіє давно. Недуга важка.
Звертатися до лікарів доводиться регулярно. І мої колеги опікуються старенькою
пацієнткою так само ретельно й уважно,
як уся наша родина.
21 серпня стан матері різко погіршився. У
реанімаційному відділенні їй своєчасно надали кваліфіковану медичну допомогу у невідкладних станах і повернули до життя.
Щиро дякую всім причетним до спасіння нашої матусі медичним працівникам
Комунального закладу «Вишгородська
центральна районна лікарня» (головний
лікар Іван Клюзко) — за точну діагностику
та результативне лікування, а головне — за
чуйне ставлення до хворої людини поважного віку.

Валентина ЯКОВЕНКО,
методист ЦТ «Джерело»
ФОТО – Валентина ЧИСТЯК, «Вишгород»

Напередодні Дня захисника
Вітчизни у Вишгородському міському Центрі творчості «Джерело»
вітали воїнів АТО, дідусів, батьків
– поетичним словом, патріотичними піснями і таночками.
«Сьогодні слова «захисники Вітчизни» звучать надзвичайно актуально і люди ці – у великій нашій шані,
– зазначила директор закладу Наталія
Кисіль, вітаючи запрошених на захід
членів Громадської асоціації «Учасники АТО Вишгородщини» Дениса Парижа, Максима Тумка, Тетяну Париж,
Олега Дудку та Вячеслава Верхочуба
(НА ФОТО), президента Благодійного
фонду «Святої Ольги», радника міського голови Володимира Малишева
і всіх присутніх чоловіків. – І саме завдяки мужнім патріотам, які захищали і
сьогодні захищають цілісність держави
на Сході, наші діти мають можливість
навчатися і займатися творчістю».
А джерелята від душі порадували гостей, виконавши таночки «Козачий», «Гопачок» (студія народного
танцю «Вишеград» — НА ФОТО вгорі),
«Калина» (колектив «Джерельце»),
«Ранок» (колектив «ПА ДЕ ДАНС»),
«Віночок закарпатських пісень» (солістка вокального ансамблю «Співаночка» Софійка Лисенко), пісні «Перлина Україна», «Ой, у гаю» (колектив
хорового співу «Домісолька») та ін.
У кожному художньому номері
відчувався патріотизм дітей, повага
до народних традицій і національної
культури, яку прищеплюють своїм

ФОТО — Вікторія ШМИГОРА, «Вишгород»

Степанія СІДЛЯР,
радник голови Вишгородської РДА
15 жовтня на чергове заняття на безоплатних курсах із вивчення української
мови, що проходять щосуботи о 10 год. у
Центральній бібліотеці у Вишгороді, завітали настоятель храму Рівноапостольного
князя Володимира протоієрей Богдан Николин та секретар Вишгородської міської
ради Тетяна Бражнікова.
Отець Богдан благословив курси, заявивши, що ініціатива популяризації української
мови — не тільки велике починання, а й свята
справа. І зізнався, що хоч скоро виповниться
20 років, як він служить у священицькому сані,
але тільки два місяці тому почав читати канони перед причастям рідною мовою.
— Я дуже довго не називав себе націоналістом, — поділився він із слухачами курсів.
— Ще будучи священиком у Нових Петрівцях,
я бачив справжніх патріотів, зокрема, — письменника та просвітника з когорти шестидесятників, почесного громадянина Вишгорода
Олександра Дробаху, для якого Україна —
Бог, а поширення української — справа життя. Саме завдяки таким людям я з роками ви-

У Вишгороді

ріс у своїй свідомості. І тепер навіть у церкві
перейшов із старослов’янської на українську.
Тетяна Бражнікова побажала слухачам
курсів розширити межі своєї незалежності,
опанувавши та полюбивши українську мову.
— Такі ідеї заслуговують лише на повагу,
— заявила вона, — бо курси перш за все сприяють розвитку лексичного багатства та збагачують культурне середовище в суспільстві.
А слухачі на занятті поглиблювали свої
лінгвістичні знання.
— Колись відомий поет Максим Рильський написав: «Хто поверне в рабство ту
країну, де залунала рідна мова?», — зауважив один із організаторів курсів, депутат
Вишгородської міської ради Валерій Виговський. — Ми віримо, що реалізація нашого
проекту сприятиме утвердженню авторитету
української мови в країні, аби остаточно викорінити в умах людей рабське плазування
перед російською. Достатньо згадати, що на
Всесвітньому конкурсі краси мов у Парижі
українська посіла третє місце серед 3,5 тис.
мов світу. А за поширеністю — перебуває на
21-му місці. Тож наші курси відкриті для всіх,
хто прагне оволодіти однією з найпрекрасніших мов у світі.

Нічний «сухий закон»

Трохим ІВАНОВ,
заступник Вишгородського
міського голови
Рішення (№ 4/8) про обмеження продажу алкогольних напоїв у нічний час прийнято ще 6 квітня 2011 р.,
та, на жаль, його було не
реалізовано.
Як зазначається в документі, заборона реалізовувати алкоголь уночі – з
22:00 до 8:00; влітку – з
23:00 до 8:00 — необхідна
для впорядкування режимів роботи магазинів, кі-

осків, наметів,
павільйонів,
секцій
тощо,
що здійснюють
роздрібну торгівлю алкогольними напоями
(за виключенням
закладів
громадського
харчування).
Шановні
підприємці, сподіваємось на вашу законослухняність та закликаємо дотримуватись
рішення Вишгородської міської ради! Порушників каратимемо згідно закону.

Про вишгородський футбол і не тільки
ФізкультУРА

У «Джерелі»

Маленькі козачата –
дорослим козакам

вихованцям педагоги закладу.
І головне нині – мир – для дітей і дорослих. Його виборюють – Захисники України.

Валерій СИДОРЧУК, заступник директора з
навчально-тренувальної роботи КП «УФКС»
Вишгородської міської ради
Футбольний сезон для ФК «Чайка», як
завжди, насичений численними турнірами.
Нині — вирішальні матчі Першості Києва.
Наш клуб увійшов у топ-10 найкращих клубів
Києва минулого року і гідно представляє
Вишгород у матчах вищої ліги і цього року.
Граємо із титулованими футбольними клубами «Динамо Київ», «Арсенал», «Оболонь».
Посідаємо не останні місця у турнірних таблицях. А команда 2008 р. н. (тренер — Юрій
Омельченко) займає поточне 2-ге місце. Хотілося б також відзначити команду 2000 р. н., яка
розділяє 4-5 місце у чемпіонаті Києва з командою «Оболонь».
Сенсаційний результат цього тижня виборола команда 2004 р. н. (тренер Валерій Москаленко), зігравши на виїзді 2:2 з київським «Динамо» у вищій лізі чемпіонату Києва. Голами
відзначились Герман Нижник та Дмитро Меда.
А команди, які грають у першій лізі Першості Києва (2002, 2003 р. р. н. та доросла команда), змагаються за підвищення у класі. Дорослі – всередині турнірної таблиці і в останньому
матчі першості на виїзді перемогли команду
«Столиця-КПІ» з рахунком 1:0. Голом відзначився Андрій Маковка.
У Першості України наш футбольний клуб
серйозно претендує на вихід до вищої ліги чемпіонату України. У минулому турі наші хлопці

грали в Коростені з місцевим клубом «МАЛ».
Старші юнаки перемогли з рахунком 3:0. Голами відзначилися Єгор Твердохліб, Владислав
Кушніренко та Даніїл Денисюк. А молодші на
останніх хвилинах поступилися лідерам своєї
вікової групи — 0:2.
Наразі ФК «Чайка» посідає перше загальноклубне місце у своїй відбірній групі. Найважливіші матчі ще попереду.
Запрошуємо підтримати наших футболістів.
23 жовтня (нд) матч «Чайка» (Вишгород)
— «Колос» (Ковалівка). Гратимуть на стадіоні «Енергетик» у Вишгороді. Початок: о 12:00
(старші юнаки),
о 14:00 (молодші юнаки).
Результат, який ми зараз маємо, хоча й проміжний, отриманий завдяки результативній роботі тренерського складу та постійній підтримці
міської влади (зокрема, Вишгородського міського голови Олексія Момота).
Цього року виділено кошти на утримання
стадіону, якісного футбольного газону, проведення опалення у офісні приміщення та роздягальні. Також значно покращено освітлення, завершуються роботи з накриття на центральній
трибуні верхнього поля. Робоча група стадіону
постійно підтримує у належному стані футбольне поле.
Сподіваємось ми і на подальшу підтримку,
чекаємо на придбання штучного покриття на
нижнє поле стадіону «Енергетик».
Остаточні результати сезону будуть опубліковані в листопаді, по завершенні змагань усіх
рівнів.

Небесне і земне

Вишгород
Олексій МОМОТ,
Вишгородський
міський голова
Щодня наше місто видозмінюється. Воно стає
все кращим. Ми продовжуємо роботи з благоустрою та працюємо над
впровадженням
нових
проектів. Плануємо роботу на 2017 рік. Але
варто розказати, що зроблено впродовж
останнього місяця.
Наразі міською радою прийнято рішення
та частково підписані
Пряма
договори на проведення
робіт із реконструкції та
мова
впорядкування території
перед
адмінбудинком,
тобто площі Т. Шевченка. Як показало цьогорічне посушливе літо,
шланговий полив газонів
є неефективним. Тому
в першу чергу заплановано провести стаціонарну поливну систему
по всьому периметру
трав’яного покрову площі. Щоб захистити газони
від витоптування, буде
змонтовано декоративну
огорожу за стилістикою
ДИВО-парку. А ще ми запланували заміну всіх
старих лавок на таку ж кількість, але осучасненого дизайну.
А вже навесні аналогічну систему поливу
буде проведено на Галявині Казок. Сьогодні
працюємо над ідеями щодо відновлення там
фонтана. Зараз можу лише сказати, що фонтан буде видозмінений, щоб надалі ні в кого не
виникало спокуси перетворити його у смітник.
Він стане родзинкою і окрасою казкового скверу.
Отримую багато запитань — куди ж подівся світловий фонтан із центру міста? Поспішаю заспокоїти громаду — його демонтували
для проведення ремонтних робіт. Як я вже
розповідав раніше, фонтан був небезпечним,
оскільки металева конструкція «пробивала»
током. Тож міська рада прийняла рішення про
ремонт, укріплення самої конструкції та повну
заміну дешевої китайської електроніки на сучасні LED-лампочки, що, в свою чергу, не лише
гарантуватиме безпеку, а й суттєво зекономить
Марина КОЧЕЛІСОВА
ФОТО — Вікторія ШМИГОРА, «Вишгород»

14 жовтня ц. р. — на Покрову —
Володимир Малишев (президент
БФ «Святої Ольги», радник Вишгородського міського голови) вручив
настоятелю храму св. Володимира
(УПЦ КП) о. Богдану Николину подяку
від мера Вишгорода Олексія Момота
— за особистий внесок у відродження православ’я в Україні, виховання
громади на християнських засадах
злагоди і благодійності та з нагоди
15-річчя храму. По закінченню літургії парафіяни разом із протоієреєм
вирушили до РЦТ «Дивосвіт» — до
чудотворних ікон із Афона.
Хранитель чудотворних списків із
Афонських святинь — Євген Навара, голова парафіяльної ради Литвинівського
храму Пресвятої Богородиці — розповів історію їх появи у Вишгороді. На
освяченні хреста Литвинівської церкви
побувало районне керівництво — і за
сприяння голови райради Ростислава
Кириченка та голови ВРДА Олександра
Горгана ці ікони були привезені до нашого рідного міста.
Батько організатора виставки та
хранителя святинь — родом із Любеча
(Чернігівщина), де народився преподобний Антоній, який після перебування на
Афоні заснував Києво-Печерську Лавру. У печері св. Антонія в Любечі малий
киянин проводив шкільні канікули — і
лише нещодавно зрозумів, що його вів
по життю святий.
У 2012 році парафіянин Видубецького монастиря побував паломником
на Святій Горі в Греції. Там, де все просякнуте молитвою, він відчув таке піднесення, на яке й не очікував. Це не
залишилось непоміченим афонськими
старцями, котрі подарували йому сім
освячених списків із найвідоміших православних ікон Афонських монастирів.
Із того часу Євген возить їх по Україні: Житомирщина, Львівщина, Чер-

витрати електроенергії під час повної експлуатації фонтану.
Дуже часто до мене зверталися громадяни
щодо відсутності пішохідних доріжок від пр. І.
Мазепи до вул. Шкільної та незадовільного
стану існуючих. Ця проблема вже розв’язана.
Нещодавно тротуари з’явились по обидва боки
ДНЗ «Золотий ключик» і «Чебурашка». А в
плани на наступний рік внесено асфальтування
дороги за згаданим маршрутом.
Щодо будівництва доріг, ремонтів асфальтового покриття вулиць та прибудинкових територій, — ми рухаємося за графіком. Днями
розпочато роботи на вул. В. Симоненка, 4. На

22 жовтня

зупинили влітку, бо багато вишгородців на той
період проживало на дачах чи перебувало на
відпочинку поза межами Вишгорода. Щоб
уникнути непорозумінь, за відсутності власників квартир ми не проводили ці роботи. Нині у
під’їздах 30-ти будинків буде встановлено нові
поштові скриньки.
Своєю чергою рухається реалізація програми «Теплий під’їзд». Вона працює безперебійно, останній об’єкт, на якому завершено заміну
вікон на енергоефективні, це вул. В. Симоненка, 1. До кінця року всі будинки, що включені
у програму на 2016 рік, будуть із новими склопакетами в місцях загального користування. За

Благоустрій міста триває

черзі — В. Симоненка, 1, де, окрім реконструкції дорожнього полотна, буде розширено й обладнано повноцінну автопарковку. Є також напрацювання щодо облаштування спортивного
та дитячого майданчиків поряд із зазначеним
будинком. Також заплановані ремонтно-будівельні роботи доріг та прибудинкових територій за адресами: вул. В. Симоненка, 1-а та 1-б.
Тут все залежатиме від погодних умов. Адже,
зазначені роботи все-таки краще проводити за
сухої погоди.
Також ми відреагували на звернення районної ради ветеранів, офіс якої розташований
на вул. Дніпровській, де нещодавно проведено
реконструкцію дороги. Ветерани просили «навести красу» поряд із приміщенням, в якому
вони збираються. На вимогу поважних вишгородців ми запросили дизайнера з озеленення,
який створив чудову композицію — так звану
«альпійську гірку».
Варто зауважити, що поновлено заміну
поштових скриньок у будинках. Програму при-

необхідності, і особливо, де в під’їздах на стінах
є грибок внаслідок надмірної вологості, після
монтажу вікон і їх гідроізоляції, проводиться
оновлення штукатурки та фарбування стін.
По ремонту дахів ми вийшли на фінішну
пряму. Найпроблемніші об’єкти відремонтовано. Але дощі, що пройшли кілька тижнів тому,
показали — проблеми ще існують. Де виявлено протікання, буде проведено ремонт, а там,
де його вже зроблено, але він недосконалий
— всі недоліки будуть усунуті за рахунок підрядної організації, що неякісно виконала роботу. Також проводиться перевірка всіх стокових
систем на будинках міста, особливо – «хрущівках». Найнагальнішої заміни і чистки зливної
системи потребують будинки по вулицях Б.
Хмельницького та М. Грушевського. Ці роботи
включено в план благоустрою міста, тому найближчим часом їх буде проведено.
Протягом місяця у місті встановлено 5 нових ігрових комплексів на дитячих майданчиках
та ще за поточний місяць заплановано оновити

Афонські святині у Вишгороді

2016 року
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5 спортивних майданчиків. Ми задовольнили
колективну заяву жителів будинків поблизу
магазину «Дитячий світ», які просили оновити
дитячий майданчик на території торговельного
закладу: розташування майданчика є для них
зручним, а місце дитячого дозвілля є огороджене, що в свою чергу допомагає підтримувати в
належному стані гірки, гойдалки, лавки, пісочниці тощо.
Швидкими темпами йдуть роботи з будівництва скверу на вул. Дніпровській поблизу
будинків 3, 3-а та 5. Вимощено доріжки тротуарною плиткою, викладено декоративне каміння, встановлено арку, яка вже натякає, яке
тематичне забарвлення матиме ця територія.
До слова, розчистивши всі чагарники, ми побачили, що новий сквер буде доволі просторим,
що, в свою чергу, дає можливість проведення
на його території різних
виставок, благодійних
акцій чи дитячих заходів.
І — маю особливе
звернення до всіх жителів міста. Нещодавно
ми відкрили дитячий
Диво-парк поблизу пл.
Т. Шевченка, який чи не
щоденно підремонтовуємо. Неприємно, але змушений констатувати, що
у дружній вишгородській
родині живуть і «паршиві
вівці», які нищать наше
спільне майно. Тож закликаю громаду бережливо ставитися до того, що зроблено за кошти
кожного з нас, адже всі ми є платниками податків.
Крім того, наголошую: дитячі майданчики
будуються для вишгородської малечі, а не для
паління, розпивання спиртних напоїв чи вигулу собак. Невдовзі частина дитячих територій
буде обладнана камерами спостереження з виведенням відео на екрани у Вишгородському
відділі поліції. Гадаю, що така опція дисциплінує громадян, які негідно поводяться на дитячих майданчиках.
Крок за кроком ми реалізовуємо все заплановане на 2016 рік. За плідну роботу і підтримку
важливих рішень, що стосуються благоустрою,
та й в цілому життєдіяльності міста, щиро дякую депутатському корпусу міської ради. Особливих слів вдячності заслуговують і активні
громадяни, завдяки яким ми оперативно дізнаємося про проблеми, на які потрібно звернути
увагу насамперед.
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Автономна Чернеча Держава Святої Гори Афон — автономна монастирська держава в Греції, на східному виступі Халкідонського півострова — АйонОрос — в Егейському морі, найвища точка рельєфу якої — гора Афон висотою
1 935 м над рівнем моря (Вікіпедія).
кащина, Київщина — понад дві сотні
церков… Разів 7-8 віруючі мали змогу
прикладатися до ликів, які мироточили,
і на Вишгородщині — у Димері та Козаровичах.
Списки ці чудотворні — і є сотні
свідчень про зцілення від недуг тілесних
і духовних. Навара розповів, як ченці,
що закінчили Академію Афонодіада при
Ватопетському монастирі, після довгого
посту і глибокої молитви працюють над
списком 1-2 роки, а потім прикладають
до оригіналу, щоби він перейняв благодать найвідоміших святинь Афону, які
приносять добробут і стабільність у родини і обороняють воїнів у походах, захищають від стихійних лих і нещасних
випадків, допомагають вдало завершувати важкі справи і навчатися, позбутися наркотичної й алкогольної залежності й вимолити прощення за смертні
гріхи, а також знайти сенс життя і духовного наставника.
Ставлення до виставки у районному
Центрі творчості — неоднозначне: дехто вважає, що ікони мають бути лише
у церкві; інші вбачають у цьому їхню
доступність до широкого загалу, можливість наблизитися до православних
святинь людям різних віросповідань, національностей і віку.
Директор «Дивосвіту» Олена Андріяш висловила сподівання на небесну
допомогу у пришвидшенні реконструкції
(за велінням часу) приміщення районного Центру творчості. Її підтримав голова
райради Ростислав Кириченко. Голова
ВРДА Олександр Горган поділився особливим значенням Покрови для нього та
розповів, що його молодший син має

ім’я Аскольд на честь першого українського князя-християнина.
А о. Богдан Николин закликав усіх
керуватися у своєму житті заповітом Серафима Саровського «Спасися сам — і
біля тебе спасуться» та у супроводі парафіяльного хору звершив у ЦТ «Дивосвіт» святкову літургію на вшанування
Пресвятої Богородиці. Аби Діва Марія
покрила усіх нас Своїм Чесним Омофором від усілякого зла.
Хранитель ікон Євген Навара переконаний: «Вірте — і по вірі буде вам».
Тож президент БФ «Святої Ольги» Володимир Малишев, отримавши благословення, має у найближчих планах
організувати ще одну появу Афонських
святинь у Вишгороді. Акафісти і молитви у храмі св. Володимира звершатимуть священики Вишгородського благочиння УПЦ КП.
Більше фото
див. на сайті газети «Вишгород»

НА ФОТО:
1) Нагоду відчути силу молитви перед святинями з Афону особливо поцінували жінки, котрим заборонено підніматися на Святу Гору
2) Зліва направо: голова районної
ради Ростислав Кириченко, хранитель
ікон Євген Навара (голова Литвинівської парафіяльної ради УПЦ КП), голова Вишгородської райдержадміністрації
Олександр Горган
3) Подяку від міського голови Олексія Момота о. Богдану Николину вручає
радник міського голови Володимир Малишев
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ПО Н Е ДІ ЛО К , 2 4 Ж ОВТ НЯ
06:45, 07:10, 07:45, 08:10,
09:10 «Снiданок з 1+1»
07:35 «Маша i ведмiдь»
09:30 «Чотири весiлля - 2»
10:50, 12:20 «Мiняю
жiнку - 2»
14:10 «Слiпа»
14:45 «Мольфар»
15:45 «Сiмейнi
мелодрами - 6»
17:15 Т/с «Уламки щастя
-2»
20:30, 00:00
«ЧИСТОNEWS 2016»
21:00 Т/с «Кандидат»
22:00 «Грошi»
UA:ПЕРШИЙ
6:00, 07:00, 08:00, 13:00,
18:40, 21:00 Новини
06:15, 08:15 АгроЕра
06:25, 07:05, 08:25
Смакота
06:35 Ера будiвництва
07:15 Ранок
08:35 Паспортний сервiс
08:45 Телемагазин
09:00 Вiчне
09:10 Т/с «Травма»
09:50 Д/с «Китай на
кiнчику язика»
10:55 Д/ф «Йога»
11:30 Чоловiчий клуб.

Спорт
13:30 Казки Лiрника
Сашка
13:40 Хочу бути
14:00 Суспiльний
унiверситет
14:50 Фольк-music
16:00 Твiй дiм-2
16:30 Д/с «Вiзит до
Кореї»
17:00 Вiкно в Америку
17:30 Мовами свiту.
Мистецький пульс
Америки
18:00 Книга.ua
18:25 Новини. Свiт
19:00 Новини. Культура
19:25, 22:45 З перших
вуст
19:30 Про головне
20:00 Перша шпальта
20:30 Вересень
21:30 Новини. Спорт
21:50 Т/с «Епоха честi»
23:00 Пiдсумки
23:20 Золотий гусак
23:50 На слуху
ТРК «УКРАїНА»
07:00, 08:00, 09:00, 15:00,
19:00 Подiї
09:15 Зiрковий шлях
11:10, 15:30 Т/с «А снiг

кружляє...»
15:50, 20:55 Т/с «На лiнiї
життя»
18:00 Т/с «Спiвачка i
султан»
19:45 Ток-шоу «Говорить
Україна»
23:00 Подiї дня
23:30 Х/ф «Цар скорпiонiв
3: Книга мертвих»
ТОНіС
07:00, 22:10 Пригоди
Остiна Стiвенса
09:50, 16:50 «Алло,
лiкарю!»
11:15, 19:45 Д/ф
«Щоденники другої
свiтової вiйни: день за
днем»
13:45, 21:00 Мова тварин
14:40, 23:10 Повiтрянi
воїни
16:10, 21:40 Зоопарки
свiту
17:45 Чарiвнi свiти
18:15 «Iпостасi спорту»
18:45 В гостях у Дмитра
Гордона. Юрiй Антонов
00:10 «Життя на вершинi»
ТЕТ
08:00 МультMIX

10:15 Х/ф «Герой з
плаката»
12:55, 21:00 Танька i
Володька
13:55, 20:00 Одного разу
в Одесi
14:55 Т/с «Домашнiй
арешт»
15:55 Вiталька
16:50, 22:00 Країна У
17:50, 23:00 Панянкаселянка
00:00 Т/с «Свiтлофор»
СТБ
08:30 «Все буде смачно!»
10:25, 18:30 «За живе!»
11:55 Х/ф «Смугастий
рейс»
13:40 «Битва
екстрасенсiв 16»
18:00, 22:00 «ВiкнаНовини»
19:55, 22:35 «Хата на
тата»
00:25 «Один за всiх»
НТН
9:20, 19:30 Т/с «Кулагiн та
партнери»
10:20, 17:25 Т/с
«Детективи»
11:50 Х/ф «Оксамитовi

ручки»
13:45, 14:20, 21:30 Т/с
«CSI: Лас-Вегас - 12»
14:00, 19:00, 23:15
«Свiдок»
15:40 Т/с «Гаваї 5.0 - 5»
23:45 Т/с «Той, що читає
думки - 4»
НОВИЙ КАНАЛ
07:15 М/ф «Монстри
проти прибульцiв»
09:10 Х/ф «Самотнiй
рейнджер»
12:10 Х/ф «Хеллбой:
Герой з пекла»
14:25 Т/с «Не родись
вродлива»
18:00 Абзац
19:00 Ревiзор
22:00 Страстi за
ревiзором
00:45 Х/ф «27 весiль»
МЕГА
06:50 Бандитська Одеса
07:50 Правда життя
08:50, 18:00 Вижити у
Венесуелi
09:40, 16:10 Смертельний
двобiй
11:20, 18:50 Правила
життя

12:10, 19:40 У пошуках
iстини
13:10 Мiстична Україна
14:10, 20:40 Секретнi
iсторiї
15:10 Охоронцi Гiтлера
17:00 Рiднi домiвки
21:40 Дика Австралiя
22:40 Повернення
додому
23:40 Вражаюче вiдео
ТРК «КИїВ»
7:00 «Ранок по-київськи»
09:30 «Київ музика»
10:00, 23:20
«Телемаркет»
13:00, 15:00, 17:00, 19:00,
21:00, 23:00 «Столичнi
телевiзiйнi новини»
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
08:15 «Мультфiльми»

09:25 «Топ-модель поросiйськи»
10:20, 19:00 «Орел i
Решка. Шопiнг»
12:20 Т/с «Дикий ангел»
14:00, 21:00 «Орел i
Решка. Ювiлейний сезон»
15:00, 20:00 «Орел i
Решка. На краю свiту»
16:00 «Файна Юкрайна»
17:00 «Розсмiши комiка»
18:00 «Звана вечеря»
22:00 Х/ф «Хатiко:
Найвiрнiший друг»
23:50 Т/с «Сонна
Лощина»
ІНТЕР
6:20, 13:25, 14:20 Д/п
«Слiдство вели... з
Леонiдом Каневським»
07:00, 08:00, 09:00, 12:00,
14:00, 17:40 Новини
07:15, 08:10 «Ранок з
IНТЕРом»
09:20, 12:25 Х/ф «Все
повернеться»
15:15 «Жди меня»
18:00, 19:00 Ток-шоу
«Стосується кожного»
20:00 «Подробицi»
21:00 Т/с «Схiднi
солодощi»

23:00 Т/с «Сережка
Казанови»
ICTV
08:45 Факти. Ранок
09:15 Надзвичайнi
новини. Пiдсумки
10:05 Зiрка YouTube
12:20 Без гальм
12:45, 15:45 Факти. День
13:05 Дивитись усiм!
14:45, 16:20 Х/ф
«Мисливцi за вiдьмами»
16:50 Х/ф «Прискорення»
18:45, 21:05 Факти. Вечiр
20:20 Бiльше нiж правда
21:40 Т/с «Нюхач-2»
22:30 Свобода слова
00:30 Х/ф «Залiзний
лицар-2»
5 КАНАЛ
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, 20:00,
22:00, 23:00 Час новин
07:10, 07:32, 08:10, 08:25,
08:35 Iнформацiйний
ранок
07:25, 09:50, 13:55, 14:55,

16:55 Погода на курортах
07:55, 12:55, 15:55, 18:55,
23:55 Погода в Українi
09:20, 17:50 Час громади
09:25, 10:10, 11:10,
12:25, 13:15, 14:15,
15:25, 16:15, 17:15, 18:15
Iнформацiйний день
20:03 Час. Пiдсумки дня
22:15 Стоп корупцiї!
23:10 «За Чай.com»
00:00 Час: Важливо
2+2
08:30 «Нове Шалене
вiдео по-українськи»
08:50, 19:10 «ДжеДАI»
10:25 «Облом.UA.»
12:00 «Українськi
сенсацiї»
13:00 Д/п «Дембель»
13:55 «Люстратор 7,62»
14:55 «Люстратор.
Спецпроект»
15:50 «Секретнi
матерiали»
18:30 «Спецкор»
19:30 «Цiлком таємно»
20:00 Т/с «Останнiй коп»
20:50 Х/ф «Загiн «Морськi
котики»«
23:00 Х/ф «Каральний
загiн»

ВI В ТО Р О К , 2 5 Ж ОВТ НЯ
КАНАЛ 1+1
06:45, 07:10, 07:45, 08:10,
09:10 «Снiданок з 1+1»
07:35 «Маша i ведмiдь»
09:30 «Чотири весiлля - 2
10:50, 12:20 «Мiняю
жiнку - 2»
14:10 «Слiпа»
14:45, 04:20 «Мольфар»
15:45 «Сiмейнi
мелодрами - 6»
17:15 Т/с «Уламки щастя
-2»
20:30, 00:00
«ЧИСТОNEWS 2016»
21:00 Т/с «Кандидат»
22:00 «Життя без обману
2016»
UA:ПЕРШИЙ
07:15 Ранок
08:35 Паспорт.Ua
08:45 Телемагазин
09:00 Вiчне
09:10 Т/с «Травма»
09:50 Уряд на зв’язку з
громадянами
10:25, 19:30 Про головне
10:55 Спорт. Тиждень
11:25 Вiйна i мир
12:05 Вiкно в Америку
12:30 Вересень

13:30 Казки Лiрника
Сашка
13:40 Школа Мерi
Поппiнс
14:00 Суспiльний
унiверситет
14:50 Подорожнi
15:50 Борхес. Україна на
середньовiчних картах
16:30 Д/с «Смачнi
подорожi»
17:30 Д/с «Бог в Америцi»
18:25 Новини. Свiт
19:00 Новини. Культура
19:25, 22:45 З перших
вуст
20:00 РЕ:ФОРМА
20:30 Нашi грошi
21:30 Новини. Спорт
21:50 Т/с «Епоха честi»
23:00 Пiдсумки
23:20 Золотий гусак
23:50 На слуху
ТРК «УКРАїНА»
07:15, 08:15 Ранок з
Україною
09:15 Зiрковий шлях
11:15 Реальна мiстика
15:50, 20:55 Т/с «На лiнiї
життя»
18:00 Т/с «Спiвачка i

султан»
19:45 Ток-шоу «Говорить
Україна»
23:00 Подiї дня
23:30 Т/с «C.S.I.: НьюЙорк»
ТОНіС
09:50, 16:50 «Алло,
лiкарю!»
11:15, 19:35 Д/ф
«Щоденники другої
свiтової вiйни: день за
днем»
13:45 «Будьте здоровi!»
13:55 Чарiвнi свiти
14:45, 23:20 Повiтрянi
воїни
16:15 Зоопарки свiту
17:45 «Соцiальний статус:
ваша пенсiя»
18:35 В гостях у Дмитра
Гордона. Юрiй Антонов
20:50 «Вiдлуння»
21:30 Баскетбол. Лiга
чемпiонiв. Ле-Ман
(Францiя) - Хiмiк (Україна)
00:20 «Нiч чорних
краваток»
ТЕТ
07:35 М/с «Чагiнгтон»

08:00 МультMIX
10:45 Х/ф «Принцеса на
горошинi»
11:55, 17:50, 23:00
Панянка-селянка
12:55, 21:00 Танька i
Володька
13:55, 20:00 Одного разу
в Одесi
14:55 Т/с «Домашнiй
арешт»
15:55 Вiталька
16:50, 22:00 Країна У
00:00 Т/с «Свiтлофор»
СТБ
08:15, 18:30 «За живе!»
09:40 Х/ф
«Доглядальниця»
11:25 «МастерШеф - 5»
18:00, 22:00 «ВiкнаНовини»
20:00, 22:45 «МастерШеф
- 6»
00:00 «Давай поговоримо
про секс 2»
НТН
6:10 Х/ф «Матрос Чижик»
07:50, 09:00, 19:30 Т/с
«Кулагiн та партнери»
08:30 Ранковий «Свiдок»

10:35, 17:25 Т/с
«Детективи»
12:10 «Мисливцi за
привидами»
13:45, 14:20 Т/с «CSI:
Лас-Вегас - 12»
14:00, 19:00, 23:15
«Свiдок»
15:40 Т/с «Гаваї 5.0 - 5»
21:30 Т/с «CSI: Лас-Вегас
- 13»
23:45 Т/с «Той, що читає
думки - 4»
НОВИЙ КАНАЛ
08:10 Т/с «Спецзагiн
Кобра»
10:05 Т/с «Моя прекрасна
няня»
14:25 Т/с «Не родись
вродлива»
18:00 Абзац
19:00 Аферисти в
мережах
21:00 Київ вдень i вночi
21:50 Любов на
виживання
МЕГА
08:50, 18:00 Вижити у
Венесуелi
09:40, 16:10 Смертельний

двобiй
11:20, 18:50 Правила
життя
12:10, 19:40 У пошуках
iстини
13:10 Мiстична Україна
14:10 Дивна справа
15:10 Охоронцi Гiтлера
17:00 Рiднi домiвки
20:40 Секретнi iсторiї
21:40 Дика Австралiя
22:40 Повернення
додому
23:40 Вражаюче вiдео
ТРК «КИїВ»
7:00 «Ранок по-київськи»
09:30 «Київ музика»
10:00, 23:20
«Телемаркет»
13:00, 15:00, 17:00, 19:00,
21:00, 23:00 «Столичнi
телевiзiйнi новини»
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»
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08:15 «Мультфiльми»
09:25 «Топ-модель поросiйськи»
10:20, 19:00 «Орел i
Решка. Шопiнг»
12:20 Т/с «Дикий ангел»
14:00, 21:00 «Орел i
Решка. Ювiлейний сезон»
15:00, 20:00 «Орел i
Решка. На краю свiту»
16:00 «Файна Юкрайна»
17:00 «Розсмiши комiка»
18:00 «Звана вечеря»
22:00 «КВН на БIС»
23:00 Т/с «Доктор Хаус»
ІНТЕР
07:00, 08:00, 09:00, 12:00,
14:00, 17:40 Новини
07:15, 08:10 «Ранок з
IНТЕРом»
09:20, 21:00 Т/с «Схiднi
солодощi»
14:45 «Судовi справи»
15:45 «Сiмейний суд»
16:40 «Давай
одружимося»
18:00, 19:00 Ток-шоу
«Стосується кожного»
20:00 «Подробицi»

23:00 Т/с «Сережка
Казанови»
ICTV
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:20 Надзвичайнi
новини
10:10, 16:55 Т/с
«Винищувачi»
12:00, 13:20 Х/ф
«Категорiя 6. День
руйнувань»
12:45, 15:45 Факти. День
14:25 Т/с «Вiддiл 44»
15:20, 16:20, 21:40 Т/с
«Нюхач-2»
18:45, 21:05 Факти. Вечiр
20:20 Громадянська
оборона
22:30 Х/ф «Прихованi
намiри»
00:25 Т/с «Чорний
список-2»
5 КАНАЛ
07:10, 07:32, 08:10, 08:25,
08:35 Iнформацiйний
ранок
07:25, 09:50, 13:55, 14:55,
16:55 Погода на курортах
07:55, 12:55, 15:55, 18:55,
23:55 Погода в Українi

09:20, 17:50 Час громади
09:25, 10:10, 11:10,
12:25, 13:15, 14:15,
15:25, 16:15, 17:15, 18:15
Iнформацiйний день
20:03 Час.
Пiдсумки дня
22:15 Невигаданi iсторiї
23:10 «За Чай.com»
00:00 Час: Важливо
2+2
08:30, 18:30 «Спецкор»
09:00, 22:55 «Секретнi
матерiали»
09:20 Д/п «Заручники
правосуддя»
10:15 «Нове
Шалене вiдео поукраїнськи»
11:05 «Облом.UA.»
12:30 «Вiдеобiмба»
15:00 Х/ф «Граф Монте
Крiсто»
17:40, 20:00 Т/с
«Останнiй коп»
19:30 «Люстратор.
Спецпроект»
20:50 Х/ф «Вiдкрите
море: Новi жертви»
23:15 Х/ф «Удар
блискавки»

С Е Р Е ДА , 2 6 Ж ОВТ НЯ
КАНАЛ 1+1
06:45, 07:10, 07:45, 08:10,
09:10 «Снiданок з 1+1»
07:35 «Маша i ведмiдь»
09:30 «Чотири весiлля - 3»
10:50, 12:20 «Мiняю
жiнку - 2»
14:10 «Слiпа»
14:45 «Мольфар»
15:45 «Сiмейнi
мелодрами - 6»
17:15 Т/с «Уламки щастя
-2»
20:30, 00:00
«ЧИСТОNEWS 2016»
21:00 Т/с «Кандидат»
22:00 «Повернiть менi
красу 2»
UA:ПЕРШИЙ
06:35 Ера будiвництва
07:15 Ранок
08:35 Паспорт.Ua
08:45 Телемагазин
09:00 Вiчне
09:10 Т/с «Травма»
09:50 Нашi грошi
10:25, 19:30 Про головне
11:00 Засiдання Кабiнету
Мiнiстрiв України

13:30 Казки Лiрника
Сашка
13:40 Хто в домi хазяїн?
14:00 Суспiльний
унiверситет
14:50 Свiтло
15:40 Гра долi
16:10 Мистецькi iсторiї
16:30 Д/с «Смачнi
подорожi»
17:30 Д/с «Бог в Америцi»
18:25 Новини. Свiт
19:00 Новини. Культура
19:25, 22:45 З перших
вуст
20:00 Абiлiтацiя
20:30 Слiдство. Iнфо
21:30 Новини. Спорт
21:50 Т/с «Епоха честi»
22:40 Мегалот
23:00 Пiдсумки
23:20 Золотий гусак
23:50 На слуху
ТРК «УКРАїНА»
07:15, 08:15 Ранок з
Україною
09:15 Зiрковий шлях
11:15 Реальна мiстика
15:50, 20:55 Т/с «На лiнiї

життя»
18:00 Т/с «Спiвачка i
султан»
19:45 Ток-шоу «Говорить
Україна»
23:00 Подiї дня
23:30 Т/с «C.S.I.: НьюЙорк»
ТОНіС
09:50, 16:50 «Алло,
лiкарю!»
11:15, 19:45 Д/ф
«Щоденники другої
свiтової вiйни: день за
днем»
13:45 «Соцiальний статус:
ваша пенсiя»
14:45, 23:10 Повiтрянi
воїни
16:15, 21:00 Зоопарки
свiту
17:45 Чарiвнi свiти
18:15 Путiвник
прочанина. Чернiгiв
18:45 В гостях у Дмитра
Гордона. Юрiй Антонов
21:40 Глобал - 3000
22:10 Пригоди Остiна
Стiвенса

00:10 «Натхнення»
ТЕТ
07:35 М/с «Чагiнгтон»
08:00 МультMIX
10:45 Х/ф «Про рибалку
та його дружину»
11:55, 17:50, 23:00
Панянка-селянка
12:55, 21:00 Танька i
Володька
13:55, 20:00 Одного разу
в Одесi
14:55 Т/с «Домашнiй
арешт»
15:55 Вiталька
16:50, 22:00 Країна У
00:00 Т/с «Свiтлофор»
СТБ
08:50 «Все буде смачно!»
09:45, 18:30 «За живе!»
11:05 «МастерШеф - 5»
18:00, 22:00 «ВiкнаНовини»
20:00, 22:45 «МастерШеф
- 6»
23:25 «Давай поговоримо
про секс»

НТН
07:55, 09:00, 19:30 Т/с
«Кулагiн та партнери»
08:30 Ранковий «Свiдок»
10:40, 17:25 Т/с
«Детективи»
12:10 «Мисливцi за
привидами»
13:45, 14:20, 21:30 Т/с
«CSI: Лас-Вегас - 13»
14:00, 19:00, 23:15
«Свiдок»
15:40 Т/с «Гаваї 5.0 - 5»
23:45 Т/с «Той, що читає
думки - 4»
НОВИЙ КАНАЛ
08:10 Т/с «Спецзагiн
Кобра»
10:05 Т/с «Моя прекрасна
няня»
14:25 Т/с «Не родись
вродлива»
18:00 Абзац
19:00 Хто зверху? - 5
21:00 Київ вдень i вночi
21:55 Хто зверху?
МЕГА
08:50 Аляска: школа

виживання
09:40, 16:10 Смертельний
двобiй
11:20, 18:50 Правила
життя
12:10, 19:40 У пошуках
iстини
13:10 Мiстична Україна
14:10, 20:40 Дивна
справа
15:10 Охоронцi Гiтлера
17:00 Рiднi домiвки
18:00 Вижити у Венесуелi
21:40 Дика Пiвнiчна
Америка
22:40 Повернення
додому
23:40 Вражаюче вiдео
ТРК «КИїВ»
7:00 «Ранок по-київськи»
09:30 «Київ музика»
10:00, 23:20
«Телемаркет»
13:00, 15:00, 17:00, 19:00,
21:00, 23:00 «Столичнi
телевiзiйнi новини»
13:10, 15:10 «Громадська
приймальня»
16:00 «Олiмпiйськi iсторiї»

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»
09:25 «Топ-модель поросiйськи»
10:20, 19:00 «Орел i
Решка. Шопiнг»
12:20 Т/с «Дикий ангел»
14:00, 21:00 «Орел i
Решка. Ювiлейний сезон»
15:00, 20:00 «Орел i
Решка. На краю свiту»
16:00 «Файна Юкрайна»
17:00 «Розсмiши комiка»
18:00 «Звана вечеря»
22:00 «КВН на БIС»
23:00 Т/с «Доктор Хаус»
ІНТЕР
07:00, 08:00, 09:00, 12:00,
14:00, 17:40 Новини
07:15, 08:10 «Ранок з
IНТЕРом»
09:20, 21:00 Т/с «Схiднi

солодощi»
14:45 «Судовi справи»
15:45 «Сiмейний суд»
16:40 «Давай
одружимося»
18:00, 19:00 Ток-шоу
«Стосується кожного»
20:00 «Подробицi»
23:00 Х/ф «Влiтку я надаю
перевагу весiллю»
ICTV
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:20 Надзвичайнi
новини
10:10, 16:55 Т/с
«Винищувачi»
12:00, 13:20 Х/ф
«Категорiя 6. День
руйнувань»
12:45, 15:45 Факти. День
14:25 Т/с «Вiддiл 44»
15:20, 16:20, 21:40 Т/с
«Нюхач-2»
18:45, 21:05 Факти. Вечiр
20:20 Секретний фронт
22:25 Х/ф «Каратель»
5 КАНАЛ
07:25, 09:50, 13:55, 14:55,

16:55 Погода на курортах
07:55, 12:55, 15:55, 18:55,
23:55 Погода в Українi
09:20, 17:50 Час громади
09:25, 10:10, 11:10,
12:25, 13:15, 14:15,
15:25, 16:15, 17:15, 18:15
Iнформацiйний день
20:03 Час. Пiдсумки дня
22:15 Особливий погляд
23:10 «За Чай.com»
00:00 Час: Важливо
2+2
08:30, 18:30 «Спецкор»
09:00, 23:10 «Секретнi
матерiали»
09:20 «Хоробрi
серця»
10:15 «Нове Шалене
вiдео по-українськи»
11:05 «Облом.UA.»
12:30 «Вiдеобiмба»
14:05, 23:30 Х/ф «Пильне
око»
17:40, 20:00 Т/с
«Останнiй коп»
19:30 «Люстратор 7,62»
20:50 Х/ф «Великi поганi
жуки»

Ч Е ТВ Е Р , 2 7 Ж ОВТ НЯ
КАНАЛ 1+1
06:45, 07:10, 07:45, 08:10,
09:10 «Снiданок з 1+1»
07:35 «Маша i ведмiдь»
09:30 «Чотири весiлля - 3»
10:50, 12:20 «Мiняю
жiнку - 2»
14:10 «Слiпа»
14:45 «Мольфар»
15:45 «Сiмейнi
мелодрами - 6»
17:15 Т/с «Уламки щастя
-2 «
20:30 «ЧИСТОNEWS
2016»
21:00 Т/с «Кандидат»
22:00 «Свiт навиворiт - 8»
23:00 «Право на владу
2016»
UA:ПЕРШИЙ
07:15 Ранок
08:35 Паспорт.Ua
08:45 Телемагазин
09:00 Вiчне
09:10 Т/с «Травма»
09:50 План на завтра» з
Анастасiєю Рiнгiс
10:25, 19:30 Про головне
10:55 Чоловiчий клуб

11:30 Розсекречена
iсторiя
12:30 Слiдство. Iнфо
13:30 Казки Лiрника
Сашка
13:40 Як це?
14:00 Суспiльний
унiверситет
14:50 Надвечiр’я. Долi
15:50 Спогади
16:30 Д/с «Подорожуй
Литвою»
17:30 Д/с «Бог в Америцi»
18:25 Новини. Свiт
19:00 Новини. Культура
19:25, 22:45 З перших
вуст
20:00 Prime time з
Мирославою Гонгадзе
20:30 «Схеми» з Наталiєю
Седлецькою
21:30 Новини. Спорт
21:50 Т/с «Епоха честi»
23:00 Пiдсумки
23:20 Золотий гусак
23:50 На слуху
ТРК «УКРАїНА»
07:15, 08:15 Ранок з
Україною

09:15 Зiрковий шлях
11:15 Реальна мiстика
15:50, 20:55 Т/с «На лiнiї
життя»
18:00 Т/с «Спiвачка i
султан»
19:45 Ток-шоу «Говорить
Україна»
23:00 Подiї дня
23:30 Т/с «C.S.I.: НьюЙорк»
ТОНіС
09:50, 16:50 «Алло,
лiкарю!»
11:15 Д/ф «Щоденники
другої свiтової вiйни:
день за днем»
13:45, 17:45 Чарiвнi свiти
14:40, 23:10 Повiтрянi
воїни
16:15, 21:00 Зоопарки
свiту
18:15 «Цивiлiзацiя
Incognita»
19:00 Баскетбол.
Суперлiга.»Черкаськi
Мавпи» (Черкаси) «Днiпро» (Днiпро)
21:40 «Вiдлуння»

00:10 Вечiр пам’ятi
Миколи Мозгового
«Мрiялось, бажалось, не
збулось...»
ТЕТ
07:35 М/с «Чагiнгтон»
08:00 МультMIX
10:10 Х/ф «Легенда
Лонгвуда»
11:55, 17:50, 23:00
Панянка-селянка
12:55, 21:00 Танька i
Володька
13:55, 20:00 Одного разу
в Одесi
14:55 Т/с «Домашнiй
арешт»
15:55 Вiталька
16:50, 22:00 Країна У
00:00 Т/с «Свiтлофор»
СТБ
08:40 «Все буде смачно!»
10:20, 18:30 «За живе!»
11:50 «МастерШеф - 5»
18:00, 22:00 «ВiкнаНовини»
20:00, 22:45 «Зваженi та
щасливi - 6»

00:15 «Один за всiх»
НТН
08:30 Ранковий «Свiдок»
10:40, 17:35 Т/с
«Детективи»
12:10 «Мисливцi за
привидами»
13:45, 14:20, 21:30 Т/с
«CSI: Лас-Вегас - 13»
14:00, 19:00, 23:15
«Свiдок»
15:35 Т/с «Гаваї 5.0 - 5»
23:45 Т/с «Той, що читає
думки - 4»
НОВИЙ КАНАЛ
08:10 Т/с «Спецзагiн
Кобра»
10:05 Т/с «Моя прекрасна
няня»
14:25 Т/с «Не родись
вродлива»
18:00 Абзац
19:00 Зiрки пiд гiпнозом
21:00 Київ вдень i вночi
21:55 Суперiнтуїцiя
23:15 Хто зверху?
МЕГА

07:50 Правда життя
08:50, 18:00 Вижити у
Венесуелi
09:40, 16:10 Смертельний
двобiй
11:20, 18:50 Правила
життя
12:10, 19:40 У пошуках
iстини
13:10 Мiстична Україна
14:10 Секретнi iсторiї
15:10 Охоронцi Гiтлера
17:00 Повернення
додому
20:40 Дивна справа
21:40 Дика Пiвнiчна
Америка
22:40 Смугасте життя
23:40 Вражаюче вiдео
ТРК «КИїВ»
7:00 «Ранок по-київськи»
09:30 «Київ музика»
10:00, 23:20
«Телемаркет»
13:00, 15:00, 17:00, 19:00,
21:00, 23:00 «Столичнi
телевiзiйнi новини»
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»
09:25 «Топ-модель поросiйськи»
10:20, 19:00, 01:40 «Орел
i Решка. Шопiнг»
12:20 Т/с «Дикий ангел»
14:00, 21:00 «Орел i
Решка. Ювiлейний сезон»
15:00, 20:00 «Орел i
Решка. На краю свiту»
16:00 «Файна Юкрайна»
17:00 «Розсмiши комiка»
18:00 «Звана вечеря»
22:00 «КВН на БIС»
23:00 Т/с «Доктор Хаус»
ІНТЕР
07:00, 08:00, 09:00, 12:00,
14:00, 17:40 Новини
07:15, 08:10 «Ранок з

IНТЕРом»
09:20, 21:00 Т/с «Схiднi
солодощi»
14:45 «Судовi справи»
15:45 «Сiмейний суд»
16:40 «Давай
одружимося»
18:00, 19:00 Ток-шоу
«Стосується кожного»
20:00 «Подробицi»
23:00 Х/ф «Наречена на
замовлення»
ICTV
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:20 Надзвичайнi
новини
10:10 Т/с «Винищувачi»
12:00, 13:20 Х/ф
«Категорiя 7. Кiнець свiту»
12:45, 15:45 Факти. День
14:05 Т/с «Вiддiл 44»
15:00, 16:20, 21:40 Т/с
«Нюхач-2»
16:40 Т/с «Винищувачi-2»
18:45, 21:05 Факти. Вечiр
20:20 Iнсайдер
22:50 Х/ф «Работоргiвля».
5 КАНАЛ

07:25, 09:50, 13:55, 14:55,
16:55 Погода на курортах
07:55, 12:55, 15:55, 18:55,
23:55 Погода в Українi
09:20, 17:50 Час громади
09:25, 10:10, 11:10,
12:25, 13:15, 14:15,
15:25, 16:15, 17:15, 18:15
Iнформацiйний день
20:03 Час. Пiдсумки дня
22:15 Акцент
23:10 «За Чай.com»
00:00 Час: Важливо
2+2
08:30, 18:30 «Спецкор»
09:00, 19:30, 23:00
«Секретнi матерiали»
09:20 «Хоробрi серця»
10:15 «Нове Шалене
вiдео по-українськи»
11:05 «Облом.UA.»
12:30 «Вiдеобiмба»
14:10, 23:20 Х/ф
«Остання
спроба»
17:40, 20:00 Т/с
«Останнiй коп»
20:50 Х/ф «Пекельний
смерч»
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П ’Я Т Н ИЦ Я, 2 8 Ж ОВТ НЯ
КАНАЛ 1+1
06:45, 07:10, 07:45, 08:10,
09:10 «Снiданок з 1+1»
07:35 «Маша i ведмiдь»
09:30 «Чотири весiлля
- 3»
10:50, 12:20 «Мiняю
жiнку»
14:10 «Слiпа»
14:45 «Мольфар»
15:45 «Сiмейнi
мелодрами - 6»
17:15 Т/с «Уламки щастя
-2 «
20:15 «Вечiрнiй Київ
2016»
22:00 «Свiтське життя»
23:00 «Лiга смiху»
UA:ПЕРШИЙ
07:15 Ранок
08:30 Територiя закону
08:35 Паспорт.Ua
08:45 Телемагазин
09:00 Вiчне
09:10 Т/с «Травма»
09:50 РЕ:ФОРМА
10:25 Про головне
10:55 Д/ф «Богдан
Гаврилишин. Мiсiя свобода»
12:00 Prime time з
Мирославою Гонгадзе

12:30 «Схеми» з Наталiєю
Седлецькою
13:30 Казки Лiрника
Сашка
13:40 Хочу бути
14:00 Суспiльний
унiверситет
14:50 Вiра. Надiя. Любов
15:50 Театральнi сезони
16:30 Д/с «Подорожуй
Литвою»
17:30 Д/ф «Справа братiв
Райт»
18:25 Новини. Свiт
19:00 Новини. Культура
19:25 З перших вуст
19:30 Корупцiя в законi
20:30 План на завтра» з
Анастасiєю Рiнгiс
21:30 Новини. Спорт
21:50 Вiйна i мир
22:30 Класики свiтової
лiтератури
23:00 Пiдсумки
23:20 Золотий гусак
23:50 На слуху
ТРК «УКРАїНА»
07:15, 08:15 Ранок з
Україною
09:15 Зiрковий шлях
11:15 Реальна мiстика
15:50 Т/с «На лiнiї життя»

18:00 Т/с «Спiвачка i
султан»
19:45 Ток-шоу «Говорить
Україна»
21:00 Х/ф «Я подарую
тобi кохання»
23:00 Подiї дня
23:30 Т/с «C.S.I.: НьюЙорк»
ТОНіС
08:00 «Всесвiт Анатолiя
Пiлецького»
09:50, 16:50 «Алло,
лiкарю!»
11:15 Подорож у царство
тварин
13:45, 17:45 Чарiвнi свiти
14:40, 23:10 Повiтрянi
воїни
16:15, 21:00 Зоопарки
свiту
18:15 Путiвник
прочанина. Чернiгiв
18:35 «Цивiлiзацiя
Incognita»
18:55 В гостях у Дмитра
Гордона. Юрiй Антонов
19:50 Д/ф «Щоденники
другої свiтової вiйни:
день за днем»
00:10 «Нiч чорних
краваток»

ТЕТ
6:45 Байдикiвка
07:10, 09:35 М/с «Клуб
Вiнкс: Школа чарiвниць»
07:35 М/с «Чагiнгтон»
08:00 МультMIX
10:05, 00:00 Х/ф «Чарiвна
країна»
11:55, 17:50 Панянкаселянка
12:55 Танька i Володька
13:55 Одного разу в
Одесi
14:55 Т/с «Домашнiй
арешт»
15:55 Вiталька
16:50 Країна У
20:00 Х/ф «Батько
нареченої»
22:00 Х/ф «Батько
нареченої 2»
СТБ
7:20 Х/ф «Приборкувачка
тигрiв»
09:20 Х/ф
«Довгоочiкуване кохання»
11:20 Х/ф «Дихай зi
мною. Щастя в борг»
18:00, 22:00 «ВiкнаНовини»
18:30, 00:30 Т/с «Коли ми
вдома»

20:00, 22:45 «Нацiональне
талант-шоу «Танцюють
всi!-9»
НТН
6:10 Х/ф «Сiмнадцятий
трансатлантичний»
07:55, 09:00, 19:30 Т/с
«Кулагiн та партнери»
08:30 Ранковий «Свiдок»
10:35, 17:25 Т/с
«Детективи»
12:10 «Мисливцi за
привидами»
13:45, 14:20, 21:30 Т/с
«CSI: Лас-Вегас - 13»
14:00, 19:00, 23:15
«Свiдок»
15:40 Т/с «Морський
патруль»
23:45 Т/с «Той, що читає
думки - 4»
НОВИЙ КАНАЛ
07:45 Т/с «Спецзагiн
Кобра»
09:40, 22:40 Половинки 2
11:35, 21:40 Київ вдень
i вночi
15:15, 19:00
Супермодель поукраїнськи-3
18:00 Абзац

00:35 Аферисти в
мережах
МЕГА
6:00, 10:30 Вражаючi
кадри
06:50 Бандитська Одеса
07:50 Правда життя
08:50 Вижити у Венесуелi
09:40, 16:10 Смертельний
двобiй
11:20, 18:50 Правила
життя
12:10, 19:40 У пошуках
iстини
13:10 Мiстична Україна
14:10, 20:40 Дивна
справа
15:10 Охоронцi Гiтлера
17:00 Повернення
додому
18:00 Аляска: школа
виживання
21:40 Дика Пiвнiчна
Америка
22:40 Левиний рик
23:40 Вражаюче вiдео
ТРК «КИїВ»
7:00 «Ранок по-київськи»
09:30 «Київ музика»
10:00 «Телемаркет»
13:00, 15:00, 17:00, 19:00

«Столичнi телевiзiйнi
новини»
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
08:15 «Мультфiльми»
09:25 «Топ-модель поросiйськи»
10:20, 19:00 «Орел i
Решка. Шопiнг»
12:20 Т/с «Дикий ангел»
14:00, 21:00 «Орел i
Решка. Ювiлейний сезон»
15:00, 20:00 «Орел i
Решка. На краю свiту»
16:00 «Файна Юкрайна»
17:00, 00:50 «Розсмiши
комiка»
18:00 «Звана вечеря»
22:00 «КВН на БIС»
23:00 «КВН»
ІНТЕР
07:00, 08:00, 09:00, 12:00,
14:00, 17:40 Новини

07:15, 08:10 «Ранок з
IНТЕРом»
09:20 Т/с «Схiднi
солодощi» )
14:45 «Судовi справи»
15:45 «Сiмейний суд»
16:40 «Давай
одружимося»
18:00 Ток-шоу
«Стосується кожного»
20:00 «Подробицi»
21:00 «Чорне дзеркало»
23:00 Х/ф «Мiсто з ранку
до пiвночi»
ICTV
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:20 Надзвичайнi
новини
09:55 Патруль.
Самооборона
10:15, 16:40 Т/с
«Винищувачi-2»
12:35, 13:20 Х/ф
«Категорiя 7. Кiнець
свiту»
12:45, 15:45 Факти. День
14:45, 16:20 Т/с
«Нюхач-2»
18:45, 21:05 Факти. Вечiр
20:20 Антизомбi
21:25 Дизель-шоу
23:30 «Що? Де? Коли?»

5 КАНАЛ
07:25, 09:50, 13:55, 14:55,
16:55 Погода на курортах
07:55, 12:55, 15:55, 18:55,
23:55 Погода в Українi
09:20, 17:50 Час громади
09:25, 10:10, 11:10,
12:25, 13:15, 14:15,
15:25, 16:15, 17:15, 18:15
Iнформацiйний день
20:03 Час. Пiдсумки дня
22:15 Стоп корупцiї!
23:10 «За Чай.com»
00:00 Час: Важливо
2+2
08:30, 18:30 «Спецкор»
09:00 «Секретнi
матерiали»
09:20 «Хоробрi серця»
11:05 «Облом.UA.»
12:30 «Вiдеобiмба»
13:55 Х/ф «Вогняна
пастка»
15:50 Х/ф «Пекельний
смерч»
17:40 Т/с «Останнiй коп»
19:10 «ДжеДАI»
19:30 Х/ф «День
незалежностi»
22:05 Х/ф «Halo 4: Йдучи
до свiтанку»

СУБОТ А , 29 Ж ОВТ НЯ
КАНАЛ 1+1
06:45 «Повернiть менi
красу 2»
08:00 «Снiданок.
Вихiдний»
10:00 «Свiтське життя»
10:45 Х/ф i «Темнi води»
14:25 «Голос. Дiти 3»
16:50 «Вечiрнiй квартал»
18:30 «Розсмiши комiка
2016»
20:15 «Українськi
сенсацiї»
21:15 «Лiга смiху»
23:10 «Вечiрнiй Київ
2016»
UA:ПЕРШИЙ
08:15 Смакота
08:40 Свiт on line
09:00 М/с «Мандрiвники
в часi»
10:05 Як це?
10:35 Хто в домi хазяїн?
10:55 Хочу бути
11:20 Школа Мерi
Поппiнс
11:35 Казки Лiрника
Сашка
11:50 Суспiльний
унiверситет
12:35 Перлини
французького
класицизму

13:45 Д/ф «Справа братiв
Райт»
14:50 Д/с «Смачнi
подорожi»
15:30 Український корт
16:00 Чоловiчий клуб.
Спорт. Карате
17:15 Чоловiчий клуб
17:50 Вiзитiвки
Полтавщини
19:00 Х/ф «Одержимiсть»
21:00, 05:35 Новини
21:30 Спорт. Тиждень
21:55 Розсекречена
iсторiя
22:45 Мегалот
23:00 Територiя закону
23:20 Вперед на Олiмп
ТРК «УКРАїНА»
7:00, 15:00, 19:00 Подiї
07:10 Зiрковий шлях
10:00 Кулiнарна Академiя
Олексiя Суханова
11:00 Х/ф «Дiла сiмейнi»
13:00, 15:20 Т/с «Життя
розсудить»
17:10, 19:40 Т/с «Ласкаво
просимо на Канари»
21:50 Х/ф «Вiчна казка»
23:45 Т/с «Вiкторiя»
ТОНіС
6:25 Х/ф «Гроза»

09:50 «Шеф-кухар
країни» з Михайлом
Поплавським
11:00, 18:45 Д/ф
«Щоденники другої
свiтової вiйни: день за
днем»
13:30 «Цивiлiзацiя
Incognita»
14:00, 16:20 Чарiвнi свiти
15:10 Путiвник
прочанина. СвятоТроїцький Густинський
монастир
15:20 Пригоди Остiна
Стiвенса
17:00 Вiкно в Європу
Михайла Поплавського
17:30 «Euro show»
Михайла Поплавського
20:00 Повiтрянi воїни
21:00 Ювiлейний концерт
Андрiя Демиденка «На
вiдстанi душi»
22:50 Х/ф «Краса поанглiйськи»
ТЕТ
08:00 МультMIX
09:55 М/с «Дорамандрiвниця»
10:25 М/с «Елвiн i
бурундуки»
10:50 М/ф «Воруши

ластами 2. Утеча з раю»
12:35 Х/ф «Подвiйнi
неприємностi»
14:00 Одного разу пiд
Полтавою
16:00 Х/ф «Батько
нареченої»
18:00 Х/ф «Батько
нареченої 2»
20:00 М/ф «Порося,
що кричало: Вовк!
Вовкулака!»
20:10 М/ф «Монстри
проти прибульцiв.
Гарбузи-мутанти з
космосу»
20:35 М/ф «Нiч живих
морквин»
20:45 М/ф «Король
Хеловiну»
21:00 Танька i Володька
00:00 Т/с «Свiтлофор»
СТБ
8:00 «Караоке на
Майданi»
09:00 «Все буде смачно!»
09:55 Т/с «Коли ми
вдома»
14:30 «Зваженi та
щасливi - 6»
16:55 «Хата на тата»
19:00 «Х-Фактор - 7»
22:25 «Нацiональне

талант-шоу «Танцюють
всi!-9»
НТН
9:50 Х/ф «Товариш
генерал»
11:30 «Речовий доказ»
15:00 Т/с «Детективи»
19:00 «Свiдок»
19:30 Х/ф «Друге
кохання»
21:20 Х/ф «Еквiлiбрiум»
23:20 Х/ф «Бойова
бригада»
НОВИЙ КАНАЛ
6:40 Суперiнтуїцiя
08:00 Ревiзор
11:00 Страстi за
ревiзором
13:50 Зiрки пiд гiпнозом
15:45 М/ф «Рапунцель:
Заплутана iсторiя»
17:40 Х/ф «Пiрати
Карибського моря: На
краю свiтла»
21:00 Х/ф «Пiрати
Карибського моря: На
дивних берегах»
23:45 Х/ф «Вуличний
боєць»
МЕГА
6:00 Бандитська Одеса

07:20 Мiстична Україна
09:10 Хеллоуїн в кожному
з нас
11:00 У пошуках iстини
12:40 Охоронцi Гiтлера
14:20 Повернення
додому
15:20 Дика Пiвнiчна
Америка
18:20 Таємницi
радянського дефiциту
21:00 Вiдьми в кожному
з нас
22:40 Таємницi
Стоунхенджа
23:50 Борджiа: iсторiя
клану
ТРК «КИїВ»
8:00 «Ранок по-київськи»
09:30 «Київ музика»
10:00, 23:20
«Телемаркет»
13:00 «Концерт
М.Поплавського у
Варшавi»
14:10 «Мультляндiя»
14:50 «Паспортний стiл»
15:00, 17:00, 19:00,
21:00, 23:00 «Столичнi
телевiзiйнi новини»
15:10, 17:10 «У центрi
уваги»
19:20, 21:25 «Столиця»

22:30 «Життєвi iсторiї»
22:55 «Українська
Нацiональна Лотерея»
K1
08:15 «Мультфiльми»
11:15 Х/ф «Лессi»
13:10 Х/ф «Щоденник
кар’єристки»
15:00 «Кохання з першого
погляду»
16:00 «Орел i Решка.
Шопiнг 2016»
17:00 «Орел i Решка»
21:45 «Орел i Решка.
Невидане»
22:45 Т/с «Сонна
Лощина»
ІНТЕР
8:45 Д/п «Визволення»
09:50 Х/ф «Батальйони
просять вогню»
12:30 Х/ф «В бiй iдуть
тiльки «старики»«
14:20 Т/с «Коли на
пiвдень вiдлетять
журавлi»
18:00, 20:30 Т/с «А зорi
тут тихi...»
20:00, 02:35 «Подробицi»
22:30 «Добрий вечiр на
Iнтерi»
23:20 «Навколо М»

00:15 Х/ф «Дорога на
Арлiнгтон»
ICTV
09:15 Бiльше нiж правда
10:10 Секретний фронт
11:10 Антизомбi
12:10, 13:00
Громадянська оборона
12:45 Факти. День
13:20 Iнсайдер
14:20 Х/ф «Унiверсальний
солдат»
16:15 Х/ф «Iгри патрiотiв»
18:45 Факти. Вечiр
19:20 Надзвичайнi
новини. Пiдсумки
20:05 Х/ф «Джек Райан.
Теорiя хаосу».
22:05 Х/ф «Джек Рiчер»
5 КАНАЛ
07:55, 12:55, 15:55, 18:50,
23:55 Погода в Українi
08:30 Не перший погляд
09:15 Мотор
09:20 Автопiлот-новини
09:30 Укравтоконтинент
10:10 Модне здоров’я
10:30 Сiмейний лiкар
11:05 П’ятий поверх
11:30 Майстри ремонту
12:15 Сiмейнi зустрiчi
12:35 Прес-конференцiя

щодо ситуацiї у зонi АТО
13:10 Кiно з Я. Соколовою
13:30 Iсторiя успiху
13:40 Сучасний фермер
14:10 Феєрiя мандрiв
14:30 Навчайся з нами
15:15, 04:35 Час iнтерв’ю
15:30 Палата
16:10 Фiнансовий
тиждень
16:30 Особливий погляд
17:10 Д/п
18:15 Фактор безпеки
19:25, 23:30 Машина часу
20:00 Рандеву з Я.
Соколовою
21:00 Велика полiтика
21:30 Час: Важливо
22:30 Д/п «Окупацiя»
2+2
08:40 «Вайпаут»
11:00 «Богатирi»
12:00 «Top Gear»
13:05 Х/ф «Супершторм»
14:50 Х/ф «Подорож до
центру Землi»
16:50 Х/ф «У пошуках
бурштинової кiмнати»
19:20 13 тур ЧУ з
футболу «Динамо» «Карпати»
21:25 Х/ф «Центурiон»
23:20 Х/ф «Доберман»

НЕДIЛЯ , 30 Ж О ВТ НЯ
КАНАЛ 1+1
08:00 «Снiданок.
Вихiдний»
09:00 Лотерея «Лотозабава»
09:40 Марiччин кiнозал.
Мультфiльм «Маша i
ведмiдь»
10:05 ТСН: «Телевiзiйна
Служба Новин»
11:00 «Свiт навиворiт - 8»
12:00 «Грошi»
13:25 «Українськi
сенсацiї»
14:30 «Життя без обману»
15:45 Т/с «Кандидат»
19:30 «ТСН-Тиждень»
21:00 «Голос. Дiти 3»
23:15 Х/ф «Час»
UA:ПЕРШИЙ
06:55 Телемагазин
07:15, 07:50 Золотий
гусак
08:15 Смакота
08:40 Свiт on line
09:00 Х/ф «Одержимiсть»
11:15 М/с «Мандрiвники
в часi»
12:00 Театральнi сезони
12:35 Мистецькi iсторiї
12:50 Спогади
13:30 Гра долi
14:20 Фольк-music

15:30 Твiй дiм-2
15:45 Борхес. Україна
на картах: географiя з
iсторiєю
16:30 Т/с «Епоха честi»
20:10 Подорожнi
21:00 Новини
21:30 Перша шпальта
22:00 Книга ua
22:30 Класики свiтової
лiтератури
23:00 Паспортний сервiс
23:20 Добрi справи
ТРК «УКРАїНА»
07:30 Зiрковий шлях
09:00 Х/ф «Я подарую
тобi кохання»
11:00 Т/с «Ласкаво
просимо на Канари»
14:50 Х/ф «Вiчна казка»
16:45, 20:00 Т/с «Щастя
є»
19:00 Подiї тижня з
Олегом Панютою
21:20 Т/с «Життя
розсудить»
ТОНіС
07:50 «Натхнення»
09:50 Мова тварин
11:00, 18:50 Д/ф
«Щоденники другої
свiтової вiйни: день за

днем»
13:30, 20:00 «Цивiлiзацiя
Incognita»
14:00 «Шеф-кухар
країни» з Михайлом
Поплавським
15:10 Путiвник
прочанина. СвятоТроїцький Густинський
монастир
15:20 Церемонiя
нагородження лауреата
Мiжнародної премiї iменi
Iвана Франка
16:20 Концерт
VALEVSKAYA LIVE «10
рокiв разом»
20:15 «Кумири»
20:35 «Свiтськi хронiки»
21:00 Ювiлейний концерт
Андрiя Демиденка «На
вiдстанi душi»
23:00 Х/ф «Остання
любов мiстера Моргана»
ТЕТ
07:35 М/с «Чагiнгтон»
08:00 МультMIX
10:15 М/с «Дорамандрiвниця»
10:45 М/с «Елвiн i
бурундуки»
11:10 М/ф «Порося,
що кричало: Вовк!

Вважати недійсними втрачені документи від 10.12.1991
р. про членство в ГБК «Ветеран» (гаражний бокс № 48)
на ім’я Григорія Григоровича ХАРЧЕНКА
Вважати недійсними втрачені документи від 10.12.1991
р. про членство в ГБК «Ветеран» (гаражний бокс №
289) на ім’я Людмили Володимирівни ЧУДНОВОЇ
ПОТРІБНІ ВОДІЇ (категорії В, С)
для доставки хлібобулочних виробів.
Проживання — Вишгород, Вишгородський район.
Постійні маршрути. Зарплата – від 7 500 грн.
Тел: (050) 334-29-14, Наталія
Продам гараж у кооперативі «Київський», 24 кв. м,
великий підвал. Ціна договірна. Тел: (097) 382-72-40
Продам гараж (район ЖКГ). Тел: (067) 935-64-79

Вовкулака!»
11:20 М/ф «Монстри
проти прибульцiв.
Гарбузи-мутанти з
космосу»
11:45 М/ф «Нiч живих
морквин»
11:55 М/ф «Король
Хеловiну»
12:15 Х/ф «Iсторiї нашого
кохання»
14:35, 15:35, 16:35, 17:35,
18:35, 19:35 Одного разу
пiд Полтавою
15:00, 16:00, 17:00,
18:00, 19:00 Одного разу
в Одесi
20:00 Країна У
00:00 Т/с «Свiтлофор»
СТБ
9:00 «Все буде смачно!»
09:55 «Караоке на
Майданi»
10:50 Т/с «Коли ми
вдома»
12:55 «МастерШеф - 6»
19:00 «Битва
екстрасенсiв 16»
21:15 «Один за всiх»
22:30 «Х-Фактор - 7»
НТН
08:15 Х/ф «Друге

кохання»
10:05 Т/с «Я - охоронець»
13:20 «Розсмiши комiка»
14:15 Т/с «Великi
почуття»
15:15 Х/ф «Раз на раз не
випадає»
16:45 «Легенди карного
розшуку»
19:00 Т/с «Смертельний
танець»
23:00 Х/ф «Найманець»
НОВИЙ КАНАЛ
6:09, 07:29 Kids Time
06:10 М/с «Пiнгвiни
Мадагаскару»
07:30 Т/с «Пригоди
Мерлiна»
11:10 Х/ф «Ейс Вентура
- детектив з розшуку
домашнiх тварин»
13:00 Х/ф «Пiрати
Карибського моря: На
краю свiтла»
16:10 Х/ф «Пiрати
Карибського моря: На
дивних берегах»
19:00 Х/ф «Страшилки»
21:00 Х/ф «Персi Джексон
та викрадач блискавок»
23:20 Х/ф «Заплати
привиду»

Щиро дякую
Приємно було чути теплі слова і бачити добрих людей у день свого народження. Тож сердечно дякую Вишгородській міській раді ветеранів війни, праці, Збройних сил та президенту
Благодійного фонду «Святої Ольги» Володимиру
Малишеву, які привітали мене з 92-річчям.
Василь ДЕМЧУК, полковник, учасник ВВВ
Вакансії поліцейських
Запрошуємо на безстрокову службу до Вишгородського відділу поліції: — поліцейських сектору реагування (28 вакансій). Конкурс проводиться у м.
Києві. Термін заповнення анкет — з 12 жовтня по 10
листопада 2016 р. Заповнити анкету онлайн можна
за посиланням: http://46.164.158.50:51445/

Продається гараж (у кооперативі «Мрія»)
загальною площею 32,4 кв. м. Ціна договірна.
Тел: (097) 473-11-58

МЕГА
09:10 Вiдьми в кожному
з нас
11:00 У пошуках iстини
12:40 Охоронцi Гiтлера
14:20 Левиний рик
15:20 Дика Пiвнiчна
Америка
18:20 Прихована
реальнiсть
21:00 Хеллоуїн в кожному
з нас
22:40 Таємниця
Джоконди
23:50 Борджiа: iсторiя
клану
ТРК «КИїВ»
8:00 «Ранок по-київськи»
09:30 «Шеф-кухар
країни»
10:00, 23:30
«Телемаркет»
13:00 «Рецепт успiху
М.Поплавського»
13:30 «Київ музика»
14:00 «Олiмпiйськi 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»

20:00 «Подробицi тижня»
23:00 Т/с «Коли на
пiвдень вiдлетять
журавлi»

K1
08:15 «Мультфiльми»
10:00 Х/ф «Лессi»
11:50 Х/ф «Щоденник
кар’єристки»
13:40 «Орел i Решка.
Шопiнг 2016»
14:40 «Орел i Решка»
18:10 «Орел i Решка.
Невидане»
19:10 «Вечiрнiй квартал»
21:00 М/ф «Монстри
проти прибульцiв»
22:50 «КВН»

ICTV
9:05 Дивитись усiм!
11:00 Без гальм
11:20, 13:00 Х/ф «Iгри
патрiотiв»
12:45 Факти. День
14:05 Х/ф «Джек Райан.
Теорiя хаосу»
16:05 Х/ф «Джек Рiчер»
18:45 Факти тижня
20:25 Х/ф «Солт»
22:20 Х/ф «Ханна.
Досконала зброя»
00:25 Х/ф «Релiкт»

ІНТЕР
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»
13:00 «Добрий вечiр на
Iнтерi»
14:00 Т/с «А зорi тут
тихi...»
17:45, 21:30 Т/с
«Краплина свiтла»

5 КАНАЛ
08:10 Гра iнтересiв
08:30 Феєрiя мандрiв
09:10 Мотор
09:20 Автопiлот-тест
09:25 Технопарк
10:10 Кордон держави
10:25 Будемо жити
10:40 Драйв
11:10 Час iнтерв’ю
12:15 Сiмейнi зустрiчi
12:40 Прес-конференцiя
щодо ситуацiї у зонi АТО
13:10 Модне здоров’я

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

КОНДИТЕРСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО НА ВИРОБНИЦТВО ЦУКЕРОК ЗАПРОШУЄ ПРАЦІВНИЦЬ (ЖІНОК). ТЕЛ: (098) 570-22-50

13:35 Ваш лiкар
14:10 Агрокраїна
14:30 Дiалоги з
Патрiархом
15:15 П’ятий поверх
16:05 В кабiнетах
16:30 Акцент
17:10 Д/п
19:25 Невигаданi iсторiї
20:00 Д/п «Українська
мозаїка»
21:40 Час-Time
22:30 Д/п «Окупацiя»
23:20 Фiнансовий
тиждень
2+2
08:20 «Облом.UA»
09:00 Бушидо
10:35, 16:00 «Роби
бiзнес»
11:00 «Люстратор 7.62»
12:00 «Люстратор.
Спецпроект»
13:00 «Секретнi
матерiали»
13:50 13 тур ЧУ з футболу
«Зоря» - «Зiрка»
16:25 Х/ф «День
незалежностi»
19:20 Х/ф «Незнайомець
21:30 «ПРОФУТБОЛ»
23:15 Х/ф «Halo 4: Йдучи
до свiтанку»

Вишгородське МКП «Водоканал»
на роботу потрібні:
— слюсар аварійно-відновлювальних робіт
водопровідно-каналізаційної дільниці;
— жінка-машиніст насосних установок на ВНС.
Довідки за тел: (04596) 23-354

Виробничому підприємству (у м.
Вишгороді) по переробці курячої
продукції на постійну роботу потрібні працівники. Оплата праці –
відрядно-преміальна, від 4 000 грн.
Тел: (067) 402-13-11

8

22 жовтня

Невтішні реалії

Коментар до ХVІІ сесії
Валерій ВИГОВСЬКИЙ,
депутат Вишгородської
міськради
Чим далі – тим гірше.
Від сесії – до сесії. І від
цього вкрай сумно. Якщо – не бридко.
Неприховані, а часом демонстративні кулуарні торги, огидні «договірняки»
між фракціями й окремими депутатами,
втрата облич перед спокусливою нагодою
нажитися за рахунок громади – й жодної
думки про майбутнє Вишгорода. Такі сьогодні невтішні реалії нинішнього депутатського корпусу й керівництва міськради.
І де ті передвиборчі обіцянки, гарантії,
якими обранці загравали з виборцями?
Маски спадають, як тільки мова заходить
про «шкурні» питання. Особливо – земельні. І не важливо, якщо з першого разу
не вдається проштовхнути «хлібне» для
когось рішення. Його знову й знову, до
безкінечності, наче глумлячись над громадою й здоровим глуздом, під різними соусами подають на розгляд чергової сесії,
допоки не дотиснуть депутатський корпус
– чи то заманливими пропозиціями, чи то
залякуванням.
Остання сесія від 17 жовтня – не
виключення. Після засідання – тільки
в’їдливий присмак гидоти в душі. Рідко
коли якесь серйозне земельне питання
розглядалось без порушень і навіть відверто корупційної складової.
Взяти хоча б скандальну земельну ділянку площею 0,48 га в межах житлового
масиву «ГАЕС», на яку претендувала дочка місцевого підприємця М. Коваля – Я.
Коломієць. Уже три чи чотири рази депутати голосували проти, оскільки місцеві
мешканці буквально благали не допустити цього. Перше рішення про надання дозволу на розробку проекту землеустрою
Коваль-Коломієць отримали за мовчазної

Ситуація

Мозаїка

2016 року

згоди попередньої влади. Ділянку відвели під ОСГ (особисте селянське господарство), хоча по факту – це промислова
зона. І Коваль незаконно (бо не має відповідних документів на руках) активно займався на ній господарською діяльністю.
Постійні шум, гам, забруднення, сморід
позбавляють мешканців спокою.
Протиправність рішення – на поверхні.
Для розуміння цього не треба навіть мати
юридичного фаху. Я про це писав ще у
статті «Магія «Маршала Гречки» («Вишгород» № 26 від 2 липня 2016 р.).
Місто, як і громада, майже нічого не
отримають за цю землю, оскільки видані
під ОСГ ділянки обкладаються символічним податком. Великий земельний шмат
фактично подарували родині Коваля за
красиві очі або за щось інше, про що на
сесії, зрозуміло, не озвучували. І цього
разу якісь додаткові «мотивації» засліпили очі більшості депутатів, перетворивши
їх під час голосування в слухняних маріонеток прагнень Коломієць-Коваля.
Шкода й інше, що частина мешканців
мікрорайону «ГАЕС» виявили дику, незрозумілу байдужість до власної долі. І, як,
можливо, це не болісно для когось звучатиме, але коли люди самоусуваються від
відстоювання майбутнього свого й своїх
дітей, демонструючи рідкісну пасивність,
вони вочевидь заслуговують на те, щоб
жити в постійному шумі, забрудненні й
смороді.
На сесії було прийнято й іще не одне
малозрозуміле за логікою рішення. Скажімо, одній із фірм – ПрАТ «Київ-Дніпровське міжгалузеве підприємство промислового залізничного транспорту», яка
претендувала на землю в нижній промзоні, – депутати на законних засадах відмовили в дозволі. А от коли мова зайшла
про надання дозволу на розробку проекту
землеустрою щодо відведення понад 2 га

Взимку без тепла?

Ганна БУЛГАКОВА, Володимир ЛІСОГОР,
депутати Вишгородської міської ради

землі в оренду КП «Київська обласна ресурсна агенція» від Київської облради, чомусь втратили принциповість. Неозброєним оком було видно, що на депутатський
корпус здійснюється тиск. Ще на попередній сесії, коли питання не пройшло, навіть
приїжджали обранці з облради, які у Вишгороді є нечастими гостями, аби проконтролювати хід голосування. Справді сумно
було споглядати, як наші депутати тепер,
втративши останні краплини гідності й
ставши заручниками чиїхось закулісних
інтриг, голосували «за».
Багато чого далекого від приємності
можна написати про цю сесію. Зокрема,
й про те, що на 2 га вишгородської землі претендувала громадська організація,
керівник якої наближений до керівництва
міськради. І чимало депутатів, наче зазомбовані, готові були підтримати. А чому б
цю ділянку не передати, скажімо, в комунальну власність?
І так по багатьох питаннях. Обговорення проходило доволі сумбурно, із тривалими перервами для торгів прямо в коридорах. Картина – не вельми приємна. Одна
річ, в країні не вдається навести лад. Але
тут, на місці, здавалось би, всі один одного
знають. Та про інтереси Вишгорода, якусь
державницьку позицію з боку нинішніх обранців здебільшого годі й говорити.
Я вже не кажу про так званих громадських діячів, що відвідують ледь не всі
сесії. Вони люблять подавати себе делегатами громад, однак як тільки мова заходить про відстоювання реальних інтересів
міста, вишгородчан, коли треба проявити
принциповість проти відвертого «дерибану», наче в рот води набирають. Питаєш:
чого мовчите? А вони роблять вигляд, що
української не розуміють.
Мудро написав Т. Шевченко: «Страшно впасти у кайдани, умирать в неволі. А
ще гірше – спати, спати. І спати на волі».
Волю ми отримали. Жертовним, кривавим
шляхом. І владу – теж. От тільки не «проспати» б усе. І рідну землю, зокрема.

Зонінг

Громадські слухання
Влас. інф.

Мешканці двох вишгородських гуртожитків залишились без тепла. Для них
початок холодів став по-справжньому
зимним. Та ще й зношені електромережі не витримують навантажень, а кілька
днів тому будинок на вул. Б. Хмельницього, 7 майже на добу залишився без світла взагалі.
Всі мабуть пам’ятають, як навесні ц. р. мешканці цього гуртожитку майже тиждень були без газу, бо міське комунальне підприємство, на балансі
якого перебуває будинок, не підписало договір із ТОВ «Київоблгаз-Збут».
Перші наполягали, аби кожен із мешканців укладав окремий договір, а газовики від цього відхрещувались. Зрештою, після довгих ходінь кабінетами
газ увімкнули.
Цього разу ситуація аналогічна – договір між КП «Управляюча компанія» та ВРКП «Вишгородтепломережа» не підписано. А заручниками ситуації знову стали люди. Температура за вікном уже впала нижче чотирьох
градусів морозу, проте опалення у гуртожитках досі немає. Мешканцям доводиться вдома ходити у теплих речах, спати в одязі та під кількома ковдрами. Виникає питання: чому цієї проблеми не розв’язали раніше, адже вона
не виникла на пустому місці?
Директор КП «УК» Вишгородської міської ради Віталій Сардак погодився прокоментувати ситуацію із відсутністю тепла у мешканців гуртожитку:
– Підприємство КП «УК» було створене у квітні цього року. Тому і договорів по гуртожитках у нас немає. ВРКП «Вишгородтепломережа», яке б
мало заключити типові договори із споживачами тепла (власниками кімнат,
наймачами), від цього відхрещується (при цьому логічних пояснень, чому
вони не хочуть цього робити, не надають). Вони хочуть, аби ми підписали
з ними договір як споживачі. У законодавчій базі чітко прописано, що постачальники комунальних послуг мають напряму укладати договір із споживачем, а не з посередником, яким по факту є КП «Управляюча компанія».
У складову тарифу на тепло «Вишгородтепломережа» закладає й роботу співробітників підприємства, і розхідні витрати на квитанції. Тобто,
якщо ми будемо й надалі прокладкою між мешканцями та теплопостачальником – тариф буде вищим.
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КОРІВКА — не цукерка,
а попередження

На виконання розпорядження Вишгородського міського голови Олексія Момота від
19 вересня 2016 р. № 165 (див. стор. 5 газети
«Вишгород» № 38 від 22.09.2016 р.) — 20 вересня ц. р. у великій залі адмінбудинку відбулися громадські слухання.
Представники проектувальників, начальник
відділу містобудування та архітектури Вишгородської міської ради Сергій Нездоровий та районний архітектор Дмитро Ликов ознайомили
присутніх із проектом зонування території міста
(площею 1300 га) та відповіли на запитання.

Вишгород

У ПРИВАТНИЙ
ДИТСАДОК
ПОТРІБНІ:

ВИХОВАТЕЛЬ
ПОМІЧНИК
Тел: (095) 578-18-22
Асоціація роботодавців Вишгородщини
ВІТАЄ з днем народження
Олександра Івановича БАЛУЄВА!
Хай доля дарує Вам довгого віку,
Щоб радість, здоров’я Ви мали без ліку,
Щоб щастям, достатком були Ви багаті,
Печалі і лиха не знали у хаті.

Споживач

БТІ працює і по суботах

На постійні звернення громадян до Комунального підприємства «ВИШГОРОДСЬКЕ БТІ» з проханням вести прийом громадян по суботах, повідомляємо наступне:
з 01 вересня 2016 р. КП «ВИШГОРОДСЬКЕ БТІ» з метою покращення рівня обслуговування громадян працює також і по СУБОТАХ.
КП «ВИШГОРОДСЬКЕ БТІ»
— виготовляє технічні паспорти на об’єкти нерухомого
майна;
— проводить державну реєстрацію права власності на
нерухоме майно (квартири, будинки, земельні ділянки та ін.);
— готує Висновки щодо технічної можливості поділу
об›єкта нерухомого майна;
— для переведення дачного чи садового будинку у жилий будинок — готує Звіт про проведення технічного огляду
дачного чи садового будинку з висновком про його відповідність державним будівельним нормам;
— надає безкоштовні юридичні консультації;
— приймає документи для проведення незалежної експертної грошової оцінки;
— видає довідки про відсутність забудови на земельній
ділянці та ін.
Наша адреса: 07300, м. Вишгород, пр. Т. Шевченка, 1,
прим.15 (біля податкової).
Тел: (067) 464-15-72; (073) 041-99-01; (095) 913-96-44,
тел/факс: (045 96) 23-379, 25-874

