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

НОВИЙ РІК І РІЗДВО:
СВЯТО І ЗАТИШОК ДЛЯ КОЖНОЇ
РОДИНИ, ВИШГОРОДЦІВ І ГОСТЕЙ
НАШОГО МІСТА
17 грудня (субота) — майстеркласи та святковий ярмарок
«Напиши своє побажання місту»
(Благодійний фонд «Святої Ольги»,
просп. Т. Шевченка, 7-а, прим. 122)
та «Різдвяна свічка» (у навчальних
закладах міста — уточнюйте в адміністрації шкіл);
Цього ж дня об 11.00 біля нового
«Еко-маркету» відбудеться СВЯТКОВИЙ ЯРМАРОК, де на дітей чекатимуть конкурси, розваги та подарунки.
А дорослі зможуть придбати якісні
продукти від українських фермерів та
національних виробників.
18 грудня (неділя) — вистава і
ярмарок майстрів, гала-концерт і
ялинка в заповіднику
10:00 — Вишгородська міська
рада, громада собору Вишгородської
Богородиці, хор «Коралі» міського
Центру творчості «Джерело» запрошують на виставу-концерт хору «Коралі» за участю дітей недільної школи
та хору «Співаночка» (собор Вишгородської Богородиці УГКЦ, пров. Старосільський, 9)
11:00 – ярмарок майстрів хендмейд (РБК «Енергетик», просп. І. Мазепи, 9) та жива музика (саксофон)
12:00 — гала-концерт ІІ Міжнародного фестивалю-конкурсу талантів «Все починається з любові» (РБК
«Енергетик», просп. І. Мазепи, 9) —
за сприяння Міністерства культури України, ГО «Арт-креатив» Київського міжнародного університету,
Вишгородського історико-культурного
заповідника, під патронатом Вишгородського міського голови Олексія
Момота та за підтримки Вишгородської РДА, Благодійної організації
«Благодійний фонд Дніпровський»,
акторської агенції «Гільдія кіноакторів»
14:00 — на малят та їхніх батьків
на площі біля РБК «Енергетик» чекатимуть аніматори,
а о 15:00 — Миколая в Музеї давноруського гончарства Вишгородського історико-культурного заповідника
(вул. Межигірського Спаса, 11-13)
19 грудня (понеділок) — міська
ялинка запалює вогні
15:00 – ярмарок майстрів хендмейд (РБК «Енергетик», просп. І. Мазепи, 9)
18:00 – запалить свої вогні міська
новорічна ялинка (пл. ім. Г. Строкова
біля РБК «Енергетик»)
23-25 грудня — новорічні казки
та «Різдво — разом»
23 грудня (п’ятниця) — «Три зорі»
17:00 — вистава для дітей «Три
зорі» (РБК «Енергетик», просп. І. Мазепи, 9, 04596-22-069)
24 грудня (субота)

11:00 — у ВМЦХЕТУМ «Джерело»
(м. Вишгород, вул. В. Симоненка, 3-а)
відбудеться новорічна вистава «Новорічне люстерко»
14:00 — вистава для дітей «Три
зорі» (РБК «Енергетик», просп. І. Мазепи, 9, 04596-22-069)
25 грудня (неділя)
14:00 — вистава «Лускунчик та
Королева Мишильда» (Вишгородський районний центр творчості «Дивосвіт», пр. Т. Шевченка, 8) – замовлення квитків за телефоном: (04596)
25-171
15:00 — «Україна та Європа святкують Різдво разом» (пл. ім. Г. Строкова біля РБК «Енергетик», просп. І.
Мазепи, 9)
27 грудня (вівторок) — «Лускунчик» і Ансамбль ім. Вірського
16:00 — новорічна казка «Лускунчик та Королева Мишильда» (Вишгородський РЦТ «Дивосвіт», пр. Т.
Шевченка, 8) – замовлення квитків за
телефоном: (04596) 25-171
18:00 – концерт Національного
Заслуженого Академічного ансамблю
танцю України імені Павла Вірського
(РБК «Енергетик», просп. І. Мазепи, 9)
28 грудня (середа)
16:00 — вистава «Лускунчик та
Королева Мишильда» (Вишгородський районний центр творчості «Дивосвіт», пр. Т. Шевченка, 8) – замовлення квитків за телефоном: (04596)
25-171
31 грудня (субота) — зустрінемо
Новий рік біля міської ялинки
Фінальний акорд цьогорічних свят
— спільне святкування Нового 2017
року на площі ім. Г. Строкова біля
Новорічної ялинки (біля РБК «Енергетик»), початок о 23:30
Під час святкування позмагаємось
у ліпленні сніговиків, виберемо найкращий костюм, визначимо найкращого співака та знавця віршів, влаштуємо флешмоб між дівчатами та
хлопцями. На учасників конкурсів та
переможців чекають подарунки!
ВИСТАВКА, УРОКИ ПАТРІОТИЗМУ
ТА МАЙСТЕР-КЛАСИ
У грудні-січні в Історичному музеї
Вишгородського історико-культурного
заповідника (вул. М. Грушевського, 1)
– виставка «Війна на Сході України.
Герої Вишгородщини» та «Уроки
патріотизму». У січні 2017 р., під час
зимових канікул, у Вишгородському
історико-культурному
заповіднику
(ВІКЗ) — майстер-класи для всіх охочих. Стежте за оголошеннями на сайті
ВІКЗ та в газеті «Вишгород»
КОМП’ЮТЕР УКРАЇНСЬКОЮ
Вишгородський міжшкільний навчально-виробничий комбінат запрошує всіх бажаючих віком від 40 років
і старших на курси комп’ютерної грамотності. У програмі курсів — вивчення офісних програм, WORD, EXEL та
ділової української мови. Докладніша
інформація за тел: (04596) 544-92 та
265-62

Про скликання
чергової ХІХ сесії
Вишгородської міської
ради VIІ скликання

ЧИТАЙТЕ У НОМЕРІ

а-Фішка
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Громадянське суспільство — 3
Нове життя — старим будинкам — 3
Тарифні батареї — 4
Урок патріотизму — 5
Вишгородське диво — 7
СУСПІЛЬСТВО починається з ДІТЕЙ — 8

Народ
– армії

Сітка-берегиня

Шановні вишгородці! Група «СІТКА-БЕРЕГИНЯ» запрошує
всіх небайдужих долучитись до плетіння МАСКУВАЛЬНИХ СІТОК
для потреб наших ЗАХИСНИКІВ на Сході України!
Адреса: м. Вишгород, пл. Т. Шевченка, 1, внутрішнє подвір’я
адмінбудинку, гараж 3, щодня, крім вихідних, з 17:00 до 19:00.
Тел: 095-46-50-353 (Олександр Захаров),
098-45-99-523 (Олександр Пишний),
098-39-88-127 (Олена Роговенко).

Кращий результат
за вісім років

А ти вже ПЕРЕДПЛАТИВ «Вишгород»?
Індекс газети «Вишгород» у Каталозі місцевих
періодичних видань 40007.
У Вишгороді відділ передплати Центру
Відповідальний
поштового зв’язку №10 (пл. Т. Шевченка, 2)
за розповсюдження
працює: понеділок — п’ятниця, з 8:30 до12: 30
газети «Вишгород» —
і з 13:30 до 17:30. Тел: (04596) 54-349
Олексій, тел: 063-63-66-387
Офіційний сайт міськради: vyshgorod-rada.gov.ua

Знай наших!

Розпорядження
від 13 грудня 2016 року № 208
Керуючись ч. 4, ч. 10 ст. 46, ст.
47 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», скликати
ХIХ сесію Вишгородської міської ради VІІ
скликання:
1. Призначити пленарне засідання 23
грудня 2016 року о 10:00 у залі засідань
адмінбудинку, пл. Т. Шевченка, 1 з таким
порядком денним:
1. Про внесення змін до рішення Вишгородської міської ради від 25.12.2015
року № 3/5 «Про Вишгородський міський
бюджет на 2016 рік».
2. Про затвердження міських програм
розвитку на 2017 рік.
3. Про Вишгородський міський бюджет на 2017 рік.
4. Про встановлення надбавок до посадового окладу, преміювання та надання
матеріальної допомоги міському голові та
заступникам міського голови на 2017 рік.
5. Про затвердження плану діяльності
ради з підготовки проектів регуляторних
актів на 2017-й рік.
6. Про звернення Вишгородської міської ради.
7. Про внесення змін до складу тендерного комітету Вишгородської міської
ради.
8. Про внесення змін до рішення
Вишгородської міської ради № 4/5 від
06.04.2011 року «Про прийняття на баланс
міської ради та передачу на баланс ВАТ
«Київоблгаз» розподільчого газопроводу
зі спорудами на ньому.
9. Про внесення змін до рішення № 2/12
від 14.12.2015 р. «Про передачу ВМКП «Водоканал» бювету на вул. Н. Шолуденка у м.
Вишгороді».
10. Про передачу комунального майна.
11. Про проведення інвестиційних конкурсів.
12. Про надання дозволу на розробку
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Ленченку
М.В.
13. Про надання дозволу на розробку
проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність громадянам
(Ткачуку В.М., Харченку Г.Г., Прошку О.В.,
Боровенській О.Ю., Пашинському М.Ф.,
Шевченко Р.А., Дяченку Б.П., Голішевському С.В., Смоловик Н.С., Смоловик Т.П.,
Пустельнік Н.С., Лещинському В.В., Ігнатовій А.В., Іванову О.В., Мигашко Л.М., Мигашку М.М., Моцній О.Ф.).
14. Про надання дозволу на розробку
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Пилипонському І.В.
15. Про надання дозволу на розробку
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Підлісному
В.М.
16. Про надання дозволу на розробку
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Живецькій
А.А.
17. Про надання дозволу на розробку
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Мілієнку І.І.
18. Про надання дозволу на розробку
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Павленко
Т.Ф.
19. Про надання дозволу на розробку
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Скопиченко
С.В.
20. Про надання дозволу на розробку
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Єремі А.В.
21. Про надання дозволу на розробку
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Милокост
Н.С.
Далі — на стор. 3

Електронна адреса газети «Вишгород»: ngvyshgorod@ukr.net
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Пам’ятні
дошки Героям
Вишгородщини
За ініціативи ВО «Свобода»

Запитай про субсидію
Управління праці та соціального захисту населення Вишгородської
райдержадміністрації повідомляє телефони «гарячої лінії» з питань надання житлових субсидій населенню: (04596) 5-26-34, 5-44-75

Реформація 500

Україна і світ відзначають
Різдво разом!
26 серпня ц. р. Президент
України підтримав ініціативу
Всеукраїнської Ради церков
Указом «Про відзначення в
Україні 500-річчя Реформації»,
з метою визнання вагомого внеску протестантських церков і
організацій у розвиток релігійної, культурної і соціальної сфери України. Тож 2017 рік буде
присвячений відзначенню події,
наслідки якої є найбажанішими
для українців: адже євроінтеграційний напрямок, що змінив
хід нашої історії, є прагненням
до кращого життя.
Біблія вчить, що благополуччя
конкретної людини і цілих народів залежить від того, наскільки
вони живуть згідно з Божими заповідями. Достатньо подивитись
на рівень життя у Західній Європі,
Північній Америці, Південній Кореї або Австралії. Країни, які прийняли Реформацію, на порядок
перевершили за економічними й
іншими показниками країни, що її
відкинули, обравши різні варіанти
гуманізму.
Реформація займає центральне місце в історії світу. Мартін Лютер та інші реформатори проповідували ідеї, наново відкриті у Біблії.
Серед них є п’ять найбільш важливих євангельських істин, які не
тільки змінили життя окремих особистостей, а й мали надзвичайно
великий вплив на хід історії світу.
Отже, П’ять ідей Реформації, які змінили світ:
Тільки Христос є джерелом
спасіння. Звідси народився феномен цінності особистості, бо ціна

Прес-служба Київської
обласної організації ВО «Свобода»
9 грудня 2016 року на фасаді Катюжанського вищого професійного училища, що у селі
Катюжанка Вишгородського району, за ініціятиви голови Вишгородської районної організації
ВО «Свобода» Валентини Парчук,
відбулося відкриття та освячення
меморіяльних дощок випускникам училища, героям московсько-української війни, кавалерам
ордену «За мужність» ІІІ ст. — бійцеві «Легіону Свободи», старшому солдатові ОЗШР «Карпатська
Січ», іванківцю Олегу Габораку
(псевдо «Сон») та бійцеві 11-го батальйону «Київської Русі» Євгенові Єрмакову, якому на момент загибелі – 11 грудня 2015-го – було
лише 18 років.

життя людини вартувала в очах
Божих життя Сина Божого Ісуса
Христа.
Тільки Писання – єдине джерело відкриття для людини Бога.
Це дало величезний поштовх для
розвитку грамотності, перекладу
Біблії на різні мови, що сприяло
формуванню національних церков
та, власне, й національних держав
та поняття патріотизму.
В Божій присутності – розуміння того, що Бог бачить тебе
всюди, не лише в храмі, призвело до формування відповідальної
поведінки й спричинило феномен
верховенства права.
Покликання – Реформатори
проповідували, що кожна людина
має свою унікальну ціль, своє унікальне покликання. І кожна людина має виконувати свою життєву
працю «як для Господа», як особливе покликання. Врешті секрет
економічного добробуту нації лежить у якісній праці.
Всезагальне
священство
– кожна людина, що виконує заповіді Божі й служить Господу,
виконує священну функцію. Це
поняття призвело до формування
демократичних суспільств, в яких
більшість людей своє життя та
працю присвячує Богу! Звідси виростає громадянське суспільство,
якого так прагнуть українці.
Першим спільним заходом
є радісне святкування Різдва
Христового за Григоріанським
календарем разом із усім християнським світом 25 грудня по
всіх обласних і районних центрах України під гаслом «Україна і світ відзначають Різдво
разом!»

Вишгород

Участь в освяченні взяли лідер
ВО «Свобода» Олег Тягнибок, голова «Легіону Свободи» Олег Куцин,
голова Київської обласної організації ВО «Свобода», керівник фракції
«Свободи» в Київській облраді Ігор
Сабій, голова Вишгородської районної організації ВО «Свобода» Валентина Парчук, голова Вишгородської
міської організації ВО «Свобода»
Ольга Філюк, голова Іванківської
районної організації ВО «Свобода»
Олег Береговий, священики Української православної церкви Київського патріархату, сім’ї загиблих героїв,
активісти та прихильники «Свободи», керівництво та учні Катюжанського ВПУ.
Висловлюємо щиру подяку отцю
Богдану (Николину) — настоятелю
храму Святого князя Володимира у
м. Вишгороді, який зібрав духовенство Вишгородського району УПЦ

З професійними святами!

Гаряча лінія

Оксана НАЙДИЧ

Суспільство

Київського патріархату для освячення пам’ятних дощок і проведення
панахиди за упокій загиблих Героїв
– Олега та Євгена.
Окремо дякуємо також активісту-свободівцю – викладачу Катюжанського ВПУ Віктору Порхуну,
який багато років працює з молоддю
і максимально намагається донести
свою активну позицію, виховуючи в
студентах патріотичні почуття.
«Мир та свобода даються дуже
дорогою ціною, бо справжні сини
України віддають життя в обмін на
свободу цілої країни та народу. Безсумнівно, московсько-українська війна завершиться лише перемогою
України!» — звертаючись до присутніх, зазначив голова Всеукраїнського об’єднання «Свобода» Олег
Тягнибок.
Вічна слава і вічна пам’ять Героям!..

є надзвичайно важливою
як для суспільства в цілому, так і для кожної окремої людини, права якої було порушено.
Шановні адвокати! Бажаю вам нових професійних звершень, відданості, натхнення, успіхів у вашій нелегкій
справі та витримки у відстоюванні
справедливості, неупередженості і непохитності, вірності ідеалам правди.
З повагою
Трохим ІВАНОВ,
заступник Вишгородського міського голови

Вітання

Державна виконавча служба України відіграє важливу роль у суспільному житті країни у питаннях забезпечення виконання рішень судів. Ваша щоденна кропітка праця захищає конституційні права та свободи
громадян.
Наснаги вам, сумлінної праці, щастя, міцного
здоров’я і благополуччя вам і вашим родинам.
***
19 грудня — День адвокатури України
У наш час адвокат несе на собі підвищену відповідальність у захисті прав та свобод громадян, його праця

Ішлося про реалізацію міжнародних проектів
Трохим ІВАНОВ,
заступник Вишгородського міського голови

допомоги у реалізації міжнародних проектів на медицинських теренах Вишгородщини.

ФОТО — автор, спеціально для «Вишгорода»

Минулого тижня до Вишгорода завітав директор
госпіталю у Вені, професор Манфред Мекснер. Зустрічали гостя міський голова Олексій Момот, його
заступник Трохим Іванов, голова Вишгородської районної ради Ростислав Кириченко та головний лікар
Вишгородської центральної районної лікарні Іван
Клюзко.
Австрійський професор поспілкувався з лікарями
Вишгородської ЦРЛ, відповів на запитання та ознайомився з діяльністю та інфраструктурами медичного закладу (екскурсію по відділеннях лікарні, зокрема — стаціонарним, травматологічним, пологовим, реанімаційним
і операційним блоками та анестезіології та інтенсивної
терапії, провів головний лікар Іван Клюзко).
У багатьох відділеннях вже зроблено капітальний
ремонт і кабінети оснащено новітнім обладнанням. Тож
мета зустрічі — перспективні напрямки співробітництва.
Манфред Мекснер відзначив професійний підхід і організацію діяльності Комунального закладу «Вишгородська
ЦРЛ» та висловив особисту готовність щодо співпраці і

Лист у номер

Робоча зустріч

Чорнобильські пільги – не привілей

Ігор МАГАЛА, голова Вишгородського районного
осередку ВГО «Чорнобиль-86»
Вічна пам’ять тим, хто віддав своє життя у боротьбі з
«мирним атомом» та захистив
Європу від радіоактивного
забруднення... Та хочу нагадати, що від аварії на Чорнобильській АЕС та її наслідків
постраждали майже 3,5 млн
людей. 160 тисяч із 129 населених пунктів залишили рідні
домівки та переїхали в інші місця. Кількість громадян, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, яким встановлено інвалідність, пов’язану з
наслідками катастрофи, щороку зростає.
У ст.16 Конституції України Чорнобильську катастрофу визначено як катастрофу планетарного масштабу, а
збереження генофонду українського народу — обов’язок
держави. Питання захисту прав потерпілих від аварії на
ЧАЕС та її наслідків регулюються Законом України 1991
року «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» та
іншими нормативними актами. «Чорнобильський» закон
визначає основні засади щодо реалізації конституційного права громадян, які постраждали внаслідок аварії,
охорони їх життя і здоров’я, та створює єдиний порядок
визначення категорій зон радіоактивного забруднення
територій, умов проживання і трудової діяльності в них,
соціального захисту потерпілого населення.
Законом України «Про внесення змін до Закону
України «Про статус і соціальний захист громадян, які
постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» від
5 жовтня 2006 року (ст. 71) визначено, що «дія положень

цього Закону не може призупинятись іншими законами,
крім законів про внесення
змін до цього Закону». Відповідно до ст.14, визначаються
категорії постраждалих осіб,
а компенсації та пільги визначені у 4 розділі Закону.
Так, пенсії по інвалідності та
в разі втрати годувальника
внаслідок
Чорнобильської
катастрофи можуть призначатися, за бажання особи, із
заробітної плати за роботу в зоні відчуження у 1986-1990
рр.
В той же час Зaкoн ствoрив нaбaгaтo більше
юридичнoї нeвизнaчeнoсті, а подекуди й бeззaкoння, в
пoрівнянні з існуючими нормативними дoкументами до
1991 рoку.
Українські «чорнобильці» чекають від влади належного реагування на їх законні вимоги, вважаючи, що
Указ Президента України від 14.12.2015 року № 702
«Про заходи у зв’язку з 30-ми роковинами Чорнобильської катастрофи» і Постанова Верховної Ради України
від 12.11.2015 року № 793 «Про вшанування учасників
ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС» та
заходи, пов’язані з 30-ми роковинами Чорнобильської
катастрофи», залишаються, по суті, порожніми деклараціями.
Громадяни, що постраждали внаслідок трагедії, закликають можновладців не обмежуватись урочистими
промовами та покладанням квітів у пам’ятні дати. Не слід
забувати, що чорнобильські пільги — не привілей і у разі,
якщо обіцяне посилення соціального захисту сьогодні з
ряду об’єктивних причин не є можливим, важливо зберегти хоча б існуючі права постраждалих.

Наше місто

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

13 грудня у малій залі засідань адмінбудинку у Вишгороді відбулась робоча
нарада громадськості з місцевою владою
та роботодавцями. Ініційована Вишгородським міським головою Олексієм Момотом спільно з радником голови Київської
ОДА Степанією Сідляр зустріч мала дві
теми: пункти обігріву по місту та умови роботи й відпочинку трудових мігрантів.
Заробітчани з усієї України працюють у
торгівлі, на транспорті, на будівництвах. Тож
найперше звітували присутні на нараді голова Асоціації забудовників Київщини та голова
будівельної комісії Вишгородської міськради
Сергій Пінчук, директор ЖК «Велесгард»
Сергій Голяченко і директор ТОВ «Монолітбуд-2015» Анатолій Вент. Роботодавці та забудовники розповіли, що будівельні бригади
зазвичай працюють вахтовим методом (по
два тижні), і на цей час забезпечені доставкою на робочі місця, спецодягом, теплими
побутовими приміщеннями, гарячим харчуванням і водою, за рахунок роботодавця вони
проходять медогляди, він же сплачує 50 %
вартості житла, котре ж часто сам і відшуковує для своїх працівників. Досвідченого робітника (муляра, плиточника, теслю тощо) нині
цінують, умови створюють сприятливі для
трударів, тому що тямуща і роботяща молодь

Депутатські ініціативи
Олексій ПОЛІЩУК,
Олексій
РОСТОВСЬКИЙ,
депутати
міської ради
Уявіть собі Вишгород майбутнього
– сучасне, комфортне і тепле місто! І
для цього зовсім не
обов’зково зносити
розташовані у центрі
міста «хрущовки» та
панельні п’яти- й дев’ятиповерхівки пізньорадянського періоду, аби побудувати
на їх місці 20-поверхове навантаження на
загальноміські мережі. Цілком реально втілити у життя цікаву архітектурну ідею, що
поєднує економіку й естетику – ЗМІНИТИ
ФАСАДИ.
На минулому тижні нами було зареєстровано та подано на розгляд Вишгородською

2016 року
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На Андрія про наше життя говорили
виїздить за кордони України, а на Київщині
працюють в основному ті, кому за 45-ть.
Вищезазначену інформацію підтвердив і
о. Богдан Николин: раніше (років 16-17 тому)
до нього заробітчани часто приходили позичати гроші, аби повернутися додому, бо
прораб чи хазяїн не платив — доводилося
Словом Божим розмовляти з роботодавцем
та залагоджувати конфлікт. Останні 2-3 роки
такі ситуації — все рідше. Та й сам очільник
громади церкви св. Володимира має досвід
організації будівництва, тож добре розбирається в усіх моментах і знає, куди й кому рекомендувати працівника чи роботодавця.
До розмови підключилися освітяни — завідувачі ДНЗ «Ластівка» та «Золотий ключик», директор ВСШ «Сузір’я» та заступник
директора з НВР Технічного ліцею НТУУ
«КПІ». Маленька зарплатня та наявність під
боком столиці створює дефіцит кадрів. На
роботу приходять переселенці та мешканці
навколишніх сіл. І місцеві начебто жителі теж
витрачають чи не половину зарплатні на проїзд. Залучити кваліфіковані кадри можна —
«проїзними», а головне — житлом за доступну ціну (хоча б тимчасовим чи службовим).
Вишгородська міська рада вже другий рік
поспіль виконує програми з енергозберігання
(заміна вікон у під’їздах на склопакети, ремонт дахів тощо) — і збирається продовжувати їх і у 2017-му. Інтересами міської громади

обумовлені й останні інвестпроекти. Зокрема, на черговому виконкомі затверджено виділені для придбання житла сім’ям загиблих
державні кошти.
Та які законні важелі має місцеве самоврядування для житлових програм, якщо
квартирна черга не посувається роками? За
законом, забудовник віддає місту певний відсоток вартості грошима чи об’єктами інфраструктури. Для задоволення потреб хоча би
бюджетників необхідні спеціальні державні
програми «Соціальне житло» — ДЛЯ ВСІХ (а
не лише для окремих категорій громадян) —
на цьому наголосив Вишгородський міський
голова Олексій Момот.
Міський депутат Олексій Ростовський запропонував міськраді виступити замовником
соціального житла, аби бюджетник міг оформити іпотеку, банк повернув гроші у міську
скарбничку, а людина, що придбала житло
за половину ціни (інакше кажучи, за вартість

Нове життя – старим будинкам
міською радою проект нової міської програми,
розрахованої на 2017-2021 роки. Впровадження Програми «Реконструкція фасадів» – це
три в одному: теплопостачальні підприємства
раціонально використовують енергоресурси,
люди менше платять за опалення, а схожі, як
близнюки, радянські споруди набувають нового, сучасного, привабливого вигляду.
Сьогодні житловий фонд Вишгородської
міської ради налічує 45 будинків 1960-1980 р.
нар. (розраховані на півстолітню експлуатацію); близько 20 будинків побудовані в 19801990-их (в експлуатації – понад три десятки
років); близько 20 років експлуатуються 10
житлових будинків, зведених із 1990-го по
2000-ий. Більше половини з них – панельні,
побудовані 30-40 років тому. Тривала експлуатація та несприятливий атмосферний вплив
призвели до вилущування та руйнації міжпанельних швів, що спричиняє їх замокання,
промерзання та, як наслідок, – тепловтрат.
Енергетична криза і постійне зростання
вартості енергоносіїв позначились на кож-

Про скликання чергової ХІХ сесії
Вишгородської міської ради VIІ скликання
робку проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність
громадянам (Гладченко В.М., Ткаченко
М.М.)
33. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність
гр. Шличку М.Г.
34. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність
гр. Казмірчук Г.Д.
35. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність
гр. Сінькевичу Я.М.
36. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність
гр. Войтовичу В.М.
37. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність
гр. Бабіковій О.П.
38. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність
гр. Винниченку Р.В.
39. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у постійне
користування ЖБК «50 років Жовтня».
40. Про затвердження документації із землеустрою щодо встановлення
меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) ФОП Попову Ю.П.
41. Про затвердження документації із землеустрою щодо інвентаризації
земельних ділянок.
42. Про продовження (поновлення)
дії договору оренди гр. Довбаш Н.І.
43. Про продовження (поновлення)
дії договорів оренди ТОВ «Дім і Сад».

44. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки у власність гр. Палатній О.В.
45. Про затвердження проекту
землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність гр. Горбіку С.О.
46. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки у власність гр. Старцевій С.В.
47. Про затвердження проекту
землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність гр. Савицькому
С.Д.
48. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки у власність гр. Романенко Р.В.
49. Про затвердження проекту
землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність гр. Прилепі П.В.
50. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельних
ділянок у власність гр. Мельнику В.М.
51. Про затвердження проекту із
землеустрою щодо відведення земельної ділянки ТОВ «ФОРМУЛА-ДНІПРО».
52. Про затвердження проекту із
землеустрою щодо відведення земельної ділянки ТОВ «Оцінювач».
53. Про внесення змін до договору
оренди земельної ділянки щодо ставки
орендної плати (ПП «МЕДВЕДЬ АВТО
ТРАНС»).
54. Про внесення змін до договору
оренди земельної ділянки щодо ставки
орендної плати (ПП «ЦЕНТР ТОРГІВЛІ
«МЕРКУРІЙ і К»).
2. Рекомендувати головам постійних комісій Вишгородської міської ради
скликати засідання постійних комісій
для вивчення, попереднього розгляду
питань порядку денного та надання висновків по них.
Міський голова О. МОМОТ

бетону і цегли), виплачувала кредит по силах
— впродовж 5-25 років. Але ж для цього знову-таки потрібні відповідні державні програми
(тому що чинні передбачають зарплатню, що
є далеко не у кожного заслуженого вчителя
зі стажем). Тож присутні звернулися до Степанії Сідляр, радника голови Київської ОДА
Олександра Горгана — з дорученням: сприяти відновленню існуючих кредитних програм
на енергозбереження, створенню доступних
широкому загалу житлових кредитних програм, а головне — внесенню відповідних змін
у чинні закони.
А на місцевому рівні вирішили створити
робочу групу з представників місцевого самоврядування, ЗМІ, церкви та громадськості,
яка б моніторила ситуацію та, відповідно до
висновків, складала план подальшої роботи.
Поки що вирішено — для соціалізації — організувати для трудових мігрантів зустріч у БК
«Енергетик».

Реконструкція фасадів – економія енергоресурсів,
менші тарифи, сучасний вигляд

ній українській родині. Між тим, проблема
тарифів частково – і суттєво! – може бути
розв’язана шляхом проведення низки енергоефективних заходів: заміни старих дерев’яних
вікон та дверей на енергозберігаючі, утеплення дахів і підвалів, а також утеплення фасадів
житлових будинків.
Теплозабезпечення є однією з найбільш
затратних (близько 60% із кошторису витрат)
комунальних послуг у багатоповерхівках.
Ефективна теплоізоляція дозволить зберегти
будинки, зменшити потреби міста в енергоресурсах за рахунок скорочення споживання
теплової енергії та надати вишгородцям можливість економити.
Саме тому виникла об’єктивна необхідність розробки та реалізації міської програми
реконструкції фасадів житлового фонду – як
наступного після програми «Теплий під’їзд»
етапу виконання енергозберігаючих заходів
у Вишгороді. Утеплення та реконструкція фасадів житлових будинків має здійснюватись
почергово:

Офіційно

(Початок — на стор. 1)
22. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність
гр. Чердловській Т.В.
23. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність
гр. Шуба А.М.
24. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність
гр. Кравчуку В.І.
25. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність
гр. Демінському Г.Р.
26. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність
гр. Дякіній Н.П.
27. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність
гр. Друзенко Л.М.
28. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність
гр. Друзенку В.В.
29. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність
гр. Задніпровській К.М.
30. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність
гр. Стародубцевій Т.Я.
31. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність
громадянам (Дикому В.І., Мавродію
С.І., Печовалу О.І., Ткачову С.В.)
32. Про надання дозволу на роз-
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ІНФОРМвікно

1) за роком побудови
будинку;
2) за типом побудови (панельні будинки та
такі, що визнані аварійними, – в першу чергу).
Кошторис утеплення
фасадів усього житлового фонду радянських
часів буде визначено після детального технічного огляду кожної будівлі
спеціалістами та індивідуального підрахунку
вартості зазначених видів робіт (поверховість
будівлі, складність монтажу, товщина і стан
зовнішніх стін тощо).
Виконання Програми утеплення фасадів
житлових будинків у 2017-2021 р. р. дозволить підняти рівень утримання об’єктів міського житлового фонду на якісно вищий рівень,
комфорт проживання мешканців та змінить на
краще зовнішній вигляд нашого міста.

Грудневий виконком

Влас. інф.
15 грудня відбулося чергове засідання виконавчого комітету міської ради, на якому розглянули близько трьох десятків питань. Зокрема, члени виконкому затвердили блок питань, які стосувалися опіки
над дітьми, позбавлення батьківських прав тощо.
Було позитивно сприйнято і рішення комісії з проведення інвестиційних конкурсів. Втілено у життя й рішення про встановлення режимів роботи
об’єктів торгівлі та сфери послуг, про організацію та проведення щотижневого ярмарку-продажу вітчизняної продукції від виробника, про заходи
щодо проведення новорічних та різдвяних свят. На засіданні йшлося також
про об’єкти зовнішньої реклами, розташування малих архітектурних форм,
затвердження ліміту використання питної води абонентам міськводоканалу
на 2017 рік і, звісно. про виділення матеріальної допомоги громадянам на
лікування.

XVIII сесія Вишгородської міської ради VІІ
скликання

Про затвердження Положення про порядок
присвоєння та зміни адрес об’єктам нерухомого
майна в місті Вишгороді
Рішення від 28 листопада 2016 р. № 18/3
Відповідно до Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
«Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обмежень»,
«Про регулювання містобудівної діяльності», міська рада ВИРІШИЛА:
1. Затвердити Положення про порядок присвоєння та зміни адрес
об’єктам нерухомого майна в місті Вишгороді (додаток 1).
2. Виконавчому комітету міської ради здійснювати присвоєння, зміну та
анулювання адрес відповідно до вимог Положення.
3. Оприлюднити дане рішення шляхом опублікування в газеті «Вишгород» та на офіційній сторінці міської ради в мережі Інтернет.
4. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради за розподілом обов’язків.
Міський голова О. МОМОТ
Додаток 1 — див. на сайті газети та у наступному номері
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Сезонна тема

2016 року

ТАРИФні БАТАРЕЇ
Христина МИЦИК, Володимир ПРАВОБЕРЕЖНИЙ
До редакції газети прийшла мешканка буд. 6 на вул. Ю. Кургузова. Літня жінка ніяк
не могла второпати, чому у сусідніх будинках вартість квадратного метра помешкання
на кілька гривень менше, ніж за її адресою.
Ми зателефонували до мажоритарного депутата, і його помічник за годину докладно розклав усе по поличках: в одному будинку утеплені стіни і труби опалення у підвалі; в іншому
— відповідальний за загальнобудинковий лічильник контролює потужність теплоносія щодня
(прикручує вентиль вранці і відкриває кран побільше ввечері), а також щотижня моніторить
покази по будинку, котрі щомісяця передає ВРКП «Вишгородтепломережа»; а в ОСББ контролюють, чи закриті вікна і двері у під’їздах у холодну пору року й трохи чи не рахують батареї
у квартирах.
Тобто втрати тепла в усіх різні. От чому при однаковій вартості 1 гКал та наявності загальнобудинкових теплолічильників один квадратний метр опалювальної площі в різних будинках
коштує по-різному.
Жінка, власне, не сприймала пояснень — вона воліла однакової для всіх «комуналки» за
опалення — як за СРСР. Переконувати її в чомусь було марною справою. Наступного дня до
редакції завітала уже інша представниця з того ж будинку — з копією листа до «Вишгородтепломережі». Мешканці буд. 6 на вул. Ю. Кргузова просили теплопостачальника надати — для
оприлюднення на шпальтах газети «Вишгород» — таку інформацію:
1) про складові теплотарифу для населення та за якою формулою він розраховується;
2) на підставі якого розпорядження та якої організації цей тариф встановлено і з якої дати;
3) яка вартість газу для теплоносія по м. Вишгороду була минулого опалювального сезону
і нині;
4) скільки градусів теплоносія виходить із міських котелень і яка норма має надійти в будинок;
5) порівняльна таблиця вартості одного кв. м опалювальної площі по багатоповерхівках,
які обслуговує ВРКП «Вишгородтепломережа»;
6) інше (те, що вважаєте потрібним пояснити споживачам).
Надаємо відповідь теплопостачальника без коментарів (прискіпливий читач, безумовно,
розбереться):
«1. Нормами Порядку формування тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання, послуги з централізованого опалення, затвердженого Постановою
Кабінету Міністрів України від 01.06.2011 № 869 «Про забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на житлово-комунальні послуги» (надалі — Порядок), визначено, що формування тарифів на виробництво, транспортування та постачання теплової енергії здійснюється
ліцензіатами відповідно до річних планів її виробництва, транспортування та постачання, економічно обгрунтованих планових витрат, визначених на підставі державних та галузевих нормативів витрат ресурсів, техніко-економічних розрахунків, кошторисів, з урахуванням ставок
податків і зборів, цін на матеріальні ресурси та послуги у плановому періоді. Річні плани ліцензованої діяльності складаються на підставі фактичних за останні п’ять років та прогнозованих
обсягів виробництва і споживання теплової енергії з урахуванням укладених із споживачами
договорів та інших техніко-економічних факторів.
Згідно з положеннями вказаного вище Порядку, до складу планованої виробничої собівартості включаються прямі матеріальні витрати, зокрема, витрати на придбання палива (газу,
дров та інших видів технологічного палива) та електричної енергії для технологічних потреб,
що визначаються, виходячи з планового обсягу виробництва теплової енергії, норм питомих
витрат паливно-енергетичних ресурсів, установлених відповідно до міжгалузевих, галузевих
та регіональних методик, інших нормативних документів з нормування витрат та втрат ресурсів (складові тарифу надаються у додатках до Постанови НКРЕКП № 1032 від 09.06.2016
р. та № 1101 від 09.06.2016 року).
2. Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) від 31.03.2015 р. № 1171 «Про встановлення тарифів
на послуги з централізованого опалення та послуги з централізованого постачання гарячої
води, що надаються населенню суб’єктами господарювання, які є виконавцями цих послуг»
із змінами і доповненнями, внесеними Постановою НКРЕКП від 9 червня 2016 року № 1101,
зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 23.06.2016 року за № 887/29017 та офіційно оприлюдненою 01.07.2016 року в «Офіційному віснику України» за № 49, ст..1771 ВРКП
«Вишгородтепломережа» встановлено (змінено) наступні тарифи на послуги з централізованого опалення: для абонентів житлових будинків з будинковими та квартирними
приладами обліку теплової енергії — 1354,29 грн/Гкал (з податком на додану вартість);
для абонентів житлових будинків без будинкових та квартирних приладів обліку теплової енергії — 42,15 грн 1 кв. м за місяць упродовж періоду надання послуги з централізованого опалення (з податком на додану вартість).
Ця постанова набрала чинності з дня її офіційного опублікування.
3. На розмір тарифу на теплову енергію безпосередньо впливає вартість енергоносіїв.

впровадженням енергозберігаючих заходів.
Тож, у відповідності до вищезазначеного, вважаємо, що підприємство правомірно застосовує для нарахування послуг з опалення тариф у розмірі, який затверджений згідно із вимогами
чинного законодавства, оскільки іншого для підприємства на сьогодні не передбачено.
Неодноразово підприємство публікувало на сторінках газет «Вишгород» та «Слово» необхідні роз’яснення, а також надавало письмові відповіді заявникам.
Окрім цього, зазначимо, що споживачі м. Вишгорода, які проживають у будинку 6 на вул.
Ю. Кургузова, лідирують із наявності заборгованості за отримані послуги з централізованого
опалення (на 01.11.2016 року борг складає 24516,52 грн).
Додаток
до Постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики
та комунальних послуг, 09.06.2016 № 1032
Структура тарифу на теплову енергію
Вишгородського районного комунального підприємства «Вишгородтепломережа»
Без ПДВ
№
з/п
1
І
1.1
1.1.1
1.1.2
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
2
3
3.1
3.2
3.3
4
5
6
7

Структура одноставкових тарифів на послугу з централізованого опалення, що
надається населенню Вишгородським районним комунальним підприємством
«Вишгородтепломережа»

1
1

2.1

Електроенергія
кВт)

(1

1,6646

2,238

3815,34
0,5734

127,4
34,4

4. Подача тепла в житлові будинки здійснюється від джерела теплової енергії (котельні) по
магістральних та розподільчих теплових мережах до будинків. Межа балансової відповідальності між підприємством «Вишгородтепломережа» та обслуговуючим комунальним підприємством «Управляюча компанія» внутрішньо-будинкових мереж знаходиться у тепловій камері
на прибудинковій території. На вводах систем теплопостачання в житлові будинки встановлені
лічильники тепла.
Тиск теплоносія, який виходить із котельні, є сталою величиною і не змінюється впродовж
усього опалювального сезону. Температура теплоносія, з якою теплоносій подається до будинків, змінюється в залежності від температури зовнішнього повітря. Система автоматики,
яка регулює подачу газу на пальники котлів, налагоджена таким чином, що як тільки знижується температура зовнішнього повітря- то автоматично збільшується подача газу в котел, що, в
свою чергу, збільшує температуру теплоносія, яка подається на опалення будинків.
5. Плата за послуги теплопостачання справляється згідно з показниками лічильника по
кожному будинку, які знімаються представниками підприємства та споживача і надаються
до ВРКП «Вишгородтепломережа» у формі звітів про використану теплову енергію за певний
розрахунковий період. Згідно з п.12 Правил надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення, затверджених Постановою Кабінету Міністрів України від 21 липня 2005 р. № 630, споживач оплачує послуги згідно з показами приладу
обліку по кожному будинку пропорційно опалювальній площі квартири. Отже, вартість 1 кв. м
опалювальної площі для споживачів різних будинків м. Вишгорода не є сталою величиною і
змінюється щомісяця протягом опалювального періоду та залежить від обсягу спожитої теплової енергії по кожному будинку, що, в свою чергу, зумовлено такими факторами:
середньомісячною температурою повітря навколишнього середовища;
кількістю годин роботи котельні;
кількістю днів у звітному періоді (наприклад, показники тепла по одному будинку знято 25,
а по іншому — 28 числа звітного місяця);
утепленням місць загального користування;

Послуга з централізованого опалення
для абонентів жит- для абонентів житлових будинків з лових будинків без
будинковими
та будинкових та кварквартирними при- тирних приладів обладами обліку те- ліку теплової енергії
плової енергії
грн/Г кал
грн/кв. м на рік
3
4
Собівартість власної теплової енергії, вра- 1 1 12.35
203.44
хована в установлених тарифах на теплову
енергію для потреб населення
Витрати на\%римання абонентської служби, 5.27
0.96
усього, у тому числі:
витрати на оплату праці з відрахуваннями на 5.27
0.96
соціальні заходи
інші витрати абонентської служби
0.00
0.00
Витрати з проведення періодичної повірки, 0.00
X
обслуговування і ремонту квартирних засобів
обліку, у тому числі їх демонтажу, транспортування та монтажу після повірки
Витрати на придбання води на послуги з цен- X
X
тралізованого постачання гарячої води
Решта витрат, крім послуг банку
0.00
0.00
Собівартість послуг без урахування послуг 1 1 17.62
204.41
банку
Послуги банку
10.96
2.00
Повна планова собівартість послуг з ураху- 1 128.57
206.41
ванням послуг банку
Розрахунковий прибуток, усього, у тому числі: 0.00
0.00
чистий прибуток
0.00
0.00
податок на прибуток
0.00
0.00
Плановані тарифи на послуги
1 128.57
206.41
Податок на додану вартість
225.71
41.28
Плановані тарифи на послуги,
1354,29
247.69
з ПДВ
42,іо .
Планований тариф на послугу з централізова- X
ного опалення, грн/м 2за місяць протягом опалювального періоду, з ПДВ
Планована тривалість опалювального періоду, 178
178
діб

№ з/п Назва показника

ГАЗ (1000 куб. м)
6809,64

Для потреб населення
тис. грн
грн/Гкал
2
3
4
Повна собівартість, у т. ч.:
89 519,86
1112,35
витрати на паливо, у т. ч.:
71 502.13
888.46
природний газ
71 502,13
888,46
інше паливо
0.00
0.00
витрати на покупну теплову енергію
0,00
0,00
собівартість виробництва теплової енергії власних ТЕМ ТЕС.
0.00
0.00
АЕС. КГУ
витрати на електроенергію
5 660.1 1
70.33
без потреб власних ТЕ ІД. ТЕС. АЕС. КГУ
транспортування теплової енергії мережами інших підпри0,00
0,00
ємств
витрати на оплату праці з відрахуваннями на соціальні за- 10 098.42
125.48
ходи без потреб власних ТЕЦ, ТЕС, АЕС, КГУ
амортизаційні відрахування
1 238.32
15.39
без потреб власних ТЕЦ. ТЕС. АЕС. КГУ
інші витрати собівартості
1 020.88
12.69
без потреб власних ТЕЦ. ТЕС. АЕС. КГУ
Витрати на покриття втрат
0,00
0,00
Розрахунковий прибуток, у т. ч.:
0,00
0,00
податок на прибуток
0.00
0,00
на розвиток виробництва (виробничі інвестиції)
0.00
0.00
інше використання прибутку (прибуток у тарифах на вироб0,00
0.00
ництво ТЕЦ, ТЕС’, КГУ)
Вартість теплової енергії за відповідним тарифом
89 519,86
1112.35
Тариф на теплову енергію, грн/Гкал
1 112,35
Обсяг реалізації теплової енергії власним споживачам, 80 478,47
Гкал
Рівень рентабельності, %
0,00

Додаток 67
до Постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах
енергетики та комунальних послуг,
31 березня 2015 року № 1171
(у редакції Постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 09 червня 2016 року № 1101)
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2994,30

Найменування показників

Директор Департаменту із регулювання відносин у сфері теплопостачання
С. ЧЕРНИХ

Основні елементи ви- Ціна в поперед ньому Ціна у ново- введеному Різниця в ці- Підвищентрат (енергоносії)
тарифі 708,41 грн (з тарифі 1354,29 грн(з ПДВ) нах,
ня,
ПДВ)
що зросли, %
грн
— населення

Вишгород

2.2
3

4
5
6
7
8
9
9.1
9.2
10
І1
12
13

14

Директор Департаменту із регулювання відносин у сфері теплопостачання
С.ЧЕРНИХ
Замість післямови. Редакцію, звісно, цікавило: чи не будуть здійснені перерахунки,
відповідно до заяви спікера Верховної Ради. Та листопадові квитанції за тепло, у яких
кв. м площі в будинках з лічильниками вже коштував 20-23 грн, до подальших запитань
не надихали. І так зрозуміло.

Вишгород

ІНФОРМвікно

Дата

Влада і благодійники
– чорнобильцям
Влас. інф.
ФОТО – Валентина ЯКОВЕНКО, «Вишгород»

12 грудня у Благодійному фонді «Святої
Ольги» його президент, радник міського голови Володимир Малишев та начальник оргвідділу міської ради Олена Глава зустрілися
з головами громадських організацій «Онкочорнобиль» та «Чорнобиль-86» Віктором
Лук’яненком та Ігорем Магалою (НА ФОТО).
Напередодні Дня вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС
вони передали добрі побажання чорнобильцям
Вишгорода від мера Олексія Момота, а також
80 наборів миючих засобів. Акція, що відбулася
під патронатом Вишгородського міського голови,
стала можливою і завдяки колективу Компанії
СК «Джонсон» (генеральний директор Дмитро
Шиндін).
«Це не подарунки, а свідчення того, що міська рада, мер пам’ятають про вас», – сказав Воло-

димир Малишев.
«Робота міської ради, спрямована на підтримку організацій та окремих мешканців, має
системний характер, – зазначила Олена Глава. –
Прагнемо підтримати якомога більше людей, які
потребують допомоги».

Влас. інф.
ФОТО — Ольга ДУМАНСЬКА,
спеціально для «Вишгорода»

Тиждень тому в Історичному музеї на
вул. М. Грушевського у Вишгороді відкрили виставку «Війна на Сході. Герої Вишгородщини», а 15 грудня туди вже прийшли
гімназисти «Інтелекту» (7-А клас) — на Урок
патріотизму. Екскурсія, під час якої підлітків
не відірвати було від просякнутих потом і
порохом експонатів, продовжилася демонстрацією документального фільму.
І, може, від того, що каска з бою, котрий
щойно ішов на екрані, — якраз і є в експозиції,
особливою була хвилина мовчання, котрою директор Вишгородського історико-культурного
заповідника Влада Литовченко запропонувала
вшанувати пам’ять загиблих. Українські діти
давно не грали у війну, і от за кілька років: у
твоїй школі вчиться хлопець чи дівчина, чий
батько загинув.
Тато гімназиста-шестикласника Вячеслав
Верхочуб («Зеніт») повернувся додому живим
— і вважає, що його оберегом став дитячий малюнок, якого боєць 11 батальйону територіальної оборони «Київська Русь» носив у кишені на
серці. Верхочуб ніжно торкнувся рукою стендів
із дитячими малюнками «на фронт – бійцю» і
розповів про 88-річну мешканку Донбасу, що
помагала недосвідченим українським артилеристам коригуванням по телефону.
«Ми просили її берегти себе, а вона
сміялась: мовляв,
не боїться. Врешті
«сепари» її «вирахували» й замучили», — схилив
голову «Зеніт» і
стримано
прокоментував кадри з
відеокліпу «Берці в
калюжах» (мирний
і розстріляний війною Донбас). Діти

ФОТО — архів класу, спеціально для «Вишгорода»

вражено мовчали — це не комп’ютерна гра,
стрілянина й вибухи справжні, гинуть люди.
До школярів звернувся голова Вишгородської районної ради Ростислав Кириченко, що
прийшов до музею відкрити Урок патріотизму.
«Ви тільки підростаєте, а хтось уже віддав своє
життя за розвиток нашого рідного краю, — сказав Ростислав Кириченко. — Патріотизм у вас
має проявлятися у повазі до людей плюс хоча
б один добрий вчинок у день». Ростислав Миколайович також оглянув експозиції виставки
й обговорив з директором заповідника, кандидатом історичних наук Владою Литовченко та
її заступником, доктором історичних наук Тарасом Чухлібом співпрацю на теренах культури у
районі.

Мови рідної скарби

Кожна людина, яка поважає себе, країну, мову, говорить грамотно і красиво навіть
про найбуденніші речі, бо мова не ділиться на святкову і буденну.
Під час уроку «Мови рідної скарУ свята й будні
би», що відбулось у 3-Б класі Вишгородської ЗОШ № 1, учні розказували
про виникнення писемності, переглядали слайди, читали вірші, інсценували, співали («Мова — чисте
джерельце», слова Світлани Шкицької, музика Миколи Ведмедері; та
«Мова Батьківщини», слова Ярослава Кравченка, музика Володимира Лепешка), відгадували загадки,
доповнювали прислів’я, розповідали
гуморески, виконували коломийки,
танцювали «Гопак».
Завершилось свято піснею про Україну:
Моя чарівна українська мова,
В ній стільки неповторних,
дивних слів!
Ось слово пригорнулося до слова —

НА РОКОВИНИ ЧОРНОБИЛЬСЬКОЇ ТРАГЕДІЇ
Ольга ДЯЧЕНКО
Біль не стихає, скільки б не минуло,
Та чорний квітень і Зоря Полин —
Набатом в серце всім, щоб не забули
Звірячий оскал з прип’ятських глибин.
Ординець-планувальник — із зірками,
Плекав це пекло новий Чингісхан,
Щоб Київ з поминальними свічками
Не забував радіаційних ран.
Скільки століть загарбницька навала
Змітала все воронячим крилом,
Та Україна з попелу вставала,
Щоб світлий день розквітнув над Дніпром.
За що стражда земля благословенна?
За гріх який мільйонами життів
Враз захлинулась вогняна Геєнна,
Чорнобиль на весь світ палахкотів?
На Сході смерть до чорної річниці
Нам посила вчорашній старший брат.
Із щедрої руки його гостинці —
Осколки з кулеметів і гармат.
Коли ж гіркі засвоїмо уроки,
Своїх пророків матимем, вождів?
Пливтиме через серце Дніпр широкий,
Злочинців покарає Божий гнів.
Прости, прости нас, грішних, сива нене,
Прости Чорнобиль і Зорю Полин,
Осліплених — за марево вогненне,
Для миру щоб зростали донька й син.

І гай зелений співом задзвенів,
А небо волошково засиніє.
І засміється сонечко згори,
Бо рідна мова — все на світі вміє,
То вчи її і нею говори.
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Вітання

Терпіння, щастя, удачі
14 грудня в Україні — День вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській атомній
електростанції.
Шановні учасники ліквідації аварії
на Чорнобильській АЕС! Від громадської благодійної спілки інвалідів «Онкочорнобиль» бажаємо вам і вашим
близьким міцного здоров’я, терпіння,
щастя, удачі, довгих щасливих років
життя та мирного неба.
Спасибі за увагу й турботу про «чорнобильців» Олександру Горгану, Олексію Момоту, Вячеславу Савенку, Ростиславу Кириченку, Андрію Пещеріну,
Олександру Приходьку, Геннадію Фурсі,
Валерію Костюченку.
З повагою і вдячністю
Віктор ЛУК’ЯНЕНКО,
голова громадської благодійної
спілки інвалідів «Онкочорнобиль»

Шкільне подвір’я

Англійська ПЕРСОНА

Найкраща держава — своя

Урок патріотизму

Тетяна ГРИЦИК, вчитель ВЗОШ № 10

17 грудня

Незвичайний урок продовжив іще один незвичайний гість — о. Сергій Прудко, капелян 5
окремого батальйону Української Добровольчої
Армії, що почав формуватися на Майдані — із
Правого сектору. «Священик на фронті? Що він
там робить?» — німі запитання виразно проступали на обличчях присутніх.
Капелян ДУКу (Добровільного українського
корпусу — ред.) коментував світлини і відеоролики (родина випроводжає його на Схід, до
бійців приїхали відомі артисти — Ада Роговцева з донькою Катериною, Ахтем Сейтаблаєв;
майстер-клас писанок; підсвічники на службі
Божій — капсули з гранатомета; пробиті колеса автівки; «Равлик» — база «Госпітальєрів»;
«Великодень в ДУК») і ненав’язливо доносив
школярам євангельські істини: Бог є Любов; ворога треба прощати, але не миритись зі злом,
яке він чинить.
Він запитував у семикласників: «Що є патріотизм?» — і сам відповідав: «В основі патріотизму є любов — до рідної землі, держави, до
духу, самобутності свого народу. Що є більшим
злом: брати до рук зброю, аби боронити себе
і державу, чи примиритись зі злом? І де була
б Україна, аби добровольці не пішли боронити
державність на Схід із перших днів війни?»
«Справа не в мові, — пояснював о. Сергій.
— Переважна більшість добровольців — російськомовні. Головне не ЯК, а ЩО говорити. А
найголовніше: людину на фронт кличе любов до
України, але фронт може посіяти ненависть. І завдання священика, щоби люди
після бойових дій і смертей побратимів
повернулись додому людьми».
Семикласники, готові слухати ще і
ще, не хотіли іти з музею. Тож директор
заповідника дала їм домашнє завдання: подумати, що саме їх цікавить, аби
підготувати низку подібних тематичних
уроків. Та запросила гімназистів на зимово-канікулярні майстер-класи у ВІКЗ.
«Уроки патріотизму необхідні на даному етапі розвитку нашої держави, як
повітря, — підсумувала Влада Литовченко. — Щоб українці змалечку розуміли: найкраща держава — своя».

Влас. інф.
Тиждень тому в Києві відбулася
щорічна конференція освітніх закладівпартнерів «PEARSON». Серед понад
40 провідних шкіл, ліцеїв та гімназій
Києва, Київської та інших областей
України, що втілюють у життя сучасні
тенденції та підходи викладання англійської мови, — і делегація НВК «Гімназія «Інтелект» — ЗОШ І ст.» (вчителі
Оксана Жовтенко та Діна Корнакова).
Обговорення перспектив співпраці було відразу ж втілено у практичній
площині: вже наступного після конференції дня представники PEARSON завітали до «Інтелекту» — поспілкуватися із старшокласниками та вчителями
англійської мови.

Уроки безпеки
Влас інф.
Значна кількість нещасних випадків, що трапляються з дітьми в
урочний та позаурочний час через
необачне та небезпечне поводження на дорогах, на воді, з пожежонебезпечними, вибуховими та іншими
речовинами, вимагають від батьків,
педагогічних працівників, громадськостіретельноїпревентивноїроботи.
У НВК «Гімназія «Інтелект» – ЗОШ І
ступеня» постійно проводяться навчання з питань охорони життя і здоров’я,
пожежної, радіаційної безпеки, безпеки дорожнього руху, попередження дитячого травматизму. До уроків
курсу «Основи здоров’я» залучаються фахівці. Так, провідний інспектор
Вишгородського районного відділу
Державної служби з надзвичайних ситуацій Ігор Рибець вчергове провів із
п’ятикласниками заняття з правил безпечної поведінки у надзвичайних ситуаціях: під час пожежі, на водоймищах, у
лісі, у небезпечних місцях.

«Срібло» обласній збірній вибороли вишгородці
Влас. інф.
ФОТО — Микола КОРОЛЬ, спеціально для «Вишгорода»

Із 9 по 12 грудня в Білій Церкві відбулась Всеукраїнська спартакіада школярів
із плавання. На престижні змагання в басейн ДЮСШ № 1 прибули збірні команди
13 областей України та м. Києва. Загалом
на старт вийшло 211 спортсменів. Серед
них — наша команда «Шторм» (вихованці
Вишгородської районної КДЮСШ).
Приємно, що Київська область була представлена двома нашими юними талановитими спортсменами — Ростиславом Крижановським та Микитою Ткаченком. І не просто
представлена, а з черговим тріумфом. На
дистанції 100 та 200 м брасом рівних не було
Ростиславу Крижановському. А Микита Ткаченко виборов дві срібні медалі на дистанції
50 та 200 м брасом.
Особливим і драматичним був фінальний

заплив на 200 м брасом: майже всю дистанцію лідирував Микита Ткаченко, і, здавалося,
нічого не завадить йому вибороти золото,
ФізкультУРА але буквально на
останніх метрах
дистанції волю та жагу до перемоги проявив
його колега і товариш по збірній Ростислав
Крижановський — і просто, як кажуть, вирвав
золото змагань.
Завдяки феноменальному виступу наших
спортсменів збірна Київської області посіла
почесне
друге
місце в загальнокомандному заліку, програвши
лише збірній Дніпропетровщини.
Дякуємо нашим юним плавцям! Так тримати!
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Дівчата ворожили, а хлопці бешкетували: по-народному та у форматі «Фольк-м’юзік»
Катерина ЗУРМА
ФОТО — Андрій МАКСІМОВ,
«Вишгород», Ольга ДУМАНСЬКА,
спеціально для «Вишгорода»

ми ступенями)
на кілька годин
стали
хлопцями і дівчатами,
що
зібралися
у магічний вечір пожартувати,
поспівати,
поворожити
та побешкетувати… у стилі
«Фольк-м’юзік»
(бо відома співачка
Оксана
Стебельська —
Подружка Господині, завідувачки музею Оксани Старак-Повякель, заспівала старовинне материнське:
«повій, вітре, на Вкраїну, повій, вітре, на село,
скажи сину, скажи сину, як чекаю я його» та
передала на стіл від переможця 2016 року, народного гурту з села Демівки, що на Вінничині
(Чечельницький район), подільський коровай
— символ миру).
Калиту не кусали, бо до сволока серед
музейних експонатів не наважилися її причепити. А от все інше вийшло на славу! Ворожили на гречці: взяла пучками парне число
крупинок — на щасливу зустріч/одруження у
цьому році, а непарне — чекай ще рік. Витягали з миски чарівні аркушики з іменами: розгорнула записку, прочитала — і до наступного
Андрія зустрінеш людину саме з цим ім’ям,
що стане тобі добрим супутником у житті.
Влаштували перегони правих черевиків: чий
перший дочимчикує до порога — тій і до змін
у особистому житті готуватися. Шукали сюрпризів під мисочками: ключ — свій дім, лялька
— дитя, перстень — одруження, глечик — бучне святкування. І, врешті, — спеціально для

Влада
Литовченко:
«Вечорницями на Андрія»
розпочався у заповіднику
цикл
культурно-просвітницьких заходів «Український обрядовий рік». Але ж
світлиці «гончарки» вміщають хіба що зо два десятки
людей, в Історичному музеї — на півдесятка
більше. Заповіднику, що стрімко набирає
обертів у роботі на всіх рівнях, дуже потрібне
нове приміщення. Загадаймо ж бажання —
наступні вечорниці зустріти вже у просторій
спеціальній будівлі, що стане окрасою міста
та візитівкою Вишгорода!»

Багато років шириться планетою акція «Ніч у
музеї», коли двері приміщень, де зібрано надбання людства, відкриті для
всіх безкоштовно, а на
відвідувачів чекають мистецькі проекти, майстеркласи, вистави. Та скажіть
чесно, чи багато вишгородців побували хоча б у
якомусь із столичних музеїв? А от нам пощастило — у Вишгороді.
Ми — це ті, хто зайшов 13 грудня на Межигірського Спаса, 11-13 — до Музею древньоруського гончарства Вишгородського історико-культурного заповідника (ВІКЗ). А там
– директор ВІКЗ, кандидат історичних наук
Влада Литовченко, її заступник, доктор історичних наук Тарас Чухліб. Господарі зустрічали Гостей – вишгородців і киян, мешканців
району, народжених на Київщині, Вінничині,
Житомирщині, в Галичині і Поліссі, на Поділлі
й Слобожанщині… Серед запрошених чоловіків були представник «Лицарів Колумба» Василь Дмитрук і цілих два Андрії, один — ще й
на прізвище Андрієвський.
Погрівши руки біля свіжопобіленої груби
та помилувавшись розвішаним у світлиці народним одягом, ми вдихнули на повні груди
запах трав і квіткових композицій і розмістилися на лавах серед вітрин з раритетами. Це
була не лекція, не вистава, а захоплююча гра,
в якій виявилося стільки талантів!
Зрілі чоловіки і жінки (хто й — з наукови-

13 грудня – День
святого апостола Андрія Первозванного.
Андрія
Первозванного називають
першим проповідником на українських
землях. Коли після зішестя Святого Духа
апостоли кидали жереб, куди кому йти
проповідувати, апостолу Андрієві випали
землі Скіфії – сучасної
України. У «Повісті
минулих літ» згадують
про подорож Андрія:
«Дніпро впадає у Понтійське море; море
це звуть Руським. Уздовж його берегів навчав, як кажуть, святий Андрій, брат Петра.
Коли Андрій навчав у Синопі і прийшов до
Корсуня, він довідався, що від Корсуня недалеко гирло Дніпрове. І прибув він до гирла Дніпрового, а звідти вирушив угору по
Дніпру. І сталося, що він прибув і зупинив-

ся під горами на березі. А ранком, вставши, промовив він до учнів, що були з ним:
«Бачите ви гори ці? На горах цих засяє
благодать Божа, буде місто велике і багато церков здвигне тут Бог». І піднявся він
на гори ці, благословив їх, помолився Богу
і зійшов з гори цієї, де пізніше виріс Київ».
До Скіфії апостол привіз реліквії. За переказами, він залишив у Києві наперсний
хрест, а в інших місцях – обітні. Саме Андрія Первозванного вважають основоположником християнської церкви в Україні.
Київський собор 1621 року, у часи відродження Української Православної Церкви
після Унії, ствердив апостольське походження християнства на українських землях.
Стверджують, що у Києві в Успенському
соборі
Києво-Печерської
лаври
століттями
зберігався
пояс
Андрія. Його довжина була одиницею вимірювання для зодчих майже до 17-го століття.
У пам’ять про апостола в Києві на Андріївському узвозі стоїть славетна Андріївська
церкв (собор Андрія Первозваного), збудована у 1747–1753 роках за проектом Растреллі.

хлопців, під оплески та вигуки вболівальниць,
пройшло змагання «Кращий господар»: хто
перший та не розхлюпавши перенесе воду із
однієї миски до іншої.
По забавах Господарі — директор заповідника Влада Литовченко та її заступник
Тарас Чухліб — запросили до столу. У центрі
частування — аж блискучий солом’яний дідух,
мед — символ сонця і небесного покровительства (бджоли — небесні мухи), коровай — на
мир і достаток. Із собою кожному дали по
скибці. Та принагідно запросили на виставку

монет та кримських артефактів, відкриту 13
грудня Вишгородським історико-культурним
заповідником спільно із «Кримським Домом»
(м. Київ, вул. Суворова, 9) у рамках тематичного циклу «Збережемо історію Криму». Виставка функціонуватиме до 15 січня включно.
Невелику приватну колекцію монет та артефактів із Криму після завершення виставки
буде передано на постійне зберігання та експонування до спеціально створеного на базі
Вишгородського історико-культурного заповідника фонду «Кримських старожитностей».

Вечір у музеї

За конвенцією ЮНЕСКО

Скіфське золото повернуть Україні

http://www.eurointegration.com.
ua/news/2016/12/14/7058873/
14 грудня окружний суд Амстердама вирішив повернути
скіфське золото, що експонувалося в музеї Алларда Пірсона в
столицi Нiдерландiв, Україні. Суд
ухвалив рішення на основі конвенції ЮНЕСКО, згідно з якою витвори мистецтва мають бути повернуті суверенній державі, яка
надала ці витвори у тимчасову
експозицію.
Чотири кримських музеї —
Центральний музей Тавриди, Керченський
історико-культурний
заповідник, Бахчисарайський історико-культурний заповідник і На-

ціональний заповідник «Херсонес
Таврійський» — звернулися до
суду з вимогою повернути експонати. Судді відкинули їхню вимогу,
оскільки Крим не є суверенною
державою.
На думку суду, Україна по праву
вимагала повернути своє культурне
надбання.
Рішення суду однак не означає,
що скарби одразу повернуться до
України. Судді вирішили, що золото
залишиться у музеї Алларда Пірсона ще протягом трьох місяців —
часу, відведеного на апеляцію. Ще
до вердикту обидві сторони заявляли про наміри оскаржити рішення,
якщо воно буде не на їх користь.
Нагадаємо, в лютому 2014 року

колекція скіфського золота була
вивезена в Амстердам для участі
у виставці «Крим: золото і таємниці Чорного моря», яка проходила в
Музеї Пірсона.
Виставка складається з колекцій п’яти музеїв, один із яких знаходиться в Києві, а чотири — в Криму. Серед 500 експонатів виставки
— артефакти зі скіфського золота,
церемоніальний шолом, коштовне
каміння і мечі стародавніх греків і
скіфів.
Українська сторона заявила, що
золото скіфів із чотирьох кримських
музеїв має повернутися в Україну.
Росія наполягала на його поверненні до Криму, який вона анексувала
в березні 2014 року.

Небесне і земне

Вишгород

17 грудня

Вишгородське диво
Як Микола Чудотворець дитину врятував
Марина КОЧЕЛІСОВА
Наприкінці року, коли весь
світ традиційно підбиває риску
під зробленим, загадує бажання
на майбутнє та готується відпочивати, настають духовні жнива в
туристичних компаніях. Розпочинаються вони з Катерини, Андрія
та Миколая і тривають до Водохреща. Паломницькі тури на Святу Землю чи не найпопулярніші: у
пору боротьби Світла з Темрявою
— доброму християнинові саме
час спокутувати гріхи, молитвою
захиститися від спокус і привезти
рідним святе благословіння, подарунки й фотографії.
Але у пошуках чистоти і просвітління зовсім не обов’язково відправлятися у подорож до Єрусалима чи
Рима, ба навіть до Почаєва чи Львова.

Бо свята земля — у нас під ногами, у
Вишгороді та Межигір’ї, де монастир
був хранителем усього сакрального,
що привозили сюди козаки.
Із Вишгорода в далеку Францію
Анна Ярославна повезла написане
давньослов’янською мовою Євангеліє, на якому присягали покоління
французьких королів. У Вишгороді
Божий Закон втілився у перший звід
правил суспільного життя — «Руську
Правду».
Вже у перші століття становлення
нашої держави Господь вказував, де
перебуває Його благодать. Тут місце княжеських мощів Бориса і Гліба,
першої на Русі чудотворної ікони.
* Ікона святителя Чудотворця
Николая «Мокрого» зі Свято-Макаріївськоі церкви роботи худ. І. Іжакевича, 1947 р.

Свято-Макаріївський храм у Києві прикрашає чудова ікона
святителя Николая Мір Лікійських (твір народного художника
України Івана Їжакевича написаний у 1947 р.). Сюжет обраний
художником не випадково: мощі святителя Макарія і чудотворний образ Николая «Мокрого» були головними святинями Софійського собору, куди впродовж століть сходилися численні
прочани з усього православного світу.
Святий Николай Чудотворець, архієпископ Мір Лікійських (IV
ст.), котрий уславився ще за життя даром чудотворіння та щедрою допомогою знедоленим, користувався на Руси, а згодом в
Україні, винятковою популярністю і пошаною.
Чудо від ікони Николая «Мокрого» сталося 1090 р., коли було
здійснено друге перенесення мощей святого (в м. Бар з церкви
Преображення до новозбудованого на його честь храму) і, діставши великої популярності в народі, відбилось у храмобудівництві, фольклорі, іконописі тощо.
В одній з оповідей ідеться про подружжя, яке відправилося
на прощу у Вишгород до мощей Бориса і Гліба у день їх пам’яті.
Повертались вони до Києва Дніпром у човні. В дорозі жінка за-

дрімала й випустила з рук немовля у воду. Батьки дитини у відчаї звернулися до св. Николая, «велику віру до нього маючи»,
з проханням про допомогу. І справді, наступного ранку дитина
була знайдена неушкодженою на зачинених ззовні полатях Софії Київської під іконою св. Николая: «...дитя лежаще мокро перед образом св. Николая».
Відтоді ця Софійська ікона одержала назву Николая «Мокрого» і стала однією з перших чудотворних ікон на Руси. Майже
до нашого часу вона містилась на хорах Софійського собору в
іконостасі Николаївського вівтаря, займаючи місце храмового
образу.
В Києві на Подолі, навпроти того місця Дніпра, де потонула
дитина і де вона була чудово врятована св. Николаєм, ще за великокнязівської доби було збудовано церкву на честь святителя.
Сьогодні на її місці стоїть кам’яний храм XVIII ст., що має назву
Николая Набережного.
Нині — час, коли, що називається, «у бренді» будувати храми та ревно вчащати до церков. Але чи станеться диво відродження святої Вишгородської землі — по вірі нашій? Дай відповідь, Святий Миколаю!
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Одне з див описане у творі Івана Франка
«ЧУДО З УТОПЛЕНИМ ХЛОПЦЕМ»:
У Київі дзвони дзвонять, радість немалая,
Був то празник, день святого отця Николая.
Плинуть човни, люду повні, по Дніпру водою,
Аж де церков Николая стоїть над рікою.
Помолилися прочани, радісно вертають,
Густо весла хвилі крають, а гребці співають.
В однім човні муж побожний, міщанин заможний,
Що святого Николая чтитель був неложний.
Обік нього його жінка, гарна, як калина,
На руках своїх тримає одинака-сина.
Усміхається дитятко, ручки простягає,
У Дніпрових чистих водах образ свій хапає.
Втім, нараз хитнувся човен із боку до боку,
Зляклась мати, і дитина бух в воду глибоку.
Стрепенувсь Дніпро, у хвилях щезла враз дитина!
Наче грім, прошибла батька нагла втрата сина.
Сам за ним би в воду скочив, та плавать не вміє,
Сам би згиб, щоб тільки син жив, та ніщо не вдіє.
Мчиться човен, кожда хвиля батька серце крає,
А ще дужче бідна мати плаче та ридає.
Далі мовить батько: «Годі! Більше не журімся!
До святого Николая щиро помолімся.
Як на теє Божа воля, він на нас погляне,
Він дитині нашій бідній сам за батька стане».
І молились довго, щиро, з рясними сльозами
В своїм домі опустілім перед образами.
І заснули по молитві. Почало світати,
Іде ключник від Софії церкву відмикати.
Наблизився, надслухує, що за дивне диво?
В церкві десь дитина плаче! Він вертає живо,
Кличе сторожа від церкви, двері відмикають
І на плач той на дитячий швидко поспішають.
І що ж бачать? На коверці дитина малая,
Мокра вся лежить, де образ отця Николая.
Дали знати по всім місті, що така причина,
Щоб сходились пізнавати, чия се дитина.
А ті бідні батько й мати, що в сльозах поснули,
В сні узріли Николая й ті слова почули:
«Ви не плачте, добрі люди, не тратьте надії,
А спішіть чимборше в церкву святої Софії!»
Пробудились батько й мати, сон оповідають...
Серце радісно в них б’ється, в церкву поспішають.
І вже здалека почули: плаче їх дитина!
О, як радісно до серця притис батько сина.
Але мати з тої втіхи стала мов німая,
Лиш ридає при іконі отця Николая.
Рознеслося на весь Київ, на всю Русь святую,
Як Николай з Дніпра витяг дитину малую.

Вечорниці на Андрія – весело й дотепно

Глибоке коріння традицій
Валентина ЯКОВЕНКО,
методист ЦТ «Джерело»
ФОТО – автор, спеціально для «Вишгорода»

Передноворічне свято Андрія традиційно відзначили у Вишгородському
міському Центрі творчості «Джерело» веселими вечорницями, на які до святково
вбраної оселі запросила Господиня (Марина Іллєнок).
Як і годиться, було багато жартів, танців,
пісень, загадок. Діти змагалися у дотепності,
хлопці з дівчатами – хто кого перебалакає,
разом із Відьмою Солохою (Аліна Кушнарьова) грали в ігри. А вона й пригощання наварила. І хоч клала до горщика овочі та гадюку,

все ж завдяки її чарам вони обернулися на
цукерки, якими Солоха засіяла залу. Звісно
ж, хлопці кусали калиту, як робили це їхні
пращури.
Вечорниці пройшли на одному диханні,
весело й дотепно. Вшанували давні українські традиції, додали й сучасності. Підготувала захід керівник театральної студії «АТОС»
Ольга Хуторна зі своїми вихованцями. Художні номери – колектив народного танцю
«Джерельце» Світлани Стащук та фольклорний ансамбль «Співаночка» Валентини Демочко.
Директор Центру творчості Наталія Кисіль подякувала всім, хто долучився до свята, і побажала, аби новорічно-різдвяні свята

Галина МАКАРЕНКО
ФОТО — автор, спеціально для «Вишгорода»

У Вишгородській центральній районній бібліотеці вже традиційно кілька років поспіль
відбуваються Андріївські вечорниці. Започатковані Вишгородським територіальним центром соціального обслуговування та бібліотекою, вони збирають у читальній залі бібліотеки
чимало небайдужих до українських традицій.
Дружною великою родиною спілкуються, співають чудових українських пісень, беруть участь
у різноманітних конкурсах. А допомагають у цьому ведучі. Працівники бібліотеки Галина Дмитренко та Ольга Будко знають чимало цікавих
історій, приказок, загадок новорічно-різдвяного
обрядового дійства, починаючи із Дня Святої Катерини і закінчуючи Водохрещем.
Цікаву інформацію про народні свята учасники заходу могли почерпнути і зі спеціально

були щасливими!
Актори та гості із задоволенням ділилися
враженнями:
Данило Гриценко (театр. студія «АТОС»),
виконував роль Степана:
– Андрія – це веселе свято, тому готувалися до нього із задоволенням і сьогодні
створили гарний настрій собі і нашим гостям.
Тамара Дмитренко, бабуся Андрія:
– Було дуже весело, щиро, красиво. Я
задоволена онуком й усіма дітьми. Вони та
їхні керівники – молодці! Скажу чесно, іноді
забуваєш про народні свята, а в «Джерелі»
шанують українські традиції й залучають до
цього батьків і нас – бабусь та дідусів.
Микола Заїка, вихованець «Джерела»:
– Для мене «Джерело» – друга домівка.
Сьогодні мені дуже сподобалася гра акторів.
Вони були природні й невимушені. На жаль,
не встиг спіймати цукерки для сестрички,
але настрій зараз – дуже добрий!
Ольга Хуторна, керівник театр. студії
«АТОС»:
– Сьогодні я задоволена результатом нашої роботи, яка тривала протягом двох місяців. Усі діти старалися. Особливо вдячна
своїй вихованці Марині Іллєнок (Господиня).
Це – моя права рука. Хоч і навчається вона

оформленої виставки «Глибоке коріння традицій». Бо ж традиції передаються із покоління в покоління. Словом, піснею, звичаями.
Тільки той народ, який у всіх сферах життя використовує рідну мову, є справді нацією. І
сьогодні при бібліотеці (початок — по суботах об
11:00) діють курси української мови, які дають
можливість вивчити українську чи вдосконалити
свої знання.
А піснею запалив зал фольклорний колектив
«Золотий вік», що працює при Вишгородському
територіальному центрі та Вишгородському районному Будинку культури. «Такі заходи нашому
колективу надзвичайно приємно організовувати,
— коментує подію директор Вишгородського територіального центру Наталія Рудько. — Бо докладаємо і свою частинку у збереження та продовження українських народних звичаїв».
Докладніше
чит. на сайті газети «Вишгород»

нині в КПІ на факультеті біомедичної інженерії, все ж залишається вірною «Джерелу»,
де виховувалася багато років. Сподіваюсь, і
далі радуватимемо наших глядачів приємними сюрпризами.
Більше фото –
див. на сайті газети «Вишгород»
***
28-31 жовтня студія українського народного танцю «Вишеград» (керівник Анастасія
Побідаш) на Всеукраїнському фестивалі-конкурсі «Яскрава країна» та на Міжнародному
фестивалі-конкурсі «Паліюн-Євроданс» (м.
Ужгород) виборола III-і місця.
12 листопада у Всеукраїнському фестивалі-конкурсі «Гармонія душі» (м. Київ) старша група колективу сучасного танцю «Pas de
danse» (керівник Катерина Барладян) виборола ІІІ місце, середня група відзначена дипломом; колектив сучасного танцю «FLASH»
(Вероніка Манзюк) отримав диплом учасників.
8 грудня в обласному конкурсі дитячого
малюнка «Право очима дітей» (м. Біла Церква) вихованка студії творчості «РА» (керівник
Ольга Ралко) Крістіна Севрюкова виборола
І місце у номінації «Графіка» (І вікова категорія).

Мова, пісня, звичаї

8

17 грудня

2016 року

Борис МАТКО,
батько дитини, яка ходить
до школи «Надія»
ФОТО — автор, спеціально для «Вишгорода»

успішним колегам не престижно.
У розвинених країнах про це теж уже почали
розмірковувати. Тому в загальних дошкільних і
шкільних навчальних закладах навчаються діти
різних рівнів і потреб — і так змалечку суспільство формує толерантність і готовність допомогти, з одного боку, та відсутність второсортності,
меншовартості, перспективи нормального розвитку особистості — з іншого.
Що ж у нас? Спасибі, що останнім часом
почали спуски і підйоми робити на тротуарах —
для зручності дитячих возиків та інвалідних колясок. Пандуси з’явилися — не лише на сходах

Діти — це маленькі дорослі, і від того,
якими саме вони виростуть, — залежить майбутнє кожного суспільства. Кого і як ми виховуємо у родинах, дитсадках, школах і на
наших подвір’ях — того й зустрічаємо потім
в крамницях, лікарнях, під’їздах, у транспорті
та на вулицях. І це — не завжди приємна особистість.
А все тому, що наше суспільство не призвичаєне до того, що ВСІ ЛЮДИ РІЗНІ. Можна
чимало говорити про тоталітарну систему, про
«урівнялівку», коли кожного, хто виділявся, агресивно-середнє суспільство відкидало набік (наприклад, після Великої Вітчизняної зібрали всіх
у лікарні, а й у адмінбудинку, Червоному Хресті,
калік із великих міст СРСР і вивезли на Соловки,
Пенсійному фонді.
аби не вкидалися у вічі на вулицях, не паплюжиА от чи приймають дітей з особливими поли шлях у світле майбутнє).
требами у ДНЗ і ЗОШ району ПОВСЮДНО —
А можна перерахувати відомих усьому свіпитання риторичне. Спасибі, є районна спецітові науковців, винахідників, творців. От хоча б
альна школа «Надія», що давно вже виросла із
мотиваційний оратор, меценат, письменник і
свого приміщення (частина дитсадка «Золотий
співак Нік Вуйчич або всесвітньо відомий франключик»).
цузький художник-постімпресіоніст Анрі де ТуЗнаєте, скільки у нас тільки дітей-аутистів
луз-Лотрек, неперевершений фізик-теоретик
(що уникають спілкування, занурюються у власСтівен Хокінг або письменник і публіцист Алан
ний світ — ред.)? Їх біля двохсот у Вишгороді (це
Маршалл. Вони не замикалися від суспільства,
ті, хто звернувся по допомогу до лікарів), 100 —
а стали його лідерами, взірцями того, чого може
із групою інвалідності, ще стільки — без. А ще —
досягти людина, про яку кажуть: «з обмеженими
дуже багато тих, хто просто сидить удома!
можливостями».
Інтелект «особливих діток», за статистикою,
Яскраві приклади — зовсім поряд. Юрія
— нормальний, відсоток геніїв такий же, як і сеТихого з глухого спектру аутизму витягли до
ред «звичайних дітей», та відсутність бажання
синдрому Аспергера. Сьогодні 32-річний кияпристосуватися до суспільства і неготовність
нин — кандидат математичних наук, активний
суспільства прийняти до себе «не таку, як усі»
громадський діяч — консультант щодо проблем
дитину — серйозна проблема. Між тим, якщо з
аутизму і шляхів їх вирішення. Дмитро Манашок,
«не такою, як усі» дитиною займатися, індивідувипускник школи «Надія» (ДЦП), із червоним диально чи в групі, — результати приголомшливі:
пломом закінчив універсизнаю кількох, що
Аутизм — це розлад комунікативного спектет «Україна», працює над
після таких занять
тру! Та ці діти — ІМПАТИ (люди, які одразу відкандидатською дисертацінавчаються в звичувають і переймають настрій і відчуття того,
єю з психології.
чайній школі та
з ким спілкуються). Тому з ними обов’язково
У сучасному україннормально спілкутреба спілкуватися — відповідально, з душею,
ському суспільстві, почиються.
щоб не почувалися вони самотніми. Саме спілнаючи з найменшого віку,
Є дітки з фікування — щире, відверте, доброзичливе, —
дітей розподіляють за розичними чи навіть
найперша сходинка до їхньої успішної адаптазумовими та фізичними
із розумовими обції в суспільстві, саме через спілкування вони
здібностями — так легше
меженнями,
які
отримують цю можливість.
їх навчати, вкладати у їхні
надвичайно талаСпілкування з особливими дітками має
голівки певні навички і
новиті у музиці,
неабияке значення і для нас, дорослих і дітей,
знання: хто до точних наук
мистецтві,
добрі,
привчає не закриватися у своєму окремому
схильний, хто до мистеприязні, готові бути
світі, вийти з нього, хоч інколи! Стати краще,
цтва, хто до спорту… І роснайкращими у світі
хоч на мить!
туть наші діти, наче у різних
соціальними прасвітах: кожен — у своєму
цівниками, допомаоточенні. Я часто замислююсь, чи потрібні знагати іншим. Та де ж їм розвивати свої здібності
ння, що формують успішних, цілеспрямованих
змалечку, коли формується людина? Спеціальі… таких, що не зупиняються ні біля кошенятиного дитсадка немає, в загальні — не беруть.
безхатченка, ні біля дідуся, що тягне сходами
У цьому році обговорювався проект нової
«кравчучку», не знаходять часу для дзвінка друбудівлі для школи «Надія» — на базі теплопункту
гу (бо не став заможним або відомим), чи для
у дворі багатоповерхівок на вул. Н. Шолуденка.
листа стареньким батькам, яких показувати
Знайшлося кілька «доброзичливців», які нала-

Людина

Вишгород

Які ми — така і держава

СУСПІЛЬСТВО починається з ДІТЕЙ

Сусіди

штували мешканців — і на громадських слуханвати — і вже складають бюджети на проекти і
нях жителі виступили категорично проти: це,
саме будівництво. Гадаю, слушним буде подбамовляв, їхня прибудинкова територія, де мало
ти і про школу «Надія» — це може бути перший
місця навіть для паркування чисельних автівок.
поверх у прибудові до гімназії «Інтелект» чи до
Навіть запропонували присутнім на громадських
ДНЗ «Ластівка»/ЗОШ № 1: там, на рівній площислуханнях депутатам поставити спеціальну шконі, можна зробити зручні під’їзди, пандуси. Діти
лу на своїх подвір’ях або зробити її на місці немогли би проводити спільні заходи в актовій залі
добудованої бані — там і земля, і будівля комута бачити, які в «Надії» учні — талановиті, дональні.
брозичливі, розумні, чого вони вже досягли і ще
Дуже схоже, що таким самовпевненим осоможуть досягти.
бам, які видають себе за «глас народу», позаБатьки «особливих діток» уже стільки років
кладало: вони не чують і не бачать нікого, крім
добиваються, щоб у «Надії» була повноцінна підсебе, та крім своїх забаганок. Така собі «Бабя
готовча дошкільна та шкільна групи — системаЯга — проти». Не цікавляться міськими програтичні заняття, що готують до навчання у школі,
мами, роботою депутата на окрузі, будь-який
та виконання домашніх завдань після уроків
конструктив, зміни у місті сприймають «у штигрупи подовженого дня: для цього є досвідчені
ки»: мовляв, моя хата скраю, тож поки що нікого
педагоги і відповідні програми. В цьому році ми
не чіпаю. Цікаво, якби у них була дитина з осонарешті отримали розуміння зі сторони міської
бливими потребами, чи були б вони такими ж
та районної влади, вже є можливість (батькам)
категоричними? Це ж яку треба мати невиховаконтролювати та впливати на навчальний проність, махровий егоїзм, загрублу душу, зневагу
цес (тому що батьки особливих дітей знають
до людей, обмеженість, пиху і зарозумілість, аби
про своїх синів і дочок набагато більше, ніж медставитися до маленьких людей із особливими
працівники). Батьки учнів «Надія» сформували
потребами, немов до прокажених у лепрозорії?!
шкільний батьківський комітет. Разом із керівХочу нагадати, що гармонія в суспільстві,
ництвом районного відділу освіти та вчителями
його розвиток і самодостатність залежить від
— організували шкільну та педагогічну ради, в
толерантних відносин до РІЗНИХ людей — тоді
яку увійшли волонтери, медики, такі відомі усім
суспільство неагресивне,
вишгородці, як учасник АТО,
сприятливе, в ньому комлікар-хірург Василь ЯковенМарина МЕЛЬНИК, заступник
фортніше жити, працювако та дружина Героя України
голови Вишгородської райдерти, відпочивати, спілкуваАнастасія Шуба.
жадміністрації, Олексій МОМОТ,
тися. Так, міські соціальні
Проблемами
спеціальВишгородський міський голова:
і районна пограма «Турбоної школи «Надія» постійно
«Школа «Надія» — це дуже важлита» — це турбота міської та
опікуються заступник голови
ве питання, яке потребує вирішення
районної громад насампеВишгородської РДА Марина
і нашої уваги».
ред про власний нормальМельник, начальник районноний розвиток. Недавній
го відділу освіти Тетяна Фороблагодійний ярмарок для
ща та Олексій Момот — як міський голова та, в
школи «Надія» показав, що у нас чимало друзів.
першу чергу, як житель міста і батько. Вчителі
Але це — акція, а потрібна систематична робота
готові йти на підвищення кваліфікації, щоб нада— зокрема, просвітянська, щоби до особливих
вати більш якісну та професійну турботу-навчандіток не ставилися з острахом. Прошу міських
ня нашим дітям. Разом ми зможемо зробити так,
і районних депутатів обговорити це з батьками
аби 1-го вересня наступного року в школу «Наособливих дітей.
дія» прийшли нові дітки — і їх прийняли, тому що
Сьогодні готують міські та районні програми
в школі є місця. Звертаюсь до всіх небайдужих
на наступний рік, я прочитав у газеті «Вишговишгородців. Давайте підтримаємо батьків
род», що діючі міські школи планують добудовута владу у цьому напрямку!
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СНИ ДОРІГ крихітки-НАСІНИНКИ

Валентина ЯКОВЕНКО
ФОТО – автор, «Вишгород»

Знайомтесь: Олена Солошенко, 26 років,
випускниця Вишгородської спеціалізованої
школи «Сузір’я» та Вишгородської музичної
школи. З відзнакою закінчила Університет
економіки та права «КРОК» – магістр з міжнародної економіки та перекладач (30-70% предметів викладались англійською). Сьогодні там
же здобуває ступінь магістра з психології . Захоплюється історичним та рольовим моделюванням.
І вже чотири роки працює у сфері інформаційно-консультаційних послуг та перекладів:
аудити та веб-тренінги; технічні переклади;
консультації, звіти… Ті ж чотири роки – лідер
фольк-арт-рок гурту «Сни Доріг» (гітара, вокал). Чоловік – Олег Вацлавів, бас-гітарист, в
усьому підтримує Олену.
Фольк-рок — напрямок у музиці, що поєднує фольклор з роком. Може використовувати
риси народної музики, її інструментарій та манеру виконання, проте відрізняється агресивнішим характером і енергійністю, використанням
характерних для року електроінструментів.
«Фольклорною» складовою фольк-року є етнічна музика народів Європи.
Нещодавно у Вишгороді, у рок-кафе, відбувся
сольний концерт Олени та презентація її книжечки з текстами пісень музичного гурту «Сни доріг».
Вони, за словами автора, звучать там, «де ввижається та закрадається в думки те, що не вписується ні в жанрові рамки, ні в межі буденної фантазії».
За появу збірки на світ Олена дякувала рідним, друзям, колегам, а також викладачу Вишгородської музичної школи Ірині Безі – за наставництво та віру в неї. «Без її допомоги, її позитивного
впливу, – каже Олена, – я б не дійшла до виходу
збірки». А Ірина Федорівна тішиться з того, що «з
цієї юної дівчинки, маленької насінинки (до речі,
Насінинка – її сценічне ім’я – авт.) – з’явилося
стільки прекрасних росточків!»
Разом вони подарували слухачам унікаль-

ну живу музику з додаванням клавішних. Спів та
акустичну гітару Олени доповнювали також запальні ритми джембе (західноафриканський барабан у формі кубка з відкритим вузьким низом і
широким верхом), які «видавала» Аліса, а окремі
пісні були виконані у два голоси з Наталією (обоє
дівчат – учасниці гурту).
У збірці – частинка життя автора, сповненого
дивовижних історій та яскравих снів, її філософських роздумів та древніх спогадів, таємничих
мелодій та примарних голосів. «Сміливо поринай у світ гармонії в тобі та дізнавайся, що віщує
сьогодення. Розтоплюй шматочок зими у снах
дитинства весни та кружляй у танці з літечком.
Наповнюйся живою музикою землі та не втрачай
себе на роздоріжжі», – звертається до читача у
передмові автор. І в цих словах – ряд назв її віршів-пісень.
На свій концерт Олена Солошенко запросила
не лише молодь, а й родину – батька Валерія та
маму Людмилу, які відкрили їй світ поезії і музики
(обоє грають на гітарі, батько свого часу складав
вірші), своїх дядьків і тіточок, а також бабусь. Заради такої події чоловікова бабуся Валентина приїхала із Яготина.
Всі уважно слухали Насінинку – її пісні досить
філософські : глибокі тексти завуальовані таким
чином, щоб у вільному польоті фантазій дати змогу слухачеві відкрити істину за принципом дії «Just
in Time» («Якраз вчасно» – англ.).
Оспівуючи «Історію Сонці та Світлячка», вона
ніби говорить про себе:
Я – краплинка,
Так, сльозинка твоєї радості,
Можу впасти на долоні,
Згорнутися кулькою
І засинати
В облозі теплої солодості,
Прямо в твоїх лонах спокою…
Витончена, тендітна, майже невагома – вона
встигає навчатись і працювати на відповідальній
роботі, їздити у відрядження, писати вірші, класти
їх на музику, займатися вокалом із педагогом, проводити репетиції, виступати разом зі своїм колективом та виготовляти прикраси до сценічних кос-

тюмів. А ще знаходить час для родини і маленької
домашньої улюблениці – двіртер’єра Мармейдки,
яка нетерпляче чекає на свою хазяйку.
О 3-ій, а часто й 4-ій ранку Олена в «онлайні».
Їй так мало доби, але прагне все встигнути, бо далі
буде ще цікавіше!
Дехто не знає, куди подіти час, чим би зайнятися – а тут хоча б щось їстівне перехопити на
ходу. А ще ж – і приготувати!
У неї багато друзів, які з нею разом на фестивалях, концертах, полігонних рольових іграх,
на природі, з музичними інструментами біля вогнища. Їх об’єднує відвертість, сміливість, жага до
пригод та постійного руху вперед.
Соня: «З творчістю групи «Сни доріг» я познайомилась рік тому, і відтоді стала її прихильницею.
Кожна пісня – це дивовижна історія, особливий настрій, який чудово передає вокалістка групи Олена Солошенко. Її голос зачіпає кожну струну душі,
манера виконання – ефект повного занурення в
історію. Можна багато говорити, але, повірте, краще це один раз почути і закохатись у «Сни доріг»
назавжди».
Гліб: «У самоіронії Насінинці не відмовиш –
інакше як можна пояснити те, що такий маленький
об’єкт є настільки потужною музичною одиницею.
Її щирість та непоступливість у бажанні залишатися собою у творчості заслуговує найкращих компліментів. На її виступах завжди відчуваєш себе
її давнім другом, навіть якщо бачиш цю дівчину
вперше. Це – справжній талант».
Світлана: «Насінинка – псевдонім красномовний. Так, наша Оленка – маленька, тендітна,
витончена дівчина, ніби з легенди про зачаровану
панночку, а щойно починає співати, – затихає все
навколо. Кожна її пісня наповнена емоціями, незвичайним змістом, здається, вона сама жила серед тих дивних створінь, про яких співає, або була
одним із них.
Пригадую, коли вперше її почула, і не подумайте, що це було казково... Ні. Це було незвично
і навіть трішки чудернацько. І тільки після того, як
я послухала її протягом певного часу, – зрозуміла,
яка це глибина і талант».
Дарина: «Оленка весела, має добре почуття

гумору, вміє слухати і розповідати; емпатична.
Незважаючи на м’який характер, твердо відстоює свою думку. Як музикант – просто зачарувала
своїми піснями. Хоча перша почута пісня не викликала захоплення (мені зазвичай імпонують більш
низькі голоси), але її хотілось слухати знову і знову. А згодом я вже «розкуштувала» всю принадність її голосу, і сьогодні пісні Насінинки входять до
списку моїх улюблених».
Ганна: «Ми з Оленою знаємо одне одного ще
з початку першого курсу у «КРОЦІ». Я відразу
зрозуміла, що вона наділена неабияким талантом.
Їй вдалося захоплення фентезі, співом та грою на
гітарі перетворити на справжнє диво, яким вона із
радістю ділиться з усіма».
Артем: «Почувши дзвінкий голос Насінинки,
його вже не забути. Своїми піснями вона засіває
душі щедрим насінням... Іскра в буденності життя
– ось хто вона...»
Олександр: «Оленчині пісні відправляють
мене у дивні мандри та світовідчуття. Щось подібне було в дитинстві. Моя улюблена пісня під народною назвою «Шаман» (офіційна – «У Нові й
Нові Світи»). Й, відчуваю, Насінинка мене вб’є за
те, що на кожній вечірці я прошу виконати саме
цю пісню…»
Свій день Олена починає із посмішки. Закінчує – з думкою про реалізацію завтрашних планів.
Мріє про кругосвітню подорож, де зможе ділитися своєю творчістю з шанувальниками музики.
Для цього – багато навчається, спілкується та працює, постійно самовдосконалюється і розвивається у напрямках, які єднають її з музикою.
Нехай таланить на цім шляху Оленці та її однодумцям. Нехай ця мрія обов’язково здійсниться!

Людина

Вишгород
Тетяна ФОРОЩА,
начальник відділу освіти
Вишгородської РДА

но проти. Психологам довелось чимало попрацювати з батьками — як тих, хто вже навчався у
цій школі, так і особливих діток, які вперше переступили поріг звичайного навчального закладу.
За нормами, в інклюзивному класі має бути
не більше 20 дітей, але на практиці – не більше
15, з них — до трьох особливих дітей. Та сьогодні батьки нормотипових дітей у 168-ій київській
школі просять, аби їхні діти навчалися із особливими дітками. І цьому є вагома причина.
В інклюзивних класах працюють асистен-
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Інформую тих, хто
ще не знає: урядовий
портал опублікував Постанову Кабінету Міністрів України від 26
жовтня 2016 р. № 753,
якою, зокрема, доповнено Постанову КМУ
від 23.04.2003 р. № 585:
«3. Припинити набір
учнів до підготовчих та
перших класів спеціальних
загальноосвітніх
шкіл (шкіл-інтернатів)
для дітей із затримкою психічного розвитку
з 1 вересня 2017 р., забезпечивши умови для
навчання дітей із затримкою психічного розвитку в спеціальних або інклюзивних класах
загальноосвітніх навчальних закладів.
4. Рекомендувати органам місцевого
самоврядування перетворити до 2022 року
існуючі спеціальні загальноосвітні школи
(школи-інтернати) для дітей із затримкою
психічного розвитку в інші типи навчальних
закладів системи освіти».
Уряд прийняв рішення щодо забезпечення
умов для навчання дітей з особливими освітніми потребами у спеціальних або інклюзивних
класах загальноосвітніх навчальних закладів та
припинення з 1 вересня 2017 року набору учнів
до підготовчих та перших класів спеціальних
шкіл (шкіл-інтернатів). Постановою передбачається, що вже до 2022 року всі українські діти,
які навчаються в спеціальних школах (школах-інтернатах) для дітей із затримкою психічного розвитку (ЗПР), поступово перейдуть на навчання
до загальноосвітніх навчальних закладів. Перед
тим, як перейти на навчання в загальноосвітні
заклади, ці діти навчатимуться у спеціальних
підготовчих класах, а вже потім перейдуть у спеціальні та інклюзивні класи загальноосвітніх навчальних закладів, де розвиватимуться поряд зі
звичайними дітьми.
Це рішення має забезпечити рівний доступ
до якісної освіти дітям з особливими освітніми
потребами, сприяти їхньому успішному навчан-

ню, розвитку та соціалізації. Організація навчання цих дітей у загальноосвітніх школах здійснюватиметься з урахуванням їх індивідуальних
особливостей та на основі особистісно-орієнтованих методів навчання.
До будь-яких змін треба ретельно підготуватися. І підготовка ця розпочалася не сьогодні і
не вчора. У 10 школах Вишгородського району
Правого і Лівого берега вже понад чотири роки
запроваджене інклюзивне навчання — у 19 класах загальноосвітніх шкіл навчаються 26 діток з
особливими потребами. Зокрема, у Вишгородській ЗОШ № 1 — три інклюзивні класи (3-ий,
4-ий, 5-ий), у яких з гарними результатами навчаються четверо особливих діток (аутизм, ЗПР,
ЛРВ).
П’ятий рік поспіль питанням інклюзивної
освіти активно займається завідуюча районної психолого-медико-педагогічної консультації
(ПМПК) Жанна Кондратюк. На Лівому березі
такі класи є у Лебедівській, Нижчедубечанській
і Жукинській ЗОШ І-ІІІ ст., на Правому — у Старопетрівській, Лютізькій, Димерській, Литвинівській ЗОШ І-ІІІ ст., Синяківській ЗОШ І-ІІ ст.,
Димерській гімназії. Щороку кількість особливих
дітей, які навчаються у звичайних школах, збільшується.
Департамент освіти і науки Київської облдержадміністрації постійно організовує семінари, тренінги, презентації. На одній із презентацій ми дізналися про успішний досвід столичної
школи.
ЗОШ І-ІІІ ст. № 168 (Оболонь) близько 10
років запроваджує програму інклюзивної освіти.
Спочатку батьки здорових дітей були категорич-

Алла, бабуся особливої онучки: «Вважаю, що наше суспільство ще не готове до такого співіснування. В школі над
моєю онучкою будуть сміятися жорстокі діти, та й дорослі,
вчителі, не розуміють і не люблять таких дітей. Рідним особливих діток було би спокійніше, аби вони навчалися у спеціальному дитсадку та спеціальній школі — бажано, щоби обидві
будівлі були на одному огородженому подвір’ї та із спеціальними тренажерами»
Світлана, багатодітна мати: «А я не хочу, аби поруч із
моєю дитиною була особлива. Вже маю досвід старшого сина
— за однією партою з ним сиділа така дитина і дуже заважала
йому на уроках»
Вікторія, вчитель початкової школи з 6-річним стажем: «Я проти того, щоб у моєму класі знаходився асистент
вчителя»
Вчителі (різновікові): «Ми не хочемо, щоб ці діти сиділи
в нас у класі – неможливо працювати. Нехай ідуть на індивідуальне навчання або в школу «Надія»
Тетяна, вчитель початкових класів: «Усі діти — однакові
й усі — особливі.

ФОТО – архів В. ЛИНОВИЦЬКОГО

Рубрика «Вишгород в іменах» первинно
була започаткована заслуженим журналістом України Василем Линовицьким ще на
сторінках Народної газети Вишгородщини
«Слово», яку він очолював з 1985-го по 2005
р. Різножанрові матеріали-розповіді про знаних людей району (репортажі, нариси, замальовки) у квітні 2002 року, з легкої руки
Линовицького, трансформувалися в серію
художньо-біографічних творів «Вишгород в
іменах». Першою вийшла друком його прозова книга «Григорій Стаценко». Слідом за
нею – «Нащадок древнього роду» (2007),
«Під кронами століть» (2008), «Межиріччя зелених крил» (2011).
І ось кілька тижнів тому з’явилося нове видання – завершальна книга автора у цій серії
«Завжди в теперішньому часі…» Чому завершальна? Чи то Василь Линовицький має намір
змінити формат і розширити географію своїх
творчих пошуків, чи то, з огляду на непомірно
високі ціни на поліграфічні послуги, має намір
вийти з проекту, – покаже час…
А поки що перегорнемо сторінки нової книги, в якій автор розповідає про багатьох добре
знайомих йому людей через призму власної біографії з надією на те, що їхні імена не загубляться в історії рідного краю…
Книга складається з трьох розділів та кількох поетичних творів у добірці «Вибране»…
«Коли виник задум написати про людей, з
якими довелося зустрітися в житті не мимохідь,
а прожити поруч з ними не один день чи рік, я
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ти вчителів, приділяється особлива увага УСІМ
учням. У школі є ЛФК-кабінети, створені умови
для додаткового фізичного розвитку – й УСІ
діти менше стали хворіти (грипом, ОРВІ тощо).
Звичайні учні геть усі – волонтери, вважають за
честь гарною поведінкою та навчанням заслужити, аби під час перерви возити інвалідну коляску
чи попід руки вести однокласника до їдальні,
спортзалу. Діти з різними потребами знаходять
спільну мову, дружать, спілкуються.
Починалося з непорозумінь, а сьогодні цей
оболонський інклюзивний навчальний заклад —
школа мрії із гаслом: «Школа творчості для вчителів, школа спокою для батьків, школа радості
для дітей». Обласний департамент організовує
розповсюдження такого досвіду. Кожна школа
має свою родзинку (французька, спорт, патріотичне виховання), а київська 168-ма – інклюзивне навчання дітей із особливими потребами
поруч із здоровими.
Ставлення на Вишгородщині до дітей з
особливими потребами ще потребує вдосконалення. Так, на часі — угода про співпрацю із
168-мою школою: наочний взірець найкраще за
будь-які методики змушує по-іншому сприймати
деякі речі.
Хоча із фахівцями ситуація дуже важка. Бракує психологів, дефектологів — це хвороба усього району, навіть до такої перспективної школи,
як «Сузір’я», не можна знайти. Київ – поруч, там
кращі умови, кращі зарплати — і наші педагогічні кадри витікають, як пісок крізь пальці.
По селах бракує вчителів у звичайних школах. Батьки нині дуже вимогливі, а де наберемо
ще й фахівців зі спеціальною освітою? Відсут-

Та от що робити з тими, хто втікає навмисно з уроків,
прогулює, грубіянить та ображає не лише дітей, а й учителя,
обпльовують стелі, відкривають ногами двері, в їдальні кидаються пиріжками та обливаються компотом, у туалетній кімнаті потрапляють не в унітаз, а на підлогу та роблять багато
чого іншого. Куди тільки їхні батьки дивляться?
Взагалі-то батьки таких «нормальних» дітей якраз і проти,
щоб у класі були діти певної категорії – особливі. А їхні так
звані «здорові діти» — не особливі?»
Орест, глибоко віруючий християнин: «Коли віриш у
Бога, все можна здолати. Ми дружимо із родиною, де синочок-аутист. Вже багато років. І сприймаємо його нарівні із нашими дітьми. Вони ж у нас усі — із різними характерами, тож
враховуємо ще й його особливості — от і все!»
Вчитель із 25-річним стажем: «Для роботи з різноособистісним класом необхідні спеціальні методики, цьому треба
навчати. Обов’язково має бути помічник — аби вчитель не
відволікався від процесу викладання. Інакше — це завелике
навантаження на предметних викладачів у середній і старшій
школі та на класного керівника — у початковій»
Батьки особливої дитини: «Соціалізація має проходити не в один етап. Інклюзивне навчання у загальноосвітніх
щколах — чудова ідея, та у Вишгороді, вважаємо, середні
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раз? По-перше, треба готувати батьків особливих дітей — навіть попри те, що для цього бракує
фахівців, приміщення, матеріально-технічної
бази та кваліфікованих спеціалістів.
По-друге — дуже необхідні приміщення, для
школи «Надія» зокрема (там діти мають довчитися, поки не переобладнають загальноосвітню
систему по-новому). Підтримую пропозицію Бориса Матка — збудувати спільне приміщення
для початкової школи по м. Вишгороду, зокрема
і для класів інклюзивної освіти та спеціальних.
По-третє, дуже необхідна програма безпеки
на рівні міста і району. Кошти на відеоспостереження, виділені одноразово чи за кілька разів,
— у навчальних закладах, на вулицях і перехрестях, у скверах, на стадіонах і дитячих майданчиках — це убезпечить і дітей, і дорослих —
звичайних і з особливими потребами.
До речі, про ці та інші проблеми ішлося на
районній науково-практичній конференції «Особливості організації навчання дітей з особливими
освітніми потребами в умовах загальноосвітніх
навчальних закладів», серед 59 учасників якої
представники дошкільних та загальноосвітніх
навчальних закладів (вчителі, асистенти вчителя, практичні психологи, соціальні педагоги, дефектологи), медпрацівники, представники державних та місцевих владних структур. Загальний
висновок: разом із створенням необхідних умов
у школі для дітей з особливими потребами необхідно змінювати стереотипи у свідомості батьків
і вчителів/вихователів дошкільних та позашкільних навчальних закладів, аби вони сприймали,
що поруч із звичайними дітьми навчатимуться
діти з особливими потребами.

навчальні заклади до цього не готові: немає окремих приміщень, педагогів із спеціальною освітою, що володіють спеціальними методиками (вчитель і асистент), психологів, які б
працювали з батьками і дітьми, корекційних педагогів, логопедів, медпрацівників, які знайомі з проблемами особливих
дітей (незасвоєння певних продуктів, особливості фізичного і
психічного розвитку тощо).
Тому вважаємо, що ОКРЕМЕ ПРИМІЩЕННЯ ТА ОКРЕМА
ТЕРИТОРІЯ спеціальній школі «Надія» — ВКРАЙ ПОТРІБНІ.
Дітей з особливими потребами ТРЕБА ГОТУВАТИ до навчання в інклюзивних класах загальноосвітніх шкіл – тільки тоді
вони будуть успішно адаптуватися до суспільства.
І педагогів із загальноосвітніх шкіл (разом із адміністраціями) ОБОВ’ЯЗКОВО треба готувати — постійно проводити
відповідні навчання і тренінги — для правильної організації
інклюзивного навчання».
Марина КОЧЕЛІСОВА, голова Батьківського віче району: «Конструктивне, налаштоване на співпрацю спілкування
батьків, педагогів і влади змінюють наше суспільство. І правильний початок — з нових форм спілкування дітей. Гадаю,
Вишгород міг би стати пілотним проектом інклюзивного
навчання — за умови підтримки держави та місцевого самоврядування».

Завжди в теперішньому часі…
зловив себе на думці, що кожен мій спогад відтворюється в моїй уяві тією чи іншою картинкою
події в теперішньому часі: ось зустрічаюсь, бачусь, говорю, жартую, запитую, чую відповідь…
І що цікаво – в процесі написання книги, ніби
на полотні, оживають епізоди, про які за інших
обставин, можливо, уже б і не згадав…», – зізнається Василь Линовицький. І занурює читача
у світ свого дитинства, де п’ятирічним хлоп’ям
слухає літературну передачу по щойно проведеному «проводовому радіо». А ось він уже школярик, випускник, солдат, робітник, студент вузу,
журналіст, редактор періодичного видання… І
весь час поруч із ним у переважній більшості –
відкриті, добрі й талановиті люди. «З ними легко, бо з ними просто. В них енергії добрий знак.
З ними сонце і неба просить, і життя колоситься
в житах», – поетично мовить автор.
Так же легко й щиро він розповідає про них.
А найперше – про світ дитинства та юності –
про батьків (їм і римою дякує за життя, за те,
що виріс у світанках їхнього тепла і що навчили
«людиною буть»), про братів та сестер, близьких родичів, дорогих його серцю сусідів…
…Від Івасика від Телесика,
В груші дикої на крилі,
До сивин у краю далекому –
Все у серці своїм зберіг…
Кілька світлих поезій Василь Линовицький
вплітає в прозу і передає ними найтепліші спогади і почуття про рідну Гребінку, свою Слободу
(Слободо-Петрівку) – село, яке пригорнулося

9

ність житла і низька зарплата — основні причини, чому випускники педагогічних вишів не йдуть
працювати до шкіл.
Інша сторона проблеми. У європейських
країнах батьками дітей з особливими потребами
опікуються психологи. У нас же — вони ображені
на весь світ, часто замикаються, агресивно налаштовані до всіх нормотипових.
Тому приємно вражає готовність батьків
учнів школи «Надія» обстоювати інтереси особливих дітей. З чого ми можемо почати вже за-

Готуватись до змін

Гайд-парк

Валентина ЯКОВЕНКО

17 грудня

крилом до самісінького берега колись мальовничої Оржиці, що на Полтавщині, про батьківську хату, де й дотепер любить відпочивати на
глиняній долівці, яка випромінює тепло і привітність навіть серед зими («Біла казка мого дитинства», «Оржиця», «Дика груша», «Білопінне
гречане поле»).
А вже в другому розділі книги «Життя, як
воно є…» переносить нас у більш зрілі роки
свого життя, коли доля після армії привела його
на Київщину, де знайшов роботу слюсаря-ремонтника й одружився. А невдовзі успішно замахнувся на факультет журналістики Київського державного університету імені Т. Шевченка.
Ось тоді й змінив викрутку механіка з ремонту
швейного обладнання в побуткомбінаті на літературно-журналістське перо в редакції Миронівської районної газети «Червона зірка». Спробував змінити професію на два тижні, а вийшло
– на все життя…
Дійсно, унікальні перипетії життя, як воно
є. Життя, значна частина якого тепер тут – у нашому Вишгороді.
… У різні роки редакторства В. Линовицьким було підготовлено чимало публікацій про
цікавих людей. Деякі з них, що із тих чи інших
причин не були надруковані, увійшли до третього розділу книги – «Світанки не вечоріють». Тут
розповіді й про тих, кого добре знають у нашому
місті і районі, – першого демократично обраного міського голову Андрія Мартинчука, майстра хліборобської ниви Івана Вільчинського,

очільника
тресту
«Південатоменергобуд»,
будівничого Олександра
Костирка (на жаль,
вони вже відійшли
у незвідані світи),
завідуючого відділенням анестезіології та інтенсивної
терапії Вишгородської ЦРЛ Сергія
Книжкова
Крилова, народного суддю, адвоката
поличка
Миколу Ковальчука, лікаря-офтальмолога Ніну Оспанову та інших наших земляків.
… Біографічні дороги автора, що почалися
із Гребінки та Слободи, пролягли через Харків,
Київ, Миронівку і зійшлися тут, у Вишгороді, де
нині Василь Михайлович, хоча й на заслуженому відпочинку, але продовжує творчий шлях
як поет і прозаїк. У «Вибраному» читач знайде
його чудові мелодійні поезії «Падолист», «Травнева ніч», «Яблука із раю», «Мелодія тиші»…
Переконана, що, прочитавши ці поезії, вам закортить ознайомитись і з його поетичними збірками «Повінь душі», «Така ось мить…», «Часові
пояси», що вийшли окремими книгами в різні
роки, а також із колективними поетичними збірками за його участю.
Більше тридцяти примірників свого свіжого
видання автор безоплатно передав у бібліотеки
міста і району. Тож зацікавлений читач може дізнатися про все із перших вуст. А це, справді,
зробити варто.
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Високошвидкісний Інтернет МТМ. Тел.: (093) 366-16-66; (095) 545-15-33; (098) 201-22-66
ПО Н Е ДІ ЛО К , 1 9 ГР У Д НЯ
КАНАЛ 1+1
6:00, 07:00, 08:00, 09:00,
12:00, 16:45, 19:30, 23:15
ТСН
06:45, 07:10, 08:10, 09:10
«Снiданок з 1+1»
09:30 «Чотири весiлля»
10:50, 12:20 «Мiняю
жiнку - 8»
14:10 «Слiпа»
14:45 «Мольфар»
15:45 «Сiмейнi
мелодрами - 6»
17:15 Т/с «Уламки щастя
-2»
20:30 «Секретнi
матерiали»
21:00 Т/с «Слуга народу»
22:00 «Грошi»
23:35 Т/с «Теорiя брехнi
- 2»
UA:ПЕРШИЙ
6:00, 07:00, 08:00, 13:00,
18:40, 21:00 Новини
07:15 Ранок
09:10 Т/с «Травма»
10:30 Спорт. Тиждень
10:55 Бiатлон. Кубок
свiту. III етап. Мас-старт
15км. (чол.)
12:00 Бiатлон. Кубок
свiту.III етап. Мас-старт

12,5км.(жiн.)
13:35 М/с «Мандрiвники
в часi»
14:30 Фольк-music
17:00 Вiкно в Америку
18:25 Новини. Свiт
19:00 Новини. Культура
19:30 Про головне
20:30 Вересень
21:30 Новини. Спорт
21:50 Т/с «Епоха честi»
23:00 Золотий гусак
23:15 Пiдсумки
23:35 На слуху
ТРК «УКРАїНА»
6:50, 07:15, 08:15 Ранок з
Україною
07:00, 08:00, 09:00, 15:00,
19:00 Подiї
09:15 Зоряний шлях
11:30 Х/ф «Маша й
ведмiдь»
13:25, 15:30 Т/с
«Волошки»
18:00 Т/с «Спiвачка й
доля»
19:45 «Говорить Україна»
21:00 Т/с «Старша
сестра»
23:00 Подiї дня
23:30 Х/ф «CSI. Мiсце
злочину»

ТОНіС
6:00, 20:00 «Щоденники
Другої свiтової вiйни:
день за днем»
07:00, 18:00 «Алло,
лiкарю!»
10:50 Чарiвнi свiти
12:00 Олiмпiйський
прiоритет. О. Земляк
14:00 Оглядач. LIVE
19:05 В гостях у Д.
Гордона. А. Миколайчук
21:15 Олiмпiйський
прiоритет. П. Тимощенко
21:50 «Формула Пруста.
О.Злотник»
22:20 М. Поплавський
«Українська пiсня»
23:10 Королева левiв
ТЕТ
7:10 М/с «Дорамандрiвниця»
07:35 М/с «Дора i друзi.
Пригоди в мiстi»
08:00 МультМiкс
09:40 М/с «Клуб Вiнкс.
Школа чарiвниць»
10:15 Х/ф «Бойовик
Джексон»
12:55, 20:00 Казки У
13:55, 21:00 Одного разу

пiд Полтавою
15:00 Т/с «Домашнiй
арешт»
17:00 Країна У
18:00, 22:00 Розсмiши
комiка
19:00, 23:00 ООН
00:00 Т/с «Свiтлофор»
СТБ
6:55, 16:00 «Все буде
добре!»
08:55 «Все буде смачно!»
09:50, 18:30 «За живе!»
11:05 Х/ф «Чоловiк у моїй
головi»
13:40 «Битва
екстрасенсiв 16»
18:00, 22:00 «ВiкнаНовини»
19:55, 22:45 «Хата на
тата»

14:00, 19:00, 23:15
«Свiдок»
15:40 Т/с «Служба
розслiдувань»
16:40 «Склад злочину»
23:45 Т/с «Елементарно
- 3»
НОВИЙ КАНАЛ
6:15, 18:00 Абзац
07:05, 08:25 Kids Time
07:10 М/с «Турбо»
08:30 Х/ф «Кодекс
злодiя»
10:25 Х/ф «База Клейтон»
12:20 Х/ф «Код Да Вiнчi»
15:15 Х/ф «Янголи та
демони»
19:00 Ревiзор
22:10 Страстi за
ревiзором
00:15 Х/ф «Нiхто не знає
про секс 2»

13:50 Брама часу
14:40, 18:40 Мiстична
Україна
15:40 Iсторичнi битви
16:40, 20:40 НЛО:
розсекреченi матерiали
17:40, 22:30 Загадки
планети
23:30 Покер
ТРК «КИїВ»
7:00 «Ранок по-київськи»
09:30 «Київ музика»
10:00, 23:20
«Телемаркет»
13:00, 15:00, 17:00, 23:00
«СТН»
13:10, 18:10 «Сили
природи»
14:00, 15:10 «Громадська
приймальня»
16:00 «Київськi iсторiї»
16:30 «Життєвi iсторiї»
17:10 «У центрi уваги»
19:00 «Головна ялинка
країни»
22:00 Т/с ««КММ»
22:55 «Українська
Нацiональна Лотерея»

НТН
8:25, 19:30 Т/с «Кулагiн та
партнери»
10:30, 17:25 Т/с
«Детективи»
12:00 Х/ф «Балада про
доблесного лицаря
Айвенго»
13:45, 14:20, 21:30 Т/с
«CSI: Лас-Вегас - 11»

МЕГА
6:00 Бандитська Одеса
07:00, 11:50 Правила
життя
08:00 Правда життя
09:00 Дика Шрi-Ланка
10:00 Свiтанок планети
10:50, 21:40 Мегазаводи
12:50, 19:40 Нечисть

18:00, 22:00 Розсмiши
комiка
19:00, 23:00 ООН
00:00 Т/с «Свiтлофор»

розслiдувань»
16:40 «Склад злочину»
23:45 Т/с «Елементарно
- 3»

розсекреченi матерiали
17:40, 22:30 Загадки
планети
00:20 Вiйна всерединi нас

СТБ
7:05, 16:00 «Все буде
добре!»
09:05 «Все буде смачно!»
11:00, 18:30 «За живе!»
12:15 «МастерШеф. Дiти»
18:00, 22:00 «ВiкнаНовини»
19:55, 22:45 «МастерШеф
- 6»
23:10 «Давай поговоримо
про секс 2»

НОВИЙ КАНАЛ
6:45, 08:05 Kids Time
06:50 М/с «Турбо»
08:10 Т/с «Щасливi
разом»
10:05 Т/с «Спецзагiн
Кобра»
13:00 Т/с «Моя прекрасна
нянька»
19:00 Аферисти в
мережах
21:00 Київ вдень та вночi
22:00 Зiрки пiд гiпнозом

ТРК «КИїВ»
7:00 «Ранок по-київськи»
09:30 «Київ музика»
13:00, 15:00, 17:00, 19:00,
21:00, 23:00 «СТН»
13:10, 18:10 «Сили
природи»
14:00, 15:10 «Громадська
приймальня»
16:00, 21:25 Т/с ««КММ»
17:10 «У центрi уваги»
19:20, 22:25 «Столиця»
20:30 «Київськi iсторiї»
22:55 «Українська
Нацiональна Лотерея»

K1
7:30, 08:35
«Мультфiльми»

09:20 «Три сестри»
10:15 Т/с «Дикий ангел»
11:10 Т/с «Ти - моє життя»
12:10 «Орел i Решка.
Шопiнг»
14:00, 21:00 «Орел i
решка. Навколосвiтня
подорож»
15:00 «Орел i Решка.
Незвiдана Європа»
16:00 «Файна Юкрайна»
18:00 «Звана вечеря»
19:00 «Розсмiши комiка»
20:00 «Орел i Решка.
Ювiлейний сезон»
22:00 Х/ф «Три горiшки
для Попелюшки»
23:50 Т/с «Сонна
Лощина»
ІНТЕР
6:20, 13:20, 14:40
«Слiдство вели... з Л.
Каневським»
07:00, 08:00, 09:00, 12:00,
17:40 Новини
07:15, 08:10 «Ранок з
IНТЕРом»
09:20, 12:25 Т/с
«Яблуневий сад»
14:00 «Речдок»
15:25 «Жди меня»
18:00, 19:00 «Стосується

кожного»
20:00 «Подробицi»
21:00 Т/с «Мереживо
долi»
22:50 Х/ф «Ромашка,
кактус, маргаритка»
ICTV
6:45 Факти тижня
08:45 Факти. Ранок
09:15 Надзвичайнi
новини. Пiдсумки
10:10 Х/ф «Зона висадки»
12:45, 15:45 Факти. День
13:10 Краще не
повторюй!
14:10, 16:20 Х/ф «Син
Маски»
16:45 Х/ф «Маска»
18:45, 21:05 Факти. Вечiр
19:20 Надзвичайнi
новини
20:20, 21:40 Бiльше нiж
правда
22:25 Свобода слова
00:30 Х/ф «Тремтiння
землi-5. Кровна рiдня»
5 КАНАЛ
6:30, 18:45 Мiсцевий час
06:40, 08:20, 21:25
Бiзнес-час
06:55 Ранок iз Бiблiєю

07:00, 07:30, 08:00, 08:30,
09:00, 10:00, 11:00, 12:00,
13:00, 14:00, 15:00, 16:00,
17:00, 18:00, 19:00, 20:00,
22:00, 23:00 Час новин
09:25, 10:10, 11:10,
12:25, 13:15, 14:15,
15:25, 16:15, 17:15, 18:15
Iнформацiйний день
20:03, 01:00 Час.
Пiдсумки дня
22:15 Стоп корупцiї!
23:10 «За Чай.com»
00:00 Час: Важливо
2+2
11:05 Д/п «Помста
природи 3»
14:30 «Українськi
сенсацiї»
15:30 «Люстратор 7,62»
16:30 «Люстратор.
Спецпроект»
17:30 «Секретнi
матерiали»
18:30 «Спецкор»
19:00 «ДжеДАI»
19:20 «Цiлком таємно»
20:00 Х/ф «Пристрелити
героя»
21:40 Х/ф «Збройний
барон»
00:00 Т/с «Ласко»

ВI В ТО Р О К , 2 0 ГР У Д НЯ
КАНАЛ 1+1
6:00, 07:00, 08:00, 09:00,
12:00, 16:45, 19:30, 23:15
ТСН
06:45, 07:10, 08:10, 09:10
«Снiданок з 1+1»
09:30 «Чотири весiлля»
10:45, 12:20 «Мiняю
жiнку - 8»
14:10 «Слiпа»
14:45 «Мольфар»
15:45 «Сiмейнi
мелодрами - 6»
17:15 Т/с «Уламки щастя
-2 «
20:30 «Секретнi
матерiали»
21:00 Т/с «Слуга народу»
22:00 «Новий iнспектор
Фреймут. Мiста»
23:35 Т/с «Теорiя брехнi
- 2»
UA:ПЕРШИЙ
6:00, 07:00, 08:00, 13:00,
18:40, 21:00 Новини
06:30, 07:05, 08:30
Смакота
09:15 Т/с «Травма»
12:30 Вересень
14:30 Фольк-music

18:25 Новини. Свiт
19:00 Новини. Культура
20:30 Нашi грошi
21:30 Новини. Спорт
21:50 Т/с «Епоха честi»
23:00 Золотий гусак
23:15 Пiдсумки
23:35 На слуху
ТРК «УКРАїНА»
6:10, 11:10 Реальна
мiстика
07:00, 08:00, 09:00, 15:00,
19:00 Подiї
07:15, 08:15 Ранок з
Україною
09:15 Зоряний шлях
13:10, 15:30 Х/ф «Хочу
замiж»
15:50 Х/ф «Четвертий
пасажир»
18:00 Т/с «Спiвачка й
доля»
19:45 «Говорить Україна»
21:00, 23:30 Т/с «Старша
сестра»
23:00 Подiї дня
ТОНіС
6:00, 23:20 «Щоденники
Другої свiтової вiйни:

день за днем»
07:00, 18:00 «Алло,
лiкарю!»
09:50 «Будьте здоровi!»
12:00 Олiмпiйський
прiоритет. Павло
Тимощенко
14:00 Оглядач. LIVE
19:05 В гостях у Д.
Гордона. А.Миколайчук
20:10 «Вiдлуння»
20:55 Олiмпiйський
прiоритет. В. Гутцайт
21:30 Баскетбол. Лiга
Чемпiонiв. «Венецiя»
(Iталiя) - «Хiмiк» (Україна)
ТЕТ
7:10 М/с «Дорамандрiвниця»
07:35 М/с «Дора i друзi.
Пригоди в мiстi»
09:40 М/с «Клуб Вiнкс.
Школа чарiвниць»
10:15 Х/ф «Снiгова
королева»
12:55, 20:00 Казки У
13:55, 21:00 Одного разу
пiд Полтавою
15:00 Т/с «Домашнiй
арешт»

НТН
6:15 Х/ф «Хазяїн тайги»
07:55, 09:00, 19:30 Т/с
«Кулагiн та партнери»
08:30 Ранковий «Свiдок»
10:25, 17:25 Т/с
«Детективи»
11:50 Т/с «13»
13:45, 14:20, 21:30 Т/с
«CSI: Лас-Вегас - 11»
14:00, 19:00, 23:15
«Свiдок»
15:40 Т/с «Служба

МЕГА
6:00 Бандитський Київ
07:00, 11:50 Правила
життя
08:00 Правда життя
09:00 Дика Шрi-Ланка
10:00 Свiтанок планети
14:40, 18:40 Мiстична
Україна
15:40, 23:30 Iсторичнi
битви
16:40, 20:40 НЛО:

K1
7:30, 08:35
«Мультфiльми»
10:15 Т/с «Дикий ангел»
11:10 Т/с «Ти - моє життя»
12:10 «Орел i Решка.
Шопiнг»
14:00, 21:00 «Орел i
решка. Навколосвiтня
подорож»

15:00, 20:00 «Орел i
Решка. Ювiлейний сезон»
16:00 «Файна Юкрайна»
18:00 «Звана вечеря»
19:00 «Розсмiши комiка»
22:00 «КВН на БIС»
23:00 Т/с «Доктор Хаус»
ІНТЕР
6:20, 11:10, 12:25
«Слiдство вели... з Л.
Каневським»
07:00, 08:00, 09:00, 12:00,
17:40 Новини
07:15, 08:10 «Ранок з
IНТЕРом»
09:20, 21:00 Т/с
«Мереживо долi»
14:00 «Речдок»
14:40 «Судовi справи»
15:50 «Сiмейний суд»
18:00, 19:00 «Стосується
кожного»
20:00 «Подробицi»
22:50 Х/ф «Дочка
баянiста»
ICTV
6:30 Ранок у великому
мiстi
08:45 Факти. Ранок

09:15, 19:20 Надзвичайнi
новини
09:50 Т/с «Балада про
бомбера»
11:55, 13:20 Х/ф «Зона
висадки»
12:45, 15:45 Факти. День
14:30, 16:20 Т/с «Вiддiл
44»
16:50 Т/с «Третього не
дано»
18:45, 21:05 Факти. Вечiр
20:20 Громадянська
оборона
21:25 Х/ф «Пристрель їх!»
23:10 Т/с «Лас-Вегас»
5 КАНАЛ
6:30, 18:45 Мiсцевий час
06:40, 08:20, 21:25
Бiзнес-час
07:00, 07:30, 08:00, 08:30,
09:00, 10:00, 11:00, 12:00,
13:00, 14:00, 15:00, 16:00,
17:00, 18:00, 19:00, 20:00,
22:00, 23:00 Час новин
07:10, 07:32, 08:10, 08:25,
08:35 Iнформацiйний
ранок
09:25, 10:10, 11:10,
12:25, 13:15, 14:15,

15:25, 16:15, 17:15, 18:15
Iнформацiйний день
20:03 Час. Пiдсумки дня
22:15 Невигаданi iсторiї
23:10 «За Чай.com»
00:00 Час: Важливо
2+2
6:00 Мультфiльми
08:10, 19:00 «ДжеДАI»
08:30, 18:30 «Спецкор»
09:00 Д/п «Кiборги
Луганського аеропорту»
10:00 «Дембель»
11:25 «Вiдеобiмба»
12:10 Х/ф «Збройний
барон»
14:40, 23:35 Т/с «Ласко»
16:35 Х/ф «Острiв
МакКiнсi»
19:20 «Люстратор.
Спецпроект»
20:00 Х/ф «Крадiжка у
Лас-Вегасi»
21:45 Х/ф «Лiтак проти
вулкана»

С Е Р Е ДА , 2 1 ГР У Д НЯ
КАНАЛ 1+1
6:00, 07:00, 08:00, 09:00,
12:00, 16:45, 19:30, 23:15
ТСН
06:45, 07:10, 08:10, 09:10
«Снiданок з 1+1»
09:30 «Чотири весiлля»
10:45, 12:20 «Мiняю
жiнку - 8»
14:10 «Слiпа»
14:45 «Мольфар»
15:45 «Сiмейнi
мелодрами - 6»
17:15 Т/с «Уламки щастя
-2»
20:30 «Секретнi
матерiали»
21:00 Т/с «Слуга народу»
22:00 «Повернiть менi
красу 2»
23:35 Т/с «Теорiя брехнi
- 3»
UA:ПЕРШИЙ
6:00, 07:00, 08:00, 13:00,
18:40, 21:00 Новини
06:25, 07:05, 08:25
Смакота
09:15 Т/с «Травма»
10:30, 19:30 Про головне
13:20 Казки Лiрника

Сашка
15:30 Д/ф «Назарiй
Яремчук. Мiсiя,
позначена небом»
18:25 Новини. Свiт
19:00 Новини. Культура
19:25 Вiзитiвка Карпат
20:30 Слiдство. Iнфо
21:30 Новини. Спорт
21:50 Т/с «Епоха честi»
23:00 Золотий гусак
23:15 Пiдсумки
23:35 На слуху
ТРК «УКРАїНА»
6:10, 11:10 Реальна
мiстика
07:00, 08:00, 09:00, 15:00,
19:00 Подiї
07:15, 08:15 Ранок з
Україною
09:15 Зоряний шлях
13:10, 15:30, 21:00, 23:30
Т/с «Старша сестра»
18:00 Т/с «Спiвачка й
доля»
19:45 «Говорить Україна»
23:00 Подiї дня
ТОНіС
6:00, 19:55 «Щоденники

Другої свiтової вiйни:
день за днем»
07:00, 18:00 «Алло,
лiкарю!»
09:55 Путiвник
прочанина. Подорожуючи
Iорданiєю
12:00 Олiмпiйський
прiоритет. В. Гутцайт
14:00 Оглядач. LIVE
19:00 В гостях у Д.
Гордона. А. Миколайчук
21:15 Жива природа
22:10 Сироти дикої
природи
23:00 Королева левiв
23:55 «Натхнення»
ТЕТ
7:10 М/с «Дорамандрiвниця»
07:35 М/с «Дора i друзi.
Пригоди в мiстi»
09:40 М/с «Клуб Вiнкс.
Школа чарiвниць»
10:15 Х/ф «Король
повiтря. Сьома подача»
11:50 Панянка-селянка
12:55, 20:00 Казки У
13:55, 21:00 Одного разу
пiд Полтавою

15:00 Т/с «Домашнiй
арешт»
17:00 Країна У
18:00, 22:00 Розсмiши
комiка
19:00, 23:00 ООН
00:00 Т/с «Свiтлофор»

«Свiдок»
15:40 Т/с «Служба
розслiдувань»
16:40 «Склад злочину»
23:45 Т/с «Елементарно
- 3»

15:40 Iсторичнi битви
16:40, 20:40 НЛО:
розсекреченi матерiали
17:40, 22:30 Загадки
планети
23:30 Подорожi з Iсусом

СТБ
7:05, 16:00 «Все буде
добре!»
09:05 «Все буде смачно!»
11:00, 18:30 «За живе!»
12:15 «МастерШеф. Дiти»
18:00, 22:00 «ВiкнаНовини»
19:55, 22:45 «МастерШеф
- 6»
23:30 «Давай поговоримо
про секс 2»

НОВИЙ КАНАЛ
6:45, 08:05 Kids Time
06:50 М/с «Турбо»
08:10 Т/с «Щасливi
разом»
10:05 Т/с «Спецзагiн
Кобра»
13:00 Т/с «Моя прекрасна
нянька»
18:00 Абзац
20:55 Київ вдень та вночi
01:20 Служба розшуку
дiтей

НТН
7:55, 09:00, 19:30 Т/с
«Кулагiн та партнери»
08:30 Ранковий «Свiдок»
10:25, 17:25 Т/с
«Детективи»
11:45 Т/с «13»
13:45, 14:20, 21:30 Т/с
«CSI: Лас-Вегас - 11»
14:00, 19:00, 23:15

МЕГА
6:00 Бандитська Одеса
07:00, 11:50 Правила
життя
08:00 Правда життя
09:00 Дика Шрi-Ланка
10:00 Свiтанок планети
10:50, 21:40 Мегазаводи
14:40, 18:40 Мiстична
Україна

ТРК «КИїВ»
7:00 «Ранок
по-київськи»
09:30 «Київ музика»
13:00, 15:00, 17:00, 19:00,
21:00, 23:00 «СТН»
13:10, 18:10 «Сили
природи»
14:00, 15:10 «Громадська
приймальня»
16:00, 21:25 Т/с ««КММ»
17:10 «У центрi уваги»
19:20, 22:25 «Столиця»
20:30 «Мiсто
добра»
22:55 «Українська
Нацiональна Лотерея»

пiд Полтавою
15:00 Т/с «Домашнiй
арешт»
18:00, 22:00 Розсмiши
комiка
19:00, 23:00 ООН
00:00 Т/с «Свiтлофор»

15:40 Т/с «Служба
розслiдувань»
16:40 «Склад злочину»
23:45 Т/с «Елементарно
- 3»

K1
7:30, 08:35
«Мультфiльми»
09:20 «Три сестри»
10:15 Т/с «Дикий ангел»
11:10 Т/с «Ти - моє життя»

12:10 «Орел i Решка.
Шопiнг»
14:00, 21:00 «Орел i
решка. Навколосвiтня
подорож»
15:00, 20:00 «Орел i
Решка. Ювiлейний сезон»
16:00 «Файна Юкрайна»
18:00 «Звана вечеря»
19:00 «Розсмiши комiка»
22:00 «КВН на БIС»
23:00 Т/с «Доктор Хаус»
ІНТЕР
6:20, 11:10, 12:25
«Слiдство вели... з Л.
Каневським»
07:00, 08:00, 09:00, 12:00,
17:40 Новини
07:15, 08:10 «Ранок з
IНТЕРом»
09:20, 21:00 Т/с
«Мереживо долi»
14:00 «Речдок»
14:40 «Судовi справи»
15:50 «Сiмейний суд»
18:00, 19:00 «Стосується
кожного»
20:00 «Подробицi»
22:50 Х/ф «Гувернантка»

ICTV
8:45 Факти. Ранок
09:15, 19:20 Надзвичайнi
новини
10:00 Патруль.
Самооборона
10:20, 16:55 Т/с
«Третього не дано»
12:25, 13:20 Х/ф
«Пристрель їх!»
12:45, 15:45 Факти. День
14:35, 16:20 Т/с «Вiддiл
44»
18:45, 21:05 Факти. Вечiр
20:20 Секретний фронт
21:25 Х/ф «Тупий i ще
тупiший-2»
23:45 Т/с «Лас-Вегас»
5 КАНАЛ
6:00, 21:40 Час-Time
06:25 Хронiка дня
06:30, 18:45 Мiсцевий час
06:40, 08:20, 21:25
Бiзнес-час
07:00, 07:30, 08:00, 08:30,
09:00, 10:00, 11:00, 12:00,
13:00, 14:00, 15:00, 16:00,
17:00, 18:00, 19:00, 20:00,
22:00, 23:00 Час новин
07:10, 07:32, 08:10, 08:25,

08:35 Iнформацiйний
ранок
09:25, 10:10, 11:10,
12:25, 13:15, 14:15,
15:25, 16:15, 17:15, 18:15
Iнформацiйний
день
20:03 Полiлог
22:15 Особливий
погляд
23:10 «За Чай.com»
00:00 Час: Важливо
2+2
6:00 Мультфiльми
08:10, 19:00 «ДжеДАI»
08:30, 18:30 «Спецкор»
09:00 Д/п «Край землi»
09:50 «Дембель»
11:15 «Вiдеобiмба»
12:50 Х/ф «Острiв
МакКiнсi»
14:45, 23:45 Т/с «Ласко»
16:40 Х/ф «Лiтак проти
вулкана»
19:20 «Люстратор 7,62»
20:00 Х/ф «Повернення
Геркулеса»
21:55 Х/ф
«Американський
самурай»

Ч Е ТВ Е Р , 2 2 ГР У Д НЯ
КАНАЛ 1+1
6:00, 07:00, 08:00, 09:00,
12:00, 16:45, 19:30, 23:15
ТСН
06:45, 07:10, 08:10, 09:10
«Снiданок з 1+1»
09:30 «Чотири весiлля»
10:50, 12:20 «Мiняю
жiнку - 8»
14:10 «Слiпа»
14:45 «Мольфар»
15:45 «Сiмейнi
мелодрами - 6»
17:15 Т/с «Уламки щастя
-2»
20:30 «Секретнi
матерiали»
21:00 Т/с «Слуга народу»
22:00 «Свiт навиворiт - 8»
23:30 Х/ф «Погана
компанiя»
UA:ПЕРШИЙ
6:00, 07:00, 08:00, 13:00,
18:40, 21:00 Новини
06:30, 07:05, 08:30
Смакота
09:15 Т/с «Травма»
11:50 Д/ф «Василь
Симоненко. Тиша i грiм»
14:30 Надвечiр’я. Долi

16:25 Д/с «Нацiональнi
парки»
17:25 Д/с «Iсторичнi
розслiдування»
18:25 Новини. Свiт
19:00 Новини. Культура
20:00 З країни в Україну
20:30 «Схеми» з Наталiєю
Седлецькою
21:30 Новини. Спорт
21:50 Т/с «Епоха честi»
23:00 Золотий гусак
23:15 Пiдсумки
23:35 На слуху
ТРК «УКРАїНА»
6:10, 11:10 Реальна
мiстика
07:00, 08:00, 09:00, 15:00,
19:00 Подiї
07:15, 08:15 Ранок з
Україною
09:15 Зоряний шлях
13:10, 15:30, 21:00 Т/с
«Старша сестра»
18:00 Т/с «Спiвачка й
доля»
19:45 «Говорить Україна»
23:00 Подiї дня
23:30 Т/с «CSI. Мiсце
злочину»

ТОНіС
6:00, 20:05 «Щоденники
Другої свiтової вiйни:
день за днем»
07:00, 18:00 «Алло,
лiкарю!»
09:50 «Ландшафтнi гри»
10:50, 22:35 Сироти дикої
природи
11:55 Чарiвнi свiти
14:00 Оглядач. LIVE
19:00 В гостях
у Д. Гордона. I.
Мирошниченко
21:20 «Вiдлуння»
22:00 Жива природа
23:10 Королева левiв
ТЕТ
7:10 М/с «Дорамандрiвниця»
07:35 М/с «Дора i друзi.
Пригоди в мiстi»
09:40 М/с «Клуб Вiнкс.
Школа чарiвниць»
10:15 Х/ф «Король
повiтря. Повернення»
11:50 Панянка-селянка
12:55, 20:00 Казки У
13:55, 21:00 Одного разу

СТБ
7:00, 16:00 «Все буде
добре!»
09:00 «Все буде смачно!»
11:50, 18:30 «За живе!»
13:05 «МастерШеф. Дiти»
18:00, 22:00 «ВiкнаНовини»
19:55, 22:45 «Зваженi та
щасливi - 6»
23:10 «Один за всiх»
НТН
7:55, 09:00, 19:30 Т/с
«Кулагiн та партнери»
08:30 Ранковий «Свiдок»
10:30, 17:25 Т/с
«Детективи»
11:50 Т/с «13»
13:45, 14:20, 21:30 Т/с
«CSI: Лас-Вегас - 11»
14:00, 19:00, 23:15
«Свiдок»

НОВИЙ КАНАЛ
6:45, 08:05 Kids Time
06:50 М/с «Турбо»
08:10 Т/с «Щасливi
разом»
10:05 Т/с «Спецзагiн
Кобра»
13:00 Т/с «Моя прекрасна
нянька»
18:00 Абзац
19:00 Суперiнтуїцiя - 2
20:50 Київ вдень та вночi
21:50 Аферисти в
мережах - 2
23:55 Вар’яти
МЕГА
6:00 Бандитський Київ
07:00, 11:50 Правила
життя
08:00 Правда життя
10:00 Свiтанок планети
10:50, 21:40 Мегазаводи
12:50, 19:40 Нечисть
13:50 Брама часу

14:40, 18:40 Мiстична
Україна
15:40 Iсторичнi битви
16:40, 20:40 НЛО:
розсекреченi матерiали
17:40, 22:30 Загадки
планети
ТРК «КИїВ»
7:00 «Ранок по-київськи»
09:30 «Київ музика»
13:00, 15:00, 17:00, 19:00,
21:00, 23:00 «СТН»
13:10, 18:10 «Сили
природи»
14:00, 15:10 «Громадська
приймальня»
16:00, 21:25 Т/с ««КММ»
17:10 «У центрi уваги»
19:20, 22:25 «Столиця»
20:30 «Прогулянки
мiстом»
22:55 «Українська
Нацiональна Лотерея»
K1
7:30, 08:35
«Мультфiльми»
10:15 Т/с «Дикий ангел»
11:10 Т/с «Ти - моє життя»
12:10 «Орел i Решка.

Шопiнг»
14:00, 21:00 «Орел i
решка. Навколосвiтня
подорож»
15:00, 20:00 «Орел i
Решка. Ювiлейний сезон»
16:00 «Файна Юкрайна»
18:00 «Звана вечеря»
19:00 «Розсмiши комiка»
22:00 «КВН на БIС»
23:00 Т/с «Доктор Хаус»
ІНТЕР
6:20, 11:10, 12:25
«Слiдство вели... з Л.
Каневським»
07:00, 08:00, 09:00, 12:00,
17:40 Новини
07:15, 08:10 «Ранок з
IНТЕРом»
09:20, 21:00 Т/с
«Мереживо долi»
14:00 «Речдок»
14:40 «Судовi справи»
15:50 «Сiмейний суд»
18:00, 19:00 «Стосується
кожного»
20:00 «Подробицi»
22:50 Х/ф «Будинок для
двох»

ICTV
6:30 Ранок у великому
мiстi
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:20 Надзвичайнi
новини
10:00 Т/с «Третього не
дано»
11:50, 13:20 Х/ф «Тупий i
ще тупiший-2»
12:45, 15:45 Факти. День
14:30, 16:20 Т/с «Вiддiл
44»
16:50 Т/с «На безiменнiй
висотi»
18:45, 21:05 Факти. Вечiр
21:25 Х/ф «П’ятий
елемент»
00:05 Т/с «Лас-Вегас»
5 КАНАЛ
6:25 Хронiка дня
06:30, 18:45 Мiсцевий
час
06:40, 08:20, 21:25
Бiзнес-час
07:00, 07:30, 08:00, 08:30,
09:00, 10:00, 11:00, 12:00,
13:00, 14:00, 15:00, 16:00,
17:00, 18:00, 19:00, 20:00,
22:00, 23:00 Час новин

07:10, 07:32, 08:10, 08:25,
08:35 Iнформацiйний
ранок
09:25, 10:10, 11:10,
12:25, 13:15, 14:15,
15:25, 16:15, 17:15, 18:15
Iнформацiйний
день
20:03 Час. Пiдсумки
дня
23:10 «За Чай.com»
00:00 Час: Важливо
2+2
6:00 Мультфiльми
08:30, 18:30 «Спецкор»
09:00 Д/п «5 кіборгiв»
12:50 Х/ф «Повернення
Геркулеса»
14:45 Т/с «Ласко»
16:40 Х/ф
«Американський
самурай»
19:20 «Секретнi
матерiали»
20:00 Х/ф «Винищувачi»
21:45 Х/ф «Справжнє
правосуддя: Вуличнi
вiйни»
23:35 Х/ф «Синдбад i
Мiнотавр»
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П ’Я Т Н ИЦ Я, 2 3 ГР У Д НЯ
КАНАЛ 1+1
6:00, 07:00, 08:00, 09:00,
12:00, 16:45, 19:30 ТСН
06:45, 07:10, 08:10, 09:10
«Снiданок з 1+1»
09:30 «Чотири весiлля»
10:45, 12:20 «Мiняю
жiнку - 8»
14:10 «Слiпа»
14:45 «Мольфар»
15:45 «Сiмейнi
мелодрами - 6»
17:15 Т/с «Уламки щастя
-2»
20:15 «Вечiрнiй Київ
2016»
22:10 «Вечiрнiй квартал»
23:40 Х/ф «Службовий
роман»
UA:ПЕРШИЙ
6:00, 07:00, 08:00, 13:00,
18:40, 21:00 Новини
09:15 Т/с «Травма»
11:35 Чоловiчий клуб.
Спорт
14:30 Вiра. Надiя. Любов
15:45 Театральнi сезони
18:25 Новини. Свiт
19:00 Новини. Культура

21:30 Новини. Спорт
22:30 Класики свiтової
лiтератури
23:00 Золотий гусак
23:15 Пiдсумки
23:35 На слуху
ТРК «УКРАїНА»
6:10, 11:10 Реальна
мiстика
07:00, 08:00, 09:00, 15:00,
19:00 Подiї
07:15, 08:15 Ранок з
Україною
09:15 Зоряний шлях
13:10, 15:30, 21:00 Т/с
«Старша сестра»
18:00 Т/с «Спiвачка й
доля»
19:45 «Говорить Україна»
23:00 Подiї дня
23:30 Т/с «CSI. Мiсце
злочину»
ТОНіС
6:00, 20:00 «Щоденники
Другої свiтової вiйни:
день за днем»
07:00, 18:00 «Алло,
лiкарю!»

09:45 Путiвник
прочанина. Подорожуючи
Iорданiєю
10:40 Чарiвнi свiти
11:20 «Будьте здоровi!»
18:55 В гостях
у Д. Гордона.
I.Мирошниченко
21:20 «Вiдлуння»
22:05 Жива природа
22:35 Сироти дикої
природи
23:00 Д/ф «Новi
технологiї вiйни»
ТЕТ
7:10 М/с «Дорамандрiвниця»
07:35 М/с «Дора i друзi.
Пригоди в мiстi»
09:30 М/с «Клуб Вiнкс.
Школа чарiвниць»
10:30 М/ф «Школа
монстрiв. Привиди»
13:55 Одного разу пiд
Полтавою
15:00 Т/с «Домашнiй
арешт»
18:00 Розсмiши комiка
20:00 Х/ф «Пiнгвiни

мiстера Поппера»
21:45 Х/ф «Я, знову я та
Iрен»
00:00 Т/с «Свiтлофор»
СТБ
6:55 «Зiркове життя»
08:45 Х/ф «Любов
приходить не одна»
10:45 Х/ф «Кров не вода»
14:10 Х/ф «Мамочка моя»
18:00, 22:00 «ВiкнаНовини»
18:30, 00:20 Т/с «Коли ми
вдома»
19:55, 22:45 «Танцюють
всi!-9»
НТН
6:00 Х/ф «Командир
щасливої «Щуки»
07:55, 09:00, 19:30 Т/с
«Кулагiн та партнери»
08:30 «Свiдок»
10:30, 17:25 Т/с
«Детективи»
11:45 Т/с «13»
13:45, 14:20, 21:30 Т/с
«CSI: Лас-Вегас - 11»
14:00, 19:00, 23:15

«Свiдок»
15:40 Т/с «Служба
розслiдувань»
16:40 «Склад злочину»
23:45 Т/с «Елементарно
- 3»
НОВИЙ КАНАЛ
6:05, 18:00 Абзац
07:00, 08:10 Kids Time
07:05 М/с «Турбо»
08:15 М/ф «Хортон»
10:05 Х/ф «Острiв Нiм»
11:55, 21:55 Половинки
13:45, 20:55 Київ вдень
та вночi
19:00 Хто зверху?
23:45 Вар’яти
МЕГА
6:00 Бандитська Одеса
07:00, 11:50 Правила
життя
09:00 Королева Пiвночi
10:00 Свiтанок планети
12:50, 19:40 Нечисть
13:50 Рiздво в кожному
з нас
15:40 Iсторичнi битви
16:40, 20:40 НЛО:

розсекреченi матерiали
17:40, 22:30 Загадки
планети
18:40 Мiстична Україна
23:30 Кiбервiйни
ТРК «КИїВ»
7:00 «Ранок по-київськи»
09:30 «Київ музика»
10:00 «Телемаркет»
13:00, 15:00, 17:00, 19:00
«СТН»
13:10, 18:10 «Сили
природи»
14:00, 15:10 «Громадська
приймальня»
16:00 Т/с ««КММ»
17:10 «У центрi уваги»
19:20 «Столиця»
20:30 «ШУСТЕР. Live»
00:30 «Українська
Нацiональна Лотерея»
K1
7:30, 08:35
«Мультфiльми»
10:15 Т/с «Дикий а
нгел»
11:10 Т/с «Ти - моє життя»
12:10 «Орел i Решка.

Шопiнг»
14:00, 21:00 «Орел i
решка. Навколосвiтня
подорож»
15:00, 20:00 «Орел i
Решка. Ювiлейний сезон»
16:00 «Файна Юкрайна»
18:00 «Звана вечеря»
19:00 «Розсмiши комiка»
22:00 «КВН на БIС»
23:00 «КВН»
ІНТЕР
6:20, 11:10, 12:25
«Слiдство вели... з Л.
Каневським»
07:00, 08:00, 09:00, 12:00,
17:40 Новини
07:15, 08:10 «Ранок з
IНТЕРом»
09:20 Т/с «Мереживо
долi»
14:00 «Речдок»
14:40 «Судовi справи»
15:50 «Сiмейний суд»
18:00 «Стосується
кожного»
20:00 «Подробицi»
21:00 Х/ф «Сусiди за
розлученням»

23:00 Х/ф «Врятувати
рядового Райана»
ICTV
6:30 Ранок у великому
мiстi
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:20 Надзвичайнi
новини
10:00, 16:50 Т/с «На
безiменнiй висотi»
11:50, 13:20 Х/ф
«Червона спека»
12:45, 15:45 Факти. День
14:30, 16:20 Т/с «Вiддiл
44»
18:45, 21:05 Факти. Вечiр
21:25 Дизель-шоу
23:50 «Що? Де? Коли?»
5 КАНАЛ
6:00, 21:40 Час-Time
06:25 Хронiка дня
06:30, 18:45 Мiсцевий час
07:00, 07:30, 08:00, 08:30,
09:00, 10:00, 11:00, 12:00,
13:00, 14:00, 15:00, 16:00,
17:00, 18:00, 19:00, 20:00,
22:00, 23:00 Час новин
07:10, 07:32, 08:10, 08:25,

08:35 Iнформацiйний
ранок
09:25, 10:10, 11:10,
12:25, 13:15, 14:15,
15:25, 16:15, 17:15, 18:15
Iнформацiйний день
20:03 Час. Пiдсумки
дня
22:15 Стоп корупцiї!
23:10 «За Чай.com»
00:00 Час: Важливо
2+2
6:00 Мультфiльми
08:10 «ДжеДАI»
08:30, 18:30 «Спецкор»
09:00 Д/п «Неоголошена
вiйна. Льотчики»
10:00 «Дембель»
15:00 Х/ф «Пекельний
смерч»
16:45 Х/ф «Винищувачi»
19:00 Х/ф «Справжнє
правосуддя: Вуличнi
вiйни»
20:50 Х/ф «Справжнє
правосуддя: Смертельне
правосуддя»
22:40 Х/ф «Королiвство
вiкiнгiв»

СУБОТ А , 24 ГР У Д НЯ
КАНАЛ 1+1
6:00, 19:30 ТСН
06:50 «Грошi»
08:00 «Снiданок.
Вихiдний»
10:00, 23:10 «Свiтське
життя»
11:00 Х/ф «Iнша жiнка»
15:00 «Вечiрнiй квартал»
17:30 Т/с «Недотурканi»
18:30 «Розсмiши комiка
2016»
20:15 «Українськi
сенсацiї»
21:15 «Лiга смiху»
00:10 «Вечiрнiй Київ
2016»
UA:ПЕРШИЙ
6:35 Пiдсумки
07:30 Д/ф «Євробачення.
Дихай глибше»
08:15 Смакота
12:50 QUEST. Музика
Ф.Шопена в iнтерпретацiї
Н.Лебедєвої
16:00 Чоловiчий клуб.
Спорт
17:10 Чоловiчий клуб

17:45 Х/ф «Собака на
Рiздво»
19:30 Фiльм Богдана
Кутєпова «Життя i смерть
у Гуцулiї, або про трьох
братiв, мандрiвних музик
i вуйка-небiжника»
21:00 Новини
21:30 Спорт. Тиждень
22:25 НIЧНА МЕСА
РIЗДВА ХРИСТОВОГО
ЗА УЧАСТЮ СВЯТIШОГО
ОТЦЯ ФРАНЦИСКА В
БАЗИЛIЦI СВЯТОГО
ПЕТРА
ТРК «УКРАїНА»
7:00, 15:00, 19:00 Подiї
07:10 Зоряний шлях
10:00 Кулiнарна Академiя
Олексiя Суханова
11:00 Х/ф «Хочу замiж»
13:00, 15:20 Т/с «Квиток
на двох»
17:25, 19:40 Т/с «Листи з
минулого»
22:15 Х/ф «Арифметика
пiдлостi»
00:10 Реальна мiстика

ТОНіС
6:00 Х/ф «Богдан
Хмельницький»
09:50 «Шеф-кухар
країни» з М. Поплавським
11:00, 18:55 «Щоденники
Другої свiтової вiйни:
день за днем»
17:00 Валерiй Маренич.
Соло з гiтарою i губною
гармонiкою
18:10 Концерт I. Борко
«Мелодiї кохання»
20:10 Д/ф «Новi
технологiї вiйни»
21:10 Життя в цифрi
21:35 Х/ф «Єсенiя»
00:00 «Вихiдний, пiсля
опiвночi»
ТЕТ
6:45 М/с «Козаки.
Футбол»
08:00 МультМiкс
09:35 М/с «Лис Микита»
10:20 М/с «Елвiн i
бурундуки»
12:05 М/ф «Ведмедiсусiди. На порятунок!»
13:55 Х/ф «Я, знову я та

Iрен»
16:00 Х/ф «Пiнгвiни
мiстера Поппера»
17:45, 21:00 Одного разу
пiд Полтавою
18:50, 23:00 Країна У
22:00 Танька i Володька
00:00 Х/ф «Коханнязiтхання»
СТБ
6:05 «ВусоЛапоХвiст»
08:00 «Караоке на
Майданi»
09:00 «Все буде смачно!»
09:55 Т/с «Коли ми
вдома»
11:55 Х/ф «Вечори на
хуторi поблизу Диканьки
(Нiч перед Рiздвом)»
13:10 «Зваженi та
щасливi - 6»
15:45 «Хата на тата»
19:00 «Х-Фактор
- 7. Гала-концерт.
Оголошення переможця»
23:25 «Танцюють всi!-9»
НТН
7:15 Х/ф «Невловимi

месники»
08:50 Х/ф «Знову
невловимi»
11:30 «Речовий доказ»
13:45 «Склад злочину»
15:15 Т/с «Детективи»
19:00 «Свiдок»
19:30 Х/ф «Денна варта»
22:15 Х/ф «Хрещений
батько - 2»
НОВИЙ КАНАЛ
7:10 Kids Time
07:15 Київ вдень та вночi
08:20 Зiрки пiд гiпнозом
10:15 Ревiзор
13:25 Страстi за
ревiзором
15:35 Суперiнтуїцiя
17:20 Х/ф «Гарфiлд:
Iсторiя двох кiшечок»
18:55 Х/ф «Крок вперед
4»
21:00 Х/ф «Крок вперед
5: Все або нiчого»
23:20 Х/ф «Вiрус кохання»
МЕГА
8:20, 18:20 У пошуках
iстини

10:00 Iсус: таємниче
життя
11:50 Хрест у мистецтвi
12:40 Iсторичнi битви
14:40 Загадки планети
16:30 Свiтанок планети
17:30 Океан «Вет»
20:10 Прихована
реальнiсть
21:00 Рiздво в кожному
з нас
22:40 Подорожi з Iсусом
23:40 Мiстична Україна
ТРК «КИїВ»
8:00 «Ранок по-київськи»
10:30 «Київ музика»
14:00 «Прогулянки
мiстом»
14:30 «Мультляндiя»
15:45 «Українська пiсня
року»
16:50 «Паспортний стiл»
17:00, 19:00, 21:00, 23:15
«СТН»
17:10 Х/ф «У пошуках
метелика»
20:30 «Життєвi iсторiї»
21:25 Х/ф «Чорний
прилив»

23:10 «Українська
Нацiональна Лотерея»
K1
6:30 «TOPSHOP»
07:30, 08:35
«Мультфiльми»
08:00 «Чи знаєте ви,
що...»
10:25 Х/ф «Бiляночка та
Розочка»
12:00 Т/с «H2O. Просто
додай води»
13:25 Х/ф «Лiтаком,
потягом, автомобiлем»
15:15 «Орел i Решка.
Шопiнг 2016»
16:15 «Орел i Решка»
00:00 Т/с «Сонна
Лощина»
ІНТЕР
7:40 Х/ф «Дайте книгу
скарг»
09:30 Прем’єра. Док.
проект «Врятувати i
зберегти»
10:20 Х/ф «Екiпаж»
13:30 Док. проект
«Л. Фiлатов. Щоб

пам’ятали...»
14:40 Х/ф «Будинок для
двох»
16:30 «Всi хiти Гумор FM»
17:50, 20:00, 20:30
«Подробицi»
22:30 «Добрий вечiр на
Iнтерi»
23:15 Прем’єра.
«Ювiлейний концерт I.
Крутого»
ICTV
08:55 Бiльше нiж правда
12:45 Факти. День
14:05 Х/ф «П’ятий
елемент»
16:40 Х/ф «Повернення
героя»
18:45 Факти. Вечiр
19:20 Надзвичайнi
новини. Пiдсумки
20:05 Х/ф «Механiк-2»
22:10 Х/ф «Коммандос»
00:00 Х/ф «Кантрабанда»
5 КАНАЛ
7:00, 08:00, 09:00, 10:00,
11:00, 12:00, 13:00, 14:00,
15:00, 16:00, 17:00, 18:00,

19:00, 20:00, 22:00, 00:00
Час новин
10:10 Модне здоров’я
10:30 Сiмейний лiкар
12:15 Сiмейнi зустрiчi
12:35 Прес-конференцiя
щодо ситуацiї у зонi АТО
13:10 Кiно з Я. Соколовою
14:10 Феєрiя мандрiв
18:15 Фактор безпеки
20:10 Рандеву з Я.
Соколовою
21:00 Велика полiтика
21:30 Час: Важливо
22:30 Документальний
проект «Окупацiя»
2+2
08:55 «Облом.UA»
09:05 «Вайпаут»
10:55 «Богатирi»
13:05 Х/ф «Легенди:
Гробниця дракона»
14:55 Х/ф «Мисливцi»
16:45 Х/ф «Мiсiя на Марс»
18:55 Х/ф «Напролом»
20:50 Х/ф «Конан
Варвар»
22:55 Х/ф «Синдбад i
Мiнотавр»

НЕДIЛЯ , 25 ГР У Д НЯ
КАНАЛ 1+1
6:50 Марiччин кiнозал.
М/ф «Маша i ведмiдь»
07:00 «Українськi
сенсацiї»
08:00 «Снiданок.
Вихiдний»
09:00 Лотерея «Лотозабава»
09:40 «Свiт навиворiт - 8»
10:50 «Новий iнспектор
Фреймут. Мiста»
12:10 Т/с «Слуга народу»
16:00 Х/ф «Службовий
роман»
19:30 «ТСН-Тиждень»
21:00 Мелодрама «Все
одно ти будеш мiй»
UA:ПЕРШИЙ
7:20, 23:30 Золотий гусак
08:15 Смакота
09:00 Спорт. Тиждень
10:05 Х/ф «Двi собаки на
Рiздво»
12:00 Театральнi сезони
12:55 РIЗДВЯНЕ
ПОСЛАННЯ ТА
АПОСТОЛЬСЬКЕ

БЛАГОСЛОВЕННЯ ДЛЯ
РИМУ I ЦIЛОГО СВIТУ
СВЯТIШОГО ОТЦЯ
ФРАНЦИСКА з ПЛОЩI
СВЯТОГО ПЕТРА у РИМI
14:20 Фольк-music
15:45 Твiй дiм-2
17:05 Обличчя вiйни
17:30 Т/с «Епоха честi»
21:30 Перша шпальта
23:20 Територiя закону
ТРК «УКРАїНА»
6:50 Подiї
07:30 Зоряний шлях
09:15 Х/ф «Арифметика
пiдлостi»
11:10 Т/с «Листи з
минулого»
15:10 Х/ф «Кульбаба»
17:00, 20:00 Т/с «Мiй
улюблений генiй»
19:00 Подiї тижня з О.
Панютою
22:00 Т/с «Квиток на
двох»
ТОНіС
6:10 Х/ф «Веселi хлопцi»

11:00 «Щоденники Другої
свiтової вiйни: день за
днем»
13:35 «Будьте здоровi!»
15:30 «Соцiальний статус:
ваша пенсiя»
16:05 10-й фестиваль
«Мелодiя двох сердець»
20:40 «Свiтськi хронiки»
21:05 «Шеф-кухар
країни» з М. Поплавським
22:10 Х/ф «Мама Рома»
00:15 «Щоденники
Червоного Черевичка»
ТЕТ
6:45 М/с «Козаки.
Футбол»
08:00 МультМiкс
09:15 М/с «Дорамандрiвниця»
09:45 М/ф «Ведмедiсусiди. На порятунок!»
12:55 Х/ф «Кррiш 3»
16:45, 18:50 Країна У
17:45, 21:00 Одного разу
пiд Полтавою
22:00 Розсмiши комiка
23:00 ООН

ТОВ «ОДА«Безпека-Сервіс» запрошує на постійну роботу:
диспетчера пульта.
Заробітна плата — від 3000 грн;
графік роботи (10 змін /міс.): пн-пт — з 18:00 до 09:00; сб,
нд – доба.
Досвід роботи — користування ПК.
Жінка віком до 45 років.
Офіційне працевлаштування;
електромонтера охоронно-пожежної сигналізації.
Заробітна плата — від 3000 грн + % монтаж. Чоловік віком
до 45 років.
Тел: (04596) 23 386, моб: (067) 508-45-71, (067) 506-33-59
Вважати недійсним втрачений диплом № 662706, виданий
КМУ № 1 25.12.1989 р. на ім’я Алли Миколаївни ВЕРЕМЕЄВОЇ

00:00 Х/ф «Коханнязiтхання 2»
СТБ
6:55 «Все буде добре!»
09:00 «Все буде смачно!»
09:55 Т/с «Коли ми
вдома»
13:40 «МастерШеф - 6»
19:00 «Битва
екстрасенсiв 16»
21:15 «Один за всiх»
22:25 «Х-Фактор
- 7. Гала-концерт.
Оголошення переможця»
НТН
7:15 Х/ф «Ти - менi,
я - тобi»
08:55 Т/с «Агентство
НЛС»
12:30 Х/ф «Дiловi люди»
14:00 Х/ф «Денна варта»
16:40 «Легенди карного
розшуку»
19:00 Т/с «Родинний
обмiн»
22:45 Х/ф «Тiнi в раю»

НОВИЙ КАНАЛ
6:45 Kids Time
06:50 Т/с «Пригоди
Мерлiна»
11:05 Х/ф «Гарфiлд:
Iсторiя двох кiшечок»
12:45 Х/ф «Iсторiя
Попелюшки»
14:40 Х/ф «Крок вперед
4»
16:40 Х/ф «Крок вперед
5: Все або нiчого»
18:50 Х/ф «Битва року»
21:00 Х/ф «Вiльнi»
23:05 Х/ф «Керрi»
МЕГА
6:40 Брама часу
10:00 Рiздво в кожному
з нас
11:50 Подорожi з Iсусом
12:40 Таємниця
Джоконди
13:40 Кiбервiйни
14:40 Загадки планети
16:30 Океан «Вет»
18:20 Прихована
реальнiсть
21:00 Iсус: таємниче

життя
22:40 Хрест у мистецтвi
23:40 Україна: забута
iсторiя
ТРК «КИїВ»
8:00 «Ранок по-київськи»
10:30 «Шеф-кухар
країни»
14:20 «Паспортний стiл»
14:30 «Мультляндiя»
15:35 «Вiкно в Європу»
16:00 Х/ф «Чорний
прилив»
17:40 Х/ф «Барселона нейтральне мiсто»
21:00 «СТН-тижневик»
21:30 «СТН-спорттижневик»
21:50 Х/ф «Близькiсть»
23:35 «Українська
Нацiональна Лотерея»
K1
07:30, 08:35
«Мультфiльми»
08:00 «Чи знаєте ви,
що...»
10:10 Х/ф «Лiтаком,

потягом, автомобiлем»
12:00 Т/с «H2O. Просто
додай води»
13:25 «Орел i Решка.
Шопiнг 2016»
14:25 «Орел i Решка»
20:00 Х/ф «Мишаче
полювання»
22:00 «Вечiрнiй квартал»
00:00 «КВН»
ІНТЕР
7:10 Х/ф «Соляний
принц»
09:00 «Готуємо разом»
10:00 «Орел i решка.
Навколосвiтня подорож»
11:00 «Орел i Решка.
Шопiнг»
13:00 «Добрий вечiр на
Iнтерi»
14:00 Х/ф «Сусiди за
розлученням»
16:00 Т/с «Полуничний
рай»
20:00 «Подробицi тижня»
21:30 «Великий бокс
з В. Ломаченком та О.
Усиком»

ХІМЧИСТКА всіх видів одягу та текстилю. РЕМОНТ ОДЯГУ.
ФАРБУВАННЯ шкіри і хутра. РЕСТАВРАЦІЯ
подушок, ковдр і перин.
м. Вишгород, пров. Квітневий, 1. (район ринка).
пр-т Т. Шевченка, 1а, (двір кафе «CosaNostra»)
Тел: (050) 823-34-58 (097) 614-56-47

25 грудня
з 09:00 до 16:00
у перукарні, що
по вул.
М. Грушевського, 1
у м. Вишгороді,
купуємо волосся
– до 40 тисяч грн
за 1 кг. Нові ціни!
(097) 283-85-74
(067) 412-74-71

Приватне підприємство «ЛВС
Земексперт» (м. Вишгород, пр-т
Мазепи, 5/41, Київська область,
тел./факс (04596) 52-106) повідомляє, що 27 грудня 2016 року з
12:00 до 13:00 години за адресою:
вул. Глібова, квартал 1, ділянка 14
у місті Вишгороді будуть проводитись роботи зі встановлення меж
земельної ділянки гр. Лідії Олексіївни Дорошенко в натурі (на місцевості) та закріплення межовими
знаками поворотних точок.
Просимо власників (користувачів)
суміжних земельних ділянок бути
присутніми при проведенні даних
робіт із закріплення межовими
знаками поворотних точок меж
земельної ділянки в натурі (на
місцевості).

ICTV
6:45 Факти
07:10 «Що? Де? Коли?»
09:40 Дивитись усiм!
11:20 Краще не
повторюй!
12:20, 13:00 Х/ф
«Повернення героя»
12:45 Факти. День
14:50 Х/ф «Коммандос»
16:40 Х/ф «Механiк-2»
18:45 Факти тижня
20:25 Х/ф «Захисник»
22:15 Х/ф «План втечi»
5 КАНАЛ
6:00, 09:30 Час: Важливо
06:15, 21:00 Час:
пiдсумки тижня з В.
Гайдукевичем
06:25, 18:10, 00:20
Велика полiтика
07:00, 08:00, 09:00, 10:00,
11:00, 12:00, 13:00, 14:00,
15:00, 16:00, 17:00, 18:00,
19:00, 22:00, 00:00 Час
новин
12:15 Сiмейнi зустрiчi

12:40 Прес-конференцiя
щодо ситуацiї у зонi АТО
13:35 Ваш лiкар
20:00 Документальний
проект «Шимон Перес людина з майбутнього»
21:40 Час-Time
22:30 Документальний
проект «Окупацiя»
23:20 Фiнансовий
тиждень
2+2
10:35, 16:00 «Роби
бiзнес»
11:00 «Люстратор 7.62»
12:00 «Люстратор.
Спецпроект»
13:00 «Секретнi
матерiали»
14:00 «Цiлком таємно»
16:25 Х/ф «Конан
Варвар»
18:45 Х/ф «РЕД 2»
20:55 Х/ф «Морська
пригода»
22:45 Х/ф «Справжнє
правосуддя: Смертельне
правосуддя»

ЗАМОВЛЯЙТЕ ЗАРАЗ роботи і матеріали на весну зі знижкою
до 30%. ПОКРІВЕЛЬНІ РОБОТИ під ключ. Мансардні дахи,
стропильні системи. М’яка покрівля, метал, бітумна, полімерна,
керамічна черепиця. УТЕПЛЕННЯ, ОБЛИЦЮВАННЯ будинків,
квартир. Сайдинг, фактурна штукатурка, короїд, термопанелі.
Доставка матеріалів: (096) 972-15-14, (066) 839-34-83
ЗНИЖКИ на роботи + матеріали до 15.01.17 до 30%.
РЕМОНТИ квартир, будинків, балконів. Перепланування, підвісні
стелі, гіпсокартон. Опалення, тепла підлога, водопровід, каналізація, електрика тощо.
БУДІВНИЦТВО — будинки, лазні, прибудови, гаражі, павільйони.
Навіси, альтанки, ворота, паркани. Доставка матеріалів: (096)
972-15-14, (066) 839-34-83.

КОНДИТЕРСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО НА ВИРОБНИЦТВО
ЦУКЕРОК ЗАПРОШУЄ ПРАЦІВНИЦЬ (ЖІНОК).
ТЕЛ: (098) 570-22-50
Гаражному
кооперативу
«Екран»
потрібні:
— електрик;
— охоронець.
Тел: (067) 395-82-07

Потрібні розклійник
і кур’єр по Вишгороду
і Вишгородському району.
Транспортом
і клеєм забезпечуємо.
Тел: + 38098-035-98-98
або + 38093-328-30-80
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Вікторія ШМИГОРА
ФОТО — архів «Клерико»

Нещодавно Вишгородський танцювальний колектив «Клерико» повернувся
із польського міста Миколайки, де він у
складі збірної України показав високі результати на Чемпіонаті Європи.
Ще кілька місяців тому для цього талановитого колективу поїздка здавалась
лише мрією. Але, якщо сильно вірити та
постійно працювати у правильному напрямку — мрії збуваються.
«Емоції та враження — дуже позитивні!», «Місто Миколайки — затишне та мальовниче». «Атмосфера Чемпіонату — теж
надзвичайна». «Це для нас дуже вагомий
досвід!» — діляться враженням учасники
колективу.
На Міжнародному фестивалі-конкурсі з
танцювального шоу були представленні колективи з різних куточків Європи. Зокрема,
з Білорусії, Росії, Польщі, Латвії, Болгарії,
Словенії, Чехії. У номінації «Танцювальне
шоу» колектив «Клерико» виборов 1 місце!
Ще одну першість вибороли у вільній танцювальній категорії.
До складу збірної України на Чемпіонаті
Європи увійшли колективи з Києва, Вишгорода, Черкас, Одеси. Всього було представлено 29 країн Європи. Наш колектив поїхав
у складі 18 учасників.
У фіналі суперниками «Клерико» було
п’ять титулованих колективів із Польщі, Бос-

нії та Герцеговини, Сербії, Норвегії. Вишгородський танцювальний колектив у стилі
«Джаз» посів 7 місце, у «Модерні» — 5-е —
для збірної України це кращий результат за
останні вісім років.
До речі, «Клерико» запрошували на
фестивалі-конкурси у різні країни Європи і
навіть на Чемпіонат світу з танцювального
шоу в Німеччині.
Керівник колективу Ольга Пінчук відзначила високий рівень проведення Чемпіонату та дружню атмосферу: «Я щиро дякую
всім нашим друзям, батькам, шанувальникам, Вишгородській міській раді, особливо
міському голові Олексію Момоту та секретарю ради Тетяні Бражніковій, а також небайдужим людям за шалену підтримку та
віру у наші сили. Окрема подяка Президенту благодійного фонду «Гіппократ» Ользі
Решетняк. З їхньою допомогою ми зібрали
необхідну суму для участі колективу у Чемпіонаті Європи.
Дуже корисно було почути і критику від
титулованих суддів, і похвалу. Це для нас
надзвичайний досвід».

Вишгород

Кращий результат за 8 років
Знай наших!

Вишгородський міський голова
Олексій Момот:
«Щиро вітаю танцювальний колектив
«Клерико» із високим результатом на Чемпіонаті Європи. Нехай ваша неперевершена
творчість та енергія і надалі хвилює серця
вдячних шанувальників. Ви молодці! Ми
вами пишаємося!»

ДО УВАГИ СТРАХУВАЛЬНИКІВ
Миколаївський санаторій-профілакторій
«Перемога» пропонує послуги по організації зимового дитячого оздоровлення.
У закладі надаються оздоровчі послуги:
соляна кімната, кисневі пінки, інгаляції, масаж, лікувальна фізкультура.
Проживання в двомісних кімнатах з усіма
зручностями, п’ятиразове калорійне харчування; цікава розважальна програма.
Подаруйте своїм дітям незабутній організований відпочинок та оздоровлення.
Термін оздоровчої зміни — 7-10 днів.
Вартість одного дня — 320 грн.
Дата заїзду — 02.01.2017 року.
Довідки за телефонами: (0512) 58-09-89,
(067) 512-60-33, (050) 937 06 94

ЗАПРОШУЄМО
НА РОБОТУ
У ДИТСАДОК
ПОМІЧНИКА
ВИХОВАТЕЛЯ
Тел: (096) 448-37-88
Âèøãîðîä
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Чекаєш, чекаєш на чудо —
і воно приходить… у пір’ї

На роботу
в аптеку
потрібні
ЗАВІДУВАЧ
АПТЕКОЮ,
ФАРМАЦЕВТИ..
ФАРМАЦЕВТИ
В аптеці
в оренду
здається
кабінет.
Тел:
(097)
285-50-48
Вважати недійсними втрачені документи від 15.10.2010 р.
про членство в ГБК «Ветеран» (гаражний бокс № 333)
на ім’я Світлани Дмитрівни ПРИХОДЧУК

Будівельні паспорти.
Повідомлення про початок
виконання будівельних робіт.
Технічні паспорти.
Декларації про готовність до експлуатації об'єкта.
Розробка проектів будівництва та реконструкції.
Та багато інших послуг у будівельній сфері!

ТОВ
«АЛТАНА»
БТІ

м. Вишгород, вул. Ю. Кургузова, 6-а, офіс 205.
Тел: (096) 585-52-46; (04596) 22-131

13 грудня відзначив 70-річчя люблячий чоловік, найкращий батько та дідусь Андрій Якович ПИРОЖЕНКО!
У цей святковий світлий день,
Коли настав Ваш ювілей,
Ми щиро Вас вітаємо,
Добра і щастя Вам бажаємо!
Хай обминають Вас тривоги,
Хай Бог дасть щастя на путі,
Хай світла, радісна дорога
Щасливо стелиться в житті!
Тож не старійте і не знайте
В житті ні смутку, ані бід,
У серці молодість плекайте,
З ЮВІЛЕЄМ!
Живіть до ста щасливих літ!
Кохана дружина, діти, невістки,
внуки, правнучка, свати та рідні

