Âèøãîðîä
Газета Вишгородської міської ради

www.vyshgorod.in.ua

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

Громада пам’ятає свого героя
Трагічна дата
Влас. інф.
Другого лютого 2015 року
підло замаскований фугас обірвав життя нашого земляка,
сержанта 95-ї аеромобільної
бригади Непопа Костянтина.
Йому було всього 35 років…
У четвер біля пам’ятної дошки
на фасаді Вишгородської школи
№ 1 та на могилі героя АТО зібралися рідні, друзі, бойові побратими, які вшанували його мужність і
звитягу, вкотре згадали, якою порядною людиною Костянтин був.
Він знав, що його чекає в ході
важких боїв, і свій солдатський
обов’язок виконав з повною самовіддачею, ціною власного життя.
Сплеск кровопролитних боїв
під Авдіївкою, нові втрати кращих
синів України ще раз нагадують
нам про обов’язок берегти світлу пам’ять про полеглих за нашу
свободу.

Увага!

Здай кров – врятуй життя!
7 лютого (вівторок) 2017 р. з 09:00 до 12:00
в КЗ «Вишгородська центральна районна лікарня» – черговий платний День донора.
Оплата за здану кров – 123 грн.
Донорам при собі обов’язково мати паспорт
та ідентифікаційний код.

аФішка (далі — на стор. 12)
ВИШГОРОД ТЕАТРАЛЬНИЙ…
12 лютого (неділя) в БК «Енергетик» о 18:00
— вистава «Кафе «Республіка». Відомі актори
театру «Браво» (афішу див. на стор. 12). Вхід
вільний

…І ТВОРЧИЙ
7 - 12 лютого у фойє БК «Енергетик» — фотовиставка «М. Реріх» (9:00 — 18:00)
14 лютого (вівторок) у дитячому парку (на дитячому майданчику) біля адмінбудинку — фотозона до Дня св. Валентина
Того ж дня із 11:00 до 16:00 в адмінбудинку
(пл. Т. Шевченка, 1) — ярмарок майстрів
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Транспортні колізії
Влас. інф.

Хто перевізник?

Другого лютого в малій залі адмінбудинку відбулось засідання комісії по транспорту при Вишгородській РДА. Як завжди — за активної участі громадськості, районного і міського депутатського корпусу.
Ішлося про якість обслуговування на районних маршрутах, тарифну політику і виконання законів про пільги.
Із перевізників були присутні керівники ТОВ «Димерське
АТП» і «Авто-Лайн» та начальник відділу пасажирських
перевезень і юрист ТОВ «АТАСС-Бориспіль».
Голови сільрад і мешканці району, зокрема ветерани і
учасники АТО, вчергове озвучили справедливі нарікання
і на «людський фактор», і на бездіяльність керівництва
перевізників, ба, навіть дійшли до претензій державного
масштабу.
Влада міста й району вкотре висловилась ЗА інтереси пасажирів.
Так, міський голова Олексій Момот поінформував
присутніх, що як очільник міської громади не допустить
колапсів, подібних цьогорічному різдвяному (коли два дні
транспорт до столиці майже не функціонував), а договір
на компенсацію витрат на перевезення пільгових
категорій населення буде укладатись міською
радою лише із законним перевізником.
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Нова техніка для комунальників
Влас. інф.
ФОТО — Андрій МАКСІМОВ, «Вишгород»

Автопарк Комунального підприємства «Управляюча компанія» поповнився новим сміттєвозом, який
придбано за кошти міського бюджету.
У місті давно назріла потреба у придбанні спецтехніки. Востаннє матеріально-технічну базу комунальних підприємств міста оновлювали з десяток років тому.
«У Вишгороді завжди було гострою проблемою вивезення сміття з приватного сектору, яку ми зараз намагаємося вирішити. Саме з цією метою й придбано
сміттєзбиральну машину, яка першочергово вивозитиме
ТПВ з районів Гори, Пісків, а в подальшому — з «Дідовиці» і району ГЕС, — розповідає Вишгородський міський голова Олексій Момот. — Автомобіль комбінований
обладнанням, яке адаптоване як під контейнери старого
так і нового зразків. Тож, новий «МАЗ» у разі необхідності може стати на підміну сміттєзбиральної техніки, що
нині працює на вулицях міста.
Загалом останнім часом комунальники міста «розжилися» й іншою новенькою технікою. Було придбано
аварійки і трактор для КП «Благоустрій» та КП «Водоканал».
Також заплановано закупити дві «ГАЗелі» та сміттєвоз із заднім завантаженням для КП «Управляюча компанія», а також вишку для КП «Благоустрій».

Заступник міського голови Ігор Свистун передає ключі від сміттєвоза з боковим завантаженням команді Комунального підприємства «Управляюча компанія» Вишгородської міської ради — двом операторам та чотирьом водіям
спецтранспорту, директору КП «УК» ВМР Віталію Сардаку, заступнику директора Олегу Кучмію, головному механіку Андрію Тавгазову, майстру з вивезення
твердих побутових відходів (ТПВ) Євгенію Костюченку

Громада – армії і народу

Допомога на передову
Влас. інф.
Останнім часом м. Авдіївка та Троїцьке (Донецька обл.) зазнали численних обстрілів. У
зв’язку із загостренням ситуації на Сході держави, волонтери з усієї України збирають теплі
речі, продукти, медикаменти як для військових,
так і для мирних жителів.

Добрі новини

1-го лютого вишгородські волонтери Благодійного фонду «З відкритим серцем у майбутнє»
(голова Ірина Шугайло) Олександр Дзюба та Сергій Лисенко разом із заступником Вишгородського
міського голови Трохимом Івановим вирушили у
чергову поїздку в зону АТО – з ліками, продуктами, теплими речами для українського війська та
постраждалих мирних жителів.

Від початку 2017 року це вже друга поїздка наших
волонтерів на передову. Понад 700 км нелегкого шляху протягом 10 годин. А скільки було таких поїздок із
2014 року – волонтери уже і збилися з ліку, адже роблять це не для кількості!..
Життєдіяльність Авдіївки та Троїцького практично
паралізована. Міста опинились на межі гуманітарної
катастрофи, там зруйновано багато будинків, перебої

з тепло-, електро- та водопостачанням,
а надворі — 25о С. Місцеві підприємства
та заводи працюють на генераторах.
Біля облаштованих пунктів обігріву та
видачі гуманітарної допомоги — сотні
місцевих жителів.
Вишгородські волонтери зустрілися із міським головою Авдіївки Юрієм
Черкасовим та губернатором Донеччини Павлом Жебрівським. Обговорювали формат допомоги.
Заступник Вишгородського міського голови Трохим Іванов зазначає,
що, допоки все не стабілізується,
Вишгород допомагатиме і підтримуватиме людей, які опинилися у полоні військових дій. Волонтери вдячні
вишгородцям, міськраді, районній
державній адміністрації, особисто
міському голові Олексію Момоту за
допомогу у зборі необхідних речей
для військових і цивільних.
По додаткову інформацію звертайтесь за тел: (067) 547-23-84, Ірина
Шугайло.

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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Із перших вуст
Олексій МОМОТ,
Вишгородський міський голова
«2016 рік — рік проектування у Вишгороді» – таке завдання на початку року ставили
перед собою міська рада та її виконавчий комітет. І сьогодні можу констатувати відчутні
зрушення та позитивну динаміку у всіх сферах міського господарства.

Звіти і перспективи

Шевченка, 7 (160 м2); І. Мазепи, 6 (150 м2); Набережна, 2 (190 м2); Набережна, 6А (120 м2); Н.
Шолуденка, 6 (108 м2); Н. Шолуденка, 8 (145 м2);
В. Симоненка, 7 (20 м2); Парусна, 2 (18 м2); Парусна, 2А (40 м2); Дніпровська, 1 (5 м2); Дніпровська, 4 (5 м2); Дніпровська, 2 (5 м2); Б. Хмельницького, 2 (10 м2).
Проведено ремонтні роботи по внутрішньому оздобленню під’їздів в будинках по вул.: М.
Грушевського, 3 (140 м2); Набережна, 6А (65 м2);
Т. Шевченка, 6, гуртожиток (420 м2).
Проведені значні ремонтні роботи в дитячих
закладах міста:
ДНЗ «Золотий ключик» - внутрішнє оздоблення (145 м2), встановлення паркану (175 м2),

3А (1515 м2); пр. І. Мазепи та пр. Т. Шевченка
(дорожні знаки — 290 м2); пр. І. Мазепи, 2 (447
м2); пр. Т. Шевченка, 2Г, 2Д, 6А (182 м2); Набережна, 22 (290 м2); пр. І. Мазепи, 4 (231 м2); вул.
В. Симоненка ,4 (405 м2).
- капітальний ремонт проїзної частини доріг та стоянок для автомобілів, прибудинкової
території: вул. Т. Шевченка, 1 та вул. Шкільна,
42 (385 м2); вул. Ю. Кургузова, 11 (299 м2); вул.
Н. Шолуденка, 6 (1462 м2); вул. Шкільна, 93 до
буд. Дніпровська, 3А (2138 м2); пр. І. Мазепи та
пр. Т. Шевченка (дорожні знаки — 147 м2); пр. І.
Мазепи, 2 (802 м2); пр. Т. Шевченка, 2Г, 2Д, 6А
(2439 м2); Набережна, 22 (1172 м2); вул. В. Симоненка, 4 (515 м2); пл. Т. Шевченка, парк (655

Працюватимемо й надалі
для розвитку міста

Головною метою діяльності міської ради є
забезпечення потреб та надання якісних послуг
населенню, тому пріоритетом моєї роботи є активний діалог із громадою, щоб із перших вуст
почути, що турбує людей і як вони живуть.
Понад 2000 громадян прийшли на особистий прийом, який для зручності проводився
кожного дня. І в такому ж напруженому темпі
працював весь енергійний колектив міськради.
З метою надання безкоштовної правової
допомоги малозабезпеченим та пільговим верствам населення було створено відповідний підрозділ, яким протягом року здійснено понад 700
консультацій, підготовлено та подано до суду
близько 50 позовних заяв, оформлено запити,
скарги, листи.
Серед результатів нашої діяльності – готові проекти добудови корпусів у ДНЗ «Ластівка», «Чебурашка», готовий містобудівний
розрахунок будівництва нового корпусу школи
«Сузір’я», а також вивчається питання можливості аналогічного будівництва в школі № 1 та
гімназії «Інтелект».
Завдяки зусиллям міської влади маємо
виконання бюджету по загальному фонду —
102,17%, по спеціальному — 182,99%, що дало
змогу реалізувати проекти в різних галузях.
У сфері комунального господарства були
проведені наступні роботи:
Проведено ремонт шиферних покрівель
будинків по вул.: М. Грушевського, 3 (60 м2); Київська, 8 (130 м2); В. Симоненка, 7 (63 м2); Парусна, 2 (90 м2); Парусна, 2А (105 м2); Б. Хмельницького, 2 (5 м2).
Проведено ремонт рулонних покрівель будинків по вул.:
Н. Шолуденка, 7 (240 м2); І. Мазепи, 12 (2000
м2); В. Симоненка, 2 (1200 м2); І. Мазепи, 13/9
(160 м2); І. І. Мазепи, 7 (120 м2); Дніпровська, 11
(430 м2); Набережна, 12 (170 м2); Т. Шевченка, 7
(300 м2); І. Мазепи, 6 (50 м2); Набережна, 2 (400
м2); Набережна, 6А (520 м2); Н. Шолуденка, 6
(405 м2); Н. Шолуденка, 8 (510 м2); Н. Шолуденка, 5 (1040 м2); Дніпровська, 1 (10 м2); Дніпровська, 4 (10 м2); Дніпровська, 2 (8 м2).
Проведено ремонт зовнішньої системи водовідведення в будинках по вул.:
М. Грушевського, 3 (290 м2); Ю. Кургузова,
6 (100 м2); В. Симоненка, 7 (10 м2); Парусна, 2
(110 м2); Парусна, 2А (110 м2); Дніпровська, 4 (12
м2); Б. Хмельницького, 2 (30 м2).
Проведено ремонт парапетів на покрівлі
будинків по вул.: М. Грушевського, 3 (45 м2); Н.
Шолуденка, 7 (120 м2); І. Мазепи, 12 (350 м2); В.
Симоненка, 2 (230 м2); І. Мазепи, 13/9 (14 м2);
І. Мазепи, 7 (35 м2); Київська, 8 (90 м2); Дніпровська, 11 (155 м2); Набережна, 12 (85 м2);

При Київській ОДА
ДЖЕРЕЛО: Київська обласна
державна адміністрація
При голові Київської обласної державної адміністрації Олександрові Горгану створено громадський науковоекспертний Офіс радників (керівник
– професор, колишній мер м. Славутича Володимир Удовиченко). До нього
ввійшли: академік НАН України Валерій
Геєць, професор НАДУ при Президентові України Володимир Вакуленко, заслужений діяч мистецтв України Василь
Романчишин, народний депутат Ярослав
Москаленко, заслужений працівник сільського господарства Микола Пташник,
заслужений працівник промисловості

укладання ФЕМів (460 м2);
ДНЗ «Ластівка» - внутрішнє оздоблення
(530 м2), встановлення паркану (73 м2), укладання ФЕМів (405 м2), заміна вікон (68 м2), утеплення стін (18м2);
ДНЗ «Чебурашка» - ремонт покрівлі
(2050 м2), ремонт парапетів на покрівлі (310
м2), ремонт зовнішньої системи водовідведення (310 м2);
оркестр-студія «Водограй» - ремонт покрівлі (250 м2), ремонт парапетів на покрівлі (70
м2), ремонт зовнішньої системи водовідведення
(30 м2), заміна вікон (28 м2), утеплення стін (200
м2), внутрішнє оздоблення (170 м2);
центр дитячої творчості «Джерело» - ремонт зовнішньої системи водовідведення (174
м2), заміна вікон (4м2), утеплення стін (538 м2),
внутрішнє оздоблення (210 м2).
Восени 2015 року на сесії Вишгородської
міської ради було прийнято програму енергозбереження в житлових багатоповерхових будинках «Теплий під’їзд», яка передбачає заміну
старих дерев’яних вікон на металопластикові.
В 2016 році за цією програмою було замінено
748 вікон загальною площею 1 430,24 м2 за
такими адресами: вул. Н. Шолуденка, 3, 5, 7;
Дніпровська, 2, 3, 4, 6, 9, 11; І. Мазепи, 1, 3, 7,
10, 12, 13/9; Б. Хмельницького, 2, 3, 4, 5,6, 7, 9;
Ю. Кургузова, 4, 6; В. Симоненка, 1, 3, 5, 7; Набережна, 2, 6А; М. Грушевського, 1; Київська,
8, 12. Програма «Теплий під’їзд» триватиме до
повної заміни старих вікон на нові.
Проведені роботи по закупівлі та встановленню поштових скриньок у кількості 4534
шт. в житлових будинках міста. Роботи триватимуть до повної заміни старих скриньок на нові.
На даний час проводяться роботи по заміні
електросвітильників в під’їздах всіх житлових
будинків, що обслуговуються КП «Управляюча
компанія», на енергозберігаючі світлодіодні
світильники у кількості 3001 шт., що надасть
можливість мешканцям заощаджувати у споживанні електроенергії та отримувати яскравіше
освітлення в під’їздах.
У галузі шляхового господарства в 2016
році було виконано наступні ремонтні роботи:
поточний ремонт проїздів по вул. М. Грушевського, Б. Хмельницького, Ю. Кургузова,
Поповича, Луговій, Шкільній, І. Мазепи, Дніпровській, Набережній загальною площею 310,8 м2.
поточний ремонт проїздів по вул. Квітковій, Шкільній №13-19, Ю. Кургузова, 3, Б.
Хмельницького, 2, Київській №2-4, пр. І. Мазепи, 6, Набережній, П. Калнишевського, М. Ватутіна, Межигірського Спаса загальною площею
385,85 м2.
- поточний ремонт тротуару по вул. Ю.
Кургузова, 2 та Ю. Кургузова, 11 загальною
площею 78,6 м2.
- поточний ремонт тротуару по вул. Дніпровській, 3Б, 4, 5 загальною площею 289,8 м2.
- капітальний ремонт тротуарів: вул. Ю.
Кургузова, 10 (435 м2); вул. Т. Шевченка, 1 та
вул. Шкільна, 42 (119 м2); вул. Н. Шолуденка, 6
(560 м2); вул. Шкільна, 93 до буд. Дніпровська,

м2); вул. Шкільна від буд. Дніпровська, 3А до вул.
Дніпровська — (2510 м2).
З метою забезпечення безпеки та комфорту пересування пішоходів та водіїв в 2016 році
розроблено схему організації дорожнього
руху в м. Вишгороді, в якій розрахунково визначено місця для встановлення пішохідних переходів, дорожніх знаків та дорожньої розмітки,
ширину тротуарів.
З метою утримання зовнішньої зливової
каналізації в належному стані у 2016 році виконано прочищення колекторів її мережі, а саме:
- вул. В. Симоненка діаметром 500 мм —
105 м/п, діаметром 800 мм — 145 м/п, відкритий
лоток — 100 м/п;
- вул. Ю. Кургузова діаметром 500 мм — 100
м/п, діаметром 1000 мм — 35 м/п;
- вул. Набережна діаметром 400 мм — 450
м/п, діаметром 600 мм — 250 м/п, діаметром 800
мм — 240 м/п, діаметром 1200 мм — 86 м/п.
Слід зазначити, що протягом року проводились роботи по зовнішньому освітленню
міста, а саме:
- по вул. Шкільна замінено 330 м дроту та
встановлено світлодіодні енергоекономічні світильники у кількості 9 штук;
- по вул. Н. Шолуденка на пішохідних переходах встановлено 4 опори та 4 світлодіодні
енергоекономічні світильники;
- по вул. Набережна, 12 та пр. Т. Шевченка,
9А встановлено 4 опори, 16 світлодіодних енергоекономічних світильників та 150 м дроту;
- по вул. Київська, 20 встановлено 2 опори,
6 світлодіодних енергоекономічних світильників
та 150 м дроту;
- по вул. Ю. Кургузова, 2 та вул. Ю. Кургузова, 6 встановлено 2 опори, 8 світлодіодних
енергоекономічних світильників та 140 м дроту;
- в парку біля пл. Т. Шевченка встановлено
12 опор та 12 світлодіодних енергоекономічних
світильників;
- по вул. Набережна, 2 та пр. І. Мазепи, 2
встановлено 4 опори, 8 світлодіодних енергоекономічних світильників та 240 м дроту;
- по вул. Дніпровська встановлено 4 опори
та 4 світлодіодних енергоекономічних світильників.
Крім цього, по місту встановлено 217 світлодіодних енергоекономічних світильників.
На даний час розробляється проект модернізації вуличного освітлення всього міста в
2017 році світлодіодними енергоекономічними
світильниками, що дасть можливість заощадити на споживанні електроенергії та отримувати
яскравіше освітлення.
Протягом року придбано техніку для
міського комунального господарства: 2 аварійні машини, трактори, сміттєвоз. У приватному житловому секторі міста встановлено
нові сміттєві баки.
Проведено значні роботи по озелененню
та благоустрою міста, а саме:
- встановлено металеві парканчики біля
газонів та клумб в будинках по вул.: В. Симоненка, 1А (130 м/п); Б. Хмельницького, 1(25
м/п); Дніпровська, 9 (87 м/п); Н. Шолуденка, 6
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(75 м/п); М. Грушевського, 7 (73 м/п); В. Симоненка, 5 (166 м/п); М. Гріненко, 1А (88 м/п); Дніпровська, 7 (82 м/п); Набережна, 12 (192 м/п); Ю.
Кургузова 1А корпус 1 (165 м/п); Набережна, 4,
4а - паркан спортивного майданчика (111 м/п);
Київська, 8 (231 м/п); Ю. Кургузова 1А корпус
2 (160 м/п); Набережна, 4а - паркан навколо
клумби (15м/п); Дніпровська, 2 та 3Б (114м/п);
Н. Шолуденка, 6 (50 м/п); Б. Хмельницького, 9
(106 м/п); Б. Хмельницького, 6, 8 (10 м/п); пр. Т.
Шевченка, 7 (104 м/п); пр. І. Мазепи, 12 (37 м/п);
- встановлено декоративну огорожу на
майданчиках для сміттєвих контейнерів: вул.
В. Симоненка, 8, 10 (24 м/п); Набережна, 4А
(16 м/п);
- встановлено металеві перила: вул. Межигірського Спаса (3 м/п); вул. Б. Хмельницького, 5 та Київська, 12 (20 м/п); вул. М. Грушевського, 3 (8 м/п);
- встановлено металеві стовпчики: вул.
Київська, 8, 8А (55 шт.); Набережна Київського
водосховища «Співоче поле» (63 шт.);
- встановлено спортивні комплекси «Турнік плюс»: набережна Київського водосховища;
М. Гріненко, 1А; Дніпровська, 1, 3; М. Грушевського, 6, 7, 10; Т. Шевченка, 5; Дніпровська, 2Б;
Лугова; Святославська;
- встановлено елементи дитячих майданчиків: вул. М. Гріненко, 1А та Лугова, 3 (8
шт.); вул. Дніпровська, 3Б (3 шт.); вул. Святославська (5 шт.); вул. Н. Шолуденка, 6 (5 шт.);
вул. Набережній, 2 (5 шт.); вул. Дніпровська,
11 (5 шт.); вул. М. Грушевського, 8 (5 шт.); вул.
Дніпровська, 1 (5 шт.); вул. Дніпровській, 2Б (5
шт.); вул. В. Симоненка, 10 (1 шт.); вул. Ю. Кургузова, 11А (2 шт.).
У 2016 році було закуплено та встановлено у місті: лав паркових 33 шт., сміттєвих урн
124 шт., бетонних квітників 40 шт., велопарковок 18 шт. Закуплено та висаджено: квітів
2505 шт., кущів 220 шт., дерев 19 шт. Також
закуплено та встановлено тіньовий навіс по
вул. Шолуденка, 6Г.
Зроблено поточний ремонт та фарбування
елементів дитячих майданчиків — 155 шт., лав
паркових — 365 шт., паркану та перил — 510 м/п.
Вирізано біля 100 шт. аварійних тополь,
ще стільки ж заплановано вирізати у цьому
році.
Прикрасою міста стало будівництво в 2016
році парку біля пл. Т. Шевченка із влаштуванням пішохідного фонтану та дитячого майданчику, а також сучасного скверу біля житлових будинків по вул. Дніпровська, 3, 3А, 5.
Окрема увага міської влади приділена
організації дозвілля містян та проведенню
культурно-масових заходів: Дня незалежності, Дня міста, «Вишгородської покрови», циклу
новорічно-різдвяних свят. Активно розвиватиметься зона міського пляжу «Смайл парк», де
розчищено стометрова берегова лінія, створені
умови для активного відпочинку та спорту.
У рамках проекту «Безпечне місто» в
центральній частині Вишгорода встановлено
відеосистеми спостереження, що підвищує
ефективність роботи правоохоронців.
Враховуючи отримані результати, сподіваюся, у 2017 році реалізуємо всі міські проекти.
На початку весни розпочинаємо будівництво
нового дитячого садочка по вул. Шкільній. У
місті плануємо будівництво сучасного скверу
біля будинків по вул. Н. Шолуденка, 7 та пр. І.
Мазепи, 12, а також реконструкцію двох скверів біля будинків по вул. Набережна, 8, 12,
комплексу «Ярославовичі». Біля будинків по
вул. Дніпровська, 5, 7 плануємо будівництво
міні-футбольного поля. Облаштуємо світлофорний вузол на перехресті вул. Н. Шолуденка та Мінського проспекту, реалізуємо понад 10
проектів ремонту доріг і прибудинкових територій, облаштуємо третій виїзд з міста по вул.
Ю. Кургузова. В 2017 році планується будівництво двох бюветів по вул. Шкільній біля гімназії «Інтелект» та біля будинку Дніпровська, 3А.
І ми не зупиняємось на досягнутому, створюємо сприятливі умови для розвитку бізнесу та
залучення інвестицій, що є запорукою сталого
розвитку громади.
Міський голова О. МОМОТ

Громадський науково-експертний офіс радників
Олександр Сіренко, експерт з енергетичних питань Микола Штейнберг, заслужений лікар України Олег Ременнік
та заслужений економіст Вікторія Романцова.
Офіс радників як постійно діючий дорадчий орган працюватиме над стратегією
програми соціально-економічного і культурного розвитку Київщини, надаватиме
компетентне бачення розвитку галузей та
оперативний аналіз проектів рішень адміністрації.
Під час свого першого засідання Офіс
погодив десять пріоритетних напрямків
роботи Київської ОДА на 2017 рік. Це освіта та національно-патріотичне виховання
молоді, активізація процесу децентраліза-

ції, енергоефективність, інвестиційна привабливість Київщини, будівництво доріг,
транспортна та медична реформи, безпека, екологія й утилізація сміття та жорсткий
контроль над надрокористуванням.
Депутат Верховної Ради України Ярослав Москаленко, ініціатор створення в парламенті міжфракційного об’єднання «Київщина», зазначає: «У мене великі очікування
від роботи Офісу радників, у нас є досвід і
бачення розвитку регіону, є розуміння і підтримка зі сторони обласної адміністрації.
На сьогодні ми маємо величезну проблему
в державі, деорганізацію всіх органів влади
між собою, що призвело до некерованості,
кожен біжить в свою сторону. Працюючи
над питаннями Київської області, ми не

тільки зможемо їх локально вирішувати, ми
в стані давати пропозиції і для держави».
На думку народного депутата, Київська
область є локомотивом змін у державі й
більшість змін починається саме із Київщини. Так, у частині децентралізації область
може стати експериментальним майданчиком, на базі якого випрацюються правила
співіснування територіальних громад – супутників міст-мільйонників. І тоді на законодавчому рівні можна буде узгодити їх співпрацю в спільних інтересах.
Голова Київської облдержадміністрації
Олександр Горган очікує від Офісу радників фахових галузевих порад до програми
соціально-економічного розвитку області
на 2017 рік.

Наше місто

Вишгород

Новобудови приєднують до водомереж
Влас. інф.

У міськвиконкомі

Другого лютого відбулося позачергове засідання виконавчого комітету Вишгородської міської ради. На порядок денний було внесено
низку злободенних питань, які конче потребували розв’язання.
Зокрема, було передано на баланс КП «Управляюча компанія» сміттєвоз МАЗ з боковим навантаженням. Також відповідним рішенням погоджено
внести зміни до технічних умов на приєднання житлового багатоповерхового
будинку по вул. Шолуденка, 15-Д до централізованих систем водопостачання та водовідведення МКП «Водоканал».
Засідання продовжилося розглядом звернення ТОВ «Ніка» ЛТД щодо
приєднання групи новозбудованих будинків по вул. Набережній до міської
мережі водопостачання та водовідведення. Такий дозвіл забудовник отримав, але за умови чіткого виконання вимог МКП «Водоканал». У разі їх невиконання – дозвіл на приєднання буде скасований.
Традиційно були розглянуті і звернення від малозабезпечених громадян
міста щодо надання матеріальної допомоги на лікування, поліпшення соціально-побутових умов та поховання.

Місцеве самоврядування
Рішенням першої сесії від 12 листопада
2015 року № 1/1 мене було обрано секретарем Вишгородської міської ради VII скликання. Користуючись нагодою, ще раз хочу
подякувати виборцям і депутатам за довіру
і підтримку!
Свої повноваження як секретар ради я
здійснюю відповідно до
Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», вказаного рішення про обрання та посадової інструкції.
За
посадовими
обов’язками
я
очолюю
конкурсну комісію на заміщення вакантних посад
державних службовців та
опікунську раду, яка є дорадчим органом при органі
опіки та піклування Вишгородської міської ради.
Засідання опікунської
ради проводяться раз на місяць напередодні
засідання виконавчого комітету Вишгородської
міської ради. Впродовж 2016 року опікунською
радою розглянуто 103 звернення, серед яких
звернення щодо надання дозволів на укладення
відповідних правочинів по відчуженню майна,
визначення місця проживання дитини, встановлення годин зустрічей із дитиною, призначення
помічника/опікуна, присвоєння звання «Матигероїня» тощо.
Важливий напрямок моєї роботи — прийом
громадян з різних питань, який я веду постійно,
надаючи консультативну та практичну допомогу. Слід зазначити, що протягом 2016 року
від вишгородців надходило багато пропозицій
щодо взаємодії міськради та громади, які обговорювались як під час особистих прийомів
громадян, так і під час круглих столів. Хочу
подякувати громадському активу міста за конструктивну критику та активну участь у самоврядуванні і запевнити, що наші спільні напрацювання будуть втілені у життя.
Щодо виконання плану роботи Вишгородської міської ради за 2016 рік. Робота
ради у минулому році здійснювалась відповідно
до Плану роботи міської ради, затвердженого
рішенням ВМР від 28 січня 2016 р. № 5/2, та
була спрямована на розвиток основних засад
місцевого самоврядування, вирішення соціально-економічних проблем міста, задоволення

Інвестиційні
конкурси

Олег КУЧМІЙ, спеціально для «Вишгорода»

У № 3’2017 (див. стор. 12) газети «Вишгород» тему законної дії по місту операторів і
провайдерів, що надають послуги на теренах
телекомунікацій, зачепили міські депутати
Сергій Жадан і Олег Кучмій.
Сьогодні ситуацію коментує директор КП
«Управляюча компанія» Віталій Сардак:
— З цього приводу було скликано нараду у
міського голови — за участі міських комунальників, представників кількох ОСББ і керівника БЕСТу. Досягнуто домовленостей стосовно приведення у відповідність до вимог закону проектів,
документації та телекомунікаційних мереж у будинках. Принамні, це пообіцяв очільник БЕСТу.
Після перемовин у мера керівництвом
«Управляючої компанії» ще раз було — письмово та особисто по телефону — поінформовано усіх провайдерів і операторів щодо спільної
наради 27 січня у кабінеті директора КП «УК»
ВМР. На диво, прибули усі — «Укртелеком»,
«МТМ», «БЕСТ», «Поллікомм», «Дата-груп»,
ТОВ «Ультра-Лтд», «Київстар», «МТС».
У процесі перемовин було заплановано 31

Два об’єкти

Олексій РАЧИНСЬКИЙ,
заступник Вишгородського міського голови
Вишгородською міською радою проводитимуться
інвестиційні конкурси щодо будівництва об’єкта багатоповерхової житлової забудови із вбудованими нежитловими приміщеннями по вул. Київській на земельній ділянці загальною площею 0,4397 га та щодо будівництва
об’єкта промисловості та торгівлі по вул. Н. Шолуденка
на земельній ділянці загальною площею 1,9914 га.
Інвестор (переможець конкурсу) буде визначений рішенням конкурсної комісії по залученню інвесторів до фінансування будівництва, реконструкції, реставрації тощо
об’єктів житлового та нежитлового призначення, незавершеного будівництва, інженерно-транспортної інфраструктури міста Вишгорода та затверджений рішенням виконавчого комітету Вишгородської міської ради.

2017 року

3

Замовником реалізації проектів та замовником підготовчих робіт для проведення конкурсу являється комунальне підприємство «Координаційний центр з будівництва та
земельних питань Вишгородської міської ради».
Строки реалізації інвестиційних проектів визначатимуться проектними документаціями.
Строк будівництва кожного об’єкту інвестування повинен бути не більше 3 (трьох) років з моменту набрання чинності інвестиційним договором.
Інвестиційний конкурс по земельній ділянці площею 0,
4397 га, щодо будівництва об’єкта багатоповерхової житлової забудови із вбудованими нежитловими приміщеннями
по вул. Київській, призначений на 14 березня 2017 року.
Що стосується інвестиційного конкурсу по земельній ділянці площею 1, 9914 га, щодо будівництва об’єкта промисловості та торгівлі по вул. Н. Шолуденка, то він призначений
на 21 березня 2017 року.
Детально ознайомитись із конкурсною документацією
та основними умовами проведення кожного інвестиційного
конкурсу можна на офіційному сайті Вишгородської міської
ради — vyshogorod-rada.gov.ua.

Спасибі громаді та депутатам за довіру і підтримку!
Єднаймося у спільній роботі на благо нашого міста!
Звіт секретаря Вишгородської міської ради VII скликання Бражнікової Т.О.
про виконання плану роботи Вишгородської міської ради VII скликання за 2016 рік
звернень громадян, уточнення показників бюджету
міста та звітування про його
виконання за відповідні періоди 2016 року.
З початку роботи ради
VII скликання було організовано та підготовлено 19
сесій, на яких прийнято 538
рішень, зокрема — рішення
з бюджетних питань, стосовно регулювання земельних
відносин, щодо комунальної
власності та з інших питань
діяльності
Вишгородської
міської ради.
Питання, які розглядались на сесіях, попередньо вивчались на засіданнях постійних депутатських комісій міської ради.
Хочу зазначити, що пленарні засідання
ради, засідання постійних комісій, а також тимчасових контрольних та інших комісій є відкритими і гласними. З метою забезпечення можливості громади бути присутніми на засіданнях
ради та комісій і брати участь в обговоренні
питань, що розглядаються, інформація про час
та місце їх проведення, а також проекти рішень
доводились до відома громади завчасно —
шляхом їхнього розміщення на офіційному сайті Вишгородської міської ради http://vyshgorodrada.gov.ua/ та в соціальних мережах, зокрема,
на фейсбук-сторінці групи «Газета «Вишгород».
Прийняті на пленарних засіданнях ради
рішення доводяться до виконавців, розміщуються на офіційному сайті, а деякі, зокрема
регуляторні акти, оприлюднюються в газеті
«Вишгород».
За звітний період, у передбачені законом
терміни, були прийняті рішення щодо встановлення місцевих податків і зборів на 2017 рік,
рішення про встановлення орендної плати за
землю, заслухані звіти про роботу комунальних
підприємств, а також затверджено інші важливі
документи життєдіяльності міста, зокрема:
— Положення про Порядок публічного звітування щодо видатків бюджетних коштів у ви-

гляді відкритих даних;
про звернення до керівництва державою та об— Порядок надання земельних ділянок гроласті, зокрема:
мадянам на території м. Вишгорода;
— до Кабінету Міністрів України, та Верхо— Положення про порядок присвоєння та
вної Ради України стосовно необґрунтованого
зміни адрес об’єктам нерухомого майна в місті
підвищення тарифів на газ та інші комунальні
Вишгороді;
послуги для населення;
— Методику розрахунку і порядок вико— до Кабінету Міністрів України, Голови
ристання плати за користування майном, що
Верховної Ради України та Національної комісії,
перебуває у спільній сумісній власності власщо здійснює державне регулювання у сферах
ників квартир у багатоквартирних житлових буенергетики та комунальних послуг з вимогою
динках та житлових приміщень у гуртожитках,
розкриття та оприлюднення методики розрабалансоутримувачем яких виступає КПЖ і КГ
хунків й обґрунтування підвищення тарифів на
Вишгородської міської ради;
житлово-комунальні послуги (опалення, поста— Положення про порядок розміщення
чання гарячої води, електроенергія) для мештимчасових споруд для провадження підприємканців громади міста Вишгорода;
ницької діяльності у м. Вишгороді.
— до Міністерства екології та природних реУ відповідності з п. 3 рішення Вишгородсурсів України з вимогою розроблення необхідської міської ради від 28 січня 2016 р. № 5/2
них заходів по поліпшенню стану рік України та
очистці їх від водоростей;
розгляд деяких запланованих питань було пе— до Президента України П. Порошенка,
ренесено на 2017 рік.
Прем’єр-міністра України В. Гройсмана, ГолоЗ метою підвищення ефективності роботи
ви Верховної Ради України А. Парубія щодо
ради було внесено зміни до структури її виконеобхідності вжиття негайних заходів для запонавчих органів, у т. ч. створено відділ з питань
бігання виникненню надзвичайної екологічної
державного архітектурно-будівельного контрситуації у зв’язку з масовими вирубками та зниолю, відділ державної реєстрації, сектор по
щенням лісів в Україні.
контролю надходжень до міського бюджету, а
Культурно-масові заходи були організовані
також впроваджено систему електронного гота проведені в місті згідно із планом на 2016 рік,
лосування.
затвердженим відповідним рішенням ВишгоДля ефективного залучення інвестицій в
родської міської ради.
економіку міста, ствоПідсумовуючи роботу,
рення сприятливих умов
Висловлюємо подяку секретарю Вишдля впровадження ін- городської міської ради Т. Бражніковій за хочу подякувати за плідну
вестиційної діяльності своєчасне надання інформації, докумен- співпрацю — міському голобуло затверджено Поло- тації, сприяння депутатам у їхній роботі, ві, депутатам міської ради,
ження про порядок під- за щирість і відвертість у спілкуванні та членам виконавчого комітету, працівникам апарату
готовки та проведення прозорість дій.
інвестиційних
конкурДепутатська група Вишгородської виконавчого комітету ради,
комунальних
сів щодо будівництва,
міської ради «ЄДНІСТЬ» колективам
(А. Шока, М. Кравченко, Ю. Попов, підприємств, а також предреконструкції
об’єктів
В. Лісогор, Д. Корнійчук, Г. Булгакова, ставникам громадськості —
житлового, нежитлового
Б. Руденок, Т. Войтович, О. Лісогор) за підтримку, розуміння та
призначення та соціальактивну і дієву позицію.
ної інфраструктури м.
Попереду багато роботи і планів, і я переВишгорода та створено комісію з проведення
конана, що ми і надалі будемо спільно їх втілюінвестиційних конкурсів.
вати у життя на благо міста та нашої вишгородДля вирішення соціально гострих питань
ської громади.
міська рада неодноразово приймала рішення

БЕСТіарії переходять в іншу площину
ФОТО — Віталій САРДАК,

4 лютого

січня обійти будинки, що перебувають на обслуговуванні Управляючою компанією, з метою
інвентаризації телекомунікаційних мереж. На
обхід комісії так само оперативно з’явились
представники усіх провайдерів і операторів.
Під час обстежень виявлено чимало кричущих порушень норм експлуатації будинку, зокрема — пробиті дахи, підлоги, стелі, стіни горищ і
під’їздів, не позначені відповідним маркуванням і
не укладені у короби кабелі (невідомо чиєї власності). Щодо цього складено відповідні акти.
Ситуація ідентична майже в усіх будинках,
тому комісія продовжить свою роботу. Наголошую, що ситуація з проектною документацією —
не краща. Всі проекти однотипні, «намальовані»
самими провайдерами, не узгоджені з відповідними службами, без технічних умов. Окрім цього, прокладені в обстежених будинках мережі не
відповідають навіть вищезазначеним проектам.
Врешті-решт, усі провайдери пішли на контакт. Присутність їхніх представників дуже допомагає розібратися в усіх моментах. Тому
сподіваємось, що раптових відключень мережі
Інтернет по місту більше не буде. В іншому випадку мешканці Вишгорода будуть оповіщені
заздалегідь.

У продовження
теми

4

4 лютого

Про заслуховування звіту* Вишгородського
міського голови про діяльність виконавчих
органів Вишгородської міської ради за 2016 рік
Рішення від 26 січня 2016 р. № 20/2
Відповідно до п. 9 ч. 1 ст. 26
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», заслухавши
звіт Вишгородського міського голови Момота О. В. про діяльність
виконавчих органів Вишгородської
міської ради за 2016 рік, міська

Офіційно

2017 року

рада ВИРІШИЛА:
Взяти до відома звіт Вишгородського міського голови Момота О.
В. про діяльність виконавчих органів Вишгородської міської ради за
2016 рік (додається).
Міський голова О. МОМОТ
* див. на стор. 2

XХ чергова сесія Вишгородської міської ради VІI скликання

Про звіт секретаря ради та затвердження плану роботи
Вишгородської міської ради VІІ скликання на 2017 рік
Рішення від 26 січня 2017 р. № 20/3
Заслухавши звіт секретаря Вишгородської міської ради про виконання плану роботи Вишгородської міської ради
за 2016 рік, відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 26
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада ВИРІШИЛА:
1. Взяти до уваги звіт секретаря

Вишгородської міської ради про виконання плану роботи Вишгородської
міської ради за 2016 рік.
2. Затвердити план роботи Вишгородської міської ради VІІ скликання на
2017 рік згідно з додатком.
3. Дозволити Вишгородському міському голові та постійним комісіям Виш-

План роботи Вишгородської міської ради на 2017 рік
Питання для внесення на розгляд Вишгородської міської ради:

№ п/п
1.

2.

3.

4.

Дата проведення черго- Назва питання
вої сесії
26.01.2017
1) Про заслуховування звіту Вишгородського міського голови про
діяльність виконавчих органів Вишгородської міської ради за 2016 рік
2) Про звіт секретаря ради про виконання плану роботи Вишгородської міської ради VIІ скликання за
2016 рік та затвердження плану роботи Вишгородської міської ради VII
скликання на 2017 рік
23.02.2017
1) Про затвердження звіту про виконання Вишгородського міського
бюджету за 2016 рік за 9, 12 місяців
2) Про затвердження звітів про роботу комунальних підприємств за
2016 рік
3) Про внесення змін до рішення
Вишгородської міської ради
№ 2/11 від 14.12.2015 року «Про
звільнення від сплати земельного
податку»

23.03.2017

27.04.2017

1) Про затвердження Правил благоустрою території м. Вишгорода
2) Про затвердження звіту про роботу виконавчого комітету та структурних підрозділів Вишгородської
міської ради VII скликання за І квартал 2016 року
3) Про затвердження Порядку і нормативів відрахування до загального
фонду місцевого бюджету комунальними унітарними підприємствами та їх об’єднаннями, які належать
до комунальної власності територіальної громади міста Вишгорода,
частини чистого прибутку (доходу)
за результатами щоквартальної
фінансово-господарської діяльності
4) Про затвердження Порядку залучення, розрахунку розмірів і використання коштів пайової участі
(внесків) замовників (інвесторів)
у створенні і розвитку соціальної
та інженерно-транспортної інфраструктури
м. Вишгорода

1) Про затвердження Порядку розміщення зовнішньої реклами у м.
Вишгороді

2) Про затвердження звіту про виконання Вишгородського міського
бюджету за 3 місяці 2017 року
3) Про оренду майна, що перебуває
у комунальній власності територіальної громади м. Вишгорода

5.

25.05.2017

1) Про встановлення місцевих податків та зборів на 2018 рік
2) Про орендну плату за землю у м.
Вишгороді
3) Про визначення мінімального
розміру орендної плати за один
квадратний метр загальної площі
нерухомого майна фізичних осіб на
території м. Вишгорода
4) Про внесення змін до Положення
«Про архітектурну діяльність у місті
Вишгороді», затвердженого рішенням Вишгородської міської ради від
20.10.2015 р. № 50/3

Вишгород

6.

22.06.2017

1) Про порядок та умови викупу
земельної ділянки та об'єктів нерухомого майна для містобудівних та
суспільних потреб

7.

27.07.2017

1) Про затвердження звіту про роботу виконавчого комітету та структурних підрозділів Вишгородської
міської ради VII скликання за 1 півріччя 2017 року
2) Про затвердження звіту про роботу постійних або тимчасових контрольних комісій та про виконання
рішень і доручень ради за 1 півріччя
2017 року
3) Про затвердження змін до Генерального плану м. Вишгорода

Відповідальні за підготовку
Секретар міськради Бражнікова Т.; Керуючий справами Василенко
Н.; Заступники міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради (Рачинський О., Іванов Т., Свистун І.);
Юридичний відділ (Карпенко О.);
Комісія з питань законності, депутатської етики, контролю за виконанням рішень ради та її виконавчого комітету (Баланюк О.)
Секретар міськради Бражнікова Т.,
Комісія з питань законності, депутатської етики, контролю за виконанням рішень ради та її виконавчого комітету (Баланюк О.)
Фінансово-бухгалтерський відділ (Мирієвський І.)
Комісія з питань планування та формування бюджету міста (Шубка
В.)
Керівники комунальних підприємств;
Комісія з питань комунального господарства, благоустрою міста (Попов Ю.);
Комісія з питань планування та формування бюджету міста (Шубка
В.)
Заступники міського голови з питань діяльності виконавчих органів
ради (Рачинський О.);
Юридичний відділ (Карпенко О.);
Комісія з питань планування та формування бюджету міста (Шубка
В.); Комісія з питань регулювання земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища (Ю. Городиський)
Заступники міського голови з питань діяльності виконавчих органів
ради (Свистун І.);
Відділ містобудування та архітектури (Дудар І.);
Юридичний відділ (Карпенко О.);
Комісія з питань комунального господарства, благоустрою міста (Попов Ю.);
Комісія з питань Стратегії розвитку міста, будівництва, транспорту
та зв’язку (Пінчук С.);
Комісія з питань законності, депутатської етики, контролю за виконанням рішень ради та її виконавчого комітету (Баланюк О.)
Керуюча справами виконкому Василенко Н.;
Відділ кадрів Мельниченко Л.
Заступники міського голови з питань діяльності виконавчих органів
ради (Свистун І.);
Фінансово-бухгалтерський відділ (Мирієвський І.);
Юридичний відділ (Карпенко О.);
Комісія з питань планування та формування бюджету міста (Шубка
В.)
Комісія з питань законності, депутатської етики, контролю за виконанням рішень ради та її виконавчого комітету (Баланюк О.)
Заступники міського голови з питань діяльності виконавчих органів
ради (Рачинський О.);
Фінансово-бухгалтерський відділ (Мирієвський І.);
Відділ містобудування та архітектури (Дудар І.);
Юридичний відділ (Карпенко О.);
Комісія з питань планування та формування бюджету міста (Шубка
В.);
Комісія з питань Стратегії розвитку міста, будівництва, транспорту
та зв’язку (Пінчук С.);
Комісія з питань законності, депутатської етики, контролю за виконанням рішень ради та її виконавчого комітету (Баланюк О.)
Заступники міського голови з питань діяльності виконавчих органів
ради (Рачинський О., Свистун І.);
Відділ містобудування та архітектури (Дудар І.);
Юридичний відділ (Карпенко О.);
Комісія з питань планування та формування бюджету міста (Шубка
В.);
Комісія з питань законності, депутатської етики, контролю за виконанням рішень ради та її виконавчого комітету (Баланюк О.);
Комісія з питань комунального господарства, благоустрою міста (Попов Ю.);
Комісія з питань Стратегії розвитку міста, будівництва, транспорту
та зв’язку (Пінчук С.)
Фінансово-бухгалтерський відділ (Мирієвський І.);
Комісія з питань планування та формування бюджету міста (Шубка
В.)
Заступники міського голови з питань діяльності виконавчих органів
ради (Рачинський О., Свистун І.);
Відділ містобудування та архітектури (Дудар І.);
Юридичний відділ (Карпенко О.);
Комісія з питань планування та формування бюджету міста (Шубка
В.);
Комісія з питань комунального господарства, благоустрою міста (Попов Ю.);
Комісія з питань законності, депутатської етики, контролю за виконанням рішень ради та її виконавчого комітету (Баланюк О.)
Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів
ради (Рачинський О.);
Фінансово-бухгалтерський відділ (Мирієвський І.);
Юридичний відділ (Карпенко О.);
Комісія з питань планування та формування бюджету міста (Шубка
В.);
Комісія з питань законності, депутатської етики, контролю за виконанням рішень ради та її виконавчого комітету (Баланюк О.)
Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів
ради (Рачинський О.)
Фінансово-бухгалтерський відділ (Мирієвський І.);
Юридичний відділ (Карпенко О.);
Комісія з питань планування та формування бюджету міста (Шубка
В.);
Комісія з питань законності, депутатської етики, контролю за виконанням рішень ради та її виконавчого комітету (Баланюк О.)
Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів
ради (Рачинський О.);
Фінансово-бухгалтерський відділ (Мирієвський І.);
Юридичний відділ (Карпенко О.);
Комісія з питань планування та формування бюджету міста (Шубка
В.);
Комісія з питань законності, депутатської етики, контролю за виконанням рішень ради та її виконавчого комітету (Баланюк О.)
Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів
ради (Рачинський О.);
Відділ містобудування та архітектури (Дудар І.);
Юридичний відділ (Карпенко О.);
Комісія з питань Стратегії розвитку міста, будівництва, транспорту
та зв’язку (Пінчук С.)
Комісія з питань законності, депутатської етики, контролю за виконанням рішень ради та її виконавчого комітету (Баланюк О.)

городської міської ради у разі необхідності вносити зміни та доповнення до
плану роботи.
4. Контроль за виконанням рішення
покласти на секретаря Вишгородської
міської ради Бражнікову Т.О. та постійні
комісії Вишгородської міської ради.
Міський голова О. МОМОТ
Додаток
ЗАТВЕРДЖЕНО рішенням Вишгородської
міської ради від 26 січня 2017 р. № 20/3

Заступники міського голови з питань діяльності виконавчих органів
ради
(Рачинський О.);
Юридичний відділ
(Карпенко О.);
Комісія з питань регулювання земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища (Ю. Городиський);
Комісія з питань Стратегії розвитку міста, будівництва, транспорту
та зв’язку (Пінчук С.);
Комісія з питань планування та формування бюджету міста (Шубка
В.);
Комісія з питань законності, депутатської етики, контролю за виконанням рішень ради та її виконавчого комітету (Баланюк О.)
Керуюча справами виконкому Василенко Н.;
Відділ кадрів Мельниченко Л.
Секретар міськради Бражнікова Т.;
Комісія з питань планування та формування бюджету міста (Шубка
В.);
Комісія з питань комунального господарства, благоустрою міста (Попов Ю.);
Комісія з питань законності, депутатської етики, контролю за виконанням рішень ради та її виконавчого комітету (Баланюк О.);
Комісія з питань Стратегії розвитку міста, будівництва, транспорту
та зв’язку (Пінчук С.);
Комісія з гуманітарних питань та міжнародних відносин
(О. Черняхівський)
Комісія з питань регулювання земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища (Ю. Городиський)
Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів
ради (Рачинський О.)
Відділ містобудування та архітектури (Дудар І.)
Комісія з питань Стратегії розвитку міста, будівництва, транспорту
та зв’язку (Пінчук С.)
Комісія з питань регулювання земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища (Ю. Городиський)

4) Про затвердження звіту про виконання Вишгородського міського
бюджету за 6 місяців 2017 року
5) Про затвердження звіту про роботу комунальних підприємств за 6
місяців 2017 року

Фінансово-бухгалтерський відділ (Мирієвський І.)
Комісія з питань планування та формування бюджету міста (Шубка
В.)
Керівники комунальних підприємств
Комісія з питань комунального господарства, благоустрою міста (Попов Ю.)
Комісія з питань планування та формування бюджету міста (Шубка
В.)
Заступники міського голови з питань діяльності виконавчих органів
ради (Рачинський О., Іванов Т.)
Юридичний відділ (Карпенко О.)
(Шубка В.)
Комісія з питань законності, депутатської етики, контролю за виконанням рішень ради та її виконавчого комітету (Баланюк О.)
Заступники міського голови з питань діяльності виконавчих органів
ради та профільні постійні депутатські комісії
Фінансово-бухгалтерський відділ (Мирієвський І.)
Комісія з питань планування та формування бюджету міста (Шубка
В.)
Керуюча справами виконкому Василенко Н.
Відділ кадрів Мельниченко Л.

8.

25.08.2017

1) Про адміністративні послуги у м.
Вишгороді

9.

28.09.2017

10.

26.10.2017

11.

23.11.2017

12.

21.12.2017

1) Питання, які розглядаються постійно
1) Про затвердження звіту про виконання Вишгородського міського
бюджету за 9 місяців 2017 року
2) Про затвердження звіту про роботу виконавчого комітету та структурних підрозділів Вишгородської
міської ради VII скликання за 9 місяців 2017 року
1) Про затвердження плану діяль- Заступники міського голови з питань діяльності виконавчих органів
ності ради з підготовки проектів ре- ради (Рачинський О.; Іванов Т., Свистун І.)
гуляторних актів на 2018 рік
Секретар міськради Бражнікова Т. ,
Відділ містобудування та архітектури (Дудар І.)
Фінансово-бухгалтерський відділ (Мирієвський І.)
Юридичний відділ (Карпенко О.)
Заступники міського голови з питань діяльності виконавчих органів
ради (Рачинський О.; Іванов Т.)
Секретар міськради Бражнікова Т.,
Відділ містобудування та архітектури (Глава О.)
Фінансово-бухгалтерський відділ (Мирієвський І.)
Юридичний відділ (Карпенко О.)
1) Про Вишгородський міський бю- Заступники міського голови з питань діяльності виконавчих органів
джет на 2018 рік
ради (Рачинський О.; Іванов Т.)
Фінансово-бухгалтерський відділ (Мирієвський І.)
2) Про затвердження міських про- Юридичний відділ (Карпенко О.)
грам розвитку на 2018 рік
Комісія з питань планування та формування бюджету міста (Шубка
В.)
3) Про затвердження плану робо- Комісія з питань законності, депутатської етики, контролю за викоти Вишгородської міської ради VII нанням рішень ради та її виконавчого комітету (Баланюк О.)
скликання на 2018 рік
Комісія з питань комунального господарства, благоустрою міста (Попов Ю.)
Комісія з питань Стратегії розвитку міста, будівництва, транспорту
та зв’язку (Пінчук С.)
Комісія з гуманітарних питань та міжнародних відносин (О. Черняхівський)
Комісія з питань регулювання земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища (Ю. Городиський)
Заступники міського голови з питань діяльності виконавчих органів
ради (Рачинський О.; Іванов Т., Свистун І.І.)
Фінансово-бухгалтерський відділ (Мирієвський І.)
Юридичний відділ (Карпенко О.)
Комісія з питань планування та формування бюджету міста
(Шубка В.)
Комісія з питань законності, депутатської етики, контролю за виконанням рішень ради та її виконавчого комітету (Баланюк О.)
Комісія з питань комунального господарства, благоустрою міста (Попов Ю.)
Комісія з питань Стратегії розвитку міста, будівництва, транспорту
та зв’язку (Пінчук С.)
Комісія з гуманітарних питань та
міжнародних відносин (О. Черняхівський)
Комісія з питань
регулювання земельних відносин
та охорони навколишнього
природного середовища
(Ю. Городиський)
Заступники міського голови з питань діяльності виконавчих органів
ради
(Рачинський О.; Іванов Т., Свистун І.)
Секретар міськради
Бражнікова Т.,
Відділ містобудування та архітектури (Дудар І.)
Фінансово-бухгалтерський відділ (Мирієвський І.)
Юридичний відділ (Карпенко О.)
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ІНФОРМвікно

Вишгород

4 лютого

План роботи Вишгородської міської ради на 2017 рік
4
II. Питання, які розглядаються постійно:
1. Про звільнення від сплати державного мита.
2. Про безоплатне прийняття об’єктів у комунальну власність територіальної громади м.
Вишгорода.
3. Про затвердження рішень виконавчого комітету Вишгородської міської ради та розпоряджень міського голови.
4. Про надання дозволу підприємствам та організаціям комунальної власності на списання
основних засобів, що перебувають у них на балансі.
5. Про внесення змін до Вишгородського міського бюджету на 2017 рік.
6. Про внесення змін до міських програм розвитку міста на 2017 рік.
7. Земельні питання:
— про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельних
ділянок;
— про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок;
— про надання дозволу на розробку технічної документації із землеустрою;
— про затвердження технічної документації із землеустрою;
— про надання дозволу на проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки, що
підлягає продажу;
— про продаж земельної ділянки;
— про надання згоди на проведення інвентаризації земельної ділянки;
— про продовження дії договору оренди земельних ділянок;
— про припинення договору оренди земельних ділянок.
8. Питання містобудування та архітектури:
— про розроблення детальних планів території;
— про затвердження детальних планів території.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

III. Розгляд питань на засіданнях постійних комісій пов’язаних з підготовкою сесій згідно із
планами роботи комісій.
ІV. Організаційно-масові заходи.
№ з/п

Заходи

1.
2.

Відзначення Дня Соборності України
Відзначення Дня пам’яті Героїв Крут

Термін
виконання
січень
січень

29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.

ФОТО — Світлана ЄВСЕЄВА, спеціально для «Вишгорода»

29 січня вся патріотична Україна відзначила 99-ту річницю бою українців за ідеї IV Універсалу УНР (повна незалежність від російського царату).
За підтримки Вишгородського міського голови Олексія Момота до Крут прибула і делегація від нашого міста.
Після традиційного мітингу — за участі державних осіб, на-

Автоматизація

Електронні картки –
жителям Київщини
ДЖЕРЕЛО:
Київська обласна державна
адміністрація
Нещодавно у Київській обласній
раді відбулося перше засідання представників органів місцевого самоврядування, де йшлося про створення
електронної картки жителя Київської
області. Чиновники зізнаються, проблем на шляху реалізації проекту –
чимало. Першими картку отримають
мешканці Білої Церкви, Ірпеня та Броварів.
«Ми хочемо створити єдину картку,
яка дозволить жителям Київщини оплачувати комунальні послуги, отримувати соціальні пільги, спростить спілкування з лікарями і налагодить систему обліку освітніх
послуг. Нам, як представникам місцевого
самоврядування, електронна карта дозволить бачити реальну кількість пільговиків. Така автоматизація значно скоротить
час відвідування лікарень і банківських
установ», – повідомила голова облради
Ганна Старикова.
Заплановано розпочати впровадження електронних карток з Білої Церкви,
Ірпеня і Броварів — як пілотні проекти, —
що допоможе побачити загальну картину.
Також, як повідомляє Ганна Старикова,
незабаром електронну картку отримають пільговики по всій Київській області.
Найближчим часом буде створено робочу
групу з представників вищевказаних міст
Київщини, обласної ради та КОДА.
Нагадаємо, в Києві аналогічну «Картку киянина» створили в 2011 році. Вона
має три складових: транспортну – безкоштовний проїзд у громадському транспорті (квиток), соціальну (пільги і дисконти в
аптеках і торгових мережах), а також платіжну.

Додаток
ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням Вишгородської міської ради
від 26 січня 2017 р. № 20/3

Відзначення Дня пам’яті і вшанування учасників бойових дій на території інших
держав
День Героїв Небесної Сотні
Організація заходів «Вишгородська Масляна»
Організація заходів щодо відзначення Міжнародного жіночого дня
Відзначення в м. Вишгороді «Шевченківських днів»
Вшанування пам’яті ліквідаторів Чорнобильської трагедії
Відзначення Дня довкілля
Відзначення Дня матері
Відзначення Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні
Організація заходів щодо відзначення Міжнародного дня захисту дітей
Відзначення Дня медичного працівника
Відзначення Дня скорботи і вшанування пам’яті жертв Великої Вітчизняної війни
Відзначення Дня молоді
Відзначення державного свята: День Конституції України
Народні гуляння на Івана Купала
Організаційні заходи по проведенню велоперегонів
Відзначення державних свят: День Незалежності України, День Державного
Прапора
Відзначення Дня знань
Святкування Дня міста Вишгорода
Відзначення Дня фізичної культури і спорту
Чемпіонат України з вітрильного спорту
Відзначення Міжнародного дня людей похилого віку
Організаційні заходи до Дня визволення Вишгорода
Фестиваль «Вишгородська Покрова»
День захисника України, День Українського козацтва
Заходи по відзначенню річниці визволення м. Вишгорода від німецько-фашистських загарбників
Відзначення Дня Гідності і Свободи
Заходи щодо вшанування пам’яті жертв голодомору та політичних репресій в
Україні
Відзначення Дня боротьби зі СНІДом
Відзначення Міжнародного дня інвалідів
Відзначення Дня Збройних сил України
Відзначення Дня місцевого самоврядування
Відзначення Дня вшанування ліквідаторів аварії на ЧАЕС
Організація новорічних та різдвяних свят
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лютий
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квітень
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травень
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червень
червень
червень
липень
серпень
вересень
вересень
вересень
вересень
жовтень
жовтень
жовтень
жовтень
жовтень
листопад
листопад
грудень
грудень
грудень
грудень
грудень
грудень

Секретар ради Т. О. БРАЖНІКОВА

Крути — перша цеглина незалежності України в XX столітті
Анатолій МИСЬКО,
голова ВРР ФСТ «Україна»,
керівник ансамблю «Вівтар Вітчизни»
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ФОТОмить

родних депутатів, діячів культури — з патріотичними піснями
виступив наш андеграундовий ансамбль «Вівтар Вітчизни»
(«Гайдамаки») – на лафеті гармати студента-каноніра Лощенка.
Побували ми і в Музеї слави крутянців та пригостилися козацьким кулішем — від організаторів свята. Сподіваємось наступного року зустріти 100-річчя бою під Крутами вже у мирній
Україні.
Повний текст допису —
чит. на сайті
газети «Вишгород»

Обережно!

Василь КОРІНЬ

Аферисти спекулюють на довірі

Людмила БЛАЖІВСЬКА
Нещодавно зіткнулася з ситуацією, яка, виявляється, є регулярною на ринку нерухомості у
Вишгороді.
Побачила оголошення на сайті
olx.ua: здається в оренду квартира
за привабливою ціною — 4 500 грн
(двокімнатна з євроремонтом). Як
ріелтору мені стало цікаво, чому
вартість за квартиру — нижча ринкової в 1,5 раза.
Зателефонувала за вказаним
номером. Відповів чоловік, назвався Андрієм. Сказав, що зараз живе
і працює в Сімферополі. Низьку вартість обґрунтував тим, що квартиру
потрібно здати терміново. Він, ніби-

то, приїжджає до Вишгорода буквально на пару днів і хоче швидше
вирішити це питання. Зазначив, що
на квартиру попит досить великий,
і якщо мене вона зацікавила, то я
можу йому направити гроші від 500
до 1000 грн, як заставу, на картку
або передати через його друга, до
Сімферополя.
Я уточнила адресу квартири, номер картки і пішла перевіряти.
За вказаною адресою перед
під’їздом стояв чоловік. Я запитала, чи знайомий він із власником
цієї квартири. Той відповів, що знайомий, але бачить його дуже рідко.
Поводився досить агресивно, не
пропускав мене в під’їзд і не хотів,
щоб я дивилася помешкання. Вре-

шті процідив крізь зуби, що мені не
обов’язково скидати «сусідові» гроші на картку.
Цікаво, звідки він взагалі знав
про гроші, якщо я йому про це нічого
не говорила?..
У під’їзд я всетаки потрапила.
Двері квартири відкрила пристойного вигляду жінка. Сказала, що я не
перша, хто прийшов за цією адресою. Нещодавно її чоловіка мало не
побили ошукані «орендарі». Я поспівчувала і пішла геть...
Схожі оголошення бачу на сайті
регулярно — мінімум раз на тиждень.
Друзі! Попереджаю: не скидайте
гроші на картку підозрілим особам,
попередньо не побачивши квартиру
й документи на оренду!

У мого вишгородського знайомого пограбували
батьків-пенсіонерів.
Подзвонили в двері. Дві
жінки. Кажуть: «Ми від благодійного фонду Рината Ахметова — оформлюємо добавку
до пенсії. Потрібно підписати
деякі «документи».
У квартирі, крім пенсіонерів, якраз нікого не було.
Ті пустили жінок на кухню
«оформляти папери». Поки
розмовляли, у квартиру зайшла третя жінка й потягла з
кімнат гроші й цінні речі.
Тут якраз нагодився родич.
Та поки зрозумів, що відбувається, жінки швиденько зібралися й вискочили на вулицю...

Кесарю— кесареве, а лоху — лохове
Володимир ТКАЧ
Коли мені хтось каже, що
світом править любов, я негайно
виправляю — світом правлять
шарлатани. Пройдисвіти сидять
на всіх соціальних щаблях нашого життя і денно і ночно впарюють суспільству нісенітниці.
Влада втирає про світле майбутнє, дрібніші шахраї конкретно
динамлять і розводять кожного
другого з нас.
Скільки вже сказано про систему лохотронів, а ми і далі ступаємо на граблі. Бо всім хочеться
негайно розбагатіти. Зрубати грошеняток. На людській жадібності
і виїздять професійні махінатори,
які знають, що кількість лошар —
незліченна.
Наївним простачкам пропонують диво-апарати від усіх хвороб,
безкоштовні квартири, заробітки в

Інтернеті. Кожен з нас отримував
листи з привітаннями на кшталт:
«Ви стали претендентом на виграш автомобіля! Щоб продовжити
участь у розіграші, Вам необхідно
придбати електроприлад, масажер, книгу, побутову хімію тощо на
суму 200-500 грн». І народ тупо купує непотріб. Я ще не бачив людей,
які б негайно викидали цю глянцеву замануху в сміття. У щасливого
адресата з’являвся блиск в очах, а
уява вже малювала новеньке авто
біля під’їзду і пику сусіда, якого задушила жаба.
Один мій знайомий зізнався,
що за віртуально виграного «Ланоса» таємно від жінки сплатив один
процент від його вартості. Ошуканий Петя потім іще довго телефонував на неіснуючі номери лотерейщиків, шукав фейкову адресу
фірми, доки не зрозумів, що він, як
кажуть італійці, кретино неаполіта-

но! Якби жінка дізналася, які гроші
він подарував пройдисвітам у той
час, коли за навчання дитини ні з
чого платити, то вона б без вагань
погнула на його дурній голові улюблену сковорідку.
Прикро, але дурисвітів не меншає. Граючи на людських слабинках, сучасні Лисички Аліси і Коти
Базіліо легко знаходять лохів Буратін і ведуть на Поле чудес у Країні дурнів.
На жаль, на дражнилки і заманухи шахраїв найчастіше купуються наївні пенсіонери. Бізнес
на бабулях – дуже прибутковий.
Скажімо, скласти цифри по номеру паспорта, а про результат повідомити по телефону. Наговорить
людина на 30 грн, наче і небагато,
але гроші — на вітер, точніше, злодіям у кишеню.
Що робити у таких ситуаціях?
Скаржитися? Кому і куди? Всі ма-

хінатори мають ліцензії від держави. Значить, усе законно. Хто
заправляє цими лохотронами —
можна легко здогадатися.
Найкращий вихід — це не реагувати на листи-приманки, СМСки,
газетні рекламки. Посилайте їх
усіх на … ! Аморально? Так! Але
про яку мораль шахраїв ми можемо говорити, коли вони живуть і
жирують за наші гроші? Пора вже
включати мізки!

6

4 лютого

Живемо ЗДОРОВО

2017 року

Мова — життя
нашого основа

Громадянське
суспільство

Вишгород

Молодь спілкується українською
та має власну думку

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

Степанія СІДЛЯР,
координатор духовно-просвітницького центру «Спадщина»
Під час круглого столу «Мова — життя нашого основа», що відбувся за
участі заступника голови Вишгородської РДА Марини Мельник, представника відділу культури, національностей та релігій Вишгородської РДА Артема
Буренка, директора районної бібліотеки Марини Березинець, вчителів української мови загальноосвітніх шкіл і ліцею м. Вишгорода, представників історичного музею ВІКЗ, лідерів громадських організацій та активних громадян
району 30 січня 2017 р., обговорили питання про підготовку до Міжнародного
дня рідної мови та про створення осередків українознавства у м. Вишгороді і
населених пунктах району.
Свою думку висловив кожен бажаючий. У підсумку вирішили: 21 лютого 2017
р., у Міжнародний день рідної мови, провести телеміст за участю учнів вишгородських шкіл із учнівською молоддю Стрийського та Яворівського районів Львівщини,
а також із учнями шкіл Луганської і Донецької областей; провести зустріч поколінь «Сто років української Духовності. Уроки перемог і поразок. Уроки здобутків і
зрад»; із березня 2017 р. проводити літературно-просвітницькі, мистецькі програми
під відкритим небом (щонеділі, біля пам’ятника Тарасу Шевченку); розпочати роботу по створенню осередків українознавства у кожному населеному пункті району.

Рецепт

Українка винайшла
ліки від раку

За Інтернет-ЗМІ

30 січня у малій залі Вишгородської РДА відбулось
засідання круглого столу «Мова — життя нашого основа», скликане духовно-просвітницьким центром «Спадщина» (координатор — Степанія Сідляр). Представники
громадських організацій, місцевої влади та освітяни обговорювали план заходів відзначення Міжнародного дня
рідної мови (21 лютого).
Присутні — передусім люди зрілого і літнього віку — наголошували на тому, що молодь треба виховувати на традиціях літератури XIX — середини XX ст. Намагалась озвучити
свою думку і молодь.
Оксана Мартинкова (Школа журналістики районного
Центру творчості «Дивосвіт»), яку підтримав Ярослав Стоян
(представник політичної сили патріотичного спрямування),
говорила про шляхи українізації, зокрема — патріотичне виховання молоді із врахуванням сучасних реалій:
— Молодих ніхто не питає, чого саме вони хочуть.
Я люблю класику, вихована на творах Тараса Шевченка,
Івана Франка, Лесі Українки, українських поетів-шестидесятників і безмежно вдячна вчителям, які відкрили мені й моїм
одноліткам цей безцінний національний скарб.
Окрім того, читаю і сучасну українську літературу — поезію і прозу (Євгенія Більченко, Сергій Жадан, Таня Малярчук,
Іздрик, Валентин Терлецький заслуговують на увагу не лише
молодого читача). І хочу зауважити, що українська мова —
невід’ємна складова життя сучасної молоді — розкриває

У класах проведено дезінфекцію. Стан дітей стабільний
Термометр
ДЖЕРЕЛО: із соцмереж та ЗМІ

Наймолодший
доктор
наук
України, старший науковий співробітник Інституту молекулярної біології та генетики в Києві Ольга Броварець зробила відкриття, яке може
врятувати людство від раку. Це відкриття дає надію на цілковите одужання від раку та багатьох інших
хвороб, до яких призводять мутації.
«Від моменту відкриття ДНК ще
1953 року Вотсоном-Криком стало
зрозуміло, як можна пояснити появи
точкових мутацій. Вони пояснювалися
вбудовою неправильних пар. Але яким
чином вони утворюються, яка їхня природа, залишалося незрозуміло», — говорить Ольга Броварець.
Організм кожної людини, як відомо, містить 23 пари хромосом,
у кожній хромосомі — молекула ДНК, яка несе всю генетичну інформацію і нагадує скручену спіраль. Якщо цю спіраль розкрутити
— видно, що всі пари основ мають чітку геометричну будову. А от
пари із мутацією виглядають інакше (вчені називають їх «горбатими»). Як саме їм вдається обдурити ДНК, вбудуватися в спіраль,
спричинити зміни і хвороби в організмі – досі було білою плямою
в науці.
Ольга вирахувала закономірність, за якою це відбувається. Усі
ці мутації весь час тривають у ДНК, за рахунок чого люди змінюються на краще, розвиваються, пристосовуються до більш складних умов життя. Але водночас мутації викликають і рак, і безліч
інших хвороб.
«Молекула ДНК — це молекула, яка несе інформацію про життя. І якщо ми будемо розуміти, як саме буде модифікуватися ця
молекула, як відбувається мутагенез, то ми зможемо захищати
себе від хвороб», — говорить директор Інституту високих технологій Київського національного університету імені Тараса Шевченка
Володимир Ільченко.
Йдеться про справді наукове відкриття світового рівня. Всі обчислення Ольга проводила на потужному комп’ютерному сервері в
себе в інституті — його придбали за грантові гроші. Провести експеримент зі справжнім ДНК в Україні немає технічної змоги. Втім,
американці вже підтвердили всі розрахунки Ольги реальними результатами з лабораторій.
Ользі Броварець пророкують Нобелівську премію. Про неї пишуть найвідоміші наукові журнали світу. А найсильніші європейські
країни запрошують до себе на будь-яких умовах. Однак вона лишається вдома.

12 місяців здоров’я

27 січня у двох різних районах Київської області сталося масове отруєння
дітей. У Броварському районі в дитячому садку села Гоголів отруїлися 11 дітей
і 2 дорослих. У Вишгородській школі №
3 «Сузір’я» із симптомами отруєння – 43
дитини.
У той же день ситуацію прокоментувала заступник голови Вишгородської РДА
Марина Мельник:
– Щодня районний відділ освіти отримує з усіх навчальних закладів оперативну
інформацію про рівень відвідування шкіл
учнями та причини їх відсутності на уроках
по хворобі чи сімейних обставинах. Ця інформація необхідна для того, щоб контролювати епідпоріг захворюваності дітей на
ГРИП та ГРВІ.
Вранці (27.01.2017 р.) до мене звернулася директор школи «Сузір’я» Тетяна
Волотовська, яка повідомила, що 16 учнів
2-Б класу не з’явилися на уроки. За інформацією батьків, діти скаржились на погане
самопочуття, у всіх малюків спостерігалися однакові симптоми: підвищена температура тіла та блювота.
Мною одразу було скликано екстрену
нараду за участі головного лікаря Вишгородської ЦРЛ Івана Клюзка, головного лікаря РЦ ПМСД Оксани Морозової, завідуючого районного відділу Держпродспоживслужби Юрія Ротаєнка.
За результатами наради було прийнято рішення провести консультації з
батьками дітей ыз названими симптомами
щодо обов’язкового звернення до сімейних лікарів, які за станом дитини повинні
були визначити необхідність звернення до
інфекціоніста.
По завершенні наради (близько 10-ої
години ранку) до мене знову звернулася
директор школи «Сузір’я» Тетяна Волотовська з інформацією, що температура
і блювота проявилися ще у 12 учнів 1-Б

Шукай причину

Ольга ДУМАНСЬКА
ФОТО — автор, спеціально для «Вишгорода»

Наші дідусі та бабусі знали, як впоратися
з недугами. На жаль, нові покоління втрачають ці навички. Але важливо зберігати знання наших предків і передавати їх нащадкам.
Усі люди прагнуть до щастя, хочуть бути
здоровими та уникнути страждань. Ми живемо в зайнятому світі, у всіх багато роботи,
багато хвилювань — і все це негативно впливає на наше тіло. Як бути здоровим у такій
ситуації? Просто знати, який спосіб життя
вести, від чого відмовитися, щоб уникнути
цих страждань.
Так почав свою лекцію доктор тибетської
медицини з Непалу Шераб Барма, який завітав нещодавдно в Україну.
З давніх часів існували різні методи медицини. Що таке медицина тибетська? Вона відрізня-

проблеми не лише минулого, а й сьогодення.
Тож дайте нам самим обрати, що нам цікаво, і визначитись, що нам читати, кого слухати. Молодь так само має
право на власний вибір, як і люди з досвідом. Маємо право і
на помилки, а надто — на об’єктивну, тобто всебічну інформацію, маємо право вислуховувати і висловлювати РІЗНІ
думки.
А найголовніше — маємо право на висловлення ОСОБИСТОЇ думки. Тому що Україна — демократична держава,
та й із сивої давнини, а потім — у кращих козацьких традиціях було, є і буде — вільно обговорювати будь-яку сферу
суспільного життя.

ється від західної тим, що лікує не окрему недугу,
а в цілому людину. Один тибетський лікар може
впоратися з будь-якою хворобою, вилікувати
рак, діабет і безліч інших. Розпитає пацієнта про
його спосіб життя, дізнається про думки, чи позитивно він ставиться до навколишнього світу,
як харчується, як поводиться в соціумі. Дуже
важливо знати, яким чином тіло пацієнта наповнюється енергією, або від чого втрачає енергію,
чи знаходиться у гармонії. Причина хвороб лежить всередині людини, тому важливо зберігати
благісний стан свідомості та позитивні думки.
Тибетська медицина спрямована на те,
щоб забезпечити баланс тіла й розуму людини,
грунтуючись на так званих чотирьох елементах
(вода, повітря, земля, вогонь). Ці зовнішні елементи пов’язані з трьома внутрішніми елементами («вітер», «жовч», «слиз»). Між усіма перерахованими елементами та внутрішніми органами
людини існує тісний зв’язок. Якщо усі зовнішні

класу. Далі у геометричній прогресії почали надходити повідомлення про учнів
1-А класу, 1-Д класу, 6-Б класу (10 осіб).
Класні керівники почали обдзвонювати
батьків своїх учнів і дізнаватися причини
відсутності дітей у школі.
За інформацією головного лікаря
Вишгородської ЦРЛ Івана Клюзка, у першій половині дня на прийомі у районного
інфекціоніста побувало 12 дітей, 2-є з яких
госпіталізовано.
Тим часом в. о. голови Вишгородської
РДА Вячеслав Савенок зібрав термінове
виїзне засідання комісії з питань ТЕБ та
НС у школі «Сузір’я» за участі спеціалістів
Держпродспоживслужби Вишгородського
районного відділу лабораторних досліджень. Було проведено всі необхідні заходи із забору змивів зі стін, столів, посуду,
холодильників, відібрано на аналіз зразки

продуктів, що зберігалися в холодильнику
та готового обіднього комплексу (котлети,
макарони, компот із сухофруктів), направлено на аналіз воду, взято мазки на бакпосів у працівників їдальні. Представники
харчуючого підприємства «Чілдрен-продукт» надали всі відповідні документи, що
підтверджують якість продуктів харчування.
Завтра (28.01.17 — ред.) в школі
буде проведено дезінфекцію всіх без виключення приміщеннь. Також прийнято
рішення про закриття їдальні, поки не

та внутрішні елементи збалансовані, то людина
відчуває себе щасливою та здоровою.
Лікар на прийомі виявляє, який із елементів
у пацієнта в даний час перебуває в розбалансованому стані, і, відповідно, дає поради, на що
потрібно звернути увагу, призначає дієту, радить, від яких продуктів краще відмовитися, та
призначає тибетські препарати курсом на 20-30
днів. Препарати —багатокомпонентні сполуки,
до складу яких можуть входити коріння, квіти,
листя та плоди рослин, тканини тварин, мінерали та метали і навіть дорогоцінне каміння. В
одній такій сполуці може бути понад 100 компонентів. Можна без перебільшення сказати, що
тибетська фармакологія ґрунтується на найвитонченіших наукових дослідах, які проводилися
і впроваджувалися впродовж двох із половиною
тисячоліть.
Препарати виготовлені виключно з натуральних екологічно чистих компонентів і, як наслідок, не мають побочних ефектів і практично
позбавлені протипоказань.
Методи впливу тибетських ліків відрізняються від звичних нам – західних, тому що вони

буде офіційних результатів аналізів від
Держпродспоживслужби, тому учнів молодших класів (30 січня) буде переведено
на скорочений навчальний день. Також на
завтра (28.01.17 р. – ред.) заплановано повторне виїзне засідання комісії з питань
ТЕБ та НС у школі «Сузір’я» із залученням
представників первинної медико-санітарної допомоги.
28 січня дільничні педіатри здійснюватимуть обхід по домівках всіх хворіючих дітей для контролю стану та забору аналізів.
У понеділок, 30 січня, на сайті КОДА
з’явилась інформація, що у Вишгородській
спеціалізованій школі «Сузір’я» виявили
порушення технології приготування їжі та
бактерії групи кишкової палички. А в дитячому садочку села Гоголів Броварського
району, де також захворіло 11 дітей, виявлено збудник ротавірусної інфекції.
За попередніми результатами
відібраних
на харчоблоці спеціалізованої школи «Сузір’я»
зразків харчової продукції, зокрема, печення «подомашньому» та змивів
із технологічного обладнання і кухонного посуду,
виявлено бактерії групи
кишкової палички, яка
могла спричинити спалах
гострих кишкових інфекцій серед учнів.
«Наявність виділеної
умовнопатогенної мікрофлори свідчить
про порушення технології приготування
страв та недотримання санепідрежиму на
харчоблоці», – зазначили в Київському обласному лабораторному центрі.
Під час перевірки було також встановлено, що жарова шафа не забезпечує
необхідний температурний режим приготування страв, а до роботи на харчоблоці допущено двох працівників без проходження медичних обстежень.
У класах проведено дезінфекцію. Стан
дітей стабільний.

прагнуть досягти справжньої причини хвороби,
не пригнічують її симптоми, а змушують організм самому побороти ці причини.
Та слід пам’ятати, що без відповідного харчування і способу життя будь-які ліки тибетської
медицини не даватимуть потрібного ефекту або
принесуть лише тимчасове полегшення. Потрібно працювати з причиною, а не з наслідком.

Школа і позашкілля

Вишгород
Транспортні
колізії

Хто перевізник?

(Початок на стор. 1)
В. о. голови Вишгородської ВРДА Вячеслав Савенок наголосив: людей не цікавлять судові спори між перевізниками
(«Авто-Лайн» і «АТАСС-Бориспіль»), їх цікавить нормальне
транспортне сполучення — зручне і безпечне.
На запитання представника державної влади в районі
юрист «АТАСС-Бориспіль» відповіла однозначно: «Будемо виконувати рішення конкурсу. На маршруті № 397 залишиться
переможець. КОДА обіцяла провести тендер».
До слова, профільна комісія міськради направила звернення до КОДА щодо визначення перевізника, а також стосовно організації нових маршрутів.

Ростислав Кириченко: Енергозберігаючі
проекти — з користю і економією для громад
Першочергові завдання очільників
на місцях — якомога ефективніше впровадження енергозберігаючих проектів. І
бюджетні кошти потрібно вкладати у будьякий проект так, щоб вони повертались у
вигляді відчутної економії для громад. Про
це йшлося на засіданні круглого столу за
участі делегації Вишгородського району у
Макарівській районній раді.
Діалог відбувся з метою обміну позитивним досвідом у розвитку енергозберігаючих
проектів обох районів, залучення інвестицій
та наповнення районних бюджетів.
Голова Вишгородської райради Ростислав Кириченко зазначив, що на даний час у
районі утеплено фасади приміщень дитячих
садочків, шкіл, але, суттєвої економії енергоносіїв можливо досягти, лише повністю модернізувавши застарілі системи опалення і

Професійна освіта

Привабливе
Немішаєво
Марина КОЧЕЛІСОВА
ФОТО – Павло СМОВЖ, спеціально для «Вишгорода»

Донька моєї знайомої своє покликання
визначила, що називається, з колиски: ледве
зіп’явшися на ноги, вхопила однією ручкою
за вухо кота, іншою – за хвіст собаку, та й не
випускає дотепер. А після 9-го класу пішла
вчитися на ветеринара, до Немішаївського
радгоспу-технікуму. Ми дивувались: чому не
в Катюжанське ВПУ – на кухаря, адміністратора, майстра ресторанного обслуговування,
флориста?
Нещодавно я побувала в Немішаївському
державному агротехнічному коледжі (Бородянський район). Запитання «чому?» скінчились біля
воріт і зовсім щезли після багатокілометрової
екскурсії розлогими володіннями. Сад, пасіка,
вет. операційна, по-сучасному обладнані аудиторії, ставок, лабораторії, три гуртожитки, дослідна
ділянка, стайні та інші приміщення для тварин,
майстерні, головний корпус сільськогосподарської школи ім. Столипіна, збудований у 1912-му
(сходи біля перил витоптані, та міцні), просторі
коридори, класи в ремонтах та захоплені розповіді викладачів про свої факультети – вразили.
Суцільний розвал у державі, фінансова криза… А тут наочний приклад (взірець), як можна
багато зробити при обмежених можливостях. На
жаль чи на щастя, у нас досі все тримається на
ентузіастах, які витрачають не лише робочий,
а й увесь свій вільний час на улюблену справу:
складаються на ремонти, виконують їх власноруч, запрошують до співпраці такі ж навчальні
заклади, відшуковують шляхи взаємовигідного
використання наявних площ...
А головне – працюють з підлітками, у пору не-

Знай наших!

Соціальна сфера

приміщення комплексно. Тому наразі фахівці
готують пакет модернізації закладів соціальної сфери. Це можливість на обласному рівні
отримувати співфінансування усіх проектів,
що увійдуть до пакету, — 90% — інвестиційних коштів, 10% — власних бюджетних коштів.
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Вирішуємо в процесі діалогу

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

Минулого четверга біля БК «Енергетик» зранку зібралися тренери та батьки
вихованців футбольного клубу «Чайка» КП
«УФКС» Вишгородської міської ради. Спонукала до цього не зовсім приємна новина:
у спортзалі «Енергетика», де в зимовий час
проходять тренування дітей, терміново розпочинається ремонт…
Здавалося б, планується добра справа, що
покращить умови занять. Для цього й кошти
віднайдено, що нині не так просто. Але ж як
пояснити дітям, чому немає тренувань.
За словами матусь, футбол для їхніх дітей – «це ціле життя, яке боляче переривати».
На рахунку ФК «Чайка», констатують вони, –
ряд перемог різних рівнів, що додає бонусів
нашому місту. А відсутність тренувань протягом півтора-двох місяців (по чотири рази на
тиждень), поки триватиме ремонт у спортзалі,
буде великою прогалиною в тренувальному
процесі, може нашкодити результатам майбутніх змагань і фізичній формі дітей. До того
ж, не так просто заповнити вільний час, який
раптово з’явиться у юних футболістів. У сім’ї
Ніни Нестерук, наприклад, їх двоє – шести й
дев’яти років, такого ж віку і хлоп’ята в родині
Інни Корніюк. А всього у ФК «Чайка» – понад
120 дітей 2011 р. н.- 20005 р. н., які тренуються
в спортзалі (старші вікові групи тренуються на
стадіоні «Енергетик» та на інших стадіонах району і за його межами).
Батьки і тренери згодні, аби дітям надали
змогу займатися в приміщенні ДЮСШ чи в
шкільних спортзалах, але про це, перед тим,
як розпочати ремонт, не йшлося.

– тваринництва і рослинництва, ставкового госпростого характеру виховують із них притомних
подарства (19,6 га водного дзеркала з інкубцегромадян, корисних суспільству, дають знання і
хом для вирощування молоді коропа, травоїдних
професію та відкривають нові можливості у доі осетрових риб); ветлікарня та ветклініка; лаборослому житті. До речі, на прийом до коледжу
раторія «Зооцентр»; кінно-спортивна школа. У
результати ЗНО не впливають.
Немішаївському коледжі готують сьогодні водіїв,
Не секрет, що із животінням сільського гострактористів-машиністів сільськогосподарського
подарства багато років в Україні животіла й піді лісового виробництва, слюсарів з ремонту техготовка відповідних кадрів. Але… багато заленіки, енергетиків та інших кваліфікованих спеціажить від керівника, а вони у коледжі мінялися чи
лістів і робітників для цих галузей.
не щороку. І от прийшов невгамовний керівник,
фахівець-менеджер – кандидат с. г. наук, доктор
Тут можна вивчитися на економіста, стафілософії в галузі держуправління
Володимр Альохін.
Сьогодні точаться диспути про те, яка
Він два роки на посаді дирекосвіта потрібна українському суспільству – затора, а вже міняється матеріальна
гальна середня, середня професійна, вища
база, вводяться нові технології наспеціальна чи універсальна. Підтримую свого
вчання, розвивається активне міжколегу Павла Смовжа, редактора іванківської
народне співробітництво коледжу
«Трибуни праці»: «У нас, українців, головне
з Великобританією, Німеччиною,
завдання: невпинно і всебічно зміцнювати
Данією, Чехією, Францією. Альосвою державу. В тому числі – кваліфікованим
хін сам побував на стажуванні в
кадровим потенціалом. Аби якомога швидше
Європі, відчув, що таке дуальна
вивести її з тієї пресловутої «кризи».
освіта (чотири години практики,
одна – теорії), та дбає про таку ж
освітню практику для студентів. Аби на наших
ти фахівцем у галузі переробки продукції тванайкращих у світі грунтах працювали найкращі
ринництва, отримати кваліфікацію молодшого
фахівці. Аби – завдяки рівню підготовки кадрів
спеціаліста з фінансів і кредиту, бакалавра – з
для агропромислового комплексу – Україна таки
агроінженерії, електромеханіки, електроенергевийшла на гідне місце у світовій спільноті.
тики тощо. Тобто одержати професійну середню
Навчальний заклад, що ц. р. відзначатиме
та неповну вищу освіту – можна сказати, вдома
своє 105-річчя, із радгоспу-технікуму став під(хоча серед 1660 студентів є й представники з
розділом НУБіП, Національного університету
13-ти областей України).
біоресурсів і природокористування (раніше –
Мешканцям Київщини не треба щодня доУкраїнська сільськогосподарська академія). Змілати кілометри і витрачати час на поїздку до
нився статус, а відтак – вимоги до навчального
столиці, розлога територія коледжу дозволяє і
процесу та фаховості випускників. У коледжі
навчатися, і брати участь у чисельних гуртках, і
успішно реалізують ступеневу освіти – через
гарно відпочивати, і приймати гостей (так, кілька
створення інтегрованої неперервної системи підроків тому три тисячі осіб зібралися в Немішаївготовки студентів за ступенями: молодший спеському коледжі на профтехосвітній форум всеуціаліст – бакалавр (на базі коледжу!) – бакалавр
країнського рівня).
– спеціаліст – магістр – аспірант університету.
Докладнішу інформацію можна отримати
Випускники ВП НУБіП України «Немішаївський
безпосередньо від працівників коледжу (тел:
агротехнічний коледж» продовжують навчання у
(04577) 41-1-55, 41-7-84). До речі, тут можна здоВИШах ІІІ і IV рівнів акредитації.
бувати освіту й заочно теж – як за держзамовУ коледжі є навчально-виробничі лабораторії
ленням, так і за контрактом.

З такими настроями стурбовані батьки разом із тренерами прийшли до директора КП
«УФКС» ВМР Олександра Баланюка. Він порадив вирішувати питання методом діалогу:
не обурюватись, а написати колективне звернення на ім’я в. о. голови райдержадміністрації, оскільки РБК «Енергетик», де знаходиться
спортзал, – у комунальній власності не міста,
а району.
Батьки так і зробили. І вже за якусь годину
виклали своє бачення ситуації в листі до в. о.
голови ВРДА Вячеслава Савенка. А заступник
директора з навчально-тренувальної роботи
КП «УФКС» Валерій Сидорчук у листі до голови районної ради Ростислава Кириченка
висловив прохання – забезпечити місце проведення навчально-тренувальних занять до
початку ремонтних робіт, а якщо це неможливо, то відтермінувати виконання робіт до 15
березня.
По обіді керівництво ФК отримало відповідь від райдержадміністрації про відтермінування ремонтних робіт.

Про якість викладання предметів свідчать
такі цифри: із 126 викладачів коледжу 9 мають
звання кандидатів наук, 28 – викладача-методиста і старшого викладача, 59 – вищу кваліфікаційну категорію. Про умови для занять
спортом свідчить те, що 10 (!) збірних команд
коледжу з різних видів спорту постійно беруть
участь у змаганнях усіх рівнів, до міжнародного
включно. А виступом місцевих «соловейків» ми
насолодилися сповна під час неформального
спілкування.

Україну традиційно пов’язують із селом. І у
свідомості й підсвідомості давно вже муляє: відродження України має початися саме із змін у
сільському господарстві. Що отримало сучасне
українське село від сучасного українського міста? Бар, дискотеку й інтернет (подекуди), а ще –
чужі спадковому аграрію стереотипи «успішного
життя».
А тут, у Немішаєві, сучасна освіта підійшла впритул до сільської молоді, що може посучасному реалізуватися у власній державі та
по-сучасному й водночас із прадавнім досвідом
цю державу розбудувати – для себе, своїх дітей
і онуків. І не покривлю душею, коли скажу: за
сьогоднішніх умов я б почала свою освіту із професійної , цілком вірогідно, що у Немішаєві, бо
тут є перспективи. Патріотично мрію також про
те, щоб і Катюжанське ВПУ стало підрозділом
ВИШу та щоб у Вишгород «переїхали» факультети, а то й цілі середні та вищі спеціальні навчальні заклади.

ЛІБЕРТІ: ФЕЄРІЯ дипломів СОНЯШНИКА

Олена ТИТАРЕНКО
ФОТО - архів «Дивосвіту», спеціально для «Вишгорода»

28 січня в Києві відбувся Міжнародний
фестиваль мистецтв «Соняшник», у якому
з успіхом взяли участь колективи Вишгородського районного Центру художньої
творчості дітей, юнацтва та молоді «ДИВОСВІТ» – хореографічна студія «ЛІБЕРТІ»
(керівник Павло Лук’яненко) та студія барабанщиць «ФЕЄРІЯ» (керівник Анастасія
Копоть).
Усі концертні виступи колективів були високо оцінені журі конкурсу, тож результатом
були призові та найвищі нагороди фестивалю.
Міжнародний фестиваль-конкурс «Соняшник» добре знаний в Україні та за її межами
фестиваль, який завжди збирає безліч юних

талантів. От і цього разу на «Соняшнику»
представляли своє мистецтво колективи та
виконавці з Києва та Київської області, Полтави, Дніпра та Дніпропетровської області,
Ужгорода, Миколаєва, Сумської, Запорізької,
Чернігівської, Херсонської областей.
І вихованці, і керівники наших колективів
із задоволенням зазначили, що участь у «Соняшнику» – це не тільки змагання і здобування
нагород, а й корисний досвід, адже на конкурсі
є багато сильних творчих колективів.
Та, звісно, найбільшу радість юні артисти
«Дивосвіту» відчули під час оголошення результатів фестивалю, адже кожен їхній номер
був високо оцінений суддями.
Студія барабанщиць «Феєрія» отримала за
свою композицію «Казковий марш» ГРАН-ПРІ

фестивалю у номінації «Оригінальний жанр».
Студія «Ліберті» привезла на конкурс кілька номерів, і всі вони здобули нагороди.
Вперше на конкурс відправилися найменші танцівники (підготовча група – діти віком
4-5 років) з номером «Маленькі кухарі», і їхній
дебют був вдалим – ІІ призове місце.
Молодша група (6-8 років) отримала переможне І місце за «Танець маленьких олов’яних
солдатиків».
Середня група (9-12 років) також перемогла у своїй віковій категорії – І місце за танець
«Ляльки».
Старша група «Ліберті» з номером
«Drum&Dance» виступила просто феєрично
(недаремно це спільний номер з барабанщицями студії «Феєрія) і отримала ГРАН-ПРІ фес-

тивалю у номінації «Сучасна хореографія».
Жоден виступ наших колективів не залишився непоміченим, судді відзначили також
свіжість ідей, танцювальної лексики, самобутність композицій.
Пишаємося і вітаємо наших диво-артистів!
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Міська програма розвитку Вишгородського міського центру художньоестетичної творчості учнівської молоді «ДЖЕРЕЛО» на 2017 рік
1. Загальна характеристика роботи закладу у 2016 році
Вишгородський міський центр художньо-естетичної
творчості учнівської молоді «Джерело» є комунальним позашкільним навчальним закладом, який, відповідно до Статуту,
надає знання вихованцям, формуючи вміння та навички за
інтересами, забезпечує потреби особистості в творчій та інтелектуальній самореалізації, духовний розвиток, підготовку
до активної громадської діяльності, створює умови для змістовного дозвілля відповідно до здібностей, обдарувань вихованців, учнів.
У закладі сформовані 57 груп у 16 гуртках:
вокальне мистецтво – вокальна студія «Полузір’я»,
фольклорний ансамбль «Співаночка»;
хоровий спів – хор «Коралі», хоровий гурток «Домісолька»;
хореографічне мистецтво – колектив сучасного танцю
«Pas de danse», колектив сучасного танцю «Flash», колектив
народного танцю «Джерельце», студія українського народного танцю «Вишеград», студія пластичної імпровізації;
театральне мистецтво – шоу-студія мод «Фантазія», театральний гурток «АТОС», театр-студія «Мистецтво слова»;
декоративно-вжиткове мистецтво – творче об’єднання
«Золоті ручки», гурток «ЧомЧомучка»;
образотворче мистецтво – студія творчості «РА»;
літературна творчість – студія журналістики «Струмок».
Основними формами навчально-виховної діяльності у закладі є безпосередньо навчальні заняття у гуртках, студіях,
творчих об’єднаннях, організаційно-масові та виховні заходи
в колективах та центрі творчості (виставки, концерти тощо).
Вихованці центру творчості беруть участь у культурно-масових заходах міста та району (мітинги, свята, урочисті заходи),
а також у фестивалях, конкурсах та виставках.
Загальна кількість заходів, у яких брали участь вихованці
центру творчості упродовж 2016 року, – більше півсотні.
Значну увагу педагоги та адміністрація закладу приділяє
роботі з обдарованими дітьми, залучаючи їх до участі в конкурсах та фестивалях.
Традиційним стає вступ вихованців центру творчості на
профільні спеціальності після закінчення 9 класу загальноосвітньої школи.
Силами працівників закладу проведені поточні ремонти
в навчальних приміщеннях закладу. За рахунок благодійної
допомоги батьків та спонсорів гуртки здійснюють свою діяльність (матеріали та приладдя для занять, концертні костюми
для виступів дітей).
Благодійної допомоги батьків не вистачає для придбання
концертного взуття, високоякісних костюмів та аксесуарів
для виступів дітей.
2. Мета та основні завдання програми розвитку
Метою програми є надання якісних соціально-освітніх послуг поєднання інтересів особистості, суспільства, держави
щодо задоволення потреб кожної дитини у професійному
та творчому самовизначенні засобами позашкільної освіти,
спрямованість кожного навчального заняття на особистість
дитини, розкриття її творчих здібностей.
Завдання програми:
– забезпечення доступності та можливості отримання
учнями якісної та ефективної позашкільної освіти, збільшення
охоплення дітей та учнівської молоді міста Вишгорода позашкільною освітою;
– удосконалення змісту, організаційних форм, методів та
технологій позашкільної освіти, спрямованість навчально-виховного процесу на особистісний розвиток вихованців згідно з їх індивідуальними задатками, здібностями, потребами,

упровадження інноваційних методик розвитку творчих здібностей особистості в процесі навчально -дозвіллєвої діяльності за інтересами;
– підвищення професійної компетентності педагогів, оволодіння ними рефлексивно-аналітичними, проектно-технологічними вміннями, механізмами саморозвитку, упровадження
інноваційних технологій навчання та виховання, удосконалення змісту освіти, створення в педагогічному колективі атмосфери творчості та відповідальності;
– створення сучасної матеріально-технічної та методичної
бази закладу;
– організація тісної взаємодії сім’ї та ПНЗ в компетентністному становленні особистості дитини, залучення батьків
до організації навчально-виховної та дозвіллєвої роботи з дітьми.
3. Основні заходи програми розвитку
№п/п Зміст заходу
заходу
1
Організація навчально-виховного процесу у закладі
2
Організація діяльності закладу спрямована на розвиток творчих здібностей дітей, національно-патріотичне, родинне, естетичне виховання
3
Організація та участь колективу закладу у заходах, які проводяться в місті та районі (заходи до Дня
матері, Дня Перемоги, Дня захисту дітей, фестиваль дитячої творчості «Джерело» скликає друзів»,
«Вишгородська Покрова» та інші)
4
Робота з обдарованими дітьми, участь в обласних,
всеукраїнських та міжнародних фестивалях, конкурсах, виставках
5
Забезпечення рівного доступу дітей до заняття творчістю (введення 0,5 ставки керівника хореографічного гуртка та 0,5 ставки керівника студії творчості
«Ра»)
6
Вдосконалення методичного супроводу та створення умов для поліпшення навчально-виховного процесу (введення ставки хореографа та 0,5 ставки
культорганізатора)
7
Розширення зв’язків закладу із громадськістю
8
Забезпечення модернізації матеріально-технічної
бази
9
Придбання сценічного взуття та костюмів для хореографічних та вокальних колективів тощо
10
Проведення капітальних та поточних ремонтів приміщень з метою утримання їх у належному стані:
реконструкція клітини сходів (східців на 2-ий поверх,
поручнів та стін)
11
Запровадження енергозберігаючих заходів: заміна
двох вхідних дверей; капітальний ремонт (утеплення
фасаду) частини будівлі, в якій здійснює свою діяльність Технічний ліцей НТУУ «КПІ»; придбання енергозберігаючих лампочок
12
Приведення нормативної бази закладу у відповідність до змін у законодавстві
4. Фактичне фінансування закладу у 2016 році
з напрямками використання коштів
Показники
З а г а л ь н и й Спецфонд
фонд
Оплата праці
1 655 000,00
Нарахування на зарплату
481 000,00
Предмети, матеріали, облад- 132 000,00
нання та інвентар
Послуги
173 500,00
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Відрядження
21 000,00
Оплата комунальних послуг та 171 000,00
енергоносіїв теплопост.
Інші видатки
1 000,00
Придбання обладнання і предметів довготривалого користування
Капітальний ремонт інших
об’єктів
Загальна сума
2 634 500,00

45 000,00

900 000,00
945 000,00

Загальна сума фінансування Програми становить
3 704 500 грн
У 2017 році фінансове забезпечення заходів комунального позашкільного навчального закладу буде здійснюватися
за рахунок коштів місцевого бюджету й інших джерел, не заборонених чинним законодавством. Із місцевого бюджету на
зазначені заходи передбачається виділити коштів у сумі не
менше 3 704 500 грн.
6. Очікувані результати, ефективність Програми
Виконання Програми дасть змогу:
– забезпечити реалізацію соціальних ініціатив Президента України – «Кожній дитині – всебічний розвиток»;
– надавати якісні соціально-освітніх послуги відповідно до
потреб кожної дитини;
– впроваджувати у навчально-виховний процес інноваційні технології;
– збільшити кількість залучених до здобуття позашкільної освіти дітей міста.
7. Координація, контроль та управління
за ходом виконання Програми
Основними напрямками контролю за виконанням Програми є аналіз роботи Вишгородського міського центру художньо-естетичної творчості учнівської молоді «Джерело».
Координацію, контроль та управління за ходом виконання
програми здійснює постійна комісія міської ради з гуманітарних питань.
Секретар ради Т. БРАЖНІКОВА
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канців міста Вишгорода щодо рівня культури,
сучасні світові тенденції глобалізації, розвиток науково-інформаційних технологій, досягнення в галузі культури та новацій і забезпечують сталий розвиток громади міста.
Ця Програма визначає основні напрямки
подальшого вдосконалення форм і методів
проведення заходів, присвячених державним
та місцевим святам, а також заохочення за
заслуги перед громадою міста протягом 2017
р. Програма має на меті реалізацію єдиної політики в сфері організації тематичних заходів,
концертів, театралізованих свят, фестивалів,
виявлення талановитих особистостей, подальший розвиток традиційної української культури, традиційних культур народів та етносів, що
населяють м. Вишгород, підтримку народної
та високопрофесійної творчості, творчої інтелігенції міста, обдарованих дітей та молоді.
Необхідність підвищення рівня духовності
серед населення м. Вишгорода, формування
у мешканців поваги до культурно-етнографічної спадщини краю, нових сучасних українських традицій обумовлюється як загально-

-

5. Фінансове забезпечення на 2017 рік
У межах реалізації програми розвитку Вишгородського
міського центру художньо-естетичної творчості учнівської молоді «Джерело» на 2017 рік передбачає:
КЕКВ Найменування
З а г а л ь н и й Спецфонд
фонд (грн)
(грн)
2111 Заробітна плата
2 400 000,00
2120 Нарахування на оплату 528 000,00
праці
2271 Теплопостачання
145 000,00 145 000,00
2272 Водопостачання та во8 000,00
2273 довідведення
23 000,00
10 000,00
Електроенергія
2210 Предмети, матеріали, 175 000,00
обладнання та інвентар
2240 Оплата послуг (крім ко- 175 000,00
мунальних)
2250 Видатки на відрядження
20 000,00
2800 Інші поточні видатки
500,00
3110 Придбання обладнання і
55 000,00
предметів довгострокового користування
3132 Капітальний ремонт ін20 000,00
ших об’єктів
Усього:
3 474 500,00
230 000,00
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1. Загальні положення
Культура є ключовим елементом гармонійного й динамічного розвитку країни та
суспільства. Розвиток культури міста спрямований на відродження і збереження національної української культури, національно-патріотичного виховання, забезпечення
свободи творчості, вільного розвитку культурно-мистецьких процесів, професійної та
аматорської творчості, реалізацію прав громадян на доступ до культурних цінностей,
створення матеріальних і фінансових умов
розвитку культури.
Актуальність та необхідність створення
такої Програми переконливо підкріплюється
Конституцією України, Указами Президента
України та Постановами Кабінету Міністрів
України щодо святкування державних, професійних та місцевих свят. В основу Програми покладені державні стратегії та основні
напрямки розвитку культури в ХХІ столітті,
викладені в Основах законодавства України
про культуру. Положення Програми максимально враховують суспільні потреби меш-

-

державними, так і суто міськими аспектами,
а саме:
— проголошенням культурологічної політики як одного з пріоритетних напрямків розвитку духовності;
— вихованням правової культури, поваги до Конституції України, Законів України,
державної символіки – Герба, Прапора, Гімну
України та історичних цінностей;
— сприянням набуттю молоддю соціального досвіду, успадкування духовних і культурних надбань українського народу;
— підвищенням ролі духовності, яка істотно впливає на широкий загал населення, економіку, суспільно-політичну ситуацію в місті;
— можливостями розкривати розмаїття
народної творчості, виявляти і плекати талановитих людей, а особливо молодь;
— залученням широкого кола мешканців
міста до загальноміських свят (як крок до
розвитку місцевого самоврядування);
— збереженням і примноженням духовних багатств Вишгородщини.
Сьогодні існує нагальна потреба прове-
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дення якісних змін у сфері культурного життя
міста на основі використання сучасних підходів, об’єднання зусиль органів місцевого
самоврядування, зацікавлених організацій
та громади міста. В умовах дефіциту і обмеженого фінансування дуже важливо зробити
все, аби форми та зміст проведення свят,
традицій та обрядів жили, розвивались і вдосконалювались.
Здійснення даної Програми створить всі
умови для реалізації культурно-просвітніх
проектів, розширить діапазон творчого спілкування колективів художньої самодіяльності, зміцнить дружні зв’язки з громадами міст
Київщини, України та міст-побратимів Вишгорода, забезпечить становлення єдиного артпростору для реалізації творчого потенціалу
мешканців міста.
2. Мета і завдання Програми
Основною метою Програми є забезпечення належної організації відзначення державних, загальноміських культурно-масових
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заходів, професійних свят, ювілейних дат, заохочення за заслуги перед громадою міста,
здійснення представницьких та інших заходів, розвитку закладів культури міста, створення сприятливих умов для професійної,
самодіяльної, художньої творчості, збереження та розвиток музейних закладів міста,
організація культурно-мистецьких заходів,
концертів, театралізованих свят, тематичних
заходів, фестивалів, виявлення талановитої
особистості, подальший розвиток традицій
української культури, підтримка народної та
високопрофесійної творчості, обдарованих
дітей і молоді.
Виховання у населення міста почуття патріотизму до рідної країни, організація їх дозвілля у святкові дні, забезпечення умов для
суспільної і культурної самореалізації талантів Вишгородщини, відродження і розвиток
народних промислів.
Основними завданнями Програми є створення додаткових організаційних, фінансових
і матеріально-технічних умов для виконання
мети Програми.
3. Основні напрямки Програми
Передбачаються наступні напрямки реалізації мети Програми:
подальше вдосконалення форм і методів проведення заходів, присвячених державним, професійним і місцевим святам;
реалізація державних, регіональних,
міських програм у школах естетичного виховання міста;
пошук нових напрямків діяльності центру творчості відповідно до вимог сучасності,
організація нових художніх колективів;
широке залучення спонсорів і меценатів
до організації масових заходів, інвестування
у культурну галузь;
організація виставок, ярмарків народно-прикладного мистецтва, популяризація
призабутих ремесел, відродження традиційних для регіону видів народно-вжиткового
мистецтва;
організація культурно-освітніх семінарів,
підвищення кваліфікації творчих працівників;
технічне переоснащення матеріальної
бази творчих осередків, спілок, об’єднань;
побудова нових сценічних майданчиків,
літніх театрів, розважально-танцювальних
об’єктів;
проведення соціальних акцій з метою
інформування населення щодо соціальних
проблем та ін., залучення активної молоді до
організації та проведення акцій;
вдосконалення єдиної політики у сфері
організації концертів, театралізованих свят,
тематичних заходів, фестивалів;
зміцнення матеріально-технічної бази
закладів культури міста;
сприяння розвитку творчих здібностей
населення, виявлення талановитої особистості, росту активності громадян у підвищенні
культурного іміджу міста;
забезпечення системи нових підходів
муніципального регулювання в туризмі, що
відповідає соціально-економічним умовам,
цілям, принципам і завданням здійснення ту-

ристичної діяльності;
здійснення заходів щодо збереження,
відродження та розвитку народних художніх
промислів;
створення сприятливих умов для діяльності паркового господарства, які відповідають сучасним міжнародним вимогам і нормам;
проведення заходів щодо збереження
та реставрації, паспортизації об’єктів культурної спадщини;
збільшення відсотку охоплення дітей естетичним вихованням;
видатки на поліграфічні роботи, видавництво «Історично-публіцистичного альманаху про Вишгород».
4. Заходи і завдання
щодо реалізації Програми
Відзначення державних свят, визначних
подій держави, які встановленні Актами Президента України, Кабінету Міністрів України;
відзначення обласних свят та подій, які проводяться відповідно до розпоряджень голови
облдержадміністрації; організація загальноміських заходів, відзначення ювілейних дат
підприємств, установ, організацій та окремих
осіб із врученням Почесних грамот.
Відзначення ювілейних дат підприємств,
установ, організацій та окремих осіб із врученням Почесних грамот виконавчого комітету, Подяк міського голови, відзнак «За заслуги перед містом», «Почесний громадянин
міста».
Відзначення колективів підприємств,
установ і організацій та окремих осіб за високі трудові здобутки із врученням Почесних
грамот та Подяк виконавчого комітету Вишгородської міської ради.
Відзначення професійних свят, які встановлені відповідно до Указів Президента
України, із врученням Почесних грамот виконавчого комітету Вишгородської міської дати,
Подяк міського голови, відзнак «За заслуги
перед містом», «Почесний громадянин міста».
Організація офіційних прийомів, зустрічей
делегацій, відкриття тематичних виставок,
ярмарок, конференцій, круглих столів тощо із
врученням цінних подарунків, сувенірів.
Участь у загальних зборах Асоціації міст
України щодо вирішення питань подальшого
розвитку місцевого самоврядування.
Виготовлення бланків Почесних грамот
виконавчого комітету Вишгородської міської
ради, Подяк міського голови, відзнак «За заслуги перед містом», «Почесний громадянин
міста» для відзначення та заохочення підприємств, установ, організацій та окремих
осіб; придбання цінних подарунків, сувенірів,
квіткової продукції для урочистих заходів та
представницьких цілей; виготовлення інформаційної, іміджевої та рекламної друкованої
продукції.
Програмою культурно-масових заходів,
здійснення представницьких та інших заходів у
м. Вишгороді на 2016 рік було передбачено
фінансування в розмірі 2 414 640 грн за рахунок загального фонду та інших джерел фінансування.

проблем та досягнення цілей, поставлених
Програмою
Оптимальними шляхами та заходами
розв’язання проблем, визначених Програмою, є:
збереження та розвиток існуючої мережі закладів культури міста в межах бюджетного фінансування;
залучення додаткових коштів шляхом
надання платних послуг населенню закладами культури, залучення позабюджетних та
спонсорських коштів;
співпраця з громадськими об’єднаннями,
творчими спілками, вищими навчальними закладами мистецького спрямування, громадськими, соціально-культурними, освітніми закладами у вирішенні проблем галузі;
поліпшення якісного складу спеціалістів
закладів культури, визначення цими закладами оптимальної кількості фахівців;
робота з власниками та користувачами пам’яток і об`єктів культурної спадщини
з питань їх утримання та використання, здійснення своєчасного ремонту та реставрації
пам’яток;
сприяння діяльності творчих працівників
та їхніх спілок, а також підприємств, установ
та організацій (закладів) культурно-мистецької сфери, що діють на території міста, а також розвитку народної та самодіяльної творчості;
пошук, використання й поширення
нових організаційно-творчих підходів у діяльності закладів культури, вдосконалення
господарського механізму їхньої діяльності, інформаційно-методичне забезпечення,
впровадження нових моделей організації
культурної діяльності;
забезпечення технічної підтримки та
оновлення програми електронної системи голосування для скорочення та запобігання процедурних витрат часу при підготовці і проведенні зборів (сесій), а також при оформленні
їх підсумків (протоколи, рішення і т. п.), автоматизації контролю за дотриманням регламентних норм і підвищення ефективності
організації ходу сесійних засідань; об’єктивна
реєстрація всіх процедурних подій і оформлення підсумкових матеріалів зборів.
6. Фінансове забезпечення Програми
Реалізація даної Програми базуватиметься на виконанні відповідних заходів, фінансування яких здійснюватиметься у 2017 році за
рахунок коштів загального фонду місцевого
бюджету на суму не менше 3 069 000 грн та
інших джерел фінансування.
7. Очікувані результати та строк дії Програми
Відповідно до мети Програми планується
проведення наступних заходів:
№
п/п
1.
2.
3.

4.

Назва заходу
Січень
Міський концерт «Різдвяне відлуння»
День Соборності України
Відзначення Дня пам’яті Героїв битви під
Крутами
Лютий
Проведення «Вишгородської Масляної»

5. Шляхи та засоби розв’язання головних
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5.
6.

7.
8.
9.
10.
11.
12.

13.
14.
15.
16.
17.
18.

19.
20.
21.
22.

23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

32.
33.

34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
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від 23 грудня
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День пам’яті і вшанування учасників бойових
дій на території інших держав
День вшанування подвигу учасників Революції гідності та увічнення пам’яті Героїв Небесної Сотні
Березень
Міжнародний жіночий день
Організація Шевченківських днів
Квітень
Вшанування пам’яті ліквідаторів Чорнобильської трагедії
День довкілля
Травень
Організація свята до Дня матері
День Перемоги над нацизмом у Другій світовій війні
Червень
Міжнародний день захисту дітей
День медичного працівника
День скорботи і вшанування пам’яті жертв
Великої Вітчизняної війни
День молоді
Проведення 12-го нічного марафону «Київська Русь»
Участь у заходах з нагоди відзначення Дня
Конституції України
Липень
Міське свято Івана Купала
Проведення велоперегонів
Серпень
Участь у заходах з нагоди відзначення Дня
Державного прапора України
Участь у заходах з нагоди відзначення Дня
Незалежності України
Вересень
День знань
Святкування Дня міста
День фізичної культури і спорту
День довкілля
Жовтень
Міжнародний день людей похилого віку
Організація заходів до Дня визволення Вишгорода
Фестиваль «Вишгородська Покрова»
День захисника України, День Українського
козацтва
Заходи по відзначенню річниці визволення
України та річниці визволення м. Вишгорода
від німецько-фашистських загарбників
Листопад
День Гідності і Свободи
День пам’яті жертв голодомору та політичних
репресій в Україні
Грудень
День боротьби зі СНІДом
Міжнародний день інвалідів
День Збройних сил України
День місцевого самоврядування
День вшанування ліквідаторів
аварії на
ЧАЕС
Проведення свята Миколая (виступи в дитячих садочках, подарунки дітям)
Проведення Новорічного напівмарафону
«Йоль»
Організація новорічних та різдвяних свят

Дія цієї програми розрахована на 2017
рік.
8. Управління при виконанні Програми
та контроль за її виконанням
Загальне управління та контроль у процесі здійснення цієї програми покладено на
виконавчий комітет Вишгородської міської
ради, який спрямовує діяльність виконавців
та на постійну комісію міської ради з питань
планування та формування бюджету.
Секретар ради Т. БРАЖНІКОВА

Додаток № 7
до рішення Вишгородської міської ради від 23 грудня 2016 р. № 19/2

ПРОГРАМА ЗДІЙСНЕННЯ ФІНАНСУВАННЯ КОМПЕНСАЦІЙ ВИТРАТ АВТОМОБІЛЬНОМУ
ПЕРЕВІЗНИКУ ЗА ПЕРЕВЕЗЕННЯ ПІЛЬГОВИХ КАТЕГОРІЙ НАСЕЛЕННЯ НА 2017 РІК
1. Загальні положення
Програма здійснення фінансування компенсацій витрат автомобільному перевізнику
за перевезення пільгових категорій населення на міському маршруті на 2017 рік спрямована на забезпечення компенсації втрат
автомобільному перевізнику внаслідок перевезення пільгових категорій пасажирів та регулювання тарифів.
У 2016 році на виконання програми здійснено фінансування із загального фонду
міського бюджету 127 355 грн.
2. Мета програми
Головною метою Програми є покращення
забезпечення пільгових перевезень тих категорій населення, яким, відповідно до статті 38
Закону України «Про основи соціальної захи-

щеності інвалідів в Україні», надається право
безкоштовного проїзду усіма видами міського пасажирського транспорту (крім таксі).
Обсяги та умови відшкодування збитків
за перевезення пільгових категорій громадян, згідно із Законом України «Про автомобільний транспорт», визначаються угодою
на перевезення пасажирів між автопідприємствами та виконавчим комітетом Вишгородської міської ради.
3. Джерела фінансування
Фінансування заходів Програми на 2017
рік здійснюється за рахунок коштів загального фонду Вишгородського міського бюджету
у розмірі 600 000 грн.
4. Очікувані результати
Виконання запланованих заходів Програ-

ми дасть можливість, відповідно до укладених угод між виконавчим комітетом Вишгородської міської ради та автоперевізниками
на міських маршрутах у межах бюджетних
призначень на 2017 рік, безкоштовно перевозити пенсіонерів за віком, у т. ч. ветеранів
праці, інвалідів війни, учасників бойових дій,
учасників війни та осіб, на яких поширюється
дія Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», громадян, які постраждали від наслідків катастрофи на Чорнобильській АЕС І та ІІ категорій,
інвалідів з вадами зору, інвалідів загального
захворювання І групи, інвалідів з дитинства І
групи, дітей-сиріт та дітей до 7 років, дітей, які
залишились без опіки батьків, а також інвалідів
ІІ групи загального захворювання, які мають

право на 50 % знижку вартості квитка.
5. Управління при виконанні Програми та
контроль за її виконанням
Загальне управління в процесі здійснення
цієї Програми покладається на виконавчий
комітет Вишгородської міської ради, який
координує діяльність виконавців – Вишгородського міського голови та його заступників.
Поточний контроль за виконанням цієї
Програми здійснює постійна комісія міської
ради з питань планування та формування
бюджету, управління комунальною власністю міста та постійна комісія міської ради з
питань комунального господарства, благоустрою міста.
Секретар ради Т. БРАЖНІКОВА
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Високошвидкісний Інтернет МТМ. Тел.: (093) 366-16-66; (095) 545-15-33; (098) 201-22-66
ПОНЕДІЛОК, 6 ЛЮТОГО 2017 РОКУ
КАНАЛ 1+1
6:00, 07:00, 08:00, 09:00,
12:00, 16:45, 19:30 ТСН
06:45, 07:10, 08:10, 09:10
«Снiданок з 1+1»
09:30 «Чотири весiлля - 2»
10:50, 12:20 «Мiняю
жiнку - 2»
12:55 «Лiга смiху»
16:05 «Сказочная Русь»
17:15 Т/с «Кохання проти
долi»
20:30 Т/с «Останнiй
москаль»
22:00 «Грошi»
23:15 Т/с «Теорiя брехнi
- 3»
UA:ПЕРШИЙ
6:00 ПРОФIЛАКТИКА
15:00, 21:00, 05:10
Новини
15:30 Фольк-music
16:40 Т/с «Анна Пiль»
17:30 Твiй дiм-2
17:50 Вiкно в Америку
18:20 Новинний блок
19:00 Новини. Культура
19:20 Перша шпальта
19:55 Вересень
20:20 Про головне
21:30 Новини. Спорт

21:50 Т/с «Епоха честi»
22:35 Обличчя вiйни
23:00 Золотий гусак
23:15 Пiдсумки
23:35 На слуху
ТРК «УКРАїНА»
6:50, 07:15, 08:15 Ранок з
Україною
07:00, 08:00, 09:00, 15:00,
19:00 Подiї
09:15 Зiрковий шлях.
Новий сезон
10:50 Реальна мiстика
11:50 Х/ф «Перевiрка на
любов»
13:50, 15:30 Т/с
«Проїзний квиток»
18:00 Т/с «Райське мiсце»
19:45 «Говорить Україна»
21:00 Т/с «Коли минуле
попереду»
23:00 Подiї дня
23:30 Х/ф «Загублений
свiт»
ТОНіС
6:00 Профилактика
14:00 Оглядач. LIVE
18:00 «Алло, лiкарю!»
18:55, 21:05 «Погода»
19:00 В гостях у Д.

Гордона. Л. Вайкуле
19:55 «Щоденники Другої
свiтової вiйни: день за
днем»
21:25 Лех Валенса професор унiверситету
культури
21:45 Сумнозвiснi мiсця
22:05 Дикi тварини
23:15 Заклинач акул
ТЕТ
7:10 М/с «Дорамандрiвниця»
07:35 М/с «Елвiн i
бурундуки»
08:00 Мультмiкс
09:50 М/с «Клуб Вiнкс:
Школа чарiвниць»
12:25, 17:50 Панянкаселянка
13:25, 14:30, 21:00
Одного разу пiд
Полтавою
13:55 Танька i Володька
14:55 Т/с «Домашнiй
арешт»
16:50, 20:00 Казки У Кiно
22:00 Країна У
23:00 Розсмiши комiка
00:00 Т/с «Отже»

СТБ
6:00, 18:30 Т/с «Коли ми
вдома»
07:20, 16:00 «Все буде
добре!»
09:20 Х/ф «Моя старша
сестра»
11:15 Х/ф «Двi iсторiї про
кохання»
13:35 «Битва
екстрасенсiв 16»
18:00, 22:00 «ВiкнаНовини»
20:00, 22:35 «Слiдство
ведуть екстрасенси»
23:50 «Давай поговоримо
про секс 3»
НТН
8:55, 19:30 Т/с «Кулагiн та
партнери»
10:25, 17:25 Т/с
«Детективи»
12:00 Т/с «Iнспектор
Джордж Джентлi»
13:45, 14:20, 21:30 Т/с
«CSI: маямi - 8»
14:00, 19:00, 23:15
«Свiдок»
15:45 Т/с «Морський
патруль - 5»
23:45 Т/с «Елементарно

- 2»
НОВИЙ КАНАЛ
6:00, 08:20 Kids Time
06:02 М/с «Хай живе
король Джулiан»
08:25 М/ф «Аладдiн i
король розбiйникiв»
10:10 Х/ф «Перли
дракона: Еволюцiя»
11:50 Х/ф «Знаряддя
смертi: Мiсто кiсток»
14:20 Зiрки пiд гiпнозом
18:00 Абзац
19:00 Ревiзор
22:00 Страстi за
ревiзором
00:45 Х/ф «Хто я»
МЕГА
6:00, 19:00 Бандитська
Одеса
07:30, 12:20 Правила
життя
08:20 Правда життя
09:20, 21:40 Дивовинаходи
10:20, 18:00
Найнебезпечнiшi тварини
11:20 Земнi катаклiзми
13:20 Мiстична Україна
14:20, 19:50 Секретнi

iсторiї
15:20, 23:40 Смертельний
двобiй
16:10, 20:40 Скарби зi
звалища
17:00, 22:40 Загадки
планети
00:30 Титанiк:
народження легенди
ТРК «КИїВ»
7:00 «Ранок по-київськи»
09:30 «Київ музика»
10:00, 23:20
«Телемаркет»
13:00, 15:00, 17:00, 19:00,
21:00, 23:00 «СТН»
13:10 «Пригоди Остiна
Стiвенса»
14:00, 15:10 «Громадська
приймальня»
16:00 Т/с «КММ»
17:10 «У центрi уваги»
18:10 «Скарби та
смертельнi таємницi
морiв»
19:20, 22:25 «Столиця»
20:30 «Служба порятунку»
21:25 Т/с «Рейк»
22:55 «Українська
Нацiональна Лотерея»

K1
7:30, 08:35
«Мультфiльми»
08:00 «Чи знаєте ви,
що...»
10:20 «Три сестри»
11:00 Т/с «Ти - моє життя»
12:00 «Орел i Решка.
Шопiнг»
14:00, 20:00 «Орел i
Решка. Ювiлейний 2»
15:00, 21:00 «Орел i
решка. Навколосвiтня
подорож»
16:00 «Файна Юкрайна»
17:00 «Вечiрнiй квартал»
19:00 «Розсмiши комiка»
22:00 Х/ф «Я нiколи не
буду твоєю»
23:50 Т/с «Сонна
Лощина»
ІНТЕР
6:20, 13:30 «Слiдство
вели... з Л. Каневським»
07:00, 08:00, 09:00, 12:00,
17:40 Новини
07:15, 08:10 «Ранок з
IНТЕРом»
09:20, 12:25 Т/с
«Батькiвський iнстинкт»
15:20 «Жди меня»

18:00, 19:00 «Стосується
кожного»
20:00 «Подробицi»
21:00 Т/с «Райськi
яблучка. Життя триває»
23:35 Т/с «Впiзнай мене,
якщо зможеш»
ICTV
6:40 Факти тижня. 100
хвилин
08:45 Факти. Ранок
09:15 Надзвичайнi
новини. Пiдсумки
10:50 Секретний фронт
11:40, 13:20 Х/ф «Злива»
12:45, 15:45 Факти. День
13:55, 16:20 Х/ф «Тюряга»
16:35 Х/ф «Три дев’ятки»
18:45, 21:05 Факти. Вечiр
19:20 Надзвичайнi
новини
20:20 Бiльше нiж правда
21:25 Т/с «На трьох»
22:20 Свобода слова
00:30 Х/ф «Боєць»
5 КАНАЛ
6:00, 21:40 Час-Time
06:30, 18:45 Мiсцевий час
06:40, 08:20, 21:25, 00:15
Бiзнес-час

07:00, 07:30, 08:00, 08:30,
09:00, 10:00, 11:00, 12:00,
13:00, 14:00, 15:00, 16:00,
17:00, 18:00, 19:00, 20:00,
22:00, 23:00 Час новин
07:10, 07:32, 08:10, 08:25,
08:35 Iнформацiйний
ранок
09:25, 10:10, 11:10,
12:25, 13:15, 14:15,
15:25, 16:15, 17:15, 18:15
Iнформацiйний день
20:03 Час. Пiдсумки дня
22:15 Стоп корупцiї!
23:10 «За Чай.com»
00:00 Час: Важливо
2+2
08:00 Х/ф «Трiленiум»
13:35 Д/п «Помста
природи»
17:30 «Українськi
сенсацiї»
18:30 «Спецкор»
19:00 «ДжеДАI»
19:35 «Люстратор.
Металевий легiон»
20:30 Т/с «Одинак»
21:15 Х/ф «В iм’я короля
- 2»
23:05 Х/ф «Секс заради
виживання»

ВIВТОРОК, 7 ЛЮТОГО 2017 РОКУ
КАНАЛ 1+1
6:00, 07:00, 08:00, 09:00,
12:00, 16:45, 19:30 ТСН
06:45, 07:10, 08:10, 09:10
«Снiданок з 1+1»
09:30 «Чотири весiлля - 2»
10:50, 12:20 «Мiняю
жiнку - 2»
12:45 «Лiга смiху»
16:00 «Сказочная Русь»
17:15 Т/с «Кохання проти
долi»
20:30 «Секретнi
матерiали»
21:00 Т/с «Останнiй
москаль»
22:00 «На ножах»
23:30 Т/с «Теорiя брехнi
- 3»
UA:ПЕРШИЙ
6:00, 07:00, 08:00, 13:00,
15:00, 21:00 Новини
06:30, 23:00 Золотий
гусак
06:45, 07:45, 08:30
Смакота
11:05 Д/ф «Справа
Менделя Бейлiса»
12:40, 21:30 Новини.
Спорт
14:30 Вересень

15:30 Театральнi сезони
16:25 Мистецькi iсторiї
16:40 Т/с «Анна Пiль»
17:50 М/с «Попелюшка»
18:20 Новинний блок
19:00 Новини. Культура
20:20 Про головне
21:50 Т/с «Епоха честi»
22:55 Вiчне
23:15 Пiдсумки
ТРК «УКРАїНА»
6:10, 16:10 Т/с «Адвокат»
07:00, 08:00, 09:00, 15:00,
19:00 Подiї
07:15, 08:15 Ранок з
Україною
09:15 Зiрковий шлях.
Новий сезон
11:30 Реальна мiстика
13:30 Т/с «Черговий
лiкар 2»
15:30 Т/с «Черговий
лiкар»
18:00 Т/с «Райське мiсце»
19:45 «Говорить Україна»
21:00 Т/с «Коли минуле
попереду»
23:00 Подiї дня
23:30 Т/с «CSI. Мiсце
злочину»

ТОНіС
6:00, 19:55 «Щоденники
Другої свiтової вiйни:
день за днем»
07:00, 18:00 «Алло,
лiкарю!»
09:50 «Будьте здоровi!»
10:45 Teen-клуб
11:55, 21:55 Сумнозвiснi
мiсця
14:00 Оглядач. LIVE
19:00 В гостях у Д.
Гордона. Л. Вайкуле
21:20 «Вiдлуння»
22:30 Дикi тварини
23:00 ТОП-10: таємницi i
загадки
ТЕТ
6:45 Байдикiвка
07:35 М/с «Елвiн i
бурундуки»
08:00 Мультмiкс
09:50 М/с «Клуб Вiнкс:
Школа чарiвниць»
10:45 Т/с «Баффi винищувачка вампiрiв»
12:25, 17:50 Панянкаселянка
13:25, 14:30, 21:00
Одного разу пiд
Полтавою

13:55 Танька i Володька
14:55 Т/с «Домашнiй
арешт»
16:50, 20:00 Казки У Кiно
22:00 Країна У
23:00 Розсмiши комiка
00:00 Т/с «Отже»
СТБ
6:35, 16:00 «Все буде
добре!»
08:35 Х/ф «Не пiдганяй
кохання»
10:45 «МастерШеф»
18:00, 22:00 «ВiкнаНовини»
18:30, 23:20 Т/с «Коли ми
вдома»
20:00, 22:45 «МастерШеф
Дiти - 2»
00:55 «Слiдство ведуть
екстрасенси»
НТН
6:05 Х/ф «Скринька Марiї
Медiчi»
07:50, 09:00, 19:30 Т/с
«Кулагiн та партнери»
08:30 Ранковий «Свiдок»
10:25, 17:25 Т/с
«Детективи»
12:00 Т/с «Iнспектор

Джордж Джентлi»
13:45, 14:20, 21:30 Т/с
«CSI: маямi - 8»
14:00, 19:00, 23:15
«Свiдок»
15:45 Т/с «Морський
патруль - 5»
23:45 Т/с «Елементарно
- 2»
НОВИЙ КАНАЛ
07:02 Т/с «Клiнiка»
09:10 Київ вдень i вночi
11:15 Серця трьох
14:00 Хто зверху
18:00 Абзац
19:00 Зiрки пiд гiпнозом
22:45 Т/с «Гра Престолiв»
00:55 Х/ф «Перевертнi»
МЕГА
6:00 Бандитський Київ
07:30, 12:20 Правила
життя
09:20, 21:40 Дивовинаходи
10:20, 18:00
Найнебезпечнiшi тварини
11:20 Земнi катаклiзми
13:20 Мiстична Україна
14:20, 19:50 Секретнi
iсторiї

15:20, 23:40 Смертельний
двобiй
16:10, 20:40 Скарби зi
звалища
17:00, 22:40 Загадки
планети
19:00 Бандитська Одеса
00:30 Британiя: II свiтова
ТРК «КИїВ»
09:30 «Київ музика»
13:00, 15:00, 17:00, 19:00,
21:00, 23:00 «СТН»
13:10, 18:10 «Скарби
та смертельнi таємницi
морiв»
14:00, 15:10 «Громадська
приймальня»
16:00 Т/с «КММ»
17:10 «У центрi уваги»
19:20, 22:25 «Столиця»
20:30 «Київськi iсторiї»
21:25 Т/с «Рейк»
22:55 «Українська
Нацiональна Лотерея»
K1
7:30, 08:35
«Мультфiльми»
08:00 «Чи знаєте ви,
що...»
10:20 «Три сестри»

11:00 Т/с «Ти - моє життя»
12:00 «Орел i Решка.
Шопiнг»
14:00, 20:00 «Орел i
Решка. Ювiлейний 2»
15:00, 21:00 «Орел i
решка. Навколосвiтня
подорож»
16:00 «Файна Юкрайна»
17:00 «Вечiрнiй квартал»
19:00 «Розсмiши комiка»
22:00 «КВН на БIС»
23:00 Т/с «Доктор Хаус»
ІНТЕР
6:20, 14:10 «Слiдство
вели... з Л. Каневським»
07:00, 08:00, 09:00, 12:00,
17:40 Новини
07:15, 08:10 «Ранок з
IНТЕРом»
09:20 «Давай
одружимося»
11:10, 12:25, 21:00 Т/с
«Райськi яблучка. Життя
триває»
15:50, 16:45 «Речдок»
18:00, 19:00 «Стосується
кожного»
20:00 «Подробицi»
23:40 Т/с «Впiзнай мене,
якщо зможеш»

ICTV
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:20 Надзвичайнi
новини
10:10 Бiльше нiж правда
11:10, 17:45 Т/с «Життя
i пригоди Мишка
Япончика»
12:05, 13:20 Т/с «Вiддiл
44»
12:45, 15:45 Факти. День
13:35 Х/ф «Боєць»
15:20, 16:20, 21:25 Т/с
«На трьох»
18:45, 21:05 Факти. Вечiр
20:20 Громадянська
оборона
23:20 Х/ф «Вогонь iз
пекла»
5 КАНАЛ
6:00, 21:40 Час-Time
06:25 Хронiка дня
06:30, 18:45 Мiсцевий час
06:40, 08:20, 21:25
Бiзнес-час
07:00, 07:30, 08:00, 08:30,
09:00, 10:00, 11:00, 12:00,
13:00, 14:00, 15:00, 16:00,
17:00, 18:00, 19:00, 20:00,
22:00, 23:00 Час новин

07:50 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
20:03 Час. Пiдсумки дня
22:15 Агрокраїна
22:30 Кордон держави
23:10 «За Чай.com»
00:00 Час: Важливо
2+2
08:00, 10:55 «Нове
Шалене вiдео поукраїнськи»
08:55 Д/п «Потойбiчна
Україна. Х-фауна»
09:55 Д/п «Потойбiчна
Україна. Паранормальнi
явища»
15:00 Х/ф «Абсолютний
нуль»
16:50 Х/ф «В iм’я короля
- 3»
18:30 «Спецкор»
19:00 «ДжеДАI»
19:35, 20:30 Т/с «Одинак»
21:25 Х/ф «Ера
динозаврiв»
23:10 Х/ф «Фунт плотi»

СЕРЕДА, 8 ЛЮТОГО 2017 РОКУ
КАНАЛ 1+1
6:00, 07:00, 08:00, 09:00,
12:00, 16:45, 19:30 ТСН
06:45, 07:10, 08:10, 09:10
«Снiданок з 1+1»
09:30 «Чотири весiлля - 2»
10:50, 12:20 «Мiняю
жiнку - 2»
12:55 «Лiга смiху»
16:05 «Сказочная Русь»
17:15 Т/с «Кохання проти
долi»
20:30 «Секретнi
матерiали»
21:00 Т/с «Останнiй
москаль»
22:00 «Одруження
наослiп 3»
23:30 Т/с «Теорiя брехнi
- 3»
UA:ПЕРШИЙ
6:00, 07:00, 08:00, 13:00,
15:00, 21:00 Новини
06:25, 23:00 Золотий
гусак
16:10 Путiвник прочанина
16:40 Т/с «Анна Пiль»
17:50 М/с «Попелюшка»
18:20 Новинний блок

19:00 Новини. Культура
19:55 Слiдство. Iнфо
20:20 Про головне
21:30 Новини. Спорт
21:50 Т/с «Епоха честi»
22:40 Мегалот
22:55 Вiчне
23:15 Пiдсумки
ТРК «УКРАїНА»
6:10, 16:10 Т/с «Адвокат»
07:00, 08:00, 09:00, 15:00,
19:00 Подiї
07:15, 08:15 Ранок з
Україною
09:15 Зiрковий шлях.
Новий сезон
11:30 Реальна мiстика
13:30 Т/с «Черговий
лiкар 2»
15:30 Т/с «Черговий
лiкар»
18:00 Т/с «Райське мiсце»
19:45 «Говорить Україна»
21:00 Т/с «Коли минуле
попереду»
23:00 Подiї дня
23:30 Т/с «CSI. Мiсце
злочину»

iсторiї
15:20, 23:40 Смертельний
двобiй
16:10, 20:40 Скарби зi
звалища
17:00, 22:40 Загадки
планети

ТОНіС
6:00, 20:00 «Щоденники
Другої свiтової вiйни:
день за днем»
07:00, 18:00 «Алло,
лiкарю!»
10:50, 22:00 Сумнозвiснi
мiсця
12:00 «Калинове
здоров’я»
14:00 Оглядач. LIVE
19:00 В гостях у Д.
Гордона. С.Бєлковський
22:10 Дикi тварини
22:45 ТОП-10: таємницi i
загадки
23:50 «Натхнення»
00:00 «Нiч чорних
краваток»

Одного разу пiд
Полтавою
13:55 Танька i Володька
14:55 Т/с «Домашнiй
арешт»
16:50, 20:00 Казки У Кiно
22:00 Країна У
23:00 Розсмiши комiка
00:00 Т/с «Отже»

ТЕТ
7:10 М/с «Дорамандрiвниця»
09:50 М/с «Клуб Вiнкс:
Школа чарiвниць»
10:45 Т/с «Баффi винищувачка вампiрiв»
12:25, 17:50 Панянкаселянка
13:25, 14:30, 21:00

НТН
6:20 Х/ф «Каблучка з
Амстердама»
07:55, 09:00, 19:30 Т/с
«Кулагiн та партнери»
08:30 Ранковий «Свiдок»
10:25, 17:25 Т/с
«Детективи»
12:00 Т/с «Iнспектор
Джордж Джентлi»

МЕГА
6:00, 19:00 Бандитська
Одеса
07:30, 12:20 Правила
життя
09:20, 21:40 Дивовинаходи
10:20, 18:00
Найнебезпечнiшi тварини
11:20 Земнi катаклiзми
13:20 Мiстична Україна
14:20, 19:50 Секретнi

13:55 Танька i Володька
14:55 Т/с «Домашнiй
арешт»
16:50, 20:00 Казки У Кiно
22:00 Країна У
23:00 Розсмiши комiка
00:00 Т/с «Отже»

«CSI: маямi - 8»
14:00, 19:00, 23:15
«Свiдок»
15:45 Т/с «Морський
патруль - 5»
23:45 Т/с «Елементарно
- 2»

16:10, 20:40 Скарби зi
звалища
17:00, 22:40 Загадки
планети
19:00 Бандитська Одеса
00:30 Україна: забута
iсторiя

СТБ
6:40, 16:00 «Все буде
добре!»
08:40 «Моя правда»
10:35 «МастерШеф»
18:00, 22:00 «ВiкнаНовини»
18:30 Т/с «Коли ми
вдома»
20:00, 22:45 «Я
соромлюсь свого тiла 4»
00:00 «Слiдство ведуть
екстрасенси»

НОВИЙ КАНАЛ
7:03 Kids Time
07:05 Т/с «Клiнiка»
09:45 Київ вдень i вночi
12:00 Серця трьох
14:45 Варьяти
18:00 Абзац
19:00 Зiрки пiд гiпнозом
22:40 Т/с «Гра Престолiв»

ТРК «КИїВ»
7:00 «Ранок по-київськи»
09:30 «Київ музика»
10:00, 23:20
«Телемаркет»
13:00, 15:00, 17:00, 19:00,
21:00, 23:00 «СТН»
13:10, 18:10 «Скарби
та смертельнi таємницi
морiв»
14:00, 15:10 «Громадська
приймальня»
16:00 Т/с «КММ»
17:10 «У центрi уваги»
19:20, 22:25 «Столиця»
20:30 «Прогулянки
мiстом»
21:25 Т/с «Рейк»
22:55 «Українська
Нацiональна Лотерея»

СТБ
08:50 «Моя правда»
10:45 «МастерШеф»
18:00, 22:00 «ВiкнаНовини»
18:30, 23:20 Т/с «Коли ми
вдома»
20:00, 22:45
«МастерШеф. Дiти - 2»

13:45, 14:20, 21:30 Т/с
«CSI: маямi - 8»
14:00, 19:00, 23:15
«Свiдок»
15:45 Т/с «Морський
патруль - 5»
23:45 Т/с «Елементарно
- 2»
НОВИЙ КАНАЛ
07:02 Т/с «Клiнiка»
09:10 Київ вдень i вночi
11:15 Серця трьох
14:10 Зiрки пiд гiпнозом
18:00 Абзац
19:00 Варьяти
22:15 Т/с «Гра Престолiв»

ТРК «КИїВ»
8:00 Профiлактика
14:00, 15:10 «Громадська
приймальня»
15:00, 17:00, 19:00, 21:00,
23:00 «СТН»
16:00 Т/с «КММ»
17:10 «У центрi уваги»
18:10 «Скарби та
смертельнi таємницi
морiв»
19:20, 22:25 «Столиця»
20:30 «Мiсто добра»
21:25 Т/с «Рейк»
22:55 «Українська
Нацiональна Лотерея»
23:20 «Телемаркет»
K1
7:30, 08:35
«Мультфiльми»
10:20 «Три сестри»

11:00 Т/с «Ти - моє життя»
12:00 «Орел i Решка.
Шопiнг 2016»
14:00, 20:00 «Орел i
Решка. Ювiлейний 2»
15:00, 21:00 «Орел i
решка. Навколосвiтня
подорож»
16:00 «Файна Юкрайна»
17:00 «Вечiрнiй квартал»
19:00 «Розсмiши комiка»
22:00 «КВН на БIС»
23:00 Т/с «Доктор Хаус»
ІНТЕР
07:00, 08:00, 09:00, 12:00,
17:40 Новини
07:15, 08:10 «Ранок з
IНТЕРом»
09:20 «Давай
одружимося»
11:10, 12:25, 21:00 Т/с
«Райськi яблучка. Життя
триває»
15:50, 16:45 «Речдок»
18:00, 19:00 «Стосується
кожного»
20:00 «Подробицi»
23:40 Т/с «Впiзнай мене,
якщо зможеш»

ICTV
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:20 Надзвичайнi
новини
10:10 Громадянська
оборона
11:05, 17:55 Т/с «Життя
i пригоди Мишка
Япончика»
12:05, 13:20 Т/с «Вiддiл
44»
12:45, 15:45 Факти. День
13:35 Х/ф «Вогонь iз
пекла»
15:30, 16:20, 21:25 Т/с
«На трьох»
18:45, 21:05 Факти. Вечiр
20:20 Секретний фронт
23:20 Х/ф «У смертельнiй
небезпецi»
5 КАНАЛ
6:00, 21:40 Час-Time
06:30, 18:45 Мiсцевий час
06:40, 08:20, 21:25
Бiзнес-час
07:00, 07:30, 08:00, 08:30,
09:00, 10:00, 11:00, 12:00,
13:00, 14:00, 15:00, 16:00,

17:00, 18:00, 19:00, 20:00,
22:00, 23:00 Час новин
07:10, 07:32, 08:10, 08:25,
08:35 Iнформацiйний
ранок
09:25, 10:10, 11:10,
12:25, 13:15, 14:15,
15:25, 16:15, 17:15, 18:15
Iнформацiйний день
20:03 Час. Пiдсумки дня
22:15 Особливий погляд
23:10 «За Чай.com»
00:00 Час: Важливо
2+2
6:00 Мультфiльми
08:00 «Нове Шалене
вiдео по-українськи»
08:30, 10:55 «Облом.UA.»
08:55 «Секретнi
матерiали»
15:35 Х/ф «План
пограбування»
16:50, 23:20 Х/ф
«Динамiт»
18:30 «Спецкор»
19:00 «ДжеДАI»
19:35, 20:30 Т/с «Одинак»
21:25 Х/ф «Гра
смертi»

ЧЕТВЕР, 9 ЛЮТОГО 2017 РОКУ
КАНАЛ 1+1
6:00, 07:00, 08:00, 09:00,
12:00, 16:45, 19:30 ТСН
06:45, 07:10, 08:10, 09:10
«Снiданок з 1+1»
09:30 «Чотири весiлля - 2»
10:55 «Мiняю жiнку - 3»
12:20 «Мiняю жiнку - 2»
12:55 «Лiга смiху»
16:05 «Сказочная Русь»
17:15 Т/с «Кохання проти
долi»
20:30 «Секретнi
матерiали»
21:00 Т/с «Останнiй
москаль»
22:00 «Чотири весiлля 6»
23:00 «Право на владу»
UA:ПЕРШИЙ
6:00, 07:00, 08:00, 13:00,
15:00, 21:00 Новини
06:30, 23:00 Золотий
гусак
06:45, 07:45, 08:30
Смакота
09:30 Д/с «Франклiн
Делано Рузвельт»
12:40, 21:30 Новини.
Спорт
14:00 Надвечiр’я. Долi
15:20, 22:35 Обличчя

вiйни
15:40 Бiатлон. Чемпiонат
свiту. Змiшана естафета
17:10 Т/с «Анна Пiль»
18:20 Новинний блок
19:00 Новини. Культура
21:50 Т/с «Епоха честi»
22:55 Вiчне
23:15 Пiдсумки
ТРК «УКРАїНА»
6:10, 16:10 Т/с «Адвокат»
07:00, 08:00, 09:00, 15:00,
19:00 Подiї
07:15, 08:15 Ранок з
Україною
09:15 Зiрковий шлях.
Новий сезон
11:30 Реальна мiстика
13:30 Т/с «Черговий
лiкар 2»
15:30 Т/с «Черговий
лiкар»
18:00 Т/с «Райське мiсце»
19:45 «Говорить Україна»
21:00 Т/с «Коли минуле
попереду»
23:00 Подiї дня
23:30 Т/с «CSI. Мiсце
злочину»
ТОНіС

6:00, 20:00 «Щоденники
Другої свiтової вiйни:
день за днем»
07:00, 18:00 «Алло,
лiкарю!»
09:55 «Ландшафтнi iгри»
10:55, 22:00 Сумнозвiснi
мiсця
11:50 «Мистецтво
входити в лiта»
14:00 Оглядач. LIVE
19:00 В гостях у Д.
Гордона. С. Бєлковський
21:20 «Вiдлуння»
22:30 Дикi тварини
23:00 ТОП-10: таємницi i
загадки
00:00 «Нiч чорних
краваток»
ТЕТ
6:45 Байдикiвка
07:10 М/с «Дорамандрiвниця»
08:00 Мультмiкс
09:50 М/с «Клуб Вiнкс:
Школа чарiвниць»
12:25, 17:50 Панянкаселянка
13:25, 14:30, 21:00
Одного разу пiд
Полтавою

НТН
6:20 Х/ф «Катала»
07:50, 09:00, 19:30 Т/с
«Кулагiн та партнери»
08:30 Ранковий «Свiдок»
10:25, 17:25 Т/с
«Детективи»
12:00 Т/с «Iнспектор
Джордж Джентлi»
13:45, 14:20, 21:30 Т/с

МЕГА
7:30, 12:20 Правила
життя
08:20 Правда життя
09:20, 21:40 Дивовинаходи
10:20, 18:00
Найнебезпечнiшi тварини
11:20 Земнi катаклiзми
13:20 Мiстична Україна
14:20, 19:50 Секретнi
iсторiї
15:20, 23:40 Смертельний
двобiй

K1
7:30, 08:35
«Мультфiльми»

08:00 «Чи знаєте ви,
що...»
10:20 «Три сестри»
11:00 Т/с «Ти - моє життя»
12:00 «Орел i Решка.
Шопiнг 2016»
14:00, 20:00 «Орел i
Решка. Ювiлейний 2»
15:00, 21:00 «Орел i
решка. Навколосвiтня
подорож»
16:00 «Файна Юкрайна»
17:00 «Вечiрнiй квартал»
19:00 «Розсмiши комiка»
22:00 «КВН на БIС»
23:00 Т/с «Доктор Хаус»
ІНТЕР
6:20, 14:10 «Слiдство
вели... з Л. Каневським»
07:00, 08:00, 09:00, 12:00,
17:40 Новини
07:15, 08:10 «Ранок з
IНТЕРом»
09:20 «Давай
одружимося»
11:10, 12:25, 21:00 Т/с
«Райськi яблучка. Життя
триває»
15:50, 16:45 «Речдок»
18:00, 19:00 «Стосується
кожного»

20:00 «Подробицi»
23:40 Т/с «Впiзнай мене,
якщо зможеш»
ICTV
6:30 Ранок у великому
мiстi
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:20 Надзвичайнi
новини
10:10 Секретний фронт
11:10, 17:50 Т/с «Життя
i пригоди Мишка
Япончика»
12:00, 13:20 Т/с «Вiддiл
44»
12:45, 15:45 Факти. День
13:35 Х/ф «У смертельнiй
небезпецi»
15:30, 16:20, 21:25 Т/с
«На трьох»
18:45, 21:05 Факти. Вечiр
23:20 Х/ф «Наперекiр
смертi»
5 КАНАЛ
6:00, 21:40 Час-Time
06:25, 00:25 Хронiка дня
06:30, 18:45 Мiсцевий час
06:40, 08:20, 21:25
Бiзнес-час
07:00, 07:30, 08:00, 08:30,

09:00, 10:00, 11:00, 12:00,
13:00, 14:00, 15:00, 16:00,
17:00, 18:00, 19:00, 20:00,
22:00, 23:00 Час новин
07:10, 07:32, 08:10, 08:25,
08:35 Iнформацiйний
ранок
09:20, 17:50 Час громади
09:25, 10:10, 11:10,
12:25, 13:15, 14:15,
15:25, 16:15, 17:15, 18:15
Iнформацiйний день
20:03 Час. Пiдсумки дня
22:15 Акцент
23:10 «За Чай.com»
00:00 Час: Важливо
2+2
6:00 Мультфiльми
08:00, 10:55 «Нове
Шалене вiдео поукраїнськи»
08:30 «Облом.UA.»
08:55 «Люстратор»
16:35 Х/ф «Гра смертi»
18:30 «Спецкор»
19:00 «ДжеДАI»
19:35, 20:30 Т/с «Одинак»
21:25 Х/ф «Бiлий
шквал»
00:00 Х/ф «Абсолютний
страх»
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КАНАЛ 1+1
6:00, 07:00, 08:00, 09:00,
12:00, 16:45, 19:30 ТСН
06:45, 07:10, 08:10, 09:10
«Снiданок з 1+1»
09:30 «Чотири весiлля
- 2»
10:50 «Мiняю жiнку - 3»
12:20 «Мiняю жiнку - 2»
12:50 «Лiга смiху»
15:55 «Сказочная Русь»
17:15 Т/с «Кохання проти
долi»
20:20 «Вечiрнiй Київ»
22:20 «Вечiрнiй квартал»
00:15 Комедiя «Чого
хочуть жiнки»
UA:ПЕРШИЙ
6:00, 07:00, 08:00, 13:00,
15:00, 21:00 Новини
09:00 Свiт на смак. Д/ф
«Легенди тофу»
09:30 Д/с «Франклiн
Делано Рузвельт»
12:40, 21:30 Новини.
Спорт
14:00 Вiра. Надiя. Любов
15:40 Бiатлон. Чемпiонат
свiту. Спринт 7,5км.
(жiнки)

17:10 Т/с «Анна Пiль»
17:55 Д/ф «Iван
Терещенко. Колекцiонер
справ благодiйних»
18:20 Новинний блок
19:00 Новини. Культура
21:50 Концерт солiстiв
Нацiональної Опери
23:00 Золотий гусак
23:15 Пiдсумки
ТРК «УКРАїНА»
6:10, 16:10 Т/с «Адвокат»
07:00, 08:00, 09:00, 15:00,
19:00 Подiї
07:15, 08:15 Ранок з
Україною
09:15 Зiрковий шлях.
Новий сезон
11:30, 03:30 Реальна
мiстика
13:30 Т/с «Черговий
лiкар 2»
15:30 Т/с «Черговий
лiкар»
18:00 Т/с «Райське мiсце»
19:45 «Говорить Україна»
21:00, 23:30 Т/с «Коли
минуле попереду»
23:00 Подiї дня

ТОНіС
6:00 «Щоденники Другої
свiтової вiйни: день за
днем»
07:00, 18:00 «Алло,
лiкарю!»
10:25 Сумнозвiснi мiсця
10:45 Дикi тварини
11:15 «Будьте здоровi!»
12:00 Teen-клуб
14:00 Оглядач. LIVE
19:00 Баскетбол.
Суперлiга. «Днiпро» «Черкаськi Мавпи»
21:15 «Вiдлуння»
21:50 Х/ф «Емiгрант»
00:00 «Нiч чорних
краваток»
ТЕТ
7:10 М/с «Дорамандрiвниця»
07:35 М/с «Елвiн i
бурундуки»
10:05 М/с «Клуб Вiнкс:
Школа чарiвниць»
10:30 Х/ф «Як утратити
друзiв i примусити всiх
тебе ненавидiти»
12:25, 17:50 Панянкаселянка

13:25, 14:30 Одного разу
пiд Полтавою
13:55 Танька i Володька
14:55 Т/с «Домашнiй
арешт»
20:00 М/ф «Шалений
Мадагаскар»
20:20 М/ф «Мiстер Пiбодi
та Шерман»
22:00 Х/ф «Красиве
життя»
00:00 Т/с «Отже»
СТБ
7:40 Х/ф «П’ять рокiв та
один день»
09:35 Х/ф «Швидка
допомога»
18:00, 22:00 «ВiкнаНовини»
18:30 Т/с «Коли ми
вдома»
20:00 Х/ф «Сестронька»
22:35 Х/ф «Знак долi»
НТН
7:55, 09:00, 19:30 Т/с
«Кулагiн та партнери»
08:30 Ранковий «Свiдок»
10:25, 17:25 Т/с
«Детективи»

12:00 Т/с «Iнспектор
Джордж Джентлi»
13:45, 14:20, 21:30 Т/с
«CSI: маямi - 8»
14:00, 19:00, 23:15
«Свiдок»
15:45 Т/с «Морський
патруль - 5»
23:45 Т/с «Елементарно
- 2»
НОВИЙ КАНАЛ
6:55 Kids Time
05:05 М/с «Хай живе
король Джулiан»
07:00 Т/с «Клiнiка»
08:10 Київ вдень i вночi
10:30 Вiд пацанки до
панянки
18:00 Абзац
19:00 Варьяти
22:40 Т/с «Гра Престолiв»
МЕГА
6:00, 19:00 Бандитська
Одеса
07:30, 12:20 Правила
життя
09:20, 17:00, 22:40
Загадки планети
10:20, 18:00

Найнебезпечнiшi тварини
13:20 Мiстична Україна
14:20, 19:50 Секретнi
iсторiї
15:20, 23:40 Смертельний
двобiй
16:10, 20:40 Скарби зi
звалища
21:40 Мандрiвка у себе
00:30 Таємницi
кримiнального свiту
ТРК «КИїВ»
7:00 «Ранок по-київськи»
09:30 «Київ музика»
13:00, 15:00, 17:00, 19:00,
21:00, 23:00 «СТН»
13:10, 18:10 «Скарби
та смертельнi таємницi
морiв»
14:00, 15:10 «Громадська
приймальня»
16:00 Т/с «КММ»
17:10 «У центрi уваги»
19:20, 22:25 «Столиця»
20:30 «Незвичайна наука»
21:25 Т/с «Рейк»
22:55 «Українська
Нацiональна Лотерея»
K1

7:30, 08:35
«Мультфiльми»
11:00 Т/с «Ти - моє життя»
12:00 «Орел i Решка.
Шопiнг 2016»
14:00, 20:00 «Орел i
Решка. Ювiлейний 2»
15:00, 21:00 «Орел i
решка. Навколосвiтня
подорож»
16:00 «Файна Юкрайна»
17:00 «Вечiрнiй квартал»
19:00, 01:00 «Розсмiши
комiка»
22:00 «КВН на БIС»
23:00 «КВН»
ІНТЕР
6:20, 14:10 «Слiдство
вели... з Л. Каневським»
07:00, 08:00, 09:00, 12:00,
17:40 Новини
07:15, 08:10 «Ранок з
IНТЕРом»
09:20 «Давай
одружимося»
11:10, 12:25 Т/с «Райськi
яблучка. Життя триває»
15:50, 16:45 «Речдок»
18:05 «Стосується
кожного»

20:00 «Подробицi»
21:00 «Чорне дзеркало»
23:00 Х/ф «Ваша зупинка,
мадам»
ICTV
8:45 Факти. Ранок
09:15, 19:20 Надзвичайнi
новини
11:05, 17:40 Т/с «Життя
i пригоди Мишка
Япончика»
12:00, 13:20 Т/с «Вiддiл
44»
12:45, 15:45 Факти. День
13:30 Х/ф «Наперекiр
смертi»
15:20, 16:20 Т/с «На
трьох»
18:45, 21:05 Факти. Вечiр
21:25 Дизель-шоу
23:25 Х/ф «Вдруге не
посадять»
5 КАНАЛ
6:30, 18:45 Мiсцевий час
06:40, 08:20, 21:25
Бiзнес-час
07:00, 07:30, 08:00, 08:30,
09:00, 10:00, 11:00, 12:00,
13:00, 14:00, 15:00, 16:00,

17:00, 18:00, 19:00, 20:00,
22:00, 23:00 Час новин
07:10, 07:32, 08:10, 08:25,
08:35 Iнформацiйний
ранок
09:25, 10:10, 11:10,
12:25, 13:15, 14:15,
15:25, 16:15, 17:15, 18:15
Iнформацiйний день
20:03, 01:00 Час.
Пiдсумки дня
22:15 Стоп корупцiї!
23:10 «За Чай.com»
00:00 Час: Важливо
2+2
6:00 Мультфiльми
08:00 «Нове Шалене
вiдео по-українськи»
08:55 Д/п «Нереальнi
iсторiї»
10:55 «Супероблом.UA.»
15:55 Х/ф «Бiлий
шквал»
18:30 «Спецкор»
19:00 «ДжеДАI»
19:25 Х/ф «Юрськi
мисливцi»
21:15 Х/ф «Незнайомець»
23:00 «Змiшанi
єдиноборства. UFC.»

СУБОТ А , 11 Л Ю Т ОГО 2 017 Р ОК У
КАНАЛ 1+1
6:45 «Грошi»
08:00 «Снiданок.
Вихiдний»
10:00, 22:55 «Свiтське
життя»
11:00 «Одруження
наослiп 3»
12:50 «Голос країни 7»
15:25, 21:15 «Вечiрнiй
квартал»
17:30 Комедiя
«Недотурканi»
18:30 «Розсмiши комiка»
19:30 ТСН
20:15 «Українськi
сенсацiї»
23:55 Мелодрама
«Заклинач коней»
UA:ПЕРШИЙ
9:00 М/с «Книга джунглiв»
10:50 Т/с «Красунi Едiт
Уортон»
15:40 Бiатлон. Чемпiонат
свiту. Спринт 10км.
(чоловiки)
17:15 Чоловiчий клуб.
Спорт

19:00 Нацiональний
вiдбiр учасника вiд
України на Мiжнародний
пiсенний конкурс
«Євробачення-2017»,
2 тур
21:00 Новини
22:00 Нацiональний
вiдбiр учасника вiд
України на Мiжнародний
пiсенний конкурс
«Євробачення-2017» ,2
тур (продовження)
23:50 Золотий гусак
ТРК «УКРАїНА»
7:00, 15:00, 19:00 Подiї
07:10 Зiрковий шлях
09:15 Х/ф «Перевiрка на
любов»
11:15, 15:20 Т/с «Коли
минуле попереду»
17:00, 19:40 Т/с «Тещакомандир»
21:40 Х/ф «Двi митi
кохання»
23:35 Реальна мiстика
ТОНіС

9:50 «Шеф-кухар країни»
з М. Поплавським
11:45, 17:20 Неприручена
Азiя
15:30 «Соцiальний статус:
ваша пенсiя»
17:45 Павло Зiбров «У
нас є все»
20:20 Анна Конда.
Вишивний альбом (Бiлий)
20:40 Анна Конда.
Джинсовий альбом
(Чорний)
21:20 «Формула Пруста.
А.Демиденко»
21:50 Х/ф «Шарада»
00:00 «Вихiдний, пiсля
опiвночi»
ТЕТ
7:35 М/с «Елвiн i
бурундуки»
09:15 М/с «Шаленi
кролики. Вторгнення»
10:40 М/ф «Ведмедiсусiди: Зимовi канiкули»
11:50 Х/ф «Рапунцель»
13:00 Х/ф «Знову ти»
15:50 Х/ф «Красиве

життя»
17:50 М/ф «Шалений
Мадагаскар»
20:50 Одного разу пiд
Полтавою
22:00 Країна У
00:00 Т/с «Отже»
СТБ
8:00 «Караоке на
Майданi»
09:00 «Все буде смачно!»
10:05 Х/ф «Сестронька»
12:00 Х/ф «Знак долi»
14:10 «МастерШеф
Дiти - 2»
19:00 «Євробачення
2017»
21:30 Т/с «Коли ми
вдома»
22:30 «Євробачення
2017. Пiдсумки
голосування»
23:20 «Давай поговоримо
про секс 3»

13:50 «Склад злочину»
15:20 Т/с «Детективи»
19:00 «Свiдок»
19:30 Х/ф «Помста:
зворотна сторона
любовi»
21:20 Х/ф «Небезпечний
Бангкок»
23:15 Х/ф «Як
пограбувати банк»
НОВИЙ КАНАЛ
07:52 Половинки
09:45 Ревiзор
12:50 Страстi за
ревiзором
15:20 М/ф «Хранителi
снiв»
17:00 М/ф «Заплутана
iсторiя»
19:00 Х/ф «Бiлоснiжка:
Помста гномiв»
21:00 Х/ф «Красуня i
чудовисько»
23:10 Х/ф «Перевертнi»

НТН
6:00 Х/ф «Вiчний поклик»
11:30 «Речовий доказ»

МЕГА
6:00 Бандитський Київ
07:20 Мiстична Україна

17:45 Казки У Кiно
22:00 Країна У
23:00 Розсмiши комiка
00:00 Т/с «Отже»

16:45 «Легенди карного
розшуку»
19:00 Т/с «Я повернуся»
22:50 Х/ф «З-пiд землi»

СТБ
07:05 «Все буде добре!»
09:00 «Все буде смачно!»
09:55 «Караоке на
Майданi»
10:50 Т/с «Коли ми
вдома»
12:40 «Євробачення
2017»
16:00, 23:20 «Я
соромлюсь свого тiла 4»
18:00, 22:20 «Слiдство
ведуть екстрасенси»
21:05 «Один за всiх»

НОВИЙ КАНАЛ
6:40 Т/с «Якось в казцi»
10:05 Х/ф «Домашнiй
арешт»
12:10 М/ф «Заплутана
iсторiя»
14:10 Х/ф «Бiлоснiжка:
Помста гномiв»
16:10 Х/ф «Красуня i
чудовисько»
18:20 Х/ф «Великий
Гетсбi»
21:00 Х/ф «Три метри над
рiвнем неба»
23:20 Х/ф «Три метри
над рiвнем неба 2: Я тебе
хочу»

08:10, 18:30 У пошуках
iстини
09:50 Смертельний
двобiй
11:30 Зброя, мiкроби та
сталь
14:30 Загадки планети
16:30 Земнi катаклiзми
21:00 Наука проти
мiстики
00:00 Бандитська Одеса
ТРК «КИїВ»
8:00 «Ранок по-київськи»
10:30 «Київ музика»
14:30 «Мультляндiя»
15:15 «Українська
пiсня до Дня Святого
Валентина»
17:00, 19:00, 21:00, 23:15
«СТН»
17:10 Х/ф «Брехати, щоб
бути iдеальною»
19:20 «Столиця.
Пiдсумки»
20:30 «Життєвi iсторiї»
21:25 Х/ф «Вбивство
Керолайн Берн»
23:10 «Українська

Нацiональна Лотерея»
K1
08:00 «Чи знаєте ви,
що...»
12:00 Т/с «H2O: Просто
додай води»
13:25 Х/ф «Принц i я 3:
Медовий мiсяць»
15:15 «Орел i Решка.
Шопiнг 2016»
16:15 «Орел i Решка»
17:15 «Орел i Решка.
Незвiдана Європа»
00:00 Т/с «Сонна
Лощина»
ІНТЕР
07:05, 20:00 «Подробицi»
08:00 Х/ф «Стежкидорiжки»
09:30 «Україна вражає»
10:00 «I. Муравйова. Не
вчiть мене жити!»
11:00 Х/ф «Артистка з
Грибова»
13:50 Х/ф «Найчарiвнiша
та найпривабливiша»
15:20, 20:30 Т/с

«Особистi обставини»
23:00 Х/ф «Геймер»
ICTV
7:00 Дивитись усiм!
09:50 Дизель-шоу.
Дайджест
12:45 Факти. День
13:00 Х/ф «Близнюки»
15:05 Х/ф «Моя мачуха iншопланетянка»
17:00 Х/ф «Стiй! Бо моя
мама буде стрiляти»
18:45 Факти. Вечiр
19:15 Надзвичайнi
новини. Пiдсумки
20:05 Х/ф «Пiсля заходу
сонця»
21:55 Х/ф «Вiд колиски до
могили»
23:50 Х/ф «Вдруге не
посадять»
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

08:20 Не перший погляд
14:30 Навчайся з нами
15:15 Феєрiя мандрiв
16:30 Особливий погляд
18:15 Фактор безпеки
19:25, 23:30 Машина часу
21:00 Велика полiтика
21:30 Час: Важливо
22:30 «Серпнева вiйна»
2+2
6:00 Мультфiльми
08:00 «Нове Шалене
вiдео по-українськи»
10:15 Х/ф «Земля пiд
ударом»
13:05 Х/ф «Земний
апокалiпсис»
14:45 Х/ф «Юрськi
мисливцi»
16:35 Х/ф «100 000 000
до н.е.»
18:05 Х/ф «Незнайомець»
19:55 Х/ф «Мiцний
горiшок - 2»
22:10 Х/ф «Глибинна
бомба»
23:55 Х/ф «Болотна
акула»

НЕДIЛЯ , 12 Л Ю Т О ГО 2 017 Р ОК У
КАНАЛ 1+1
08:00 «Снiданок.
Вихiдний»
09:40 М/ф «Маша i
ведмiдь»
10:05 ТСН
11:00 «Свiт навиворiт - 3:
Танзанiя»
13:50 Т/с «Останнiй
москаль»
17:00 Комедiя «Чого
хочуть жiнки»
19:30 «ТСН-Тиждень»
21:00 «Голос країни 7»
23:15 Комедiя «Красиве
життя»
UA:ПЕРШИЙ
7:20, 23:30 Золотий гусак
09:00 Нацiональний
вiдбiр учасника вiд
України на Мiжнародний
пiсенний конкурс
«Євробачення-2017» ,
2 тур
11:25 Бiатлон.
Чемпiонат свiту. Гонка
переслiдування 10км.
(жiнки)

12:20 Нацiональний
вiдбiр учасника вiд
України на Мiжнародний
пiсенний конкурс
«Євробачення-2017», 2
тур (продовження)
13:55 Фольк-music
15:40 Бiатлон.
Чемпiонат свiту. Гонка
переслiдування 12,5км.
(чоловiки)
17:00 Т/с «Епоха честi»
20:30 Перша шпальта
21:00 Новини
23:20 Територiя закону
ТРК «УКРАїНА»
6:50 Подiї
07:40 Зiрковий шлях
09:20 Х/ф «Двi митi
кохання»
11:15 Т/с «Коли минуле
попереду»
16:45, 20:00 Т/с «Даша»
19:00 Подiї тижня з
Олегом Панютою
21:20 Т/с «Тещакомандир»
ТОНіС

7:50 «Натхнення»
11:05 «Мистецтво
входити в лiта»
13:30 «Будьте здоровi!»
14:00 Баскетбол.
Суперлiга. «Днiпро» «Будiвельник»
16:40 «Соцiальний статус:
ваша пенсiя»
18:15 М. Поплавський
«Українська пiсня»
20:15 «Кумири»
20:35 «Свiтськi хронiки»
21:05 «Шеф-кухар
країни» з М. Поплавським
22:05 Х/ф «Сiнг-Сiнг»
ТЕТ
07:35 М/с «Елвiн i
бурундуки»
08:00 Мультмiкс
09:30 М/ф «Ведмедiсусiди: Зимовi канiкули»
10:40 Х/ф «Знову ти»
12:25 Х/ф «Блакитна
свiчка»
13:35 Х/ф «Красуня й
чудовисько»
16:40, 20:50 Одного разу
пiд Полтавою

ХІМЧИСТКА всіх видів одягу та текстилю.
РЕМОНТ ОДЯГУ. ФАРБУВАННЯ
шкіри і хутра. РЕСТАВРАЦІЯ
подушок, ковдр і перин. м. Вишгород,
пров. Квітневий, 1 (район ринку)
Тел: (050) 823-34-58, (097) 614-56-47
Повідомлення про проведення загальних зборів об’єднання співвласників
багатоквартирного будинку «Мазепи, 13»
Шановний власнику квартири/нежитлового приміщення в будинку № 13/9 по пр. І.
Мазепи в м. Вишгороді!
Повідомляємо Вас про проведення загальних зборів об’єднання співвласників
багатоквартирного будинку (ОСББ) «Мазепи, 13», що знаходиться за адресою: м.
Вишгород, пр. Мазепи, будинок 13/9, які
скликає Правління ОСББ відповідно до Закону України «Про об’єднання співвласників
багатоквартирних будинків».
Збори відбудуться 10 лютого 2017 року
за адресою: м. Вишгород, БК «Енергетик».
Початок зборів о 19.00.
Початок реєстрації о 18.30.

НТН
6:35 Х/ф «Без року
тиждень»
07:50 Х/ф «Тридцять три»
09:20 Т/с «Спадщина»
13:25 Х/ф «Помста:
зворотна сторона
любовi»
15:15 Х/ф «Раз на раз не
випадає»

МЕГА
07:20 Мiстична Україна
08:10, 18:30 У пошуках
iстини
09:50 Повiтрянi бої
11:30 Наука проти
мiстики

У зв’язку з розширенням виробництва
підприємство ТОВ «ДЕОС» (у м. Вишгороді)
запрошує на роботу:
— малярів порошкового фарбування — чоловіки до 45 років, з/п — від 9 000
грн. Навчаємо;
— помічників малярів порошкового
фарбування — чоловіки до 45 років, з/п — від
7 000 грн. Навчаємо;
— жінок у цех декорування — до 45 років, з/п — від 6 000 грн. Навчаємо.
Офіційне працевлаштування. Соц. пакет.
Дружний колектив.
Тел: (067) 659 54 57, Віталій Миколайович
ТЕРМІНОВО! ПОТРІБНІ ПРИБИРАЛЬНИЦІ
ДЛЯ ПРИБИРАННЯ СУПЕРМАРКЕТУ
(біля метро, вул. Героїв Дніпра).
Режим роботи: з 8:00 до 20:00, з 20:00 до 8:00,
позмінно – 2/2, 3/3, 7/7, подобово – 1/2, 1/3, індивідуальний графік. Зарплата – 4000 грн/міс.
Тел: (096) 955 76 66,
(044) 500 18 02, (067) 491 99 05

14:30 Загадки планети
16:30 Земнi катаклiзми
21:00 Зброя, мiкроби та
сталь
00:00 Вiйна всерединi нас
ТРК «КИїВ»
8:00 «Ранок по-київськи»
10:30 «Шеф-кухар
країни»
14:20 «Паспортний стiл»
14:30 «Мультляндiя»
15:10 Х/ф «Зiрковий
оркестр»
16:30 Х/ф «Другий шанс»
17:50 Х/ф «Вбивство
Керолайн Берн»
19:35 Х/ф «Матрьошки»
21:00 «СТН-тижневик»
21:30 «СТН-спорттижневик»
21:50 Х/ф «Братерство
вовка: повернення
перевертня»
K1
7:30, 08:35
«Мультфiльми»
08:00 «Чи знаєте ви,
що...»

Вважати недійсним втрачений
Державний акт на право приватної власності на землю І-КВ
№ 064076 від 04 травня 2001 р.,
виданий Валерію Михайловичу
ЮР’ЄВУ на підставі договору купівлі-продажу земельної ділянки
від 05.09.2000 р. № 3981, яка
розташована на території Хотянівської с/ради, с/т «Верстатобудівник-2». Акт зареєстровано
в книзі записів державних актів
на право приватної власності на
землю № 3163

Виробниче підприємство
оголошує набір
роздільників брухту
та відходів металу
(чоловіки). Місце роботи
— м. Вишгород (Карат),
графік роботи:
пн-пт, з/п — від 5 000 грн.
Тел: (04596) 25-271,
25-272

Мешканці району, області, м. Києва тощо, підприємства та організації можуть передплатити газету у будьякому відленні поштового зв’язку. Індекс газети «Вишгород» у Каталозі місцевих періодичних видань 40007.

10:00 Т/с «H2O: Просто
додай води»
11:25 Х/ф «Принц i я 3:
Медовий мiсяць»
13:15 «Орел i Решка.
Шопiнг 2016»
14:15 «Орел i Решка.
Незвiдана Європа»
20:00 Х/ф «Кохання та
iншi неприємностi»
21:50 «Вечiрнiй квартал»
23:40 «КВН»
ІНТЕР
7:20 Х/ф «Найчарiвнiша
та найпривабливiша»
10:00 «Орел i решка. Рай
i пекло»
11:00 «Орел i Решка.
Шопiнг»
11:50 «Орел i Решка.
Ювiлейний»
12:45 Х/ф «Гра у
схованки»
14:30 Х/ф «Ваша зупинка,
мадам»
16:20 Х/ф «Кохання
з випробувальним
термiном»
20:00 «Подробицi тижня»

21:30 Х/ф «Ти будеш
моєю»
23:25 Х/ф «Випадковий
запис»
ICTV
6:35 Т/с «Вiддiл 44»
10:05 Вдвiчi дешевше!
12:45 Факти. День
13:00 Х/ф «Моя мачуха iншопланетянка»
15:00 Х/ф «Пiсля заходу
сонця»
16:50 Х/ф «Вiд колиски до
могили»
18:45 Факти тижня. 100
хвилин
20:30 Х/ф «Європа»
22:20 Х/ф «Безмежний
обрiй»
00:10 Х/ф «Нiндзяубивця»
5 КАНАЛ
6:00, 09:30 Час: Важливо
06:15, 21:00 Час:
пiдсумки тижня з В.
Гайдукевичем
06:25, 18:10, 00:20
Велика полiтика

Âèøãîðîä

07:00, 08:00, 09:00, 10:00,
11:00, 12:00, 13:00, 14:00,
15:00, 16:00, 17:00, 18:00,
19:00, 22:00, 00:00 Час
новин
12:40 Прес-конференцiя
щодо ситуацiї у зонi АТО
13:10 Модне здоров’я
19:25 Невигаданi iсторiї
20:00 Машина часу
21:40 Час-Time
22:30 «Серпнева вiйна»
23:20 Фiнансовий
тиждень
2+2
6:00 Мультфiльми
08:00 «Нове Шалене
вiдео по-українськи»
08:30 «Роби бiзнес»
09:00 Бушидо
11:00 Х/ф «Дюна»
16:45 Х/ф «Мiцний
горiшок - 2»
19:00 Х/ф «Шпигун по
сусiдству»
20:50 Х/ф «Балiстика: Екс
проти Сiвер»
22:35 Х/ф «Великий
вибух»

Директор КП «Редакція газети «Вишгород»
— Володимир Ткач
Головний редактор — Марина Кочелісова
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Бухгалтер — Ірина Поліщук
Погляди редакції не завжди збігаються
з думкою авторів публікацій.
Редакція залишає за собою право
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які не рецензують і не повертають.
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Засновник — Вишгородська міська рада
Передплатний індекс газети у Каталозі
місцевих періодичних видань 40007
Газета виходить щосуботи. Ціна договірна
Свідоцтво про реєстрацію
КВ № 957 від 20.09.1994 року
Адреса редакції: 07300, м. Вишгород,
вул. Б. Хмельницького, 2;
Тел/факс: (04596) 5-27-25
Надруковано у «МЕГА-ПОЛІГРАФ»
Київ, вул. Марка Вовчка, 12/14
Наклад 11 000 примірників

Не знаю, як ваші, — мої нервові
клітини не тільки відновлюються,
а й намагаються помститися
винним у їхній загибелі!

У Вишгороді відділ передплати Центру поштового зв’язку №10 (пл. Т. Шевченка, 2) працює:
понеділок — п’ятниця, з 8:30 до12: 30 і з 13:30 до 17:30. Тел: (04596) 54-349
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4 лютого

Вітаємо

Мозаїка

2017 року

У лютому

Дні народження святкують:
12 лютого — Олексій Вікторович МОМОТ, Вишгородський міський голова
10 лютого — Олена Олексіївна ГЛАВА, начальник організаційного
відділу
13 лютого — Тетяна Валеріївна ЗАЄЦЬ, спеціаліст фінансово-бухгалтерського відділу
15 лютого — Людмила Вікторівна АНДРЕЄНКО, спеціаліст фінансово-бухгалтерського відділу
Депутати Вишгородської міської ради VII скликання:
20 лютого — Інна Василівна ШУБКО
25 лютого — Олена Яківна ЛІСОГОР
Бажаємо удачі, оптимізму, успіхів, підкорення нових вершин, сили
й енергії, стабільності й достатку. А також міцного здоров’я, щастя, любові рідних і близьких вам людей.
Міська рада, міськвиконком, редакція газети «Вишгород»

Вітаємо з 55-річним ювілеєм чудову людину, прекрасного хірурга
Ігоря Євгеновича ВІЗНЯКА!
Дорогий наш імениннику,
Нехай душа у Вас ніколи не старіє,
На білій скатертині будуть хліб і сіль,
Своїм теплом Вас завжди сонце гріє,
Слова подяки линуть звідусіль.
В житті нехай все буде, що потрібно,
бно,
Без чого не складається життя:
Любов, здоров’я, щастя, дружба
Та вічна нестаріюча душа.
Ваші друзі
З ювілеєм!
4 лютого виповнюється 50 років
Андрію Анатолійовичу ЩЕРБИНІ, який захищає
свободу і незалежність нашої держави у зоні АТО.
Андрію! Сину мій!
Прошу Господа, щоб той промінчик сонця, який
освітив твоє народження, і далі супроводжував твій
життєвий шлях і оберігав тебе.
Повертайся живим! Чекаю…
Мати

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

ТОВ
«АЛТАНА»
БТІ

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

За сприяння
міського
голови
12 ЛЮТОГО
о 18:00
БК «ЕНЕРГЕТИК»
вистава театру
«Браво»
Вхід вільний
Інформаційна
підтримка –
газета «Вишгород»,
«Вишрадіо»

аФішка (початок див. на стор. 1)
МАГІЯ ПОЛІСЬКОГО ОРНАМЕНТУ
У день Стрітення Господнього — символічний захід у Музеї давньоруського гончарства Вишгородського історико-культурного заповідника
(вул. Межигірського Спаса, 11, тел: (04596) 25-315) Вишгородського історико-культурного заповідника (ВІКЗ).
15 лютого (середа) о 16:00 — відкриття виставки «Магія поліського
орнаменту». Початок о 16:00. Виставка функціонуватиме до 9 березня
ц. р.

СПАДЩИНА: ШКОЛА КУЛІНАРІЇ
ТА ЕКОНОМІЧНИХ ЗНАНЬ
Духовно-просвітницький центр «Спадщина» у співпраці з Асоціацією кулінарів і шеф-кухарів України має намір для всіх бажаючих, незалежно від
статі і віку, відкрити школу кулінарного мистецтва. Для молоді – школу
економічних знань.
Тел: (067) 459-31-56, (095) 177-82-56, Степанія Сідляр, координатор духовно-просвітницького центру «Спадщина»

Вишгород

Вони збудували місто —
подякуйте їм!

Депутатська приймальня

Депутатські турботи
Володимир ЛІСОГОР (15 мажоритарний округ)
Наприкінці року, на засіданні XIX
сесії міськради було ухвалено бюджет
міста та прийнято міські програми на
2017 рік. З одного боку, з’явились дорожні карти роботи депутатів на округах, із певними сумами. З іншого — не
визначено черговість робіт…
Із чого почати, і що робити у першу
чергу?
Чимало депутатів працює на округах, де більшість мешканців — пенсіонери. Не просто літні
люди, а ті, хто збудував наше рідне місто, – будинки, дороги,
школи і дитсадки, Будинок культури, стадіон, лікарню, пошту, Будинок побуту, міські мережі, врешті-решт — адмінбудинок, в якому працює міська рада. Тобто все, чим ми користуємось і що навантажується новими об’єктами.
Самі ж гідробудівники переважно мешкають у старому
комунальному житловому фонді, де купа проблем: підвалів
або немає взагалі — і труби лежать на землі, прогризені пацюками, або вони затоплені; старі електро- і газові мережі;
стояки, відмостки, дахи, вхідні групи у під’їздах, водостоки,
що потребують ремонту, не всюди ще замінено вікна.
Люди з мізерними пенсіями не стоять осторонь проблем
своїх будинків, беруть участь у толоках і, навіть, у часткових
ремонтах. Старші по будинках і активісти — сумлінні помічники депутатів, організовують мешканців на зустрічі й обговорення.
Розпочався вже другий місяць нового року — і вони
запитують нас, коли дійде черга до ремонтів того, що вже
давно тонке і рветься. Глас народний можна викласти таким
рівнянням: бюджет + проблеми на окрузі = час реалізовувати всі задуми і плани.
На додаток до наших депутатських звернень до міських
комунальників і профільних комісій ми ще раз нагадуємо:
не забудьте про будівничих нашого міста, розпочніть рік із
вирішення «вузьких» місць у «хрущовках», сказавши таким
чином «Дякую» тим, хто його збудував.

Що зроблене і над
чим працювати в
цьому році
З повагою
Тетяна БРАЖНІКОВА,
депутат Вишгородської
міської ради
Робота депутата на мажоритарному окрузі – це
насамперед прямий зв’язок
із людьми. Люди завжди
підкажуть, що і як найкраще
зробити, з чого почати і що саме продовжити,
а що — відкласти на наступний квартал.
У мене як секретаря міської ради робочий
день — ненормований. А як депутат — маю
щільний графік планових зустрічей з мешканцями округу (позапланові — годі й рахувати).
Повідомляю, що чергові звітно-планові зустрічі
відбудуться:
в неділю, 5 лютого, о 12:00 біля буд. 2 по В.
Симоненка,
в неділю, 12 лютого, о 12:00 біля буд. 3 по
вул. Луговій,
в неділю, 19 лютого, о 12:00 біля буд. 1-а по
вул. М. Гріненко.
На виїзних депутатських приймальнях обговоримо зроблене на окрузі у минулому році та
розставимо пріоритети сьогодення і разом заплануємо, що зробити насамперед, з чого почати, що найважливіше.
Принагідно повідомляю, що приймальня депутатів нашої фракції Юрія Дрьоміна, Олексія
Черняхівського, Олексія Ростовського — і моя,
зокрема, — функціонує за адресою: м. Вишгород, вул. Н. Шолуденка, 11, офіс 16. Тел. для
попередньої домовленості про зустріч: 067-42374-58. Будь ласка, звертайтесь!

Купуй органічне

Натуральна косметика
за помірними цінами
Завітайте в наш фірмовий магазин «Каприз» за
адресою: м. Вишгород, вул. Б. Хмельницького, 2
(сьомий магазин, приміщення колишньої аптеки).
У магазині представлена продукція виробників
косметики Вишгородського р-ну: фабрики «Комбі»
та Фармацевтичного науково-дослідницького центру «Альянс краси»;

продукція Харківської парфумерної фабрики;
білоруська косметика та побутова хімія.
Працюємо з 10:00 до 19:00 (обідня перерва з 14:00
до 15:00)
У суботу – з 10:00 до 15:00.
Неділя – вихідний.
Тел: (066) 522-30-87

Запрошуємо на роботу виховатeля
Тeл: (067) 527-22-07
та помічника виховатeля.
Правова абетка

Семінар для редакторів

Влас. інф
Стурбований сигналами щодо непорозумінь, які
виникають на місцях під час роздержавлення друкованих ЗМІ з органами місцевого самоврядування, Головний департамент інформаційної політики Адміністрації Президента України провів правовий семінар
для редакторів місцевих видань. Газета «Вишгород»
стала єдиною серед міських ЗМІ, запрошених на
юридичний практикум. Кількагодинне спілкування
щодо відстоювання медійниками своїх прав проходило в аграрному коледжі у Немішаєвому.
Як відзначив голова ради редакторів друкованих
ЗМІ Київської області Павло Смовж, на практикум були
зібрані колеги, що більшу частину життя віддали регіональній журналістиці, – а це, як визначають у Національній спілці журналістів України, – найвищий пілотаж у цій
професії, бо не кожна «акула пера», що верховодить на
поверхні бурхливого океану ЗМІ, витримає підводний
тиск.
Головний консультант Головного департаменту інформаційної політики Адміністрації Президента України
Олександр Бухтатий нагадав присутнім про лист АПУ,
розісланий ОДА (а звідти — до РДА), щодо забезпечення прозорості публічної діяльності та реалізації права
громадян на інформацію – через укладання відповідних
угод із місцевими ЗМІ (на виконання законів України
«Про порядок висвітлення діяльності органів державної
влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації», «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності»,

а також відповідних підзаконних нормативно-правових
актів). Пропрацювавши свого часу редактором районної газети на Харківщині і маючи неабиякий досвід, він
проаналізував стан справ на теренах роздержавлення
преси в Україні – і Київщини, зокрема, — вказавши на
основні порушення з боку місцевих органів влади та
роз’яснивши механізми відстоювання медійними колективами своїх прав.
Голова Асоціації медіа-юристів України Тетяна Котюжинська покроково виклала етапи роздержавлення
ЗМІ та відповіла на чимало запитань, надавши кваліфіковані консультації. Куратори місцевих ЗМІ обмінялися
з редакторами контактами та обіцяли постійну правову
допомогу.
***
За три дні в «Укрінформі» ішлося про свободу
слова (державну політику та відповідальність журналістів). Основним меседжем круглого столу «Як зберегти свободу слова в Україні» стала думка директора
україно-ізраїльського інституту ім. Голди Меїр Альберта
Фельдмана: «Якщо журналіст чи громадський діяч стикається з тиском, це означає, що інформація, яку він
транслює, справді важлива, тож треба продовжувати
свою роботу всупереч тиску. Це і є свобода слова, котра
в цивілізованій країні базується на трьох основних постулатах: сміливість журналіста, відчуття захищеності і
стандарти етики».
В обговоренні, зокрема, взяли участь заступник голови Нацради, нардеп Григорій Шверк, журналіст Роман
Скрипін, головний редактор сайту «ОстроВ» Сергій Гармаш, експерт з інформаційної політики Лілія Олексюк.

