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

Хочу поділитися з читачами своїми думками з приводу
практичної
роботи моїх колег,
українських
учених, їхньої співпраці з суб’єктами
виробничої, господарської, гуманітарної діяльності, з
органами місцевого самоврядування, впровадження
в суспільство наукових досягнень,
нових технологій,
винаходів тощо.

Наукова рада
при міському
голові стартує…

Субота, 21 січня 2017 року, № 3 (1109)
Спрага
подвигу

ФОТОмить

ФОТО — Андрій МАКСІМОВ, «Вишгород»

У кожного
своя
> 8 війна

Голос учених

Біометрики та ID-картки –
вчасно і без черг
>8

ІНТЕРНЕТсвавілля
> 12
у місті не буде
Місця загального користування у міському житловому фонді — в обслуговуванні
Комунального підприємства «Управляюча
компанія» Вишгородської міської ради. Іншими словами, ті багатоповерхівки, які не
згуртувалися в ОСББ, перебувають в обслуговуванні КП «УК» ВМР.

Новорічні конкурси

Гранд-сеньйора
із «Світлинки» > 6-7
Зінаїді
Крушановській не личить термін
«керівник». Вона, скоріше, солістка танцювальної групи «Світлинка».
І коли сеньйора (господиня) танцю виплітає
примхливий
малюнок
легкими рухами, навіть
ті, хто ніколи не виходив
на танцювальний майданчик, повторюють за
нею граційні па і злітають у повітря під ритмічну музику.

Концепт-ідея

Свята вода – спасіння від недуг >5

Влада – громаді

>6

Шановні вишгородчани! Прийміть щирі вітання
з нагоди Дня Соборності та Свободи України!
Протягом багатьох віків своєї історії український народ був сповнений прагненням жити у єдиній вільній державі, адже соборність і свобода — одні з найбільших цінностей кожної демократичної держави.
Сьогодні Україна реально потребує підтримки кожного з нас. Наголошую — не завтра, а сьогодні: в зоні АТО, волонтерським рухом, навіть добрим словом. І тоді ніякий зовнішній агресор, жоден сепаратист
не перешкодить нам впровадити у власній державі, у нашому рідному
місті цивілізовані європейські стандарти.
Нехай День Соборності та Свободи України утвердить нас у єдності, допоможе глибше усвідомити наше історичне коріння, надасть
сил і наснаги для роботи заради нашої держави і добробуту всього українського народу, а ми,
вишгородчани, об’єднавши свої зусилля плідною і сумлінною працею, зробимо наше місто ще
кращим, а його жителів — упевненими у завтрашньому дні.
Зичу усім вам добра, здоров’я, злагоди, сил та натхнення особистого щастя, життєвої мудрості, процвітання, достатку, миру, єдності, енергії для того, щоб успішно пронести дух свободи, волелюбності і єднання нашим нащадкам! Слава Україні!
Міський голова Олексій МОМОТ

Вишгородська ЦРЛ

ФОТО — Андрій МАКСІМОВ, «Вишгород»

Відділення готове працювати
>9
на повну потужність

У Верховній Раді України

Об’єднавчий дедлайн > 9
Шкільне подвір’я
Проблема навчання дітей із аутизмом
сьогодні є надзвичайно актуальною. Ці
діти мають принципову відмінність від інших — у них відсутні
вроджені
соціальні
функції, вони інакше
сприймають
навколишній світ: дуже
буквально, фрагментарно,
вибірково.
Тому для повноцінного розвитку «дітей
дощу» потрібен особливий підхід.

Діти дощу

Транспортні розв’язки по місту та маршрути до столиці

>9

>5

Про скликання чергової ХХ сесії Вишгородської міської ради VIІ скликання
Офіційно
Розпорядження № 2
від 16 січня 2017 року

Увага!

Тимчасове припинення
електропостачання
23.01.2017 р. з 09:00 до 16:30 в м. Вишгороді по пл.
Т. Шевченка, 25.01.2017 р., 26.01.2017 р. з 08:00 до 17:00
по вул. Ватутіна, вул. Межигірського Спаса, 25.01.2017 р. з
09:00 до 17:00 по вул. Межигірського Спаса та вул. П. Калнишевського буде припинено електропостачання.
ПАТ «Київобленерго»

Керуючись ч. 4, ч. 10 ст. 46, ст.
47 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», скликати
ХХ сесію Вишгородської міської ради VІІ
скликання:
1. Призначити пленарне засідання
26 січня 2017 року о 10:00 у залі
засідань адмінбудинку, пл. Т. Шевченка,
1, із таким порядком денним:
1. Про заслуховування звіту
Вишгородського
міського
голови
про діяльність виконавчих органів
Вишгородської міської ради за 2016 рік.
2. Про звіт секретаря ради
та
затвердження
плану
роботи

Вишгородської
міської
ради
VІІ
скликання на 2017 рік.
3. Про створення комунального
підприємства Вишгородської міської
ради
«Муніципальна
поліція»
та
затвердження його Статуту.
4. Про передачу в управління
багатоквартирних житлових будинків у
м. Вишгороді.
5. Про внесення змін до договору
оренди земельної ділянки від 27.04.2016
р. (ФОП Панченко А.М.)
6. Про внесення змін до договору
оренди
земельної
ділянки
(ТОВ
«УКОС»).
7. Про внесення змін до договору
оренди
земельної
ділянки
(ТОВ
«САВАТЕКС ДЕКОР»).
8. Про внесення змін до договору
оренди
земельної
ділянки
(ТОВ

«ПРОФІТ»).
9. Про внесення змін до договору
оренди земельної ділянки (ТОВ «КАРАТЛІФТКОМПЛЕКТ»)
10. Про внесення змін до договору
оренди
земельної
ділянки
(ТОВ
«ПАПІРЛЕНД ПЛЮС»).
11. Про внесення змін до договору
оренди земельної ділянки (Андреєв
В.Б.; Андреєва Л.О.)
12. Про внесення змін до рішення
№ 19/37 від 23.12.2016 року «Про
затвердження проекту землеустрою
щодо відведення земельних ділянок у
власність гр. Савицькому С.Д.».
13. Про надання дозволу на розробку
проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки у власність гр.
Білоусову О.В.
Далі — на стор. 2

Відповідальний за розповсюдження газети «Вишгород» — Олексій, тел: 063-63-66-387
Офіційний сайт міськради: vyshgorod-rada.gov.ua

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

Вишгород

Про скликання чергової ХХ сесії Вишгородської міської ради VIІ скликання
(Початок на стор .1)
14. Про надання дозволу на розробку
проекту
землеустрою
щодо
відведення
земельної ділянки у власність гр. Грищенку С.М.
15. Про надання дозволу на розробку
проекту
землеустрою
щодо
відведення
земельної ділянки у власність гр. Власову Є.В.
16. Про надання дозволу на розробку
проекту
землеустрою
щодо
відведення
земельної ділянки у власність гр. Войтовичу
А.В.
17. Про надання дозволу на розробку
проекту
землеустрою
щодо
відведення
земельної ділянки у власність гр. Негоденко Г.Р.
18. Про надання дозволу на розробку
проекту
землеустрою
щодо
відведення
земельної ділянки у власність гр. Соловйовій
О.В.
19. Про надання дозволу на розробку
проекту
землеустрою
щодо
відведення
земельної ділянки у власність гр. Куколевському

О.М.
20. Про надання дозволу на розробку
проекту
землеустрою
щодо
відведення
земельної ділянки у власність гр. Мельничуку
Р.В.
21. Про надання дозволу на розробку
проекту
землеустрою
щодо
відведення
земельної ділянки у власність гр. Мельнічуку
А.В.
22. Про надання дозволу на розробку
проекту
землеустрою
щодо
відведення
земельної ділянки у власність гр. Сторожику І.І.
23. Про надання дозволу на розробку
проекту
землеустрою
щодо
відведення
земельної ділянки у власність гр. Ніконовій І.А.
24. Про надання дозволу на розробку
проекту
землеустрою
щодо
відведення
земельних ділянок у власність громадянам.
25. Про надання дозволу на розробку
проекту
землеустрою
щодо
відведення
земельної ділянки у власність гр. Коваль Н.В.

26. Про надання дозволу на розробку
проекту
землеустрою
щодо
відведення
земельної ділянки в оренду терміном на 49
років гр. Клименко Н.О.
27. Про надання дозволу на розробку
проекту
землеустрою
щодо
відведення
земельної ділянки в оренду терміном на 49
років гр. Дем’яновській Н.Д.
28. Про надання дозволу на розробку
проекту
землеустрою
щодо
відведення
земельної ділянки в оренду ТОВ «Будпром».
29. Про надання дозволу на розробку
проекту
землеустрою
щодо
відведення
земельної ділянки в постійне користування
КП «Координаційний центр з будівництва та
земельних питань Вишгородської міської ради».
30. Про затвердження проекту землеустрою
щодо відведення земельної ділянки у власність
гр. Мельнику В.М.
31. Про затвердження проекту землеустрою
щодо відведення земельної ділянки у власність

гр. Гаврищуку М.М.
32. Про затвердження проекту землеустрою
щодо відведення земельної ділянки у власність
гр. Калашнікову П.Ф.
33. Про затвердження проекту землеустрою
щодо відведення земельної ділянки у власність
гр. Сьомці Т.Ю.
34. Про затвердження проекту землеустрою
щодо відведення земельної ділянки у власність
гр. Гаражі Н.Б.
35. Про затвердження проекту землеустрою
щодо відведення земельної ділянки у спільну
часткову власність гр. Гаражі Н.Б. та гр.
Шкільній Н.М.
2. Рекомендувати головам постійних комісій
Вишгородської міської ради скликати засідання
постійних комісій для вивчення, попереднього
розгляду питань порядку денного та надання
висновків по них.
Міський голова О. МОМОТ

XIX сесія міськради VII скликання
Додаток №1
до рішення Вишгородської міської ради
від 23 грудня 2016 р. № 19/2

Програма розвитку житлово-комунального господарства міста Вишгорода на 2017 рік
Міська програма фінансування галузі житлово-комунального господарства розроблена на
підставі Закону України «Про житлово-комунальні
послуги».
Мета та основні завдання Програми
Мета Програми розвитку галузі житлово-комунального господарства — збільшення обсягів
робіт із благоустрою міста, капітального ремонту
житлового фонду, зокрема будинків, у яких створено ОСББ, кооперативних будинків, та більш повного забезпечення потреб населення, споживачів
у якісних житлово-комунальних послугах.
Очікувані результати виконання Програми
Виконання Програми дає можливість:
- зменшення кількості заявок від населення,
пов’язаних із необхідністю проведення поточного
та капітального ремонту житлового фонду;
- зменшити енергоспоживання орієнтовно на
30 %;
- скорочення кількості поточних ремонтів при
експлуатації будинків;
- забезпечення безаварійної роботи об’єктів;
- зменшити експлуатаційні витрати, пов’язані
з ремонтом та обслуговуванням житлового фонду;
- забезпечити безперервний зв’язок мешканців усіх житлових будинків через систему диспетчеризації з КП «Управляюча компанія» ВМР;
- забезпечити чистоту та благоустрій міста.
І. Загальна характеристика галузі житловокомунального господарства
У Вишгороді — 23 од. шляхів загальною площею 1700 тис. м2: з асфальтобетонним покриттям — 1100 тис. м2, щебеневим —100 тис. м2, із
цементобетонним — 400 тис. м2, ґрунтовим покриттям — 100 тис. м2. Крім того, у комунальній
власності — 20 км зливової каналізації, 18 зупиночних павільйонів.
Протяжність електроліній зовнішнього освітлення міста складає 49 500 км (1100 точок освітлення) – належать до комунальної власності.
Із 9,0 га зелених насаджень 5,0 га — міcця загального користування, зокрема 3,0 га — парки,
сквери, набережна Київського водосховища та
вул. Набережна.
У місті — два кладовища загальною площею
291,7 га, із них: одне — діюче.
Складування твердих побутових відходів здійснюється на одному полігоні, який є власністю районного комунального підприємства «Комунальник».
Житловий фонд комунальної власності налічує 84 будинки загальною площею обслуговування 587 228 м2, із них: 2 будинки — на масиві
«Гористе» та 2 гуртожитки.
Загальна кількість мешканців, які проживають
у будинках, що перебувають у комунальній власності міста, — 19 тисяч 296 городян. Відкрито 8
тисяч 53 особистих рахунки.
Станом на 01.11.2016 року приватизовано 94
% житлового фонду.
Експлуатацію житлового фонду здійснює
Комунальне підприємство «Управляюча компанія» Вишгородської міської ради; виконання капітального ремонту житлового фонду здійснюють
ремонтно-будівельні підприємства та організації
інших форм власності; виконання робіт із благоустрою здійснює КП «Благоустрій» Вишгородської
міської ради із залученням підприємств та організацій інших форм власності.
ІІ. Аналіз розвитку житлово-комунального
господарства м. Вишгорода за 2016 рік
2.1. Житловий фонд м. Вишгорода потребує
значних фінансових вкладень. Із 84 багатоповерхових будинків, які перебувають у комунальній
власності територіальної громади м. Вишгорода,
близько двох третин введені в експлуатацію до
1991 року.
За 2016 рік (станом на 01.11.2016 р.) до КП
«Управляюча компанія» Вишгородської міської
ради надійшло 13 611 заявок від населення. Із них
для дільниць:
сантехнічної – 5337;
електротехнічної – 2940;
ліфтової – 4675;
ремонтно-будівельної – 659.
Всі заявки були опрацьовані.
У 2016 році було здійснено:

1. Капітальний ремонт за рахунок коштів,
виділених із бюджету міста:
Ремонт шиферних покрівель будинків на
вул.: М. Грушевського, 3 (60 м2); Київській, 8 (130
м2); Парусній, 2 (90 м2), 2-А (105 м2); В. Симоненка,
7 (63 м2); Б. Хмельницького, 2 (5 м2).
Ремонт рулонних покрівель будинків на:
просп. Т. Шевченка, 7 (300 м2); І. Мазепи, 12 (2000
2
м ), 13/9 (160 м2), 7 (120 м2), 6 (50 м2); вул. Набережній, 12 (170 м2), 6-А (520 м2), 2 (400 м2); Дніпровській, 1 (10 м2), 4 (10 м2), 2 (8 м2), 11 (430 м2);
В. Симоненка, 2 (1200 м2); Н. Шолуденка, 7 (240
м2), 8 (510 м2), 5 (1040 м2), 6 (405 м2).
Ремонт зовнішньої системи водовідведення в будинках на вул.: М. Грушевського, 3 (290 м2);
4 (12 м2);
Ю. Кургузова, 6 (100 м2); В. Симоненка, 7 (10
м2); Парусній, 2 (110 м2), 2-А (110 м2); Б. Хмельницького, 2 (30 м2).
Ремонт парапетів на покрівлі будинків на:
вул. М. Грушевського, 3 (45 м2); Дніпровській, 11
(155 м2), 1 (5 м2), 4 (5 м2), 2 (5 м2); Київській, 8 (90
м2);
Набережній, 12 (85 м2), 2 (190 м2), 6-А (120 м2);
Парусній, 2 (18 м2), 2-А (40 м2); В. Симоненка, 2
(230 м2), 7 (20 м2); Б. Хмельницького, 2 (10 м2);
Н. Шолуденка, 7 (120 м2), 6 (108 м2), 8 (145 м2);
просп. І. Мазепи, 12 (350 м2), 3/9 (14 м2), 7 (35 м2), 6
(150 м2); Т. Шевченка, 7 (160 м2).
Ремонтні роботи по внутрішньому оздобленню під’їздів у будинках на: вул. М. Грушевського,
3 (140 м2); Набережній, 6-А (65 м2); просп. Т. Шевченка, 6 — гуртожиток (420 м2).
Також проведені значні ремонтні роботи у дитячих (дошкільних і позашкільних) закладах міста:
— ДНЗ «Золотий ключик» — внутрішнє
оздоблення (145 м2), встановлення паркану (175
м2), укладання ФЕМів (460 м2);
— ДНЗ «Ластівка» — внутрішнє оздоблення
(530 м2), встановлення паркану (73 м2), укладання
ФЕМів (405 м2), заміна вікон (68 м2), утеплення стін
(18 м2);
— ДНЗ «Чебурашка» — ремонт покрівлі
(2050 м2) і парапетів на покрівлі (310 м2), ремонт
зовнішньої системи водовідведення (310 м2);
— муніципальний дитячо-юнацький оркестр-студія «Водограй» — ремонт покрівлі (250
м2) і парапетів на покрівлі (70 м2), ремонт зовнішньої системи водовідведення (30 м2), заміна вікон
(28 м2), утеплення стін (200 м2), внутрішнє оздоблення (170 м2);
— міський Центр творчості «Джерело» —
ремонт зовнішньої системи водовідведення (174
м2), заміна вікон (4 м2), утеплення стін (538 м2),
внутрішнє оздоблення (210 м2).
Восени 2015 р. на черговій сесії Вишгородської міської ради було прийнято програму енергозбереження в житлових багатоповерхових будинках «Теплий під’їзд», яка передбачає заміну
на металопластикові старих дерев’яних вікон у
під’їздах житлових багатоповерхівок. У 2016 році
за цією програмою замінено всього 748 вікон
загальною площею 1 430,24 м2 за такими адресами: вул. Грушевського, 1; Дніпровська, 2, 3, 4, 6,
9, 11; Київська, 8, 12; Ю. Кургузова, 4, 6; просп. І.
Мазепи, 1, 3, 7, 10, 12, 13/9; вул. Набережна, 2, 6-А;
В. Симоненка, 1, 3, 5, 7; Б. Хмельницького, 2, 3, 4,
5,6, 7, 9; Н. Шолуденка, 3, 5, 7.
Програма «Теплий під’їзд» триває — до повної
заміни старих вікон на нові.
Закуплено для встановлення у житлових будинках міста 4534 поштові скриньки. Роботи тривають — до повної заміни старих скриньок на нові.
Аби мешканці багатоповерхівок заощаджували у споживанні електроенергії та мали яскравіше
освітлення у під’їздах — у всіх житлових будинках,
що обслуговуються КП «Управляюча компанія»,
проводяться роботи по заміні електросвітильників
на енергоекономічні світлодіодні (3001 шт.).
У листопаді 2016 року до Вишгородської
міської ради депутатами О.В. Поліщуком та О.
Р. Ростовським було подано проект Програми
утеплення фасадів житлових будинків м. Вишгорода. Головним завданням програми є підвищення енергоефективності використання ресурсів
та зменшення потреби міста в енергоресурсах за
рахунок скорочення споживання теплової енергії.

Крім цього, значно покращиться зовнішній вигляд
будинків застарілого житлового фонду, основна
маса якого розташована у центральній частині м.
Вишгорода.
В цілому для реалізації програми впродовж
2017-2019 рр. потрібно близько 20 000 000 грн.
2. Поточний ремонт за рахунок надходжень
до КП УК ВМР від квартплати:
Виконано поточний ремонт покрівель та зливостоків у будинках за адресами: вул. Київська, 4 і
9; Набережна, 2, Н. Шолуденка, 6, 6-Б і 8.
Проведено ремонт каналізаційних мереж у будинках на: вул. М. Гріненко, 1-А; М. Грушевського,
9; Дніпровській, 4; Київській, 4, 18, 20; Набережній,
4; В. Симоненка, 2; Н. Шолуденка, 3, 7, 8; просп. Т.
Шевченка, 6, 7.
Восени 2016 року активно проводилась герметизація продухів та вентиляційних отворів по
підвалах і техповерхах житлових будинків та ремонт дверей у підвалах і на технічних поверхах. У
підвалах житлових будинків проведено заміну запірної арматури (кранів) і утеплено 3834 м мереж
опалення. Утеплення мереж триває.
Замінено утримувачі запобіжників у щитових
будинків на: вул. В. Симоненка, 1; просп. І. Мазепи,
1; вул. Набережній, 4-А; Шкільній, 7.
Виконано профілактичний ремонт електрощитових у будинках за адресами: вул. Ю. Кургузова,
4, 8; Набережна, 2; Б. Хмельницького, 7; просп. І.
Мазепи, 7, 12, 13/9; Т. Шевченка, 5, 7. У під’їздах
житлових будинків постійно проводилася заміна
електролампочок. Здійснено ремонт поверхових
електрощитків у будинках на: вул. М. Гріненко,
1-А, М. Грушевського, 4; Дніпровській, 1, 5, 6, 7,
11; Київській, 2, 4, 5, 8, 11, 12; Набережній, 4, 4-А,
6-А, 8, 12; В. Симоненка, 1, 1-А, 1-Б, 4, 4-А, 7; Б.
Хмельницького, 3, 6, 9; Н. Шолуденка, 7; просп. Т.
Шевченка, 5, 7; І. Мазепи, 12, 13/9.
ІІІ. Капітальний ремонт житлового фонду в
2017 році
За минулі роки з місцевого бюджету виділялись кошти у значно меншій кількості, що, в свою
чергу, не давало можливості виконувати в повному обсязі ремонт житлового фонду.
Так, при обстеженні житлового фонду в
2016 р. виявлено, що в 2017 році необхідно
здійснити такі роботи:
Капітального ремонту потребують: дахи, технічні приміщення, під’їзди, міжпанельні стики, внутрішньобудинкові мережі опалення, каналізації,
гарячого та холодного водопостачання, сантехнічне обладнання.
Капітального ремонту каналізаційних мереж
потребують будинки за адресами: вул. М. Грушевського, 1, 3, 5, 7; Дніпровська, 3, 3-А, 7; Ю. Кургузова, 6; Київська, 5; В. Симоненка, 2; Н. Шолуденка, 3, 5, 6, 8 просп. І. Мазепи, 3, 7, 10.
Капітального ремонту системи опалення потребують будинки за адресами: вул. М. Грушевського, 1, 3, 5, 7; Дніпровська, 2, 3, 3-А, 4, 5, 6, 7,
9,11;
Київська, 20; Ю. Кургузова, 3-Б, 10; В. Симоненка, 1, 1-А, 1-Б, 3, 4, 5, 7; Б. Хмельницького, 1, 2,
3, 4, 5, 6, 9; Н. Шолуденка, 3, 5, 7; просп. І. Мазепи,
1, 3, 5, 7, 10, 12.
Капітального ремонту холодного водопостачання потребують будинки за адресами:
вул. М. Грушевського, 1, 3, 5, 7; Дніпровська, 1,
2, 3, 3-А, 4, 5, 6, 7, 9, 11;
Київська, 5, 9, 11; Ю. Кургузова, 3-Б, 10; Б.
Хмельницького, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9; Н. Шолуденка, 3,
5, 7; просп. І. Мазепи, 2, 3, 6, 7, 10.
Для підтримання житлового фонду в безпечно
працюючому режимі необхідно встановити металеві двері у підвали, теплопункти, технічні поверхи, дахи, ліфтові машинні відділення (всього 200
шт. на суму 500 000 грн).
Необхідно замінити чи капітально відремонтувати зношені ліфти, які відпрацювали 25 і більше років, складають велику небезпеку життю
мешканців міста та обслуговуючого персоналу
та призводять до значно більших (у 2-2,5 рази)
матеріальних витрат, недопустимого зниження
рентабельності робіт із обслуговування ліфтів та
до необхідності підвищення тарифів. Розроблена
«Програма реформування, модернізації і розвитку
ліфтового господарства Вишгородського району

Київської області із заміною ліфтів, які відпрацювали понад 25 років, на 2016-2018 роки».
Заміна ліфтів, які відпрацювали понад 25 років (79 шт.), потребує 51 350 000 грн. На відновлювальний ремонт ліфтів, у т. ч. обрамлень, систем сигналізації, зв’язку, освітлення кабін і шахт,
необхідно 40 000 грн. Технічне обслуговування та
поточний ремонт ліфтів міста Вишгорода (в кількості 133 шт.) потребує 550 000 грн. На проведення повної диспетчеризації всіх ліфтів — на вимогу інспекції з охорони праці — потрібно виділити
1 495 000 грн.
Усього по міському ліфтовому господарству
необхідно коштів у сумі 53 435 000 грн.
Розвиток сучасних технологій призвів до
збільшення використання мешканцями багатоповерхівок енергомістких побутових приладів. Між
тим, на сьогоднішній день 70 % внутрішньобудинкових мереж житлового фонду міста не передбачає використання такої кількості енергоспоживаючих пристроїв. Для безпеки життя мешканців і
збереження житлового фонду необхідно передбачити кошти на капітальний ремонт внутрішньобудинкових електромереж у сумі 1 800 000 грн.
У 2017 році по житловому фонду КП УК
ВМР необхідно провести:
1. Капітальний ремонт покрівель будинків
№

Адреса

1
2
3
4

Кошторисна
вартість, грн
380 000
378 250
382 850
183 000

Хмельницького, 4
Грушевського, 1
Грушевського, 3
Грушевського, 7
(під’їзди 2, 3)
5
Мазепи, 3
525 000
6
Симоненка, 3
600 900
7
Симоненка, 5
590 000
8
Шкільна, 7
365 000
9
Мазепи, 6 (капремонт слухо- 115 800
вих вікон)
10
Шолуденка, 5
250 300
11
Київська, 4 (під’їзд 4)
170 000
12
Дніпровська, 2
375 700
13
Мазепи, 10
160 000
(під’їзди 3, 4)
14
Набережна, 12 (ліфтова – сті- 32 300
ни в під’їзді 3)
15
Київська, 8
310 000
16
Київська, 12
375 000
17
Шолуденка, 8
167 000
(під’їзди 1, 2)
Усього:
5 361 100
А також будинків за адресами: вул. М. Грушевського, 8; В. Симоненка, 8, 10.
2. Ремонт фасадів будинків
№

Адреса

1
2
3
4
4
5
6
7
8

Шкільна, 7
Симоненка, 2
Грушевського, 6
Грушевського, 12
Дніпровська, 7
Дніпровська, 9
Шолуденка, 6
Мазепи, 13/9
Симоненка, 3
(під’їзди 2, 3, 4, 5)
Симоненка, 5
Дніпровська, 1
Шолуденка, 8
Дніпровська, 11
Набережна, 8
Набережна, 12
Хмельницького, 1
Кургузова, 3-Б
Кургузова, 11-А
Хмельницького, 3
Хмельницького, 4
Хмельницького, 6
Хмельницького, 2
Дніпровська, 5
Симоненка, 1
Симоненка, 7
(під’їзди 2, 3, 4, 5)
Симоненка, 4-А (під’їзд 1)
Мазепи, 1
Мазепи, 5
Мазепи, 6

9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

Кошторисна
вартість, грн
270 000
320 300
280 400
160 200
196 500
198 000
285 700
350 850
120 200
280 600
200 000
290 000
210 000
420 600
418 300
170 300
450 200
145 000
186 800
185 200
182 100
180 200
310 600
196 500
160 000
95 250
170 450
160 800
200 400
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2
29
30
31
32

Мазепи, 7
Київська, 12
(під’їзди 2, 3, 4, 5)
Київська, 5
Київська, 18
(під’їзди 3, 4)
Шевченка, 6
Дніпровська, 3
Дніпровська, 3-А
Симоненка, 4
Грушевського, 5
Грушевського, 7
Мазепи, 2

190 250
96 900
42 300
286 000

33
320 000
34
214 600
35
285 400
36
190 000
37
186 500
38
187 000
39
210 000
Разом:
9 004 400
А також будинків за адресами: вул. Дніпровська, 2; В. Симоненка, 8, 10; Шевченка, 5, 7.
3. Капітальний ремонт сантехнічних мереж
№

Адреса

Кошторисна
вартість, грн
Капітальний ремонт системи каналізації
Київська, 5
25 700
Дніпровська, 3
39 800
Дніпровська, 3-А
47 850
Дніпровська, 7
38 500
Дніпровська, 9
39 000
Дніпровська, 11
39 200
Шолуденка, 6
52 900
Шолуденка, 8
55 350
Мазепи, 3
50 600
Грушевського, 1
42 500
Грушевського, 3
41 150
Шолуденка, 3
50 600
Шолуденка, 5
58 250
Кургузова, 6
45 300
Грушевського, 5
43 400
Грушевського, 7
41 550
Набережна, 4
44 600
Симоненка, 2
46 350
Мазепи, 7
40 000
Мазепи, 10
42 000
Усього
923 600
А також у будинках за адресами: просп. І.
Мазепи, 1, 13/9; Т. Шевченка, 7; вул. Набережна, 12; вул. В. Симоненка, 5, 8, 10;
Б. Хмельницького, 8
Капітальний ремонт системи опалення
Симоненка, 1
62 300
Симоненка, 1-А
42 500
Симоненка, 1-Б
34 700
Симоненка, 3
62 150
Симоненка, 4
56 300
Симоненка, 5
63 750
Симоненка, 7
61 800
Хмельницького, 1
51 150
Хмельницького, 2
53 750
Хмельницького, 3
52 500
Хмельницького, 4
53 200
Хмельницького, 5
51 150
Дніпровська, 2
52 000
Дніпровська, 3
45 350
Дніпровська, 3-А
52 850
Дніпровська, 4
46 600
Дніпровська, 5
48 500
Дніпровська, 6
47 600
Дніпровська, 7
48 350
Дніпровська, 9
49 400
Дніпровська, 11
49 850
Мазепи, 1
76 900
Мазепи, 3
75 800
Мазепи, 5
76 300
Мазепи, 12
66 200
Шолуденка, 3
55 800
Шолуденка, 5
54 950
Шолуденка, 7
55 350
Хмельницького, 6
54 200
Хмельницького, 9
55 400
Грушевського, 1
45 900
Грушевського, 3
46 200
Грушевського, 5
46 350
Грушевського, 7
46 100
Кургузова, 3Б
72 400
Кургузова, 10
25 350
Київська, 20
43 600
Мазепи, 7
42 800
Мазепи, 10
43 300
Всього
2 068 650
А також у будинках за адресами: вул. Набережна, 12; В. Симоненка, 8; просп. Т.
Шевченка, 7
Капітальний ремонт холодного водопостачання
Київська, 5
25 250
Київська, 9
24 300
Київська, 11
25 700
Мазепи, 10
36 850
Мазепи, 6
41 450
Мазепи, 2
42 850
Мазепи, 3
55 000
Грушевського, 1
37 400
Грушевського, 3
36 800
Грушевського, 5
37 300
Грушевського, 7
36 600
Хмельницького, 1
36 500
Хмельницького, 2
37 200
Хмельницького, 3
36 500
Хмельницького, 4
36 700
Хмельницького, 5
36 400
Хмельницького, 6
37 200
Хмельницького, 9
38 100
Шолуденка, 3
40 500
Шолуденка, 7
39 900
Шолуденка, 5
41 400
Дніпровська, 11
37 600
Дніпровська, 9
38 000
Дніпровська, 7
38 300
Дніпровська, 6
41 300
Дніпровська, 5
49 800
Дніпровська, 4
41 250

Дніпровська, 3А
45 600
Дніпровська, 3
41 300
Дніпровська, 2
41 500
Дніпровська, 1
42 100
Шевченка, 5
60 400
Кургузова, 3Б
55 800
Кургузова, 10
21 600
Мазепи, 7
36 400
Мазепи, 10
38 600
Всього
1 494 950
А також у будинках за адресами: вул. Набережна,
12; В. Симоненка, 5, 7, 8; просп. Т. Шевченка, 7
Разом
4 440 200

Згідно з технічним станом житлового фонду необхідно виконати ремонт 24-ох балконних
козирків на суму 107 100 грн. У 5-ти будинках —
провести ремонт електрощитових. Косметичного
ремонту потребують під’їзди 46-ти будинків.
Необхідно виконати ремонт ганків і козирків
над ними (91 шт.), систем водовідведення з дахів
будинків (14 шт.), відмосток навколо житлових будинків (27 шт.), замінити 3239 поштових скриньок
(придбати і встановити).
4. Ремонт балконних козирків житлових будинків
№

Кількість Кошторисна
балконів вартість, грн
1
Дніпровська, 5, 7
6
9 400
2
Шолуденка, 5
7
16 100
3
Мазепи, 1
7
14 400
4
Набережна, 8
2
11 800
5
Грушевського, 4
2
12 400
6
Шкільна, 7
4
7 200
7
Київська, 5
2
11 600
8
Київська, 9
2
11 900
9
Київська, 18
2
12 300
Разом:
28
107 100
А також у будинках за адресами: вул. Набережна,
12; В. Симоненка, 5, 7, 8; просп. І. Мазепи, 8, 7, 10;
Т. Шевченка, 7.
5. Ремонт ганків і козирків над ними
№

Адреса

Адреса

м/п

Кошторисна
вартість, грн
18750
19200
24600
19650
18900

1
2
3
4
5

Київська, 4
2
Київська, 8
2
Київська, 12
3
Київська, 18
2
Київська, 11
1
(вхід у підвал)
6
Дніпровська, 2
4
42300
7
Дніпровська, 7
1
11500
8
Дніпровська, 9
1
10600
9
Дніпровська, 11
1
11200
10 Мазепи, 1
7
36500
11 Мазепи, 2
6
88750
12 Мазепи, 3
3
36200
13 Мазепи, 5
2
18400
14 Мазепи, 6
6
89000
15 Мазепи, 12
1
10300
16 Мазепи, 13/9
5
37500
17 Симоненка, 1
3
45600
18 Кургузова, 3-Б
3
36300
19 Кургузова, 11
1
12500
20 Хмельницького, 1
2
18350
21 Хмельницького, 2
2
18200
22 Хмельницького, 3
2
18600
23 Хмельницького, 4
4
38500
24 Хмельницького, 6
4
38700
25 Хмельницького, 7
1
10500
26 Хмельницького,
9 2
29800
(вхід у підвал)
27 Шевченка, 5
3
33600
28 Набережна, 4
1
10300
29 Набережна, 4-А
1
11300
30 Набережна, 12
4
22320
31 Лугова, 3
2
12450
32 Грушевського, 1
2
18600
33 Грушевського, 3
2
18400
34 Грушевського, 5
4
29600
35 Грушевського, 7
4
28900
36 Грушевського, 12
2
16400
30600
37 Шолуденка, 6-Б (ко- 2
зирки над приямками)
38 Шевченка, 7
4
12300
39 Дніпровська, 6
2
18 900
40 Симоненка, 4
1
13 000
Усього
105
1 037 070
А також у будинках за адресами: просп. Мазепи, 7,
10; вул. М. Гріненко, 1-А
6. Ремонт водозливової системи
№

Адреса

1.
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

м/п

Кошторисна
вартість, грн
25800
34500
25200
28800
20400
14400
16800
18000
20400
19200
22800
38600

Грушевського, 1
86
Грушевського, 5
115
Грушевського, 7
84
Мазепи, 3
96
Хмельницького, 1 68
Хмельницького, 2 48
Хмельницького, 3 56
Хмельницького, 4 60
Хмельницького, 5 68
Дніпровська, 6
64
Симоненка, 7
76
Мазепи, 1 (карни- 200
зи)
13
Гріненко, 1-А
110
19800
14
Мазепи, 10
100
15 800
Всього
1031 320 500
А також у будинках за адресами: вул. Набережна,
12; В. Симоненка, 5, 8; просп. Т. Шевченка, 7.
7. Ремонт відмостків
№

Адреса

1
2
3
4

Мазепи, 1
Мазепи, 3
Мазепи, 5
Мазепи, 6

Кошторисна
вартість, грн
28 700
29 000
28 900
36 300

5
Мазепи, 7
28 500
6
Мазепи, 10
26 860
7
Мазепи, 12
22 560
8
Шолуденка, 3
25 300
9
Дніпровська, 2
44 200
10
Дніпровська, 4
44 500
11
Дніпровська, 5
46 400
12
Дніпровська, 6
44 000
13
Дніпровська, 7
41 300
14
Дніпровська, 9
42 500
15
Дніпровська, 11
41 800
16
Хмельницького, 1
25 800
17
Хмельницького, 3
28 320
18
Кургузова, 3Б
45 600
19
Хмельницького, 5
26 300
20
Симоненка, 1
30 600
21
Симоненка, 1-А
26 400
22
Симоненка, 1-Б
22 500
23
Симоненка, 5
32 560
24
Грушевського, 1
26 500
25
Грушевського, 3
25 200
26
Грушевського, 4
21 400
27
Грушевського, 12
24 750
Усього:
866 750
А також у будинках за адресами: просп. І. Мазепи, 13/9, Т. Шевченка, 7.

8. Капітальний ремонт під’їздів
№
п/п

К і л ь к і с т ь
під’їздів
1
Дніпровська, 1
2
2
Дніпровська, 2
2
3
Дніпровська, 3
1
4
Дніпровська, 3-А
2
5
Дніпровська, 4
2
6
Дніпровська, 5
2
7
Дніпровська, 6
4
8
Дніпровська, 7
1
9
Шевченка, 5
2
10
Грушевського, 1
4
11
Грушевського, 3
2
12
Грушевського, 4
1
13
Грушевського, 5
4
14
Грушевського, 6
3
15
Грушевського, 7
4
16
Набережна, 6-А
3
17
Набережна, 8
4
18
Набережна, 12
4
19
Мазепи, 1
5
20
Мазепи, 2
6
21
Мазепи, 3
6
22
Мазепи, 5
7
23
Мазепи, 7
1
24
Мазепи, 13/9
5
25
Хмельницького, 1 4
26
Хмельницького, 2 4
27
Хмельницького, 3 2
28
Хмельницького, 4 2
29
Хмельницького, 5 3
30
Хмельницького, 6 4
31
Симоненка, 5
7
32
Симоненка, 7
6
33
Київська, 8
4
34
Київська, 12
4
35
Київська, 18
2
36
Шкільна, 7/1
1
37
Гріненко, 1-А
2
38
Кургузова, 6
6
39
Шолуденка, 3
2
40
Шолуденка, 5
2
41
Шолуденка, 6
3
42
Шолуденка, 7
2
43
Шолуденка, 6-Б
3
44
Шолуденка, 8
2
45
Мазепи, 10
4
46
Шевченка, 6
2
47
Мазепи, 6
6
Усього:
139
А також у будинку за адресою:
просп. Т. Шевченка, 7.
9. Заміна поштових скриньок
№ п/п

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.

Адреса

Адреса

Кошторисна
вартість, грн
58 600
37 400
30 000
126 800
38 600
59 800
74 200
38 500
58 800
72 400
39 400
28 700
40 000
90 200
41 600
84 450
112 800
114 600
92 150
120 350
108 000
110 000
42 100
60 350
72 000
72 350
36 200
36 200
54 600
72 400
70 200
54 300
70 200
76 400
60 200
32 600
54 100
110 500
62 500
62 300
86 600
62 400
88 700
63 000
71 000
64 600
120 000
3 170 150

Кількість В а р тість,
грн
Дніпровська, 1
71
10 650
Дніпровська, 2
70
10 500
Дніпровська, 3
104
15 600
Дніпровська, 6
70
10 500
Дніпровська, 9
64
9 600
Дніпровська, 11
64
9 600
Київська, 8
70
10 500
Київська, 12
80
12 000
Шолуденка, 3
108
16 200
Шолуденка, 5
108
16 200
Шолуденка,7
108
16 200
Шолуденка,
6-Г 6
900
(під’їзд 2)
Мазепи, 2
70
10 500
Мазепи, 3
120
18 000
Мазепи, 5
100
15 000
Мазепи, 7
52
7 800
Мазепи, 10
70
10 500
Мазепи, 13/9
180
27 000
Симоненка, 1-А
90
13 500
Симоненка, 1-Б
59
8 850
Симоненка, 3
90
13 500
Симоненка, 4
48
7 200
Симоненка, 5
90
13 500
Симоненка, 7
89
13 350
Грушевського, 1
64
9 600
Грушевського, 3
64
9 600
Грушевського, 5
64
9 600
Хмельницького, 1
64
9 600
Хмельницького, 2
64
9 600
Хмельницького, 3
64
9 600
Хмельницького, 4
64
9 600
Хмельницького, 5
64
9 600
Хмельницького, 6
70
10 500
Хмельницького, 7
120
18 000
Кургузова, 3-Б
216
32 400
Кургузова, 6
80
12 000
Шевченка, 6
260
39 000

3
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Усього
3239
485 850
А також у будинках за адресами: вул. Ю. Кургузова, 10; Лугова, 3; В. Симоненка, 2, 8; просп. І. Мазепи, 6, 7.

10. Ремонт електрощитових
№

Адреса

Кількість
Кошториселектрощи- на
тових
вартість,
грн
1.
Кургузова, 3-Б
1
21 000
2.
Шевченка , 7
1
18 000
3.
Дніпровська, 1
1
17 000
4.
Мазепи, 12
1
20 000
5.
Хмельницького, 9 1
17 000
93 000
Разом:
5
А також у будинках за адресами: вул. Ю. Кургузова, 4; Набережна, 12; В. Симоненка, 5, 7, 8.

Відповідно до санітарних норм утримання житлових будівель необхідно забезпечити постійну
роботу димовентканалів, ремонт та відновлення
роботи котрих потребує 75 000 грн.
У житлових будинках за адресами: вул. В. Симоненка, 4; Н. Шолуденка, 3, 5, 7; просп. І. Мазепи, 12 виникає руйнування торцевих балконів, що
може призвести до нещасного випадку. Загальна
кількість балконів — 80 шт. Орієнтовна вартість
проведення ремонтних робіт – 642 000 грн.
У житлових будинках на вул. Н. Шолуденка,
6-А, 6-В, 6-Г та на вул. М. Грушевського, 9 необхідно провести скління балконів, що розташовані на
міжсходових переходах у під’їздах, з метою енергозаощадження та уникнення їхнього руйнування.
Орієнтовна вартість проведення робіт – 420 000
грн.
Для забезпечення енергозбереження необхідно утеплити технічні поверхи у 16-ти будинках.
Орієнтована вартість робіт – 440 000 грн.
Також необхідно розробити проектну документацію з подальшим виконанням робіт для винесення вентиляційних труб з технічного поверху
на покрівлю у 5-ти будинках. Орієнтовна вартість
робіт – 160 000 грн.
Потребує перепланування та ремонту приміщення першого поверху КП «УК» Вишгородської
міської ради (вул. Ю. Кургузова, 9-А) — з метою
організації центру обслуговування клієнтів (ЦОК)
для підвищення якості обслуговування населення
та створення Єдиного вікна. Для цього необхідні
кошти у сумі 600 000 грн.
11. Вивезення твердих побутових відходів
(ТПВ)
У КП «Управляюча компанія» ВМР для вивезення ТПВ два автомобілі-сміттєвози «КАМАЗ
53215» (2012 і 2008 року випуску) у дві зміни обслуговують понад 100 багатоповерхових житлових
будинків та об’єктів побутової сфери. Через понаднормову роботу ці спецавтівки постійно виходять з ладу та потребують ремонту.
За договором автомобілями-сміттєвозами КП
«УК» ВМР також вивозиться сміття із приватного
сектору — масиву «Піски». Приватний сектор, що
розташований на масиві «Гора» (в районі церкви
свв. Бориса та Гліба), договору на вивезення ТПВ
не уклав — і мешканці скидають сміття в контейнери, що стоять біля багатоповерхівок, або засмічують прилеглі яри, що є великою проблемою для
КП «Управляюча компанія» та міста в цілому. І цю
проблему слід розв’язувати терміново.
Інша серйозна проблема міста — недостатня
кількість контейнерів для сміття. Більшість контейнерів перевищили строк експлуатації і ремонту не
підлягають. Для вирішення проблеми з накопиченням та складуванням відходів необхідно придбати
близько 80 контейнерів для сміття місткістю 1,1 м3
загальною вартістю 360 000 грн.
Для обслуговування житлово-комунального
господарства міста та надання якісних послуг населенню в 2017 році необхідно придбати для КП
«УК» ВМР автотранспорт і обладнання:
— автомобіль-сміттєвоз із заднім завантаженням і піддоном для рідких відходів (вартість — 2
800 000 грн);
— автомобіль-сміттєвоз із боковим завантаженням (980 000 грн);
— автомобіль вантажно-пасажирський, до 3,5
т (вартість — 800 000 грн)
(Усього: 4 580 000 грн).
Для проведення зазначених вище робіт необхідно передбачити в бюджеті Вишгородської
міської ради кошти в сумі 34 463 120 грн для
ремонту й обслуговування житлового фонду та
53 435 000 грн — на ремонт і утримання ліфтового господарства.
12. Житлово-будівельні кооперативи
Окремо необхідно зазначити про житлово-будівельні кооперативи, яких у місті налічується 13.
Особливої уваги потребують сім: у введених в експлуатацію у 1970-1980 рр. будинках необхідні такі
ремонтні роботи:
ЖБК «Зразковий» — вул. Б. Хмельницького, 8:
— заміна 24 електросвітильників на енергозберігаючі;
— заміна 20 поштових скриньок у під’їзді 1 та
15 у під’їзді 3;
— ремонт чотирьох під’їздів (побілка);
— заміна 16 старих вікон у під’їздах на металопластикові;
— повірка теплового загальнобудинкового лічильника у 2017 році.
ЖБК «Промінь» — вул. В. Симоненка, 8:
— заміна 24 електросвітильників на енергозберігаючі;
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3— заміна 70 поштових скриньок;
— ремонт чотирьох під’їздів;
— заміна 20 старих вікон у під’їздах на металопластикові.
ЖБК «Світанок» — В. Симоненка, 10:
— заміна 36 електросвітильників на енергозберігаючі;
— заміна 90 поштових скриньок;
— ремонт шести під’їздів;
— заміна 30 старих вікон у під’їздах на металопластикові.
ЖБК «Молодіжний» — вул. Ю. Кургузова, 2:
— заміна 30 електросвітильників на енергозберігаючі;
— заміна поштових скриньок;
— ремонт шести під’їздів;
— заміна 30 старих вікон у під’їздах на металопластикові.
«ЖБК-5» — вул. Дніпровська, 8:
— заміна 20 електросвітильників на енергозберігаючі;
— заміна 70 поштових скриньок;
— заміна 20 старих вікон у під’їздах на металопластикові.
ЖБК «Маяк-1» — вул. М. Грушевського, 8:
— заміна 30 електросвітильників на енергозберігаючі;
— заміна 107 поштових скриньок;
— ремонт трьох під’їздів;
— заміна 54 старих вікон у під’їздах на металопластикові.
ЖБК «Маяк-2» — вул. М. Грушевського, 10:
— заміна 54 електросвітильників на енергозберігаючі;
— заміна 105 поштових скриньок;
— ремонт п’яти під’їздів;
— заміна 72 старих вікон у під’їздах на металопластикові.
ЖБК «Дружба-2» — вул. Ю. Кургузова, 4-А:
— заміна 33 електросвітильників на енергозберігаючі;
— заміна 107 поштових скриньок;
— ремонт трьох під’їздів.
13. Об’єднання співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ)
Будинок на вул. Т. Шевченка, 2-Г потребує
часткового ремонту дахового покриття, ремонту
ліфтів, відновлення та налагодження системи пожежної безпеки.
IV. Шляхове господарство
У 2016 році було виконано
поточний ремонт:
— проїздів на вул. М. Грушевського, Дніпровській, Ю. Кургузова, Луговій, Набережній, Поповича, Б. Хмельницького, Шкільній, просп. І. Мазепи
— загальною площею 310,8 м2;
— проїздів на вул. М. Ватутіна, П. Калнишевського, Київській, 2-4, Ю. Кургузова, 3, Межигірського Спаса, Набережній, Б. Хмельницького, 2,
Шкільній, 13-19, просп. І. Мазепи, 6, пров. Квітковому — загальною площею 385,85 м2;
— тротуару на вул. Ю. Кургузова, 2 та 11 —
загальною площею 78,6 м2;
— тротуару на вул. Дніпровській, 3-Б, 4, 5 —
загальною площею 289,8 м2;
капітальний ремонт

РАЦС інформує

— тротуарів на вул. Ю. Кургузова, 10 (435
м2); просп. І. Мазепи, 2 (447 м2) і 4 (231 м2); вул.
Набережній, 22 (290 м2); В. Симоненка, 4 (405 м2),
просп. Т. Шевченка, 1 та вул. Шкільній, 42 (119 м2);
просп. Т. Шевченка, 2-Г, 2-Д, 6-А (182 м2); вул. Н.
Шолуденка, 6 (560 м2); вул. Шкільній, 93 до буд.
Дніпровська, 3-А (1515 м2); просп. І. Мазепи і Т.
Шевченка (дорожні знаки – 290 м2);
— проїжджої частини доріг і стоянок для
автомобілів, прибудинкових територій за адресами: вул. Ю. Кургузова, 11 (299 м2); просп. І. Мазепи, 2 (802 м2); вул. Набережна, 22 (1172 м2); В.
Симоненка, 4 (515 м2); пл. Т. Шевченка — парк
(655 м2); просп. Т. Шевченка, 1 та вул. Шкільна,
42 (385 м2); просп. Т. Шевченка, 2-Г, 2-Д, 6-А (2439
м2); вул. Шкільна, 93 до буд. Дніпровська, 3-А
(2138 м2); вул. Шкільна від буд. Дніпровська, 3-А
до вул. Дніпровської (2510 м2); вул. Н. Шолуденка,
6 (1462 м2); просп. І. Мазепи і Т. Шевченка (дорожні знаки – 147 м2);
Також, аби пішоходи та водії автомобілів безпечно та комфортно пересувались містом, у 2016
році розроблено схему організації дорожнього
руху в м. Вишгороді, в якій розрахунково визначено місця для встановлення пішохідних переходів, дорожніх знаків та дорожньої розмітки, ширину тротуарів.
У 2017 році заплановано провести реконструкцію прибудинкових територій біля житлових
будинків за адресами: вул. Дніпровська, 3-А, 8;
вул. Ю. Кургузова, 2, 4-А; В. Симоненка, 1-А,
1-Б, 7, 8, 10; Б. Хмельницького, 1, 5, 6, 7; просп. Т.
Шевченка, 6; Н. Шолуденка, 5.
На даний час проводяться проектні роботи
для будівництва дороги додаткового об’їзду та виїзду з м. Вишгороді на трасу Р-69 Київ – Вишгород
– Десна – Чернігів (у районі вул. Ю. Кургузова).
V. Утримання зовнішньої зливової каналізації
У 2016 році прочищено колектори зливової
каналізації на:
— вул. Ю. Кургузова — діаметром 500 мм (100
м), діаметром 1000 мм (35 м);
— вул. Набережній — діаметром 400 мм (450
м), діаметром 600 мм (250 м), діаметром 800 мм
(240 м), діаметром 1200 мм (86 м);
— вул. В. Симоненка — діаметром 500 мм
(105 м), діаметром 800 мм (145 м), відкритий лоток
(100 м).
У 2017 році буде проводитись обслуговування
та утримання існуючої зовнішньої зливової каналізації, зокрема, на вул. Ю. Кургузова, 11-А.
VI. Зовнішнє освітлення
У 2016 році здійснено такі роботи:
— вул. Дніпровська — встановлено 4 опори та
4 світлодіодних енергоеконо-мічних світильники;
— вул. Київська, 20 — встановлено 2 опори,
6 світлодіодних енергоекономічних світильників та
150 м дроту;
— вул. Ю. Кургузова, 2 і 6 — встановлено 2
опори, 8 світлодіодних енергоекономічних світильників та 140 м дроту;
— просп. І. Мазепи, 2 та вул. Набережна, 2 —
встановлено 4 опори, 8 світлодіодних енергоекономічних світильників та 240 м дроту;
— вул. Набережна, 12 та просп. Т. Шевченка,
9-А — встановлено 4 опори, 16 світлодіодних енер-

гоекономічних світильників та 150 м дроту;
— пл. Т. Шевченка (парк) — встановлено 12
опор та 12 світлодіодних енергоекономічних світильників;
— вул. Шкільна — замінено 330 м дроту та
встановлено 9 світлодіодних енергоекономічних
світильників;
— вул. Н. Шолуденка — на пішохідних переходах встановлено 4 опори та 4 світлодіодні енергоекономічні світильники.
Крім цього, по місту встановлено 217 світлодіодних енергоекономічних світильників.
На даний час розробляється проект освітлення всього міста в 2017 році світлодіодними енергоекономічними світильниками, що дасть можливість заощадити на споживанні електроенергії та
отримувати яскравіше освітлення.
VIІ. Озеленення та благоустрій міста
У 2016 у Вишгороді встановлено:
— металеві парканчики навколо газонів і
клумб за адресами:
вул. М. Гріненко, 1-А (88 м); М. Грушевського,
7 (73 м); Дніпровська, 9 (87 м), 7 (82 м), 2 і 3-Б (114
м); Київська, 8 (231 м); Ю. Кургузова 1-А, корпус 1
(165 м), корпус 2 (160 м); просп. І. Мазепи, 12 (37
м); вул. Набережна, 12 (192 м), 4, 4-А — паркан
спортивного майданчика (111 м), 4-А — паркан навколо клумби (15 м); вул. В. Симоненка, 1-А (130
м), 5 (166 м); Б. Хмельницького, 1 (25 м), 9 (106 м),
6, 8 (10 м); просп. Т. Шевченка, 7 (104 м); вул. Н.
Шолуденка, 6 (75 і 50 м);
— декоративну огорожу на майданчиках для
сміттєвих контейнерів на: Набережній, 4-А (16 м);
В. Симоненка, 8, 10 (24 м);
— металеві перила за адресами: вул. М. Грушевського, 3 (8 м); Межигірського Спаса (3 м); Б.
Хмельницького, 5 та Київська, 12 (20 м);
— металеві стовпчики на: вул. Київській, 8,
8-А (55 шт.); набережній Київського водосховища
/«Співоче поле»/ (63 шт.);
— спортивні комплекси «Турнік-плюс» за
адресами: вул. М. Гріненко, 1-А; М. Грушевського,
6, 7, 10; Дніпровська, 1, 3, 2-Б; Лугова; Святославська; набережна Київського водосховища; просп.
Т. Шевченка, 5;
— елементи дитячих майданчиків на: вул.
М. Гріненко, 1-А та Луговій, 3 (8 шт.); М. Грушевського, 8 (5 шт.); Дніпровській, 3-Б (3 шт.), 11 (5
шт.), 1 (5 шт.), 2-Б (5 шт.); Ю. Кургузова, 11-А (2
шт.), Набережній, 2 (5 шт.); В. Симоненка, 10 (1
шт.); Святославській (5 шт.); Н. Шолуденка, 6 (5
шт.).
Зроблено поточний ремонт та фарбування
155 елементів дитячих майданчиків, 365 паркових
лав, 510 м парканів і перил.
Закуплено та встановлено нові 33 паркові
лави, 124 сміттєві урни, 40 бетонних квітників,
18 велопарковок, а також тіньовий навіс на вул.
Н. Шолуденка, 6-Г.
Придбано та висаджено 2505 квітів, 220 кущів, 19 дерев. Близько 100 шт. аварійних тополь
вирізано, ще стільки ж заплановано вирізати.
Окрасою міста стали побудовані у 2016 році
парк на пл. Т. Шевченка (із облаштуванням пішохідного фонтану та дитячого майданчика), а
також сучасний сквер біля житлових будинків на
вул. Дніпровській, 3, 3-А, 5.

Послуги на місці, на виїзді та через Інтернет

Наталія ДУХОТА, начальник
Вишгородського районного
відділу державної реєстрації
актів цивільного стану
Головного територіального
управління юстиції у
Київській області
Нашим відділом та виконавчими комітетами сільських та селищної рад району
протягом 2016 року проводилась своєчасна

державна реєстрація актів цивільного стану
— народження, смерті, шлюбу, зміни імені,
розірвання шлюбу. За 2016 рік зареєстровано
2871 актовий запис, поновлено актів цивільного стану про смерть та народження — 15.
Відділом державної реєстрації актів цивільного стану впродовж 2016 року надавались послуги: з повторної видачі свідоцтв про державну реєстрацію актів цивільного стану; витягів
із Державного реєстру актів цивільного стану;
з правової допомоги щодо витребування доку-

ментів про державну реєстрацію актів цивільного стану з інших держав, державну реєстрацію
народження та смерті з окупованої території
(згідно з рішенням суду).
Зареєстровано народжень із пропуском
строку — 14 (це на 9 менше, ніж у 2015-му році).
Протоколи про адміністративні правопорушення
щодо несвоєчасної реєстрації народжень надіслані на виконання до адміністративних комісій
м. Вишгорода, сільських та селищної рад району. Всіх правопорушників притягнуто до адміні-

Електронні сервіси у сфері державної реєстрації актів цивільного стану
Послуга попереднього запису на прийом
через мережу Інтернет в режимі он-лайн
http://www.rs-kyivobljust.gov.ua
Прийняття
документів,
необхідних
для проведення державної реєстрації народження, та видача свідоцтв про народження безпосередньо у закладах охорони
здоров’я, де приймаються пологи
Під час прийняття документів для проведення державної реєстрації народження
дитини приймаються документи, необхідні
для реєстрації її місця проживання
Подання заяв у сфері ДРАЦС через
мережу Інтернет з використанням вебпорталу «Звернення у сфері державної реєстрації актів цивільного стану»
http://dracs.minjust.gov.ua
Через веб-портал фізична особа може:
1. Подати заяви:
а) про державну реєстрацію шлюбу;
б) про розірвання шлюбу;
в) про зміну імені;

г) про внесення змін до актового запису
цивільного стану, його поновлення та анулювання;
д) про повторну видачу свідоцтв про
державну реєстрацію актів цивільного стану та витягів із Держреєстру актів цивільного стану громадян або звернення щодо їх
формування.
2. Зробити попередній запис на відвідування відділу ДРАЦС (із зазначенням
зручної дати та часу) із зазначених вище
питань, а також із питань державної реєстрації народження, смерті.
3. Задати запитання.
***
Програмне забезпечення дозволяє
здійснювати сплату державного мита за
послуги у сфері державної реєстрації актів
цивільного стану, оплату за послугу щодо
видачі витягу з ДРАЦС, а також оплату послуг, які надаються відділами ДРАЦС
Рубрика «ГРАФІК РЕЄСТРАЦІЇ ШЛЮБІВ

У ВІДДІЛАХ ДРАЦС КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ»
кожного відділу державної реєстрації актів цивільного стану області, яка містить актуальну
інформацію щодо дати та часу призначення
державної реєстрації шлюбу
http://www.rs-kyivobljust.gov.ua
Електронний сервіс з проставлення
апостиля на офіційних документах, що видаються органами юстиції та судами, а також на документах, що оформляються нотаріусами України
Контакт відділу ДРАЦС, який надає послуги через веб-портал
Вишгородський районний відділ ДРАЦС
Головного територіального управління юстиції у Київській області
м. Вишгород
вул. Набережна, 6-А
(04596) 54 540;
(04596) 23 121
Електронна адреса відділу – vcs@vsh.
ko.drsu.gov.ua

Додаток №1
до рішення Вишгородської міської ради
від 23 грудня 2016 р. № 19/2

У 2017 році заплановані будівництво сучасного скверу біля будинків на вул. Н. Шолуденка,
7 та просп. І. Мазепи, 12, а також реконструкція
двох скверів біля будинків на вул. Набережній, 8,
12 та біля житлового комплексу «Ярославичі» — із
облаштуванням дитячого і спортивного майданчиків та зон відпочинку.
Біля будинків на вул. Дніпровській, 5, 7 планується будівництво міні-футбольного поля, а на
просп. Т. Шевченка, 5 та вул. В. Симоненка, 10 —
заходи з озеленення територій.
У 2017-му заплановано будівництво двох
бюветів — на вул. Шкільній (біля НВК «ВРГ «Інтелект» — ЗОШ І ст.) та на Дніпровській, 3-А.
VIІІ. Благоустрій та утримання міських кладовищ
У місті — два кладовища: одне — закрите,
друге кладовище — за рахунок приєднання в 2014
році земельної ділянки площею 1,5 га — забезпечило можливість поховання ще на кілька років.
Положенням про порядок виявлення, обліку і
поховання померлих одиноких громадян на Україні, затвердженим наказом Держжитлокомунгоспу
України від 11.05.92 № 32, передбачено поховання одиноких, непрацездатних та пристарілих громадян, які не мають дітей чи інших осіб, згідно із
Законом зобов’язаних їх утримувати, осіб без певного місця проживання, а також громадян, особа
яких не встановлена. Використані на поховання
померлих одиноких громадян кошти враховуються
і відображаються як витрати відповідних місцевих
бюджетів.
З метою соціальної підтримки малозабезпечених верств населення необхідно передбачити
в бюджеті міста кошти на поховання пільгових
верств населення: інвалідів війни, учасників бойових дій, постраждалих від Чорнобильської катастрофи І-ої та ІІ-ої категорій.
У 2016 році на новому кладовищі встановлено огорожу зі сторони приватного сектору
(240 м).
Для утримання кладовища у належному стані
необхідно для:
— облаштування алей, проїздів, доріжок і території – 250 000 грн;
— вивезення сміття – 60 000 грн;
— встановлення урн і сміттєвих контейнерів –
20 000 грн;
— поховання безрідних та одиноких громадян
– 50 000 грн;
— доставки технічної води, забезпечення
цвинтарів зовнішнім освітленням та огорожею –
650 000 грн.
Усього необхідно 1 030 000 грн.
ІХ. Фінансове забезпечення Програми
У 2017 році фінансове забезпечення заходів
Програми буде здійснюватись за рахунок коштів
міського бюджету (у розмірі не менше 19 660,0 тис.
грн) і за кошти КП «Управляюча компанія» ВМР.
Х. Організація і контроль за виконанням
Програми
Координацію діяльності та контроль за виконанням Програми у 2017 році покладено на виконавчий комітет Вишгородської міської ради та постійну комісію міської ради з питань комунального
господарства, благоустрою міста.
Секретар ради Т. БРАЖНІКОВА

стративної відповідальності.
Надавались також послуги державної реєстрації народження та видачі відповідних
свідоцтв безпосередньо у закладі охорони
здоров’я. Так, у пологовому відділенні Вишгородської центральної районної лікарні у минулому році зареєстровано 70 % народжень.
До відділу можна попередньо записатися
на прийом через мережу Інтернет в режимі онлайн; подати заяви у сфері державної реєстрації
актів цивільного стану через мережу Інтернет з
використанням веб-порталу «Звернення у сфері
державної реєстрації актів цивільного стану».
Наша адреса: 07300, м. Вишгород, вул.
Набережна, 6-А. Тел.\ факс: (04596) 54-540.

До уваги

Фізичним особампідприємцям!
Вишгородська ОДПІ ГУ ДФС
у Київській області
У зв’язку з прийняттям змін з 1 січня 2017 року до законодавства України фізичним особам-підприємцям, які
виявили бажання припинити підприємницьку діяльність, необхідно звертатись з цього приводу до Державного
реєстратора.
Порядок державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичної особи-підприємця регулюється Законом України від 15.05.2003 № 755-ІV «Про
державну реєстрацію юридичних осіб,
фізичних осіб-підприємців та громадських
формувань».

Вишгород

Наше місто

Маємо хорошого депутата

Лист у номер
Катерина ЗАГОРУЙКО, пенсіонерка

Моя одинока знайома залишилась закритою у квартирі будинку № 7, що на вул.
В. Симоненка, – ключі від помешкання, через певні життєві перипетії, опинилися аж в
іншому місті. Поруч із 75-річною неходячою
жінкою — нікого, лише собака та двоє котів…
Я провідую її, хоча самій незабаром виповниться вже 80. А тут – така складна ситуація.
Що робити?
На щастя, маємо депутата, який ніколи не
відмовляє нам, пенсіонерам. Він особисто знає і

Концепт-ідея

замок).
Жінка не лише була голодна, а й дуже хотіла пити. Тож її практично врятували — завдяки
нашому депутатові, нашому Дімі (так ніжно ми
називаємо його в силу своїх поважних років) —
людяному, щирому і небайдужому.
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Хлопці, не збавляйте обертів!

Сергій ЖАДАН
На моє прохання про
допомогу у боротьбі із
засиллям снігу біля двох
помешкань (мигнулого
тижня) Віталій Сардак і Олег Кучмій (КП
«Управляюча компанія»
ВМР) відгукнулися одразу. Впродовж
години приїхала техніка до кооперативних будинків 8 та 10 на вул. М. Грушевського. Надшвидке реагування і чисті
подвір’я й дороги!

Транспортні розв’язки по місту та маршрути до столиці

Олексій РОСТОВСЬКИЙ,
депутат міської ради VII скликання, член
комісії з питань стратегії розвитку міста,
будівництва, транспорту та
зв’язку
Транспортні
колапси
під час нещодавніх холодів
спонукали мене надати на
розгляд широкого загалу
вишгородців кілька ідей.
Упевнений, що здорове
зерно проросте — і буде результат, прийнятний для всієї вишгородської громади.
Вважаю, що настав час дещо змінити існуючі автобусні маршрути. І розпочати з того,
що чим ближче транспортна зупинка до будинку (житлового кварталу) — тим краще і
безпечніше і для пасажирів, і для водіїв. На
мій погляд, варто максимально розвантажити вул. Набережну, а також уже зараз — до
об’єднання громад — всебічно обговорити
можливі маршрути та визначити найкращі,
беручи до уваги три міські світлофори: Київська, Шевченка, Шолуденка, а також стрімкі
забудови житлових кварталів.
Отож, автотранспортний зв’язок Вишгорода із Києвом має здійснюватись по напрям-
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цю жінку, не раз допомагав їй.
Не відмовив і цього разу.
На наше прохання Дмитро
Корнійчук відреагував швидко: слюсар, котрого він викликав, не забарився — і невдовзі
квартиру відкрили (щоправда,
довелося болгаркою вирізати

21 січня

ках, що охоплюватимуть Гору, нові житлові
комплекси і квартали приватної забудови:
1) № 397
Київ-Петрівка-Богатирська-ДВСВишгород: вул. Київська- Ю. Кургузова (ЖК
«Ярославичі-1» - центральна районна лікарняміліція-ЖЕК/Казначейство- ЖК «Ярославичі-2») – В. Симоненка/Б. ХмельницькогоЦентр (Білла/Дитячий парк) - просп. Т.
Шевченка – ЦТ «Дивосвіт» - вул. Набережна
– Чайка – Затока – ДВС - … Київ-Петрівка
2) № 397-а
ст. м. «Героїв Дніпра»–траса «КиївОвруч»– в/ч –ЖМ «Дідовиця»/»ГАЕС» – КАРАТ – вул. Н. Шолуденка– М. Ватутіна (ЖК
«Зірковий», «Велесгард», «4 карата», Вишгора/санна траса, кладовище, церквасвв.
Бориса і Гліба) – вул. Межигірського Спаса –
Шолуденка (аптека, ринок, ЖК «Зірка Вишгорода», «Французький бульвар», КАРАТ, ЖМ
«Дідовиця»/»ГАЕС») - траса Київ-Овруч – в/ч
– ст. м.«Героїв Дніпра»
3) № 398
Вишгород/центр – просп. І. Мазепи – вул.
Н. Шолуденка – Набережна (ЖК «Берегиня»)
– Чайка – Затока – ДВС – Водогон – траса
«Київ-Овруч» (квітництво, спортбаза…) окружна – «Лавина-центр» - ст. м. «Академ-

Свята вода – спасіння від недуг

19 січня, у день Водохреща,
священики та прихожани церкви
свв. Бориса та Гліба традиційно
прийшли хресною ходою до Київського моря для великого освячення води.
Обряд хрещення провів настоятель церкви о. Димитрій, привітавши

вишгородців та гостей міста з великим християнським святом.
Дійство відбувалося під наглядом
рятувальників Головного управління
ДСНС України у Київській області,
які на чолі з начальником управління
Анатолієм Врублевським провели напередодні відповідні навчання.

ФОТО — Андрій МАКСІМОВ, «Вишгород»

У міськвиконкомі

Порушників чекають мітли
Влас. інф.
19 січня відбулося чергове
засідання виконавчого комітету
Вишгородської міської ради, на
якому розглянуто низку актуальних поточних питань сьогодення
міста. Зокрема, були прийняті рішення по поданих заявах громадян із житлових питань, надані
дозволи на укладання договорів
дарування, про доцільність позбавлення батьківських прав, а
також про присвоєння звання
«Мати-героїня» (так, вирішено
подати клопотання на Наталію
Павлівну
Бичкову-Андрієвську,
яка народила і виховала п’ятеро
дітей).
Також члени виконкому обговорили і підтримали рішення комісії з
проведення інвестиційних конкурсів,
встановили режими роботи об’єктів

торгівлі та сфери послуг, надали дозволи на розміщення реклами тощо.
Серед нагальних комунальних
питань ключовими стали заходи
щодо проведення благоустрою та
встановлення вартості ритуальних
послуг на поточний рік та платних
послуг, зокрема, паркування в нічний час на території стадіону «Енергетик». А це — 12 гривень за ніч.
Було визначено перелік об’єктів
та видів суспільно-корисних робіт
для відбування покарання у вигляді
громадських робіт. Отже, порушники у вільний час будуть прибирати
вулиці, сквери, ремонтувати дитячі
майданчики, косити траву, доглядати за квітами і виконувати багато
інших видів трудової терапії.
Наприкінець члени виконкому
розглянули заяви громадян і виділили кошти нужденним на лікування
та поліпшення матеріального стану.

містечко» – «Лавина-центр» – окружна – траса «Київ-Овруч» – Водогон – ДВС – Затока
– Чайка – просп. Т. Шевченка –Вишгород/
центр
4) Враховуючи виділені у міському бюджеті на 2017-ий рік кошти для перевезення
пільгових категорій,
внутрішньоміська «Одиничка»
має бути безкоштовною (як АШАНівський автобус), виконувати рекреаційну
функцію, доставляти людей до вишгородських магазинів, установ, парків, спорткомплексів тощо) і пролягати за таким
маршрутом: Гористе («в/ч», яхт-клуб «Енергетик») - сади «Дніпро» - набережна (алея
Поташника) – новий ЕКОмаркет.
Звісно, можна провести глибокий моніторинг і визначити, яка кількість вишгородців
їздить щодня до столиці на роботу і навчання та у які саме районі, до яких гілок метро

ФізкультУРА

Про міський спорт
Розпитувала Марина КОЧЕЛІСОВА
— Пане Валерію, Ви — не просто багаторічний тренер кількох футбольних команд і кваліфікований організатор спортивних змагань, Ви і
за посадою, і за велінням серця — вболівальник і
активний пропагандист здорового способу життя,
фізкультури і спорту в місті…
— … для нормального розвитку якого насамперед мають бути відповідні умови. Так, врешті-решт,
з’явилось автономне опалення у роздягальнях і в адміністративних приміщеннях КП «УФКС», що на території стадіону «Енергетик». Твердопаливний котел
працює на палетах — і його потужності вистачить і на
другий поверх, який у планах добудувати.
У міську спортивну програму-2017 увійшла реконструкція стадіону «Енергетик»: зокрема, нове
покриття бігових доріжок та створення окремого баскетбольного майданчика. Вже навесні ц. р. чекаємо
також і на капітальну реконструкцію нижнього футбольного поля (нове штучне покриття, комплект воріт
та освітлення).
— Газета «Вишгород» постійно висвітлює досягнення вихованців футбольного клубу «Чайка»
та міської спортшколи. Що можете додати про результати року минулого і плани на 2017-ий футбольний сезон?
— Команди футбольного клубу виступали і продовжують виступати у двох офіційних турнірах — на
Першості України та на чемпіонаті м. Києва. Всеукраїнські футбольні змагання проходять за системою
розіграшу «осінь-весна», тому зараз — перерва у
футбольних герцях. Після Першого кола наші команди у загальноклубному заліку в своїй відбірковій групі
посідають перше місце і тим самим продовжують боротьбу за підвищення у класі — тобто вихід до Вищої
ліги чемпіонату України.
У чемпіонаті м. Києва — система розіграшу «весна-осінь», тобто сезон — закінчено. За підсумками
сезону поставлене перед ФК «Чайка» завдання —
залишитися в еліті київського футболу (серед ТОП-10
найкращих клубів такі відомі дитячі футбольні школи,
як «Динамо», «Арсенал», «Оболонь») – виконано.
Хочу відзначити команди, що набрали найбільшу
кількість залікових рейтингових балів: це вихованці
1999 р. нар. (тренер Сергій Малінін) та 2000 р. нар.
(треную я, Валерій Сидорчук). Інші 10 команд грають
у Першій та вищій лігах і мають нормальні середні
результати, які, звісно, будемо покращувати. Умови
для цього є.
До слова, вихованців ФК «Чайка» (Єгора Твер-

прив’язане їхнє пересування. Можна замахнутись навіть на тролейбус між Києвом і
Вишгородом. Але це дуже великі кошти — і
найближчим часом втілити у життя такі мрії
нереально.
Від редакції. Вишгородці висловлюють
різні пропозиції. Що великі автобуси потрібні
лише у час «пік», а «маршрутки» прийнятні
не на 12, а на 18 місць (сидячих). Що треба
розвивати залізничне і водне сполучення з
Києвом. Що між нашими містами треба пустити електро- і велотранспорт. Що хоча б
один маршрут необхідно прив’язати до кільцевої електрички по Києву. Що потрібно зробити «Картку вишгородця» або монетизувати
пільги, щоби пільгові категорії населення регулярно отримували певну суму та витрачали
її на власний розсуд.
Запрошуємо мешканців рідного міста
започаткувати банк ідей — і не лише про
транспорт. Пишіть і телефонуйте (04596)
5-27-25) до редакції газети «Вишгород», надсилайте пропозиції на нашу електронну пошту ngvyshgorod@ukr.net. Хай вони будуть
найнеймовірнішими! Мрії завжди збуваються. А ми, зі свого боку, друкуватимемо найцікавіші думки та коментарі експертів і відповідальних осіб.

Вишгород — місто традиційно спортивне. Види спорту — так
само традиційно молодіжні, та і
старше покоління не пасе задніх.
А керує усім Комунальне підприємство «Управління з розвитку фізичної культури і спорту»
Вишгородської міської ради. Про підсумки року
та плани на найближче майбутнє редакція запитала у заступника директора з навчально-тренувальної роботи Валерія Сидорчука.
дохліба, Артема Каторгіна, Руслана Карнаушенка
та інших) запрошують на оглядини професійні клуби
Прем’єр-ліги України. А колишній капітан команди
2000 р. нар. Андрій Спичак нині грає у Німеччині — у
першій юнацькій бундеслізі.
Хочу підкреслити, що рівень гравців і змагань постійно зростає. Так, уперше в історії рідного міста ми
плануємо представити Вишгород у чемпіонаті України з футболу серед молодіжних команд віком до 19
років. А це майже професійний рівень змагань. Сподіваємося на підтримку місцевої влади та вболівальників.
Сьогодні команди почали підготовку до сезону
2017-го року — кожен тренер має власний план підготовки та місце проведення навчально-тренувальних
зборів на весняні канікули (за географією — це вся
Україна). Заплановано чимало турнірів, які проводитиме ФК «Чайка» і на які приїздитимуть цікаві суперники з українських міст та іноземні футбольні клуби.
Запрошуємо батьків долучити своїх дітей (20072010 р. нар.) до наймолодших команд ФК «Чайка».
Футбол — це спортивний характер, робота на результат, фізична загартованість вашої дитини.
— А дівчата грають у футбол?
— Так, у деяких молодших вікових групах (20082009 р. нар.) дівчата тренуються разом із хлопцями.
Є дуже талановиті — наприклад, Даша Шевченко
із команди вихованців 2008 р. нар. (тренер — Юрій
Омельченко).
— Міська комплексна дитячо-юнацька спортивна школа КП «УФКС» — це не лише футбол?
— Ми продовжуємо розвивати такі види спорту,
як настільний теніс, хокей, вітрильний спорт, хортинг
і кік-боксинг (до речі, Вишгород має власного чемпіона світу з кік-боксингу – Ігоря Кашку (у версії ISKA,
вагова категорія – до 63 кг).
Для охочих займатися — телефони тренерів:
067-746-65-12 (Володимир Сидорчук — настільний
теніс);
097-808-09-30 (Сергій Шпак — кік-боксинг);
063-583-35-89, 068-367-44-07 (Віктор Шубка – хортинг);
095-612-50-19 (Наталя Павлусь — вітрильний спорт);
067-65-94-845 (Сергій Рублівський — хокей).
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Живемо ЗДОРОВО

На старий Новий рік — з Любов’ю

Вишгород

Сила і честь України!

Хортинг
Влас. інф.

ФОТО — соцмережі

ФОТО — Ірина БАЗАЛЕНКО,

14 січня в РБК «Енергетик» відбувся концерт «Так про
любов не співає ніхто». Юна Злата Федосенко (учениця
вишгородської дитячої музичної школи) та автор і виконавець власних пісень (музики і віршів) Вікторія подарували
глядачам класичні музичні твори (виконані на синтезаторі)
та ліричні пісні про кохання, які ніде не почуєш, бо співають
вживу, саме для вас.

Здоров’я людини — багатство України!

До Дня Соборності і Свободи держави
Анатолій МИСЬКО,
голова ВРР ФСТ «Україна»
Вишгородське фізкультурно-спортивне товариство «Україна» вкупі з волонтерами і пенсіонерами провели спортивний
фестиваль «Снігова фантазія», а можна
сказати, що й чемпіонат міста з лижварства.
Старт перегонів відкрив суддя Олександр
Кащук. На трасу змагань, які проходили по
набережній ГАЕС уздовж аванпорту місцевого судноплавного опусту, вийшли спортсмени з ФСТ «Україна» і група самодіяльних
фізкультурників Вишгорода. Це було 15 січня,
у день першого року (за попередньою системою літочислення).
Стан погоди відмінний: сонячно, безхмарно, без опадів, але на трасі подекуди відчувається недостатній сніговий покрив: нині місяць — зимовий, а сонце — весняне!
За підсумками перегонів перше місце
виборола команда у складі представників
ансамблю «Вівтар Вітчизни»/«Гайдамаки»
(капітан Лідія Мельникова). Друге — команда
Товариства самодіяльних спортсменів (капітан — «могікан» будівництва ГЕС Володимир

Намаконов). Призерську трійку замкнула команда НВП «Технопроект» (капітан — Геннадій Вербовий, він же став чемпіоном в особистому заліку серед чоловіків).
Друге місце в особистій таблиці змагань
серед чоловіків виборов Петро Погодін (ТСС).
Відкриттям чемпіонату став тринадцятилітній
Ілля Рудницький, який посів третє місце.
Серед жінок першість виборола Людмила
Тростянська (ТСС), за нею – Світлана Євсеєва, третє місце у Марії Остапчук (обидві — з
ансамблю «Вівтар Вітчизни»).
Лижварський чемпіонат Вишгорода відбувся завдяки спонсорам і волонтерам — Лідії Мельниковій, Роману Рудницькому, Володимиру Намаконову, Тарасу Поповичу, Марії
Остапчук, Валерію Шпаку, Віктору Федосенку, Олександру Цимбалюку.
Тамбур-мажором колони лижварів (21
учасник!) став Андрій Попович (6 років).
ФСТ «Україна» запрошує всіх охочих взяти участь у стрілецькому чемпіонаті «Меморіал Героїв Крут», який відбудеться 21 січня
(субота) в адмінприміщенні стадіону «Енергетик». Початок о 10:00.
Довідки в оргкомітеті, тел: (04596) 54-762,
097-553-08-16.

спеціально для «Вишгорода»

«Хортинг — сила і честь України!» —
під таким гаслом розвивається молодий
національний вид спорту. Хортинг — це
вид бойових єдиноборств, де оцінюються
ударна і кидкова техніка, атака і захист.
Основне завдання спортивного клубу
«Характерник», який успішно діє на міських
теренах дев’ятий рік, — популяризувати фізичну культуру і спорт, здоровий спосіб життя, відволікти молодь від шкідливих звичок,
виховувати патріотів і особистостей.
Тож не дивно, що наше рідне місто 25
грудня минулого року приймало понад 150
спортсменів із Київської області (наймолодшим було лише п’ять років!) — на змаганнях
відкритого чемпіонату Вишгородського району з хортингу серед молодших юнаків та
дівчат.
Започаткований у 2015 році президентом
та головним тренером ГО СК «Характер-

Влада –
громаді

Біометрики та ID-картки –
вчасно і без черг

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

У Вишгороді, в приміщенні районного
відділу Державної міграційної служби (РВ
ДМС), відкрито ще один робочий кабінет.
Відтепер для якісного надання послуг у РВ ДМС їх
працюватиме два. В одному
оформлятимуть внутрішні паспорти та ID-картки (саме для
цього закупили обладнання), в
іншому – виготовлятимуть закордонні біометрики – дорослі
й дитячі.
«Вважаю, що збільшення
місць, де можна оформити документи, — це найефективніший шлях подолання черг і корупції у сфері документування.
Тому, коли до мене звернувся

Культурний ренесанс
Марина КОЧЕЛІСОВА
ФОТО — Ольга ДУМАНСЬКА,
спеціально для «Вишгорода»

Я, танцуя, отгоняю годы,
О партнерстве с ними не грущу.
Танец не зависит от погоды —
Той, что часто в сердце я ношу.
Танец для меня — как друг надежный:
Он умеет слышать и прощать.
И неважно, что меня тревожит,
Жить хочу — и буду танцевать!

ник», майстром спорту України з хортингу,
депутатом Вишгородської міської ради двох
останніх скликань Віктором Шубкою та головою Вишгородської РДА, а нині — очільником
Київської ОДА Олександром Горганом, чемпіонат демонструє вагомі результати. Так, команда міста Вишгорода здобула 12 золотих
медалей, 14 — срібних і три бронзи.
«Цього року районний турнір із хортингу відбувся за сприяння міських депутатів
Олексія Поліщука та Сергія Пінчука — і відбувся дуже успішно. Я пишаюся кожним своїм учнем, кожним їхнім боєм з перемогою чи
поразкою. Вони працьовиті, талановиті, наполегливі та просто дорогі для мене діти»,
— так коментує свою роботу тренер клубу
В. Шубка. — Наші вихованці не лише затяті
фізкультурники — вони цікавляться історією
рідного краю, підтримують один одного. Юні
спортсмени клубу «Характерник» у 2016 році
відвідали три спортивні збори в мальовничих містах України, де займалися спортом та
оздоровлювалися одночасно. Натхнення їм
та нових неймовірних перемог!»

начальник РВ ДМС Сергій Федоренко з проханням посприяти у придбанні необхідного
обладнання для ще одного робочого кабінету, я не вагався. Депутати підтримали проект
відповідного рішення на сесії, і з бюджету
було виділено необхідну суму для придбання комп’ютера, сканера для
зчитування відбитків пальців,
планшета для електронного
підпису, фотообладнання», –
коментує подію міський голова
Олексій Момот.
До оновлення технічної
бази нового кабінету долучилися районна рада та райдержадміністрація. Тож завдяки
спільним зусиллям влади громадяни міста і району зможуть
користуватися
необхідними
послугами у комфортних умовах та економити свій час.

постава видає у Зінаїді Миколаївні людину,
котра все життя танцює. Та, виявляється, її
танцювальний стаж мав перерву понад чотири десятиліття.
Ці римовані рядки написала жінЗіночка вирішила бути вчителем, як тільки
ка, якій «… рази по 20» (інакше не
сіла за шкільну парту. Характер мала саме такий, бо своє житскажеш). Зінаїді Крушановській не тя правильно організовувала й усе встигала. Після восьмого
личить термін «керівник». Вона, скокласу працювала на фабриці ім. Рози Люксембург: чотири горіше, солістка танцювальної групи дини у вишивальному цеху, а потім — бандура, художнє читан«Світлинка».
ня, хор, волейбол (має другий спортивний розряд), настільний
І коли сеньйора (господиня) танцю теніс і вечірня школа, де отримувала середню освіту.
виплітає примхливий малюнок легкими
А ще — танцювала (гурток вів Григорій Чапкіс із ансамбрухами, навіть ті, хто ніколи не виходив лю ім. Вірського — шефа робітників «Розочки»). Та — недовна танцювальний майданчик, повто- го, бо рано вийшла заміж (із своїм чоловіком познайомилась,
рюють за нею граційні па і злітають у
до речі, на волейбольному майданчику). Переїзди, народженповітря під ритмічну музику. Струнка ня трьох синів і непростий побут не притлумили жагу знань:
Зінаїда закінчила педучилище та інститут. Із
Ірина Пилипенко, фахівець
загального 46-річного стажу 36-ть вона праз культурно-масової роботи
цювала у школі.
Терцентру соціального обслуВ її житті були родина і робота. Всі три
говування (надання соціальних
сини гарно вчились у школі, отримали музичну
послуг) (директор — Наталя
освіту, відвідували спортивні гуртки, рано стаРудько): — В «Університеті ІІІ
ли самостійними. Зінаїда Миколаївна вийшла
віку» вже є комп’ютерні курси,
на пенсію, та школи не полишила, працювала
мистецько-художній
факультет
та факультет культурології — ще вісім років. Разом із учнями (завдяки двом
спільно із Вишгородським істо- педагогічним освітам вела їх від першого до
рико-культурним
заповідником 11-го класу) вона писала вірші, ставила танці.
Танцювати ж самій було ніколи. Та якось у
(ВІКЗ). А коли ми познайомилися з чудовою людиною, Зінаїдою Гідропарку, на майданчику, де збирався «зоМиколаївною
Крушановською, лотий вік», почула про ансамбль «Натхнення»,
— з’явився шанс відкрити і фа- котрий організував для пенсіонерів Григорій
культет танців для людей мудрого Чапкіс, і ризикнула згадати молодість. Зайшла
віку. Я й сама станцювала пер- до зали, а Чапкіс привітався: «Драстуй, Зіно!»
ший у моєму житті віденський — наче й не минуло 43 роки.
вальс

Гранд-сеньйора із «Світлинки»
Ольга Думанська, фотограф,
журналіст: — Вишгородці давно мріяли про танці, аби на площі біля Будинку культури «Енергетик» збиратися у
дружньому колі.
Та не всі вміють красиво рухатися
під музику. От би хтось навчив!..
На заняттях «Світлинки» мене підбадьорювали, допомагали, показували правильні рухи. Захотілося вдягти
спідничку-розлітайку та закружляти
по залі
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Людина

Вишгород

Спілкувалися батьки

21 січня

В «Інтелекті»

ФОТО — Юлія ОДНОРОГ,
спеціально для «Вишгорода»

Засідання загальношкільного
батьківського комітету навчальновиховного комплексу (НВК) «Гімназія «Інтелект» — ЗОШ І ступеня»,
що відбулось 12 січня ц. р., розпочалось із… казки. Так з новорічними і різдвяними святами батьків
привітали гімназисти-старшокласники Ася Старцева, Марія Літох,
Ангеліна
Тереннікова,
Данило
Дем’яненко, Софія Іванишин, Валерія Утюжникова та Антон Клименко (педагоги-організатори Світлана
Бєльченко та Ірина Радченко).
А потім півсотні представників
43-ох класів НВК розмістилися за

Щасливого Різдва і на весь рік добра!
Влас. інф.

ФОТО – автор,
спеціально для «Вишгорода»

ФОТО — Андрій МАКСІМОВ, «Вишгород»,
Ольга ДУМАНСЬКА, спеціально для «Вишгорода»

У «Джерелі»
– «на щастя, на здоров’я, на новий рік!…». Щиро,
від душі розгорнули величезний пласт фольклору!
«Лиш на рідній батьківщині сонце золоте», –
переконувала солістка «Домісольки» Соломія Пастернак; «Новий рік несе дитячий сміх», – радісно
сповіщали учасники цього ж колективу Ганни Покровської; хоч і свято, але його атрибут (ялинку)
слід берегти – нагадали найменші, вокальна студія
«Helen-solo» Олени Єрсак-Касенич.
А вихованці дитячого драматичного театру
«Експромт» Наталії Філіпової (середня та молодша
групи) запросили глядачів у «щедру хату» – «на
хліб-сіль, на святу вечерю». Різдвяна мініатюра у
супроводі музичних віншувальних побажань – то
була відома історія за твором Миколи Гоголя, адаптована до дитячого віку. Сільський Коваль (Андрій
Цегельник) та перша дівчина на селі Оксана (Ганна
Сидоренко) відтворювали різдвяне дійство разом
із колядниками, бажаючи всім «щасливого Різдва
і на весь рік добра!».
… Хто прийшов без настрою, втомлений чи
без відчуття свята, – забув про це. Веселощі, дитячий сміх, безліч добрих побажань заполонили всю
залу! І це було справді яскраво, піднесено і святково!

Культурний ренесанс
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З тих пір Зінаїда Крушановська знову танцює. Танцем переборює незгоди, що у кожного
трапляються у житті: поховала чоловіка, який помер після тривалої хвороби, сама подолала недуги. 10 років із партнером по танцях Володимиром брала участь у конкурсах різних рівнів — від
районних до міжнародних. Усюди отримували
1-2 місця, п. Зінаїда має 22 медалі і 15 кубків.
Родина (три сини, 10 онуків і три правнуки)
дуже пишається мамою, бабусею й прабабусею,

Новорічні конкурси
Зінаїда КРУШАНОВСЬКА
Прочитала у газеті «Вишгород», що Новий рік запрошують зустріти біля БК «Енергетик», під головною обласною ялинкою. І
ось 31 грудня, 23-тя година, спати не хочеться, адже ніч — чарівна. Вирішили піти межи
люди.
Мені — 70, моєму знайомому — 75, а настрій
— молодіжний. Взяли із собою пляшку «шампанського» і без закуски пішли святкувати. До
ялинки підійшли вчасно: 12-ий курант сповістив,
що із старим роком ми попрощалися.
Запросили до «шампанського» усіх, хто був
поруч, і чуємо, як оголошують конкурс танців:
10 хвилин — під різну музику (вальс, танго, чача-ча). Вийшло шість пар молодят і… ми. Після
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спільним святковим столом у вчительській. Затишна атмосфера сприяла відвертому і доброзичливому
спілкуванню.
Гуртом переглянули відеозвіт
про спільну роботу батьків і вчителів НВК у І семестрі 2016/17 навч. р.
Обговорили плани на ІІ семестр (зокрема, торкнулися питання охорони
навчального закладу). І — несподівано для багатьох — стали учасниками
тренінгового заняття «Спілкування»,
під час якого з’ясували, що треба робити, щоби спілкування між учнем,
вчителем і батьками було успішним,
результативним і приємним.
Більше фото —
див. на сайті газети
«Вишгород»

Різдвяна Коляда-2017

Валентина ЯКОВЕНКО,
методист Центру творчості «Джерело»

Вихованці Вишгородського міського центру творчості «Джерело» (директор – Наталія
Кисіль) та гості закладу у Щедрий вечір, на Меланії, зібралися, аби більше дізнатися, як зустрічали зимові свята в Україні, які звичаї та обряди
відкривали гумор і талант нашого народу. Дізналися. І не лише про це. Адже виявилось, що
джерелята не тільки добре знають народні традиції, а й надзвичайно талановито, переконливо
й охоче відтворюють їх, поєднуючи із сучасним
мистецтвом.
«Дерева, як у казці, сяють самоцвітами від
першого променя сонця. А в кожній хаті кипить
робота – всі готуються до Різдва…», – загадковий
голос ведучої Марини Іллєнок.
Це картина і давня, і нинішня. Як і колись, лунає «По всьому світу стала новина: Діва Марія сина
родила…» (у виконанні солісток вокальної студії
«Полузір’я» Тетяни Халаш). А за ними й колядники
вокального ансамблю «Співаночка» не забарилися
– «Ми йшли на вогник до цієї хати, не хотіли добрих
людей на шляху минати» – і разом зі своїм керівником Валентиною Демочко (надзвичайно гарно,
святково вбрані) у супроводі акомпаніатора Віктора Туровського колядували, щедрували, засівали

2017 року

На «Різдвяну Коляду-2017» до районного Будинку культури зголосилися 14 учасників із Вишгорода, Гаврилівки, Демидова,
Лютежа, Старих Петрівець, Вищої Дубечні.
Солісти й колективи змагалися у двох номінаціях: дитячо-молодіжна й хорова.
Оцінки виставило компетентне журі — заслужений працівник культури України Ірина
Якубовська, керівник народного аматорського колективу «Перевесло» Броварського районного БК Галина Ольховська, директор
відділу культури Міжнародного БФ «Славного
роду Святої Ольги» Ганна Лук’янова, солістка Національної філармонії України Тетяна
Школьна та директор Димерської музичної
школи Світлана Заводовська.
Переможцями співочо-музичних змагань
стали молодша група народного аматорського вокального ансамблю «Калиновий світ»
Гаврилівського Будинку культури , народний
аматорський хор «Співуче Полісся» та народний аматорський ансамбль «Веснянка». Всім
учасникам дісталися вітання від державної
влади (заступник голови ВРДА Марина Мель-

ник, начальник відділу культури, національностей та релігій ВРДА Юлія Іванова), дипломи та цінні подарунки від в. о. голови ВРДА
Вячеслава Савенка та Вишгородського міського голови Олексія Момота, пам’ятні тарілки
— за сприяння завідувача музею гончарства
Вишгородського історико-культурного заповідника Оксани Старак-Повякель), а головне
— щирі оплески глядачів, які поділились гарним настроєм із своїми родинами.

Фестиваль-конкурс

Гранд-сеньйора із «Світлинки»
що на факультетах столичного «Університету
третього віку» опанувала психологію, комп’ютер
і дотепер займається англійською і танцями.
Кілька разів на тиждень їздить на заняття до
Києва. Якось у автобусі розговорилися із вишгородчанкою, яка, вражена оптимізмом Зінаїди
Крушановської, запропонувала їй взятися за
вишгородських пенсіонерів.
Діло пішло, вже понад два десятки учнів ходять до «Світлинки». Зінаїда Миколаївна запропонувала так назвати групу у пам’ять про парт-

Приз від мера
«шампанського» танцювали натхненно, а морозець підбадьорював.
За результатами конкурсу обрали дві молодіжні пари. Та раптом слово взяв міський голова Олексій Момот: «За глядацькими симпатіями
обираємо ще одну пару!». Підійшов до нас і запросив на сцену.
Олексій Вікторович розповів присутнім, як
уважно спостерігав за танцівниками під час
новорічного конкурсу і був приємно вражений,
що найстарша пара на цьому майданчику не
поступалася ні в чому молодим. Привітав нас із
Новим роком, подякував за те, що не проспали
новорічну ніч, а із молодечим захватом зустріли
свято разом із громадою Вишгорода, та вручив
приз від мера — пляшку шампанського і заморську вітамінну «помелу».

Вадим Перегуда, провідний науковий співробітник ВІКЗ: — Співробітники
ВІКЗ (директор Влада Литовченко) і Територіального центру взяли активну участь
у проекті «Студія спортивно-бального
танцю гранд-сеньйорів «Світлинка» — відвідали заняття, вивчили віденський і повільний вальси.
Ми у захопленні. А благодійна організація «Благодійний фонд «Врятуй та
збережи» вже готує подарунки: нагороди,
заохочувальні призи для тих, хто займатиметься бальними танцями у «Світлинці»
нера, з яким брали танцювальні висоти.
Всім дуже сподобалася назва. Своїх учнів
вона називає шанобливо-поетично: «Грандсеньйори». І тим самим заохочує тримати
гідну поставу.
У спортивно-бальних танцях танцюють
парами, і це ж красиво, коли віденський
чи повільний вальс виконує пара. Зінаїда
Крушановська посміхається: — Чи не щозаняття до нас приєднуються новенькі. Тому у
нас постійні повтори. Чим більша практика
— тим кращі рухи. Одні вивчають, інші —
відпрацьовують опановане. Щоразу додаю
нові елементи: як піднятися на носочки, як
тримати спину, повертати голову, тіло, ставити ступні.
Ніхто не сумує. Ніяких перевантажень,

ми враховуємо вік і стан. Але музика й
рух творять дива. Пари, що ходять на
заняття два місяці, дуже вирізняються:
ви самі побачите, як легко вони рухаються, як рівно тримають спину, як покоролівськи несуть голову.
Запрошуємо до танцювальних зустрічей сусідів і колишніх однокласників. Приходьте, синочки, танцювати
з мамами, а чоловіки — з жінками! По
понеділках, із 13:00 до 14:00, у спортзалі Будинку культури «Енергетик»
(директор – Людмила Коваль), заняття безкоштовні.
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Наукова рада при міському голові стартує…

Голос учених
Іван БУРДАК, академік Української
академії наук, д. е. н., професор,
координатор Наукової ради
ФОТО — Андрій МАКСІМОВ, «Вишгород»

Хочу поділитися з читачами своїми
думками з приводу практичної роботи моїх
колег, українських учених, їхньої співпраці
з суб’єктами виробничої, господарської,
гуманітарної діяльності, з органами місцевого самоврядування, впровадження в суспільство наукових досягнень, нових технологій, винаходів тощо.
Не можна залишити поза увагою той факт,
що сучасна наукова творчість в Україні відбувається в умовах глибокої соціально-економічної кризи, яка вносить круті корективи в
роботу науковців. Дуже прикро, що вітчизняна
наука переживає небувалий в її історії період
занепаду, розгубленості, деморалізації, відсутності чіткої стратегії її розвитку. Втрачені
багатовікові традиції в досягненні українськими ученими наукових вершин світового значення.
Фінансування державою науки по залишковому принципу, зубожіння наукових кадрів
призвели до від’їзду за рубіж (до «витоку мозку») на постійне місце проживання значної
частини наших колег, серед них — великої
групи учених із світовими іменами. Це, безсумнівно, наносить непоправиму шкоду Українській державі.
Цілком зрозуміло, що без власної передової науки жодна країна не може нормально
розвиватись і загальмує свою поступальну
ходу в майбутнє. На чужих подачках, як говорять у народі, далеко не заїдеш.
Прогресивно налаштовані академіки відділення економіки і управління Української академії наук, яке я очолюю, настійливо шукають
шляхи до споживачів їхніх наукових розробок,
надання практичної допомоги їм у впровадженні наукових праць, наукового обґрунтування їхньої діяльності. Саме ця парадигма
привела нас до Вишгородського міського голови Олексія Момота, який висловив бажання
активно співпрацювати з науковцями. Особисто я запропонував таку форму співпраці —
утворити Наукову раду при Вишгородському
міському голові.

Спрага подвигу

Перспективи

Мене підтримали мої авторитетні колеги — на засіданні бюро відділення економіки
і управління були затверджені персональний
склад Наукової ради та організаційні основи і
програмні принципи її діяльності, оформлене
відповідне подання — рекомендація на ім’я
міського голови.
Головою ради призначено академіка, доктора економіки В. М. Богдана, заступником
голови — академіка, доктора економіки П. П.
Савченка, відповідальним секретарем — на-

раду — як консультативно-дорадчий орган з
питань координації науково-управлінських та
економічних проектів при міському голові — і
затвердив її персональний склад.
До основних напрямків науково-практичної діяльності Наукової ради також відносяться такі питання:
— розроблення Стратегії соціально-економічного розвитку м. Вишгорода до 2030 року;
— пошук ефективних, науково обґрунтованих шляхів для поліпшення матеріального

шого земляка, академіка, доктора економічних наук Л. Г. Шморгуна. Академік, доктор
фізико-математичних наук Ю. В. Сенюк призначений за сумісництвом радником міського голови по економіці. На мене покладені
обов’язки координатора діяльності Наукової
ради.
Керуючись ст. 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», на підставі рішення бюро відділення економіки й управління
УАН та з метою посилення впливу наукового
та інтелектуального потенціалу міста на прийняття рішень міської влади при вирішенні соціально-економічних і культурно-освітніх проблем м. Вишгорода, забезпечення належного
рівня відбору та підвищення ефективності виконання та впровадження у міське господарство наукових проектів і робіт міський голова
Олексій Момот розпорядженням № 207 від 13
грудня 2016 року вирішив створити Наукову

добробуту, соціального захисту міського населення;
— допомога міській владі в програмуванні
збалансованої інфраструктури міста, не допускаючи відставання соціального розвитку
від темпів житлового будівництва, в дотриманні державного законодавства, нормативів,
стандартів і принципів містобудування та генерального плану міста;
— тарифікація, регуляторно-податкова і
фінансова політика, бізнес-проекти, розвиток
підприємництва;
— економічне обґрунтування пілотних проектів, спрямоване на соціально-економічний
розвиток міста, в першу чергу — в житловокомунальному комплексі і побутовій сфері;
— допомога в залученні інвестицій для
реалізації соціально-економічних програм, зокрема в галузях освіти, культури, будівництва,
спорті, розвитку підприємницької діяльності,

У кожного своя війна

Ольга СУБАЧ, зав. відділом експозиції
Національного музею-заповідника «Битва
за Київ у 1943 році»
Ольга ГУГЛЕНКО, науковий співробітник
ФОТО – архів музею, спеціально для «Вишгорода»

Події Другої Світової війни з кожним
роком відходять усе далі, та інтерес до них
не зникає, особливо – до спогадів фронтовиків. У кожного з них своя війна.
Ми спілкуємось із Михайлом Петровичем
Угрімовим, добровольцем, учасником форсування Дніпра в 1943 році. Він народився в
1927-му в селі Олешня Охтирського району
Сумської області. Батьки були селянами, але
Михайло ще малим залишився сиротою і жив
у родині брата. Він із гордістю розповідає, що
до війни навіть у селі приділяли велику увагу
військово -патріотичній підготовці – при сільраді працював гурток «Ворошиловський стрілець», діти вивчали зброю, грали у військові
ігри.
Михайло Петрович пам’ятає, як у 1941
році німці ввійшли в село. До цього воно було
великим і дуже пісенним. На роботу, з роботи
– завжди з піснями –«Стоїть гора висока…»
або «Ой, на горі женці жнуть…». Але з початком війни співати перестали. Молодих чоловіків забрали на фронт, діти, старики замінили
їх на роботах.
Якось зранку почули за селом стрілянину,
але уваги не приділили, аж доки не побачили
вогонь. Горів один із будинків. Діти вибігли на
шлях подивитися – йде лава німців.
Спочатку нікого не чіпали. На майдані виступив перед селянами німецький офіцер, через перекладача сказав, що вояки Німеччини
звільнили український народ від більшовиків,
тому в магазині можна брати все, що бажаєш. Михайло спочатку соромився разом із іншими хапати без грошей, а потім усе ж встиг
взяти дамські рукавички і чоловічу кепку.
Біля сільради Михайло побачив полонених червоноармійців, їх охороняли солдати
Вермахту. А інші ловили по селу курей, півнів
і свиней. Переловили усіх. Жінці брата залишили лише голову від кабанчика.
Колгосп німці не розформували, працю-

вали селяни, як раніше, але вже у «Господарстві № 17». Німці призначили старосту і поліцаїв. Одного з поліцаїв особливо ненавиділи
селяни за жорстокість, а Михайло добре знав
його ще по довоєнному гуртку самодіяльності, той був активним комсомольцем.
Німці відверто брехали людям, що війна
скінчилась, Москва взята військами Вермахту, Сталін – у полоні. Коли Михайло знайшов і
приніс у село радянську листівку, що її скинули з літака, люди зраділи.
У навколишніх лісах з’явились партизани,
і окупанти почали проводити жорстокі чистки,
облави, декілька сіл навіть спалили. Одного
разу староста послав Михайла в ліс по дрова.
Йому дали коника з возом. У лісі до хлопця підійшли люди з автоматами. Сказали віддати
їм коня на деякий час, потім, начебто, повернуть. Дали шубу, щоб не змерз. Потім поставили на воза якісь ящики і поїхали. Михайло
чекав їх усю ніч. Вранці пішов у село, але староста навіть нічого не спитав у хлопця.
У 1943 році село визволили партизани.
Але потім об’єднання Наумова пішло далі,
німці нанесли контрудар. Другий раз визволення принесли танкісти 5-го гвардійського
танкового корпусу. Декілька разів село переходило з рук у руки. Молоді хлопці і дівчата
ховались разом із худобою в ярах.
Михайло давно вважав себе комсомольцем, хоча туди його ніхто не приймав, тож, як
почув про створення на звільненій місцевості
юнацьких добровольчих загонів на допомогу
РСЧА (Робітничо-селянській Червоній Армії),
відразу записався в об’єднаний добровольчий батальйон.
«Люди називали нас «яструбками», –
розповідає Михайло Петрович. Батальйон
направили на допомогу І-му Українському
фронту. Так Михайло з товаришами опинився біля Дніпра.
Перед добровольчим батальйоном було
поставлено завдання: перекрити всі стежки,
шукати німецьких диверсантів, щоб ніхто з
ворогів не знав, що танки приховано переправляються з Букринського плацдарму на
Лютізький. Вночі на плоту батальйон переправили на острів, назву якого Михайло Пе-

трович не пам’ятає, а потім – на правий берег.
Тут рано-вранці Михайло Петрович зустрівся з командуючим 3-ї гвардійської танкової армії – Павлом Рибалком. Хлопці побачили, що по дорозі їде легкова машина
«Вілліс». Був наказ зупиняти всі машини,
тому зупинили і цю.
З неї вийшов сам Рибалко. Спитав хлопців: «Воювати навчились?». Ті хором відповіли: «Вчимося». «Розіб’ємо німців?» –
«Розіб’ємо». В кінці розмови командуючий
армією назвав хлопців героями. До речі, майже три тисячі таких молодих добровольців
РСЧА загинули в 1943 році, серед них – і друг
Михайла Петровича Костя Кравченко…
У Київ Михайло Угрімов не ввійшов.
Прийшов наказ Сталіна – послати юних добровольців на подальше військове навчання. Так що повоювати Михайлу Петровичу
довелось не у Європі, а в Азії,
добивати союзника нацистської Німеччини – Японію. І
там Михайло Петрович був
важко поранений, а ще назавжди втратив друга з військової учебки.
Вже після закінчення війни, лікування у шпиталі
було навчання у Львівському
військовому училищі. Там, у
місті Лева, зустрів свою половинку. Побралися. Михайло
Петрович з посміхом згадує,
що весільне плаття було одне
на двох наречених, тому що в
цей же день відбулося весілля й у їхніх друзів.
У родині Угрімових народилися дві красуні-доньки.
А коли Михайло Петрович працював військовим
радником у Мозамбіку, мальовнича природа Африки
настільки захопила його, що
взяв до рук пензля. Має кілька персональних виставок.
Його картини дещо прості, але дуже яскраві. Малює
Михайло Угрімов і зараз, але
після смерті дружини – рід-

житлово-комунальному господарстві;
— допомога в провадженні сучасних передових наукових досягнень в діяльності
суб’єктів міського господарства та інше.
Нині проводяться консультації в наукових
колах про необхідність організації Інноваційного Центру. Українські прогресивні учені схиляються до думки, що такий Центр має знаходитись у Вишгороді.
Дуже цікава ідея, геніальна пропозиція для
перспективного розвитку нашого славного
Ольжин-граду.
Організаційними основами діяльності Наукової ради, погодженої з міським головою,
передбачено заснування в газеті «Вишгород»
постійної рубрики «Голос учених», яка буде
висвітлювати роботу Наукової ради.
При міській раді постійно працюватиме
лекторій з наукових питань. Поквартальний
план лекцій з актуальних питань публікуватиметься в газеті «Вишгород», буде оприлюднюватись на стенді міськради, де вказуватимуться дати і місце проведення лекцій, тема і
лектор.
Дата проведення засідання Наукової ради
та порядок роботи визначаються міським головою за погодженням із координатором і головою ради.
На прохання Олексія Вікторовича на першому засіданні Наукової ради 16 січня розглянуто питання про участь члена Наукової ради,
академіка, директора «Компанії електромобілі
України» О. Г. Туза про здійснення організаційно-технічних заходів по спорудженню у
2017 році у м. Вишгороді трьох зарядних станцій для електромобілів.
Міський голова в урочистій обстановці вручив посвідчення членам Наукової ради, щиро
привітав їх з початком діяльності у нашому рідному місті, побажав плідних успіхів у спільній
роботі на благо мешканців Вишгорода.
Доречно згадати слова президента США
Ф. Рузвельта (1936 р.): «У Сполучених Штатах
Америки перехід до ефективного управління
на наукових засадах не тільки необхідний, а
є головним засобом здійснення економічних
реформ».
Як аксіому, можна приймати в нинішніх
умовах суспільно-політичної діяльності нашої
держави.
ше. Одну із своїх африканських картин подарував Національному музею-заповіднику
«Битва за Київ у 1943 році».
Ветерана війни та військової служби вирізняє активний спосіб життя. Він співпрацює
з учнями Київського ліцею № 295, написав та
випустив книгу, зараз готує до друку іншу, зустрічається з молоддю.
В 2017 році (п’ятого березня) М. П. Угрімову виповниться 90 років. Діти, онуки, родичі,
друзі з усього світу збираються приїхати на
ювілей. Багато кого з фронтовиків уже немає
серед живих, тож перший тост буде за тих,
хто залишає прийдешнім поколінням спрагу
подвигу. І нове покоління гідне пам’яті дідів,
обстоюючи свободу та незалежність Української держави.

Вишгород

Відділення готове
працювати на повну
потужність
Вишгородська ЦРЛ
Влас. інф.
ФОТО — Андрій МАКСІМОВ, «Вишгород»

13 січня стало щасливим днем для
Вишгородської центральної районної
лікарні — тут відкрили капітально відремонтоване хірургічне відділення.
Участь в урочистостях взяли народний
депутат України Ярослав Москаленко,
голова Київської облдержадміністрації
Олександр Горган, в. о. голови Вишгородської райдержадміністрації Вячеслав Савенок, голова районної ради
Ростислав Кириченко, Вишгородський
міський голова Олексій Момот, депутати районної та міської рад.
Головний лікар Іван Клюзко продемонстрував палати для пацієнтів та робочі
місця медперсоналу, оснащені сигналізацією, санітарні кімнати, процедурні й інші

Тема
приміщення оновленого відділення та
наголосив, що воно відповідає усім європейським вимогам і готове працювати на
повну потужність, адже обладнане сучасною медичною та побутовою технікою, а
колектив поповнюється перспективною
молоддю. Керівник Вишгородської ЦРЛ
розповів про роботу інших відділень лікарні, поділився планами й мріями.
Народний депутат і очільник Київщини
поспілкувалися з пацієнтами та медиками
і пообіцяли сприяти тому, аби при визначенні госпітальних округів Вишгородська
ЦРЛ отримала відповідний статус, за якого не доведеться скорочувати персонал, а
головне — буде можливість брати участь у
перспективних програмах і зробити Вишгород пілотним проектом якісного спеціалізованого медичного обслуговування.
Чудові перспективи розвитку медицини у Вишгороді вбачає і міський
голова. В інтерв’ю ЗМІ Олексій Момот
наголосив на тому, що об’єднання громад — це відповідальний крок, який відкриває міській спільноті нові виднокола
на теренах охорони здоров’я, а амбітна
команда міськради налаштована на кропітку конструктивну роботу задля блага
рідного міста.

Вишгородський історико-культурний заповідник

Історичний музей в історичній будівлі
Розпитувала Катерина ЗУРМА
ФОТО — архів ВІКЗ, спеціально для «Вишгорода»

Днями на адмінбудинку Вишгородського історико-культурного заповідника
(вул. Шкільна, 58), відомому як Будинок
Клюкви, з’явилось оголошення про те, що
будівлю закрито на ремонт. Чому, ми поцікавились у директора заповідника Влади
Литовченко.
— Пані Владо, нові виставки та заходи
у Вишгородському історико-культурному
заповіднику привернули до нього увагу
широкого загалу краєзнавців. У заповіднику на різдвяні канікули проходили майстер-класи. Ви ділились планами кипучої
роботи. Чи не перешкодить цьому ремонт?
— Одразу зазначу: ремонт — капітальний
і плановий. Як директор ВІКЗ я анонсувала
проект створення Історичного музею в найстарішій у місті будівлі — в Будинку Клюкви,
тож ідемо за наміченим планом.
Восени ми розпочали ремонтувати дах
— він був у такому аварійному стані, що загрожував життю працівників і фондам. А розкривши перекриття, виявили: балки, що формують каркас будівлі, потрощені й трухляві.
Необхідно укріплювати стіни, робити стяжку,
стелити нову підлогу, заміняти вхідну групу
та вікна на енергозберігаючі, робити безпечні
сходи на другий поверх. Нагально потребують
заміни внутрішні мережі (електрика, опалення
та водопостачання), каналізацію треба модернізувати, облаштовувати подвір’я.
— Відновлення історичної будівлі відбувається за проектом?
— За авторським проектом. І ми дуже
вдячні відомому художнику й архітектору,
почесному громадянину Вишгорода Василю
Климику, який надав свій проект на волонтерських засадах.
Проект відновлення музею було затверджено науково-методичною радою заповідника. У підвалі Будинку Клюкви плануємо
відкрити артгалерею, виставку сучасних художників і майстрів. У приміщенні зі спеціальним мікрокліматом зберігатимуться фонди
заповідника.
Другий поверх повністю представлятиме
Ольжин град періоду Київської Русі — археологічні знахідки, речі, архівні документи, макети тощо. У рамках програми відродження
історичних пам’яток окрема експозиція буде
присвячена святині Вишгорода — іконі Вишгородської Матері Божої.
На першому поверсі розмістяться зали з
унікальними архівними матеріалами: мапами
Вишгорода XVIII-XX століть, історією Будинку
Клюкви, історією однієї вулиці (Шкільної), фотографіями та документами періоду будівництва Київської ГЕС…
Знаю, що вишгородці — щирі патріоти
рідного міста, тому звертаюсь до них з проханням: відтворити історію Вишгорода разом
із науковцями. Будь ласка, приносьте книги,
речі домашнього вжитку, листи, газети, альбоми, вбрання із бабусиних скринь, місцеві

вишивки, рецепти і т. інш. на вул. М. Грушевського, 1, куди ми перебрались, та на Межигірського Спаса, 11 (у Музей гончарства)
— культурні надбання мають стати загальнодоступними.
— А що плануєте на вул. М. Грушевського, 1?
— Там, де зараз експозиції, будуть конференц-зали (конференц-зал) для симпозіумів, круглих столів, з’їздів, конференцій, кінопоказів історичних фільмів і документальних
хронік. У невеликих кабінетах розміститься
адміністрація, бухгалтерія, частина працівників заповідника.
Таку перестановку було погоджено з обласним управлінням культури, національностей і релігій — відповідно до законодавства.
Закон України Про музеї та музейну справу від
29.06.1995 № 249/95-ВР (із наступними змінами) обмежує можливість розташування музею
в частині житлового приміщення (житлового
будинку) — має бути виділено хоча би повний
поверх. А наркологічний кабінет і меблевий магазин поряд із музеєм не сприяють туристичній
привабливості.
— Музей давньоруського гончарства
теж очікують зміни?
— Там плануємо нову етнографічну експозицію народно-вжиткового матеріалу Київського Полісся. Окрім майстер-класів, буде
і чимало цікавих заходів, на які запрошуємо
всіх.

21 січня

Об’єднавчий дедлайн
Ярослав МОСКАЛЕНКО
https://www.facebook.com/yarmoskalenko?fref=nf
Сьогодні (16.01.2017) перше засідання Погоджувальної
ради в новому році. Як правило,
новий рік несе в собі нові очікування, нові бажання, нас чекають нові справи. Ні для кого
не секрет, що новий рік буде
непростим.
Інколи, щоб вилікувати смертельно хворого пацієнта, треба його розрізати,
пустити кров, і аж тоді лікування дає ефект. Якщо
наш пацієнт – Україна, то розтин показав, що прийняті рішення про децентралізацію були вкрай вірні.
Вони кардинально розвернули країну у бік зрозумілих, затребуваних народом реформ. Але, якщо ми
зараз не втрутимось, то все може закінчитися неоптимістично. Здається, ми забули, що після розтину
потрібно організм зшивати і реабілітувати.
Реформа децентралізації є ключовою реформою в будівництві нової України, яку ми будуємо
для людей.
Хочу нагадати про неодноразові спроби подібних реформ. З останніх було прийнято рішення у
2005 році, потім у 2009 році, але вони так і не були
закінчені. Всі ці неефективні дії тодішньої влади
призвели до того, що до влади в 2010 році прийшов
Янукович. Те, що було далі, — Україна не забуде
ніколи.
2017 рік – це наш український Рубікон. Він ключовий у зміні системи управління в Україні.
Самостійні, сильні, спроможні громади і зменшення повноважень центральних органів влади –
тільки це є дійсним народовладдям, і тільки це буде
мати успіх у новій Україні.
І тоді 2017 рік може стати роком початку економічного зростання України. Що потрібно зробити
нам?
Злагоджена робота Верховної Ради у тісній
співпраці з Кабінетом Міністрів. Саме це може дати
поштовх. Саме Кабінет Міністрів 1 квітня 2014 року
прийняв після Революції Гідності концепцію реформи місцевого самоврядування, був розроблений
і прийнятий в 2015 році Закон «Про добровільне
об’єднання територіальних громад». Збільшились
повноваження органів місцевого самоврядування,
децентралізація пройшла у галузі адміністративних послуг, архітектурного контролю, в земельній
сфері.

Шкільне
подвір’я
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У Верховній Раді України
І сьогодні ми вже бачимо сотні мільйонів гривень на депозитних рахунках у міст обласного значення та десятки — у міст районного значення, сіл
і селищ.
А тепер інша сторона медалі і, власне, чому я
підняв цю тему.
За неповні два роки Україна спромоглася
об’єднати тільки близько 10% територіальних громад, а саме: 159 в 2015 і майже 200 в 2016 році.
З однієї сторони, можна вважати такі темпи
нормальними, але не у країні, яка воює. В України часу немає. Я хочу сказати про ті проблеми, які
гальмують добровільне об’єднання територіальних
громад.
Це, в першу чергу, відвертий саботаж на місцях
з боку сільських, селищних, міських голів, місцевих
рад та осередків парторганізацій. Сьогодні місцеві голови не думають про те, як Україні розвиватись далі.
Натомість думають про те, як після об’єднання територіальної громади виграти вибори. Або краще не
робити це об’єднання, щоб виборів не було. Так само
місцеві осередки партійних організацій думають, як
об’єднати громаду, щоб потім мати більшість у цій
громаді і мати свого голову. Це серйозна проблема.
Повну реалізацію Закону України «Про
об’єднання територіальних громад» гальмує чинна Конституція України. Тому що добровільне
об’єднання громад передбачає об’єднання між населеними пунктами однієї адміністративно-територіальної одиниці. А у нас сьогодні вже є практика,
коли хочуть між собою об’єднатись громади інших
районів, або навіть інших областей. Ми не можемо
вирішити цю проблему локально якимось законопроектом, бо він буде також суперечити чинній Конституції України.
Щоб
завершити
процес
добровільного
об’єднання територіальних громад, я вважаю, потрібно встановити дедлайн*. Тому що в іншому
випадку ми будемо довго чекати, допоки воно закінчиться. Якщо йти по нормах нової редакції Конституції, яку ми прийняли у першому читанні, то це
повинно бути 1 жовтня 2017 року. Щоб потім Кабінет Міністрів згідно з перспективним планом розвитку зміг провести остаточне об’єднання територіальних громад. І тоді адміністрації припинять свої
повноваження 1 березня 2018 року, як ми запланували у Конституції.
____________________
* Дедлайн (від англ. deadline) —— крайній термін (дата або/чи час), до якого має бути виконано
певне завдання

«Діти дощу»: як зняти напругу
та налаштувати на навчання

Володимир ДУКА,
директор ВРСЗОШ «Надія»
ФОТО — Дар’я ЛИМАРЕНКО, спеціально для «Вишгорода»

Влада ЛИТОВЧЕНКО (18 січня 2017
р., в Історичному музеї Вишгородського
історикокультурного
заповідника):
— Це один з
найкращих
списків Вишгородської
ікони
Божої
Матері,
якій
ми присвячуємо нову залу у відновленому Історичному музеї ВІКЗ. Наш музейний заклад
започатковує також Програму збереження
історичної пам’яті цієї православної святині

2017 року

Проблема навчання дітей із аутизмом сьогодні є
надзвичайно актуальною. Ці діти мають принципову
відмінність від інших — у них відсутні вроджені соціальні функції, вони інакше сприймають навколишній світ: дуже буквально, фрагментарно, вибірково.
Тому для повноцінного розвитку «дітей дощу» потрібен особливий підхід.
Дітей із загальним розладом розвитку спектру аутизму більше, ніж незрячих і глухих разом узятих. І якщо
для дітей із значними порушеннями сенсорного розвитку
існують державні програми, спеціальні школи, фахівці,
то єдину державну систему освітніх послуг для аутистів
в Україні ще, на жаль, не розроблено. Між тим, фахівці,
які працюють із дітьми з розладами аутистичного спектру (РАС), потребують інформації, методичної підтримки

Квитки подарували
добродійники
Влас. інф.
Всі ми віримо у дива, у те, що найзаповітніші
мрії здійсняться. Та для малечі новорічні свята
— найочікуваніші: вона сподівається на казку.
І казка запрошує до себе. Так, 12 січня ц. р.

щодо організації навчально-корекційної роботи.
Аби частково вирішити цю проблему, Вишгородська
районна психолого-медико-педагогічна консультація (завідуюча ПМПК — Жанна Кондратюк) на базі Вишгородської
районної спеціальної загальноосвітньої школи «Надія» 16
січня організувала відкритий науково-практичний тренінг
«Діти з розладами спектру аутизму: проблеми, можливості
психолого-педагогічної допомоги». Проводила його Тетяна
Скрипник – доктор психологічних наук, професор кафедри
спеціальної психології, корекційної та інклюзивної освіти
Київського університету імені Бориса Грінченка, голова
ради Громадської організації фахівців «Системна допомога
дітям із аутизмом «Маленький принц».
У роботі семінару взяли участь педагоги школи
«Надія», вчителі загальноосвітніх шкіл, логопеди, які надають допомогу дітям із РАС, батьки наших вихованців.
Захід отримав багато схвальних відгуків. Учасники висловили подяку та сподівання на подальшу співпрацю,
бо такі зустрічі дуже потрібні.

учні й батьки Вишгородської спеціальної ЗОШ
«Надія» відвідали у Національному цирку України
виставу «Попелюшка». Діти із захопленням переглянули спектакль і були вражені цирковими номерами.
Можливість цієї незабутньої подорожі до казкової країни з дивовижними персонажами та цирковими артистами надала БО «Заради спасіння
миру» (організатори — Ірина Чубач і Тетяна Санжара).

10

21 січня

Вишгород

ТЕЛЕпрограма
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Високошвидкісний Інтернет МТМ. Тел.: (093) 366-16-66; (095) 545-15-33; (098) 201-22-66
ПОНЕДІЛОК, 23 СІЧНЯ 2017 РОКУ
КАНАЛ 1+1
6:00, 07:00, 08:00, 09:00,
12:00, 16:45, 19:30 «ТСН»
06:45, 07:10, 08:10, 09:10
Снiданок з «1+1»
09:30, 12:20 «Спецiальний
випуск. Вечiрнiй квартал»
13:00 Комедiя
«Джентльмени удачi»
14:50 «Вечiрнiй квартал»
17:15 Мелодрама
«Кохання проти долi»
20:15 Комедiя
«Обережно! Предки в
хатi»
22:15 «Свiт навиворiт 8»
23:20 Х/ф «Шерлок 2:
Собаки Баскервiля»
UA:ПЕРШИЙ
6:00, 07:00, 08:00, 13:00,
15:00, 21:00 Новини
06:25, 23:00 Золотий
гусак
09:00, 09:55 Бiатлон.
Кубок свiту
11:30 Спорт. Тиждень
14:00 Д/ф «Iван Драч.
Крiзь час i слово»
15:30 Фольк-music
16:40 Т/с «Анна Пiль»

19:55 Вересень
21:30 Новини. Спорт
21:50 Т/с «Епоха честi»
22:35 Обличчя вiйни
22:55 Вiчне
23:15 Пiдсумки
ТРК «УКРАїНА»
6:50, 07:15, 08:15 Ранок з
Україною
07:00, 08:00, 09:00, 15:00,
19:00 Подiї
09:15 Зiрковий шлях
11:00 Реальна мiстика
12:00 Х/ф «Подаруй менi
трохи тепла»
13:50, 15:30 Т/с «Жiнки в
коханнi»
18:00 Т/с «Райське мiсце»
19:45 «Говорить Україна»
21:00 Т/с «За законами
воєнного часу»
23:00 Подiї дня
23:30 Х/ф «Смертельнi
перегони 2»
ТОНіС
6:00 «Тарапунька: аншлаг
довжиною в життя»
07:00, 18:00 «Алло,
лiкарю!»

10:45 Завтра-сьогоднi
11:55, 21:55
Супервiдчуття
14:00 Оглядач. LIVE
19:00 В гостях у Д.
Гордона. А. Кiреєва
20:00 «Щоденники Другої
свiтової вiйни: день за
днем»
21:15 М. Поплавський.
PR-проект «Спiваючий
ректор як технологiя»
23:00 Божевiльний свiт
00:00 «Щоденники
Червоного Черевичка»
ТЕТ
7:10 М/с «Дорамандрiвниця»
07:35 М/с «Елвiн i
бурундуки»
08:00 МультМiкс
09:50 М/с «Клуб Вiнкс.
Школа чарiвниць»
10:45 Т/с «Баффi винищувачка вампiрiв»
12:25, 18:55 Панянкаселянка
13:25, 14:30 Одного разу
пiд Полтавою
13:55, 21:00 Танька i

Володька
14:55 Т/с «Домашнiй
арешт»
16:50, 22:00 Країна У
17:50, 23:00 Розсмiши
комiка
20:00 Рятiвники
00:00 Т/с «Отже»

мiс Фрайнi Фiшер»
13:45, 14:20, 21:30 Т/с
«Гаваї 5.0 - 6»
14:00, 19:00, 23:15
«Свiдок»
15:35 Т/с «Служба
розслiдувань»
23:45 Т/с «Елементарно
- 2»

СТБ
6:40, 15:50 «Все буде
добре!»
08:45 «Зiркове життя»
09:45 Х/ф «Маша»
11:40 Х/ф «Дружина за
контрактом»
13:25 «Битва екстрасенсiв
14»
18:00, 22:00 «ВiкнаНовини»
18:30, 23:15 Т/с «Коли ми
вдома»
20:00, 22:45 «Україна має
талант! Дiти»

НОВИЙ КАНАЛ
7:00 М/с «Iсторiї Тома i
Джеррi»
08:10 Kids Time
08:15 Х/ф «Ямакасi або
новi самураї»
10:00 Х/ф «Погоня»
12:05 Х/ф «Елiзiум»
14:10 Х/ф «Явище»
18:00 Абзац
16:00, 19:00 Ревiзор
21:00 Страстi за
ревiзором
00:10 Х/ф «27 весiль»

НТН
8:25, 19:30 Т/с «Кулагiн та
партнери»
10:00, 17:25 Т/с
«Детективи»
11:30 Т/с «Ледi-детектив

МЕГА
6:00 Бандитська Одеса
07:20, 13:10 Правила
життя
08:10 Правда життя
09:10, 19:50 Паралельний

14:55 Т/с «Домашнiй
арешт»
16:50, 22:00, 02:50
Країна У
17:50, 23:00 Розсмiши
комiка
20:00 Рятiвники
00:00 Т/с «Отже»

«Детективи»
12:00 Т/с «Iнспектор
Джордж Джентлi»
13:45, 14:20, 21:30 Т/с
«Гаваї 5.0 - 6»
14:00, 19:00, 23:15
«Свiдок»
15:40 Т/с «Служба
розслiдувань»
23:45 Т/с «Елементарно
- 2»

свiт
10:10, 21:40 Дивовинаходи
11:10, 17:50 Мисливець
та жертва
12:10, 18:50 Неймовiрний
риф
14:10 Мiстична Україна
15:10, 20:50 НЛО з
минулого
16:00, 23:40 Смертельний
двобiй
16:50, 22:40 Загадки
планети
ТРК «КИїВ»
7:00 «Ранок по-київськи»
09:30 «Київ музика»
13:00, 15:00, 17:00, 19:00,
21:00, 23:00 «СТН»
13:10, 18:10 «Пригоди
Остiна Стiвенса»
14:00, 15:10 «Громадська
приймальня»
16:00 «Київськi iсторiї»
16:30 «Життєвi iсторiї»
17:10 «У центрi уваги»
19:20, 22:25 «Столиця»
20:30 «Служба порятунку»
21:25 Т/с «КММ»
22:55 «Українська

Нацiональна Лотерея»
K1
7:30, 08:35
«Мультфiльми»
08:00 «Чи знаєте ви,
що...»
10:20 «Три сестри»
11:00 Т/с «Ти - моє життя»
12:00 «Орел i Решка.
Шопiнг»
14:00, 20:00 «Орел i
Решка. Ювiлейний»
15:00, 21:00 «Орел i
решка. Навколосвiтня
подорож»
16:00 «Файна Юкрайна»
18:00 «Орел i Решка»
19:00 «Розсмiши комiка»
22:00 М/ф «Планета 51»
23:50 Т/с «Сонна Лощина»
ІНТЕР
6:20, 13:30 «Слiдство
вели... з Л. Каневським»
07:00, 08:00, 09:00, 12:00,
17:40 Новини
07:15, 08:10 «Ранок з
IНТЕРом»
09:20 Х/ф «Казка про
жiнку та чоловiка»

11:10, 12:25 Х/ф
«Варенька»
15:15 «Жди меня»
18:00, 19:00 «Стосується
кожного»
20:00 «Подробицi»
21:00 Т/с «Райськi
яблучка»
23:40 Т/с «Варенька.
Випробування любовi»
ICTV
07:20 Факти
07:50, 19:20 Надзвичайнi
новини
08:45 Факти. Ранок
09:15 Надзвичайнi
новини. Пiдсумки
10:55 Секретний фронт
11:50, 13:20 Х/ф «Бiла
iмла»
12:45, 15:45 Факти. День
14:00 Х/ф «Куля в лоб»
16:10 Х/ф «Ста трек.
Вiдплата»
18:45, 21:00 Факти. Вечiр
20:20 Бiльше нiж правда
21:20 Т/с «На трьох»
22:20 Свобода слова
5 КАНАЛ

6:00, 21:40 Час-Time
06:30, 18:45 Мiсцевий час
07:00, 07:30, 08:00, 08:30,
09:00, 10:00, 11:00, 12:00,
13:00, 14:00, 15:00, 16:00,
17:00, 18:00, 19:00, 20:00,
22:00, 23:00 Час новин
07:10, 07:32, 08:10, 08:25,
08:35 Iнформацiйний
ранок
09:25, 10:10, 11:10,
12:25, 13:15, 14:15,
15:25, 16:15, 17:15, 18:15
Iнформацiйний день
20:03 Час. Пiдсумки дня
22:15 Стоп корупцiї!
23:10 «За Чай.com»
00:00 Час: Важливо
2+2
08:00 Х/ф «Рейд у
пустелю»
12:40, 19:25 Д/п «Помста
природи»
18:30 «Спецкор»
19:00 «ДжеДАI»
20:00 Х/ф «Таємнi агенти»
22:05 Х/ф «Хороша
людина»
00:05 Х/ф «Чуваки й
дракони»

ВIВТОРОК, 24 СІЧНЯ 2017 РОКУ
КАНАЛ 1+1
6:00, 07:00, 08:00, 09:00,
12:00, 16:45, 19:30 «ТСН»
06:45, 07:10, 08:10, 09:10
Снiданок з «1+1»
09:30 «Спецiальний
випуск. Вечiрнiй квартал»
12:20 «Хочу у ВIА Гру»
14:50 «Вечiрнiй квартал»
17:15 «Кохання проти
долi»
20:15 Комедiя «Усi в
захватi вiд Мерi»
22:30 «Свiт навиворiт 8»
23:35 Х/ф «Шерлок
2: Рейхенбахський
водоспад»
UA:ПЕРШИЙ
6:00, 07:00, 08:00, 13:00,
15:00, 21:00 Новини
06:30, 23:00 Золотий
гусак
09:30 Ювiлейний концерт
В. Павлика
11:15 Д/ф «Свята Софiя.
У фокусi драми та
воскресiння»
12:40, 21:30 Новини.
Спорт

14:30 Вересень
16:25 Мистецькi iсторiї
16:40 Т/с «Анна Пiль»
17:50 М/с «Попелюшка»
19:00 Новини. Культура
20:20 Про головне
21:50 Т/с «Епоха честi»
23:15 Пiдсумки
ТРК «УКРАїНА»
6:10, 16:10, 05:20 Т/с
«Адвокат»
07:00, 08:00, 09:00, 15:00,
19:00 Подiї
07:15, 08:15 Ранок з
Україною
09:15 Зiрковий шлях
11:20 Реальна мiстика
13:20, 15:30, 21:00 Т/с
«За законами воєнного
часу»
18:00 Т/с «Райське мiсце»
19:45 «Говорить Україна»
23:00 Подiї дня
23:30 Т/с «CSI. Мiсце
злочину»
ТОНіС
6:00 «Щоденники Другої
свiтової вiйни: день за

днем»
07:00, 18:00 «Алло,
лiкарю!»
09:50 «Будьте здоровi!»
14:00 Оглядач. LIVE
19:00 В гостях у Д.
Гордона. А. Кiреєва
19:50 «Вiдлуння»
20:20 Жертви
радянської естради. В.
Ободзинський
21:30 Баскетбол. Лiга
чемпiонiв. Хiмiк (Україна)
- Маккабi (Iзраїль)
23:35 Дикi тварини
ТЕТ
7:10 М/с «Дорамандрiвниця»
07:35 М/с «Елвiн i
бурундуки»
08:00 МультМiкс
09:50 М/с «Клуб Вiнкс.
Школа чарiвниць»
10:45 Т/с «Баффi винищувачка вампiрiв»
12:25, 18:55 Панянкаселянка
13:55, 21:00 Танька i
Володька

СТБ
7:10, 15:50 «Все буде
добре!»
09:15 Х/ф «Мрiяти не
шкiдливо»
11:10 «Битва
екстрасенсiв 14»
18:00, 22:00 «ВiкнаНовини»
18:30 Т/с «Коли ми
вдома»
20:00, 22:45 «Україна має
талант!-5»
23:55 «Х-Фактор - 7»
НТН
6:10 Х/ф «Ранкове шосе»
07:55, 09:00, 19:30 Т/с
«Кулагiн та партнери»
08:30 Ранковий «Свiдок»
10:25, 17:25 Т/с

НОВИЙ КАНАЛ
6:42 Т/с «Клiнiка»
08:50 Київ вдень та вночi
11:00 Серця трьох-3
14:00 Хто зверху-5
18:00 Абзац
19:00 Любов на
виживання
22:50 Т/с «Гра Престолiв»
МЕГА
6:00 Бандитський Київ
07:20, 13:10 Правила
життя
09:10, 19:50 Паралельний
свiт
10:10, 21:40 Дивовинаходи

12:10 Неймовiрний риф
14:10 Мiстична Україна
15:10, 20:50 НЛО
з минулого (Давнi
прибульцi)
16:00, 23:40 Смертельний
двобiй
16:50, 22:40 Загадки
планети
18:50 Дивовижнi митi
життя
00:30 Гордiсть України
ТРК «КИїВ»
7:00 «Ранок по-київськи»
09:30 «Київ музика»
10:00, 23:20
«Телемаркет»
13:00, 15:00, 17:00, 19:00,
21:00, 23:00 «СТН»
13:10, 18:10 «Пригоди
Остiна Стiвенса»
14:00, 15:10 «Громадська
приймальня»
16:00, 21:25 Т/с «КММ»
17:10 «У центрi уваги»
19:20, 22:25 «Столиця»
20:30 «Київськi iсторiї»
22:55 «Українська
Нацiональна Лотерея»

K1
10:20 «Три сестри»
11:00 Т/с «Ти - моє життя»
12:00 «Орел i Решка.
Шопiнг»
14:00, 20:00 «Орел i
Решка. Ювiлейний»
15:00, 21:00 «Орел i
решка. Навколосвiтня
подорож»
16:00 «Файна Юкрайна»
18:00 «Орел i Решка»
19:00 «Розсмiши комiка»
22:00 «КВН на БIС»
23:00 Т/с «Доктор Хаус»
ІНТЕР
6:00 Мультфiльми
06:20, 14:10 «Слiдство
вели... з Л. Каневським»
07:00, 08:00, 09:00, 12:00,
17:40 Новини
07:15, 08:10 «Ранок з
IНТЕРом»
09:20 «Давай
одружимося»
11:10, 12:25, 21:00 Т/с
«Райськi яблучка»
15:50, 16:45 «Речдок»
18:00, 19:00 «Стосується

кожного»
20:00 «Подробицi»
23:40 Т/с «Варенька.
Випробування любовi»
ICTV
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:20 Надзвичайнi
новини
11:05, 13:20 Х/ф
«Забiйний футбол»
12:45, 15:45 Факти. День
13:35 Х/ф «Динотопiя»
15:20, 16:20, 21:25 Т/с
«На трьох»
17:45 Т/с «Життя
i пригоди Мишка
Япончика»
18:45, 21:05 Факти. Вечiр
23:20 Х/ф «Залiзний
лицар»
5 КАНАЛ
6:00, 21:40 Час-Time
06:30, 18:45 Мiсцевий час
06:40, 08:20, 21:25
Бiзнес-час
07:00, 07:30, 08:00, 08:30,
09:00, 10:00, 11:00, 12:00,
13:00, 14:00, 15:00, 16:00,

17:00, 18:00, 19:00, 20:00,
22:00, 23:00 Час новин
07:10, 07:32, 08:10, 08:25,
08:35 Iнформацiйний
ранок
09:25, 10:10, 11:10,
12:25, 13:15, 14:15,
15:25, 16:15, 17:15, 18:15
Iнформацiйний день
20:03 Час. Пiдсумки дня
23:10 «За Чай.com»
00:00 Час: Важливо
2+2
6:00 Мультфiльми
08:00, 10:55 «Нове
Шалене вiдео поукраїнськи»
08:55, 17:30, 19:25 Д/п
«Помста природи»
15:40 Х/ф «Шах i мат»
18:30 «Спецкор»
19:00 «ДжеДАI»
20:00 Х/ф
«Максимальний
термiн»
21:55 Х/ф «Останнiй
легiон»
23:50 Х/ф «Апокалiпсис
у Вегасi»

СЕРЕДА, 25 СІЧНЯ 2017 РОКУ
КАНАЛ 1+1
6:00, 07:00, 08:00, 09:00,
12:00, 16:45, 19:30 «ТСН»
06:45, 07:10, 08:10, 09:10
Снiданок з «1+1»
09:30, 12:20
«Спецiальний випуск.
Вечiрнiй квартал»
12:45 «Хочу у ВIА Гру»
14:50 «Вечiрнiй квартал»
17:15 Мелодрама
«Кохання проти долi»
20:15 Комедiя «Диявол
носить Прада»
22:20 «Свiт навиворiт 8»
23:25 Х/ф «Шерлок 3:
Порожнiй катафалк»
UA:ПЕРШИЙ
6:00, 07:00, 08:00, 13:00,
15:00, 21:00 Новини
06:25, 23:00 Золотий
гусак
09:30 Х/ф «Брехати, аби
бути iдеальною»
16:40 Т/с «Анна Пiль»
17:50 М/с «Попелюшка»
19:00 Новини. Культура

19:20 Д/ф «Восковi крила
Iкара»
21:30 Новини. Спорт
21:50 Т/с «Епоха честi»
22:55 Вiчне
23:15 Пiдсумки
ТРК «УКРАїНА»
6:10, 16:10 Т/с «Адвокат»
07:00, 08:00, 09:00, 15:00,
19:00 Подiї
07:15, 08:15 Ранок з
Україною
09:15 Зiрковий шлях
11:20 Реальна мiстика
13:20, 15:30, 21:00 Т/с
«За законами воєнного
часу»
18:00 Т/с «Райське мiсце»
19:45 «Говорить Україна»
23:00 Подiї дня
23:30 Т/с «CSI. Мiсце
злочину»
ТОНіС
6:00 «П’єр Рiшар. Блазень
чи король?»
07:00, 18:00 «Алло,

лiкарю!»
11:55, 22:15 Дикi тварини
14:00 Оглядач. LIVE
19:00 В гостях у Д.
Гордона. Е. Хiль
20:00 «Щоденники Другої
свiтової вiйни: день за
днем»
21:30 Сумнозвiснi мiсця
22:50 Божевiльний свiт
23:50 «Натхнення»
00:00 «Щоденники
Червоного Черевичка»
ТЕТ
07:35 М/с «Елвiн i
бурундуки»
08:00 МультМiкс
09:50 М/с «Клуб Вiнкс.
Школа чарiвниць»
10:45 Т/с «Баффi винищувачка вампiрiв»
13:55, 21:00 Танька i
Володька
14:55 Т/с «Домашнiй
арешт»
17:50, 23:00 Розсмiши
комiка

20:00 Рятiвники
00:00 Т/с «Отже»
СТБ
09:10 «Зiркове життя»
11:10 «Битва
екстрасенсiв 14»
18:00, 22:00 «ВiкнаНовини»
18:30 Т/с «Коли ми
вдома»
20:00, 22:45 «Україна має
талант!-5»
00:00 «Х-Фактор - 7»

патруль - 4»
22:20 Т/с «CSI: маямi - 8»
23:45 Т/с «Елементарно
- 2»
НОВИЙ КАНАЛ
07:05 Т/с «Клiнiка»
09:10 Київ вдень та вночi
11:10 Серця трьох-3
14:00 Любов на
виживання
18:00 Абзац
19:00 Хто зверху-5
22:50 Т/с «Гра Престолiв»

НТН
7:55, 09:00, 19:30 Т/с
«Кулагiн та партнери»
08:30 Ранковий «Свiдок»
10:35, 17:25 Т/с
«Детективи»
12:00 Т/с «Iнспектор
Джордж Джентлi»
13:45, 14:20, 21:30 Т/с
«Гаваї 5.0 - 6»
14:00, 19:00, 23:15
«Свiдок»
15:40 Т/с «Морський

МЕГА
7:20, 13:10 Правила
життя
08:10 Правда життя
09:10, 19:50 Паралельний
свiт
10:10, 21:40 Дивовинаходи
11:10, 17:50 Мисливець
та жертва
14:10 Мiстична Україна
15:10, 20:50 НЛО з
минулого

СТБ
7:15, 15:50 «Все буде
добре!»
09:25 «Зiркове життя»
11:20 «Битва
екстрасенсiв 14»
18:00, 22:00 «ВiкнаНовини»
18:30 Т/с «Коли ми
вдома»
20:00, 22:45 «Україна має
талант!-5»
00:05 «Х-Фактор - 7»

15:40 Т/с «Морський
патруль - 4»
23:45 Т/с «Елементарно
- 2»

16:00, 23:40 Смертельний
двобiй
16:50, 22:40 Загадки
планети
18:50 Дивовижнi митi
життя
ТРК «КИїВ»
7:00 «Ранок по-київськи»
13:00, 15:00, 17:00, 19:00,
21:00, 23:00 «СТН»
13:10, 18:10 «Пригоди
Остiна Стiвенса»
14:00, 15:10 «Громадська
приймальня»
16:00, 21:25 Т/с «КММ»
17:10 «У центрi уваги»
19:20, 22:25 «Столиця»
20:30 «Мiсто добра»
22:55 «Українська
Нацiональна Лотерея»
K1
7:30, 08:35
«Мультфiльми»
10:20 «Три сестри»
11:00 Т/с «Ти - моє життя»
12:00 «Орел i Решка.

Шопiнг»
14:00, 20:00 «Орел i
Решка. Ювiлейний»
15:00, 21:00 «Орел i
решка. Навколосвiтня
подорож»
16:00 «Файна Юкрайна»
18:00 «Орел i Решка»
19:00 «Розсмiши комiка»
22:00 «КВН на БIС»
23:00 Т/с «Доктор Хаус»
ІНТЕР
6:20, 14:10 «Слiдство
вели... з Л. Каневським»
07:00, 08:00, 09:00, 12:00,
17:40 Новини
07:15, 08:10 «Ранок з
IНТЕРом»
09:20 «Давай
одружимося»
11:10, 12:25 Т/с «Райськi
яблучка»
18:00, 19:00 «Стосується
кожного»
20:00 «Подробицi»
21:00 Т/с «Райськi
яблучка»

23:40 Т/с «Варенька.
Наперекiр долi»
ICTV
8:45 Факти. Ранок
09:15, 19:20 Надзвичайнi
новини
11:05, 17:45 Т/с «Життя
i пригоди Мишка
Япончика»
12:05, 13:20 Т/с «Вiддiл
44»
12:45, 15:45 Факти. День
13:35 Х/ф «Динотопiя»
15:20, 16:20, 21:25 Т/с
«На трьох»
18:45, 21:05 Факти. Вечiр
20:20 Секретний фронт
23:20 Х/ф «Залiзний
лицар-2»
5 КАНАЛ
7:00, 07:30, 08:00, 08:30,
09:00, 10:00, 11:00, 12:00,
13:00, 14:00, 15:00, 16:00,
17:00, 18:00, 19:00, 20:00,
22:00, 23:00 Час новин
07:10, 07:32, 08:10, 08:25,

08:35 Iнформацiйний
ранок
09:20, 17:50 Час громади
09:25, 10:10, 11:10,
12:25, 13:15, 14:15,
15:25, 16:15, 17:15, 18:15
Iнформацiйний день
22:15 Особливий погляд
23:10 «За Чай.com»
00:00 Час: Важливо
2+2
08:00 «Нове Шалене
вiдео по-українськи»
08:55 «Секретнi
матерiали»
15:35 Х/ф «Останнiй
легiон»
17:30, 19:25 Д/п «Помста
природи»
18:30 «Спецкор»
20:00 Х/ф «Пограбування
казино»
21:50 Х/ф «За лiнiєю
вогню»
23:40 Х/ф «Атака
Юрського
перiоду»

ЧЕТВЕР, 26 СІЧНЯ 2017 РОКУ
КАНАЛ 1+1
6:00, 07:00, 08:00, 09:00,
12:00, 16:45, 19:30 «ТСН»
06:45, 07:10, 08:10, 09:10
Снiданок з «1+1»
09:30, 12:20
«Спецiальний випуск.
Вечiрнiй квартал»
12:45 «Хочу у ВIА Гру»
14:50 «Вечiрнiй квартал»
17:15 Мелодрама
«Кохання проти долi»
20:15 Комедiя «Знову ти»
22:15 «Свiт навиворiт 8»
23:15 Х/ф «Шерлок 3:
Ознаки третього»
UA:ПЕРШИЙ
6:00, 07:00, 08:00, 13:00,
15:00, 21:00 Новини
06:30, 23:00 Золотий
гусак
09:30 Х/ф «Повне
беззаконня»
14:00 Д/ф «Рондо для
лицаря. Вiктор Гресь»
15:30 Надвечiр’я. Долi
16:40 Т/с «Анна Пiль»
17:50 М/с «Попелюшка»

18:20 Новинний блок
19:00 Новини. Культура
20:20 Про головне
21:50 Т/с «Епоха честi»
23:15 Пiдсумки
ТРК «УКРАїНА»
6:10, 16:10 Т/с «Адвокат»
07:00, 08:00, 09:00, 15:00,
19:00 Подiї
07:15, 08:15 Ранок з
Україною
09:15, 02:10 Зiрковий
шлях
13:20, 15:30, 21:00 Т/с
«За законами воєнного
часу»
18:00 Т/с «Райське мiсце»
19:45 «Говорить Україна»
23:00 Подiї дня
23:30 Т/с «CSI. Мiсце
злочину»
ТОНіС
6:00, 20:00 «Щоденники
Другої свiтової вiйни:
день за днем»
07:00, 18:00 «Алло,
лiкарю!»

09:45 «Ландшафтнi гри»
10:50, 22:00 Сумнозвiснi
мiсця
11:55, 22:20 Дикi тварини
14:00 Оглядач. LIVE
19:00 В гостях у Д.
Гордона. Е. Хiль
.22:55 Божевiльний свiт
00:00 «Щоденники
Червоного Черевичка»
ТЕТ
7:10 М/с «Дорамандрiвниця»
07:35 М/с «Елвiн i
бурундуки»
12:25, 18:55 Панянкаселянка
13:25, 14:30 Одного разу
пiд Полтавою
13:55, 21:00 Танька i
Володька
14:55 Т/с «Домашнiй
арешт»
16:50, 22:00 Країна У
17:50, 23:00 Розсмiши
комiка
20:00 Рятiвники
00:00 Т/с «Отже»

НТН
6:10 Х/ф «Вантаж без
маркування»
07:55, 09:00, 19:30 Т/с
«Кулагiн та партнери»
08:30 Ранковий «Свiдок»
10:30, 17:25 Т/с
«Детективи»
12:00 Т/с «Iнспектор
Джордж Джентлi»
13:45 Т/с «Гаваї 5.0 - 6»
14:00, 19:00, 23:15
«Свiдок»
14:20, 21:30 Т/с «CSI:
маямi - 8»

НОВИЙ КАНАЛ
07:02 Т/с «Клiнiка»
09:10 Київ вдень та вночi
11:10 Серця трьох-3
14:00 Хто зверху-5
19:00 Любов на
виживання
22:40 Т/с «Гра Престолiв»
00:50 Х/ф «27 весiль»
МЕГА
6:00 Бандитський Київ
07:20, 13:10 Правила
життя
08:10 Правда життя
09:10, 19:50 Паралельний
свiт
10:10, 21:40 Дивовинаходи
14:10 Мiстична Україна
15:10, 20:50 НЛО
з минулого (Давнi
прибульцi)
16:00, 23:40 Смертельний

двобiй
16:50, 22:40 Загадки
планети
18:50 Дивовижнi митi
життя
ТРК «КИїВ»
7:00 «Ранок по-київськи»
09:30 «Київ музика»
13:00, 15:00, 17:00, 19:00,
21:00, 23:00 «СТН»
13:10, 18:10 «Пригоди
Остiна Стiвенса»
14:00, 15:10 «Громадська
приймальня»
16:00, 21:25 Т/с «КММ»
17:10 «У центрi уваги»
19:20, 22:25 «Столиця»
20:30 «Прогулянки
мiстом»
22:55 «Українська
Нацiональна Лотерея»
K1
7:30, 08:35
«Мультфiльми»
10:20 «Три сестри»
11:00 Т/с «Ти - моє життя»
12:00 «Орел i Решка.

Шопiнг»
14:00, 20:00 «Орел i
Решка. Ювiлейний»
15:00, 21:00 «Орел i
решка. Навколосвiтня
подорож»
16:00 «Файна Юкрайна»
18:00 «Орел i Решка»
19:00 «Розсмiши комiка»
22:00 «КВН на БIС»
23:00 Т/с «Доктор Хаус»
ІНТЕР
07:00, 08:00, 09:00, 12:00,
17:40 Новини
07:15, 08:10 «Ранок з
IНТЕРом»
09:20 «Давай
одружимося»
11:10, 12:25 Т/с «Райськi
яблучка»
15:50, 16:45 «Речдок»
18:00, 19:00 «Стосується
кожного»
20:00 «Подробицi»
21:00 Т/с «Райськi
яблучка»
23:40 Т/с «Варенька.
Наперекiр долi»

ICTV
6:30 Ранок у великому
мiстi
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:20 Надзвичайнi
новини
10:05 Секретний фронт
11:05, 17:40 Т/с «Життя
i пригоди Мишка
Япончика»
12:00, 13:20 Т/с «Вiддiл
44»
12:45, 15:45 Факти. День
13:30 Х/ф «Динотопiя»
15:05, 16:20, 21:20 Т/с
«На трьох»
18:45, 21:00 Факти. Вечiр
23:20 Х/ф «Пункт
призначення»
5 КАНАЛ
7:00, 07:30, 08:00, 08:30,
09:00, 10:00, 11:00, 12:00,
13:00, 14:00, 15:00, 16:00,
17:00, 18:00, 19:00, 20:00,
22:00, 23:00 Час новин
07:10, 07:32, 08:10, 08:25,
08:35 Iнформацiйний

ранок
09:20, 17:50 Час громади
09:25, 10:10, 11:10,
12:25, 13:15, 14:15,
15:25, 16:15, 17:15, 18:15
Iнформацiйний день
20:03 Час. Пiдсумки дня
22:15 Акцент
23:10 «За Чай.com»
00:00 Час: Важливо
2+2
08:00, 10:55 «Нове
Шалене вiдео поукраїнськи»
08:55 Д/п «Зброя»
15:40 Х/ф «За лiнiєю
вогню»
17:30, 19:25 Д/п «Помста
природи»
18:30 «Спецкор»
19:00 «ДжеДАI»
20:00 Х/ф «Атака
Юрського перiоду»
21:40 Х/ф «Справжнє
правосуддя 2: Вiдплата»
23:30 Х/ф
«Фiладельфiйський
експеримент»
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КАНАЛ 1+1
6:00, 07:00, 08:00, 09:00,
12:00, 16:45, 19:30 «ТСН»
06:45, 07:10, 08:10, 09:10
Снiданок з «1+1»
09:30, 12:20
«Спецiальний випуск.
Вечiрнiй квартал»
12:45 «Хочу у ВIА Гру»
14:50, 22:10 «Вечiрнiй
квартал»
17:15 Мелодрама
«Кохання проти долi»
20:15 «Вечiрнiй Київ»
00:05 Комедiя
«Службовий роман»
UA:ПЕРШИЙ
6:00, 07:00, 08:00, 13:00,
15:00, 21:00 Новини
09:00 Бабин Яр. Без
права на iснування
09:40 Х/ф «Повернення»
14:00 Д/ф «Примара
Бабиного Яру»
15:30 Вiра. Надiя. Любов
16:30 90 рокiв вiд дня
народження О. Тихого
17:10 Д/ф «Українська

Гельсiнська спiлка вектор визначено»
19:00 Новини. Культура
21:30 Новини. Спорт
21:45 Д/ф «Одного разу
60 рокiв потому»
23:15 Пiдсумки
ТРК «УКРАїНА»
6:10, 16:10 Т/с «Адвокат»
07:00, 08:00, 09:00, 15:00,
19:00 Подiї
07:15, 08:15 Ранок з
Україною
09:15 Зiрковий шлях
11:20 Реальна мiстика
13:20, 15:30, 21:00,
23:30 Т/с «За законами
воєнного часу»
18:00 Т/с «Райське мiсце»
19:45 «Говорить Україна»
23:00 Подiї дня
ТОНіС
6:00, 20:00 «Щоденники
Другої свiтової вiйни:
день за днем»
07:00, 18:00 «Алло,
лiкарю!»

10:30 Сумнозвiснi мiсця
10:45 Дикi тварини
11:20 «Будьте здоровi!»
14:00 Оглядач. LIVE
19:00 В гостях у Д.
Гордона. Е. Хiль
21:20 «Вiдлуння»
22:05 Х/ф «Серед
коршунiв»
00:00 «Щоденники
Червоного Черевичка»
ТЕТ
7:10 М/с «Дорамандрiвниця»
09:50 М/с «Клуб Вiнкс.
Школа чарiвниць»
10:45 Х/ф «Першi сiм
рокiв»
12:25, 18:55 Панянкаселянка
13:25, 14:30 Одного разу
пiд Полтавою
13:55 Танька i Володька
14:55 Т/с «Домашнiй
арешт»
16:50, 23:30 Країна У
17:50 Розсмiши комiка
20:00 М/ф «Зачарований

будинок»
21:40 Х/ф «Молодята»
00:00 Т/с «Отже»
СТБ
6:30 «Зiркове життя»
08:30 Х/ф «На мосту»
10:35 Х/ф «Особисте
життя лiкаря Селiванової»
18:00, 22:00 «ВiкнаНовини»
18:30 Т/с «Коли ми
вдома»
20:00, 22:45 «Україна має
талант!-5»
23:50 «Х-Фактор - 7»
НТН
7:55, 09:00, 19:30 Т/с
«Кулагiн та партнери»
08:30 Ранковий «Свiдок»
10:30, 17:25 Т/с
«Детективи»
12:00 Т/с «Iнспектор
Джордж Джентлi»
13:45, 14:20, 21:30 Т/с
«CSI: маямi - 8»
14:00, 19:00, 23:15
«Свiдок»

15:35 Т/с «Морський
патруль - 4»
23:45 Т/с «Елементарно
- 2»
НОВИЙ КАНАЛ
7:00 Kids Time
07:02 Т/с «Клiнiка»
09:40 Київ вдень та вночi
11:40 Вiд пацанки до
панянки
18:00 Абзац
19:00 Хто зверху-5
22:50 Т/с «Гра Престолiв»
01:00 Х/ф «Явище»
МЕГА
6:00 Бандитська Одеса
07:20, 13:10 Правила
життя
09:10, 19:50 Паралельний
свiт
10:10, 21:40 Дивовинаходи
11:10, 17:50 Мисливець
та жертва
12:10, 16:50, 22:40
Загадки планети
14:10 Мiстична Україна

15:10, 20:50 НЛО з
минулого
16:00, 23:40 Смертельний
двобiй
18:50 Хижа Арктика
00:30 Холодний Яр
ТРК «КИїВ»
7:00 «Ранок по-київськи»
09:30 «Київ музика»
10:00, 23:20
«Телемаркет»
13:00, 15:00, 17:00, 19:00,
21:00, 23:00 «СТН»
13:10, 18:10 «Пригоди
Остiна Стiвенса»
14:00, 15:10 «Громадська
приймальня»
16:00, 21:25 Т/с «КММ»
17:10 «У центрi уваги»
19:20, 22:25 «Столиця»
20:30 «Незвичайна наука»
22:55 «Українська
Нацiональна Лотерея»
K1
7:30, 08:35
«Мультфiльми»
08:00 «Чи знаєте ви,

що...»
10:20 «Три сестри»
11:00 Т/с «Ти - моє життя»
12:00 «Орел i Решка.
Шопiнг»
14:00, 20:00 «Орел i
Решка. Ювiлейний»
15:00, 21:00 «Орел i
решка. Навколосвiтня
подорож»
18:00 «Орел i Решка»
19:00 «Розсмiши комiка»
22:00 «КВН на БIС»
23:00 «КВН»
ІНТЕР
07:00, 08:00, 09:00, 12:00,
17:40 Новини
07:15, 08:10 «Ранок з
IНТЕРом»
09:20 «Давай
одружимося»
11:10, 12:25 Т/с «Райськi
яблучка»
15:50, 16:45 «Речдок»
18:00 «Стосується
кожного»
20:00 «Подробицi»
21:00 «Чорне дзеркало»

23:00 Х/ф «Трест, який
лопнув»
ICTV
8:45 Факти. Ранок
09:15, 19:20 Надзвичайнi
новини
11:00, 17:45 Т/с «Життя
i пригоди Мишка
Япончика»
12:00, 13:20 Т/с «Вiддiл
44»
12:45, 15:45 Факти. День
13:30 Х/ф «Геракл.
Вiдродження легенди»
15:20, 16:20 Т/с «На
трьох»
18:45, 21:05 Факти. Вечiр
21:25 Дизель-шоу
23:45 Х/ф «Пункт
призначення-4»
5 КАНАЛ
6:00, 21:40 Час-Time
06:30, 18:45 Мiсцевий час
07:00, 07:30, 08:00, 08:30,
09:00, 10:00, 11:00, 12:00,
13:00, 14:00, 15:00, 16:00,
17:00, 18:00, 19:00, 20:00,

22:00, 23:00 Час новин
07:10, 07:32, 08:10, 08:25,
08:35 Iнформацiйний
ранок
09:25, 10:10, 11:10,
12:25, 13:15, 14:15,
15:25, 16:15, 17:15, 18:15
Iнформацiйний день
20:03 Час. Пiдсумки дня
22:15 Стоп корупцiї!
23:10 «За Чай.com»
00:00 Час: Важливо
2+2
08:00 «Нове Шалене
вiдео по-українськи»
08:55, 17:30 Д/п «Помста
природи»
10:55 «Супероблом.UA.»
15:45 Х/ф «Чорна буря»
18:30 «Спецкор»
19:00 «ДжеДАI»
19:25 Х/ф «Справжнє
правосуддя 2: Вiдплата»
21:15 Х/ф «Справжнє
правосуддя 2: Чорний
янгол»
23:00 Прем’єра! «Змiшанi
єдиноборства. UFC.»
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08:00 «Снiданок.
Вихiдний»
10:00, 23:10 «Свiтське
життя»
11:00 Мелодрама
«Чоловiча iнтуїцiя»
13:05 «Голос країни 7»
15:30, 21:15 «Вечiрнiй
квартал»
17:30 Комедiя
«Недотурканi»
18:30 «Розсмiши комiка»
20:15 «Українськi
сенсацiї»
UA:ПЕРШИЙ
6:35 Пiдсумки
07:20 Шеф-кухар країни
09:00 М/с «Книга
джунглiв»
11:00 Фольк-music
12:10 Х/ф «Марко Поло»
16:40 Чоловiчий клуб.
Спорт
18:30 Х/ф «Останнiй
танець Кармен»

20:00 Баклани на Балкани
21:00 Новини
21:30 Д/ф «Жива ватра»
22:20 Д/ф
«Гайдамацьким шляхом»
23:00 Свiт on-line
23:25, 23:50 Золотий
гусак
ТРК «УКРАїНА»
7:00, 15:00, 19:00 Подiї
07:10 Зiрковий шлях
09:10 Т/с «Будинок без
виходу»
13:00, 15:20 Т/с
«Понаїхали тут»
17:00, 19:40 Т/с «Право
на кохання»
21:30 Х/ф «Прикмета на
щастя»
23:30 Реальна мiстика
ТОНіС
6:15 Х/ф «Серед
коршунiв»
09:55 «Шеф-кухар
країни» з М. Поплавським

11:05, 20:10 «Щоденники
Другої свiтової вiйни:
день за днем»
13:40 «Iпостасi спорту»
15:30 «Соцiальний статус.
Ваша пенсiя»
16:15 Дикi тварини
17:10 «Формула Пруста.
I. Бобул»
17:45 «Сто рокiв
самотностi». Концерт В.
Попадюка
21:20 Божевiльний свiт
22:20 Х/ф «Черницi в
бiгах»
00:00 «Вихiдний, пiсля
опiвночi»
ТЕТ
6:45 М/с «Козаки.
Футбол»
07:35 М/с «Елвiн i
бурундуки»
10:45 М/ф «Чарiвна
карусель»
12:10 Х/ф «Повернення
на острiв Нiм»

16:20 Х/ф «Молодята»
18:10 М/ф «Зачарований
будинок»
19:50 Одного разу пiд
Полтавою
20:55 Танька i Володька
22:00 Країна У
00:00 Т/с «Отже»
СТБ
8:00 «Караоке на
Майданi»
09:00 «Все буде смачно!»
09:55 «Україна має
талант!-5»
17:05 Х/ф «Мама
напрокат»
19:00 Х/ф «Вiтер в
обличчя»
23:00 Х/ф «Лабiринти
кохання»
НТН
8:10 Х/ф «Дорога в
пекло»
11:30 «Речовий доказ»
13:50 «Склад злочину»

15:15 Т/с «Детективи»
19:00 «Свiдок»
19:30 Х/ф «Бомжиха»
21:20 Х/ф «Останнiй
легiон»
23:15 Х/ф «Онг Бак:
тайський воїн»
НОВИЙ КАНАЛ
07:02 Половинки - 2
08:50 Ревiзор
12:45 Страстi за
ревiзором
16:00 М/ф «Реальна
бiлка»
17:40 М/ф «Панда КунгФу - 2»
19:20 Х/ф «13-й район»
21:00 Х/ф «13-й район:
Ультиматум»
23:00 Х/ф «Вовк з УоллСтрiт»
МЕГА
6:00 Бандитський Київ
07:30 Паралельний свiт
08:20, 18:20 У пошуках

iстини
10:00 Смертельний
двобiй
11:40 Лiтаки, що змiнили
свiт
14:20 Загадки планети
16:20 Дивовижнi митi
життя
21:00 Неймовiрний
космос
23:50 Метеоритна
загроза
ТРК «КИїВ»
8:00 «Ранок по-київськи»
14:00 «Прогулянки
мiстом»
14:30 «Мультляндiя»
15:10 «Українська пiсня
року»
17:00, 19:00, 21:00, 23:15
«СТН»
17:10 Х/ф «Янгол у сiм’ї»
19:20 «Столиця.
Пiдсумки»
20:30 «Життєвi iсторiї»
21:25 Х/ф «Насмiшка»

23:10 «Українська
Нацiональна Лотерея»
K1
08:00 «Чи знаєте ви,
що...»
10:15 Х/ф «Пригоди
Бейлi: Нiч у Коутаунi»
12:00 Т/с «H2O: Просто
додай води»
13:25 Х/ф «Любий Джон»
15:30 «Орел i Решка.
Шопiнг 2016»
16:30 «Орел i Решка»
00:00 Т/с «Сонна
Лощина»
ІНТЕР
7:40 Х/ф «За сiрниками»
09:00 Х/ф «Самогонники»
09:20 Х/ф «Пес Барбос та
незвичайний крос»
09:30 Док. проект «Л.
Гайдай. Незвичайний
крос»
10:20 Х/ф «Iван
Васильович змiнює

професiю»
12:15 Т/с «Гордiїв вузол»
15:50, 20:30 Т/с
«Серафима Прекрасна»
20:00 «Подробицi»
22:30 Х/ф «Нiч закритих
дверей»
ICTV
8:55 Я зняв! Прем’єра
10:45 Х/ф «Гудзонський
яструб»
12:45 Факти. День
13:00 Х/ф «Брати Грiмм»
15:00 Х/ф «Геракл.
Вiдродження легенди»
16:45 Х/ф «Людина
листопада»
19:15 Надзвичайнi
новини. Пiдсумки
20:05 Х/ф «Iлюзiя обману»
22:05 Х/ф «Хранителi»
5 КАНАЛ
7:00, 08:00, 09:00, 10:00,
11:00, 12:00, 13:00, 14:00,
15:00, 16:00, 17:00, 18:00,

19:00, 20:00, 22:00, 00:00
Час новин
12:35 Прес-конференцiя
щодо ситуацiї у зонi АТО
16:10 Фiнансовий
тиждень
16:30 Особливий погляд
17:10 «За Чай.com»
18:15 Фактор безпеки
21:00 Велика полiтика
21:30 Час: Важливо
22:30 Документальний
проект «Окупацiя»
2+2
6:00 Мультфiльми
10:15 Х/ф «Подорож до
центру Землi»
13:05 Х/ф «Чорна буря»
14:50 Х/ф
«Фiладельфiйський
експеримент»
16:35 Х/ф «10 000 днiв»
18:15 Х/ф «Чорна кобра»
20:00 Х/ф «Залишенi»
22:05 Х/ф «Каральний
загiн»
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7:00 «Українськi сенсацiї»
08:00 «Снiданок.
Вихiдний»
09:40 М/ф «Маша i
ведмiдь»
10:05 «ТСН»
11:00 «Свiт навиворiт 8»
16:00 Комедiя
«Службовий роман»
19:30 «ТСН-Тиждень»
21:00 «Голос країни 7»
23:15 Драма «За
взаємною згодою»
UA:ПЕРШИЙ
7:20, 23:30 Золотий гусак
09:00 Д/ф «Герої
України Крути. Перша
незалежнiсть»
10:10 Д/ф «Українська
революцiя»
12:30 Х/ф «Десять
заповiдей»
16:15 Т/с «Епоха честi»
21:00 Новини
21:30 Спорт. Тиждень

21:55 Д/ф «Легенди
тофу»
23:00 Свiт on-line
23:20 Територiя закону
ТРК «УКРАїНА»
6:50 Подiї
07:40 Зiрковий шлях
09:20 Т/с «Понаїхали тут»
13:00 Т/с «Право на
кохання»
16:50, 20:00 Т/с «Я поруч»
19:00 Подiї тижня з О.
Панютою
21:25 Т/с «Будинок без
виходу»
ТОНіС
6:15, 22:10 Х/ф
«Прекрасна мельничиха»
09:55 «Формула Пруста.
I. Бобул»
11:00 «Щоденники Другої
свiтової вiйни: день за
днем»
16:10 Х/ф «Черницi в
бiгах»

18:00 Концерт Т.
Пiскарьової «Тетянин
день»
20:35 «Свiтськi хронiки»
21:00 «Шеф-кухар
країни» з М. Поплавським
21:40 Євромакс
00:00 «Щоденники
Червоного Черевичка»
ТЕТ
6:45 М/с «Козаки.
Футбол»
07:35 М/с «Елвiн i
бурундуки»
09:20 М/ф «Чарiвна
карусель»
10:45 Х/ф «Повернення
на острiв Нiм»
12:25 Х/ф «Першi сiм
рокiв»
16:50, 18:50, 22:00
Країна У
17:50, 19:50 Одного разу
пiд Полтавою
20:55 Танька i Володька
23:00 Розсмiши комiка

00:00 Т/с «Отже»
СТБ
7:05 «Все буде добре!»
09:00 «Все буде смачно!»
09:55 «Караоке на
Майданi»
10:50 «Україна має
талант!-5»
15:00 Х/ф «Вiтер в
обличчя»
19:00 «Слiдство ведуть
екстрасенси»
22:55 Х/ф «Мама
напрокат»
НТН
09:00 Т/с «Агентство
НЛС - 2»
12:50 Х/ф «Бомжиха»
14:40 Х/ф «Принцеса на
бобах»
16:45 «Легенди карного
розшуку»
19:00 Т/с «Я повернуся»
23:00 Х/ф «Вороги серед
нас»

НОВИЙ КАНАЛ
6:00, 07:40 Kids Time
06:40 М/с «Iсторiї Тома i
Джеррi»
07:42 Т/с «Одного разу
в казцi»
12:00 Х/ф «Останнiй
кiногерой»
14:50 М/ф «Панда КунгФу - 2»
16:30 Х/ф «13-й район»
18:00 Х/ф «13-й район:
Ультиматум»
20:00 Х/ф «Хiтмен»
22:00 Х/ф «Механiк»
23:50 Х/ф «12 раундiв»
МЕГА
6:00 Бандитська Одеса
07:30 Мiстична Україна
08:20, 18:20 У пошуках
iстини
10:00 Смертельний
двобiй
11:40 Неймовiрний
космос

14:20 Загадки планети
16:20 Дивовижнi митi
життя
17:20 Око Атаками
21:00 Лiтаки, що змiнили
свiт
23:50 Мандрiвка у себе
ТРК «КИїВ»
8:00 «Ранок по-київськи»
10:30 «Шеф-кухар
країни»
14:20 «Паспортний стiл»
14:30 «Мультляндiя»
15:10 «Українець
Поплавський у Варшавi»
15:35 Х/ф «Вiдважно у
майбутнє»
21:00 «СТН-тижневик»
21:30 «СТН-спорттижневик»
21:50 Х/ф «Кодова назва
«Джеронiмо»
23:35 «Українська
Нацiональна Лотерея»
K1

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

Запрошуємо на роботу головного бухгалтера на
харчове підприємство. Місце роботи: м. Вишгород
Графік роботи: 08.00-17.00, пн-пт, з/п від 10 000 грн.
Контакт: (099) 242-91-82, Ірина

Âèøãîðîä

Запрошуємо на роботу пекаря-кондитера.
Місце роботи: м. Вишгород
Графік роботи: 08.00-17.00, пн-пт, з/п 6000-8000 грн.
Контакт: (099) 242-91-82, Ірина

Директор КП «Редакція газети «Вишгород»
— Володимир Ткач
Головний редактор — Марина Кочелісова

Літредактор, кореспондент — Валентина Яковенко
Фотокореспондент, набірник — Андрій Максімов
Художній редактор — Максим Крадожон
Бухгалтер — Ірина Поліщук
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
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Засновник — Вишгородська міська рада
Передплатний індекс газети у Каталозі
місцевих періодичних видань 40007
Газета виходить щосуботи. Ціна договірна
Свідоцтво про реєстрацію
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Адреса редакції: 07300, м. Вишгород,
вул. Б. Хмельницького, 2;
Тел/факс: (04596) 5-27-25
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Київ, вул. Марка Вовчка, 12/14
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До тебе повернулися спиною?
Можливо, це відповідь Бога на
твою молитву: «…але визволи
нас від лукавого»

Запрошуємо на роботу картонажника.
Місце роботи: м. Вишгород
Графік роботи: 08.00-17.00, пн-пт, з/п 4500 грн.
Контакт: (099) 242-91-82, Ірина
Запрошуємо на роботу вантажника.
Місце роботи: м. Вишгород
Графік роботи: 08.00-17.00, пн-пт, з/п 4500 грн.
Контакт: (099) 242-91-82, Ірина

ПОТРІБЕН ПРОДАВЕЦЬ
Зарплата
від 4 000-5 000 грн.
Тел: (098) 341-97-50

6:30 «TOP SHOP»
07:30, 08:35
«Мультфiльми»
10:00 Х/ф «Любий Джон»
12:00 Т/с «H2O: Просто
додай води»
13:25 «Орел i Решка.
Шопiнг 2016»
14:25 «Орел i Решка»
20:00 Х/ф «А ось i вона»
21:50 «Вечiрнiй квартал»
23:40 «КВН»
ІНТЕР
6:35 «Подробицi»
07:00 Х/ф «Iван
Васильович змiнює
професiю»
09:00 «Готуємо разом»
10:00 «Орел i решка.
Навколосвiтня подорож»
11:00 «Орел i Решка.
Шопiнг»
12:00 Х/ф «Нiч закритих
дверей»
13:50 Т/с «Серафима
Прекрасна»

20:00 «Подробицi тижня»
21:30 Т/с «Гордiїв вузол»
ICTV
6:10, 08:00 Великi
авантюристи
08:55 Не дай себе
обдурити!
10:40, 13:00 Стоп-5
12:45 Факти. День
13:40 Х/ф «Хранителi»
16:40 Х/ф «Iлюзiя обману»
18:45 Факти. Вечiр
19:15 Х/ф «Годзила»
21:50 Х/ф «Згадати все!»
23:55 Х/ф «Нiндзя: Тiнь
сльози»
5 КАНАЛ
6:15, 21:00 Час: пiдсумки
тижня з В. Гайдукевичем
06:25, 18:10, 00:20
Велика полiтика
07:00, 08:00, 09:00, 10:00,
11:00, 12:00, 13:00, 14:00,
15:00, 16:00, 17:00, 18:00,
19:00, 20:00, 22:00, 00:00

Час новин
08:30 Феєрiя мандрiв
12:15 Сiмейнi зустрiчi
12:40 Прес-конференцiя
щодо ситуацiї у зонi АТО
13:10 Модне здоров’я
13:35 Ваш лiкар
19:25 Невигаданi iсторiї
21:40 Час-Time
23:20 Фiнансовий
тиждень
2+2
6:00 Мультфiльми
09:00 Бушидо
11:00 Д/п «Помста
природи»
14:35 Х/ф «10 000 днiв»
16:15 Х/ф «Залишенi»
18:20 Х/ф «Старскi та
Гатч»
20:15 Х/ф «Обман»
22:00 Х/ф «Справжнє
правосуддя 2: Чорний
янгол»
23:50 «Змiшанi
єдиноборства. UFC.»

ЗНИЖКИ на роботи + матеріали до 15.02.17 до 20%. РЕМОНТИ квартир, будинків, балконів.
Перепланування, підвісні стелі, гіпсокартон. Опалення, тепла підлога, водопровід,
каналізація, електрика і т. д. БУДІВНИЦТВО — будинки, лазні, прибудови, гаражі, павільйони.
Навіси, альтанки, ворота, паркани. Доставка матеріалів. Тел: (096) 9721514, (066) 8393483
БРОНЮВАТИ ЗАРАЗ роботи і матеріали на ВЕСНУ зі знижкою до 30%. ПОКРІВЕЛЬНІ РОБОТИ
під ключ. Мансардні дахи, кроквяні системи. М’яка покрівля, метал., бітумна, полімерна,
керамічна черепиця. УТЕПЛЕННЯ, ОБЛИЦЮВАННЯ будинків, квартир. Сайдинг, фактурна
штукатурка, короїд, термопанелі. Доставка матеріалів. Тел: (096) 9721514, (066) 8393483

21 січня
з 09:00 до 16:00
у перукарні, що
по вул.
М. Грушевського, 1
у м. Вишгороді,
купуємо волосся
– до 40 тисяч грн
за 1 кг. Нові ціни!
(097) 283-85-74
(067) 412-74-71
Вважати недійсними втрачені
документи від 01.09.2002 р.
про членство в ГБК «Ветеран»
(гаражний бокс № 451) на ім’я
Павла Валентиновича БОЯРЧУКА

12

21 січня

Ситуація

Мозаїка

2017 року

ІНТЕРНЕТсвавілля у місті не буде

Сергій ЖАДАН,
депутат Вишгородської міської ради VII
cкликання

Як депутат міськради я часто буваю в «Управляючій компанії» — і не
з чуток знаю обсяг роботи та існуючі
проблеми.
Так, у вересні 2016 р. КП «УК» ВМР
Місця загально- розіслало операторам і провайдерам
го користування у листи з проханням навести лад (обрізаміському житловому ти висячі дроти, маркувати логотипом
фонді — в обслугопровайдера кабелі й акуратно розмісвуванні Комунального підприємства тити у короби), а головне — надати до«Управляюча компанія» Вишгород- звільні документи. Термін для відповіді
ської міської ради. Іншими словами, — тиждень, зазначено контакти головті багатоповерхівки, які не згуртува- ного інженера та начальника технічнолися в ОСББ, перебувають в обслуго відділу КП. Жодної реакції – повний
говуванні КП «УК» ВМР.
ігнор.
І це підприємство відповідає за
Між тим, під час осінніх злив постан під’їздів, підвалів, горищ, внутріш- сипались чисельні звернення до КП:
ньобудинкові мережі. Серед останніх згоріли електрощитові у під’їздах на
— і мережі інтернет- і теле-операторів Київській, 5, Набережній, 12, Шкільта провайдерів.
ній, 7, І. Мазепи, 10 (добре, що ніхто
І тут — картина зовсім нецікава. не постраждав) — через те, що з поруКабелі невідомо чиї, бо не позначені
шенням усіх нормативних вимог були
відповідним маркуванням провайдера/ прокладені кабелі невідомого інтернетоператора, не укладені в короби, мопровайдера (вони були без маркуванжуть легко впасти на голову дитині чи ня).
дорослому.
Адміністрація КП «УК» ВМР виПрокладені інтернет-мережі букмушена була піти на крайній захід —
вально продірявили перекриття, і через розпорядилася не видавати ключі від
це у під’їзди під час дощів і снігопадів під’їздів, горищ і підвалів багатоповерзатікає вода, що загрожує функціону- хівок монтерам. Врешті з’явилися кеванню мереж і життю мешканців.
рівники операторів і провайдерів. Ні, не
Олег КУЧМІЙ, заступ- з документами, а з претензіями:
ник директора КП «УК» вони, мовляв, мають усі права на
ВМР: «Звісно, адміністра- свою виробничу діяльність!
КП «УК» розпочало інвентація «Управляючої компанії»
зацікавлена, аби все було ризацію приміщень загального
за законом: договори орен- користування і, зокрема, виявиди, профільні затвердження ло на вул. Дніпровській, 3 неві(райархітектура і ДАБІ) про- домого призначення електронне
ектної документації та інші обладнання у приміщенні теплодозволи. Але наші постійні звернення до ке- пункту, де загальнобудинковий
рівництва фірм, що надають такі послуги, — тепловий лічильник, водогін,
каналізаційні труби та труби опаігноруються.
лення!

Вітання

Шановні жителі Вишгородщини!

Прийміть щирі вітання з нагоди
Дня Соборності та Свободи України!
Двадцяте століття залишило нам
у спадок вершинні події минулого, які
і сьогодні не втрачають своєї значущості та актуальності, потребуючи
осмислення сконцентрованого в них
історичного досвіду боротьби українства за свободу, незалежність, державність. До таких подій належить 22
січня 1919 року. Саме в цей день на
Софіївській площі в Києві відбулася
подія, про яку мріяли покоління українських патріотів: на велелюдному

Люстерко

Вишгород

зібранні було урочисто проголошено
злуку Української Народної Республіки і Західноукраїнської Народної
Республіки. Ті історичні події сформували підґрунтя для відродження незалежної соборної демократичної України та утвердження національної ідеї.
Як і колись, так і тепер український народ знову відстоює ідею
єдності, соборності та цілісності держави. В цей надзвичайно важкий час
на всіх нас лежить величезна відповідальність — вистояти й утримати
нашу соборність і нашу незалежність.
Українці — мирний народ, який ніколи ні на кого не нападав.
Тож пам’ятаймо, лише в єдності
наша сила!
У цей святковий день бажаю всім
вам, дорогі земляки, здоров’я і натхнення, добробуту і злагоди, успіхів
у всіх благих починаннях. Нехай любов до рідного краю згуртовує нас
для здійснення високої мети — процвітання соборної незалежної демократичної України!
З повагою
голова Вишгородської районної
ради Ростислав КИРИЧЕНКО

Олег КУЧМІЙ, заступник директора КП «УК» ВМР:
«Візуально визначили, що це обладнання інтернет-провайдера «Бест», підключене з порушеннями, тому його
відключили від щитка живлення електроенергії — з метою пожежної безпеки — та зачинили двері на замок. Із
«Бесту» почали дзвонити з погрозами мені та моїй родині, стосовно чого я подав заяву до поліції.
18 січня о 20:35 надійшов сигнал на диспетчерську
службу КП «УК»: у під’їзді (за адресою: вул. Дніпровська,
3) невідомі ламають двері підвалу, в якому розміщено
загальнобудинковий тепловий лічильник. Ми виїхали на
місце, викликали поліцейських.
В обох приміщеннях підвалу, відкритого БЕЗ дозволу та погодження з КП «УК», — електрощитовій та
елеваторній (тепловузол і лічильник), виявлено шістьох
невідомих з котушками кабелю та металеві шафи з електронним начинням. Поліція попросила надати документи
та пояснити, на підставі чого вони тут знаходяться. Документи вони не надали, тож поліція вивела цих людей
з підвалу та приступила до слідчих дій та складання протоколу.
Наступного ранку до «Управляючої компанії» приїхали представники «БЕСТу» з юристом і з проектною документацією, затвердженою… головним інженером цього
підприємства.
За правилами, такі проекти мають бути погоджені
профільними установами — районним відділом архітектури та обласним державним архбудконтролем (ДАБІ).
Чому «Бест» (та й не він один) не отримали профільних
затверджень — запитання риторичне. Нинішня ж «діяльність» такого «оператора-провайдера» незаконна, а проникнення всередину приміщень, які належать мешканцям багатоповерхівки та перебувають у обслуговуванні
КП «УК», можна розцінювати як захоплення приміщень.
Крім того, слід зазначити, що в компанії «Бест» був
договір з КП ЖКГ, за яким «Бесту» надавався доступ до
слабкострумних каналів, але «бестівська» мережа у багатоповерхівках де завгодно, без жодних дозволів, погоджень і проектів, наскрізь пробурені сходові клітини.
Інтернет-свавілля у місті не буде! Це питання буде
винесено на розгляд профільних комісій міської ради.
Спільно з вишгородцями ми наведемо лад у нашому рідному місті й обов’язково повідомимо про це громаді.

НА ПОСТІЙНУ РОБОТУ
ЗАПРОШУЄМО

ПОМІЧНИКА
ВИХОВАТЕЛЯ
(ПРИВАТНИЙ ДИТСАДОК)

22 січня наш народ
урочисто відзначає чергову річницю проголошення
Акта Злуки (об’єднання у
1919 році східних і західних
українських земель у єдину
Соборну українську державу). І хоч Акт Злуки тоді реалізувати не вдалося, він є
яскравим виявом прагнення українців до національної єдності. Як відомо, державна незалежність України була
відновлена лише 24 серпня 1991 року.
З нагоди свята дозвольте мені привітати
вас, шановні вишгородці, і побажати міцного здоров’я, незламного духу та людської
гідності й самоповаги. Пишаймося, що ми
Українці!
Трохим ІВАНОВ,
заступник Вишгородського міського голови

З ювілеєм!
17 січня
60-річний ювілей відзначив
Володимир Ігорович
РОМИЛОВИЧ
із с. Пірново.
Дорогий ювіляре!
Вітаємо з великим святом,
Бажаєм радості багато!
Хай сміється сонце з голубого неба
І троянда перша зацвіте для тебе!
Хай в житті твоєму щастя лиш буває,
На вустах усмішка щиро розцвітає!
Хай для тебе гарна буде кожна днина.
Дорога людино, будь завжди щаслива!
Дружина, син, невістка, онук
Швейна фабрика «ТОРНАДО»
(Оболонь, ТРЦ «Епіцентр»,
вул. Богатирська) запрошує
на постійну високооплачувану роботу:
— швачку-мотористку
(з/п від 5 000 грн);
— майстра швейного виробництва
(з/п від 7 000 грн);
— технолога швейного виробництва
(з/п від 8 000 грн);
— конструктора одягу
(з/п від 8 000 грн).
Робота відрядна, з 08:00 до 17:00, офіційне працевлаштування та соцпакет.
Тел: (044) 451-41-96, (044) 500-26-70, пнпт з 09:00 до 18:00; (050) 422-53-95 (Наталя
Анатоліївна, головний технолог)

ФОТОмить

Тел: (068) 554-65-84
ЮРИДИЧНІ ПОСЛУГИ
ДЛЯ ЮРИДИЧНИХ ТА ФІЗИЧНИХ ОСІБ:
— представництво в судах;
— стягнення боргів;
— договірні роботи;
— консультація;
— представництво в органах

державної виконавчої служби;
— кредити, іпотека, порука;
— спадщина;
— підготовка запитів, скарг,
листів, претензій та ін.

м. Вишгород, вул. Набережна, 7/1, оф. 313. Тел: (068) 95-15-332

5 аргументів носити шапку взимку

Із приходом холодів необхідно утеплювати не
тільки руки і ноги, а й голову. Звичка не носити теплий головний убір тільки на перший погляд невинна.
Звичайно, шапка може зіпсувати зачіску, електризує
волосся, її буває дуже складно підібрати під нову модну
куртку, на неї не налазить капюшон і під нею незручно
носити навушники: весь час щось чіпляється і заважає.
Проте всі ці мінуси перекриває один великий і жирний плюс під назвою ЗДОРОВ’Я.
Отже, почнемо з вух. Наші вуха не люблять перепадів температур. Відсутність головного убору, що захищає
вуха від холоду, — прямий шлях до такого захворювання,
як отит (і далі — порушення слуху), а також гайморит,
фронтит і ангіна. Адже біля вух розташовані не лише
слухові проходи, а й мигдалини і слизові носа. Переохолодження голови в цілому може привести до менінгіту.
Звісно, не саме по собі охолодження (адже менінгіт — це
запалення мозкової оболонки), а переохолодження поряд із ослабленим імунітетом.
А послаблює імунітет усе те ж переохолодження.
Ефект доміно: не носіть шапку — послаблюється імунітет

Пишаймося, що ми Українці

— чіпляються віруси і бактерії — підвищується ймовірність захворіти на менінгіт.
Плюс до всього перебування на холоді без головного убору може викликати часті головні болі. Ще одним
аргументом на користь головного убору є досить висока
ймовірність невралгії трійчастого і лицьового нервів через переохолодження.
Останнім пунктом в монолозі на захист шапок буде
пошкодження структури волосся через холодний вітер і
морози. Так, шапка може прим’яти вашу зачіску, а от її
відсутність може привести до того, що зачіску в принципі буде ні з чого робити. Холод звужує судини, що
призводить до погіршення кровообігу. Надалі це може
стати причиною випадання волосся, адже харчування
цибулин при зниженні інтенсивності кровообігу також
погіршується.
Сподіваємося, що тепер вам захочеться одягнути
шапку, тим більше що завжди можна підібрати стильний
головний убір, який не тільки зігріє, а й приверне до вас
увагу, відмінно завершить образ і навіть дозволить змінити імідж при необхідності.

Увага!

Утилізація
ялинок
Громадяни, не
викидайте ялинки
на смітники. Вони
ще можуть принести користь для зелених насаджень
міста та багато
іншого. У Вишгороді
приймаємо
на утилізацію новорічні ялинки за
адресою: вул. Ю.
Кургузова,
9-А
з 8:00 до 20:00.
Тел. для довідок:
(04596) 25-049

Флешмоб: музейні селфі
18 січня ц. р. відбувся міжнародний флешмоб музейних селфі. Ініціатор — європейський
проект Culture Themes. В Україні акція відбулась
утретє. І вперше — в Історичному музеї (вул.
М. Грушевського, 1) та Музеї давньоруського
гончарства (вул. Межигірського Спаса, 11, тел:
(04596) 25-315) Вишгородського історико-культурного заповідника.
Світлини на фоні експонатів уже опубліковані у: Facebook, Instagram або Twitter із хештегом #MuseumSelfie, #ВІКЗ, #VIKZ, #МузейГончарстваВишгород, #ІсторичнийМузейВишгород
Ми ж надаємо роботу Дмитра Юрченка (вишивана фотосесія 5-Б класу гімназії «Інтелект» у Музеї
гончарства). Насолоджуйтесь!
Більше фото —
див. на сайті газети «Вишгород»

