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ПРЕКРАСНУ
ПОЛОВИНУ
ВИШГОРОДА —
З ВЕСНОЮ!

М. Мельник

Натхнення, запалу, успіхів жінкам-депутатам!

О. МОМОТ, міський голова
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Читай і пиши про СВОЄ місто
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На початку весни ми вшановуємо Великого Кобзаря, світоча українського народу Тараса Шевченка. 9 березня минає 202-га річниця
від його дня народження, а 10 березня — 155та роковина смерті.
Ці дві дати — світла і трагічна — в уяві кожного українця переплітаються у вінок щемної синівської любові до нашого духовного батька.
Шевченко у своїй творчості яскраво відобразив волелюбні думки і настрої свого народу. Саме
ВШАНУЙМО ТАРАСА
9 березня
13:00 – урочистості до 202-ої річниці з дня народження Тараса Шевченка (БК «Енергетик»)
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Міський депутатський
корпус (чоловіча
половинка)

П

тому його висока пристрасна поезія знайшла живий
відгук у серцях людей, а
його безсмертний «Кобзар»
присутній у домівках усіх
українців. Саме з цією книжкою ми вчимося читати,
вчимося мислити і діяти, боротися і перемагати!
Вишгородський міський голова Олексій МОМОТ,
секретар міської ради Тетяна БРАЖНІКОВА
«ПІСНЯ НАС УСІХ ЄДНАЄ»

аФішка

11 березня о 18:00 — у БК «Енергетик» (просп.
І. Мазепи, 9) святковий концерт «Пісня нас усіх
єднає» — під егідою міського голови Олексія Момота.
Академічний оркестр народної та популярної
музики Українського радіо (художній керівник та
головний диригент Михайло Пікульський).
Фольклорний ансамбль «Кралиця» (керівник — заслужений працівник культури України Тетяна Школьна).
Заслужений артист України Степан Школьний.
ВИШГОРОДСЬКА МАСЛЯНА
12 березня
14:00 — біля БК «Енергетик». Приходьте всі!

р

ЧИТАЄМО ШЕВЧЕНКА РАЗОМ
10 березня
14:00 — До 155-річчя від дня смерті Тараса
Шевченка. День пам’яті поета та художника (Історичний музей Вишгородського історико-культурн
ного заповідника — м. Вишгород , вул. М. Грушевсського, 1)
Виступ члена Всеукраїнської асоціації скрипічн
них майстрів України Вадима Віксніна з родиною.
Г
Гра і співи на старовинному українському інструм
менті (торбан).

Сесія у новому форматі
Шевченківські дні
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Офіційний сайт міськради: vyshgorod-rada.gov.ua
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І знову про ОСББ
КОЛО жінки
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КАРАТівський гуртожиток: крига скресла
У комісіях міськради

Марина КОЧЕЛІСОВА
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З прадавніх віків Жінку в Україні
величали Берегинею. Поняття Вітчизна,
Україна, Мати однаково дорогі для кожного з нас.
Щиросердечно вітаючи прекрасну половину людства з Жіночим днем, низько
вклоняємося вам, дорогі матері, дружини,
сестри, доньки, колеги. Від усього серця
дякуємо, що ви завжди поруч із нами.
Щедро зичимо вам міцного здоров’я і
довголіття, щастя і краси. Нехай у ваших оселях завжди лунає дитячий
сміх, панують злагода і любов.
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Вчимося мислити і діяти
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Весна — пора оновлення. Часто цю прекрасну пору порівнюють із Жінкою. Вона, як і весна,
несе у світ особливу і велику
місію природи — життя і
любов, ніжність і турботу, натхнення і неповторність.
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Любі вишгородчанки!
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Дорогі жінки!
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Другого лютого ц. р. розпорядженням міського голови
№ 12 було створено тимчасову
комісію міськради по вивченню
ситуації, що склалася під час
передачі гуртожитку на просп. Т. Шевченка, 6
у Вишгороді в комунальну власність територіальної громади міста. За місяць представники
«стратегічної», «бюджетної», «законної» та
«комунальної» постійних комісій міськради,
заступник міського голови, директор КП ЖКГ,
начальник юрвідділу, два спеціалісти 1 категорії виконавчого комітету та ініціативна група
мешканців гуртожитку мали провести його інвентаризацію і, зокрема, виявити, скільки там
зареєстровано і скільки фактично проживає
чоловік і на яких правах.
26 лютого комісія — разом із мешканцями гуртожитку та ЗМІ — зібралася у малій залі адмінбутожит
динку: прозвітувати та окреслити основні проблеми, як
які треба розв’язати у гуртожитку найближчим
часом. До основних питань (комунальні платежі,
часо
борги та приватизація приміщень) додалося й побор
тточне — підпал у фойє будівлі, що пошкодив двері,
підлогу, замки. І якщо з поточним питанням розібралися досить швидко (об’єднавши зусилля мешканців і ЖЕКу та взявши до відома інформацію про
домофони за доступними цінами), то що робити з
боржниками, з чого почати приватизацію примі-

щень та звідки «захмарні» цифри у квитанціях —
розглядали докладно і не похапцем.
КП ЖКГ не надає послуги з електропостачання і не може взяти на себе борги мешканців.
Оскільки відсоток боржників дуже високий, то
Вишгородський підрозділ «Київобленерго» вирішив боротися з ними загальним тарифом 0,79 грн/
кВт, потім – за наполяганням мера і директора КП
ЖКГ — виставив по 0,45 грн/кВт за електроплити,
врешті – відключив ліфти за борги.
Доцільно укладати договори з кожним споживачем окремо, та не лише електро-, а й теплопостачальник вважає, що простіше стягувати кошти
з одного контрагента — ЖЕКу, а не розподіляти
гігакалорії. Трохи краща ситуація з водопостачанням. Та все ж борги — це серйозна проблема. Розкидати їх на всіх — несправедливо, а стягувати по
закону — через суди — справа марудна і тривала.
Приватизація приміщень затримується через
плутанину із номерами кімнат і фактичним проживанням мешканців, а також відсутність потрібних
документів (пообіцяв допомогти заступник міського голови). Утім, ініціативна група вже підготувала
кілька пакетів на приватизацію та готова до створення об’єднання співвласників багатоквартирного будинку (ОСББ), тож поцікавилася: чи можна
об’єднатися пізніше першого липня.
Із особами, які прописані у гуртожитку без права проживання (650 чол.), розбиратимуться міськрадівські юристи. Відповідно до законодавства.
Другого березня тимчасова комісія передала
свої повноваження щодо гуртожитку постійній «комунальній» комісії міськради.

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

Обласний форум

Децентралізація змінює правила гри

Марина КОЧЕЛІСОВА
1 березня відбувся знаковий для Київщини форум «Децентралізація — шлях до розвитку самоврядування», присвячений протидії
корупції. Організований Київською обласною
радою для сільських та селищних голів, мерів
міст, очільників місцевих рад Київщини захід
відвідали і представники місцевого самоврядування Вишгородщини, зокрема – голова
райради Ростислав Кириченко, його зхаступник Анатолій Потапенко та заступник Вишгородського міського голови Трохим Іванов.
Виступи генерального секретаря Конгресу місцевих та регіональних влад Ради Європи
Андреса Кіфера, директора офісу внутрішнього
аудиту, експерта Конгресу місцевих та регіональних влад Ради Європи Максиміліана Тішлера,
програмного менеджера регіонального розвитку
Представництва Європейської Комісії в Україні
Домініка Папенхайма, першого заступника керів-

Гайд-парк

Суспільство

2016 року

ника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури України Максима Грищука, екс-глави СБУ,
голови громадської організації «Антикорупційний
рух» Валентина Наливайченка, заступника голови Комітету Верховної Ради України з питань
промислової політики та підприємництва Олександри Кужель, голови Київоблради Ганни Старикової та інших викликали бурхливу реакцію у
залі, що підтвердило соціологічне дослідження
представників Міжнародного республіканського
інституту «IRI » (США) щодо проблеми корупції в
Україні: більшість українців ставлять корупцію на
друге місце після воєнних дій на Донбасі у переліку найбільших небезпек для держави.
Учасники форуму-іноземці наводили приклади співпраці із досвіду 47 країн Європи, говорили
про виклики часу, підтримку України на шляху децентралізації та брак системних проектів. Представники місцевого самоврядування вимагали
відставки українського уряду, говорили про відкриття представництв антикорупційної прокура-

Переміг здоровий глузд

Валерій ВИГОВСЬКИЙ,
депутат Вишгородської
міськради
Принаймні цього разу.
На черговій 7-й сесії Вишгородської міськради VII скликання, яка відбулася 26 лютого, більшість обранців таки дослухалася
до голосу мудрості й підтримала ініціативу
депутата Ю. Колодзяна — зменшити податок на земельні ділянки, що перебувають у
постійному користуванні підприємств, організацій, установ недержавної та некомунальної власності, — із 6-ти до 3-ох відсотків.
Нагадаю, що це недалекоглядне й згубне
для підприємців рішення — підвищити оренду
на землю (разом із цьогорічним коефіцієнтом
індексації Кабміну) відразу в 8,5 раза (!) — було
протягнуто на попередній позачерговій сесії 17
лютого.
Заявити, що це рішення стало справжнім
шоком для представників малого й середнього бізнесу (не говорячи вже про промисловців,
чиї виробничі площі займають по кілька гектарів землі), які є основними донорами міського
бюджету, але водночас і так ледве тримаються

на ногах під важким податковим тягарем, —
фактично нічого не сказати. Ухвалення такого
«вбивчого» рішення означало вже найближчим
часом скорочення робочих місць, а то й закриття
підприємств. Тому жодної критики не витримували популістські спроби деяких депутатів переконати, що, мовляв, різке (в кілька разів) підвищення земельного податку — благо для міста.
У цивілізованих країнах, які реально турбуються
про власних виробників і за завтрашній день, до
таких рішень підходять дуже обережно й десятки
разів зважують перед тим, як підвищити податок
хоча б на 0,5%.
А в нас досі не можуть позбутися «комуністичних» традицій: учора між собою тихцем порішали, а сьогодні всіх на сесії поставили перед
фактом і через «своїх» представників-лобістів у
депутатському корпусі «змушують» голосувати.
Таке враження, що деякі депутати прийшли до
влади не відстоювати інтереси міста, а доконати
його.
Українське законодавство чітко стоїть на
перешкоді таких «кавалерійських» голосувань.
Перед тим, як у сесійних стінах спробувати поставити підприємців на коліна, міська рада
зобов’язана була (!) за півроку до початку бюджетного періоду (тобто — не пізніше 15 липня

тури на місцях, судову реформу, про державну
регуляторну політику, рейдерство, нагадали, що
влада належить не держадміністраціям, а радам,
які обрав народ. Заодно запитали, чи знає ЄС
про українські зарплати і пенсії, а також про подорожчання електроенергії на 25% з 01.03.2016 р.,
і навіть запросили шановних іноземців прожити у
нашому селі на 50 доларів у місяць. Гарячі дебати вкотре продемонстрували не лише очікування
змін, а й готовність українців до власного, не запозиченого шляху розвитку.

Репліка
Трохим ІВАНОВ, заступник міського голови: — Україна досягла незворотної точки, коли
децентралізація і реформи не можуть чекати ні
хвилини. Використовувати досвід країн, які давно чи недавно пройшли цей шлях, або торувати
власний, — це вже питання тактики, а стратегічний напрямок один — конструктивні зміни.
2015 р.) офіційно оприлюднити про свої наміри
підвищити податок і надати можливість відкрито,
привселюдно обговорити це.
Я не говорю про те, що, скликавши похапцем 17 лютого позачергову сесію, аби протягнути вигідне для когось рішення, міська влада
повністю проігнорувала права й інтереси громади. Але в даному випадку вона ще зневажливо
знехтувала 81-им підприємством, які ні сном, ні
духом не відали про підготовлені за зачиненими
кабінетами «нововведення».
Два голоси забракло на позачерговій сесії,
аби зупинити прийняття драконівського для підприємців рішення. Група депутатів, які в загальній «ейфорії» й «прагненні» під час голосування
одним ударом завалити у місті більшість виробників, що несуть «золоті» бюджетні надходження, навіть не дослухалися тоді до компромісної
пропозиції — запровадити на 2016 рік земельний податок у 3%.
Тому депутат Ю. Колодзян на черговій сесії
вніс проект рішення, у якому запропонував далекоглядно й мудро підійти до надважливого для
майбутнього міста питання й ухвалити земельний податок на 2016 р. у розмірі не 6, а хоча би 3
відсотки. На щастя, після тривалих дебатів і навіть взятої для консультацій перерви, більшість
депутатів (30 проти 4) підтримали пропозицію.
Цього разу здоровий глузд переміг дешевий
популізм. Але невже надважливі для міста питання слід ухвалювати через переголосування?

Кікбоксинг

Депутатські ініціативи

Землю повернули громаді
Сергій ЖАДАН, депутат Вишгородської міської ради
На сесії Вишгородської міської ради 26 лютого 2016 року за
ініціативою депутата Сергія Жадана було винесене питання про повернення земельної ділянки між вул. Грушевського, 8 і 10 (округ №7), якій загрожувала забудова лісу та дитячого майданчика, громаді міста Вишгорода.
Щиро дякую за підтримку та співпрацю меру Вишгорода О. В. Момоту та його
заступнику О. С. Рачинському.

Поліція інформує

Добровільно здавайте зброю

Із 29 лютого по 31 березня 2016 року у Вишгороді та Вишгородському
районі проводиться місячник добровільної здачі вогнепальної зброї, бойових припасів, вибухових матеріалів та засобів самооборони, заряджених речовинами сльозоточивої, дратівливої дії (газових пістолетів, револьверів) та
їхня реєстрація у встановленому законом порядку.
Добровільна здача зброї звільняє громадян від кримінальної та адміністративної відповідальності відповідно до вимог ст. 263 Кримінального кодексу України.
При бажанні її можна зареєструвати в установленому порядку.
Шановні мешканці Вишгорода та Вишгородського району! Будьте законослухняними та свідомими, адже вогнепальна зброя, боєприпаси, вибухівка у ваших
оселях – це небезпека для ваших дітей, рідних та близьких.
З питань добровільної здачі зброї та боєприпасів звертайтеся до Вишгородського ВП ГУНП у Київській області.

В Україну прийшла весна
Споживач
і нові тарифи
Підвищення планове, на 25%:
57 коп./кВт*год — у межах ліміту до 100 кВт*г на місяць;
99 коп./кВт*год — якщо споживається понад 100 кВт*год
у місяць;
156 коп./кВт*год — якщо місячне споживання електроенергії перевищує 600 кВт*г.
Нагадаємо, дворічний графік підвищення тарифів на
електроенергію для населення комісія НКРЕ затвердила ще
в лютому 2015 року згідно з планом відмови від перехресного субсидування вартості електроенергії для населення,
який був зафіксований у меморандумі співпраці з МВФ. Наступний етап підвищення тарифів на електроенергію для населення розпочнеться 1 вересня 2016 року.

А ти вже ПЕРЕДПЛАТИВ «Вишгород»?

Сергій ШПАК, тренер

Підтримай своїх

Нещодавно пройшов Всеукраїнський чемпіонат пам’яті
дітей, які загинули під час Голодомору.
Вишгородська збірна з кікбоксингу від клубу «Кшатрій» виборола одинадцять золотих, шість срібних і одну бронзову медаль!
11 березня наші вихованці представлятимуть Вишгород на
чемпіонаті України, що пройде в Київському державному університеті будівництва і архітектури (м. Київ, проспект Повітрофлотський, 31). Підтримаємо наших спортсменів!

«Батьківщина» вийшла з коаліції
Політикум
Фракція «Батьківщина» звернулася до народних депутатів – представників демократичних сил, яким
небайдужа подальша доля України, із
закликом написати заяви про вихід із
нинішньої коаліції.
Це дасть змогу перезавантажити
владу та сформувати новий, узгоджений
із громадянським суспільством професійний уряд, без партійних квот та олігархічних впливів.
Якщо в коаліції буде менше 226 депутатів, вона припиняє своє існування. З
Індекс газети «Вишгород» у
Каталозі місцевих періодичних
видань 40007.

цього моменту у парламентарів, згідно з
Конституцією України, є один місяць для
створення нової коаліції. Новоствореній
коаліції, в свою чергу, надається ще два
місяці на погодження кандидатури нового Прем’єр-міністра та складу уряду,
який має запропонувати новий глава
Кабміну.
У разі перевищення цих термінів,
Президент має конституційне право на
розпуск нинішнього складу Верховної
Ради.
Уточнення. У минулому числі газети
«Вишгород» (№ 8’2016) вкралася помилка — з технічних причин. Перепрошуємо.

У Вишгороді відділ передплати
Центру поштового зв’язку №10
(пл. Т. Шевченка, 2)

працює: понеділок — п’ятниця,
з 8:30 до12: 30 і з 13:30 до 17:30.
Тел: (04596) 54-349

Вишгород
Вітання
Найкращій
половині людства
Ярослав МОСКАЛЕНКО,
народний депутат України
(Брюссель, Європарламент)
Любі українські жінки, найгарніші та найчарівніші у світі! У ці перші весняні дні,
коли серце кожної людини переповнює радісне
передчуття оновлення землі, від щирого серця вітаю вас з Міжнародним жіночим днем.
Бажаю вам віри, надії, здоров’я, оптимізму,
творчих успіхів та наснаги до перемог. Нехай лагідна
посмішка весняного сонця завжди дарує вам невичерпну енергію, красу і чарівність, а ваше життя буде
щасливим, сповненим добробуту і натхнення, в оселях панують світло та злагода, а в серцях — добро
та мудрість.
У цей світлий день хочу побажати, щоб смуток
завжди обходив вас стороною. Нехай здійсняться
найзаповітніші мрії. Будьте завжди прекрасними, як
весна, добрими та жіночними.
Ви — найкраща половина людства, тож чоловіки
даруватимуть вам квіти і любов не лише у цей святковий день. Нехай кожну хвилину вас зігріває кохання
близьких, а Бог оберігає від негараздів.
Вітання голови КОДА Максима Мельничука та голови Київоблради Ганни Старикової — чит. на сайті газети «Вишгород»

Взаємності
й ангельської краси
Сердечно вітаю жінок із найпрекраснішим святом весни — Міжнародним жіночим днем 8 Березня.
Від усієї душі зичу жіночого
щастя, любові і добра! Нехай поруч з вами завжди будуть гідні люди, а серед них чоловік,
з яким не страшні будь-які незгоди. Бажаю,
щоб кожний день ви зустрічали з посмішкою,
з передчуттям радості, з упевненістю і спокоєм. Нехай ця весна принесе на своїх крилах
лише найкращі емоції, які залишать у вашій
пам’яті тільки найкращі спогади! Неземного
вам кохання, взаємності і ангельської краси!
З повагою
Голова Вишгородської
РПО «ВО «Батьківщина»
Трохим ІВАНОВ

Любі жінки!
Прийміть від щирого серця
мої вітання з нагоди чудового
весняного свята – 8 Березня!
Цей день несе у світ ніжність і красу. Все найдорожче,
що є у нашому житті, – щастя, радість, надія, кохання —
пов’язане з жінкою.
Сьогодні важко назвати хоч одну сферу
діяльності, де б не було жінки, адже неможливо уявити собі жодну професію без чарівних посмішок, дбайливих рук і небайдужих
жіночих сердець. Ваша енергія несе у світ
злагоду та гармонію.
Тож нехай дивовижна краса нової весни дарує вам усе найкраще, що є у світі. А
я бажаю міцного здоров’я, великого жіночого щастя, добра та любові. Будьте завжди
усміхнені, сповнені надій та оптимізму.
Відданий вам
Депутат Вишгородської міської ради
Олексій ПОЛІЩУК

Харківський заплив:
наймолодший кандидат
у майстри спорту!
Микола КОРОЛЬ,
директор ВРКДЮСШ
ФОТО – архів ВРКДЮСШ,
спеціально для «Вишгорода»

27-29 лютого в
м. Харкові відбувЗнай наших!
ся юнацький чемпіонат України з плавання серед юнаків
2000-2001 р. н., у якому взяли участь
близько 550 учасників.
На дистанції 200 метрів брасом Ростислав Крижановський, вихованець Вишгородської районної КДЮСШ, виконав норматив
кандидата в майстри спорту (КМС) і став
«бронзовим» призером на цій дистанції. На
сьогодні виконати КМС в 11 років – це найкращий результат в історії плавання. (Для
порівняння: наш прославлений плавець
Олег Лісогор виконав цей норматив лише
у 13 років.) Тож вітаємо Ростислава Крижановського і його тренера Геннадія Жданова
з високим спортивним результатом і бажаємо подальших перемог.

Наше місто

Вишгород

5 березня

3

Дерева житимуть.
Зупинку перенесуть

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
ВИШГОРОДСЬКОЇ МІСЬКОЇ
РАДИ ОГОЛОШУЄ КОНКУРС
НА ЗАМІЩЕННЯ ВАКАНТНИХ
ПОСАД СПЕЦІАЛІСТІВ І КАТЕГОРІЇ
(ДВІ ВАКАНСІЇ) ФІНАНСОВОБУХГАЛТЕРСЬКОГО ВІДДІЛУ
Вимоги:
— освіта вища (бухгалтерський облік);
— вільне володіння українською мовою;
— знання ПК (Word, Exel), робота з
програмами «Парус бюджет», АІС «Місцеві бюджети, «Merega М»;
— досвід роботи в державних установах за фахом не менше 3-ох років (досвід
роботи з Державним казначейством).
Бажаючі взяти участь у конкурсі подають до конкурсної комісії такі документи:
— заяву встановленого зразка;
— заповнену особову картку (форма
П2-ДС) з відповідними додатками (трудова діяльність, автобіографія);
— дві фотокартки розміром 3х4 см;
— копії документів про освіту, підвищення кваліфікації тощо;
—
копію
військового
квитка
(для
військовослужбовців
або
військовозобов’язаних);
— копію документа, який посвідчує
особу (паспорт);
— декларацію про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за минулий рік за формою, передбаченою Законом України «Про засади
запобігання і протидії корупції».
Кандидати складають письмовий іспит.
Документи від бажаючих взяти участь
в конкурсі приймаються протягом 30 календарних днів з дня публікації повідомлення за адресою: м. Вишгород, пл.
Шевченка, 1 (перший поверх), відділ кадрів.

Щаслива «сімка»

2016 року

«Клерико» на «Олімпі»

Журі аплодувало стоячи
Влас. інф.
ФОТО – архів «Клерико», спеціально для «Вишгорода»

Вишгородський
танцювальний
колектив «Клерико» на Всеукраїнському дитячому вокально-хореографічному конкурсі «Твій
Олімп», який проходив у Київському палаці дітей та юнацтва 28 лютого, виборов найвищі нагороди.
Конкуренція була досить серйозною. Близько
тридцяти танцювальних колективів із різних куточків України змагалися за звання найкращих.

Танцювальні номери, які по праву можна назвати повноцінними театральними постановками,
– «Один день з життя мух» – посів 1 місце, «Безлад
у зірковому готелі» завоював Гран-прі конкурсу. А
після постановки прем’єрного номера «Сторінка із
щоденника про двох» журі аплодувало стоячи і віддало колективу почесне 1 місце.
Високі результати – це спільна заслуга талановитого керівника «Клерико» Ольги Пінчук, хореографів Аліни Кульбаби, Марії Чури і Софії Мельник.
А чудові костюми, які створюють цілісність образів
танцівників, – робота костюмера Людмилі Чури.

Мабуть, вишгородці звернули увагу на те, що праворуч від адмінбудинку вздовж тротуару зникли каштани.
У багатьох містян це викликало паніку та безліч версій подальшої їхньої
долі. Вишгородський міський голова
Олексій Момот відразу відреагував на
це на своїй сторінці у facebook:
— Надходить багато дзвінків та повідомлень щодо «знищення... крадіжки...» тощо дерев у центрі міста. Хотів би
внести ясність. Дерева ніхто не краде і
тим більше не знищує — їх пересаджують в інше місце. На тому ж місці буде
зроблено «карман» для нової автобусної
зупинки, аби розвантажити площу перед
супермаркетом «Білла». Проект розроблено на численні прохання жителів
Вишгорода, а також за поданням Вишгородського відділу поліції щодо приведення зупинки громадського транспорту
до відповідних вимог та зменшення аварійності.

Із соцмереж

Маршрут № 397: дві грн у межах Вишгорода

Транспорт
Трохим ІВАНОВ,
заступник міського голови

Вартість проїзду на маршруті № 397 у межах

Вишгорода складала 3 грн. За домовленістю з перевізником — ПАТ «Атасс-Бориспіль» — вартість
проїзду у межах м. Вишгорода на маршруті № 397
— 2 грн.

Нагадую вишгородцям, що одна з міських програм-2016 стосується внутрішнього міського транспорту. Проїзд на внутрішньоміському маршруті №
1 — 3 грн. Схема маршруту уточнюється.

Сесія у новому форматі: звернення до Верховної Ради, зміни до
Генплану міста, ділянка під дитсадок, новий відділ у виконкомі

Вікторія ШМИГОРА
26 лютого відбулася
VII сесія Вишгородської
міської ради VII скликання, яка, через введення
поіменного голосування,
тривала близько семи
годин із перервами. Депутати прийняли рішення
близько 60 питань, опрацьованих на профільних та спільній комісіях,
а також внесених на початку засідання. Вів
сесію міський голова Олексій Момот.
Депутати попрацювали плідно. Найбільше
дискусій точилося навколо земельних питань та
розміру податку для підприємців. Підрахунок голосів вівся вручну обраною лічильною комісією
(депутати Богдан Руденок, Інна Шубко, Сергій
Жадан та Віталій Сардак), а його результати невідкладно вносилися в протокол. Така процедура
голосування потребувала багато часу.
Під час засідання, зокрема, внесли зміни та
доповнення до рішення «Про утворення комітету
з конкурсних торгів Вишгородської міськради»
(міський голова Олексій Момот, його заступник
Олексій Рачинський, начальник фінансово-бухгалтерського відділу Ігор Мирієвський, начальник
юридичного відділу Ольга Карпенко, провідний
спеціаліст виконкому Наталія Онучко, спеціаліст
юрвідділу Надія Фіалко).

Депутати ухвалили ще низку важливих рішень: «Про порядок здійснення електронних закупівель виконавчими органами Вишгородської
міської ради» (у системі електронних державних
закупівель РroZorro); затвердили порядок розгляду електронної петиції, адресованої міськраді;
«Про віднесення міста Вишгорода Вишгородського району Київської області до категорії міст
обласного значення»; затвердили звіт про виконання Вишгородського міського бюджету; внесли
зміни до рішення «Про затвердження структури
виконавчих органів ради, загальної чисельності апарату виконавчого комітету Вишгородської
міськради VII скликання» (доповнивши його підпунктом: Відділ з питань реєстрації речових прав
на нерухоме майно та їх обтяжень, державної
реєстрації земельних ділянок, реєстрації юридичних осіб і фізичних осіб-підприємців); затвердили
проект землеустрою щодо відведення КП «Координаційний центр з будівництва та земельних
питань Вишгородської міськради» в оренду на
10 років земельної ділянки площею 0,5913 га для
будівництва та обслуговування комунального дошкільного дитячого навчального закладу на вул.
Шкільній); підтримали звернення до Голови Верховної Ради щодо виділення субвенцій з державного бюджету місцевим на компенсацію витрат
за пільговий проїзд окремих категорій населення та звернення до Президента України й Голови Верховної Ради щодо децентралізації; надали
дозволи на розробку проектів землеустрою щодо

відведення земельних ділянок власникам гаражів та ведення селянського господарства. Кожне рішення щодо надання дозволів на розробку
проектної документації коментували профільний
заступник міського голови Олексій Рачинський та
голова «земельної» комісії Юрій Городиський. (Із
текстами звернень, рішень та положеннями можна ознайомитись на офіційній сторінці Вишгородської міської ради).
Депутати одноголосно підтримали й рішення
«Про внесення змін до Генерального плану», аби
впорядкувати території для містобудівних потреб,
визначити принципи планування — просторової
організації забудови, червоних ліній та ліній регулювання забудови, функціональні призначення,
режими та параметри забудови однієї чи декількох земельних ділянок, розподіл територій згідно
з будівельними нормами, держстандартами і правилами, потребу в підприємствах і закладах обслуговування населення, місця їх розташування.
Близько півтори години тривало обговорення рішення ініційованого депутатом Юрієм Колодзяном — «Про внесення змін до рішення №
6/1 від 17 лютого 2016 року «Про встановлення
місцевих податків і зборів на 2016 років», а саме:
пункт 3,17 викласти у такій редакції: «податок на
земельні ділянки, які перебувають у постійному
користуванні підприємств, установ та організацій недержавної та некомунальної власності,
справляється у розмірі 3 відсотків». (Нагадаємо,
на попередній сесії народні обранці підтримали

рішення щодо однакової орендної ставки розміром 6 %). Знову — гарячі дебати. Одні закликали відстоювати інтереси громади, а не лобіювати
власні. Інші наполягали, аби ставка була рівною
для всіх. Зрештою, вирішальним аргументом для
прийняття цього рішення стали введені штрафи.
Обговорили й боротьбу з боржниками. Міський
голова зауважив, що до 2017 року всі мають переоформити договори оренди на типові, бо умови
мають бути для всіх однакові.
Також сесією прийняті рішення «Про визнання таким, що втратив чинність, п. 4 рішення
Вишгородської міської ради від 6.07.2011 р. №
6/23 «Про надання дозволу на розробку проекту
землеустрою щодо відведення земельних ділянок», як не реалізоване ТОВ «Собі» та «Про визнання таким, що втратив чинність, п. 3 рішення
Вишгородської міської ради № 11/17 «Про надання земельної ділянки у користування за проектом
землеустрою щодо її відведення», як не реалізоване ПП «Фарватер-Трейд».
Одноголосно депутати надали дозвіл КП
ЖКГ на списання автомобіля ГАЗ 52 (фургон
1990 р. в.), колісного трактора Т-16МГ (1993 р. в.)
та автомобіля ЛуАЗ 969М 1992 р. в. За словами
заступника міського голови Ігоря Свистуна, деталі ЛуАЗа планують передати на передову, бо
один із працівників ЖЕКу захищає територіальну
цілісність країни на Сході.
По завершенні сесії Олексій Момот подякував депутатам за плідну роботу та витримку.

Хто до нас прийшов

Ігор Вікторович МИРІЄВСЬКИЙ
Начальник фінансово-бухгалтерського
відділу Вишгородської міської ради
(розпорядження міського голови № 192
від 14.12.2015 р. )
Народився 19 червня 1978 року в м. Вишгороді.
Із 1985 по 1994 р. навчався у Вишгородській середній школі № 1.
У 1994 році вступив до Київського державного технікуму легкої промисловості, який закінчив у 1997
році, отримавши диплом молодшого спеціаліста за спеціальністю
«Бухгалтерський облік і аудит».
Із 1997-го по 2002-ий навчався в Київському національному економічному університеті, отримав диплом магістра за спеціальністю «Фінанси».
Із 2000-го по 2012-ий працював у Міністерстві фінансів України
на посадах економіста І категорії, провідного економіста та головного економіста-фінансиста.
Із 2012-го по 2015-ий – у Державному концерні «Укроборонпром» обіймав посаду головного спеціаліста фінансово-економічного департаменту.
Одружений, має сина.

Ольга Іванівна КАРПЕНКО
Начальник юридичного відділу Вишгородської міської ради
апарату виконавчого комітету
Вишгородської міської ради
(розпорядження міського голови № 191 від 11.12.2015 р.)
Народилась 16.08.1980 року
у Кіровоградській області.
Громадянка України, мешкає
у м. Вишгороді з 1983 року.
Із 1987 по 1997 р. навчалась
у Вишгородській ЗОШ № 1.
У 2004 році закінчила Національний аграрний університет
(спеціальність «Облік і аудит»,
освітньо-кваліфікаційний рівень
«магістр»).
У 2008 році закінчила Київський національний університет
внутрішніх справ (спеціальність
«Правознавство», освітньо-ква-

ліфікаційний рівень
«спеціаліст»).
У 2010
році
закінчила
Одеську
національну юридичну академію (спеціальність «Правознавство», магістр).
12.01.1998 р. була прийнята
на роботу на посаду секретаря
судових засідань Вишгородського районного суду Київської області.
19.11.2003 р. переведена на
посаду помічника судді Вишгородського районного суду Київської області, де працювала до
23.11.2015 р.

Володимир Олексійович ТКАЧ
Директор КП «Редакція
газети «Вишгород»
(розпорядження міського
голови № 49 від 01.03.2016
р.)
Народився в с. Демидові
Вишгородського району.
Закінчив Київський державний університет ім. Т. Г.
Шевченка за спеціальністю «журналіст».
Працював на посадах кореспондента, зав. відділом, заступника редактора в міських і обласних
засобах масової інформації Дніпропетровщини,
головним редактором, директором регіональних
телерадіокомпаній, у прес-службі Першого віцепрем’єра України.
Протягом семи років обіймав посаду заступника міського голови з гуманітарних питань м.
Марганця.
З 2007-го по 2016-й — начальник відділу з гуманітарних питань Вишгородської міської ради.
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Увага!

Вишгород

Це стосується всіх

Що таке ОСББ? Чим відрізняється ОСББ від ЖЕКу? Чи залишиться ЖЕК після першого липня? Чи потрібно створювати ОСББ? Для чого створювати ОСББ?
Хто буде обслуговувати будинок після 01.07.2016 року? На ці та інші запитання відповіла директор КП ЖКГ Вишгородської міської ради Алла Радівіловська.
Насамперед пропоную розібратись у базисних принципах: що таке ОСББ, ЖЕК, власність
на багатоквартирний будинок, обслуговування
багатоквартирного будинку.
Із 1992 року в нашій державі розпочалась
приватизація квартир у багатоквартирних будинках державної та комунальної форм власності. Трохи пізніше громадяни України отримали
можливість власними коштами брати участь у
будівництві будинків та фактично купувати в них
квартири. Приватизувавши та купивши квартири, вони ставали власниками не лише квартир,
а й співвласниками будинків — це зазначено
і в Законі України «Про приватизацію». Про це
давав роз’яснення Конституційний суд, ця норма знайшла відображення в Цивільному кодексі
України. Всі, хто хотів докопатись до істини, вже,
мабуть, знайшли всі ці норми в законодавстві
України.
На жаль, широкому загалу українців, зокрема — власникам квартир, про даний факт не говорили. Чому? Це питання іншої розмови.
Отже, ми з’ясували, що фактично всі багатоквартирні будинки стали спільною сумісною ПРИВАТНОЮ власністю власників
житлових (квартири) та нежитлових (офіси,
магазини тощо) приміщень у багатоквартирному будинку — і вже доволі давно.
Тепер розберімося, що таке власність,
адже ст. 13 Конституції України говорить нам,
що власність зобов’язує. А до чого — це вже
треба шукати в законах.
Отже, власність — це право володіти, користуватись та розпоряджатись і нести відповідальність за свою власність. Унашому випадку
співвласники володіють, користуються, розпоряджаються та несуть відповідальність за свої
будинки і за все, що в них знаходиться.
Стає зрозумілим, що для виконання вищезазначеного в багатоквартирному будинку при
наявності 2-х та більше співвласників просто необхідно встановлювати правила для можливості здійснення таких функцій, як розпорядження,
користування. Адже необхідно узгоджувати дії
та інтереси різних співвласників щодо спільного сумісного майна. Наприклад: як використовувати спільний підвал чи технічний поверх, як
здійснювати ремонти та чимало інших питань. Із
01.07.2015 року ЗУ «Про особливості здійснення
права власності у багатоквартирному будинку»
до переліку питань, які стало можливим вирішувати, додалось ще й ХТО БУДЕ ОБСЛУГОВУВАТИ БУДИНОК? При цьому Законом визначено,
що це питання можна вирішувати БЕЗ СТВО-

РЕННЯ ОСББ!
Ще у 1998 році Постановою Кабміну, а потім
у 2002 році Законом України «Про ОСББ» було
надано можливість співвласникам цивілізовано
вирішувати питання, що стосуються їхньої спільної власності, — багатоквартирного будинку. До
речі, 14% тих, хто має квартири в багатоквартирних будинках, скористалися цією можливістю
та взяли відповідальність за свою власність на
себе, створивши ОСББ.
Решта власників кватир у багатоквартирних будинках продовжувала думати, що володіє
лише квартирою, а будинок — це проблема ЖЕКів та органів місцевого самоврядування. Але ж
всі добре знають, що незнання законів не звільняє від відповідальності.
Тепер, через 24 роки після початку приватизації, коли 98% квартир стали приватною
власністю (а це означає, що будинки теж стали
приватною власністю, так — колективною, але
ж приватною!), для багатьох стає шоком, що ні
ЖЕК, ані держава не повинні ні ремонтувати, ні
відповідати за спільну власність мешканців багатоквартирних будинків.
Так що ж таке ЖЕК, що він робить і навіщо
потрібен за умов, що змінилися?
Наведу простий приклад. Ви купили автомобіль, періодично його треба ремонтувати, робити профілактику, міняти колеса, заправляти. Ви
можете самі виконувати всі ці функції, а можете
скористатись послугами сервісної профільної організації. Те ж саме й із будинком.
Співвласники можуть самотужки прибирати, ремонтувати свій будинок, частково скористатись послугами спеціалізованих компаній,
(наприклад — вивезення ТПВ), обслуговування
ліфтів, а можуть найняти для управління та комплексного обслуговування комунальну компанію
(ЖЕК) або приватну УК (управляючу компанію).
У першому випадку при самостійному
управлінні необхідно створити ОСББ, відкрити
рахунок у банку, укласти договори з надавачами
відповідних послуг, найняти на роботу бухгалтера, закупити програмне забезпечення, тобто
фактично розпочати господарську діяльність у
відповідності до чинного законодавства. Є, звичайно, варіант: всі ці функції повністю перекласти на обраного загальними зборами виконавця
послуг з управління та контролювати витрачання
свої коштів. Це може бути ЖЕК або УК. Тут я б
хотіла зазначити, що співвласникам слід порахувати, в яку суму обійдеться їм обслуговування їхнього будинку. Адже правило «оптом дешевше»
тут діє теж.

Обслуговувати самотужки, найняти спеціалістів, виплачувати їм зарплату та сплачувати
податки на один будинок набагато дорожче, ніж
найняти професіоналів з управління та контролювати договірні відносини. Крім того, при самостійному управління є ризики, пов’язані з відсутністю досвіду у специфічному виді діяльності,
та відсутність необхідних ресурсів — таких, як
інструменти й обладнання, програмне забезпечення та найголовніше — кадри.
У другому ж випадку — не створювати
ОСББ, а загальними зборами обрати виконавця
послуги з управління будинком, визначитись з
особою або групою осіб, що підпишуть договір з
ЖЕКом або УК від імені співвласників, визначитись із переліком та ціною послуг. Процедура та
порядок здійснення всього цього прописані в Законі України «Про особливості здійснення права
власності у багатоквартирному будинку».
Переважна частина людей старшого віку
звикла до того, що все за них вирішує начальство. Як переконати бабусь і дідусів у тому,
що час усе брати в свої руки вже на порозі?
Гадаю, необхідно просто надати їм можливість ознайомитись та розібратись з порядком
формування тарифів, який ми вже розробили на
підставі чинного законодавства. Там не закладаються (ще з 1992 року) кошти на капітальний ремонт будинку та всього, що в ньому знаходиться,
більше того, навіть поточний або косметичний ремонт відсутні. На мій погляд, лише усвідомлення
ними того, за що вони платять, вже дасть результат. І тут доведеться пройти всі стадії від заперечення та несприйняття через протест, потім початок усвідомлення невідворотності, через почуття
втрати когось, хто за все відповідає, та врештірешт — прийняття дійсності такою, як вона є.
Фактично, незалежно від віку людини, ступінь дорослості залежить від усвідомлення відповідальності за себе, свою сім’ю, за свої вчинки.
Відповідальність колективна — це етап еволюції, від якого нас усіх так довго «берегли», адже
люди, які навчаються домовлятись з приводу
існування під одним дахом, можуть домовитись
про життя в одній державі. Це важкий та тернистий шлях, але пройти його доведеться, якщо ми
бажаємо жити достойно.
Для тих, хто не відважиться на ОСББ до 1
липня, надалі все закрито?
Вважаю, що з попередніх відповідей уже зрозуміло, що сама постановка запитання некоректна. Для тих, хто не встигне розібратись сам та
пояснити сусідам, шлях до ОСББ у майбутньому
відкритий завжди. Питання лише в тому, наскіль-

ки сприятливими будуть умови
та підготовлене сприйняття
сусідів.
Будинки, де мешканці
не дійшли згоди у створенні
ОСББ чи виборі управляючої
компанії, будуть передані — на розсуд міськради — управляючій компанії на конкурсній
основі? Чим виграє у цьому змаганні надавачів
послуг сьогоднішній КП ЖКГ — сантехніки вже
почали ходити не по двоє і з інструментами, а
також з’явилися фахівці з прочистки будинкової вентиляції?.. Які аргументи, окрім того, що
свій ЖЕК надає роботу тим же вишгородцям?
Сьогоднішній, поки що, окрім роботи вишгородцям, ще надає послуги фактично без прибутку, собі на збиток за тарифами 2012 року.
Але вже впродовж найближчих двох місяців
на підприємстві буде закінчено впровадження
програмного забезпечення, розробку сайту підприємства, підприємство буде розділено на два
(благоустрій та обслуговування будинків), це дозволить суттєво заощадити та перенаправити
кошти на утримання будинків та вчасну оплату
праці, адже мотивація, мабуть, — головна складова якості виконуваних робіт.
Прийнято рішення про суттєві зміни в підході до надання послуг, зокрема вже з 1 квітня
місто буде поділено на 8 дільниць та повернено
посади майстрів будинків, які безпосередньо відповідатимуть за своєчасність інформування про
технічний стан будинків та контролюватимуть виконання робіт і заявок по будинках. Вже ведеться
робота з повного переформатування роботи із
заявками.
До речі, квитанції ЖЕКу за комунальні послуги за лютий будуть вже іншими та надруковані з нового програмного забезпечення. Зараз
ведеться робота по переносу даних бухгалтерії
у нову програму для можливості запровадження
побудинкового обліку (таку послугу, наскільки
мені відомо, не надає жоден ЖЕК чи управляюча
компанія в Україні).
Десь у квітні ми зможемо оприлюднити доходи та витрати по кожному будинку і будемо це робити в подальшому щомісячно. До кінця березня
в тестовому режимі запрацює сайт підприємства
з особистими електронними кабінетами, можливістю писати звернення та подавати заявки.
Роботи вже зроблено багато і планів теж багато. Не сумніваюсь, що до 01.07.2016 р. комплекс послуг, знання житлового фонду, досвід та
нововведення зроблять наше КП переможцем
конкурсу.

Дата

Вишгород
Спадщина

5 березня

ФОТО — Андрій МАКСІМОВ, «Вишгород»

Шевченківські дні ми щороку відзначаємо по-різному. Одні на повні груди заводять:
«Реве та стогне…». Другі у зажурі згадують
нестерпне життя Поета і Пророка та кленуть
можновладців, що звели його у могилу. Треті
читають вірші і прозу Тараса.
Духовно-просвітницький центр «Спадщина»
(нагадуємо, його ініціатором є голова Вишгородської РДА Олександр Горган, а щирим прихильником відродження духовності є міський голова
Олексій Момот) відзначив пам’ять українського
генія по-шевченківськи пристрасно — за круглим столом, де обговорювали, яку ж, власне,
Україну ми будуємо і що й хто буде на оновленій
українській землі. Засіданням круглого столу диригувала радник голови ВРДА з питань захисту
прав найманих робітників і координатор проектів
«Спадщини» Степанія Сідляр.
Високе зібрання
— науковці, депутати
місцевих рад Вишгородщини, представники
громадських організацій і політичних партій,
просвітяни, підприємці, журналісти і блогери —
ділилися своїми думками щодо правового та соціального захисту внутрішніх трудових мігрантів
та щодо статусу і вжитку державної мови. Ці
дві теми тісно переплетені і болючі: тому що за
чверть століття незалежна держава не спромоглася ні дати роботу своїм громадянам, ні навчити їх української.
Цікаво, що найактивнішу участь у засіданні
круглого столу взяли священики УПЦ КП з міста
і району. Вони нагадали, що утримання заробітної платні — смертельний гріх і пропонували
внести зміни у Трудовий і Податковий кодекси:
для легального працевлаштування людей держава нічого не робить, а між тим, якщо зменшити податки, то й міграція зменшиться, люди
зароблятимуть вдома. Цікаво, що не оформлена
належним чином, без соціального пакету, робота — стосується і місцевої молоді, що, таким
чином, звужує свої перспективи на забезпечену
старість.

Україна — лідер у постачанні робочої сили в
Європу. Міграційні процеси в нашій державі досягли критичної межі, на нелегальних заробітках
всередині країни перебуває ледь не третина працездатного населення. І якщо зовнішні трудові
мігранти після ухвалення відповідного закону
отримали правовий та соціальний захист, то внутрішні трудові мігранти залишаються абсолютно
не захищеними. Люди, які працюють на суспільство, — водіями автобусів, будівельниками, продавцями тощо — масово не беруть участь у такому важливому суспільному процесі, як вибори.
Присутні говорили про створення програми зайнятості, надто — у сільського населення.
Пропонували доручити нашим представникам у
Верховній Раді — вивчити трудове законодавство інших країн, додати наші особливості та
надати відповідний законопроект у Парламент.
Ішлося про районну програму «Турбота», яка
могла би врахувати і соціальні проблеми заробітчан, а також про їхню участь у виборах за
місцем роботи (для цього необхідно створити
недержавний осередок, громадську організацію,
куди б міг звернутися внутрішній трудовий мігрант – такий облік допоможе реалізувати права
громадянина та захистити його).
Врешті написали звернення до Верховної
Ради України — провести комітетські та парламентські слухання на тему «Стан правового та
соціального захисту внутрішніх мігрантів в Україні» для упорядкування процесів внутрішньої
трудової міграції, визначення стратегічних напрямків державної політики в цій сфері за міжнародним правом та запросити на ці слухання
представників центральних і місцевих органів
виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, громадських організацій, профільних міжнародних організацій, фахівців наукових установ
та представників ЗМІ. (Повний текст звернення
чит. на сайті назети «Вишгород» www.vyshgorod.
in.ua).
Мова — духовний стрижень народу, тож ідея
пластунки Анни Павленко створити безкоштовні
курси української мови для всіх охочих вивчити
або вдосконалити її отримала безумовну під-

тримку всіх присутніх на засіданні круглого столу. Із 2012 року цей волонтерський проект діє у
20 містах України. Співкоординатор безкоштовних курсів української Катерина Мельник розповіла про групи у Маріуполі, Чернігові, Херсоні,
Кіровограді (для держслужбовців), вимушена
переселенка з Луганщини Дора Тимошевська
— про свій досвід викладання на 1-2-місячних
курсах перепідготовки.
Відрадно, що найбільше пропозицій було від
молоді. Пропонували графіті з крилатих виразів
українських поетів і письменників про рідну мову
на стінах будівель і огорожах підприємств, на
набережній Київського водосховища, на лавочках (їх, до речі, можна зробити й «музичними»).
Зголошувалися на лекції «Як не треба говорити». Обговорили механізм функціонування безкоштовних курсів української.
Максим Кобєлєв (067-733-76-02; e-mail:
maximaximums@gmail.com), редактор порталу
мовної політики (www.language-policy.info), запропонував запозичити досвід Київради, яка
визначила відсоток рекламної площі на соціальну рекламу (перша «хвиля» — 30 макетів,
1- біг-бордів та 40 сіті-лайтів). І якщо це потребує
певних коштів, то програмне забезпечення українською мовою робочих комп’ютерів у міській,

Ольга ДЯЧЕНКО
Ви чули, як говорить Чілачава,
Який в грузина мелодійний спів?
То де ж, вкраїнці, ваша гордість, слава,
Що нехтуєте мовою батьків?
Грузинський син на українськім полі
Добротні зерна дружби засіва.
Хто ж, українці, ниву нам прополе,
Коли свого не сієте зерна?
районній радах та відділах райдержадміністрації
— справа реальна.
Під час обговорення місця і періодичності
таких курсів запропонували звернутися до місцевої влади та громадських організацій щодо
приміщення: це може бути і мала зала адмінбудинку, і бібліотека, і Центри творчості, і районна
організація Товариства Червоного Хреста України, і міська рада ветеранів. Викладачів-волонтерів теж не бракуватиме. Місцеві ЗМІ пообіцяли
інформаційну підтримку на сторінках друкованих видань, у передачах радіо та на сайтах. А
першими учнями можуть стати держслужбовці
— охочі до вдосконалення ділового мовлення.
Координатор проекту — Степанія Сідляр
(067-603-54-81).

Чому і як я перейшов з російської на українську мову
Володимир ЛЯХ
За написання цієї статті
я взявся, аби виконати обіцянку, дану читачам газети
«Вишгород». Але спочатку — невеличка передісторія. Так склалися обставини,
що перших шість класів я
навчався в російській школі,
у тому числі і в Росії. І тільки
сьомий клас закінчив у шкоЛист у номер лі українській, після повернення в Україну з Уралу.
Принагідно зауважу, що закінчив сьомий клас
я з похвальною грамотою, успішно здавши випускний іспит, у тому числі і з української мови та літератури, що дало мені право без вступних іспитів
бути зарахованим на навчання до Кременчуцького технікуму залізничного транспорту.
У технікумі навчання відбувалось російською.
Після здобуття диплому я встиг усього два місяці попрацювати майстром у вагонному депо на
Луганщині, звідки у 1955 році був призваний на
строкову військову службу у ВМФ (Військово-морський флот) терміном на п’ять років. Щоправда,
у 1956-му термін служби скоротили до чотирьох
років. У совєцькому (а по суті російському) війську
службовою мовою була — вгадайте яка?..
Знову ж таки, так склалися обставини, що
по завершенні строкової служби я розпочав виробничу діяльність у системі Міненерго СРСР, де
діловою мовою панувала всуціль російська. І так
тривало до тих пір, аж поки у 1992 році я не вийшов на пенсію, здавалося б, уже остаточно зросійщений.

Влас. інф.

5

«І на оновленій землі…»

Марина КОЧЕЛІСОВА

Дарувало
«Джерело»

2016 року

Але упродовж усього життя моя душа і моя
свідомість залишалися українськими.
І я бачив, якими методами і якими темпами
відбувається окацаплення українського народу,
представником якого є і я, ваш покірний слуга,
причому — українець з діда-прадіда.
А, усвідомивши ті методи і темпи, я відчув, що
у моїй душі оселився страх. Страх за те, що з такими методами за якихось 30-40 років українців в
Україні майже не залишиться, бо всі будуть омоскалені. А потім страх змінився на пекучий сором
від того, що до цього омоскалення я теж певною
мірою причетний, свідомо чи несвідомо. І це стало остаточним аргументом для мого рішення: повернутися до рідних витоків, до рідних джерел, до
прадідівської мови роду нашого українського.
Але, якщо б я сказав, що перелаштування відбулося легко і просто, це не було би правдою. Бо
за старою інерцією думка у голові з’являлася у російськомовному варіанті, а мені треба було швидко подумки перекласти цю думку на українську
і вже тільки потім виголошувати. Усе це — дуже
незручно було.
І тоді я інтуїтивно знайшов спосіб, як зробити свою українську мову невимушеною і природною. Чи йду кудись, чи щось роблю, а голова тим
часом працює. Тільки не так, як їй заманеться. А
цілеспрямовано — на вдосконалення розмовної
практики.
Мушу сказати, що я усе доросле своє життя
передплачував українські газети і журнали, і, безсумнівно, це сприяло накопиченню лінгвістичного багажу, хоч до певного часу і пасивного. Але
у потрібний час це стало мені у великій пригоді. І
саме завдяки цьому у мене процес адаптації, або,
як зараз прийнято говорити — мовної реабіліта-

Жіночі посмішки
у перший день весни

У перший день весни яскравим музичним дійством привітали жінок
міста з наступаючим святом 8 Березня вихованці Вишгородського міського Центру творчості «Джерело» – переможці та лауреати обласних,
всеукраїнських та міжнародних конкурсів.
На вході в актову залу кожну гостю зустрічали квітами (фінансова підтримка міських депутатів Олександра Семенова та Сергія Пінчука )і листівками ручної роботи від вихованців студії «Золоті ручки» Олени Кольвах і студії творчості
«Ра» Ольги та Олени Ралко. А далі гості поринали у світ музики і танцю, теплих
слів від ведучих Юрія Ушакова та Анни Франко про Жінку-Матір, Трудівницю і
Берегиню роду, Жінку, що, як і Весна, дарує життя і дає натхнення. Від Вишгородського міського голови Олексія Момота вітав жіноцтво його заступник Олексій Рачинський, побажавши миру і радості, шани від чоловіків і дітей.
Після кожного художнього номера зала вибухала вигуками «браво!», «молодці!» і розквітала жіночими посмішками. Саме їх джерелята і хотіли подарувати прекрасній половині людства в перший день весни.

ції — пройшов безболісно і у стислий термін: за
півтора-два місяці я вже почувався повноцінним
українцем. Але душа й зараз болить за Україну і
українців, яким «нєвсьоліравнонакакомязикєговоріть?» Та ні, друзі, не все одно.
Хочу навести висловлювання Олександра
Башти, опубліковане у Фейсбуці: «Якщо нація
втратить свою територію, то завжди у неї буде
ще шанс та можливість повернути собі свої землі!
Якщо нація втрачає свою мову..., то у неї ніколи
вже не буде своїх територій! Якщо ти цього не розумієш, то будеш вічно чиїмось рабом».
Від себе додам: і не тільки ти, але і твої діти,
онуки і правнуки. Любі мої москвомовні українці,
якщо ви хочете добра нашій Батьківщині і власним
нащадкам, не вагайтесь, а переходьте на рідну
мову. Бо, по-перше, це є закономірною необхідністю, по-друге, ви станете самими собою і отримаєте можливість і право для власної самоповаги. І не
забувайте про те, що рідна мова є найефективнішою зброєю для захисту своєї Батьківщини.
Усім читачам щиро бажаю міцного здоров’я,
тілесного і, що найголовніше, — духовного.
І, насамкінець, одне невеличке зауваження.
Усе, що міститься у цьому моєму дописі, стосується насамперед українців, які послуговуються
чужою мовою. Що стосується етнічних росіян, то
можу повідомити, що серед мешканців м. Вишгорода у мене дуже багато знайомих, з якими при
зустрічі ми говоримо кожен своєю мовою і дуже
легко розуміємо одне одного. Це означає, що у
цих росіян наявне пасивне володіння нашою мовою. А от дітям і онукам варто було б сприяти,
щоби вони опанували вільне володіння розмовною українською. У майбутньому це позбавило б
їх від багатьох можливих проблем.

Квітучі
наші жінки!
Будьте
завжди
здоровими і щасливими,
вродливими
і
мудрими,
ніжними
і
веселими, привітними і чарівними!
Нехай у вашому життєвому саду
завжди квітнуть найщиріші почуття
любові і дружби, зрошувані пречистим бажанням творення добра.
Хай здійсниться все задумане, але
ніколи не зміліло джерело бажань.
Нехай вас Бог оберігає від усіх негараздів.
Голова ГО «Вишгород – наш дім»
Володимир ЛІСОГОР

ЕКОпроект
Олена РАЛКО
29 лютого пройшли ЕКОлекції у
5-х класах гімназії «Інтелект», у 6-х
та 7-му класах ВЗОШ «Сузір’я». Таким чином стартував перший етап
ЕКОпроекту «Зробимо Вишгородщину чистою!» (Команда ЕКОпроекту
дякує адміністраціям шкіл та вчителям за допомогу.)
Школярі були активними в конкурсах та дізналися про маленькі кроки до
чистого довкілля, які може зробити кожен: зменшити кількість сміття, що йде
на звалище, сортуючи та використовуючи вторсировину повторно;
пластикову пляшку після використання скрутити, щоб вона займала

Володимир ЛЯХ:
Пропонуючи надрукувати цього вірша у
нашій газеті, я плекаю надію на те, що,
можливо, хтось із козацьких нащадків
у цьому вірші упізнає себе — і це стане
поштовхом, стимулом — покінчити зі статусом блудного сина та спонукає до повернення у рідну мовну стихію.
***
Володимир ШОВКОВИЧНИЙ
(поет, письменник, публіцист)
Я — украинец, до седьмых колен,
Прапрадед мой шелками шит на Сечи.
И ни чужбина, ни турецкий плен
Его козацкой не лишили речи.
Мне этот клад передавал отец
И мама с молоком передавала.
И пил я нежность их родных сердец,
И их любовь стихом во мне звучала.
Но закружило. На моей щеке
Густой щетиной прорастали годы.
И стих на украинском языке
Я не пою, и не в угоду моде.
Я растерял, как воду из горсти,
Тот клад, что сохранил в неволе прадед, —
Не знаю языка, сказать по правде…
Простите, сыновья, и, дочь, прости.
Прости мене, прапрадіде-козаче,
Прости мене, мій споконвічний краю,
За те, що на чужинській мові плачу
Об тім, що мови рідною не знаю.

Краса із… сміття
менше місця в смітнику; утилізовувати
батарейки у спеціальних пунктах прийому, які є в багатьох магазинах (одна
маленька батарейка забруднює грунт на
периметрі 20 метрів); здавати папір на
вторпереробку; для води, соку тощо використовувати багаторазові екопляшки.
А як іще можна використовувати
вторсировину?
Пропонуємо дітям віком 9-17 років
проявити творчий підхід та взяти участь
у конкурсі «Дизайн скульптури з вторсировини».
Умови конкурсу та цікаві екопоради:
vk.com/cleanuptown
facebook.com/groups/
cleanuptown/
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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 , 7 БЕ Р Е З НЯ
КАНАЛ 1+1
06:20 «ТСН-Тиждень»
07:50, 09:10, 10:45
«Мiняю жiнку - 2»
12:00, 13:05, 14:00
«Сiмейнi мелодрами - 5»
12:55 «10 хвилин з
Прем’єр-мiнiстром»
15:00, 17:15 Т/с «Величне
столiття. Роксолана - 2»
19:30 ТСН
20:30 «Секретні
матеріали - 2016»
21:00 Т/с «Хазяйка»
22:00 Комедiя «Кохання у
великому мiстi - 3»
23:45 Комедiя
«Божевiльне весiлля»
УТ-1
07:50, 08:25 Смакота
08:00 Золотий гусак
09:45 Бiатлон.
Чемпiонат свiту. Гонка
переслiдування 12,5 км.
Чоловiки
10:40 Бiатлон.
Чемпiонат свiту. Гонка
переслiдування 10км.
Жiнки
11:50 Н. Матвiєнко. «Ми
єдинi, i Україна в нас
одна»

15:00 Х/ф «Як вкрасти
«Поцiлунок»
17:00 Вiкно в Америку
17:55 Х/ф «Секрет озера
Ерроу»
19:30 РЕ:ФОРМА
20:00 Перша шпальта
20:30 Книга ua
21:00 Новини
21:50 Подорожнi
23:00 Концерт «Мамо,
вiчна i кохана»
ТРК «УКРАїНА»
06:00 Подiї тижня з
Олегом Панютою
06:50, 07:15, 08:15 Ранок
з Україною
07:00, 08:00, 09:00, 15:00,
19:00 Подiї
09:15 Т/с «Умови
контракту 2»
13:15, 15:30 Т/с
«Лжесвiдок»
17:30, 19:45 Т/с
«Громадянин Нiхто»
22:30 Т/с «Вiйна і мир»
ТОНіС
06:30 Х/ф «Цирк»
11:10 Х/ф «Втручання
мами»
13:30 «Зимою i лiтом

мандруємо свiтом»
13:50 Сiм чудес України.
Чигирин
15:50 Водне життя
17:00 14-ий фестиваль
«Мелодiя двох сердець»
19:30 Євромакс
20:00 «Цивiлiзацiя
Incognita»
20:15 «Кумири»
20:35 «Свiтськi хронiки»
21:00 Концерт М.
Поплавського «Мамо,
вiчна i кохана»
22:10 Х/ф «Жовтий
Роллс-Ройс»
00:30 «Вихiдний, пiсля
опiвночi»
ТЕТ
06:45 М/с «Пiдлiтки
мутанти черепашки
нiндзя»
07:10, 10:05 М/с «Клуб
Вiнкс: Школа чарiвниць»
07:35 М/с «Чагiнгтон»
08:00 Мультик з Лунтиком
11:00 М/с «Пригоди
Котигорошка та його
друзiв»
12:10 Х/ф «Стоптанi
туфельки»
13:20 Вiталька. 8 березня

14:35 Казки У
23:00 Т/с «Свiтлофор»
00:00 Дайош молодьож!
СТБ
06:15, 16:00 «Все буде
добре!»
08:15 «Зiркове життя»
10:10 «Битва
екстрасенсiв.
Апокалiпсис»
12:40 Х/ф
«Домробiтниця»
14:20 «Битва
екстрасенсiв»
18:00, 22:00 «ВiкнаНовини»
18:30 Т/с «Коли ми
вдома»
20:00 «Слiдство ведуть
екстрасенси»
22:35 «Детектор брехнi 9»
23:35 «Один за всiх»
НТН
08:45 Х/ф «Принцеса на
бобах»
10:50, 17:35 Т/с
«Детективи»
12:25 Х/ф «Щоденник
кар’єристки»
14:00, 21:30 Т/с «CSI:
Маямi - 8»

15:50 Т/с «Морський
патруль»
19:00, 23:15 «Свiдок»
19:30 Т/с «Кулагiн та
партнери»
23:45 Т/с «Без обмежень»
НОВИЙ КАНАЛ
06:10, 08:20 Kids Time
06:12 М/с «Губка Боб Прямокутнi Штани»
08:22 Т/с «Бiблiотекарi»
17:00 Х/ф «Великий»
19:00 Ревiзор
21:55 Страстi за
ревiзором
00:15 Х/ф «Убити Бiлла»
МЕГА
06:50 Д/ф «Жертви
краси»
09:20 Мiстична Україна
11:00 Україна: забута
iсторiя
11:50, 20:50 Жiнки, якi
змiнили свiт
12:40 Жаклiн Кеннедi
13:30 Пiдводний рай
16:10 Неймовiрнi парки
17:00 У пошуках пригод
17:50 Далеко i ще далi
18:50 Вода: жива i мертва
19:50 Хто з’їв наше

м’ясо?
22:30 Келлi: княгиня
Монако
23:30 Покер
ТРК «КИїВ»
08:00 «Ранок по-київськи»
09:30 «Київ музика»
13:00, 22:30 «Служба
порятунку»
13:30 «Київськi iсторiї»
14:00 «Прогулянки
мiстом»
14:30 «Життєвi iсторiї»
15:00, 17:00, 19:00, 21:00,
23:00 «СТН»
15:10, 16:20, 17:10 «У
центрi уваги»
16:00 «Мультляндiя»
18:50 «Паспортний стiл»
19:20, 21:25 «Столиця»
22:55 «Українська
Нацiональна Лотерея»
23:20 «Якiсне життя»
K1
06:00 «Свати бiля плити»
07:40 «Чи знаєте ви,
що...»
08:10 «Мультфiльми від
Ворнер»
09:00 Т/с «90210. Нове
поколiння»

10:40, 19:10 «Орел i
Решка. Шопiнг»
12:20 Т/с «Дикий ангел»
14:00 «Орел i Решка»
15:00 «Орел i Решка.
Ювiлейний сезон»
16:00 «Файна Юкрайна»
18:15 «Розсмiши комiка»
21:00 «Орел i Решка.
Ювiлейний 2»
22:00 Х/ф «Блондинка i
блондинка»
23:50 «КВН»
ІНТЕР
08:30 Х/ф «Дiамантова
рука»
10:30, 12:25 Х/ф
«Найчарiвнiша та
найпривабливiша»
12:00, 14:00, 16:00, 17:40
Новини
12:40, 14:20 Х/ф «Її
серце»
15:05, 16:15 «Жди меня»
18:05, 19:05 «Стосується
кожного»
20:00 «Подробицi»
21:00 Т/с «Запитайте в
осенi»
22:40 Т/с «Шлюб за
заповiтом 2. Повернення
Сандри»

ICTV
06:40 Факти тижня
08:35 10 хвилин з
Прем’єр-мiнiстром
України
08:45 Факти. Ранок
09:15 Надзвичайнi
новини. Пiдсумки
10:05 Труба мiстера
Сосиски
11:00 Без гальм!
11:35 М i Ж
12:00 Дивитись усiм!
12:45, 15:45 Факти. День
13:10 Х/ф «Днi грому»
15:20, 16:20 Х/ф
«Трансформери-3.
Темний бiк Мiсяця»
18:45, 21:05 Факти. Вечiр
19:20 Надзвичайнi
новини
20:20 Патрульнi.
Цiлодобово. Програмадайджест
21:25 Т/с «Винищувачi»
22:20 Х/ф «Кохання у
великому мiстi»
5 КАНАЛ
07:10, 07:32, 08:10,
08:25, 08:35, 09:15, 09:35
Iнформацiйний ранок на

5 каналi
07:30, 08:30, 09:30, 10:30,
11:30, 12:30, 13:30, 14:30,
15:30, 16:30, 17:30, 23:30
Час: Важливо
10:10, 10:32, 11:10, 11:32,
12:32, 14:32 Наживо:
прес-конференцiя щодо
ситуацiї у зонi АТО
15:15, 15:32, 16:10,
16:32, 17:12, 17:32
Україна - понад усе!
(телемарафон)
18:20 Цикл «Дзеркало
iсторiї»
19:50 Час. Пiдсумки дня
22:15 Стоп корупцiї!
23:32 Кордон держави
2+2
09:00 «Українськi
сенсацiї»
10:00 Д/п «Помста
природи»
13:00 «Top Gear»
14:00 «Вiдеобiмба»
15:00 Х/ф «Ласкаво
просимо до раю»
17:10 Х/ф «РЕД»
19:20 Т/с «Мисливцi за
релiквiями»
21:10 Х/ф «Бандитки»
23:00 Х/ф «Греберси»

ВI В ТО Р О К , 8 БЕ Р Е З НЯ
КАНАЛ 1+1
06:00 Анiме «Пухнастi
проти зубастих»
07:05, 19:30 ТСН
08:15 Комедiя «Кохання у
великому мiстi - 3»
10:00 «Мiняю жiнку - 2»
11:15, 12:45, 14:00
«Мiняю жiнку - 3»
15:40 Комедiя «Дiвчата»
17:35 Комедiя «Iван
Васильович змiнює
професiю»
20:15 «1+1 удома: 8
Березня»
22:20 «Концерт О.
Пономарьова «Я люблю
тебе...»
23:40 Комедiя «Пiнгвiни
мiстера Поппера»
УТ-1
07:50, 08:25 Смакота
08:00 Золотий гусак
09:15 Х/ф «Як вкрасти
«Поцiлунок»
11:15 Концертна
програма. В Павлик
13:25 Х/ф «Секрет озера
Ерроу»
15:20 Фольк-musiс. Для
вас, жiнки!

16:20 Путiвник прочанина
16:35 Подорожнi
17:30 Т/с «Бiлявка»
21:00 Новини
21:50 Вiйна i мир
23:00 «Шлягер року. Для
тебе, кохана...»
ТРК «УКРАїНА»
06:10 Зоряний шлях
07:00, 08:00, 09:00, 15:00,
19:00 Подiї
07:15, 08:15 Ранок з
Україною. 8 березня
09:15 Т/с «Умови
контракту 2»
13:15, 15:20, 17:30, 19:45
Т/с «Громадянин Нiхто»
22:30 Т/с «Вiйна й мир»
ТОНіС
06:30 Х/ф «Втручання
мами»
10:00, 15:00 Дика
природа Нiмеччини
11:10 «Вiдлуння»
11:50 Мюзикл «Реальна
iсторiя Попелюшки»
13:45 Дика Пiвденна
Африка
16:10 Орбiта М.
Поплавського

17:00 14-ий фестиваль
«Мелодiя двох сердець»
19:30 «Вiд хiта до хiта».
А. Конда
20:00 «Сальваторе
Адамо. Снiг, що не
розтане нiколи»
21:00 «Мiшель Мерсьє.
Заручниця кохання»
22:00 Х/ф «Знаменитi
любовнi iсторiї»
00:10 «Вихiдний, пiсля
опiвночi»
ТЕТ
06:45 М/с «Пiдлiтки
мутанти черепашки
нiндзя»
07:10, 10:05 М/с «Клуб
Вiнкс: Школа чарiвниць»
07:35 М/с «Чагiнгтон»
08:00 Мультик з Лунтиком
11:00 Х/ф «Золота гуска»
12:45 Вiталька. 8 березня
14:00 Панянка-селянка
23:00 Т/с «Свiтлофор»
00:00 Дайош молодьож!
СТБ
06:20, 16:00 «Все буде
добре!»
08:20 «Зiркове життя»

10:15 «Битва
екстрасенсiв.
Апокалiпсис»
12:55 «МастерШеф»
18:00, 22:00 «ВiкнаНовини»
18:30 Т/с «Коли ми
вдома»
20:00, 22:45 «Кохана, ми
вбиваємо дiтей»
23:45 «Один за всiх»
НТН
06:20 Х/ф «Дiвчина без
адреси»
08:00 Х/ф «Бережiть
жiнок»
10:10, 17:20 Т/с
«Детективи»
11:45, 19:30 Т/с «Кулагiн
та партнери»
13:50, 21:30 Т/с «CSI:
Маямi - 8»
15:35 Т/с «Морський
патруль»
19:00 «Свiдок»
23:00 Х/ф «Осiнь у НьюЙорку»
НОВИЙ КАНАЛ
06:10 М/с «Губка Боб Прямокутнi Штани»

07:25 М/ф «Кiт Грiм i
зачарований будинок»
09:10 Х/ф «Павутина
Шарлотти»
11:10 Х/ф «Занадто крута
для тебе»
13:10 Х/ф «Простушка»
15:15 Х/ф «Бiзнес заради
кохання»
16:55 Х/ф «Чого хоче
дiвчина»
19:00 Серця трьох-3
21:50 Т/с «Київ вдень i
вночi»
22:35 Х/ф «Убити Бiлла 2»
МЕГА
06:50 Д/ф «Вакцини.
Бiзнес на страху»
07:40 Паралельний свiт
09:20 Мiстична Україна
11:00 Хто з’їв наше
м’ясо?
11:50, 20:50 Жiнки, якi
змiнили свiт
12:40 Д/ф «Мерлiн
Монро»
13:30 Пiдводний рай
17:00 У пошуках пригод
17:50 Далеко i ще далi
18:50 Справжня iсторiя
лiкiв

19:50 Вода: жива i мертва
22:30 Кохання Гiтлера
23:30 Вражаюче вiдео
ТРК «КИїВ»
08:00 «Ранок по-київськи»
09:30 «Київ музика»
13:00, 16:00, 03:30
«Мультляндiя»
13:20 «Мамо, вiчна i
кохана»
15:00, 17:00, 19:00, 21:00,
23:00 «СТН»
15:10, 16:20, 17:10 «У
центрi уваги»
19:20, 21:25 «Столиця»
22:30 «Київськi iсторiї»
22:55 «Українська
Нацiональна Лотерея»
23:20 «Життєвi iсторiї»
23:50 «Громадська
приймальня»
K1
06:00 «Свати бiля плити»
06:30 «TOP SHOP»
07:40 «Чи знаєте ви,
що...»
08:10 «Мультфiльми від
Ворнер»
09:00 Т/с «90210. Нове
поколiння»

10:40 «Орел i Решка.
Шопiнг»
12:20 Т/с «Дикий ангел»
14:00, 20:10 «Орел i
Решка»
15:00, 21:00 «Орел i
Решка. Ювiлейний 2»
15:50 «Орел i Решка.
Невидане»
18:40 М/ф «Кунг-фу
Панда»
22:00 «КВН на БIС»
23:00 Т/с «Доктор Хаус»
ІНТЕР
06:15 Д/ф «50 рокiв без
Ахматової»
07:15 Х/ф «Найчарiвнiша
та найпривабливiша»
09:00, 21:00 Т/с
«Запитайте в осенi»
10:50 Т/с «Тiльки не
вiдпускай мене»
14:40 Концерт «Поговори
зi мною, мамо»
16:10 Т/с «Ключi вiд
щастя»
20:00 «Подробицi»
22:40 Т/с «Шлюб за
заповiтом 2. Повернення
Сандри»
00:35 Т/с «Так далеко, так

близько»
ICTV
06:30 Ранок у великому
мiстi
08:45 Факти.
Ранок
09:15, 19:20 Надзвичайнi
новини
10:05, 20:20
Громадянська оборона
12:05, 13:20 Х/ф «Кохання
у великому мiстi»
12:45, 15:45 Факти. День
14:25, 16:20 Х/ф
«STARПерцi»
16:50, 21:25 Т/с
«Винищувачi»
17:45, 18:20 Т/с
«Патрульнi»
18:45, 21:05 Факти. Вечiр
22:15 Т/с «Вiддiл 44»
23:15 Х/ф «Iноземець»
5 КАНАЛ
07:10, 07:32, 08:10,
08:25, 08:35, 09:15, 09:35
Iнформацiйний ранок на
5 каналi
07:30, 08:30, 09:30, 10:30,
11:30, 12:30, 13:30, 14:30,
15:30, 16:30, 17:30, 23:30,

00:00 Час: Важливо
10:10, 10:32, 11:10,
11:32, 12:32 Наживо:
прес-конференцiя щодо
ситуацiї у зонi АТО
15:15, 15:32, 16:10,
16:32, 17:19, 17:32
Україна - понад усе!
(телемарафон)
18:20 Цикл «Дзеркало
iсторiї»
19:50 Час. Пiдсумки дня
22:10 Стоп
корупцiї!
23:32 Агрокраїна
2+2
06:35 «Нове Шалене
вiдео по-українськи»
07:35, 11:25 «Облом.UA.»
09:00, 01:10 Д/п «Помста
природи»
12:25 «Вiдеобiмба»
13:55, 19:20 Т/с
«Мисливцi
за релiквiями»
15:45 Х/ф «Новий
хлопець моєї мами»
17:40 Х/ф «Бандитки»
21:10 Х/ф «РЕД»
23:20 Х/ф «Чужi на
дикому заходi»

С Е Р Е ДА , 9 Б Е Р Е З НЯ
КАНАЛ 1+1
06:00, 07:00, 08:00, 09:00,
12:00, 16:45, 19:30, 23:15
ТСН
06:45, 07:10, 07:45, 08:10,
09:10 «Снiданок з 1+1»
07:35 «Маша i ведмiдь»
09:30, 11:00, 12:20, 13:10
«Мiняю жiнку - 3»
14:45 «Сiмейнi
мелодрами - 5»
15:45 Т/с «Торговий
центр»
17:10 Т/с «Величне
столiття. Роксолана - 2»
20:30 «Секретні
матеріали - 2016»
21:00 Т/с «Хазяйка»
22:00 «Одруження
наослiп 2»
УТ-1
06:00, 07:00, 08:00, 13:00,
18:30, 21:00 Новини
07:50, 08:25 Смакота
09:20 Д/ф «I я, таки,
живий»
10:40 «План на завтра» з
Анастасiєю Рiнгiс
11:30 РЕ:ФОРМА
12:00 Засiдання КМУ

16:25 Бiатлон. Чемпiонат
свiту. Iндивiдуальна гонка
15 км. Жiнки
18:55 Про головне
19:30 Т/с «Мафiоза»
20:30 Вересень
21:30 Новини. Спорт
21:50 Слiдство. Iнфо
22:40 Мегалот
23:00 Пiдсумки
23:25 Тепло. Ua
ТРК «УКРАїНА»
07:15, 08:15 Ранок з
Україною
10:10, 19:45 «Говорить
Україна»
11:00 Реальна мiстика
13:00 Агенти
справедливостi
13:55, 15:20, 21:00 Т/с
«Громадянин Нiхто»
16:20 Глядач як свiдок
18:00 Т/с «Не зарiкайся»
23:00 Подiї дня
23:30 Т/с «C.S.I.. Мiсце
злочину Майамi»
ТОНіС
06:00 Х/ф «Я люблю»
09:50, 18:15 Твiй дiм

10:00, 16:50 «Алло,
лiкарю!»
11:15 Мисливцi за
нацистами
13:00 «Мистецькi iсторiї.
Концерт до 200-рiччя
вiд дня народження Т.
Шевченка»
15:00, 18:30, 21:00
«Соцiальний пульс»
15:40 «Р. Нахапетов: вiд
П’ятихаток до Голлiвуду»
17:45 «Донбас:
перезавантаження»
19:00 В гостях у Д.
Гордона. Е. Ханок
20:00 Д/ф «Вирiшальнi
битви Другої свiтової
вiйни»
21:20 DW- новини
21:40 Глобал-3000
22:10 Концерт
М. Поплавського
«Шевченкiвський вечiр»
23:30 Океан-ВЕТ
00:00 Натхнення

08:00 Мультик з Лунтиком
11:10 Х/ф «Йоринда i
Йорингель»
12:20 Т/с «Та, що
говорить з привидами»
14:00 Одного разу пiд
Полтавою
23:00 Т/с «Свiтлофор»
00:00 Дайош молодьож!

ТЕТ
07:10, 10:05 М/с «Клуб
Вiнкс: Школа чарiвниць»
07:35 М/с «Чагiнгтон»

НТН
08:30 Ранковий «Свiдок»
09:00 «Кримiнальнi
справи»

МЕГА
07:30 Вражаючi кадри
08:20 Iгри з атомним
вогнем
12:40, 19:50
Суперкораблi
13:30 Правила життя
14:20 Правда життя

Європи УЄФА. «Шахтар» «Андерлехт»
23:00 Подiї дня

07:10, 10:05 М/с «Клуб
Вiнкс: Школа чарiвниць»
07:35 М/с «Чагiнгтон»
08:00 Мультик з Лунтиком
11:10 Х/ф «Братик i
сестричка»
12:20 Т/с «Та, що
говорить з привидами»
14:00 Одного разу пiд
Полтавою
23:00 Т/с «Свiтлофор»
00:00 Дайош молодьож!

09:55, 17:15 Т/с
«Детективи»
11:30, 19:30 Т/с «Кулагiн
та партнери»
13:30, 14:20 Т/с «CSI:
Маямi - 8»
14:00, 19:00, 23:15
«Свiдок»
15:20 Т/с «Морський
патруль»
21:30 Т/с «CSI: Маямi - 9»
23:45 Т/с «Без обмежень»

СТБ
08:10 «Зiркове життя»
09:55 «Кохана, ми
вбиваємо дiтей»
12:50 «МастерШеф - 2»
18:00, 22:00 «ВiкнаНовини»
18:30 Т/с «Коли ми
вдома»
19:55, 22:45 «Я
соромлюсь свого тiла 3»
00:10 «Один за всiх»

НОВИЙ КАНАЛ
07:22 Т/с «Друзi»
10:10, 21:55 Т/с «Київ
вдень i вночi»
11:05 Т/с «Щасливi
разом»
18:00 Абзац!
19:00 Серця трьох-3
22:35 Х/ф «Джанго
звiльнений»

СТБ
06:40, 16:00 «Все буде
добре!»
08:40 «Битва
екстрасенсiв.
Апокалiпсис»
11:05 «МастерШеф»
14:15 «МастерШеф.
Невiдома версiя»
18:00, 22:00 «ВiкнаНовини»
18:30 Т/с «Коли ми
вдома»
20:00, 22:45 «МастерШеф
Дiти - 5»
00:25 «Один за всiх»

09:55, 17:15 Т/с
«Детективи»
11:30, 19:30 Т/с «Кулагiн
та партнери»
13:30, 14:20, 21:30 Т/с
«CSI: Маямi - 8»
14:00, 19:00, 23:15
«Свiдок»
15:20 Т/с «Морський
патруль»
23:45 Т/с «Без обмежень»
НОВИЙ КАНАЛ
07:22 Т/с «Друзi»
10:20, 21:45 Т/с «Київ
вдень i вночi»
18:00 Абзац!
19:00 Серця трьох-3
22:50 Х/ф «Вiд заходу до
свiтанку»
00:55 Х/ф «Холостячки у
Вегасi»

15:20 Паралельний свiт
16:20 Анатомiя злочину
17:10, 20:40 Скарби зi
звалища
19:00 Дикий Таїланд
21:40 Вiн i вона. Бiй за
життя
22:30 Мисливець та
жертва
23:30 Вражаюче вiдео
ТРК «КИїВ»
07:00 «Ранок по-київськи»
09:30 «Київ музика»
10:00 «Телемаркет»
13:00, 15:00, 17:00, 19:00,
21:00, 23:00 «СТН»
13:10, 15:10, 23:50
«Громадська
приймальня»
16:00 «Мультляндiя»
16:20, 17:10 «У центрi
уваги»
19:20, 21:25 «Столиця»
22:30 «Мiсто добра»
22:55 «Українська
Нацiональна Лотерея»
23:20 «Служба порятунку»
K1
08:10 «Мультфiльми від

Ворнер»
09:00 Т/с «90210. Нове
поколiння»
10:40, 19:10 «Орел i
Решка. Шопiнг»
11:30 «Орел i Решка.
Невидане»
12:20 Т/с «Дикий ангел»
14:00, 20:10 «Орел i
Решка»
15:00, 21:00 «Орел i
Решка. Ювiлейний 2»
16:00 «Файна Юкрайна»
18:15 «Розсмiши комiка»
22:00 «КВН на БIС»
23:00 Т/с «Доктор Хаус»
ІНТЕР
06:10, 11:15, 12:25 Д/с
«Слiдство вели... з Л.
Каневським»
07:00, 07:30, 08:00, 08:30,
09:00, 12:00, 14:00, 16:00,
17:40 Новини
07:15, 07:35, 08:10, 08:35
«Ранок з IНТЕРом»
09:20, 21:00 Т/с
«Запитайте в осенi»
13:35, 14:20, 16:15
«Сiмейний суд»
18:05, 19:05 «Стосується

кожного»
20:00 «Подробицi»
22:40 Т/с «Шлюб за
заповiтом 2. Повернення
Сандри»
ICTV
06:30 Ранок у великому
мiстi
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:20 Надзвичайнi
новини
10:00 Громадянська
оборона
12:00, 13:20, 22:20 Т/с
«Вiддiл 44»
12:45, 15:45 Факти. День
13:35 Патруль.
Самооборона
14:35, 16:20 Х/ф
«Iноземець»
16:50, 21:25 Т/с
«Винищувачi»
17:45, 18:20 Т/с
«Патрульнi»
18:45, 21:05 Факти. Вечiр
20:20 Секретний фронт
23:15 Х/ф «Тiнь якудзи»
5 КАНАЛ
10:10, 10:32, 11:10,

11:32, 12:32 Наживо:
прес-конференцiя щодо
ситуацiї у зонi АТО
15:15, 15:32, 16:10,
16:32, 17:20, 17:32
Україна - понад усе!
(телемарафон)
19:50 Час. Пiдсумки
дня
23:32 Машина часу
2+2
09:20 Д/п «Знищенi за
мить»
10:15 Д/п «Зброя
майбутнього 3»
11:10 Х/ф «Новий
хлопець моєї мами»
13:00, 20:20 Т/с
«Мисливцi
за релiквiями»
13:55 Т/с «Iнспектор
Алекс»
16:05 «Вiдеобiмба»
18:10 «Секретнi
матерiали»
18:30, 23:30 «Спецкор»
19:00, 00:00 «ДжеДАІ»
19:20 «Люстратор 7,62»
21:20 Х/ф «Ласкаво
просимо до раю»

Ч Е ТВ Е Р , 1 0 БЕ Р Е З НЯ
КАНАЛ 1+1
06:00, 07:00, 08:00, 09:00,
12:00, 16:45, 19:30, 23:05
ТСН
06:45, 07:10, 07:45, 08:10,
09:10 «Снiданок з 1+1»
07:35 «Маша i ведмiдь»
09:30, 11:00, 12:20, 13:00
«Мiняю жiнку - 3»
14:45 «Сiмейнi
мелодрами - 5»
15:45 Т/с «Торговий
центр»
17:10 Т/с «Величне
столiття. Роксолана - 2»
20:30 «Секретні
матеріали - 2016»
21:00, 22:00 Т/с
«Хазяйка»
23:40 «Таємницi генiя
Шевченка»
УТ-1
06:00, 07:00, 08:00, 13:00,
18:30, 21:00 Новини
08:30 Паспортний сервiс
11:30 Вiйна i мир
12:15 Слiдство. Iнфо
13:15 Час-Ч
14:35 Спогади

15:25 Надвечiр’я. Долi
16:25 Бiатлон. Чемпiонат
свiту. Iндивiдуальна гонка
20 км. Чоловiки
19:25 Т/с «Мафiоза»
20:25 Д/ф «Албанськi
жiнки за власне
майбутнє»
21:30 Новини. Спорт
21:50 «Схеми» з Н.
Седлецькою
22:15 5 баксiв.net
23:00 Пiдсумки
ТРК «УКРАїНА»
06:10, 11:00 Реальна
мiстика
07:00, 08:00, 09:00, 15:00,
19:00 Подiї
07:15, 08:15 Ранок з
Україною
09:15 Зоряний шлях
10:10 «Говорить Україна»
13:00 Агенти
справедливостi
13:55, 15:20, 22:00, 23:30
Т/с «Громадянин Нiхто»
16:20 Глядач як свiдок
18:00 Т/с «Не зарiкайся»
19:45 Футбол. Лiга

ТОНіС
05:55, 07:30, 15:00, 18:30,
21:00 «Соцiальний пульс»
07:10, 21:20 DW- новини
10:00, 16:50 «Алло,
лiкарю!»
11:00, 20:00 Д/ф
«Вирiшальнi битви Другої
свiтової вiйни»
12:15 «Джаз-коло»
13:10 «Донбас:
перезавантаження»
14:00 Океан-ВЕТ
15:40, 22:10 Секрети акул
17:45 «Соцiальний
статус»
18:20 «Людина року 2015»
19:00 В гостях у Д.
Гордона. Е. Ханок
21:40 «Вiдлуння»
23:10 Дивовижний свiт
00:00 «Латинський
коханець»
ТЕТ

НТН
08:30 Ранковий «Свiдок»
09:00 «Кримiнальнi
справи»

МЕГА
08:20 Поплiчники Гiтлера
11:00 Вiн i вона. Бiй за
життя
11:50 Шукачi пригод
13:30 Правила життя

14:20 Правда життя
15:20 Паралельний свiт
17:10, 20:40 Скарби зi
звалища
18:10, 22:30
Мегамисливцi
19:00 Дикий Таїланд
21:40 У пошуках скарбiв
23:30 Вражаюче вiдео
ТРК «КИїВ»
07:00 «Ранок по-київськи»
09:30 «Київ музика»
10:00 «Телемаркет»
13:00, 15:00, 17:00, 19:00,
21:00, 23:00 «СТН»
13:10, 15:10, 23:50
«Громадська
приймальня»
16:00 «Мультляндiя»
16:20, 17:10 «У центрi
уваги»
19:20, 21:25 «Столиця»
22:30 «Прогулянки
мiстом»
22:55 «Українська
Нацiональна Лотерея»
23:20 «Київськi iсторiї»
K1

08:10 «Мультфiльми від
Ворнер»
09:00 Т/с «90210. Нове
поколiння»
10:40, 19:10 «Орел i
Решка. Шопiнг»
12:20 Т/с «Дикий ангел»
14:00, 20:10 «Орел i
Решка»
15:00, 21:00 «Орел i
Решка. Ювiлейний 2»
16:00 «Файна Юкрайна»
18:15 «Розсмiши комiка»
22:00 «КВН на БIС»
23:00 Т/с «Доктор Хаус»
ІНТЕР
06:10, 11:15, 12:25 Д/с
«Слiдство вели... з Л.
Каневським»
07:00, 07:30, 08:00, 08:30,
09:00, 12:00, 14:00, 16:00,
17:40 Новини
07:15, 07:35, 08:10, 08:35
«Ранок з IНТЕРом»
09:20, 21:00 Т/с
«Запитайте в осенi»
13:35, 14:20, 16:15
«Сiмейний суд»
18:05, 19:05 «Стосується

кожного»
20:00 «Подробицi»
22:40 Т/с «Шлюб за
заповiтом 2. Повернення
Сандри»
ICTV
06:30 Ранок у великому
мiстi
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:20 Надзвичайнi
новини
10:00 Громадянська
оборона
12:00, 13:20, 22:20 Т/с
«Вiддiл 44»
12:45, 15:45 Факти. День
13:35 Патруль.
Самооборона
14:30, 16:20 Х/ф
«Глибинна зiрка 6»
16:50, 21:25 Т/с
«Винищувачi»
17:45, 18:20 Т/с
«Патрульнi»
18:45, 21:05 Факти. Вечiр
20:20 Iнсайдер
23:15 Х/ф «Над законом»
5 КАНАЛ

10:10, 10:32, 11:10,
11:32, 12:32 Наживо:
прес-конференцiя щодо
ситуацiї у зонi АТО
15:15, 15:32, 16:10,
16:32, 17:19, 17:32
Україна - понад усе!
(телемарафон)
18:40 Вiкно в Європу
19:50 Час. Пiдсумки дня
23:32 Будемо жити
2+2
09:00, 18:10, 19:20
«Секретнi
матерiали»
09:20 Д/ф «Знищенi за
мить»
10:15 Д/п «Зброя
майбутнього 3»
11:10 Х/ф «Порушуючи
правила»
13:00 Т/с «Мисливцi за
релiквiями»
13:55, 01:15 Т/с
«Iнспектор Алекс»
16:05 «Вiдеобiмба»
20:20 Т/с «Мисливцi за
релiквiями»
21:20 Х/ф «Втеча»

ТЕЛЕпрограма

Вишгород
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Високошвидкісний Інтернет МТМ. Тел.: (093) 366-16-66; (095) 545-15-33; (098) 201-22-66
П ’Я Т Н ИЦ Я, 1 1 БЕ Р Е З НЯ
КАНАЛ 1+1
06:00, 07:00, 08:00, 09:00,
12:00, 16:45, 19:30 ТСН
06:45, 07:10, 07:45, 08:10,
09:10 «Снiданок з 1+1»
07:35 «Маша i ведмiдь»
09:30, 11:00, 12:20, 13:00
«Мiняю жiнку - 3»
14:45 «Сiмейнi
мелодрами - 5»
15:45 Т/с «Торговий
центр»
17:10 Т/с «Величне
столiття. Роксолана - 2»
20:20 «Вечiрнiй Київ
2015»
22:40 «Свiтське життя»
23:40 Х/ф «Ледi»
УТ-1
06:00, 07:00, 08:00, 13:00,
18:30, 21:00 Новини
09:25, 18:55 Про головне
10:35 Чоловiчий клуб.
Спорт
12:00 Вересень
12:30 «Схеми» з Наталiєю
Седлецькою
13:15 Час-Ч
14:35 Театральнi сезони
15:25 Вiра. Надiя. Любов
16:25 Бiатлон. Чемпiонат
свiту. Естафета 4х6 км.

Жiнки
18:15 Новини. Свiт
18:45 З перших вуст
20:30 «План на завтра» з
А. Рiнгiс
21:30 Новини. Спорт
23:00 Пiдсумки
23:20 Шлях до перемоги
ТРК «УКРАїНА»
06:10, 11:20 Реальна
мiстика
07:00, 08:00, 09:00, 15:00,
19:00 Подiї
07:15, 08:15 Ранок з
Україною
09:15 Зоряний шлях
10:10, 19:45 «Говорить
Україна»
13:15, 15:30 Т/с
«Громадянин Нiхто»
18:00 Т/с «Не зарiкайся»
21:00 Х/ф «Жило-було
кохання»
23:00 Подiї дня
23:30 Т/с «C.S.I.. Мiсце
злочину Майамi»
ТОНіС
06:15 «Вiдлуння»
07:30, 15:00, 18:30, 21:00
«Соцiальний пульс»
09:50 «Людина року -

2015»
10:00, 16:50 «Алло,
лiкарю!»
11:00, 20:00 Д/ф
«Вирiшальнi битви Другої
свiтової вiйни»
12:15 Rock Time з Петром
Полтарєвим
13:00 «Соцiальний
статус»
14:00, 23:10 Дивовижний
свiт
15:40, 22:10 Секрети акул
17:45 Щоденник комах
18:15 Твiй дiм
19:00 В гостях у Д.
Гордона. Е. Ханок
00:00 «Латинський
коханець»
ТЕТ
06:45 М/с «Пiдлiтки
мутанти черепашки
нiндзя»
07:10, 10:05 М/с «Клуб
Вiнкс: Школа чарiвниць»
07:35 М/с «Чагiнгтон»
08:00 Мультик з Лунтиком
11:00 Х/ф «Принцжабеня»
12:10 Т/с «Та, що
говорить з привидами»
13:50 Вiталька

16:10 Казки У
18:10 Х/ф «Ласкаво
просимо на борт»
20:00 Х/ф «Дiм великої
матусi 3: Який батько,
такий син»
22:00 Х/ф «Морська
пригода»
23:45 Х/ф «Везунчик»
СТБ
06:35, 18:30 Т/с «Коли ми
вдома»
07:50 Х/ф «Одружений
холостяк»
09:35 Х/ф «Дiвоча
вечiрка»
18:00, 22:00 «ВiкнаНовини»
20:00, 22:45 «Холостяк
- 6»
НТН
06:45 Х/ф «Повернення
«Святого Луки»
08:30 Ранковий «Свiдок»
09:00 «Кримiнальнi
справи»
09:55, 17:15 Т/с
«Детективи»
11:30, 19:30 Т/с «Кулагiн
та партнери»
13:35, 14:20, 21:30 Т/с

«CSI: Маямi - 9»
14:00, 19:00, 23:15
«Свiдок»
15:25 Т/с «Морський
патруль»
23:45 Т/с «Без обмежень»
НОВИЙ КАНАЛ
06:05, 07:25 Kids Time
06:07 М/с «Губка Боб Прямокутнi Штани»
07:27 Т/с «Друзi»
09:20, 19:00 Серця
трьох-3
18:00 Абзац!
21:25 Т/с «Київ вдень i
вночi»
22:20 Проект Любов
23:25 Х/ф «Чаклунка»
МЕГА
06:40, 10:10 Левиний
рейнджер
07:30 Вражаючi кадри
11:00, 21:40 У пошуках
скарбiв
11:50 Шукачi пригод
14:20 Правда життя
15:20 Паралельний свiт
16:20 Анатомiя злочину
17:10, 20:40 Скарби зi
звалища
18:10 Мисливець та

жертва
19:00 Дивовижна
Корсика
22:30 Мегамисливцi
23:30 Вражаюче вiдео
ТРК «КИїВ»
07:00 «Ранок по-київськи»
09:30 «Київ музика»
10:00 «Телемаркет»
13:00, 15:00, 17:00, 19:00,
21:00, 23:00 «СТН»
13:10, 15:10, 23:50
«Громадська
приймальня»
16:00 «Мультляндiя»
16:20, 17:10 «У центрi
уваги»
19:20, 21:25 «Столиця»
22:30 «Якiсне життя»
22:55 «Українська
Нацiональна Лотерея»
23:20 «Прогулянки
мiстом»
K1
06:30 «TOPSHOP»
07:40 «Чи знаєте ви,
що...»
08:10 «Мультфiльми від
Ворнер»
09:00 Т/с «90210. Нове
поколiння»

10:40, 19:10 «Орел i
Решка. Шопiнг»
12:20 Т/с «Дикий ангел»
14:00, 20:10 «Орел i
Решка»
15:00, 21:00 «Орел i
Решка. Ювiлейний 2»
16:00 «Файна Юкрайна»
18:15, 01:00 «Розсмiши
комiка»
22:00 «КВН на БIС»
23:00 «КВН»
ІНТЕР
06:10, 11:15, 12:25 Д/с
«Слiдство вели... з Л.
Каневським»
07:00, 07:30, 08:00, 08:30,
09:00, 12:00, 14:00, 16:00,
17:40 Новини
07:15, 07:35, 08:10, 08:35
«Ранок з IНТЕРом»
09:20 Т/с «Запитайте в
осенi»
13:35, 14:20, 16:15
«Сiмейний суд»
18:05 «Стосується
кожного»
20:00 «Подробицi»
21:00 «Чорне дзеркало»
23:30 Х/ф «Iгри патрiотiв»
ICTV

06:30 Ранок у великому
мiстi
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:20 Надзвичайнi
новини
10:00 Громадянська
оборона
12:00, 13:20 Т/с «Вiддiл
44»
12:45, 15:45 Факти. День
13:35 Патруль.
Самооборона
14:30, 16:20 Х/ф «Над
законом»
16:50 Т/с «Винищувачi»
17:45, 18:20 Т/с
«Патрульнi»
18:45, 21:05 Факти. Вечiр
20:20 Антизомбi
21:25 Дизель-шоу
23:15 Х/ф «Колонiя»
5 КАНАЛ
07:10, 07:32, 08:10,
08:25, 08:32, 09:15, 09:32
Iнформацiйний ранок на
5 каналi
07:30, 08:30, 09:30, 10:30,
11:30, 12:30, 13:30, 14:30,
15:30, 16:30, 17:30, 00:00
Час: Важливо
10:10, 10:32, 11:10,

11:32, 12:32 Наживо:
прес-конференцiя щодо
ситуацiї у зонi АТО
13:15, 14:15 День
15:15, 15:32, 16:10,
16:32, 17:12, 17:32
Україна - понад усе!
(телемарафон)
18:20 Цикл «Дзеркало
iсторiї»
19:50 Час.
Пiдсумки дня
22:15 Ток-шоу «Досвiд»
2+2
08:10, 19:00, 23:50
«ДжеДАІ»
08:30, 18:30 «Спецкор»
09:00, 18:10 «Секретнi
матерiали»
09:20 Д/п «Знищенi за
мить»
10:15, 00:10 Д/п «Зброя
майбутнього 3»
11:10 Х/ф «Втеча»
13:00 Т/с «Мисливцi за
релiквiями»
13:55 Т/с «Iнспектор
Алекс»
16:05 «Вiдеобiмба»
19:50 18 тур ЧУ з футболу
«Карпати» - «Динамо»
22:00 Х/ф «Механiк»

СУБОТ А , 12 БЕ Р Е З НЯ
КАНАЛ 1+1
06:50, 19:30 ТСН:
«Телевiзiйна Служба
Новин»
07:50 «Свiтське життя»
08:50 Т/с «Хазяйка»
13:00 «Голос країни 6»
15:40 «Вечiрнiй квартал»
17:35, 18:30 «Розсмiши
комiка 7»
20:15 «Українськi
сенсацiї»
21:15 «Лiга смiху 2»
23:25 «Вечiрнiй Київ
2015»
УТ-1
06:00 Пiдсумки
07:15 Смакота
08:10 АгроЕра. Пiдсумки
08:35, 23:45 Золотий
гусак
09:15 Word on the street
10:30 Школа Мерi
Поппiнс
11:00 М/с «Казки
Андерсена. Сучасне
прочитання»
12:45 Концертна
програма П. Табакова
15:35 Чоловiчий клуб
16:25 Бiатлон. Чемпiонат

свiту. Естафета 4х7,5 км.
Чоловiки
18:00 Т/с «Бiлявка»
21:00 Новини
21:30 Дорога до Рiо-2016
23:00 Територiя закону
23:20 Шлях до перемоги
ТРК «УКРАїНА»
07:00, 15:00, 19:00 Подiї
07:10 Зоряний шлях
09:00 Кулiнарна Академiя
О.Суханова
10:00 Вiдверто з М.
Єфросініною
11:00 Х/ф «Жило-було
кохання»
13:00 Х/ф «Доля Марiї»
15:20 Х/ф «Пiзня любов»
17:15, 19:40 Т/с «Моє
нове життя»
21:45 Х/ф «Помилки
любовi»
23:40 Т/с «Вiйна і мир»
ТОНіС
06:10 Х/ф «Спiвулька»
10:00 Д/ф «Вирiшальнi
битви Другої свiтової
вiйни»
11:10 Х/ф «Сто тисяч

доларiв на сонцi»
14:10 Сiм природних
чудес України. Говерла
14:40 Щоденник комах
15:10, 19:10 Дивовижний
свiт
16:40 М. Поплавський
«Крок до зiрок.15 рокiв»
17:10 Концерт М.
Поплавського «Крок до
зiрок.15 рокiв»
20:10 Мисливцi за
нацистами
21:00 «П’єр Рiшар.
Блазень чи король?»
22:00 Х/ф «Гнiздо
жайворонка»
00:10 «Вихiдний, пiсля
опiвночi»
ТЕТ
06:00 М/с «Смiшарики.
Новi пригоди»
08:25 М/с «Смiшарики.
Пiн-код»
09:00 Мультик з Лунтиком
09:40 М/с «Дорамандрiвниця»
10:35 М/ф «Ведмедiсусiди. Зимовi канiкули»
11:45 М/ф «Ведмедiсусiди. На порятунок!»

13:35 М/с «Маша i
Ведмiдь»
14:30 Х/ф «Везунчик»
16:15 Х/ф «Золота гуска»
18:00 Х/ф «Дiм великої
матусi 3: Який батько,
такий син»
20:00 Х/ф «Морська
пригода»
21:45 Х/ф «Ласкаво
просимо на борт»
23:35 Дайош молодьож!
СТБ
08:00 «Караоке на
Майданi»
09:00 «Все буде смачно!»
09:55, 00:05 Т/с «Коли ми
вдома»
12:15 «Холостяк - 6»
15:05 «МастерШеф
Дiти - 5»
19:00 «Україна має
талант! Дiти»
21:55 Х/ф «Iван
Васильович змiнює
професiю»
НТН
06:00 Х/ф «Загадка
Ендхауза»
07:50 Т/с «Походеньки

нотарiуса Неглiнцева»
11:30, 04:30 «Речовий
доказ»
13:50 Т/с «Детективи»
15:40 Т/с «Кулагiн та
партнери»
17:15, 19:30 «Страх у
твоєму домi»
19:00 «Свiдок»
23:00 Х/ф «Будинок мрiй»
НОВИЙ КАНАЛ
07:30 Kids Time
07:32, 09:30 Ревiзор
12:30 Страстi за
ревiзором
14:50 Х/ф «Агент Кодi
Бенкс»
16:45 Х/ф «Агент Кодi
Бенкс 2»
18:40 Х/ф «Стартрек»
21:00 Х/ф «Стартрек:
Вiдплата»
23:30 Х/ф «Убити Бiлла»
МЕГА
06:50 Д/ф «Прокляття
скiфських курганiв»
07:40 Мiстична Україна
10:30 Паралельний свiт
12:30 Вимирання
13:30 Пастка для

динозаврiв
14:30 Дивовижна Корсика
17:20, 01:40 Шукачi
скарбiв
19:10 Гола наука
21:00 Поплiчники Гiтлера
23:50 Вiра i секс
ТРК «КИїВ»
07:00 «Ранок по-київськи»
09:30 «Київ музика»
13:00 «Українська пiсня
року»
14:40 «Твiй дiм»
14:50 «Паспортний стiл»
15:00, 17:00, 19:00, 21:00,
23:00 «СТН»
15:10, 16:20, 17:10, 23:50
«У центрi уваги»
16:00 «Мультляндiя»
19:20, 21:25 «Столиця»
22:30 «Життєвi iсторiї»
22:55 «Українська
Нацiональна Лотерея»
23:20 «Прогулянки
мiстом»
K1
06:00 «Свати бiля плити»
06:30 «TOP SHOP»
07:40 «Чи знаєте ви,
що...»

08:10 «Мультфiльми від
Ворнер»
10:40 М/ф «Багз Баннi»
13:20 М/ф «Том i Джеррi.
Каратист-Охоронець»
13:30 Х/ф «Зевс i
Роксана»
15:20 «КВН»
17:20 «Розсмiши комiка»
18:15, 22:00 «Орел i
Решка. На краю свiту»
21:00 «Орел i Решка.
Шопiнг 2016»
23:00 Х/ф «Назад на
Землю»
ІНТЕР
07:45, 20:00 «Подробицi»
08:30 Х/ф «Кухарка»
10:00 Х/ф «Бережiть
жiнок»
12:30 Концерт «Поговори
зi мною, мамо»
14:20 Х/ф «Ромашка,
кактус, маргаритка»
16:10 Х/ф «Сусiди за
розлученням»
18:05, 20:40 Т/с «Птаха
у клiтцi»
22:30 Х/ф «Люблю. 9
березня»
00:05 Х/ф «Двоє пiд

дощем»
ICTV
06:25 М/с «Том i Джерi-3»
07:20 Х/ф «Лунi Тюнз:
Знову у дiї»
11:55 Патрульнi.
Цiлодобово. Програмадайджест
12:45 Факти. День
13:05 Громадянська
оборона
14:05 Iнсайдер
15:00 Х/ф «Колонiя»
16:50 Х/ф «Нестримнi»
18:45 Факти.
Вечiр
19:20 Надзвичайнi
новини. Пiдсумки
20:05 Х/ф «Нестримнi-2»
22:00 Х/ф «Нестримнi-3»
5 КАНАЛ
07:00, 08:00, 09:00, 10:00,
11:00, 12:00, 13:00, 14:00,
15:00, 16:00, 17:00, 18:00,
19:00, 22:00, 00:00 Час
новин
08:30, 09:30, 10:30, 11:30,
12:30, 13:30, 15:30, 16:30,
17:30, 18:30, 21:30 Час:
Важливо

12:32 Прес-конференцiя
щодо ситуацiї у зонi АТО
13:10 Кiно з Я. Соколовою
16:05 Особливий погляд
16:32 Фiнансовий
тиждень
17:10 Цикл «Дзеркало
iсторiї»
18:15 Фактор безпеки
20:00 Стоп
корупцiї!
21:00 Велика
полiтика
21:32 Вiкно в Америку
23:30 Спецпроект
«Останнiй мiф»
2+2
06:40 «Маски-шоу»
07:50 «Нове Шалене
вiдео по-українськи»
08:25, 13:00 «Облом.UA»
09:35 «Вайпаут»
11:55 «Top Gear»
14:00 «Вiдеобiмба»
14:20 Х/ф «Пiдiрване
сонце»
18:00 Х/ф «Повстання
андроїдiв»
19:30 Х/ф «13-й район»
21:15 Х/ф «Вiдплата»
23:00 Х/ф «Механiк»

НЕДIЛЯ , 13 БЕ Р Е З НЯ
КАНАЛ 1+1
07:00 «Однокласники»
08:00 «Українськi
сенсацiї»
09:00 Лотерея «Лотозабава»
09:40 Марiччин кiнозал.
М/ф «Маша i ведмiдь»
10:05 ТСН: «Телевiзiйна
Служба Новин»
11:00, 12:10 «Свiт
навиворiт - 5: Iндонезiя»
13:20 «Одруження
наослiп 2»
14:40 «Лiга смiху 2»
17:00 Х/ф «Води слонам!»
19:30, 05:15 «ТСНТиждень»
21:00 «Голос країни 6»
23:20 «Свiтське життя»
УТ-1
08:15 Смакота
09:15 Путiвник прочанина
13:55 Бiатлон. Чемпiонат
свiту. Мас-старт 12,5 км.
Жiнки
15:05 Чоловiчий клуб.
Спорт
16:55 Бiатлон. Чемпiонат

свiту. Мас-старт 15км.
Чоловiки
17:55 Театральнi сезони
18:30 Т/с «Бiлявка»
21:00 Новини
21:30 Прем’єр-мiнiстр
України А.Яценюк про
реформи
21:40 Перша шпальта
22:20 Книга ua
23:00 «Шлягер року. Для
тебе, кохана...»
ТРК «УКРАїНА»
09:45 Х/ф «Доля Марiї»
11:40 Т/с «Моє нове
життя»
15:10 Х/ф «Помилки
кохання»
17:00, 20:00 Т/с
«Господарка великого
мiста»
19:00 Подiї тижня з
Олегом Панютою
19:40 10 хвилин iз
Прем’єр-мiнiстром
України
21:45 Х/ф «Пiзня любов»
23:45 Т/с «Не зарiкайся»

ТОНіС
07:50 «Натхнення»
09:50, 19:00 Мисливцi за
нацистами
11:00 Х/ф «Спiвулька»
13:35 «Зимою i лiтом
мандруємо свiтом»
15:00 Дика природа
Нiмеччини
16:00 Таємницi Тихого
океану
17:30 Концерт Т.
Петриненка «Бути!»
20:00 «Цивiлiзацiя
Incognita»
20:15 «Кумири»
20:35 «Свiтськi хронiки»
21:00 Євромакс
21:35 Дивовижний свiт
22:00 Х/ф «Прощавай,
друже!»
ТЕТ
06:00, 10:35 М/ф «Школа
монстрів: Чому вампiри
закохуються?»
06:50 М/с «Пiдлiтки
мутанти черепашки
нiндзя»
07:30 Байдикiвка

Сумуємо…
40 днів тому перестало битися
добре серце дорогої для нас людини — нашого дідуся КОХНА Миколи
Олексійовича.
Наш дідусь був людиною щирою,
відвертою, товариською, грамотним
спеціалістом і діяльним практиком.
Не було питань, які б він обходив стороною на посаді директора комунального підприємства «Вишгородтепломережа» до виходу пенсію.
Він любив життя, людей, поспішав робити добро.
А ще більше він любив нас — своїх онуків, правнуків. Він замінив нам батька, який рано пішов із
життя, вчив бути справедливими, добрими, чесними,
роботящими, яким був і сам. Його руки й розум не
знали відпочинку.
Наша втрата безмірна. Ми безмежно любили нашого дідуся і вдячні йому за все, що зробив для нас.
Скільки б не минуло часу, його світлий образ залишиться в наших серцях і вічно буде в нашій пам’яті.
Внуки Андрій і Олексій,
правнуки Дімочка і Настуня БРАГАРНИКИ

08:25 М/с «Смiшарики.
Пiн-код»
09:00 Мультик з Лунтиком
09:40 М/с «Дорамандрiвниця»
11:25 М/ф «Ведмедiсусiди. Зимовi канiкули»
12:35 М/ф «Ведмедiсусiди. На порятунок!»
14:30 Х/ф «Йоринда i
Йорингель»
15:40 Вiталька
23:35 Дайош молодьож!
СТБ
06:00 «Все буде добре!»
07:55 «Холостяк - 6»
09:00 «Все буде смачно!»
11:00 «Караоке на
Майданi»
12:00 «Україна має
талант! Дiти»
15:00, 21:55 «Я
соромлюсь свого тiла 3»
17:00 «Слiдство ведуть
екстрасенси»
19:00 «Битва
екстрасенсiв»
20:40 «Один за всiх»
23:20 «Детектор брехнi 9»

НТН
06:00 Х/ф «Повернення
«Святого Луки»
07:50 Т/с «Угода»
11:15 «Страх у твоєму
домi»
13:55 Х/ф «Суєта суєт»
15:30 «Розсмiши комiка»
17:15 «Легенди карного
розшуку»
19:00 Т/с «Походеньки
нотарiуса Неглiнцева»
22:30 Х/ф «Кривава
хвиля»
НОВИЙ КАНАЛ
08:07 Т/с «Пригоди
Мерлiна»
13:35 Х/ф «Стартрек»
15:55 Х/ф «Стартрек:
Вiдплата»
18:40 Х/ф «Робокоп»
21:00 Х/ф «Поза собою»
23:10 Х/ф «Убити Бiлла 2»
МЕГА
06:50 Д/ф «Шосте
вiдчуття»
07:40 Мiстична Україна

Запрошуємо до плідної співпраці
менеджерів (супровід проектів у
телефонному режимі). Стабільна
робота в м. Вишгороді, офіційне
працевлаштування, соціальний
пакет. Запис на співбесіду:
23-32-9, з 10:00 до 17:00,
крім вихідних
ТОВ фірма «3В» за адресою: м. Вишгород, вул. Б. Хмельницького, 2 повідомляє
про зменшення Статутного капіталу у
зв’язку із виходом зі складу товариства
одного його учасника
Малому підприємству потрібна прибиральниця
(неповний робочий день).
Тел: (04596) 25-047, (096) 928-87-10

10:30 Паралельний свiт
12:30 Гола наука
14:20 Дика Польща
14:30 Дивовижна Корсика
15:20 Дикий Берлiн
17:20 Шукачi скарбiв
19:10 Вимирання
20:00 Пастка для
динозаврiв
21:00 Поплiчники Гiтлера
23:50 Вiра i секс
ТРК «КИїВ»
08:00 «Ранок по-київськи»
09:30 «Київ музика»
10:00 «Телемаркет»
13:00 «Українська мрiя
М.Попласького»
13:30 «Київськi iсторiї»
14:05 «Служба порятунку»
14:35 «Гаряча лiнiя «102»
15:00, 16:00, 17:00, 18:00,
00:00 «У центрi уваги»
18:50, 23:30 «Прогулянки
мiстом»
19:20, 21:30 «Столиця»
21:00, 23:00 «СТНтижневик»
22:35 «СТН-спорттижневик»

22:55 «Українська
Нацiональна Лотерея»
K1
08:10 «Мультфiльми від
Ворнер»
10:10 М/ф «Багз Баннi»
11:30 Х/ф «Зевс i
Роксана»
13:25 «Орел i Решка. На
краю свiту»
17:10 «Орел i Решка.
Шопiнг 2016»
18:10 «Вечiрнiй квартал»
20:00 М/ф «Як
приборкати дракона»
21:50 «КВН»
00:00 «Розсмiши комiка»
ІНТЕР
06:20 Х/ф «Бережiть
жiнок»
09:00 «Готуємо разом»
10:00 «Орел i решка.
Навколосвiтня подорож»
11:00 «Орел i Решка.
Шопiнг»
12:00 Х/ф «Люблю. 9
березня»
13:30 Т/с «Птаха у клiтцi»

17:00, 21:40 Т/с «Криве
дзеркало душi»
20:00 «Подробицi тижня»
21:30 «10 хвилин з
Прем’єр-мiнiстром»
22:30 Д/ф «Шевченко.
200 рокiв самотностi»
ICTV
08:50 Дивитись усiм!
10:15 Без гальм
10:50 М i Ж
12:10, 13:00 Х/ф
«Нестримнi»
12:45 Факти. День
14:15 Х/ф «Нестримнi-2»
16:10 Х/ф «Нестримнi-3»
18:35 10 хвилин з
Прем’єр-мiнiстром
України
18:45 Факти тижня
20:20 Х/ф «Термiнатор:
Генезис»
22:50 Х/ф «Суддя Дредд»
5 КАНАЛ
12:32 Прес-конференцiя
щодо ситуацiї у зонi АТО
18:10 «10 хвилин iз
Прем’єром»

Вважати недійсним втрачений Державний акт
на право власності на земельну ділянку (площа
1,8481 га, місцезнаходження – с. Сувид), виданий
Андрію Федоровичу БЕЗВЕРХНЬОМУ згідно з
розпорядженням Вишгородської райдержадміністрації від 23.06.2009 р. № 740, кадастровий номер 3221888000270990114
Вважати недійсним втрачений Державний акт на
право власності на земельну ділянку (площа 1,9490
га, місцезнаходження – с. Сувид), виданий Ніні Василівні КЛЕБАН згідно з розпорядженням Вишгородської райдержадміністрації від 23.06.2009 р. №
740, кадастровий номер 3221888000270990111
Вважати недійсним загублене Свідоцтво про право
власності на квартиру № 38 в буд. 5 по вул. Дніпровській у м. Вишгороді, видане 19.10.1998 р. на
ім’я Віктора Григоровича ГАЛІЧИНА, Людмили Анатоліївни ГАЛІЧИНОЇ, Ольги Вікторівни ГАЛИЧИНОЇ

ЗВАРЮВАННЯ
АВТО.
Тел: (067) 234-94-50

18:30 Вiкно в Європу
19:25 Невигаданi iсторiї
20:10 «Дзеркало iсторiї»
21:00 Час: пiдсумки
тижня з В. Гайдукевичем
21:40 Час-Time
22:30 Спецпроект
«Останнiй мiф»
2+2
08:25 «Облом.UA»
10:00 «Легенди
кiкбоксингу»
11:00 «Люстратор 7.62»
12:00 «Люстратор.
Спецпроект»
13:00 «Секретнi
матерiали»
13:50 18 тур ЧУ з футболу
«Волинь» - «Сталь»
16:00 «Цiлком таємно»
17:00 «Люстратор.
Спецпроект. Серпень
2014. Битва за
Степанiвку»
19:15 18 тур ЧУ з футболу
«Днiпро» - «Шахтар»
21:30 «ПРОФУТБОЛ»
23:15 «Гра без правил»
00:00 Х/ф «Дикий схiд»

Енергозберігаючі
вікна. Ремонт, заміна
склопакетів на
енергоефективні;
москітні сітки
м. Вишгород,
вул. Набережна, 2-б
(ЕКО-маркет).
Тел: (067) 112-41-57,
(063) 437-73-93,
profmontazh.com.ua

ХІМЧИСТКА всіх видів одягу та текстилю.
ФАРБУВАННЯ шкіри і хутра.
РЕСТАВРАЦІЯ подушок, ковдр і перин. м. Вишгород,
пров. Квітневий, 1, тел: (050) 823-34-58
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5 березня

Жіночі секрети

КОЛО жінки

2016 року

Краса від голови до п’ят

Усі жінки різні, і все-таки є те, що їх
об’єднує, дозволяючи називати красунями.
Це — привабливість.
У будь-які часи були, є і будуть жінки, краса
яких відрізняється від загальновизнаної і стоїть
поза конкуренцією, тому що вони — привабливі.
Ваш зріст не зможе стати 1,80, якщо від народження — 1,50. І сороковий розмір ноги ніколи
не стане тридцять п’ятим. Але ви можете бути
привабливою!
Що таке справжня жіноча краса? З чого вона
складається? Привабливість — це ваша індивідуальність.
Друга складова жіночої привабливості — це
догляд за собою.
Зокрема, догляд за шкірою обличчя. Для грамотного догляду за шкірою обличчя необхідно
розрізняти типи шкіри. Вона буває нормальною,
сухою, жирною і змішаною.
До двадцятип’ятирічного віку частіше зустрічається жирний або змішаний типи шкіри, а ось у
віці 40-45 років більшість уже має сухий тип. Тому
після 30-ти навіть жінкам із нормальним типом
шкіри рекомендується користуватися масками і
кремами для сухої шкіри.
Для догляду за шкірою нормального типу підходять рідкі зволожуючі креми і маски для нормального типу шкіри. А ось при догляді за сухою

шкірою обов’язкове вечірнє очищення обличчя
молочком або вершками для зняття макіяжу. Не
рекомендується умиватися водою з-під крану.
Жирний тип шкіри. Передусім, потрібне очищення обличчя не лише увечері, але і вранці.
Умиватися краще відваром або настоєм трав із
стягуючим і протизапальним ефектом. Корисно
застосовувати для умивання будь-які кисломолочні продукти (за винятком сметани). І не забувайте про маски для цього типу шкіри!
Окрім косметичного догляду, шкірі обличчя
потрібен повноцінний відпочинок, а це — міцний
сон.
Але зовнішній вигляд — не лише свіже, прекрасне обличчя, а й тіло. Тобто необхідний догляд за руками, шкірою шиї, областю декольте,
нігтями, ногами.
Шкіра шиї ніколи не буває жирною — тільки
суха або нормальна. Тому, якщо ви наносите на
шкіру шиї маски для обличчя, то використовуйте
лише ті, що призначені для нормального, а ще
краще — для сухого типу шкіри.
Шкіра рук дуже ніжна і, головне, вона не захищена жировим прошарком. А дія на неї різних
негативних чинників зовнішнього середовища
(побутова хімія, тривале перебування у воді, на
холоді і так далі) набагато інтенсивніша, ніж на
інші ділянки тіла. Тому всю домашню роботу ви-

Прекрасні працівниці культури!
З нагоди світлого весняного свята від усього серця вітаю вас і бажаю міцного здоров’я, благополуччя, радості, кохання і краси. Адже
усе найсвятіше, що дарує нам доля, пов’язане саме з вами, любі жінки.
Хай це свято зігріває надіями, а любов і віра огортають вас
і ваші родини щастям і благополуччям!
Директор Національного музею
«Битва за Київ у 1943 році»,
заслужений працівник культури Іван ВІКОВАН

Каріна КОЦЮБА,
Школа журналістики ЦТ «Дивосвіт»
ФОТО — Анастасія НЕПОКРИТОВА,
спеціально для «Вишгорода»

Останнім часом у нашій країні дуже напружена ситуація. Щороку на фронт ідуть
сотні чоловіків та жінок. Вони завойовують
мир у країні та наше щасливе життя. Вже
другий рік поспіль 1 березня у «Дивосвіті»
влаштовують мистецьку акцію «Привітай
жінку-героя».
Діти роблять листівки та малюнки з побажаннями для героїчних жінок. Адже тим, хто
перебуває у зоні АТО, не менше, як іншим,
потрібні кохання та ласка. Тому що, якими б
вони не були та де б не знаходилися, вони залишаються коханими жінками та матусями.
Юні митці зі студій «Орнамент», «Колібрі»,
«Витівки» запросили усіх разом із ними виготовити привітальні листівки і сувеніри для
жінок, які боронять нашу країну в зоні АТО.
Саме це спрямування на любов та шану
було основною тематикою і благодійного концерту. Урочисто, піднесено та гучно розпочали весняний концерт барабанщиці зі студії

«Феєрія». Цей феєричний настрій підхопили
вихованці студії хореографічних мініатюр
«Пролісок», створивши на сцені чудову композицію «Дітки-маріонетки».
Далі ініціативу підхопили учасниці музично-театральної студії «Фантазія» Марія
Джваршеішвілі, Ангеліна Дергач, Марія Ріпик,
Анастасія Гутман, виконавши пісню «Знаю я».
Українських пісень звучало того вечора
дуже багато. І кожна вирізнялася настроєм
та стилістикою — ліричні та героїчні. У піснях
діти намагалися передати свої дитячі фантазії, найзаповітніші мрії про мирну Україну, де
немає зла, панує добро, неймовірний і барвистий дивосвіт якої захоплює своєю мальовничістю та яскравістю. Виконавцям із вокальних студій «Візерунок», «Доремікс», «Соло»,
«Фантазія», якими керують Т. Литвин, О. Устінова, С. Стрелкова, Я. Кулиняк, переконливо
вдалося передати глядачам ці свої мрії.
Також багато танцювальних і гімнастичних
композицій продемонстрували юні ДИВОартисти з хореографічної студії «Ліберті», студії
пластики і танцю «Віва», студії хореографічних мініатюр «Пролісок», якими керують, відповідно, П. Лук’яненко, Д. Зав’ялова, О. Не-

Директор КП «Редакція газети «Вишгород» — Володимир Ткач
Головний редактор — Марина Кочелісова
Погляди редакції не завжди збігаються з думкою
авторів публікацій. Редакція залишає за собою
право скорочувати надані матеріали, які не
рецензують і не повертають. Відповідальність за
достовірність даних несуть автори публікацій
(рекламодавці). Матеріали, опубліковані під знаком
, друкуються на платній основі.
Останній термін надання матеріалів — середа, 13-00

P. S.

Віктор КУЧЕРУК

конуйте тільки в
гумових рукавичках.
Ноги.
Вони
теж
вимагають
щоденного догляду. Адже якщо з
босоніжок виглядатимуть загрубілі
п’яти, то ні красива зачіска, ні майстерний макіяж, ні
модний одяг вас не врятують. Робіть ванночки з
відварами трав, морською сіллю або ароматичними оліями. Вони тонізують, пом’якшують загрубілу шкіру. Якщо виконувати ці прості процедури
регулярно, шкіра на ногах грубшатиме менше.
Не забувайте про догляд і за самим тілом.
Це також обов’язкові маски (хоча би раз на тиждень), креми, ванни (з травами, ароматичними
оліями, сіллю). Головне — пам’ятайте, що приймати ванну слід не довше 15-20 хвилин. Оскільки до 20 хвилин вода чинить зволожуючу дію, а
понад 20 хвилин починає її сушити.
І, нарешті, найголовніше — це упевненість у
собі. Доки ви самі не повірите, що до біса привабливі, — оточуючі не почнуть вами захоплюватися.

тикша.
Організували цей концерт директор Вишгородського районного Центру художньої
творчості дітей, юнацтва та молоді «Дивосвіт»
Олена Андріяш, художній керівник ЦТ Олена
Титаренко та весь творчий колектив викладачів, методистів, звукорежисерів і костюмерів
цього чудового закладу.
Кожна пісня, кожен танок закликав нас
не витрачати часу на сварки, розбірки, бо ми
всі — велика дружна родина. Закохуйтесь,
дружіть, вчіться, насолоджуйтеся кожною хвилиною життя, адже дехто загинув, щоб у нас
було все найкраще! Миру і щастя усім!

Вітаємо!

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

Посіяне Весною вирощує Літо,
пожинає Осінь і куштує Зима

Ліра

Протяги

АДМІНІСТРАЦІЯ ТА ПРОФКОМ ПАТ «УКРГІДРОЕНЕРГО»
СЕРДЕЧНО ВІТАЮТЬ ЗІ СВІТЛИМ СВЯТОМ КРАСИ ТА ЛЮБОВІ
ЖІНОК-ПРАЦІВНИЦЬ ТА ЖІНОК-ВЕТЕРАНІВ ПРАЦІ ЕНЕРГЕТИКИ!
Бажаємо вам здоров’я міцного, радості, багато щасливих весен та уваги
рідних і близьких!
Хай посмішка пробудженої природи і тепло додають вам сил, упевненості в собі. Хай будуть святковими ваші будні і завжди квітне сад у душі.
Успіхів вам, гарного святкового настрою, міцного здоров’я, оптимізму та
усіляких гараздів!

«Привітай Жінку-героя»

Творча весна

Вишгород

ТИ ТАКА, ЯК І Я...
Ти така, як і я, божевільна...
Ти така, як і я, до цих пір:
То уперто сумна і повільна,
То проворна й весела без мір.
То печально прекрасна і тиха,
То відверто лукава й дзвінка, —
То вбачаєш у всьому безвихідь,
То тебе і біда не ляка.
Я це знаю… Не раз і не двічі
Проявлялась цих рис повнота,
Як тьмяніли засмучено вічі
Чи яскраво раділи вуста.
Ти така, як і я, — відшуміла,
Підупала, наморена вся, —
І безмежно упевнена в силі
Почуття, що повік не згаса.
***
Як за голкою нитка,
Я сную за тобою,
Хоч ні зиску, ні збитку
Від покори такої.
А снування зворотні,
Наче сни непривітні,
Бо без тебе самотньо
І гнітюче сирітно...

Спасибі за увагу й турботу
Багато теплих слів пролунало у восьмий день народження на адресу хору «Ветеран Вишгорода» та його керівника Ганни
Покровської. Від Вишгородської міської
ради іменинників привітав заступник міського голови Олексій Рачинський, від районної ради ветеранів – Таміла Орел, побажавши довгих літ творчої діяльності.
За увагу й турботу ми дуже вдячні
міській владі, депутатам Олександру Семенову та Сергію Жадану. Приємно, що
в нашому непростому сьогоденні є чуйні й
щиросердечні люди, такі як Олексій Момот
та його команда.
Окрема подяка колективу редакції газети «Вишгород» за уважне ставлення до
ветеранів. Тут завжди вислухають і відгукнуться на будь-яке наше прохання.
Рада ветеранів Вишгорода

Вдячні лікарям

Подяка

За чуйність, увагу та оперативні й своєчасні дії при локалізації наслідків дорожньо-транспортної пригоди, що трапилася
11-го лютого на трасі Київ-Овруч у районі
села Лютіж, щиро дякую лікарям Вишгородської ЦРЛ Ігорю Візняку — завідуючому хірургічним відділенням, Сергію
Крилову — завідуючому реанімаційним
відділенням, Олесю Прудку — анестезіологу, Мохаммаду-Мохаммаду Юсуфу —
травматологу, Володимиру Кобзарю — хірургу, Юлії Левченко — лікарю-спеціалісту
з ультразвукової діагностики та всьому
медичному персоналу Вишгородської центральної районної лікарні.
З вдячністю та найкращими побажаннями
Тетяна та Олег БИКОВІ

У БЕРЕЗНІ дні народження:

3 березня — Олексій Сергійович
РАЧИНСЬКИЙ,,
РАЧИНСЬКИЙ
заступник міського голови
10 березня — Юрій Михайлович ТКАЛИЧ,
ТКАЛИЧ,
начальник організаційного відділу
Вишгородської міськради
12 березня — Наталя Миколаївна УНУЧКО,
УНУЧКО,
спеціаліст відділу містобудування та архітектури
19 березня — Сергій Володимирович
НЕЗДОРОВИЙ,
начальник відділу містобудування та архітектури
23 березня — Юлія Сергіївна ОДНОРОГ,
ОДНОРОГ,
спеціаліст організаційного відділу
Члени міськвиконкому:
3 березня — Дмитро Юрійович НОВИЦЬКИЙ
12 березня — Вікторія Володимирівна
КУЛАКОВА
Депутати Вишгородської міської ради
VII скликання:
20 березня — Марина Гурамівна МЕЛЬНИК.
МЕЛЬНИК.
Прийміть найщиріші побажання міцного здоров’я,
щастя, невичерпної енергії і наснаги у всіх справах.
Нехай у ваших домівках завжди панують мир і злагода, у серцях — доброта, а у справах — мудрість та
виваженість.
Вишгородський міський голова Олексій МОМОТ,
секретар міськради Тетяна БРАЖНІКОВА,
міська рада, міськвиконком,
редакція газети «Вишгород»

1 березня — Таміла ОРЕЛ,
Надія ПРОКОПЕНКО
2 березня — Михайло ПЕТРЕНКО
3 березня — Лідія ПАНІВА
7 березня — Микола НАГОРНИЙ
НАГОРНИЙ,,
Галина ІГНАТЕНКО
8 березня — Анатолій НАУМОВ
10 березня — Віктор КУЗЬМЕНКО,
КУЗЬМЕНКО,
Герман КОВАЛЬЧУК,
КОВАЛЬЧУК,
Валерій КОЖАКІН
12 березня — Іван ЮЩЕНКО
ЮЩЕНКО,,
Людмила ЄВСТІГНЄЄВА
13 березня — Євдокія КОРЕНЯКО
КОРЕНЯКО,,
Сергій МЯТНИХ
16 березня — Тамара НАГОРНЮК
17 березня — Валентина ЛЯХОВСЬКА
20 березня — Парасковія КОТЕЛЬНІКОВА
КОТЕЛЬНІКОВА,,
Олена ТЕРЕНТЬЄВА
27 березня — Олексій НАЗАРЕНКО,
НАЗАРЕНКО,
Надія МЕЛЬНИК
29 березня — Іван ОМЕЦИНСЬКИЙ
ОМЕЦИНСЬКИЙ,,
Олексій КУРСЬКИХ
30 березня — Олексій ГОНЧАРЕНКО.
ГОНЧАРЕНКО.
Рада ветеранів м. Вишгорода щиро вітає
березневих іменинників-ветеранів, а також усіх
жінок зі святом Жінки і Весни. Нехай ваші дні
будуть наповнені радістю й теплом, щирими посмішками й добрими новинами. Здоров’я вам
міцного, уваги рідних людей, благополуччя й
затишку в родинах.

