Âèøãîðîä
Газета Вишгородської міської ради

www.vyshgorod.in.ua

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

Субота, 11 листопада 2017 року, № 45 (1152)

Читайте у номері

Німці слів на вітер не кидають
ФОТО — Катерина БОДНАРЧУК,

Про нього все — у віршах
ФК «Вишгород» 2011 р. н. —
володар кубка ФАРР

>

>

Рятуємо архітектурну пам’ятку

спеціально для «Вишгорода»

У ході візиту міського голови Олексія Момота до німецького міста-побратима Айхенау
відбулася конструктивна розмова з нашими
партнерами з питань співпраці у галузі енергозбереження й енергоефективності. Німці
щедро поділилися своїми напрацюваннями
щодо економії коштів на енергоресурси, наочно показали, як це робиться. Більше того,
бургомістр Айхенау Пітер Мінстер запропонував конкретну допомогу Вишгороду саме в
цій галузі.
І прагматичні німці свого слова дотрималися.
Кілька днів тому до Вишгорода прилетів Роберт
Іммлер — інженер із теплозбереження відомого
у Баварії Центру енергозбереження і захисту навколишнього середовища. Молодий і енергійний
спеціаліст негайно взявся за обстеження визначених у місті об’єктів. Він відвідав школу № 1,
приміщення комунальних служб, музичну школу,
РАЦС, дитячо-юнацьку спортивну школу, ознайомився з проектною документацією, системами
теплопостачання, ступенем теплозбереження.
Всю цю інформацію німецький інженер узагальнить вже у Баварії і невдовзі Центр енергозбереження надасть конкретні рекомендації очільникам Айхенау, які вже й складатимуть кошторис
на подальші роботи у Вишгороді.
— Я радий, що побував у м. Вишгороді, — поділився своїми враженнями Роберт. — До цього
я ніколи не був в Україні.
Приємно вразив Вишгород — стародавнє
місто на березі такої величної річки Дніпро. Наш
Рейн набагато менший. Ми знайшли вільну годину і побували у Межигір’ї, оглянули старожитності
і будови сучасної історії. Мені провели екскурсію
по Києву — чарівне старовинне місто, чимось
схоже на наш Мюнхен.
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ОСББ: «плюси» і «мінуси»

Володимир ТКАЧ

Дієве побратимство
Я дуже задоволений поїздкою до України. З
великим задоволенням побуваю у вас ще в грудні, коли доопрацьовуватиму вищезгадані проекти. Дуже сподіваюся, що мої напрацювання принесуть користь вишгородцям.
Варто зазначити, що всі витрати на переліт з
Мюнхена до Києва, зворотній шлях, проживання,
харчування — все за рахунок мерії міста-побратима. У німців, з їх профіцитом бюджету, є можливість вирішувати такі дрібні питання.
Отже, експертиза з енергоефективності реально стартувала. Її висновки розглянуть в Айхенау і Вишгороді. На їх основі баварці приймуть
рішення про виділення необхідних коштів на практичні роботи. Все буде зроблено по-німецьки —
методично, раціонально і головне — надійно.
У розмові з інженером Робертом Іммлером я
поцікавився його думкою про доцільність теплоутеплення наших хрущовок. Інженер чітко відповів, що Німеччина пізнала цю проблему по будинках колишньої НДР і успішно її вирішила. Тепер
німецькі хрущовки — пристойне європейське
житло. Може, і ми колись прийдемо до цього.

«Клерико» — 16
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«Академік» вузликових
наук іде на рекорд
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ПОЛОЖЕННЯ
про Громадський бюджет
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аФішка
16 листопада 2017 р. об 11:00 у приміщенні Вишгородської
міської організації ветеранів (м. Вишгород, вул. Б. Хмельницького, 7) — відкриття виставки робіт художниці Марини Варченко (олійний живопис).
Виставка працюватиме з 11:00 до 17:00 з 16 по 21 листопада
включно.
Запрошуються всі охочі.
Шановна громадо!
Нагадуємо, що розпочато реалізацію Проекту Громадський бюджет (бюджет участі) у місті Вишгороді. Запрошуємо
всіх охочих на семінар щодо реалізації цього проекту, який відбудеться 12.11.2017 р. о 12:00 у приміщенні адмінбудинку, 2 поверх, мала зала.
Секретар ради Тетяна БРАЖНІКОВА

Дата

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

Третього листопада з нагоди 74-ї річниці вигнання з Вишгорода нацистських окупантів відбулось
покладання квітів до братської могили радянських
воїнів по вул. Шкільній. У заході взяли участь міський голова Олексій Момот, голова Вишгородської

РДА Вячеслав Савенок, ветерани та широкий загал
вишгородців.
Олексій МОМОТ:
– Вклоняюсь подвигу і пам’яті наших співвітчизників, хто боронив країну від ворога у роки Другої світової війни та у часи сьогодення стояв за честь і свободу
України, — сказав у своєму виступі Олексій Момот.
— У сучасному світі мир — це найбільша цінність та

мрія. Адже нестабільність, страх та насилля — не просто лякають та знищують, а й не дають можливості
розвиватися країнам, державам, народам… Бажаю
усім нам мирного неба, оскільки мир відкриває перед
суспільством перспективи, не зводячи їх до боротьби
за виживання.
Творімо добро, крокуймо до миру і стабільності, адже
це наша країна, наше місто — нам з вами тут жити!

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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«Християнська спадщина
Виставки
нашої землі»

Суспільство

9 листопада – День української писемності та мови

Слово, моя ти єдиная зброя…
«Зажурилась Україна —
Така її доля…»
Т. Шевченко, «Тарасова ніч», 6.11.1838 р.
Ольга ДЯЧЕНКО

Гість виставки — депутат обласної ради Андрій Пещерін, заст. директора ВІКЗ із
наукової роботи Тарас Чухліб, автор і куратор проекту Віктор Векленко, міський голова
Олексій Момот, директор ВІКЗ Влада Литовченко
Прес-офіс Влади Литовченко
ФОТО – Андрій МАКСІМОВ, «Вишгород»

У рамках проекту Вишгородського
державного історико-культурного заповідника «Дніпро єднає Україну» у фойє
адмінбудинку (м. Вишгород, пл. Шевченка,
1) відбулося відкриття виставки «Християнська спадщина нашої землі».
З вітальним словом її відкрив Вишгородський міський голова Олексій Момот, який
зазначив, що такий захід у день визволення
Вишгорода від нацистських загарбників є
символічним. «Вишгородщина – унікальна
історична місцевість, і вона має підгрунтя
для створення таких виставок», – переконаний мер.
Історія нашої країни вже понад 1000 років
пов’язана з християнством. Одним із символів віри є хрест, який люди носять на грудях,
засвідчуючи належність до віросповідання.
Унікальна виставка «Християнська спадщина
нашої землі» показала різноманіття натільних та нагрудних хрестів різної форми з понад 20-ти областей України.
«Експозиція нараховує 1166 експонатів, у
тому числі і з Вишгородського регіону – українські натільні і нагрудні хрести, православні,
католицькі і греко-католицькі вироби. Саме
завдяки такому розмаїттю можна відслідкувати регіональні особливості хрестів, а також
спільну духовну основу України: від Криму
до Волині, від Карпат до Донбасу. Такі заходи дуже важливі, адже вони демонструють
об’єднання країни», – розповіла кандидат

Справи депутатські

історичних наук, директор Вишгородського
історико-культурного заповідника Влада Литовченко.
На виставці представлено 109 хрестів
із Київського, Білоцерківського, Таращанського, Богуславського та Рокитнянського
районів. Єдиний в Україні і Східній Європі
Громадський історико-етнографічний сторографічний Музей Хреста надав інформаційні матеріали. Серед експонатів – пам’ятні
срібні медалі, присвячені традиціям українського хреста, надані медальєром Дмитром Пірклом.
Представлені й хрести з трьома вушками
для підвішування, що свідчить про використання хреста ще й в якості з’єднувача кількох
низок намист. Знайдені істориками свідчення
і записи стверджують, що різновиди хрестів
ділилися на чоловічі – простіші і жіночі – додатково прикрашені бароковим орнаментом.
«Ми показуємо нашу християнську культурну спадщину, яка об’єднує всі області та
регіони України. Незважаючи на те, що на
наших землях упродовж віків жили представники різних конфесій, власне українська
складова в даній виставці є визначальною та
концептуальною», – зазначає засновник Музею Хреста Віктор Векленко.
Експонати виставки освятили священики
Української православної церкви Київського
патріархату Вишгородського благочиння.
Усі бажаючі можуть відвідати виставку до
3 грудня 2017 р. в Історичному музеї Вишгородського історико-культурного заповідника
за адресою: м. Вишгород, вул. Шкільна, 58.

Днями на одному із телеканалів російськомовний ведучий проводив із дітьми гру, в якій називали державну мову
європейських країн. Поміж інших згадали
й Україну, проте прозвучав «украінскій
язик» замість очікуваної української мови.
Певно, заангажований телеведучий чи навмисне, чи за усталеною системою сприйняття спорідненості слов’янських мов не
вирізняє, як самобутню, саме українську.
Кількастолітнє знищення мови Великого
Кобзаря смертоносними метастазами успішно продовжує й на підсвідомому рівні нівелювати вистраждане й одухотворене слово
прадавнього українського кореня.
Ідеться не тільки про телепростір, де здебільшого звучить мова нинішнього окупанта
наших східних областей. Пропагандистська
машина радіоефіру успішно перемелює у
жорнах брехні не тільки історію минулого, а й
подає у кривому дзеркалі події нинішні.
Зазомбовані на хвилях чингісханівських
маніпуляторів недавні «старші брати» в українцях раптом побачили запеклих ворогів. Але
ж не наші захисники шукали на чужих землях
скривджених і обманутих. Від кого й кого «захищають» з автоматами на українській землі
заброди з Російської імперії?
Дивно було читати, що винахіднику автомата Калашникова споруджено пам’ятник,
а цей вид зброї названо «доброю». Автор
зброї, який мав за дев’яносто років, хоч на
схилі літ визнав себе причетним до смертей,
що спричинив його витвір.
Добрими намірами, як відомо, вимощено
дорогу в пекло. Саме його творять на нашій
землі гранатометами та іншими «посланцями
миру» озброєні, озвірілі представники «великої і могутньої».
Смертоносною є і пропагандистська війна, на яку уряд Росії виділяє більше 18 мільярдів рублів. Продажні газети й журнали
закамуфльовано або відверто сіють ворожнечу поміж українцями й росіянами, телеканали
захлинаються (і в буквальному смислі слова,
якщо подивитися деякі програми, зокрема,
пріснопам’ятного Володимира Вольфовича
Жириновського) від ненависті й оббріхування
української дійсності.
Справно ллють воду на чужий млин і доморослі запроданці, які за шелест зелених
купюр із зображеннями американських пре-

ОСББ: «плюси» і «мінуси»

Олена ЛІСОГОР,
депутат Вишгородської міської ради
(виборчий округ № 14)
У нашому місті є
будинки, де жителі,
не організовуючись в
офіційні об’єднання,
збирають кошти і
ремонтують
житло
«толокою» або самі
винаймають
спеціалістів. Є й такі, де
мешканці просто «не бачать» облуплених стін та брудних сходів, а в старих будинках є й більш суттєві проблеми — відсутність протягом 40-50
років капітального ремонту. А в деяких будинках люди створюють офіційні об’єднання співвласників.
Наважилися створити ОСББ і мешканці будинку № 10 на пр. І. Мазепи. Це
так звана «хрущівка», побудована в 1965
р. Тут мешкають перші будівельники та
працівники Київської ГЕС й інші спеціалісти, які розбудовували місто. Більше
50-ти років станом будинку ніхто з балансоутримувачів не переймався, мовляв,
побудовано на десятиліття. А тим часом
будинок та його системи руйнуються,
тож він потребує капітального ремонту.
У 2016 році мешканці вирішили створити ОСББ. З цього моменту й почалася
боротьба за відновлення будинку. У ніч

перед підписанням Акта його передачі на
баланс ОСББ згоріла центральна електрична щитова, ще й одна квартира постраждала. Дах цього будинку дірявий,
відмостка не виконує захисних функцій,
у підвалі повно води, каналізація та водопровідні труби гнилі, система теплопостачання застаріла й потребує капітального ремонту, але головна небезпека
— електрична мережа, несправність якої
може призвести до пожежі.
Після року існування ОСББ «Молодіжний», у суботу 4 листопада, мешканці
будинку зібралися на збори — заслухати
звіт правління, ревізійної комісії та вирішити організаційні питання. Присутні були майже 50 чоловік, які вразили

Вишгород

своєю небайдужістю. Голова правління
ОСББ І. Орлова прозвітувала про кожну отриману та витрачену копійку, про
досягнення, про проблеми, які слід вирішувати. Ревізійна комісія надала звіт
у паперовому вигляді за результатами
перевірки фінансової діяльності правління, з яким кожен присутній міг детально
ознайомитися. Кожен мав змогу висловити свою думку.
На збори завітав міський голова О.
Момот. До нього були запитання, пропозиції, прохання. Мер пообіцяв допомогу
у фінансуванні капітального ремонту, заміні електромережі з міського бюджету
за умови отримання позитивного висновку Державної експертизи проекту замі-

зидентів ладні служити і дияволу.
Інтерв’ю з утікачами, з мільйонами вкрадених доларів з української скарбниці підтверджують відомі слова поета-патріота Володимира Сосюри, що це та категорія людей,
яким добре біля повного корита. Де ситно —
там і батьківщина.
Чомусь наше всенародно обране керівництво не надто поспішає повернути українцям викрадені мільйони, а заочні суди стали
посміховиськом та темою для анекдотів. За
недавніх часів керівництва «проффесора»
на видавництво української книжки виділяли
стільки коштів, що вони могли б з Азіровим
читати одну книжку. Цього не сталося, бо
окремі їхні ощадні книжки з цифрами із кількома нулями зігрівають серця й душі під кремлівськими зорями щастя.
Мої нотатки дещо непослідовні. Та при нагоді згадаймо Михайла Грушевського, який
сто років тому написав «Хто такі українці і чого
вони хочуть». Там підкреслено, що найбільша цінність, яку мусимо боронити, оберігати,
зміцнювати і розвивати, це – українська державність. Мусимо цю державу підперти українською політичною нацією. Політичні українці
– це ті, хто говорить українською мовою, хто
боронить Україну, хто працює на її славу.
Є громадяни не української віри і роду,
а вірою і правдою служать українській справі. Пилип Орлик – чех, написав унікальну,
світового рівня конституцію. Петро Могила
– молдавський боярин, який творив українську православну віру. Шведка Софія Русова
створила унікальну українську національну
педагогіку й освіту. Кримський татарин Агатангел Кримський – видатний мовознавець,
перекладач, який знав 64 мови і вірою й правдою служив Україні. Отож, якби ми вчились
так, як треба, то й мудрість би була своя...
Доречно згадати прислів’я, де мовиться,
що краще запалити свічку, ніж нарікати на
темряву. Тож варто підтримувати почин духовно-просвітницького центру (керівник Степанія Сідляр) і спонсорську допомогу депутата
міської ради Валерія Виговського – щосуботні уроки української мови у Вишгородській районній бібліотеці. До вивчення однієї
з мелодійних європейських мов долучилися
не тільки українці, а й представники інших національностей, зокрема й росіяни.
Уроки дружби, взаєморозуміння, поваги до мови, звичаїв і традицій корінної національності об’єднують для розв’язання
проблем міжетнічних відносин, мирного співіснування, незалежно від віросповідання і
національної приналежності.
Єднаймося, бо ми того варті.

ни електропроводки.
Сама ідея створення ОСББ досить
непогана. І вона діє в Україні, зокрема і в
нашому місті. Але утримувати будинок та
прибудинкову територію і зробити капітальний ремонт систем будинку й самої
будівлі — це різні речі та кошти.
По-перше, ОСББ вигідне для жителів
порівняно нових споруд. Або ж необхідні
гарантії виконання капітального ремонту будинку перед передачею на баланс
ОСББ. Для цього в місцевому бюджеті
мають бути передбачені кошти на ремонтні роботи, а в бюджетах вищого
рівня — створені резервні фонди, які б
стимулювали створення ОСББ.
По-друге, часто ОСББ просто не має
можливості отримувати якісні послуги
(проблема невеликих міст, як наше),
адже існуючі комунальні підприємства
надати їх не можуть, та й вибір запропонованих послуг обмежений. А «електрик
за пляшку» чи слюсар «дядя Ваня» — це
не зовсім законно та ще й небезпечно.
По-третє, залишається проблема,
якої не виправить жодний закон: небажання самих мешканців бути власниками будинків і нести відповідальність за
свою власність. А без такого бажання
навіть ідеальний закон не матиме сенсу.
Я вважаю, що першочергове завдання міської ради сьогодні — оптимізувати
видатки на комунальну сферу міста, розробити програму капітального ремонту
старих «хрущівок», чим заохочувати їх
мешканців брати на себе відповідальність за своє майно.

Наше місто

Вишгород
Андрій ПЕЩЕРІН,
депутат Київської обласної ради
Отримав колективне звернення від небайдужих
мешканців міста Вишгорода. Вони піднімають питання необхідності збереження архітектурної пам’ятки
місцевого значення ХХ століття — будівлі Земської
школи, що по вул. Шкільній, 29. Приміщення цієї школи потребує вжиття оперативних заходів щодо ремонтних/реставраційних робіт.
У ході опрацювання інформації встановив, що дійсно в квітні 2016 року будівлі присвоєно охоронюваний
статус. Обов’язки щодо збереження об’єктів культурної
спадщини, згідно із законодавством, покладаються на
власника або користувача будівлі. Ось саме в цьому, на
моє переконання, є проблема, вирішення якої мені доручили виборці. Тож складність у тому, що сама будівля
розташована в межах міста, право власності на школу
належить Вишгородській районній раді, а користувачем,
згідно з договором, є Комунальне підприємство «Міжшкільний виробничий комбінат» — заклад сфери освіти.
Охоронним органом, що мав би контролювати дотримання законодавства про охорону культурної спадщини та надавати приписи щодо усунення порушень, є
підрозділ Київської обласної державної адміністрації.
Тож я направив депутатські звернення до Вишгородської
районної ради, Управління культури КОДА, Управління
капітального будівництва з метою віднайдення способів
фінансування робіт щодо обстеження технічного стану
будівлі та здійснення її подальшого ремонту/реставрації.

Питання Земської школи було розглянуто на засіданні профільної комісії районної ради. За результатами
розгляду, Фонду комунального майна Вишгородського
району доручено забезпечити обстеження будівлі архітектурної пам’ятки та розробити проектно-кошторисну
документацію розрахунку ремонту. Також прийнято рішення про включення цих витрат до програми соціальноекономічного розвитку району на 2018 рік.
Приємно, що голова районної ради і депутатський
корпус демонструють єдність і розуміння необхідності
збереження культурної спадщини. Тож закликаю депутатів виконати власні рішення та передбачити в бюджеті
кошти для фінансування цих робіт у 2018 році.
Логічним та правильним кроком для укорінення в свідомості громади значення цієї пам’ятки, на моє переконання, має бути встановлення біля фасаду будівлі інформаційної таблички з історичною довідкою про Земську
школу. Всіх небайдужих громадян, представників місцевої влади прошу об’єднати зусилля та зберегти об’єкт
культурної спадщини для прийдешніх поколінь.
Про подальший хід виконання цього доручення виборців буду інформувати в пресі. Завжди відкритий до
пропозицій, які можна надавати моєму помічнику-консультанту Наталії Руденко (тел: 050 039 07 77, м. Вишгород, пр. Мазепи, 8, оф. 308). Особистий прийом здійснюю
щосереди з 09:00 до 12:00 за вказаною адресою.

Охорона історико-культурної спадщини

Хто не береже свого минулого,
той не вартий майбутнього
Територія давнього Вишгорода — унікальна пам’ятка історії, культури, археології, містобудування та архітектури, природного ландшафту.
За своїм історичним значенням Вишгород є одним із основних в Україні осередків культури, який може і повинен відігравати роль у консолідації суспільства,
розвитку духовності і культури.

Історія і сьогодення
Володимир ТКАЧ
Серед історичного надбання Вишгорода за яскравими подіями незаслужено
призабутим залишився один унікальний
факт. Це побудова першого у Київській
Русі мосту через Дніпро. Не в Києві, не
в іншому місті, а саме у Вишгороді. Інженерне диво наших предків і попри тисячоліття вражає своєю масштабністю
і майстерністю. І якщо ми говоримо, що
Вишгород протягом 300 років був духовним, військово-політичним і ремісничим
центром, то варто додавати ще — важливим транспортним вузлом.
З незапам’ятних часів Дніпро служив
східнослов’янським племенам зручною транспортною артерією, щедро годував вишуканою рибою на кшталт білуги, осетрини, а в
лиху годину ставав нездоланним бар’єром
перед набігами азіатських орд. Водночас
Славутич був і неабиякою перешкодою русичам у сполученні двох частин Русі.
Безперечно, що думка про міст через
Дніпро витала у стольному Києві давно, але
наважитися реалізувати цей проект зміг
лише Володимир Мономах. Це і не дивно,
бо з усіх київських Рюриковичів Мономах залишив за собою найяскравіший слід. Він був
найуспішнішим державником України-Руси.
На початок його князювання у Києві з переправами було не густо. Власне, одна знаходилася у гирлі річки Почайни на Подолі, а
інші пороми і човники ходили з гирла річки
Либідь біля Видубичів. У цих умовах про нормальне сполучення з Чернігівським і Переяславським князівствами не могло бути й мови.
І Мономах прийняв рішення будувати міст… у
Вишгороді! Не в Києві напроти Труханового
острова або Гідропарку, а саме у Вишгороді.
Здавалося, дивне рішення, але це не так.
Давньоруські будівельники були не дурніші за нинішніх і добре зналися на тонкощах
мостобудування. Князю було чітко сказано:
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Рятуємо архітектурну
пам’ятку

Депутат інформує громаду

Алла ПЛОТНІКОВА,
завідуюча відділом охорони пам’яток
Вишгородського історико-культурного
заповідника

11 листопада 2017 року

Протягом багатьох років вивченням історичної спадщини нашого міста займалися
провідні науковці України та інших країн. Незважаючи на це, багато років поспіль нашими
владними структурами, мешканцями міста
плюндрується ця свята земля, в якій були похоронені перші святі Борис і Гліб.
Взяти хоча б те, чого вона зазнала під час
будівництва Київської ГЕС у 1961 році. Скільки ще тоді було втрачено пам’яток! І це продовжується до цього часу.
Так, наприклад, 23 березня 2017 року був
складений акт про порушення Закону України «Про охорону культурної спадщини» у м.

Вишгороді на вул. П. Калнишевського, 19.
Йдеться про пам’ятку археології національного значення, охоронний номер 100007-Н, на
дитинці давньоруського городища. При обстеженні виявлено руйнування культурних нашарувань у межах пам’ятки площею близько
34 кв. м. Зі слів власника ділянки Л. М. Тимко, руйнування зробив сусід, що проживає на
вул. П. Калнишевського, 20/1. І, на жаль, це
непоодинокі випадки порушення Закону «Про
охорону культурної спадщини».
Наші громадяни, які проживають в історичній частині міста, ще не звикли звертатися до державних органів охорони культурної
спадщини при проведенні земляних робіт.
Хочу ще раз нагадати вишгородцям, що
розділом VIII вищезазначеного Закону передбачено відповідальність за порушення законодавства про охорону культурної спадщини.
Ще одна з нагальних проблем – сміття,
яким мешканці м. Вишгорода, що проживають в історичній частині міста, засипають
ландшафт.

хався кінний і піший люд.
Скільки років проіснував міст Володимира Мономаха — історія замовчує. Відомо, що
він згадується у літописах 1146, 1151, 1161
років. Як мінімум, прослужив 50 років.
З ліквідацією моста зручною старовинною вишгородською переправою ще сотні
років користувалися русичі і незвані гості.
У жовтні 1604 року до Вишгорода підійшло військо найуспішнішого авантюриста
ХVII століття Лжедмитрія І, який мав намір
здобути московську корону. Для вторгнення

ське військо князя Радзивіла. Чужинці спалили церкву Бориса і Гліба.
Нашою переправою полюбляли користуватися і кримські татари. У 1482 році хан
Менглі-Гірей розорив Київщину. Набіги кримчаків відбулися 1489, 1493, 1500 рр. і так далі
через кожний рік-другий.
Церковні літописи особливо виділили переправу 1661 року, коли Юрій Хмельницький
зі своїми союзниками-татарами лаштувався
на лівий берег. Для побудови плавзасобів
військо шматувало Борисоглібську церкву, в
хід ішли навіть ікони. Дії поганців і наших безбожників спричинили бурю на Дніпрі, і стихія
розкидала військо, врятувався лише один
татарин, який вхопився за чудотворну ікону

у Московію йому необхідно було переправитися на лівобережжя. Плавзасобів у найманців, звісно, не було. Перетинати Дніпро
по-татарському, тримаючись за хвоста коня,
ніхто у жовтні не хотів. А ще у війська був
великий обоз із боєприпасами і провіантом.
Київський воєвода угнав подалі свої плавзасоби. Як бути? Та Лжедмитрій був не ликом
шитий: він видав привілей киянам — не сплачувати мито московітам. Ті гаряче підтримали «царевича Дмитра» і пригнали до Вишгорода пароми, човни і плоти. Таким чином
армія, поповнена вишгородцями і киянами,
опинилися на лівому березі. Довго ще гуляли
наші земляки по Московщині…
Історія пам’ятає і 1651 рік, коли через
нашу переправу форсувало Дніпро литов-

Братської Божої матері.
Остання масова переправа у районі Вишгорода відбулася у 1943 році. Це була швидше масова бійня червоноармійців 167-ї стрілецької дивізії з ворогом.
Дивоміст Володимира Мономаха, звісно,
не може претендувати на кам’яні мости і віадуки давніх римлян. Але для Київської Русі
ця гідротехнічна споруда була мостом єднання. Саме завдяки вишгородському мосту
держава отримала змогу рівнозначно розвиватися по обох берегах Дніпра. А перший
капітальний міст у Києві з’явився аж у 1853
році. Офіційно він називався Миколаївським,
а в народі — Ланцюговим. І було б доречно
одному з майбутніх столичних мостів дати
назву — міст Володимира Мономаха.

Першоміст у Вишгороді
у Києві широке основне русло, по-друге, на
лівому березі забагато проток, стариків, заболочених низовин. І майстри висунули свою
пропозицію: спорудити моста вище оболонських луків у Вишгороді, де здавна існувала
переправа. А місце для нього було дійсно
ідеальним: біля підніжжя Ольжиної гори протікала мілководна протока. Далі — чималий
піщаний острів і лише за ним — доволі помірне русло Дніпра. За ним – піщаний, незаболочений лівий берег. Чом не будувати?
Літопис Руський свідчить, що князь Володимир Мономах переніс мощі перших святих
Бориса і Гліба з дерев’яної у нову кам’яну
церкву і того ж року 1115-го побудував міст
через Дніпро, щоб простому люду було краще ходити до церкви на поклоніння святим.
Але, за великим рахунком, все ж це був
стратегічний воєнний міст. У ті роки Київську
Русь без кінця роздирали дикі половці. За часів Мономаха вони 46 разів налітали, палили
села, полонили людей, забирали худобу. А
маневрувати київській дружині перешкоджав Дніпро.
З появою моста ситуація докорінно змінилася — Мономах зламав хребта орді. Розгромлені і обезкровлені половці назавжди
полишили наші степи і оселилися на Північному Кавказі, де і тепер мешкають їхні нащадки.
За будівельною класифікацією, це був
наплавний міст на плавучих опорах. На них
укладалися дерев’яні прольоти. Далі теслярі сокирами вирубували пази і гнізда для
зв’язування брусів. Для настилу клинами
розколювали здоровезні колоди на кілька
частин і тесали з них дошки. Міст був так
майстерно зв’язаний, що ніяка дніпровська
течія не могла вигнути його в дугу. Звісно,
що наплавний міст не міг вистояти перед
натиском весняного льодоходу: крига різала опори і настил, мов сірники. Але минала
повінь, теслярі знову бралися за сокири і невдовзі мостом звично гуркотіли підводи, ру-

Навесні цього року співробітники Вишгородського історико-культурного заповідника
прибирали сміття в яру по вул. Межигірського
Спаса та П. Калнишевського. Мало того, що
жоден житель не долучився до акції, так ще
під час роботи в яру на нас кинули коробку.
Хочу привернути увагу до Земської школи, яка продовжує руйнуватися.
У квітні на науково-практичній конференції
«Київщина: історія та сучасність», присвяченій
85-річчю утворення Київської області, у своєму виступі я окреслювала проблеми по цьому
об’єкту. Але зрушень на краще не відбулося.
Наприкінець скажу, що ми постійно звертаємося до мешканців Вишгорода з проханням – не руйнувати свою історичну спадщину, берегти кожний клаптик святої землі, яка
зберігає в собі сліди княгині Ольги, святого
Володимира, Ярослава Мудрого та інших.
Адже, як сказав поет і суспільний діяч Максим
Рильський, «Хто не знає свого минулого, той
не вартий майбутнього. Хто не відає про славу своїх предків, той сам не вартий пошани».
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Призупинимося
на хвилину і знімемо
капелюхи...
Громада міста втратила
свого щирого патріота, порядну людину
ПАВЛЮКА
Ігоря.
Він запам’ятався нам
своїм кипучим ентузіазмом, невичерпною
енергією, шляхетними вчинками і веселою вдачею.
Для редакції газети — це
подвійний біль — не стало друга й талановитого поета. Осьось у світ мала вийти його друга поетична збірка, наповнена
палкими віршами про війну на
Сході, непримиреністю до несправедливості і звісно про вічну тему кохання. Не встиг…
Але всі вони написані серцем.
Редакція газети «Вишгород»

Світла пам’ять учителю…
Гірко плаче душа… 3 листопада 2017 року пішов з життя учитель
від Бога ПАВЛЮК Ігор Ігорович, який мав свою особливу методику
викладання предметів, тому школярі завжди йшли до нього на урок
із задоволенням. Школі, освіті, учням були віддані його душа і серце.
Любіть Україну... яка вона є —
З найкращими землями, рідну...
Бо це — Батьківщина, бо це все твоє.
«Братками» обскубану, бідну...
З Дніпром понівеченим, з плачем Карпат,
З чорнобильським цезієм в серці,
З Донбасом і Кримом, що топче солдат,
Узутий в «рассійскіє» берці.

Я приглашаю тебя в свои сны
Я приглашаю тебя в свои сны.
Сны без тебя мне теперь не нужны.
Только ворочаюсь с боку на бок.
Сон не на пользу и отдых не впрок.
Снова смыкаю глаза в темноте.
Поза не та, да и мысли не те.

Втрата
Валентина ЯКОВЕНКО
ФОТО — соцмережі

Свого часу після перебування на
острові Куба Ігор Павлюк написав
статтю до газети «Подорож у просторі
та часі». Дякував кубинським лікарям,
які щиро допомагали українським дітям без жодного хабарництва і навіть
ніяково сприймаючи елементарні прояви подяки; розповідав про гостинний
кубинський народ і дивовижний клімат острова. Проте, як згадував у нещодавній розмові, як би там добре не
було, йому все одно хотілося додому,
в Україну, де так красиво квітнуть сади
навесні, невпинно тече Дніпро-Славута, де найгарніші жінки…
Нещодавно він повернувся з Ізраїлю. Привіз і редакції свічечку з Храму
Гроба Господнього, а сам збагатився
враженнями й охоче ділився з нами.
Проте, знову наголошував, що там –
добре, а вдома – найкраще.
Його вразили храми і церкви, тропіки
і пустелі, гори й Галілейське море. Його
цікавила доля українських заробітчан у
цій країні й те, як уживаються там релігійні конфесії. «Бачив візантійську і дав-

Поради психолога

Багато батьків тільки-тільки відійшли
від новин про смертельні онлайн-спільноти, проте знову опинилися на межі паніки
через подібне повідомлення, яке досить
активно розповсюджували соціальними мережами та батьківськими чатами у
Viber: «Шановні батьки! Зверніть увагу, що
підліткам зараз пропонують нові наркотики, які виглядають як «цукерка-полуничка». Дитина з’їла та потрапила до лікарні у
важкому стані…». На щастя, ця новина виявилась фейком. Проте ризик аддикції підростаючого покоління все одно високий.
Підліток – це особистість, яка тільки починає «відкривати» себе. Саме в цьому віці
формується оцінка себе собою (а не батьками і вчителями як раніше), змінюються знання про себе (я «хороший» не тому, що мама

Він безмежно, більше за життя, любив своє місто, завжди поспішав
на допомогу нужденним і як волонтер – бійцям АТО, був справжнім патріотом своєї країни. Таким він і залишиться в наших серцях назавжди.
Щиро поділяємо тяжку втрату і висловлюємо глибокі співчуття родині.
Земля Вам пухом, учителю, світла пам’ять….
Педагогічний, учнівський колективи
та працівники Вишгородської ЗОШ І –ІІІ ступенів № 1

Ми ж любимо море, яке вже не є, —
Штормить чи тихенько плескає.
Бо море — то море... і серце твоє
Любить його різним бажає...

Сини твої кращі знов гинуть в бою
З нападником грізним, підступним,
Що «Градами» спалює землю мою.
І хто тепер буде наступним?

О горе нам… Маєм сусіда-біду...
З царем — без царя у голівці,
Що все ще лякає: «До Львова дійду!
Свободу нести!»... На гвинтівці...

Синів ми ховаєм в почеснім строю
Як відданих, справжніх героїв,
Життям бо наклали за волю твою,
Загибли від вражих набоїв...

Сон мне не в руку, одно забытье.
И, как набат: «Не твое... Не твое...»
Да, не мое, понимаю, не глуп.
Сон потерял, свет мне белый не люб —
Это банально, привычно для всех.
Просто я думал, что я не из тех,
Кто с белым флагом навстречу любви,

Выйдет, что грянет, зови не зови,
Как эпилепсии новый наскок.
С недугом в целом похожий итог.
Я приглашаю тебя в свои сны.
Там мы вдвоем никому не видны.
Там я тебе улыбнусь, ну а ты
Примешь мои, наконец-то, цветы.

Про нього все — у віршах
ньогрецьку кераміку, камінь, на якому
Ісус сидів! Спека! А бабусі такі поруч, що
давно їм вже за вісімдесят, одна – ще й
із поламаною рукою, спускалися й піднімалися крутезною дорогою до храму – це
тільки віра може таке творить! Знав багато, а тепер дізнався ще більше, та головне – побачив своїми очима!»– не приховував захоплення.
Дивувався: «Там на камінні створили
рай, а ми живемо в раю, подарованому
Богом, і не цінуємо того. В Ізраїлі мисливство заборонене. Попробуй зрізати
дерево! А що ми робимо з нашими Карпатами, з охоронюваними територіями?!
Ще багато років тому один єврей, який
знав багато світу, зізнався мені: «Красивішої землі, ніж Україна, я не зустрічав».
І це правда. У нас прекрасний клімат, родючі грунти, багаті ліси. Нам треба Богу
дякувати, молитися і брати приклад ставлення до своєї землі з ізраїльтян».
І як би він не захоплювався іудейською державою, любов до України
червоною ниткою проходила через його
розповідь. Він був патріотом своєї країни. Про це свідчать його вірші, які вишгородці читали на сторінках газети, його
допомога бійцям АТО у якості волонтера,

його ставлення до молоді, яку навчав у
вечірній школі, та й взагалі незламний
дух і весела вдача. Без сумніву, міг підійти до будь-кого, завести розмову, розділити його біль і радість, поділитися своїм.
…Ми знаємо людей настільки, наскільки вони можуть підпустити нас до
себе, або ж – наскільки дозволяє час. У
нас його було не так багато.
Але у віршах він залишив про себе все, в
тому числі й розуміння неминучості смерті:
… Краны на стройках,
мосты, небоскребы,
Арки, карнизы, монтажные скобы.
Кто с нами селфи? Скорее, стэнд ап!
И поиграем со смертью в «пикап»!
… В смерть, как в любовь,
никогда понарошку,
Ни по чуть-чуть и ни понемножку
Не получалось играть никому –
Им эти игры совсем ни к чему…
В играх со смертью она – наблюдатель,
Ты – неудачливый состязатель,
Проигрыш, промах всегда тебя ждет –
Будь то проскок, перелет, недолет…
Це про руферів – фанатів дахів, сучасних карлсонів або, як їх ще називають, останніх романтиків. Мабуть, і про
себе…

Боротьба за майбутнє
сказала, а тому, що роблю це і це). Дорослі
втрачають свій авторитет, бо досі вважають
підлітка дитиною. Відвертої розмови часто
не виходить, адже батьків цікавлять успіхи
в школі, чи добре їсть, чи тепло вдягнений,
а до внутрішніх переживань підлітка справа
так і не доходить. Повальне захоплення дітей гаджетами, перебування більшості часу
в Інтернеті, а з боку батьків стійке небажання
розділяти ці захоплення – лише поглиблює
прірву між ними. Інша справа – однолітки. У
них такі ж проблеми та схожі почуття.

Надія МІЛЮХІНА,
лікар-психолог КЗ КОР «Обласне бюро
медико-соціальної експертизи»

Вишгород

Підліткові потреби в спілкуванні з однолітками, належність до певної компанії можуть
перетворитись на непереборне стадне відчуття: неможливо бути без своєї спільноти, а
за її відсутності хочеться належати до будьякої, де можна знайти підтримку та адекватну оцінку своєї особистості. І, на думку
досить високого відсотку тінейджерів, чим товариство небезпечніше – тим краще. Таким
чином можна підняти власну самооцінку та
«бути не гірше за інших». Цікавість, бажання
дізнатись що там, за межею забороненого,
експерименти, звільнення від почуттів сорому та невпевненості в собі, уявна дорослість,
пошук нових відчуттів, відсутність критики та
усвідомлення небезпеки, протест і бажання
бути з усіма можуть бути факторами, що підштовхнуть дитину до знайомства з наркотичною речовиною.
Як цього уникнути? Тримати з підлітком
контакт, але не формальний, не регламентований.
На заваді налагодження зв’язків стають:

1. Тотальний контроль. Це дуже дратує,
а роздратованість не може бути фундаментом взаємодовіри та взаємоповаги. Ваша дитина – не Ваша власність.
2. Перевірки та огляди. Особливо таємні. Дратують ще більше. Це мотивує підлітка
краще приховувати свої таємниці, на які має
право кожна особа, та нівелює бажання контактувати взагалі.
3. Сварка та крик на дитину. Якщо дорослий не в змозі спокійно пояснити свої почуття та переживання, то навіщо з ним спілкуватись? У той же час спокійне обговорення
емоцій дає змогу підлітку навчитись також
регулювати свою поведінку.
4. Заборона спілкування з певними
друзями. Якщо дитині важлива конкретна
людина, то вона знайде обхідні шляхи заради спілкування, що в свою чергу привчає
обманювати. Якщо ж дитина слухняна й виконуватиме вимогу, то вона почуватиме себе
нещасною.
5. Тиск. Підліток не повинен відповідати
всім очікуванням батьків.
6. Повсякчасне порівняння з іншими.
Таким чином дорослі відкидають особистість
дитини такою, якою вона є. Це порушує самоідентичність (я не такий як треба) і розвиває
почуття самотності, непотрібності та власної
неповноцінності.
7. Незрозумілі покарання. Фраза «ти
тільки спробуй!» дозволяє фантазувати на
тему «а як воно буде?». Якщо ж покарання
незначне або взагалі відсутнє – втрачається
батьківський авторитет.
8. Ігнорування потреб та побажань дитини. Має бути право вибору або, як мінімум,

необхідно враховувати зауваження підлітка.
Що може допомогти знайти взаєморозуміння:
1. Присутність у житті дитини. Цікавлячись її проблемами, батьки показують свою
любов і турботу. Обговорюючи ситуацію з
дитиною, дорослий вчить дивитися на неї з
різних сторін, що сприяє її ефективному вирішенню. Батьки вже були в підлітковому віці
і мають досвід вирішення деяких труднощів.
Але не варто перетворювати бесіду в монолог: «А в наш час ...».
2. Спокійно доносити до підлітка думку,
що не всі, хто хоче його уваги, – бажають
йому добра. Хибною турботою можуть маскуватись маніпуляції.
3. Створення для дитини можливості
звернутися за допомогою.
Опис почуттів та емоцій дозволяє показати як важливий тінейджер та його внутрішній
світ. Наприклад, «мене засмучує твій вчинок»
звучить краще, ніж «невже з тебе нічого путнього не виросте?!». Обмін емоціями сприяє
налагодженню контакту.
4. Розуміння цінностей дитини. Цілком
достатньо про них просто поговорити. Плани
на майбутнє, що хвилює, що хотів би отримати в результаті вирішення проблем. Нові
цінності вводяться акуратно, поступово, без
тиску та не висміюючи актуальні потреби.
5. Вміння просити вибачення. Цим показується, що право на помилку та її визнання є
у всіх, адже ідеальних людей просто не існує.
Інтереси підлітків часто змінюються. Сьогодні щось одне, а на завтра кардинально
інше. Єдине, що мусить бути стабільним, –
участь батьків у житті своїх дітей. Це може
захистити підростаюче покоління від чималої
кількості небезпек, а рідних – від довготривалого почуття провини.

Суспільство

Вишгород
14 вересня Перша леді України Марина
Порошенко та голова Київської обласної
державної адміністрації Олександр Горган
відвідали інклюзивну Бучанську загальноосвітню школу №3. У ході візиту дружина
Президента повідомила, що Київська область долучилася до Всеукраїнського проекту із впровадження та розвитку інклюзивного освітнього середовища в Україні.
Дружина Президента України Марина
Порошенко, голова ради “Благодійного фонду Порошенка” та голова Київської облдержадміністрації Олександр Горган підписали
Меморандум про співпрацю між Київською
обласною державною адміністрацією та “Благодійним фондом Порошенка”.
За словами пані Порошенко, «сьогодні
на Київщині працює 200 інклюзивних шкіл,
у яких навчається 618 учнів з особливими
освітніми потребами. Проте інклюзивною
освітою охоплені лише 4% «особливих» дітей
Київської області, тому є над чим працювати».
У свою чергу очільник Київської області
Олександр Горган наголосив на важливості
такої ініціативи, особливо для нього як батька

На шляху до
енергоефективності
Незабаром на Київщині запрацює система енергомоніторингу
споживання ресурсів. Розробники
програмного продукту презентували «Автоматизовану систему енергомоніторингу «Київщина енергоефективна» в рамках упровадження
системи енергетичного менеджменту на Київщині в Департаменті регіонального розвитку та житлово-комунального господарства. Презентація
проходила відповідно до програми
«Підвищення
енергоефективності
Київської області у 2017-2020 роках»
та Меморандуму про співробітництво між Київською ОДА та Держенергоефективності України.
Система розроблена із використанням спеціалізованого програмного забезпечення для запровадження
комплексного енергопланування, аналізу та контролю за споживанням енергетичних ресурсів та роботою енергетичного устаткування на об’єктах
споживання
паливно-енергетичних
ресурсів.
З метою раціонального використання коштів і уникнення майбутніх необґрунтованих витрат енергоресурсів
у закладах бюджетної сфери система
дозволяє: збирати показники лічильників (як у ручному, так і в автоматичному режимі), здійснює моніторинг за
споживанням енергоресурсів, контролює допустимий ліміт споживання,
генерує автоматичне оповіщення про
перевитрати, зберігає усi показники

Київщина — сьомий регіон-учасник проекту
Марини Порошенко з розвитку інклюзивної освіти

трьох дітей. «Для мене особисто підписання
цього Меморандуму – це нагода допомогти
кожній дитині, прийти на допомогу батькам,
які сьогодні в Україні не залишені зі своїми
проблемами», — підкреслив голова облдержадміністрації.
«Ті системні рішення, які ми запропонували як свій внесок у розвиток системи інклюзивної освіти, найближчим часом будуть проанонсовані і я переконаний, в даному випадку
Київщина закладе абсолютно новий стандарт
підходу до вирішення проблеми роботи з дітьми, що мають особливі потреби», — зазначив Олександр Горган.
Також голова Київської облдержадміністрації підкреслив, що «в наступному році в
кожній опорній школі, яка визначена за системою реформи освіти, буде створено окремий
інклюзивно-ресурсний центр».
Київська область стала сьомим регіоном-учасником проекту «Інклюзивна освіта

лічильників, будує звiти по кожному спожитому енергоресурсу
в закладi (за будь-який перiод
часу), порівнює фактичне споживання до ліміту норми питомого
енергоспоживання, автоматично
рахує вартість спожитих енергоресурсів та розраховує енергетичний паспорт будівлі.
Керівники або енергоменеджери
організацій за допомогою системи можуть: швидко збирати дані про споживання ресурсів у будівлі, глибше аналізувати ефективність їх використання
та швидше реагувати на аномалії. Система працює в ручному та автоматичному режимах. Автоматичний режим
передбачає інтеграцію з лічильниками, сенсорами, які можуть передавати
дані. Ручний режим базується на введенні даних через веб-інтерфейс або
мобільний додаток.
Система самостійно згруповує і
порівнює енергоспоживання груп будівель за потрібними параметрами:
площа, опалювальна площа, опалювальний об`єм, кількість людей, адміністративні райони, цільове використання будівель та має публічний доступ
для інвесторів, енергосервісних кампаній для вибору рентабельних об`єктів,
для залучення інвестицій, у тому числі
— за ЕСКО-механізмом.
За допомогою комплексного енергопланування та моніторингу паливно-енергетичних ресурсів планується
досягти результату від впровадження
системи енергомоніторингу від 10 %
до 15 % енергоресурсів, не витрачаючи значних коштів, а лише реалізовуючи малозатратні заходи і змінюючи
свідомість енергокористувачів.

Стратегічними напрямами роботи департаменту освіти і науки у 2017 році є реалізація
принципів Концепції державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти
«Нова українська школа»; запровадження дієвої моделі професійної орієнтації старшокласників; розширення та удосконалення мережі
опорних навчальних закладів; розвиток лінгвістичної, природничо-математичної освіти, формування інформаційно-комунікаційних компетентностей; розвиток учнівського лідерського
руху; забезпечення розвитку професійно-технічної освіти, підготовка кадрів відповідно до
потреб регіонального ринку праці; задоволення
права на освіту дітей з особливими освітніми
потребами, забезпечення громадянського, національно-патріотичного виховання молоді.
На виконання стратегічних завдань галузі спрямовані заходи обласної Програми розвитку системи освіти Київської області на 2016-2018 роки.
Необхідно відзначити, що у 2017 році суттєво збільшено фінансування з обласного бюджету на виконання заходів Програми: передбачено видатки на
21 млн 105 тис. більше, ніж у 2016-ому.
На оснащення навчальних закладів області сучасною матеріально-технічною базою (засобами
навчання, навчально-комп’ютерними комплексами та мультимедійним обладнанням, оргтехнікою),
оновлення меблів у навчальних кабінетах у 2017 р.
виділено 23 млн 200 тис. грн, що на 14 млн 260 тис
грн перевищує суму, що була виділена у 2016 р.
Станом на 18.09.2017 р. виконання заходів програми складає 87 % від запланованого.
Закуплено нові яскраві сучасні меблі, які отримають навчальні заклади, що апробують новий
Державний стандарт початкової загальної освіти.
Базові інклюзивні навчальні заклади працю-

Людина на своєму місці

У перші дні опалювального сезону
завжди виникають нештатні ситуації, як
не у під’їздах, так у окремих квартирах.
А причина проста: хтось влітку змонтував батарею на балконі, інші зробили
теплу підлогу. Словом «кулібіних» у нас вистачає, але
результат по будинку один —
розбалансована система теплопостачання.
Так було і цього разу по проспекту Мазепи, 12. У сусідів уже
тепло, а в нас — дрижаки. Люди,
звісно, звернулися до КП «Управ-

– рівень свідомості нації». Наразі він реалізується у Запорізькій, Дніпропетровській, Житомирській, Чернігівській, Хмельницькій та
Харківській областях.
Відвідуючи Бучанську школу, в якій навчається 17 дітей з особливими освітніми потребами, дружина Глави держави та очільник
Київщини поспілкувалися з учнями й освітянами, а також ознайомилися з умовами архітектурної доступності закладу. Зокрема,
школа має пандуси, ліфт, оснащену для людей з інвалідністю санітарно-гігієнічну кімнату
та корекційно-розвивальний блок.
За словами директора школи Любові
Морозенко, до кінця 2017 року на базі навчального закладу буде створено Центр
корекційно-розвиткової роботи для дітей з
особливими освітніми потребами та міський
інклюзивно-ресурсний центр.
Оскільки головне завдання проекту — запровадити інклюзивне освітнє середовища в

усіх українських школах, Благодійний Фонд
Порошенка працює над покращенням умов
навчання, щоб кожна дитина з особливими
освітніми потребами мала доступ до якісної
і доступної освіти.
Із цією метою було розроблено дизайнпроект сучасної Медіатеки та Ресурсної кімнати, які включені в перелік рекомендацій із
реконструкції опорних шкіл. Вони дають можливість «особливим» учням набувати повсякденні навички та отримувати корекційно-розвивальні послуги.
Відповідні проекти Марина Порошенко
передала Олександру Горгану та підкреслила, що на сьогодні в рамках проекту вже
створено 70 Медіатек — бібліотек нового
зразка – та відкрито першу Ресурсну кімнату на Дніпропетровищні. «Важливо, щоб у
найближчому майбутньому такі приміщення
з’явилися й на Київщині», — підкреслила дружина Президента.

Виконання заходів Програми розвитку системи
освіти Київської області на 2016 – 2018 рр.

Р

Мова народу — це прояв не тільки менталітету, а й видима
частина душі нації.
Наша мова відома своєю милозвучністю, багатогранністю,
синонімізмом. Сьогодні вона стала не тільки проявом культури — тепер це своєрідний стиль. Бути україномовним — це
вибір, який особливо яскраво проявляє молодь. Навіть нові зарубіжні слова юні новатори з любов’ю перекладають на український манер. Тому я бажаю, щоб українською не тільки вчилися, читали, писали, а щоб ми думали, відчували по-українськи!
Нехай панує наша солов’їна та звучить по всьому світу!
Зі святом!
З повагою
Трохим ІВАНОВ, заступник міського голови

Л. МЕЛЬНИК,
жителька буд. № 12 на пр-кті Мазепи
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З Днем української писемності!

Лист у номер

11 листопада 2017 року

ляюча компанія» за допомогою. І тоді до будинку завітав слюсар-сантехнік Павло Лебеда. Він швидко знайшов причину відсутності
циркуляції, якісно її усунув ще й популярно
пояснив людям що до чого. Після його візиту
у мешканців залишилося приємне враження.
Павло Лебеда — не новачок у комунальній галузі, і його досвід, помножений
на добропорядність, дарує людям відчуття впевненості і надії. Як кажуть,
людина на своєму місці.
Хочеться від усієї душі
побажати йому здоров’я,
радості і щастя. Нехай
знає, що люди його шанують.
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ватимуть на новому комп’ютерному обладнанні із
спеціальними програмами для інклюзивного навчання.
Отримають підтримку і дошкільні навчальні
заклади, що відкриваються у 2017 році. За кошти
обласного бюджету закуплено сучасні меблі для
дошкільних груп.
Вперше за роки незалежності майже 3 млн грн
виділено на оновлення комп’ютерної техніки та меблів у професійно-технічних навчальних закладах.
Всі ПТНЗ у 2017 р. отримали сучасні робочі місця
вчителя та меблі для навчальних кабінетів.
За рахунок коштів обласного бюджету на морі
оздоровлено 180 дітей-сиріт, дітей, позбавлених
батьківського піклування, які навчаються у закладах освіти обласної комунальної власності, професійно-технічних навчальних закладах. Програмою
розвитку системи освіти Київської області у 2017
р. на оздоровлення цієї категорії дітей виділено 2
млн 688 тис. грн.
З метою оздоровлення та залучення обдарованої учнівської молоді до активної науково-дослідницької діяльності у червні-липні 2017 р. на
базі КЗ «Володарська загальноосвітня санаторна
школа-інтернат І-ІІІ ступенів» традиційно проведено обласні профільні навчально-тренувальні зміни
для обдарованої учнівської молоді, учасниками
яких стали 542 учні навчальних закладів Київщини. Кошти на проведення профільних змін також
передбачено у Програмі розвитку системи освіти
Київської області на 2016 – 2018 роки.
89 учнів, переможців учнівських олімпіад та
конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт
учнів – членів МАН та педагоги, які їх підготували,
отримують стипендії голови Київської обласної
державної адміністрації. Кошти на ці виплати також передбачені у Програмі розвитку.

(Правопис та стиль автора збережено)
Степанія СІДЛЯР
Хто зневажає рідний край
той серцем немощний каліка
Т. Шевченко
В суботу учні школи вихідного дня з
поглибленим вивченням української мови
мали можливість відвідати Національний
музей Т. Шевченка у м. Київ.
Слухаючи розповідь екскурсовода, переходячи із залу у зал, із поверху на поверх уява
малює картину.
Змінюється час змінюються держави, режими, ідеології… а Т. Шевченко живий.
Твори Т. Шевченка перекладено на 140
мов світу, зведено 1384 пам’ятники на усіх
континентах світу. Т. Шевченко народився в
серці України у самих надрах українського народу.
Господь бог нам дав т. Шевченка, щоб
нас із юрби перетворити в націю. Щоб кожна
людина стала гідною свого імені. Зі словом
Шевченка ми живемо повсякчас: духовне світло його поетичних думок тримає дух українського народу, його слово звучало на захист
поневоленого кавказу, спаленого на вогні
чеського національного героя Яна Гуса. Твори
Т. Шевченка додавали патріотизму творцям
української революції 1917-1920рр. «Борітесяпоборете», («Кавказ») в час Революції Гідності на Майдані Незалежності за день до смерті
прочитав Сергій Нігоян.
47 років життя поета – із них 24 роки у

рабстві, 10 років – муштра і пильний царський
нагляд, але і за це коротке життя він встиг
створити: понад 240 поезій, 20 поем, драму:
«Назар Стодоля», 20 повістей (збережено 9),
835 живописних полотен.
Уся творчість Т. Шевченка виражає його
думи про державну волю, про самостійність
українців перед чужими державами.
Запорізькі козаки в образах Яреми, Залізняка, Гонти, Івана Підкови, Гамалії – виступають взірцями справжніх українців, здатних
захистити свою волю і гідність.
Т. Шевченко цінував у людині її індивідуальність, розумів що ніхто і ніколи не зможе її
замінити в конкретній ситуації. І це відчуваємо через віки – без інтелекту, волі, емоційної
енергії, збудженого почуття поета, ми були б
далекі від вільного життя в «своїй хаті».
Дуже влучно про творчість і долю Т. Шевченка зазначив І. Франко: … «Доля його скільки могла, але вона не змогла перетворити
золото його душі в іржу, а ні його любові до
людей у ненависть і погорду, віри в Бога у зневіру та песимізм.
Десять літ він томився під вагою російської
солдатської муштри, а для волі Росії зробив
більше ніж десять переможних армій…
І це лише незначна частина із вищенаписаного, що почули і побачили учні школи української мови, яка працює щосуботи у районній
бібліотеці м. Вишгород 10 год.
За організацію, за фінансову підтримку у
проведенні даної екскурсії у Національний музей Т. Шевченка щиро дякуємо депутату міської ради, голові фонду «Покоління» Валерію
Павловичу Виговському.
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Інформвікно
Знай наших!

ФК
«Вишгород»
2011 р. н.
— володар
кубка ФАРР

Іван КАРПИНА,
заст. директора Вишгородської районної КДЮСШ
Діти 2011 р. н. та молодші під керівництвом молодого амбіційного тренера Юрія Козіна стали переможцями престижного турніру.
Юрій Козін зі своїми вихованцями другий рік працює
на базі Вишгородської районної КДЮСШ за договором
про співпрацю, в майбутньому всі його юні футболісти
стануть вихованцями ВР КДЮСШ. Тож почин зроблено: ФК «Вишгород» 2011 р. н. — володар кубка ФАРР
(футбольна академія раннього розвитку) серед команд
Києва та Київської області!
У неділю 5 листопада відбулася фінальна частина
кубка ФАРР за участі 12-ти кращих команд із Києва та
Київської області 2011 р. н.
У півфіналі наші юні футболісти зустрілися зі своїми
однолітками з ФК «Чемпіон» м. Києва. Матч був дуже

Чемпіонат району
з футболу завершено

Микола КОРОЛЬ,
голова Вишгородської районної федерації футболу
Дограно останні матчі чемпіонату та першості Вишгородського
району з футболу. Зазвичай вони стають вирішальними при розподілі місць у турнірній таблиці.
Чемпіон Вишгородського району визначився в середині другого кола.
Ним став ФК «Лісовичі». А за інші призові місця боротьба точилася до
останнього туру.
Вигравши два матчі поспіль, на бронзову сходинку вистрибнув
старопетрівський «Нептун», залишивши без медалей своїх сусідів та
непримиримих суперників – ФК «Межигір’я». Ця команда непогано
розпочала чемпіонат, навіть деякий час очолювала турнірну таблицю,
але провалила фініш. Двічі програвши команді «СНД» с. Нижча Дубечня, вона не лише залишилася без медалей, але й не потрапила у
фінал кубка.
Таким чином, «СНД» — срібний призер чемпіонату та фіналіст кубка
району. Фінал престижного трофею, в якому зустрінуться ФК «Лісовичі»
— ФК «СНД», відбудеться найближчими днями.
А в першій лізі закрутився справжній футбольний трилер. Перед
останньою грою першості шанси на чемпіонство мали три футбольні
колективи: «Енергетик», «КДЮСШ» та «Кристал» з м. Іванків. Все повинно було вирішитися в останньому матчі «Енергетик» — «Кристал».
Виграв би «Кристал» – довелося б грати золотий матч «КДЮСШ» —
«Кристал». Була б нічия – довелося б грати золотий матч «Енергетик»
— «КДЮСШ». І лише перемога «Енергетика» над «Кристалом» позбавляла б нас інтриги.
Нагадаємо, що команда «Енергетик» складена з футболістів 35 років
та старших. Вона бере участь у чемпіонаті Київської області з футболу
серед ветеранів і 4 листопада ц. р. у м. Макарові, перегравши господарів
з рахунком 2:0, потрапила до півфіналу змагань, а вже за два дні провела
свій найкращий матч сезону та впевнено переграла іванківський «Кристал» з рахунком 8:1.
Тож кращою командою першості став дружний ветеранський колектив
ФК «Енергетик» (тренер М. Король), срібний призер — «КДЮСШ» (тренер
Р. Акопов), бронзовий — Димерський «Темп» (тренер Т. Вініченко).
А футбольні пристрасті на полях Вишгородщини не вщухають. Тож у
неділю 12 листопада о 10:00 на ОСК «Діназ» с. Лютіж на нас чекає перший півфінал чемпіонату Київської області серед ветеранів: «Енергетик»
Вишгород — збірна Васильківського р-ну.
А о 14:00 на стадіоні «Енергетик» – фінал кубка Вишгородського району: «СНД» с. Нижча Дубечня — ФК «Лісовичі».

Ігри розуму

Позашкілля
Матеріал сайту «divosvit.org»
ФОТО – Ольга ДУМАНСЬКА,
спеціально для «Вишгорода»

2 листопада у Вишгородському районному Центрі творчості «Дивосвіт» відбулася
друга гра осінньої серії інтелект-шоу «Ігри
розуму».

Ювілей

напружений та безкомпромісний. І навіть незважаючи на те, що за 7 хвилин до
закінчення
принципового
двобою ми поступалися з
різницею у два м’ячі, наші
футболісти проявили характер та знайшли в собі сили
переломити хід гри на свою
користь та вирвали перемогу на останніх хвилинах
зустрічі: 6:5. Ми – у фіналі!
Тут
нам
протистояли фаворити та господарі
турніру — команда ФАРР
м. Києва, яка тижнем раніше стала переможцем престижного всеукраїнського турніру в м. Ковелі. Багато
хто з фахівців віддавав перевагу у фінальній зустрічі
саме господарям, але наших хлопців уже було не зупинити — вони грали завзято, натхненно та переконливо,
тож у підсумку — їхня заслужена перемога: 3:2 – бажаний трофей вирушає на Вишгородщину. Браво хлопці!
Так тримати!
Прізвища
чемпіонів:
Медведєв,
Пилипенко,
Маленчук, Вологдін, Титаренко, Безмалий, Іжаковський, Попович, Чекотило, Роговенко, Телюк.
Найкращим бомбардиром турніру став футболіст ФК
«Вишгород» Олександр Вологдін — на його рахунку 17
м’ячів у 7 іграх!
Щиро вітаємо наших юних спортсменів та їхнього молодого тренера! Бажаємо подальших успіхів та
яскравих перемог!

Вишгород

У завзятому, цікавому змаганні свої інтелектуальні здібності – ерудицію, логічне мислення, кмітливість, оригінальність мислення,
швидкість прийняття рішень – проявили юніори
– учні 6-х класів навчальних закладів Вишгородського району.
Автори гри Інна Заблоцька та Катерина
Караваєва запропонували юним інтелектуа-

Надії Бабишевій – 90 літ

Ветерану Великої Вітчизняної війни, голові ревізійної
комісії міської організації ветеранів Надії Олексіївні Бабишевій 12 листопада виповнєються 90 років.
Уродженка станиці Цілина
Ростовської області. У роки війни разом із дорослими вона
рила окопи, допомагала нашим
воїнам. Але довелося пережити
й усі тяготи німецької окупації.
У 1960 році сім’я переїхала в м. Грозний,
де Н. Бабишева працювала товарознавцем
у магазині. Після закінчення торговельноекономічного технікуму і аж до виходу на
пенсію – товарознавцем грозненської універсальної бази.
У зв’язку з військово-політичними подіями в Чечні, разом із чоловіком переїхала до
Вишгорода, де мешкав син.
Бабишеви Іван Іванович та Надія Олексіївна прожили 70 років у добрі та злагоді, виховали двох дітей, трьох онуків, дочекалися
п’ятьох правнуків.
На пенсії Надія Олексіївна активно включилася в громадську роботу ветеранської
організації Вишгорода. Її обрали головою ревізійної комісії. Незважаючи на свій вік, вона

й сьогодні успішно виконує цю справу.
Має медалі «Захисник Вітчизни»,
«За довголітню сумлінну працю» та інші.
Користується заслуженим авторитетом і повагою.
Шановна
Надіє Олексіївно!
Вишгородська міська рада ветеранів війни, праці та Збройних сил гаряче вітає Вас із прекрасним ювілеєм
— 90-річчям від дня народження.
Щиро бажаємо Вам міцного здоров’я,
великого щастя, благополуччя та довгих років життя. Нехай здійснюються Ваші плани,
а Ваша невтомна праця служить на благо
України, організації ветеранів, Ваших рідних
і близьких.
За героїчну працю в роки Великої Вітчизняної війни і відновлення народного господарства в післявоєнні роки, патріотичне виховання
молоді, роботу із соціального захисту ветеранів та у зв’язку з 90-річчям від дня народження
міська рада ветеранів оголошує Вам подяку
та нагороджує медаллю «За службу державі»,
грамотою і грошовою премією.
Петро ЖУЛАНОВ,
голова Вишгородської
міської ради ветеранів

лам п’ять конкурсів. З кожним із них боротьба
ставала напруженішою, передбачити результат
було складно.
І ось нарешті нагородження:
– команда Хотянівської ЗОШ – грамота активних учасників гри;
– команда НВК «Вишгородська районна
гімназія «Інтелект» – ЗОШ І ступеня» – почесне

ІІІ місце;
– команда Лебедівської ЗОШ – беззаперечне ІІ місце;
– команда Димерської ЗОШ №1 – заслужене І місце.
Втім, усі учасники «Ігор розуму» отримали
головну нагороду – відчули захоплення від змагання й задоволення від гри.

Костянтин Бондарєв:
«Ми пройшли випробування, незважаючи
на шалений тиск з боку влади»
Політикум

Р

29 жовтня відбулися вибори у чотирьох об’єднаних громадах Київщини.
Перемогу здобула «Батьківщина», яка
отримала за кількістю депутатів, обраних
до рад ОТГ від партій, — 44,8 %. Голова
Київської обласної партійної організації
«Батьківщина» Костянтин Бондарєв провів прес-конференцію, на якій розповів
про тиск на партійців з боку влади.
«Дякую уклінно громадянам, які віддали перевагу «Батьківщині», дякую уклінно
нашим депутатам, які пройшли це випробування і цей довгий і дуже жорстокий шлях,
— розпочав Бондарєв. — Чому жорстокий?
Тому що тиск був шалений! Тиск з боку влади: під час виборів, до виборів і вже після виборів.
Я хотів би також привітати нашу Київщину з тим, що жодного депутата від правлячої
партії БПП «Солідарність» не зайшло в ради
цих громад. Сьогодні, за результатами вибо-

рів, ми можемо чітко заявити, що Київщина
виступила категорично проти цієї політичної
сили».
Костянтин Бондарєв розповів про те, що
під час виборчого процесу були проведені
майже три десятки обшуків у активістів та
партійців «Батьківщини».
«Фактично на Київщині створено так зване кримінальне угрупування, а неформальним керівником цієї групи є Ігор Кононенко
— провладний бізнесмен, який збудував цю
кримінальну групу для протиправного тиску
на політичних діячів Київщини.
Незважаючи на ці речі, ми вчергове пройшли випробування!
Я дякую Київщині за нашу підтримку, за
те, що вона визначилась за своїми політичними уподобаннями. Це тільки перший крок,
який ми зробили, наступний крок буде у грудні, а через півтора роки буде вже останній
крок — президентська кампанія. Я сподіваюсь на підтримку нашої команди і в майбутньому», — підсумував Бондарєв.

Живемо ЗДОРОВО!

Вишгород
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«Клерико» — 16

Вікторія ШМИГОРА
ФОТО — архів колективу «Клерико»,
спеціально для «Вишгорода»

11 листопада Вишгородському
танцювальному колективу «Клерико» виповнюється 16 років.
Без нього важко уявити будьяке свято в місті. Яскраві й запальні танцювальні шоу цього
колективу завжди супроводжуються бурхливими оплесками та
вигуками «браво!».
Самі ж вихованці «Клерико» постійно демонструють майстерність
на всеукраїнських та міжнародних
змаганнях, постійно розширюючи
географію поїздок: Україна, Болгарія, Польща. До речі, у Польщі танцювальний мюзикл «Пригоди Аліси
в Дивокраї» відвідало понад 4000
глядачів. За словами керівника Ольги Пінчук — це лише початок.
Сьогодні у колективі займаються понад двісті дітей та підлітків: від
3-річного віку до старшокласників.
Репертуар «Клерико» є тематичним
та відображає українські та світові
традиції. Керівник постійно урізноманітнює програму, опановуючи
нові різновиди танцювального мистецтва. Кожен новий виступ колективу — це театралізоване дійство,
де всі елементи — від руху, акторської гри до костюма — мають значення.
Із чого все розпочиналось…
16 років тому, 11.11.2001 р.,
зовсім юна, але цілеспрямована
Ольга Пінчук зібрала невелику
групу дівчат на першу і головну
в історії колективу репетицію.
«Спочатку нас було 10, згодом —
80, а за 16 років родина «Клерико» нараховує понад 600 вихован-

ців. Вже зовсім дорослі, сьогодні
вони приводять до нас своїх донечок та синочків. І це особливо
трепетно й значимо для мене!»,
— розповідає хореограф та засновник «Клерико» Ольга Пінчук.
— Для колективу 16 років — це
значимо?
— Однозначно, що так. За 16
років колектив був переможцем численних міжнародних фестивалів та
конкурсів в Україні і за кордоном.
Брав участь у благодійних концертах на головних сценах країни, виступав у рідному місті.
— Чи відчуваєте близькість і
взаємопідтримку серед учасників
колективу?
— Якби вона не відчувалася, то
було б дуже складно працювати.
Коли росте дерево, то його потрібно підрізати, щоб дати можливість
розвинутися кращим гілочкам. Так
само і в нашому колективі: звичайно, є ті, які не приживаються з різних
причин (можливо, це не їхнє, або ж
їм складно приділяти танцю стільки
уваги і праці), але загалом підтримка відчувається як у старших, так і
в найменших діточок. Вони починають розуміти, що вже стали колективом, де без підтримки не обійтися.
Мої рідні давно уже стали частиною колективу. Ми живемо цим.
Наші хореографи Аліна Кульбаба, Софія Мельник, Марія Чура
також починали у «Клерико». Я
вдячна їм за підтримку та відданість
роботі. А костюмеру Людмилі Чурі
та швеї Ользі Клим — за втілення в
життя наших ідей.
— Мабуть, не просто тримати
під контролем таку кількість дітей. Як Вам це вдається?
— Напевно, треба просто їх лю-

бити. Якщо, заходячи в танцювальний клас, ти знаєш, що любиш дітей,
то негаразди, які виникли вчора,
сьогодні не відчуваються.
— Чи вдається дітям поєднувати навчання з улюбленим заняттям?
— Однозначно. Сьогодні основою «Клерико» в будь-якій групі є ті
діти, які встигають абсолютно все.
Думаю, що це їх мобілізує.
— У чому секрет вашого успіху?
— Секрет колективу «Клерико»
— у любові старших до своєї роботи
та бажанні зробити все для своїх вихованців. Ми — одна родина.
Практично кожен прагне бути
оригінальним і неповторним. На
жаль, не всім це вдається. Танець —
один із найкращих способів вирізнитися з буденності. Ми прагнемо,
аби наші діти навчилися не тільки
створювати собі свято щодня, але і
дарувати його іншим.
— Які ваші плани на майбутнє,
про що мрієте?
— Боремось за місце в збірній на
чемпіонаті Європи з танцювального
шоу в Італії. Мали їхати у складі збірної на чемпіонат світу з танцювального шоу в кінці цього місяця до Німеччини, але, як кажуть, для щастя
не вистачило грошей. Змагаємось у
чемпіонатах України у всіх можливих версіях!
Наразі в процесі розробки новий
мюзикл, який хочемо презентувати
для великої аудиторії.
Звісно, хотілося б більшої підтримки тих талановитих дітей міста
Вишгорода, які докладають неймовірних зусиль для досягнення високих результатів і визнання від провідних хореографів України та світу.

Спасибі за талант і любов до танцю
Прийміть найщиріші вітання з
днем народження вашого прекрасного колективу, який по праву можна назвати родзинкою нашого міста.
Ми пишаємося вами.
Тож нехай і надалі буде успішною ваша творчість, реалізовуються усі задуми, а репертуар
збагачується новими яскравими постановками.
Нехай у житті буде все прекрасно і гармонійно як у ваших танцювальних композиціях. Здоров’я вам і
завжди відмінного настрою.
Міський голова
Олексій МОМОТ

З днем народження, Клерико!
Неймовірні, талановиті, запальні
та дивовижні! Дивлячись ваші виступи, одразу поринаєш у дитинство та
казкове дійство! Ви — наша гордість!
Щиро дякуємо вам за талант і
любов до танцю, за прославлення
нашого міста далеко за його межами! Нехай ваша неперевершена
творчість та енергія і надалі хвилює
серця вдячних шанувальників.
Бажаємо нових творчих злетів,
наснаги та завзятості, неповторних
колоритних виступів, прагнення до
саморозвитку та здійснення мрій.
Керівникам колективу — задоволення від праці та гучних перемог своїх вихованців, батькам — пишатися
своїми дітьми та радіти їхнім успіхам!
З днем народження!
Тетяна БРАЖНІКОВА, ваша палка шанувальниця
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«Академік» вузликових наук іде на рекорд
Володимир ТКАЧ
Книга Рекордів України — досить цікава і пізнавальна річ. Читаєш і диву даєшся, наскільки щедра талантами наша
земля. Чого тільки немає на сторінках
цієї книги: досягнення в царині винахідництва, спорту, культури. Але в розділі
«Мистецтво» я не знайшов рекордів від
майстрів плетіння, бо ремесло складне і
важке. Втім, цю прогалину вже є кому заповнити. Це наш земляк, «академік» вузликових наук Станіслав Рудич.
Напередодні Всеукраїнського дня працівників культури та майстрів народного
мистецтва Станіслав Миколайович завітав
до редакції з величезними пакунками. І що
там? — поцікавилися ми.
— Велосипед… — загадково посміхнувся Станіслав.
Рудич не жартував. За п’ять хвилин перед нами постав зібраний сплетений велосипед розміром у натуральну величину як,
скажімо, «Україна» чи «Мінськ». Умілець

максимально відтворив «залізного коня»
шнуруванням. Якщо металева рама у велику пустотіла, то й тут вив’язано отвір. Мало
того, колеса крутяться, знімаються, педалі
розбірні, а велика зірочка поєднана із заднім колесом ланцюжком, який лежить на
зубцях. Диво та й годі!
У творчому доробку Станіслава Рудича — найрізноманітніші плетені вироби: цапвідбувайло, корито — годівниця хабарників, триметрова кобра, тюльпани, полуниці,
калина, гриби, дельфін і русалка, десятки
інших дотепних звірят, атрибутів і символів.
Давно вже проситься персональна виставка
цих унікальних робіт, але Станіслав — надто
скромна людина і не переймається славою
народного умільця.
Маючи вільне надвечір’я, добросовісно
пошерстив по Інтернету сайти подібних майстрів по країнах СНД. Скажу як на духу: подібних Рудичу — не знайшов! Є в Білорусі
один чоловічок, але йому до нашого земляка — як до Мінська рачки. Без образ, сябро!
Росія теж демонструє плоскі примітивні ма-

краме. Словом, я полишав світову павутину
з почуттям гордості за наші таланти.
Якщо зустрінете Станіслава Рудича —
нехай покаже руки. Пальці — у грубих мозолях від тисяч туго затягнутих вузлів, десятків
(!) кілометрів сплетених шнурів, математично розрахованих до міліметра, бо інакше вийде казна що.
Дрімаючи на дивані перед теликом,
можна задатися питанням: «А для чого це
йому?». Відповім за майстра: для душі! Так
як і різблярам по дереву, гончарам, ковалям, вишивальницям і художникам. Це те,
що живить людину світлою енергією.
Ну, а як же велосипед? Коли ми його побачимо вже у готовому вигляді і подамо до
Реєстру національних рекордів? Станіслав
Миколайович планує це зробити до новорічних свят, бо треба переробити переднє колесо, вив’язати низку дрібних деталей, тобто
зробити без поспіху, як належить. На велосипед з брендом «MADE IN VYSHGOROD»
споглядатиме вся Україна, а там шлях і до
Гіннеса. Вірю і сподіваюсь.
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Про внесення змін до рішення Вишгородської міської ради від 21.02.2017 р. № 21/11
«Про затвердження Положення про громадський бюджет (бюджет участі) міста Вишгорода»
Рішення від 20 жовтня 2017 р. № 30/5
Відповідно до Бюджетного кодексу України та Закону
України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою
впровадження інноваційних механізмів залучення громадськості до розподілу коштів міського бюджету м. Вишгорода
та розвитку демократичного процесу обговорення громадою
напрямів використання бюджетних коштів, Вишгородська
міська рада ВИРІШИЛА:

Внести зміни до рішення Вишгородської міської ради від
21.02.2017 р. № 21/11 «Про затвердження Положення про громадський бюджет (бюджет участі) міста Вишгорода», а саме:
затвердити Положення про громадський бюджет (бюджет
участі) міста Вишгорода в новій редакції згідно з додатком.
Начальнику організаційного відділу Главі О.О. забезпечити публікацію даного рішення в газеті «Вишгород» та їх розміщення на офіційному сайті Вишгородської міської ради, за-

безпечити проведення широкої інформаційної кампанії щодо
популяризації Громадського бюджету (бюджету участі) у місті
Вишгород.
В іншій частині рішення № 21/11 від 21.02.2017 р. залишити без змін.
Контроль за виконанням цього рішення покласти на комісію з питань планування та формування бюджету міста.
Міський голова Олексій МОМОТ

ПОЛОЖЕННЯ про Громадський бюджет (бюджет участі) у місті Вишгороді
1. Визначення понять
1.1. Громадський бюджет (бюджет участі)
у місті Вишгороді — це частина бюджету міста
Вишгорода, місцева ініціатива, форма прямого
волевиявлення жителів міста Вишгорода, що
впроваджує інноваційні механізми залучення
громадськості до розподілу коштів бюджету
міста та спрямована на демократичний процес
обговорення громадою окремих напрямів використання бюджетних коштів.
1.2. Територіальна громада міста Вишгорода — це сукупність громадян України, котрі
зареєстровані та проживають на території міста
Вишгорода, мають колективні інтереси, визначений законом правовий статус та право на самоврядування.
1.3. Поточні видатки — частина видатків
бюджету, які забезпечують поточне функціонування органів місцевого самоврядування, бюджетних установ, що утримуються за рахунок
коштів бюджету міста Вишгорода, поточні міжбюджетні трансферти та видатки на фінансове
забезпечення заходів соціального захисту населення та соціально-культурної сфери, а також
інші видатки, не віднесені до видатків розвитку.
1.4. Капітальні видатки — частина видатків бюджету, які спрямовуються на: соціально-економічний розвиток міста; виконання
інвестиційних програм (проектів); будівництво,
капітальний ремонт та реконструкцію об’єктів
соціально-культурної сфери і житлово-комунального господарства; придбання основного
капіталу (обладнання та предметів довгострокового користування); розвиток дорожнього
господарства; комп’ютеризацію та інформатизацію загальноосвітніх навчальних закладів;
природоохоронні заходи; інші заходи, пов’язані
з розширеним відтворенням.
1.5. Проект — програма, план дій, комплекс робіт, задум, ідея, втілені у форму описання, обґрунтування, розрахунків, креслень, що
розкривають сутність замислу та можливість
його практичної реалізації. Проект має за мету
покращення після його реалізації зовнішнього
обліку міста Вишгорода та умов проживання у
ньому громадян, які належать до територіальної громади міста Вишгорода.
1.6. Конкурс — це відбір пропозицій (проектів), який дає можливість відібрати кращі з
надісланих на огляд шляхом голосування громадян України, які досягли 16 років і отримали
паспорт громадянина України.
1.7. Автор проекту — це особа, яка досягла 16-річного віку, є громадянином України,
громадянином іншої країни або ж є особою
без громадянства, яка створила ідею щодо покращення м. Вишгорода, оформила її у вигляді
проекту у спосіб, передбачений у Положенні
про громадський бюджет (бюджет участі) м.
Вишгорода (надалі — Положення) та відповідає
одному з таких критеріїв:
1.7.1. Місце проживання особи, зареєстроване у м. Вишгороді, що підтверджується паспортом.
1.7.2. Підприємство, установа чи організація, де працює відповідна особа, зареєстроване
у м. Вишгороді, що підтверджується довідкою з
місця праці.
1.7.3. Особа володіє на праві власності
об’єктом нерухомості у м. Вишгороді, що підтверджується витягом з відповідного реєстру
прав власності.
1.8. Номінаційний комітет — створений
рішенням Вишгородської міської ради постійно
діючий консультативно-дорадчий орган, члени
якого, в межах чинного законодавства України,
координують виконання основних заходів щодо
впровадження та функціонування Громадського бюджету (бюджету участі) м. Вишгорода.
2. Загальні положення
2.1. Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» надає територіальним громадам право брати участь у процесі розроблення та ухвалення рішень щодо питань місцевого
значення, зокрема, Закон запроваджує такий
механізм як місцеві ініціативи.
2.2. Фінансування Громадського бюджету

(бюджету участі) у місті Вишгороді проводиться
за рахунок коштів бюджету міста Вишгорода та
інших джерел.
2.3. Загальний обсяг громадського бюджету (бюджету участі) на один бюджетний рік
визначається рішенням ради та становить не
менше 500 000 гривень 00 коп. Окремі статті
бюджету можуть на 100% витрачатися відповідно до правил громадського бюджету.
2.4. За рахунок коштів Громадського бюджету (бюджету участі) у місті Вишгороді можуть бути профінансовані проекти громадян
України, які досягли 16 років і отримали паспорт громадянина України. Реалізація поданих
проектів можлива протягом одного бюджетного
року.
2.5. У випадку, коли реалізація проекту
передбачає використання земельної ділянки,
остання повинна належати до земель комунальної власності.
2.6. Орієнтовна вартість пропозиції, представленої в рамках поточних видатків, не має
перевищувати 15 відсотків від загальної суми
коштів, призначених на реалізацію завдань поточного характеру.
2.7. Орієнтовна вартість пропозиції, представленої в рамках капітальних видатків, не
має перевищувати 30 відсотків від загальної
суми коштів, призначених на реалізацію завдань капітального характеру.
2.8. Пропозиції стосовно проведення поточних та капітальних видатків, у разі їх невідповідності Положенню, коригуються її автором таким
чином, щоб орієнтовна вартість реалізації такої
пропозиції не виходила поза рамки суми коштів, виділених за відповідним напрямком.
2.9. Зміни до пропозицій відповідно пункту
2.8 цього Положення вносяться протягом 7 календарних днів від дати отримання відповідної
інформації (електронною поштою чи телефоном тощо) її автором. У іншому випадку пропозиція відхиляється.
2.10 Вишгородська міська рада щороку
може визначати пріоритетні напрямки для фінансування проектних пропозицій у рамках
громадського бюджету.
3. Порядок утворення, права та обов’язки
Номінаційного комітету
3.1. Номінаційний комітет — колегіальний
постійно діючий консультативний орган, що
утворюється за рішенням Вишгородської міської ради, який координує організацію виконання
Громадського бюджету (бюджету участі), попередньо розглядає проектні пропозиції авторів,
дає свої висновки та рекомендації щодо проектів, попередньо розглядає звіт з виконання
проектів Громадського бюджету.
3.2. Персональний склад Номінаційного
комітету затверджується рішенням міської
ради за поданням міського голови. Міський
голова подає персональний склад для затвердження на основі пропозицій від громадських
організацій, депутатів міської ради, ОСНів,
ОСББ, ініціативних груп громадян (не менше 15
осіб).
3.3. Не менше як по 1/3 від загального складу Номінаційного комітету складають представники громадських організацій та представники депутатських фракцій ради.
3.4. Права Номінаційного комітету:
— отримувати інформацію про хід реалізації проектів, які фінансуються Громадським бюджетом (бюджетом участі);
— подавати висновки та рекомендації щодо
проектів, поданих для фінансування Громадським бюджетом (бюджетом участі);
— визначати уповноваженого представника для доповідей та співдоповідей з питань
Громадського бюджету (бюджету участі) на
засіданні виконавчого комітету, засіданнях постійних депутатських комісій і пленарних засіданнях Вишгородської міської ради;
— визначати проекти, рекомендовані для
підтримки Громадським бюджетом (бюджетом
участі);
— попередньо розглядати проекти звітів
про виконання проектів у рамках Громадського

бюджету (бюджету участі);
— заслуховувати керівників структурних
підрозділів, посадових осіб комунальних підприємств, установ та організацій з питань реалізації проектів Громадського бюджету (бюджету
участі).
3.5. Обов’язки Номінаційного комітету:
— надавати висновки та рекомендації до
кожного проекту, поданого для реалізації в рамках Громадського бюджету (бюджету участі);
— рекомендувати проектні пропозиції для
виставлення на голосування членами територіальної громади;
— попередньо розглядати проекти звітів
про виконання проектів у рамках Громадського
бюджету (бюджету участі);
— проводити свої засідання гласно та відкрито, публікувати протокол засідання і завчасно повідомляти через офіційний веб-сайт
Вишгородської міської ради про час та місце
засідання.
3.6. Номінаційний комітет працює у формі
засідань. Рішення на засіданні Номінаційного
комітету ухвалюються більшістю членів від загального складу. Міський голова та депутати
ради можуть брати участь в роботі комітету з
правом дорадчого голосу.
3.7 На своєму першому засіданні Номінаційний комітет обирає зі свого складу голову
комітету та секретаря комітету. Як правило,
секретарем комітету є представник уповноваженого структурного підрозділу виконавчого
комітету.
3.8. Протоколи засідань, висновки та рекомендації підписуються головою комітету
та секретарем комітету. Всі протоколи, висновки та рекомендації оприлюднюються на
офіційному веб-сайті міської ради та на інтернет-сторінці www.rozumnemisto.org платформи «Розумне місто — Вишгород» розділ
«Громадський бюджет».
4. Порядок подання пропозицій та проектів
4.1. Пропозиції та проекти, реалізація яких
відбуватиметься за рахунок коштів Громадського бюджету (бюджету участі) у місті Вишгороді, може подати будь-який громадянин
України, який досяг 16 років і отримав паспорт
громадянина України, з урахуванням пунктів
2.6, 2.7, 4.2 та 4.3.
4.2. Пропозиції та проекти, реалізація яких
відбуватиметься за рахунок коштів громадського бюджету (бюджету участі) у місті Вишгороді,
може стосуватись лише одного об’єкта, що належить до комунальної власності (наприклад,
вулиці, парку, установи: школа, поліклініка, дитячий садочок тощо) та є загальнодоступним
для всіх мешканців міста.
4.3. Для подання пропозицій та проектів,
реалізація яких відбуватиметься за рахунок коштів громадського бюджету (бюджету участі)
у місті Вишгороді, необхідно подати проект в
електронному вигляді на інтернет-сторінці www.
rozumnemisto.org платформи «Розумне місто —
Вишгород», розділ «Громадський бюджет» або
заповнити бланк за формою згідно з додатком
1 до цього Положення, додавши до нього список з підписами щонайменше з 15 громадян
України, що належать до територіальної громади міста Вишгорода, досягли 16 років і отримали паспорт громадянина України (окрім автора/
авторів пропозиції (проекту), які підтримують
цю пропозицію (проект), за формою згідно з додатком до Додатку 1 до цього Положення.
4.4. Пропозиції та проекти подаються в
паперовому вигляді за адресою: м. Вишгород,
площа Шевченка, 1, каб. № 92 або в електронному вигляді: на інтернет-сторінці www.
rozumnemisto.org платформи «Розумне місто
— Вишгород», розділ «Громадський бюджет».
4.5. Кожний громадянин України, який досяг 16 років і отримав паспорт громадянина
України, може подати упродовж бюджетного
періоду не більше ніж одну пропозицію або проект, реалізація якого відбуватиметься за рахунок коштів громадського бюджету (бюджету
участі) у місті Вишгороді.
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4.6. Пропозиції та проекти приймаються
щороку, починаючи з 1 червня, протягом 60 календарних днів.
Виключно в 2017 році строк подання зазначених проектів — з 25 жовтня 2017 року, протягом 30 днів.
4.7. Із заповненими бланками пропозицій
та проектів, реалізація яких відбуватиметься
за рахунок коштів Громадського бюджету (бюджету участі) у місті Вишгороді, за винятком
сторінок, які містять персональні дані авторів
проекту і на розповсюдження яких останні не
дали своєї згоди, можна ознайомитись у розділі «Громадський бюджет» на офіційному сайті
Вишгородської міської ради та на інтернет-сторінці www.rozumnemisto.org платформи «Розумне місто — Вишгород», розділ «Громадський
бюджет».
4.8. Автор пропозиції (проекту) може у будьякий момент зняти свою пропозицію (проект) з
розгляду, але зробити це він повинен не пізніше
ніж за 7 календарних днів до початку голосування.
4.9. Об’єднання пропозицій (проектів) можливе лише за взаємною згодою авторів пропозицій (проектів).
4.10. Внесення змін щодо суті пропозиції
(проекту) можливе лише за згодою авторів
пропозиції (проекту) або в результаті додаткових консультацій з громадськістю відповідно до
норм, викладених у розділі 4.
4.11. Автор пропозиції (проекту) або уповноважена ним особа повинен представити
пропозицію (проект) в ході публічного обговорення. Метою такого обговорення є детальний
аналіз представлених пропозицій (проектів).
Внесення можливих поправок до пропозицій
(проектів) можливе не пізніше ніж за 7 календарних днів до початку голосування.
5. Порядок аналізу та розгляду проектів
5.1. Фінансове управління виконавчого комітету Вишгородської міської ради (далі — уповноважений робочий орган) веде реєстр отриманих пропозицій та проектів, реалізація яких
відбуватиметься за рахунок коштів громадського бюджету (бюджету участі) у місті Вишгороді.
5.2. Після перевірки повноти і правильності
заповнення бланку пропозиції (проекту) уповноважений робочий орган:
5.2.1. передає копію заповнених бланків
пропозицій (проектів) до відповідних структурних підрозділів виконавчого комітету Вишгородської міської ради, комунальних підприємств та
постійних депутатських комісій з метою здійснення більш детальної перевірки та оцінки
кожної з пропозицій (з використанням бланку
аналізу пропозицій (проектів), реалізація яких
відбуватиметься за рахунок коштів громадського бюджету (бюджету участі) у місті Вишгород,
згідно з додатком 2 до цього Положення);
5.2.2. у разі, якщо пропозиція (проект) є неповною або заповненою з помилками, уповноважений робочий орган телефоном, електронною поштою тощо повідомляє про це автора/
авторів пропозиції (проекту) з проханням надати необхідну інформацію або внести корективи
протягом 7 календарних днів з дня отримання
відповідної інформації. В іншому випадку пропозиція відхиляється.
5.3. Відповідні структурні підрозділи виконавчого комітету Вишгородської міської ради:
5.3.1. у разі, якщо пропозиція (проект) не
міститиме достатньої інформації, необхідної
для його аналізу та оцінки, телефоном або
електронною поштою тощо звертаються до автора/авторів пропозиції (проекту) з проханням
надати необхідну інформацію протягом 5 робочих днів;
5.3.2. протягом 30 календарних днів з дня
отримання пропозицій (проектів) здійснюють їх
аналіз з урахуванням положень пункту 5.3.5, виключно на 2017 рік — 15 календарних днів;
5.3.3. заповнені бланк-аналіз з висновками
щодо пропозицій (проектів) одразу передають
до уповноваженого робочого органу та Координаційного комітету;
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5.3.4. виступають ініціаторами зустрічей
з авторами пропозицій (проектів) у разі, коли
більше ніж одна пропозиція (проект) стосується одного об’єкта. У разі, якщо протягом 7 календарних днів з дня відправлення інформації
авторам пропозицій (проектів) останні не дійдуть згоди і не опрацюють спільної пропозиції
(проекту) або знімуть одну з пропозицій, пропозиції розглядаються в своєму початковому
варіанті;
5.3.5. за дорученням міського голови можуть продовжити термін аналізу пропозицій
(проектів), реалізація яких відбуватиметься за
рахунок коштів Громадського бюджету (бюджету участі) у місті Вишгороді, до 60 календарних днів.
5.4. Будь-які втручання в пропозиції (проекти), зокрема, зміни об’єкта чи об’єднання з
іншими пропозиціями (проектами), можливі
лише за згодою авторів цих пропозицій (проектів).
5.5. Заповнені бланк-аналізи з висновками
щодо пропозицій (проектів) згідно з пунктом
5.3.3 уповноважений робочий орган розміщує
у розділі «Громадський бюджет» на офіційному сайті Вишгородської міської ради та на
інтернет-сторінці www.rozumnemisto.org платформі «Розумне місто — Вишгород», розділ
«Громадський бюджет», а також передає для
розгляду на засіданні Координаційного комітету, з метою відбору пропозицій (проектів), які
виставляються на голосування.
5.6. За результатами розгляду Координаційного комітету уповноважений робочий
орган готує переліки позитивно і негативно
оцінених пропозицій (проектів) завдань як поточних, так і капітальних видатків.
5.7. Переліки з пропозиціями (проектами),
які були прийняті до розгляду в місті Вишгороді і які отримали позитивну або ж негативну
оцінку (з поданням причини відмови), розміщуються у розділі «Громадський бюджет» на
офіційному сайті Вишгородської міської ради
та на інтернет-сторінці www.rozumnemisto.org
платформи «Розумне місто — Вишгород»,
розділ «Громадський бюджет» не пізніше як
за 14 календарних днів до дня початку голосування.
5.8. Оприлюдненню підлягають пропозиції,
подані за формою та в обсязі відповідно до
норм цього Положення.
5.9. Пропозиції, що містять ненормативну
лексику, наклепи, образи, заклики до насильства, повалення влади, зміну конституційного
ладу країни тощо, розгляду і розміщенню не
підлягають.
6. Порядок голосування
6.1. Відбір пропозицій (проектів), які отримали позитивну оцінку і були виставлені на
голосування, здійснюють громадяни України,
які зареєстровані та проживають на території
міста Вишгорода, досягли 16 років і отримали
паспорт громадянина України, шляхом відкритого голосування бюлетенями в спеціально визначених для цього заходу пунктах голосування або на інтернет-сторінці www.rozumnemisto.
org платформи «Розумне місто — Вишгород»,
розділ «Громадський бюджет» шляхом авторизації через систему BankID або ЕЦП.
6.2. Перелік пунктів голосування відповідно до пункту 6.1 цього Положення має бути
оприлюднений не пізніше як за 14 календарних днів до дня початку голосування.
6.3. У пунктах голосування відповідно до
пункту 6.1 цього Положення можна отримати
бланки для голосування, а також перелік про-

позицій (проектів) та інформацію про проекти,
що беруть участь у голосуванні.
6.4. Паперовий варіант бюлетеня (бланку
для голосування) можна буде отримати в період з 15 вересня до 30 вересня (включно) року,
що передує плановому, виключно на 2017 рік
— з 11 грудня 2017 року до 25 грудня 2017
року:
— роздрукувавши його з інтернет-сторінки
www.rozumnemisto.org платформи «Розумне
місто — Вишгород», розділ «Громадський бюджет»;
— у пунктах голосування в період їх роботи;
— в інформаційному пункті з питань громадського бюджету (бюджету участі) в місті
Вишгороді — уповноваженому робочому органі — фінансове управління виконавчого комітету Вишгородської міської ради за адресою:
м. Вишгород, м. Вишгород, площа Шевченка,
1, каб. № 92 у робочий час.
6.5. Голосування згідно з пунктом 6.1. відбувається шляхом:
— опускання заповненого бюлетеня (бланку для голосування) в скриньку для голосування у визначених на території міста Вишгорода
пунктах голосування;
— передачі заповненого бланку для голосування (тобто його паперової версії) безпосередньо до уповноваженого робочого органу;
— заповнення електронного бланку на
інтернет-сторінці www.rozumnemisto.org платформи «Розумне місто — Вишгород», розділ
«Громадський бюджет».
6.6. Голосування триває протягом 15 календарних днів з 15 вересня до 30 вересня
(включно) року, що передує плановому, з 8:00
до 17:00 год, виключно на 2017 рік — з 11
грудня 2017 року до 25 грудня 2017 року у визначених пунктах для голосування.
6.7. На бланках для голосування громадяни України, які належать до територіальної
громади міста Вишгорода, досягли 16 років
і отримали паспорт громадянина України,
можуть вибрати з-поміж виставлених на голосування завдань 1 (одну) пропозицію (проект) щодо поточних видатків та 1 (одну) пропозицію (проект) щодо капітальних видатків,
які попередньо отримали позитивну оцінку в
своїй категорії пропозицій (проектів), реалізація яких відбуватиметься за рахунок кошів
з громадського бюджету (бюджету участі) в
місті Вишгороді.
6.8. Підрахунок голосів, відданих за допомогою бюлетенів на офіційних пунктах голосування, на своєму засіданні здійснює Координаційний комітет. Голова Координаційного
комітету завчасно через офіційний веб-сайт
Вишгородської міської ради повідомляє про
час та місце проведення підрахунку.
7. Встановлення підсумків голосування
7.1. Встановлення підсумків голосування
передбачає підрахунок голосів через систему на інтернет-сторінці www.rozumnemisto.org
платформи «Розумне місто — Вишгород»,
розділ «Громадський бюджет» за допомогою
BankID та ЕЦП, та підрахунок голосів у бюлетенях, відданих за кожну окремо виставлену
на голосування проектну пропозицію, реалізація якого відбуватиметься за рахунок коштів з
Громадського бюджету (бюджету участі) в місті Вишгороді, та подальше укладання списків
з результатами голосування, окремо за поточними та капітальними видатками та з урахуванням положень пункту 7.2.
7.2. У разі, якщо однакову кількість голосів
наберуть пропозиції двох або більше завдань,

місце пропозиції у списку вирішить жеребкування, проведене Робочою групою з урахуванням положень пункту 7.3.
7.3. У разі, якщо пропозиції (проекти), про
які йдеться в пункті 7.2, не буде рекомендовано до реалізації згідно з положеннями та
принципами, зазначеними в пункті 7.4, тоді
жеребкування не застосовується, а пропозиції
розглядаються як рівнозначні.
7.4. Рекомендованими до реалізації вважатимуться ті пропозиції (проекти), які набрали найбільшу кількість голосів (але не менше
100 голосів), з урахуванням положень пунктів
7.5.-7.6, до вичерпання обсягу коштів громадського бюджету (бюджету участі) в місті
Вишгороді, виділених на реалізацію пропозицій (проектів) на поточні та капітальні видатки
окремо.
7.5. У разі нестачі коштів на реалізацію
пропозиції чергового проекту з переліку, складеного відповідно до норм пункту 7.4, до уваги
береться перша з пропозицій переліку, орієнтовна вартість реалізації якого не призведе до
перевищення суми коштів, виділених для реалізації проектів окремо за поточними та капітальними видатками з урахуванням положень
пункту 7.6.
7.6. Кошти, які було передбачено в Громадському бюджеті (бюджеті участі) в місті
Вишгороді на реалізацію пропозицій (проектів)
в частині поточних видатків і які не було використано з дотриманням правил, визначених у
пунктах 7.4.-7.5., додаються до суми коштів,
передбачених на реалізацію пропозицій (проектів) в частині капітальних видатків.
8. Освітньо-інформаційна діяльність в
процесі впровадження Громадського бюджету (бюджету участі)
8.1. У процесі впровадження Громадського
бюджетування проводяться освітньо-інформаційна кампанія:
1) ознайомлення громадян України, які зареєстровані та проживають на території міста
Вишгорода, досягли 16 років і отримали паспорт громадянина України, з основними положеннями та принципами Громадського бюджету (бюджету участі) з урахуванням останніх
змін, а також заохочування їх до подання пропозицій (проектів);
2) представлення отриманих пропозицій
(проектів) та заохочування до взяття участі в
голосуванні;
3) розповсюдження інформації стосовно
перебігу та результатів процесу запровадження Громадського бюджету (бюджету участі).
8.2. На двох перших етапах кампаній, зазначених у пункті 8.1, використовуються різні
канали комунікації залежно від групи громадян України, які належать до територіальної
громади міста Вишгорода, досягли 16 років і
отримали паспорт громадянина України.
8.3.
Освітньо-інформаційна
кампанія
пов’язана з ідеєю Громадського бюджету (бюджету участі) та робиться акцент на можливості безпосереднього, відкритого та однакового
впливу громадян України, які належать до територіальної громади міста Вишгорода, досягли 16 років і отримали паспорт громадянина
України, на відбір пропозицій (проектів), реалізація яких відбуватиметься за рахунок коштів
громадського бюджету (бюджету участі).
8.4. У період, передбачений для подання
пропозицій (проектів), реалізація яких відбувається за рахунок коштів громадського бюджету (бюджету участі), усі зацікавлені громадяни
України, які зареєстровані та проживають на
території міста Вишгорода, досягли 16 років і
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отримали паспорт громадянина України, можуть отримати в уповноваженому робочому
органі інформацію, яка стосується принципів,
положень та порядку запровадження цього
типу бюджетування.
9. Реалізація пропозицій (проектів) та
оцінювання процесу впровадження Громадського бюджету (бюджету участі).
9.1. Пропозиції (проекти), які шляхом голосування відповідно до розділу 7 були рекомендованими, виносяться на розгляд чергового
пленарного засідання Вишгородської міської
ради, після погодження постійною комісією
міської ради з питань бюджету, фінансів, податкової та тарифної політики.
9.2. На засідання постійної комісії міської
ради з питань бюджету, фінансів, податкової
та тарифної політики, а також чергове пленарне засідання Вишгородської міської ради
обов’язково запрошуються автори пропозицій
(проектів), що були обрані відповідно до розділу 7 цього Положення, а також представники
громадськості.
9.3. Пропозиції (проекти), які будуть затвердженні рішенням Вишгородської міської
ради, підлягають фінансуванню за рахунок коштів Громадського бюджету (бюджету участі)
у місті Вишгороді на наступний бюджетний рік.
10. Порядок звітування за результатами
реалізації проектів
10.1. За результатами реалізації проектів,
відібраних для фінансування за рахунок коштів
Громадського бюджету, головні розпорядники
бюджетних коштів, комунальні підприємства,
установи та організації, що брали участь у
реалізації проектів звітують на засіданні виконавчого комітету та подають письмовий звіт.
10.2. Міський голова готує консолідований
звіт за результатами звітування головних розпорядників бюджетних коштів, комунальних
підприємств, установ та організацій та доповідає по ньому на сесії Вишгородської міської
ради.
10.3. Звіти головних розпорядників бюджетних коштів, комунальних підприємств,
установ та організацій, що брали участь у
реалізації проектів, які фінансувались з Громадського бюджету та консолідований звіт
оприлюднюється на офіційному веб-сайті
Вишгородської міської ради.
10.4. Форму звіту та строк звітування визначається рішенням виконавчого комітету
Вишгородської міської ради та на інтернетсторінці www.rozumnemisto.org платформи
«Розумне місто — Вишгород», розділ «Громадський бюджет».
11. Прикінцеві положення
11.1. Консультації стосовно Громадського
бюджету (бюджету участі) у місті Вишгороді
мають циклічний характер, тобто повторюються кожний наступний рік.
11.2. Процес реалізації Громадського бюджету (бюджету участі) підлягає моніторингу
та щорічному оцінюванню, результати якого
можуть використовуватися для впровадження
змін з метою вдосконалення процесу реалізації громадського бюджетування.
11.3. Рекомендації стосовно змін у процедурі Громадського бюджету (бюджету участі)
на кожний наступний рік розробляє Координаційний комітет. Персональний та кількісний
склад Координаційного комітету може бути
змінений розпорядженням міського голови за
поданням громадських організацій, депутатів
міської ради, ОСНів, ОСББ, ініціативних груп
громадян (не менше 15 осіб).
Секретар ради Тетяна БРАЖНІКОВА

Повідомлення про намір коригування тарифів на послуги з централізованого опалення ПКПП «Теплокомунсервіс»
на опалювальний період 2017-2018 рр. для населення, бюджетних установ та інших підприємств
На виконання ч. 2 ст. 31 Закону України
«Про житлово-комунальні послуги», постанови Кабінету Міністрів № 869 від 01.06.2011 р.
«Порядок формування тарифів на теплову
енергію, її виробництво, транспортування,
постачання», Закону України «Про теплопостачання» та Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», ПКПП «Теплокомунсервіс» інформує споживачів про структуру розрахунку тарифу, обґрунтування зміни та необхідність введення в дію тарифу на
послуги з централізованого опалення.
ОБГРУНТУВАННЯ ЗМІНИ ТАРИФІВ
Діючий тариф для населення складає
1273, 27 грн за 1 ГКал, був розрахований і
затверджений 31.03.2015 р. на рівні фактичних витрат 2014 р. З 2015 р. по теперішній
час тариф не змінювався.
Вагомими причинами перегляду тарифу

є те, що за період дії тарифу:
— вартість природного газу, яка є основною складовою тарифу, збільшилась з
2994,30 грн за 1 куб. м у 2015 р. до 6809, 64
грн за 1 куб. м у 2016 р., тобто на 227,4 %;
— вартість електроенергії зросла з 1,43
грн за 1 кВт до 2,26 грн за 1 кВт, тобто на
158 %;
— мінімальна заробітна плата зросла з
1218 грн до 3200 грн;
— пропорційно рівню інфляції зросли ціни
на матеріали, необхідні для поточних ремонтів та технічного обслуговування обладнання
й теплових мереж.
Станом на 01.04.2017 р. внаслідок стрімкого зростання вартості основних складових
тарифу на підприємстві виникла заборгованість з різниці в тарифах на загальну суму
2 294,3 тис грн.

З метою забезпечення сталого проходження опалювального сезону, недопущення
боргів за природний газ та надання споживачам якісних послуг виникла необхідність
приведення тарифу до рівня економічно обґрунтованого.
Коригування тарифів попередньо пропонується на рівні:
Група споживачів

Населення

Інші споживачі

централізованого опалення, зауваження і
пропозиції фізичних та юридичних осіб їх
об’єднань підлягають реєстрації та розгляду ПКПП «Теплокомунсервіс», надіслані за
адресою: 08292, Київська обл., м. Буча, вул.
Пушкінська, 59-б, офіс № 127. Строк, протягом якого від фізичних та юридичних осіб
приймаються зауваження та пропозиції, ста-

Тариф
централізоване опалення

Діючий тариф
(грн)
(з ПДВ)

Скоригований
тариф (грн)
(з ПДВ)

за 1 Гкал

1273,27

1644,40

за 1 кв. метр

34,28

39,68

за 1 Гкал

1715,38

2230,15

Керуючись порядком доведення до споживачів інформації про тариф на послугу

новить 14 днів із дня повідомлення споживачів про намір здійснити зміну тарифу.
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Високошвидкісний Інтернет МТМ. Тел.: (093) 366-16-66; (095) 545-15-33; (098) 201-22-66
ПО Н Е ДІ ЛО К , 1 3 Л ИС Т О ПА Д А 2017 РО КУ
КАНАЛ 1+1
6:30, 07:10, 08:10, 09:10
«Снiданок з 1+1»
07:00, 08:00, 09:00, 12:00,
16:45, 19:30, 00:00 ТСН
09:30 «Чотири весiлля»
10:50 «Мiняю жiнку»
12:20, 13:35 Т/с «Свати
- 5»
14:40 Т/с «Величне
столiття. Роксолана»
17:10 Т/с «Нескiнченне
кохання»
20:20 Т/с «Слуга народу.
Вiд любовi до iмпiчменту»
20:45 Т/с «Свати - 6»
22:00 «Грошi»
23:15, 00:10 «Голос.
Дiти 4»
2+2
6:00 Мультфiльми
08:00, 11:55 «Вiн, Вона i
телевiзор»
10:00, 18:15 «Спецкор»
10:35, 18:40 «ДжеДАI»
10:55, 19:10
«Бандерлоги»
13:05, 17:20 «Загублений
свiт»
19:30, 20:35 Т/с
«Ментiвськi вiйни. Київ»
21:40 Т/с «Кiстки 2»

23:15 Х/ф «Живий товар»
UA:ПЕРШИЙ
6:00 М/с «Легенда про
Бiлоснiжку»
06:30, 07:00, 08:00, 09:00,
09:25, 13:00, 15:00, 18:05,
21:00 Новини
06:35, 07:05, 08:05, 09:05
Доброго ранку, Країно!
09:30 Д/ф «Вони
боролись до загину»
11:05 Т/с «Епоха честi»
13:10, 14:30 Радiо. День
13:55 Перша шпальта
15:15 Розсекречена
iсторiя
16:45 Хто в домi хазяїн?
17:50 Новини. Свiт
18:20, 21:30 Тема дня
18:35 Новини. Культура
20:15 Вiйна i мир
21:50 Новини. Спорт
22:15 Роздягалка
22:50 Д/с «Дикi тварини»
23:30 Д/с «Кремнiєва
долина»
ТРК «УКРАїНА»
6:30, 07:10, 08:15 Ранок з
Україною
07:00, 08:00, 09:00, 15:00,
19:00, 23:00 Сьогоднi

09:30 Зiрковий шлях
11:35 Х/ф «Посмiхнися,
коли плачуть зiрки»
13:35, 15:30 Т/с «Щоб
побачити веселку»
18:00 Т/с «Лiкар
Ковальчук»
19:45 «Говорить Україна»
21:00 Т/с «Специ»
23:30 Х/ф «Мумiя 3:
Гробниця Iмператора
Драконiв»
ПРЯМИЙ
6:00, 07:15 Ранок. «Новий
день»
09.00 «Репортер».
Новини
07:00, 08:00, 09:00, 10:00,
11:00, 12:00, 13:00,
14:00, 15:00, 16:00, 17:00
«Репортер». Новини
08:15 Ранок. «Новий
день»
09:15, 10:15, 11:15, 12:15
Ранок. «Ми всi...»
13:15, 14:15, 15:15
«Деталi»
16:15, 23:00 «Кримiнал»
17:15 «Ситуацiя»
18:00, 19:00, 21:00
«Разом»
18:40, 20:20 «Ехо

України»
19:20 «Нейтральна
територiя»
21:20 «Подiї» вересня
22:00 «Пiдсумки» з
ТЕТ
6:50 Кориснi пiдказки
07:10 Це наше-це твоє
07:15 Мультмiкс
10:45 М/ф «Клуб Вiнкс:
Чарiвна пригода»
12:00 Панянка-селянка
13:00, 19:30 ЛавЛавCar 2
14:30 Казки У
16:50 Країна У
19:00, 21:00 Одного разу
пiд Полтавою
22:00 Танька i Володька
23:00 Казки У Кiно
00:00 Т/с «Баффi винищувачка вампiрiв»
СТБ
6:40, 15:30 «Все буде
добре!»
08:40 «Все буде смачно!»
09:40 Х/ф «Дiвчина без
адреси»
11:30 Х/ф «Крок
назустрiч»
13:00 «Битва
екстрасенсiв 17»

17:30, 22:00 «ВiкнаНовини»
18:00 Т/с «Коли ми
вдома. Нова iсторiя»
20:00, 22:45 «Хата на
тата»
НТН
7:00 Х/ф «Чужi душi»
08:45 Т/с «Черговий
ангел - 2»
12:20 «Нашi»
13:00 «2 кiнськi сили»
13:35, 15:05, 20:20 Т/с
«CSI: Лас-Вегас - 13»
14:45, 19:00, 23:15, 02:25
«Свiдок»
15:25 Т/с «Я - охоронець»
19:30 Т/с «Елементарно
- 4»
22:10 Т/с «Кулагiн та
партнери»
23:45 Т/с «Комiсар
Хельдт»
НОВИЙ КАНАЛ
6:00, 07:00 М/с «Том i
Джеррi шоу»
06:59, 08:59 Kids Time
09:00 Х/ф «Хронiки
Спайдервiка»
10:50 Х/ф «Спадкоємцi»
13:00 Х/ф «13-й воїн»

15:10 М/ф «Шрек
назавжди»
17:00 Хто зверху
19:00 Ревiзор
22:00 Страстi за
Ревiзором
00:30 Х/ф «Корабельпривид»
МЕГА
6:00, 18:50 Бандитська
Одеса
07:20 Дзеркало iсторiї
08:20, 13:20 Правила
життя
09:20 Правда життя
10:20 Зброя: сiмейна
справа
11:20 Пригоди Остiна
Стiвенса
12:20 Дика Канада
14:10 Паранормальний
свiт
15:10, 23:40 Мисливцi на
нацистiв
16:00, 20:50 Скарби зi
звалища
16:50 Сироти дикої
природи
17:50, 22:40 Земнi
катаклiзми
21:40 Рiчковi монстри

ТРК «КИїВ»
7:00 «Ранок по-київськи»
09:30 «Київ музика»
13:00, 15:00, 17:00, 21:00,
23:00 «СТН»
13:10, 18:10 «Сенсацiї ХХ
столiття»
14:00, 15:10 «Громадська
приймальня»
15:55, 21:25 «Щоденники
Другої свiтової вiйни:
день за днем»
17:10, 20:20 «Ситуацiя»
17:20 «На часi»
19:00, 22:30 «КИЇВ LIVE»
20:30 «Служба порятунку»
22:55 «Українська
Нацiональна Лотерея»
K1
6:30 «TOP SHOP»
07:40 «Чи знаєте ви,
що...»
08:15 «Файна Юкрайна»
09:10 «Красунi»
10:10, 16:10 Т/с «БеверлiХiлс, 90210»
13:10 Х/ф «128 ударiв
серця на хвилину»
15:10 «Орел i Решка. Рай
та пекло»
18:00 «Розсмiши комiка»
19:00 «Орел i Решка. На

краю свiту»
20:00 «Орел i Решка.
Ювiлейний 2»
21:00 «Орел i Решка.
Навколосвiтня подорож»
22:00 «Вiрю не Вiрю»
23:00 Х/ф «Пробач за
кохання»
ІНТЕР
6:20, 22:45 «Слiдство
вели... з Л. Каневським»
07:00, 08:00, 09:00, 12:00,
17:40 Новини
07:10, 08:10, 09:20 «Ранок
з Iнтером»
10:30 Х/ф
«Приборкування
перекiрливого»
13:00 Х/ф «Вокзал для
двох»
16:00 «Чекай мене»
18:00, 19:00 «Стосується
кожного»
20:00 «Подробицi»
20:40 Т/с «Лiнiя свiтла»
ICTV
6:25 Факти тижня. 100
хвилин
08:45 Факти. Ранок
09:15 Надзвичайнi
новини. Пiдсумки

11:15, 13:20 Секретний
фронт
12:45, 15:45 Факти. День
13:55, 16:15 Х/ф «Немає
виходу»
16:25 Х/ф «Елiзiум»
18:45, 21:05 Факти. Вечiр
19:20 Надзвичайнi
новини
20:20 Бiльше нiж правда
21:25 Т/с «Невиправнi»
22:25 Свобода слова
5 КАНАЛ
07:00, 07:30, 08:00, 08:30,
09:00, 10:00, 11:00, 12:00,
13:00, 14:00, 15:00, 16:00,
17:00, 18:00, 19:00, 21:00,
22:00, 23:00 Час новин
07:10, 08:10, 21:25 Час
бiзнесу
07:35 Фiнансовий
тиждень
08:50 Клуб LIFE
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
19:30 Час можливостей
22:15 Стоп корупцiї!
23:10 «За Чай.com»
00:00 Час: Важливо

ВI В ТО Р О К , 1 4 Л ИС Т О ПА Д А 2017 РО КУ
КАНАЛ 1+1
6:30, 07:10, 08:10, 09:10
«Снiданок з 1+1»
07:00, 08:00, 09:00, 12:00,
16:45, 19:30, 00:00 ТСН
09:30 «Чотири весiлля»
11:00, 12:20 «Мiняю
жiнку»
13:00, 20:45 Т/с «Свати
- 6»
13:55 Т/с «Величне
столiття. Роксолана»
17:10 Т/с «Нескiнченне
кохання»
20:20 Т/с «Слуга народу.
Вiд любовi до iмпiчменту»
22:00 «Модель XL»
23:45 Х/ф «Три телепнi»
2+2
6:00 Мультфiльми
08:00, 12:15 «Вiн, Вона i
телевiзор»
10:00, 18:15 «Спецкор»
10:35, 18:40 «ДжеДАI»
10:55, 19:10
«Бандерлоги»
11:20, 16:20, 17:20
«Загублений свiт»
14:15 Х/ф «Ультиматум»
19:30, 20:35 Т/с
«Ментiвськi вiйни. Київ»

21:40 Т/с «Кiстки 2»
23:15 Х/ф «Зубастий
торнадо»
UA:ПЕРШИЙ
6:30, 07:00, 08:00, 09:00,
09:25, 13:00, 15:00, 18:05,
21:00 Новини
06:35, 07:05, 08:05, 09:05
Доброго ранку, Країно!
09:40 Д/ф «Василь Макух.
Смолоскип»
11:05 Т/с «Епоха честi»
13:10, 14:30 Радiо. День
15:15 Фольк-music
17:15 М/с «Книга
джунглiв»
17:50 Новини. Свiт
18:35 Новини. Культура
20:25 Нашi грошi
21:50 Новини. Спорт
22:50 Д/с «Дикi тварини»
23:30 Д/с «Орегонський
путiвник»
ТРК «УКРАїНА»
6:30, 07:10, 08:15 Ранок з
Україною
07:00, 08:00, 09:00, 15:00,
19:00, 23:00 Сьогоднi
09:30 Зiрковий шлях
11:30 Реальна мiстика

13:30, 15:30 Агенти
справедливостi
16:00 Iсторiя одного
злочину
18:00 Т/с «Лiкар
Ковальчук»
19:45 «Говорить Україна»
21:00 Т/с «Специ»
23:30 Т/с «CSI. Мiсце
злочину»
ПРЯМИЙ
6:00, 07:15, 08:15 Ранок.
«Новий день»
09.00 «Репортер».
Новини
07:00, 08:00, 09:00, 10:00,
11:00, 12:00, 13:00,
14:00, 15:00, 16:00, 17:00
«Репортер». Новини
09:15, 10:15, 11:15, 12:15
Ранок. «Ми всi...»
13:15, 14:15, 15:15
«Деталi»
16:15, 23:00 «Кримiнал»
Олекс
17:15 «Ситуацiя»
18:00, 19:00, 21:00
«Разом»
18:40, 20:20 «Ехо
України»
19:20 «Нейтральна

територiя»
21:20 «Подiї» вересня
22:00 «Пiдсумки» з
ТЕТ
07:10 Це наше-це твоє
07:15 Мультмiкс
10:45 М/ф «Школа
монстрiв: Вiтаємо у
Monster High»
12:00 Панянка-селянка
13:00, 19:30 ЛавЛавCar 2
14:30 Казки У
16:50 Країна У
19:00, 21:00 Одного разу
пiд Полтавою
22:00 Танька i Володька
23:00 Казки У Кiно
00:00 Т/с «Баффi винищувачка вампiрiв»
СТБ
7:05, 15:30 «Все буде
добре!»
09:10 «Все буде смачно!»
10:05 «Битва
екстрасенсiв 14»
12:30 «МастерШеф - 6»
17:30, 22:00 «ВiкнаНовини»
18:00 Т/с «Коли ми
вдома. Нова iсторiя»

20:00, 22:45 «МастерШеф
- 7»
НТН
7:00 Х/ф «Без права на
провал»
08:30 Ранковий «Свiдок»
09:00 Х/ф «Єдина дорога»
10:45 «Кримiнальнi
справи»
12:30 «Страх у твоєму
домi»
14:20, 15:05, 19:30 Т/с
«Елементарно - 4»
14:45, 19:00, 23:15
«Свiдок»
15:20, 20:20 Т/с «CSI:
Лас-Вегас - 13»
17:00 Т/с «Служба
розслiдувань»
22:10 Т/с «Кулагiн та
партнери»
23:45 Т/с «Комiсар
Хельдт»
НОВИЙ КАНАЛ
6:00, 07:00 М/с «Том i
Джеррi шоу»
06:59, 08:19 Kids Time
08:20 Т/с «Друзi»
11:40 Т/с «Вiдчайдушнi
домогосподарки»

16:00, 22:00 Пацанки.
Нове життя
17:00 Хто зверху
19:00 Кохання на
виживання
21:00 Київ вдень та вночi
23:00 Зiрки пiд гiпнозом
МЕГА
08:20, 13:20 Правила
життя
09:20 Правда життя
10:20, 21:40 Зброя:
сiмейна справа
11:20, 16:50 Сироти дикої
природи
12:20 Дика Канада
14:10 Паранормальний
свiт
15:10, 23:40 Мисливцi на
нацистiв
16:00, 20:50 Скарби зi
звалища
17:50, 22:40 Земнi
катаклiзми
18:50 Бандитська Одеса
19:50 Скептик
ТРК «КИїВ»
7:00 «Ранок по-київськи»
09:30 «Київ музика»
13:00, 15:00, 17:00, 21:00,

23:00 «СТН»
13:10, 18:10 «Сенсацiї ХХ
столiття»
14:00, 15:10 «Громадська
приймальня»
15:55 «Щоденники Другої
свiтової вiйни: день за
днем
17:10, 20:20 «Ситуацiя»
17:20 «На часi»
19:00, 22:30 «КИЇВ LIVE»
20:30 «Київськi iсторiї»
21:25 «Щоденники Другої
свiтової вiйни: день за
днем»
22:55 «Українська
Нацiональна Лотерея»
K1
08:15 «Файна Юкрайна»
09:10 «Красунi»
10:10, 16:10 Т/с «БеверлiХiлс, 90210»
12:00, 23:00 Т/с «Секс у
великому мiстi»
13:10, 19:00 «Орел i
Решка. На краю свiту»
14:10, 20:00 «Орел i
Решка. Ювiлейний 2»
15:10, 21:00 «Орел i
Решка. Навколосвiтня
подорож»

18:00 «Розсмiши комiка»
22:00 «Вiрю не Вiрю»
ІНТЕР
07:00, 08:00, 09:00, 12:00,
17:40 Новини
07:10, 08:10, 09:20 «Ранок
з Iнтером»
10:15, 12:25, 20:40 Т/с
«Лiнiя свiтла»
13:00, 14:00 «Життя на
межi»
14:50, 15:50, 16:45
«Речдок»
18:00, 19:00 «Стосується
кожного»
20:00 «Подробицi»
00:30 Т/с «Сiльський
романс»
ICTV
6:30 Ранок у великому
мiстi
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:20 Надзвичайнi
новини
10:05 Бiльше нiж правда
11:00, 17:40, 21:25 Т/с
«Невиправнi»
12:00, 13:15 Х/ф «Немає
виходу»
12:45, 15:45 Факти. День

14:35 «На трьох»
15:05, 16:15 Т/с «Майор
i магiя»
18:45, 21:05 Факти. Вечiр
20:20 Громадянська
оборона
22:20, 01:00 Т/с «Життя
i пригоди Мишка
Япончика»
23:15 Х/ф «Звiт з
«Європи»
5 КАНАЛ
07:00, 07:30, 08:00, 08:30,
09:00, 10:00, 11:00, 12:00,
13:00, 14:00, 15:00, 16:00,
17:00, 18:00, 19:00, 21:00,
22:00, 23:00 Час новин
07:10, 08:10, 21:25 Час
бiзнесу
07:50 Будiвельний
стандарт
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
19:30 Час. Пiдсумки дня
22:15 Агрокраїна
22:30 Кордон держави
23:10 «За Чай.com»
00:00 Час: Важливо

С Е Р Е ДА , 1 5 Л ИС Т О ПА Д А 2017 Р ОКУ
КАНАЛ 1+1
07:00, 08:00, 09:00, 12:00,
16:45, 19:30, 00:00 ТСН
09:30 «Чотири весiлля»
11:00, 12:20 «Мiняю
жiнку»
12:50, 20:45 Т/с «Свати
- 6»
13:55 Т/с «Величне
столiття. Роксолана»
17:10 Т/с «Нескiнченне
кохання»
20:20 Т/с «Слуга народу.
Вiд любовi до iмпiчменту»
22:00, 23:35, 00:10
«Мiняю жiнку - 12»
2+2
08:00, 12:15 «Вiн, Вона i
телевiзор»
10:00, 18:15 «Спецкор»
10:35, 18:40 «ДжеДАI»
10:55, 19:10
«Бандерлоги»
11:20, 16:20, 17:20
«Загублений свiт»
14:20 Х/ф «Зубастий
торнадо»
19:30, 20:35 Т/с
«Ментiвськi вiйни. Київ»
21:40 Т/с «Кiстки 2 «

23:15 Х/ф «Зубастий
торнадо 2»
UA:ПЕРШИЙ
06:35, 07:05, 08:05, 09:05
Доброго ранку, Країно!
09:30 Т/с «Бодо»
11:05 Т/с «Епоха честi»
13:10 Радiо. День
13:55 Нашi грошi
16:45 М/с «Книга
джунглiв»
17:50 Новини. Свiт
18:35 Новини. Культура
19:00, 23:30 Культурна
афiша здорової людини
19:25 Д/с «Вагасi японськi смаколики»
20:25 Слiдство. Iнфо
21:50 Новини. Спорт
00:00 Д/с «Орегонський
путiвник»
ТРК «УКРАїНА»
6:30, 07:10, 08:15 Ранок з
Україною
07:00, 08:00, 09:00, 15:00,
19:00, 23:00 Сьогоднi
09:30 Зiрковий шлях
11:30 Реальна мiстика
13:30, 15:30 Агенти

справедливостi
16:00 Iсторiя одного
злочину
18:00 Т/с «Лiкар
Ковальчук»
19:45 «Говорить Україна»
21:00 Т/с «Специ»
23:30 Т/с «CSI. Мiсце
злочину»
ПРЯМИЙ
6:00, 07:15, 08:15 Ранок.
«Новий день»
09.00 «Репортер».
Новини
07:00, 08:00, 09:00, 10:00,
11:00, 12:00, 13:00,
14:00, 15:00, 16:00, 17:00
«Репортер». Новини
09:15, 10:15, 11:15, 12:15
Ранок. «Ми всi...»
13:15, 14:15, 15:15
«Деталi»
16:15, 23:00 «Кримiнал»
17:15 «Ситуацiя»
18:00, 19:00, 21:00
«Разом»
18:40, 20:20 «Ехо
України»
19:20 «Нейтральна
територiя»

21:20 «Подiї» вересня
22:00 «Пiдсумки»
ТЕТ
6:50 Кориснi пiдказки
07:10 Це наше-це твоє
07:15 Мультмiкс
10:45 Х/ф «Осляча шкура»
12:00 Панянка-селянка
13:00, 19:30 ЛавЛавCar 2
14:30 Казки У
16:50 Країна У
19:00, 21:00 Одного разу
пiд Полтавою
22:00 Танька i Володька
23:00 Казки У Кiно
СТБ
08:55 «Все буде смачно!»
09:55 «Битва
екстрасенсiв 14»
12:10 «МастерШеф - 6»
17:30, 22:00 «ВiкнаНовини»
18:00 Т/с «Коли ми
вдома. Нова iсторiя»
20:00, 22:45 «МастерШеф
- 7»
НТН
08:30 Ранковий «Свiдок»

09:00 Х/ф «Версiя
полковника Зорiна»
10:45 «Кримiнальнi
справи»
12:30 «Страх у твоєму
домi»
14:20, 15:05, 19:30 Т/с
«Елементарно - 4»
14:45, 19:00, 23:15
«Свiдок»
15:20, 20:20 Т/с «CSI:
Лас-Вегас - 13»
17:00 Т/с «Суто англiйськi
вбивства»
22:10 Т/с «Кулагiн та
партнери»
23:45 Т/с «Комiсар
Хельдт»
НОВИЙ КАНАЛ
06:59, 08:19 Kids Time
08:20 Т/с «Друзi»
11:40 Т/с «Вiдчайдушнi
домогосподарки»
16:00, 22:00 Пацанки.
Нове життя
17:00 Хто зверху
19:00 Вар’яти
21:00 Київ вдень та вночi
23:00 Зорянi яйця

МЕГА
07:20, 00:30 Дзеркало
iсторiї
08:20, 13:20 Правила
життя
09:20 Правда життя
10:20 Рiчковi монстри
11:20, 16:50 Сироти дикої
природи
12:20 Дика Канада
14:10 Мiстична Україна
15:10 Мисливцi на
нацистiв
16:00, 20:50 Скарби зi
звалища
17:50, 22:40 Земнi
катаклiзми
19:50 Скептик
21:40 Зброя: сiмейна
справа
23:40 Любов, ненависть i
пропаганда
ТРК «КИїВ»
7:00 «Ранок по-київськи»
09:30 «Київ музика»
10:00, 23:20
«Телемаркет»
13:00, 15:00, 17:00, 21:00,
23:00 «СТН»
13:10, 18:10 «Сенсацiї ХХ

столiття»
14:00, 15:10 «Громадська
приймальня»
15:55, 21:25 «Щоденники
Другої свiтової вiйни:
день за днем»
17:10, 20:20 «Ситуацiя»
17:20 «На часi»
19:00, 22:30 «КИЇВ LIVE»
20:30 «Якiсне життя»
22:55 «Українська
Нацiональна Лотерея»
K1
07:40 «Чи знаєте ви,
що...»
08:15 «Файна Юкрайна»
09:10 «Красунi»
10:10, 16:10 Т/с «БеверлiХiлс, 90210»
12:00, 23:00 Т/с «Секс у
великому мiстi»
13:10, 19:00 «Орел i
Решка. На краю свiту»
14:10, 20:00 «Орел i
Решка. Ювiлейний 2»
15:10, 21:00 «Орел i
Решка. Навколосвiтня
подорож»
18:00 «Розсмiши комiка»
22:00 «Вiрю не Вiрю»

ІНТЕР
6:20, 22:45 «Слiдство
вели... з Л. Каневським»
07:00, 08:00, 09:00, 12:00,
17:40 Новини
07:10, 08:10, 09:20 «Ранок
з Iнтером»
10:15, 12:25 Т/с «Лiнiя
свiтла»
13:00, 14:00 «Життя на
межi»
14:50, 15:50, 16:45
«Речдок»
18:00, 19:00 «Стосується
кожного»
20:00 «Подробицi»
20:40 Т/с «Нехай
говорять»
00:30 Х/ф «Два Iвани»
ICTV
6:30 Ранок у великому
мiстi
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:20 Надзвичайнi
новини
10:10 Громадянська
оборона
11:10, 17:40, 21:25 Т/с
«Невиправнi»

12:05, 13:25 Х/ф «Звiт з
«Європи»
12:45, 15:45 Факти. День
14:30 «На трьох»
15:05, 16:15 Т/с «Майор
i магiя»
18:45, 21:05 Факти. Вечiр
20:20 Секретний фронт
22:20, 01:30 Т/с «Життя
i пригоди Мишка
Япончика»
23:35 Х/ф «Такий же
зрадник, як i ми»
5 КАНАЛ
06:45, 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, 21:00,
22:00, 23:00 Час новин
07:50 Драйв
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
19:30 Час. Пiдсумки дня
22:15 Особливий погляд
23:10 «За Чай.com»
00:00 Час: Важливо

Ч Е ТВ Е Р , 1 6 Л ИС Т О ПА Д А 2017 Р ОКУ
КАНАЛ 1+1
07:00, 08:00, 09:00, 12:00,
16:45, 19:30 ТСН
09:30 «Чотири весiлля»
11:00, 12:20 «Мiняю
жiнку»
13:00, 20:45 Т/с «Свати
- 6»
14:00 Т/с «Величне
столiття. Роксолана»
17:10 Т/с «Нескiнченне
кохання»
20:20 Т/с «Слуга народу.
Вiд любовi до iмпiчменту»
22:00 «Свiт навиворiт - 9»
23:00 «Право на владу
2017»
2+2
08:00, 12:15 «Вiн, Вона i
телевiзор»
10:00, 18:15 «Спецкор»
10:35, 18:40 «ДжеДАI»
10:55, 19:10
«Бандерлоги»
11:20, 16:20, 17:20
«Загублений свiт»
14:30 Х/ф «Зубастий
торнадо 2»
19:30, 20:35 Т/с

«Ментiвськi вiйни. Київ»
21:40 Т/с «Кiстки 2»
23:15 Х/ф «Зубастий
торнадо 3»
UA:ПЕРШИЙ
09:30 Т/с «Бодо»
11:05 Т/с «Епоха честi»
13:10, 14:30 Радiо. День
13:55 Слiдство. Iнфо
15:15 Надвечiр’я. Долi
16:45 М/с «Книга
джунглiв»
17:50 Новини. Свiт
18:20, 21:30 Тема дня
18:35 Новини. Культура
21:50 Новини. Спорт
22:15 Книга.ua
22:50 Д/с «Дикi тварини»
ТРК «УКРАїНА»
07:00, 08:00, 09:00, 15:00,
19:00, 23:00 Сьогоднi
09:30 Зiрковий шлях
11:30 Реальна мiстика
13:30, 15:30 Агенти
справедливостi
16:00 Iсторiя одного
злочину
18:00 Т/с «Лiкар

Ковальчук»
19:45 «Говорить Україна»
21:00 Т/с «Специ»
23:30 Т/с «CSI. Мiсце
злочину»
ПРЯМИЙ
09.00 «Репортер».
Новини
07:00, 08:00, 09:00, 10:00,
11:00, 12:00, 13:00,
14:00, 15:00, 16:00, 17:00
«Репортер». Новини
09:15, 10:15, 11:15, 12:15
Ранок. «Ми всi...»
13:15, 14:15, 15:15
«Деталi»
16:15, 23:00 «Кримiнал»
17:15 «Ситуацiя»
18:00, 19:00, 21:00
«Разом»
18:40, 20:20 «Ехо
України»
19:20 «Нейтральна
територiя»
21:20 «Подiї» вересня
22:00 «Пiдсумки»
ТЕТ
07:15 Мультмiкс

10:45 Х/ф «Кiт у чоботях»
12:00 Панянка-селянка
13:00, 19:30 ЛавЛавCar 2
14:30 Казки У
16:50 Країна У
19:00, 21:00 Одного разу
пiд Полтавою
22:00 Танька i Володька
23:00 Казки У Кiно
СТБ
7:00, 15:30 «Все буде
добре!»
09:00 «Все буде смачно!»
09:55 «Битва
екстрасенсiв 14»
12:15 «МастерШеф - 6»
17:30, 22:00 «ВiкнаНовини»
18:00 Т/с «Коли ми
вдома. Нова iсторiя»
20:00, 22:45 «Зваженi та
щасливi - 7»
23:25 «Один за всiх»
НТН
08:30 Ранковий «Свiдок»
09:00 Х/ф «В останню
чергу»
10:45 «Кримiнальнi

справи»
12:30 «Страх у твоєму
домi»
14:20, 15:05, 19:30 Т/с
«Елементарно - 4»
14:45, 19:00, 23:15
«Свiдок»
15:20, 20:20 Т/с «CSI:
Лас-Вегас - 13»
17:00 Т/с «Суто англiйськi
вбивства»
22:10 Т/с «Кулагiн та
партнери»
23:45 Т/с «Комiсар
Хельдт»
НОВИЙ КАНАЛ
6:40, 07:00 М/с «Том i
Джеррi шоу»
06:59, 08:19 Kids Time
08:20 Т/с «Друзi»
11:40 Т/с «Вiдчайдушнi
домогосподарки»
16:00, 22:00 Пацанки.
Нове життя
17:00 Хто зверху
19:00 Зорянi яйця
21:00 Київ вдень та вночi
23:00 Суперiнтуїцiя

МЕГА
07:20 Дзеркало iсторiї
08:20, 13:20 Правила
життя
09:20 Правда життя
10:20, 21:40 Зброя:
сiмейна справа
11:20, 16:50 Сироти дикої
природи
12:20 Дика Канада
14:10 Мiстична Україна
15:10 Мисливцi на
нацистiв
16:00, 20:50 Скарби зi
звалища
17:50, 22:40 Земнi
катаклiзми
18:50 Бандитська Одеса
23:40 Любов, ненависть i
пропаганда
ТРК «КИїВ»
7:00 «Ранок по-київськи»
09:30 «Київ музика»
10:00, 23:20
«Телемаркет»
13:00, 15:00, 17:00, 21:00,
23:00 «СТН»
13:10, 18:10 «Сенсацiї ХХ
столiття»

14:00, 15:10 «Громадська
приймальня»
15:55, 21:25 «Щоденники
Другої свiтової вiйни:
день за днем»
17:10, 20:20 «Ситуацiя»
17:20 «На часi»
19:00, 22:30 «КИЇВ LIVE»
20:30 «Прогулянки
мiстом»
22:55 «Українська
Нацiональна Лотерея»
K1
07:40 «Чи знаєте ви,
що...»
08:15 «Файна Юкрайна»
10:10, 16:10 Т/с «БеверлiХiлс, 90210»
12:00, 23:00 Т/с «Секс у
великому мiстi»
13:10, 19:00 «Орел i
Решка. На краю свiту»
14:10, 20:00 «Орел i
Решка. Ювiлейний 2»
15:10, 21:00 «Орел i
Решка. Навколосвiтня
подорож»
18:00 «Розсмiши комiка»
22:00 «Вiрю не Вiрю»

00:10 Т/с «Доктор Хаус»
ІНТЕР
07:00, 08:00, 09:00, 12:00,
17:40 Новини
07:10, 08:10, 09:20 «Ранок
з Iнтером»
10:30, 12:25, 20:40 Т/с
«Нехай говорять»
13:00, 14:00 «Життя на
межi»
14:50, 15:50, 16:45
«Речдок»
18:00, 19:00 «Стосується
кожного»
20:00 «Подробицi»
00:30 Х/ф «Два Iвани»
ICTV
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:20 Надзвичайнi
новини
10:10 Секретний
фронт
11:10, 17:40, 21:25 Т/с
«Невиправнi»
12:05, 13:25 Х/ф «Такий
же зрадник, як i ми»
12:45, 15:45 Факти. День
14:55 Скетч-шоу «На

трьох»
15:05, 16:15 Т/с «Майор
i магiя»
18:45, 21:05 Факти. Вечiр
20:20 Iнсайдер
22:20 Т/с «Життя
i пригоди Мишка
Япончика»
23:40 Х/ф «Чорнi мiтки»
5 КАНАЛ
07:00, 07:30, 08:00, 08:30,
09:00, 10:00, 11:00, 12:00,
13:00, 14:00, 15:00, 16:00,
17:00, 18:00, 19:00, 21:00,
22:00, 23:00 Час новин
07:10, 08:10, 21:25 Час
бiзнесу
08:35 Капiтал
08:45 Клуб LIFE
09:20, 17:50 Час громади
09:25, 10:10, 11:10, 12:25,
13:15, 14:15, 15:25, 16:15,
17:15 Iнформацiйний
день
18:15 ПроУкраїнське
19:30 Час. Пiдсумки дня
22:15 Акцент
23:10 «За Чай.com»
00:00 Час: Важливо
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П ’Я Т Н ИЦ Я, 1 7 Л ИС Т ОПА Д А 2017 РО КУ
КАНАЛ 1+1
6:30, 07:10, 08:10, 09:10
«Снiданок з 1+1»
07:00, 08:00, 09:00, 12:00,
16:45, 19:30 ТСН
09:30 «Чотири весiлля»
11:00, 12:20 «Мiняю
жiнку»
13:00 Т/с «Свати - 6»
14:00 Т/с «Величне
столiття. Роксолана»
17:10 Т/с «Нескiнченне
кохання»
20:15 «Лiга смiху. Шлях
до фiналу 2017»
22:40 «Iгри приколiв»
23:40 «Вечiрнiй Київ»
2+2
6:00 Мультфiльми
08:00, 12:15 «Вiн, Вона i
телевiзор»
10:00, 18:15 «Спецкор»
10:35, 18:40 «ДжеДАI»
10:55 «Бандерлоги»
11:20, 16:20, 17:20
«Загублений свiт»
14:30 Х/ф «Зубастий
торнадо 3»
19:10 Х/ф «Унiверсальний
агент»
21:00 Х/ф «Повернення

Геркулеса»
22:50 Змiшанi
єдиноборства. UFC
UA:ПЕРШИЙ
6:30, 07:00, 08:00, 09:00,
09:25, 13:00, 15:00, 18:05,
21:00 Новини
06:35, 07:05, 08:05, 09:05
Доброго ранку, Країно!
09:30 Т/с «Бодо»
11:05 Т/с «Епоха честi»
13:10, 14:30 Радiо. День
13:55 «Схеми»
16:45 М/с «Книга
джунглiв»
17:50 Новини. Свiт
18:20, 21:30 Тема дня
18:35 Новини. Культура
19:00 Твiй дiм
20:25 Перша шпальта
21:50 Новини. Спорт
22:50 Як дивитися кiно
23:20 Х/ф «Лагiдна»
ТРК «УКРАїНА»
6:30, 07:10, 08:15 Ранок з
Україною
07:00, 08:00, 09:00, 15:00,
19:00, 23:00 Сьогоднi
09:30 Зiрковий шлях
11:30 Реальна мiстика

13:30, 15:30 Агенти
справедливостi
16:00 Iсторiя одного
злочину
18:00 Т/с «Лiкар
Ковальчук»
19:45 «Говорить Україна»
21:00, 00:00 Т/с
«Лабiринти долi»
23:20 Слiдами
ПРЯМИЙ
6:00, 07:15, 08:15 Ранок.
«Новий день»
09.00 «Репортер».
Новини
07:00, 08:00, 09:00, 10:00,
11:00, 12:00, 13:00,
14:00, 15:00, 16:00, 17:00
«Репортер». Новини
09:15, 10:15, 11:15, 12:15
Ранок. «Ми всi...»
13:15, 14:15, 15:15
«Деталi»
16:15, 23:00 «Кримiнал»
17:15 «Ситуацiя»
18:00, 19:00, 21:00
«Разом»
18:40, 20:20 «Ехо
України»
19:20 «Нейтральна
територiя»

21:20 «Подiї» вересня
22:00 «Пiдсумки»
ТЕТ
6:50 Кориснi пiдказки
07:10 Це наше-це твоє
07:15 Мультмiкс
10:45 Х/ф «Бiлоснiжка»
12:00 Панянка-селянка
13:00, 19:30 ЛавЛавCar 2
14:30 Казки У
16:50 Країна У
19:00 Одного разу пiд
Полтавою
21:00 Х/ф «Шпигун по
сусiдству»
23:00 Х/ф «Де моя тачка,
чувак?»
СТБ
6:10 Х/ф «Подвiйне
життя»
17:30, 22:00 «ВiкнаНовини»
18:00 Т/с «Коли ми
вдома. Нова iсторiя»
20:00, 22:45 «Сюрприз,
сюрприз!»
23:25 Х/ф «Маша»
НТН
6:00 Х/ф «Гу-га»

08:30 Ранковий «Свiдок»
09:00 Х/ф «Без строку
давнини»
10:45 «Кримiнальнi
справи»
12:30 «Страх у твоєму
домi»
14:20, 15:05, 19:30 Т/с
«Елементарно - 4»
14:45, 19:00, 23:15
«Свiдок»
15:20 Т/с «CSI: Лас-Вегас
- 13»
17:00 Т/с «Суто англiйськi
вбивства»
20:20 Т/с «CSI:
безсмертя»
22:10 Т/с «Кулагiн та
партнери»
23:45 Т/с «Комiсар
Хельдт»
НОВИЙ КАНАЛ
6:40, 07:00 М/с «Том i
Джеррi шоу»
06:59, 08:19 Kids Time
08:20, 22:40 Половинки
10:20 Кохання на
виживання
12:15, 21:40 Київ вдень
та вночi
16:20, 19:00 Топ-модель

по-українськи
00:40 Х/ф «Останнє
вигнання диявола»
МЕГА
6:00, 18:50 Бандитська
Одеса
07:20 Дзеркало iсторiї
08:20, 13:20 Правила
життя
09:20 Правда життя
10:20, 21:40 Зброя:
сiмейна справа
11:20, 16:50 Сироти дикої
природи
12:20 Довiдник дикої
природи
14:10 Мiстична Україна
15:10, 23:40 Любов,
ненависть i пропаганда
16:00, 20:50 Скарби зi
звалища
17:50, 22:40 Земнi
катаклiзми
19:50 Скептик
ТРК «КИїВ»
7:00 «Ранок по-київськи»
09:30 «Київ музика»
10:00, 23:20
«Телемаркет»
13:00, 15:00, 17:00, 21:00,

23:00 «СТН»
13:10, 18:10 «Сенсацiї ХХ
столiття»
14:00, 15:10 «Громадська
приймальня»
15:55, 21:25 «Щоденники
Другої свiтової вiйни:
день за днем»
17:10, 20:20 «Ситуацiя»
17:20 «На часi»
19:00, 22:30 «КИЇВ LIVE»
20:30 «Мiсто добра»
22:55 «Українська
Нацiональна Лотерея»
K1
6:30 «TOP SHOP»
07:40 «Чи знаєте ви,
що...»
08:15 «Файна Юкрайна»
09:10 «Красунi»
10:10, 16:10 Т/с «БеверлiХiлс, 90210»
12:00 «Орел i Решка.
Шопiнг»
13:10, 19:00 «Орел i
Решка. На краю свiту»
14:10, 20:00 «Орел i
Решка. Ювiлейний 2»
15:10, 21:00 «Орел i
Решка. Навколосвiтня
подорож»

18:00 «Розсмiши комiка»
22:00 «КВН на БIС»
23:00 «КВН»
ІНТЕР
6:20 «Слiдство вели... з Л.
Каневським»
07:00, 08:00, 09:00, 12:00,
17:40 Новини
07:10, 08:10, 09:20
«Ранок з Iнтером»
10:30, 12:25 Т/с «Нехай
говорять»
13:00, 14:00 «Життя на
межi»
14:50, 15:50, 16:45
«Речдок»
18:00 «Стосується
кожного»
20:00 «Подробицi тижня»
22:00 Т/с «Нiмеччина 83»
00:00 Х/ф «Геймер»

мiтки»
12:45, 15:45 Факти. День
14:30 «На трьох»
15:05, 16:15 Т/с «Майор
i магiя»
18:45, 21:05 Факти. Вечiр
20:20 Антизомбi
21:25 Дизель-шоу

ICTV
6:30 Ранок у великому
мiстi
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:20 Надзвичайнi
новини
11:10, 17:40 Т/с
«Невиправнi»
12:05, 13:25 Х/ф «Чорнi

5 КАНАЛ
6:00, 21:40 Час-Time
06:45, 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, 21:00,
22:00, 23:00 Час новин
07:10, 08:10, 21:25 Час
бiзнесу
07:50 Драйв
09:20, 17:50 Час
громади
09:25, 10:10, 11:10, 12:25,
13:15, 14:15, 15:25, 16:15,
17:15 Iнформацiйний
день
18:15
ЕнергоНезалежнiсть
19:30 Час. Пiдсумки дня
22:15 Стоп корупцiї!
23:10 «За Чай.com»
00:00 Час: Важливо

13:15 «Ух ти show»
14:20 «Орел i Решка. Рай
та пекло»
22:00 «Їже, я люблю
тебе!»
00:00 Х/ф «Все можливо,
бебi!»

18:45 Факти. Вечiр
19:20 Надзвичайнi
новини. Пiдсумки
20:10 Х/ф «Битва титанiв»
22:05 Х/ф «Гнiв титанiв»
00:00 Х/ф «Вбивцi на
замiну»

ІНТЕР
6:20 Мультфiльм
07:00 Х/ф «Два капiтани»
16:00 Х/ф «Невловимi
месники»
17:40, 20:30 Т/с «Жереб
долi»
20:00 «Подробицi»
22:00 Т/с «Нiмеччина 83»
00:00 Х/ф «Дорога на
Арлiнгтон»

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
07:30 Невигаданi iсторiї
08:20 Не перший погляд
12:35 Прес-конференцiя
щодо ситуацiї у зонi АТО
13:10 Кiно з Я. Соколовою
14:35 Навчайся з нами
18:10 Про вiйсько
18:25 Фактор безпеки
19:25 Машина часу
21:00 Велика полiтика
21:30 Вiкно в Америку
22:30 Документальний
проект
23:25 Нацiональний актив

СУБОТ А , 18 Л ИС Т О ПА Д А 2017 Р ОКУ
КАНАЛ 1+1
6:00, 19:30 ТСН
06:50 «Грошi»
08:00 «Снiданок.
Вихiдний»
09:45, 10:55, 23:10
«Свiтське життя»
11:45 «Голос. Дiти 4»
14:15 Т/с «Слуга народу.
Вiд любовi до iмпiчменту»
16:35 «Вечiрнiй квартал
2017»
18:30 «Розсмiши комiка
2017»
20:15 «Українськi
сенсацiї»
21:15 «Вечiрнiй квартал»
00:10 «Модель XL»
2+2
6:00 Мультфiльми
08:00, 09:10 «Цiлком
таємно»
09:40 «Загублений свiт»
13:50 16 тур ЧУ з футболу
«Зоря»- «Верес»
16:00 Х/ф «Дракони
Камелота»

17:25 Х/ф «Повернення
Геркулеса»
19:20 Х/ф «Центурiон»
21:15 Х/ф «Поганий
лейтенант»
23:45 «Територiя обману»
UA:ПЕРШИЙ
6:30, 07:10, 08:05, 09:10
Доброго ранку, Країно!
07:00, 08:00, 09:00, 21:00
Новини
10:30 Поколiння Z
11:00 Фольк-music. Дiти
11:50 Лайфхак
українською
12:05 Хто в домi хазяїн?
12:50 Х/ф «Дитячий
секрет»
15:00 Д/с «Смак
Дзяннаня»
15:30 Т/с «Оповiдання ХIХ
столiття»
21:35 Розсекречена
iсторiя
22:35 Вiйна i мир
23:30 Д/с «Орегонський
путiвник»

ТРК «УКРАїНА»
7:00, 15:00, 19:00
Сьогоднi
07:15 Зiрковий шлях
08:20, 15:20 Т/с «Специ»
16:00, 19:40 Т/с «Гра в
любов»
21:00 Шоу Братiв
Шумахерiв
23:00 Т/с «Герократiя»
ПРЯМИЙ
9:00, 10:00, 11:00, 12:00,
13:00, 14:00, 15:00,
16:00, 17:00, 19:00, 20:00
«Репортер». Новини
09:15, 14:15, 18:15
«Золотий гусак.» NEW
10:15 «Ехо України»
11:15, 16:15, 19:15
«Територiя позитиву»
12:15, 15:15 Концерт
13:15 Студiя Прямого
17:15, 20:15 «Закрита
зона»
21:00 «Свiтськi хронiки»
22:00 «Кримiнал»

ТЕТ
6:50 Кориснi пiдказки
07:10 Це наше-це твоє
07:15 Мультмiкс
10:45 М/с «Дора i друзi.
Пригоди в мiстi»
11:15 М/ф «Барбi. Магiя
дельфiнiв»
12:30 Х/ф «Кiт у чоботях»
13:40 Країна У
18:00 Х/ф «Шпигун по
сусiдству»
20:00 Одного разу пiд
Полтавою
00:00 Т/с «Баффi винищувачка вампiрiв»
СТБ
6:10 Х/ф «Одруження
Бальзамiнова»
08:00 «Караоке на
Майданi»
09:00 «Все буде смачно!»
10:35 «Сюрприз,
сюрприз!»
13:15 «Зваженi та
щасливi - 7»

16:10 «Хата на тата»
19:00 «Х-Фактор - 8»
21:25, 23:35 Т/с «Коли ми
вдома. Нова iсторiя»
22:35 «Х-Фактор - 8
Пiдсумки голосування»
НТН
6:05 Х/ф «Протистояння»
12:00 «Речовий доказ»
15:00 «Свiдок. Агенти»
15:40 «Склад злочину»
17:10 «Переломнi 80-тi»
19:00 «Свiдок»
19:30 Х/ф «Солдат Iван
Бровкiн»
21:15 Х/ф «Iван Бровкiн
на цiлинi»
23:05 Х/ф «Скаженi»
НОВИЙ КАНАЛ
6:09, 08:09 Kids Time
06:10 М/с «Лунтик i його
друзi»
07:00 М/с «Том i Джеррi
шоу»
08:10 Дешево i сердито
09:20 Ревiзор

12:20 Страстi за
Ревiзором
15:10 Вар’яти
17:10 Зорянi яйця
19:00 Х/ф «Люди в
чорному»
21:00 Х/ф «Люди в
чорному 2»
22:45 Х/ф «Зловiснi
мерцi: Чорна книга»
МЕГА
6:00 Бандитський Київ
07:30, 00:30 Мiстична
Україна
08:50, 19:30 У пошуках
iстини
10:10 Любов, ненависть i
пропаганда
12:00, 21:20 Легендарнi
битви
13:40 Метеоритна
загроза
14:30 Сироти дикої
природи
15:30 Довiдник дикої
природи
18:30 Там, де нас нема

23:40 Путiвник
неприємностей
ТРК «КИїВ»
8:00 «Ранок по-київськи»
10:30 «Київ музика»
14:00 «Олiмпiйськi iсторiї»
15:30 «Українцям українське»
16:20 «Київськi iсторiї»
16:50 «Паспортний стiл»
17:00, 21:00, 23:15 «СТН»
17:10 «Служба порятунку»
17:40 «Якiсне життя»
18:05 «Людина - здобич»
20:30 «Життєвi iсторiї»
21:25 Х/ф «Вдова Кудер»
23:10 «Українська
Нацiональна Лотерея»
K1
6:30 «TOP SHOP»
07:40 «Чи знаєте ви,
що...»
08:15 «Мультфiльми»
09:15 Х/ф «Реальнi
дiвчата»
11:10 Х/ф «Вчитель року»

ICTV
7:15 Я зняв!
09:10, 13:00 Дизель-шоу
10:45, 11:45 Особливостi
нацiональної роботи
12:45 Факти. День
14:10 Комiк на мiльйон
16:15 Х/ф «Згадати все»

неприємностей

12:00 Х/ф «Вчитель року»
14:10 Х/ф «Їх помiняли
тiлами»
16:15 «Орел i Решка. Рай
та пекло»
23:50 «КВН»

НЕДIЛЯ , 19 Л ИС Т ОПА Д А 2017 Р ОКУ
КАНАЛ 1+1
6:05 ТСН
07:00 «Українськi
сенсацiї»
08:00 «Снiданок.
Вихiдний»
09:00 «Лото-забава»
09:40 М/ф «Маша i
ведмiдь»
10:10 «Розсмiши комiка»
11:10 «Свiт навиворiт - 9»
12:15 «Свiт навиворiт - 6»
13:30, 14:30, 15:50 Т/с
«Свати - 6»
16:50 «Лiга смiху. Шлях
до фiналу 2017»
19:30 «ТСН-Тиждень»
21:00 «Голос. Дiти 4»
23:20 Х/ф «Усi в захватi
вiд Мерi»
2+2
6:00 Мультфiльми
08:00 Бушидо
09:00 «Бандерлоги»
12:30 «Вiн, Вона i
телевiзор»

13:30 Х/ф «Ва-банк»
15:45 Х/ф «Ва-банк 2»
17:45 Х/ф «Унiверсальний
агент»
19:30 Х/ф «Факультет»
21:30 ПРОФУТБОЛ
23:15 «Змiшанi
єдиноборства. UFC
UA:ПЕРШИЙ
6:30, 07:10, 08:05, 09:10
Доброго ранку, Країно!
07:00, 08:00, 09:00, 21:00
Новини
09:30 Д/с «Супервiдчуття»
10:50 Х/ф «Дитячий
секрет»
13:00 Д/с «Смак
Дзяннаня»
13:30 Фольк-music. Дiти
14:25 Фольк-music
15:30 Перший на селi
17:15 Т/с «Новi свiти»
23:30 Богатирськi iгри
ТРК «УКРАїНА»
6:50 Сьогоднi

07:45 Зiрковий шлях
09:40 Т/с «Гра в любов»
13:45 Т/с «Лабiринти
долi»
17:15, 21:00 Т/с «Веселка
в небi»
19:00 Подiї тижня з О.
Панютою
20:00 Головна тема
23:15 Т/с «Сiльська
iсторiя»
ПРЯМИЙ
9:00, 10:00, 11:00, 12:00,
13:00, 14:00, 15:00, 16:00,
17:00, 18:00, 19:00, 20:00
«Репортер». Новини
09:15, 22:00 «Ехо
України»
10:15, 14:15 «Закрита
зона»
11:15, 16:15, 19:15
«Територiя позитиву»
12:15 «Золотий гусак.»
NEW
13:15 Студiя Прямого
15:15, 20:15 «Кисельов.

Військовий квиток офіцера запасу, виданий
Вишгородським РВК від 17.02.2011 р, серія
ГГ № 284981, на ім’я Валерія Миколайовича
МАССАЛІТІНА вважати недійсним

Авторське»
17:15 Концерт
18:15 «Свiтськi хронiки»
21:00 Мiжнародний огляд
тижня

19:00 «Битва
екстрасенсiв 17»
21:15 «Один за всiх»
22:30 «Х-Фактор - 8»

ТЕТ
6:50 Кориснi пiдказки
07:15 Мультмiкс
11:00 М/ф «Школа
монстрiв: Електрично»
12:20 Х/ф «Залiзний
Ганс»
14:00 Танька i Володька
18:00 Одного разу пiд
Полтавою
22:00 Х/ф «Де моя тачка,
чувак?»
00:00 Т/с «Баффi винищувачка вампiрiв»

НТН
6:35 Х/ф «Раз на раз не
випадає»
08:00 Т/с «Черговий
ангел - 2»
11:30 Х/ф «Солдат Iван
Бровкiн»
13:15 Х/ф «Iван Бровкiн
на цiлинi»
15:05 «Легенди карного
розшуку»
17:30 «Склад злочину»
19:00 «Свiдок. Агенти»
19:30 Т/с «Я - охоронець»
23:00 Х/ф «Зникнення»

СТБ
6:55 «Хата на тата»
09:00 «Все буде смачно!»
10:20 «Караоке на
Майданi»
11:15 «МастерШеф - 7»

НОВИЙ КАНАЛ
7:00 М/с «Том i Джеррi
шоу»
08:20 Топ-модель поукраїнськи
11:10 М/ф «Мегамозок»

Куплю роги лося, оленя —
до 150 грн за 1 кг і старі роги сайгака.
Тел: (068) 501-71-08

Вважати недійсним тимчасове посвідчення
офіцера запасу № 593, видане Вишгородським райвіськкоматом від 11.07.2013 р., на
ім’я Максима Миколайовича БАБЕНКА

«ПОСТЕЛЬКА».
РЕСТАВРАЦІЯ подушок, ковдр.
ПРОДАЖ нових подушок, ковдр.
ХІМЧИСТКА та ФАРБУВАННЯ

Вважати недійсним втрачене посвідчення інваліда, серія ААГ № 141470, видане
УСЗН Вишгородської РДА на ім’я Романа
Яковича РЕЙХА

шкіри та хутра.
пров. Квітковий, 1 (район ринку)
Тел: (050) 823-34-58, (097) 614-56-47

Куплю інвалідний візок.
Тел: (093) 344-50-24, (04596) 5-29-66

Виробничому підприємству
в с. Нижча Дубечня
на постійну роботу потрібні
УЧНІ МАШИНІСТА ЕКСТРУДЕРА.
Чоловіки до 50 років, з/п – від 5 000 грн.
Тел: (067) 450-39-25

Вважати недійсним державний акт на
право власності на земельну ділянку,
серія ЯМ №152718, виданий, на підставі
розпорядження Вишгородської РДА №1467
від 13.07.2012 року Андрію Анатолійовичу
КОНЮШКОВУ. Ділянка розташована за
адресою: Київська область, Вишгородський
район, Синяківська сільська рада; цільове
призначення
—
для
індивідуального
садівництва, площа 0,1200 га, кадастровий
номер 3221887500:06:063:0163.

P.S.

13:00 Х/ф «Еволюцiя»
15:10 Х/ф «Люди в
чорному»
17:10 Х/ф «Люди в
чорному 2»
18:50 Х/ф «Люди в
чорному 3»
21:00 Х/ф «Вартовi
Галактики»
23:20 Х/ф «Спуск»
МЕГА
6:00 Бандитська Одеса
07:30 Мiстична Україна
08:50, 19:30 У пошуках
iстини
10:10 Любов, ненависть i
пропаганда
12:00, 21:20 Легендарнi
битви
14:30 Сироти дикої
природи
15:30 Довiдник дикої
природи
18:30 Там, де нас нема
23:00 Мегазаводи
23:40 Путiвник

На постійну
роботу потрібен
РОЗКЛЕЙНИК
ОГОЛОШЕНЬ
(жінка, м. Вишгород),
з/п договірна.
Тел: (099) 283-82-83

ТРК «КИїВ»
8:00 «Ранок по-київськи»
10:30 «Шеф-кухар
країни»
14:00 «Прогулянки
мiстом»
14:40 «Україна М.
Поплавського»
15:05 «Людина - здобич»
15:55 Х/ф «Вдова Кудер»
17:35 Х/ф «Леопард»
21:00 «СТН-тижневик»
21:30 «СТН-спорттижневик»
21:50 Х/ф «Нiчиє життя»
23:35 «Українська
Нацiональна Лотерея»
K1
07:40 «Чи знаєте ви,
що...»
08:15 «Мультфiльми»
09:00 «Ух ти show»
10:10 Х/ф «Реальнi
дiвчата»

ІНТЕР
08:00 «уДачний проект»
09:00 «Готуємо разом»
10:00 «Орел i решка. Рай
i пекло»
11:00 «Орел i решка.
Перезавантаження»
12:00 Х/ф «Бум»
14:15 Х/ф «Бум 2»
16:20 «Мiсце зустрiчi»
18:10, 20:30 Х/ф
«Службовий роман»
20:00 «Подробицi»
22:00 Т/с «Доярка з
Хацапетівки»
ICTV
08:20 Т/с «Вiддiл 44»
12:10, 13:00 Х/ф «Згадати
все»

12:45 Факти. День
14:50 Х/ф «Битва титанiв»
16:50 Х/ф «Гнiв титанiв»
18:45 Факти тижня. 100
хвилин
20:35 Х/ф «Людина зi
сталi»
23:35 Комiк на мiльйон
5 КАНАЛ
07:00, 08:00, 09:00, 10:00,
11:00, 12:00, 13:00, 14:00,
15:00, 16:00, 17:00, 18:00,
19:00, 20:00, 21:00, 22:00,
00:00 Час новин
07:50, 08:55, 22:15 Час
бiзнесу
12:40 Прес-конференцiя
щодо ситуацiї у зонi АТО
13:05 Модне
здоров’я
17:10 «За Чай.com»
19:25 Невигаданi iсторiї
20:05 Машина часу
21:40 Час-Time
23:30 Фiнансовий
тиждень

Газеті «Слово» — 44 роки!
Шановні колеги! Вітаємо!
Щиро бажаємо вам здоров’я і
творчого довголіття, завжди бути на
вістрі подій Вишгородщини і ніколи не
поступатися вашими принципами об’єктивності, достовірності
і відкритості. Нехай на вашому шляху до роздержавлення буде
все гаразд. Вдячних і вірних вам читачів, друзі!
Колектив газети «Вишгород»

ПОКРІВЕЛЬНІ РОБОТИ під ключ. Мансардні дахи,
кроквяні системи. М’яка покрівля, метал., бітум., полімер., керамічна черепиця. Утеплення, облицювання
будинків, квартир. Сайдинг, текстурована штукатурка,
короїд, термопанелі.
Доставка матеріалів: (096) 9721514, (066) 8393483
РЕМОНТ будинків, квартир, балконів будь-якої складності. Перепланування, підвісні стелі, гіпсокартон.
Опалення, підігрів підлоги, водопостачання, каналізація. БУДІВНИЦТВО - будинки, прибудови, павільйони,
гаражі, навіси, альтанки. Бані, басейни. Ворота, огорожі будь-якої складності. Доставка матеріалів: (096)
9721514, (066) 8393483

Додаток до диплому бакалавра,
КВ № 11925804,
виданий 01 липня 1999 р.
Національним технічним університетом
України «Київський політехнічний
інститут» на ім’я Ігоря Руслановича
БАЗИЛЮКА, вважати недійсним
Додаток № 084451 до диплому магістра,
КВ № 17311050, виданий 01 липня
2001 р. Національним технічним
університетом України
«Київський політехнічний інститут»
на ім’я Ігоря Руслановича БАЗИЛЮКА,
вважати недійсним

Користуйтесь правилами повітряної кулі:
викидайте все зайве, аби набрати висоту
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Мозаїка

11 листопада 2017 року

В осінні жовтневі дні, коли природа така
розкішна, різнобарвна і яскрава, пішла з життя
Вчитель з великої літери, Людина чесна, чуйна, справедлива, відповідальна – РУБЛЬОВА
Марія Федорівна.
Її життєвий шлях – зразок людської гідності,
працьовитості, ініціативності, добропорядності і
справжньої громадянськості.
Доля не пестила цю жінку. Все, чого досягла
вона у своєму житті, – це завдяки праці, постійному самовдосконаленню, життєвому оптимізму, толерантності і невичерпній любові до дітей,
до школи, до свого предмету – історії та правознавства.
Марія Федорівна вчила учнів мислити, аналізувати, читати додаткову літературу, вести дискусії, відстоювати свою думку.
Вона стояла біля витоків створення шкільного Музею Бойової
слави. Багато років він був і сьогодні є центром патріотичного виховання в школі. Багато поколінь учнів і вчителів згадуватимуть її
екскурсії по місцях бойової слави 167-ї стрілецької дивізії, яка визволяла м. Вишгород у роки Другої світової війни...
Учитель, жінка, мати, бабуся… встигала дарувати своє тепло
всім: по-своєму піклувалася, по-своєму любила, по-своєму хвилювалася. Була щаслива і пишалась чудовими онуками.
Світла пам’ять про Рубльову Марію Федорівну назавжди збережеться в серцях усіх, хто її знав.
Колектив Вишгородської ЗОШ І-ІІІ ступенів №1

КП «Житній ринок» запрошує на постійну роботу вантажників
м’яса з відповідальним ставленням до роботи.
Офіційне працевлаштування.
Обов’язки: Виконує навантаження, вивантаження, перевезення
м’ясної продукції.
Графік роботи: З 9:00 до 21:00, неділя через неділю.
Заробітна плата 5000 грн.
За необхідності забезпечуємо житлом.
Територіальне розміщення: м. Київ, м. Контрактова площа,
вул. Верхній Вал,16. Тел: (044) 482-55-53, 482-55-58
КП «Житній ринок» запрошує
на постійну роботу двірників
з відповідальним ставленням
до роботи.
Офіційне працевлаштування.
Обов’язки:
Прибирання від сміття, листя,
снігу, льоду і підтримання
порядку на території ринку
протягом зміни.
Графік роботи:
З 9:00 до 21:00,
неділя через неділю.
Заробітна плата 6000 грн.
За необхідності
забезпечуємо житлом.
Територіальне розміщення:
м. Київ,
м. Контрактова площа,
вул. Верхній Вал,16.
Тел: (044) 482-55-53, 482-55-58

КП «Житній ринок» запрошує
на постійну роботу
підсобних робітників
з відповідальним ставленням
до роботи.
Офіційне працевлаштування.
Обов’язки:
Виконання підсобних, допоміжних,
штукатурно-малярних робіт, дрібний
ремонт обладнання.
Графік роботи:
Понеділок — п’ятниця з 9:00 до
18:00, субота, неділя – вихідні.
Заробітна плата 6000 грн.
За необхідності забезпечуємо
житлом.
Територіальне розміщення:
м. Київ, м. Контрактова площа,
вул. Верхній Вал, 16.
Тел: (044) 482-55-53, 482-55-58

КП «Житній ринок»
запрошує на постійну роботу
прибиральників торговельної
зали з відповідальним
ставленням до роботи.
Офіційне працевлаштування.
Обов’язки:
Прибирання та підтримання
порядку в торговельній залі
підприємства протягом зміни.
Графік роботи:
З 9:00 до 21:00,
два дні через два.
Заробітна плата 5000 грн.
За необхідності забезпечуємо
житлом.
Територіальне розміщення:
м. Київ, м. Контрактова площа,
вул. Верхній Вал,16.
Тел: (044) 482-55-53, 482-55-58

КП «Житній ринок» запрошує
на постійну роботу прибиральника
з вивозу сміття з відповідальним
ставленням до роботи.
Офіційне працевлаштування.
Обов’язки:
Прибирання та вивіз сміття
на території підприємства,
стеження за справністю
і схоронністю зовнішнього
будинкового обладнання, майна.
Графік роботи:
З 9:00 до 21:00,
неділя через неділю.
Заробітна плата 6000 грн.
За необхідності забезпечуємо житлом.
Територіальне розміщення:
м. Київ, м. Контрактова площа,
вул. Верхній Вал,16.
Тел: (044) 482-55-53, 482-55-58

Вишгород

На варті безпеки і порятунку
У жовтні на базі КЗ «Вишгородська ЦРЛ» пройшов черговий День донора.
На прохання медичного закладу про участь у Дні
донора добровільно відгукнулись слухачі та викладачі
Національної академії внутрішніх справ (НАВС). Особлива подяка – слухачам Вишгородського центру первинної професійної підготовки «Академія поліції» НАВС
та в. о. директора центру, полковнику поліції, учаснику

Життя — завдяки донору
АТО О. М. Калюку, який разом із підлеглими здав кров.
Він як ніхто розуміє, що донорська кров необхідна для
врятування життя.
Лікарі та поліцейські – завжди на варті безпеки і порятунку.
З вдячністю за надану допомогу
Адміністрація КЗ
«Вишгородська ЦРЛ»

Прес-служба КОДА інформує

Реалізація обласних цільових програм Київщини у будівельній галузі
Однією зі стратегічних програм розвитку Київської області є програма «Будівництво, реконструкція
та ремонт об’єктів інфраструктури Київської області
на 2016-2018 роки». Нею передбачено фінансування
у 2017-2018 роках 288 пріоритетних об’єктів. Їхня загальна сума — 709 103,353 тис. грн. Фінансування здійснюватиметься за рахунок коштів: обласного бюджету
— 472 041,539 тис. грн та за кошти місцевих бюджетів
— 237 061,814 тис. грн.
При цьому на 2017 рік відповідно до доведеного фінансового ресурсу передбачається реалізація 152 заходів. Їхня загальна сума становить 334 080,329 тис. грн.
Фінансування здійснюється за рахунок: коштів обласного
бюджету — 199 050,257 тис. грн та співфінансуванням
місцевих бюджетів — 141 030,074. За рахунок передбачених коштів у Київській області заплановано здійснити:
Робота в Польщі, Чехії. Все оформлення —
за наш рахунок. Дуже великий
вибір вакансій. З/п – від 17 000 грн.
Безкоштовне проживання.
Тел: (098) 182 29 29, (066) 324 45 22
ліцензія серія АВ №580561 видана 11.01.2012 р. державною комісією
з регулювання ринків фінансових послуг України

Кредит до 100 000 грн без застави,
без довідки – до 50 000 грн.
Також перекредитуємо
ваші кредити до 200 000 грн.
Заявка по телефону – і заберіть кредит.
Тел: (098) 445-66-67, (050) 480-77-07,
(093) 096-43-44
ліцензія серія АЕ №460927 видана 25.11.2014 р.
державним центром зайнятості

будівництво, реконструкцію та ремонт об’єктів дорожнього господарства — 110 об’єктів; будівництво, реконструкцію та ремонт будинків культури, музеїв, спортивних споруд — 11 об’єктів; будівництво, реконструкцію та ремонт
закладів освіти — 19 об’єктів; будівництво, реконструкцію та ремонт закладів охорони здоров’я — 5 об’єктів.
У цілому по програмі «Будівництво, реконструкція
та ремонт об’єктів інфраструктури Київської області на
2016-2018 роки» укладено 110 договорів на загальну
суму — 341 391,852 тис. грн. Заходи програми виконуються згідно наданих підрядними організаціями календарних графіків робіт.
Будівництво є пріоритетом розвитку економічного
потенціалу Київщини. Саме воно сприяє зростанню туристичних потоків, розвитку інфраструктури та сфери
послуг.

SOS!
Вишгородський
історикокультурний заповідник збирає
кошти для лікування співробітника ВІКЗ Сергія Володимировича
Прокопенка, який знаходиться
в реанімації з важкою черепномозковою травмою.
Просимо відгукнутися усіх
його друзів, колег та земляків!

Уся інформація за тел.:
(068) 838-82-11

Вважати недійсним
посвідчення інваліда
2 групи, серія В І № 007337,
від 3 листопада 2015 р.,
виданий управлінням
соціального захисту
населення Вишгородської
райдержадміністрації на ім’я
Сергія Миколайовича
ЗАГРЕБЕЛЬНОГО

Âèøãîðîä
Тел. (04596) 5-27-25
e-mail: ngvyshgorod@ukr.net
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