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

Міжнародний
історикокультурний проект

Київщина на картах
XVI-XX століття

>

Субота, 4 березня 2017 року, № 9 (1115)

Влас. інф.

Колодій

ФОТО — Андрій МАКСІМОВ, «Вишгород», соцмережі

Остання неділя лютого вирувала по
Вишгороду
Колодієм.
Коріння
цього
старослов’янського-давньоукраїнського свята
на честь весняного Сонця сягає доби Трипільської культури. Його ще називають Колодки,
Сиропусний тиждень, Сирна неділя, Пущення
та ін.
Колодій — давньоукраїнський опікун подружнього життя. Прадавній український звичай носить характер загального примирення, злагоди
та всепрощення. Щирі вітання народу від влади озвучили Вячеслав Савенок (Вишгородська

Нашим Берегиням

Зиму проводжали, Весну зустрічали,
Галерею забажали — для супер-талантів
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аФішка
ВЕСНЯНІ КОНЦЕРТИ
4 березня (субота) о 12:00 у БК
«Енергетик» (просп. І. Мазепи, 9, тел:
(04596) 23-805) — концерт «Богині,
коханій, єдиній, бажаній» силами
гуртківців РБК «Енергетик», присвячений Міжнародному жіночому дню 8
Березня
7 березня (вівторок) о 17:30 у
БК «Енергетик» — концерт до 8 Березня хору ім. Г. Верьовки, за сприяння міського голови Олексія Момота
УРОКИ КОБЗАРЯ
9 березня (четвер) о 16:00 в
Музеї давньоруського гончарства
Вишгородського історико-культурного заповідника /ВІКЗ/ (м. Вишгород,
вул. Межигірського Спаса, 11, 13, тел:
(04596) 25-315) – відкриття Шевченківських уроків, які проходитимуть з
13 по 24 березня для школярів
НАС ЄДНАЄ ШЕВЧЕНКОВЕ СЛОВО
10 березня (п’ятниця) о 12:00 у
Національному музеї Т. Шевченка
(бульв. Т. Шевченка, 12 у м. Києві; інф.
та акредитація: 067 930-06-69) дипломати представлять твори своїх країн,
а ВІКЗ — експонати та документи для
виставки «Шевченко і Київщина» —
на урочистій церемонії Міжнародного
культурно-просвітницького
проекту
«Нас єднає Шевченкове слово» (куратор проекту — директор ВІКЗ Влада
Литовченко)
ВИШГОРОДСЬКИЙ ІСТОРИКОКУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК ЗАПРОШУЄ
З березня (п’ятниця)
9:00 — в актовій залі ВРГ «Інтелект» (вул. Шкільна, 14) канд. іст.
наук Влада Литовченко започаткує
при Вишгородському історико-культурному заповіднику Відкритий університет ім. княгині Ольги;
9:20 – відкрита лекція генерального директора Національного
заповідника «Софія Київська» Нелі
Куковальської;
10:00 – презентація книги Миколи Хомича «Таємниці гробниці»
4 березня (субота)
11:00 – відкрита лекція канд. іст.
наук Всеволода Івакіна «Археологічні пам’ятки доби Ярослава Мудрого»
(Музей давньоруського гончарства
ВІКЗ, вул. Межигірського Спаса, 11)
5 березня (неділя)
З 8:00 – служба Божа, 11:00 –
молебень пам’яті Великого князя
Ярослава Мудрого у церкві Святих
Бориса і Гліба (вул. Калнишевського,
11-а)

РДА), Ростислав Кириченко (райрада), Олексій
Момот (Вишгородський міський голова). Вони нагадали про Прощену неділю та спільну роботу, а
також закликали загадати бажання — про мир.
Запальний музичний супровід на площі ім.
Г. Строкова забезпечили: оркестр-студія «Водограй» (керівник Наталя Тищенко), ансамбль сопілкарів «Рум’янок» (кер. Олена Могиль), народний аматорський ансамбль «Лютізька левада»
(кер. Валентина Головко), фольклорний ансамбль
«Журавлині ключі» (с. Козаровичі), фольклорний ансамбль «Стежина» Димерського Будинку
культури, народний фольклорний ансамбль «Веснянка» (кер. Віктор Веснянка), вокальний гурт
«Фольк-тон» Вишгородського РБК «Енергетик».
БК «Енергетик» не лише разом із районним
відділом культури та міським ЦТ «Джерело» брав
найактивнішу участь в організації народних гулянь, а й надав фойє першого і другого поверхів
для виставок і майстер-класів.
А зібрали майстрів «хенд-мейду» та організували значну частину музичних виступів, «смачного» довкілля (з млинцями і шашликами, медом і
дерунами, льодяниками та кавою) та спортивних
змагань і творчих конкурсів працівники апарату
виконавчого комітету міськради — найперше організаційний відділ на чолі з Оленою Главою.

Були й ігри, естафети та ще й лотерея від Ведмедика Вінні з призами. Майстерня «Художня подорож».
Щільні двері не пускали холодний вітер всередину БК «Енергетик», і там у затишній атмосфері
— аквагрим і креативне конструювання: листівки
і «сонечка». Ви колись малювали пейзажі розчинною кавою? А графічні малюнки за допомогою
кліше з овочів — пекінської капусти (квіточки),
картоплі і моркви (листочки)? Настя і Кіра із школи «Сузір’я» спробували — і це їм сподобалось
більше, ніж малювати олівцем, фломастером чи
аквареллю. Виходило так гарно і незвично!
Поробки і картини вишгородських умільців
можна описувати безкінечно. На колодійному
ярмарку «хенд-мейд» мене найбільше вразили
ляльки Лесі Мамай: казкова красуня Лієф (ельф) і
Валентинка — «Зая моя» з вушками і хвостиком.
Обличчя й тулуб — з полімерної глини й порцеляни — живі-живісінькі, вбрання — очі вбирають.
А на вулиці красувався стовп-«півень» із чобітками — у кожній парі приз-сюрприз (надпис на
папірці): подушка, спальний мішок, м’яч, коптильна піч, годинник…
Насамкінець свята спалили опудало Зими, що
уособлює накопичені злість, негаразди, непорозуміння. Щоб разом із зимою пішло все неприємне,
що люди надбали у своїх душах в холодну пору.
Далі — на стор. 7

Найкращі вітання нашим прекрасним, щирим, люблячим жінкам
з нагоди весняного свята 8 Березня!
Дорогі жінки! Ви даруєте світу
життя і красу, бережете честь роду і
Вітчизни. У дні радості й печалі ви є
Берегинями домашнього вогнища, сієте зерна доброти і ласки.
Успіхів вам у трудах земних, добробуту і злагоди в родинах, здоров’я
міцного, життєвої гармонії та невичерпної енергії і Божої благодаті.
Хай таланить вам у всіх добрих
починаннях на роботі і вдома. Хай завжди променяться радістю ваші очі.
Вишгородський міський голова
Олексій МОМОТ

До уваги споживачів

ЕлектроРемонти
03 березня (п’ятниця) з 10:00 до
15:00 – вул. Н. Шолуденка, 6-б, 6-в (заміна рубильника);
09 березня (четвер) з 8:00 до
18:00 – вул. Святославська, Мономаха,
Довженка (капремонт ТП);
10 березня (п’ятниця) з 8:30 до
18:00 – площа Т. Шевченка, 3, супермаркет «Білла» (капремонт ТП);
15 березня (середа) з 8:30 до 18:00
– вул. Піщана, Глібова (капремонт ТП)
Вишгородський РП
ПАТ «Київобленерго»

Інвестиції — шлях до розвитку міста

Від першої особи

Розпитував Володимир ТКАЧ
Після завершення чергової сесії міський голова
Олексій Момот традиційно зустрівся з журналістами міських засобів масової інформації і відповів на
низку актуальних питань.
— Олексію Вікторовичу! Особливу увагу Ви
сьогодні приділяєте земельним питанням: сплати
податків, укладання договорів оренди тощо. Яка
зараз ситуація в місті у відносинах із землекористувачами?
— Перед сесією я звертався до депутатів міської
ради, місцевих ЗМІ з інформацією, яку прохав донести

до тих, хто користується міською землею. Сьогодні наповнення міського бюджету — завдання № 1, адже в
планах на поточний рік і будівництво дитячого садка,
доріг, благоустрій міста, а це — значні кошти. Тому податки мають надходити всі і сповна.
Після проведення інвентаризації земель стало очевидним те, що до місцевої казни не надходять мільйони гривень. Скажімо, межі міста змінилися, а дехто до
цих пір сплачує за землю в Хотянівку чи Нові Петрівці.
На нижній промисловій зоні в районі набережної 53
землекористувачі сплачують за старою нормативною
оцінкою.
Далі — на стор. 2

Двадцять перша чергова сесія Вишгородської міської ради VІІ скликання (II пленарне засідання)

Про звернення до Прем’єр-Міністра України, Голови Верховної Ради України, народних
депутатів України щодо збільшення оплати праці у сфері охорони здоров’я, збільшення
медичної субвенції державного бюджету на 2017 рік
Рішення від 24 лютого 2017 року № 21/32
Відповідно до статті 26 Закону України
«Про місцеве самоврядування в Україні», Вишгородська міська рада Київської області, ВИРІШИЛА:
1. Звернутися до Прем’єр-Міністра України,
Голови Верховної Ради України, народних де-

путатів України щодо збільшення оплати праці
у сфері охорони здоров’я, збільшення медичної субвенції Державного бюджету на 2017 рік
(звернення додається).
2. Опублікувати звернення на сайті Вишгородської міської ради та в газеті «Вишгород».
3. Контроль за виконанням цього рішення

покласти на постійну комісію з питань законності, депутатської етики, контролю за виконанням рішень ради та її виконавчого комітету
Вишгородської міської ради Київської області.
Міський голова О. МОМОТ
Далі — на стор. 8

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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4 березня

2017 року

Громадянське суспільство

Громадська рада при ВРДА:
засідання 28 лютого
Влас. інф.
Чергове засідання Громадської ради при Вишгородській
райдержадміністрації від булось
28 лютого ц. р. Головував Андрій
Ганопольський. На розгляді громадських активістів міста і району
— поточні питання: план роботи
на 2017 рік, участь у засіданнях;
звернення громадян; пропозиції;
інформація.
Нагадуємо, що, за Положенням
про ГР, із її складу виключаються
особи, які систематично (2 і більше
разів) відсутні на засіданнях без поважних причин. Про це мають доповісти голови комітетів ГР.
На засіданні 28 лютого, окрім
вищезазначеного, переобрали голову «соціального» комітету (замість
Дмитра Ромахіна, котрий узяв самовідвід, тепер цей комітет очолює
Світлана Вовчук). А також підтримали пропозицію Наталії Руденко про
звернення ГР щодо звітування депутатів місцевих рад перед виборцями.
Протоколи засідань ГР буде
оприлюднено на фейсбук-сторінці
групи «Громадська рада при ВРДА»
найближчим часом. Наступне засідання призначено на 9 год. ранку
14 березня (вівторок) у малій залі
адмінбудинку (м. Вишгород, пл. Т.
Шевченка, 1, 2-ий поверх). Захід —
відкритий, запрошуються всі охочі.

Місто і навколо нього

Інвестиції — шлях до розвитку міста
Від першої особи
В
(Початок на стор. 1)
В центрі міста теж не
все гаразд. Я хочу попередити, що всі земельні і
податкові махінації закінчуються. Закон для всіх
один. Потурати земельним крутіям ми не збираємося.
— На сесії були внесені зміни до бюджету.
На які видатки спрямовано кошти?
— Значні кошти йдуть на реалізацію міської
програми «Теплий під’їзд». Також ми виділили
гроші на підвищення мінімальної зарплати. Міська рада підтримала і звернення нашої лікарні
щодо фінансової допомоги. На жаль, у медицині
дуже складна ситуація: через брак коштів багатьох лікарів довелося б відправляти у відпустку.
Цього допустити не можна. І хоча формально лікарня вважається районним закладом, але вона
знаходиться у Вишгороді, і 80 відсотків відвідувачів — вишгородці, тому ми й прийняли рішення:
виділити з бюджету 800 тисяч гривень для дофінансування на заробітну плату.
Як ви знаєте, ми заборонили у дитячих садочках практику благодійних внесків з батьків,
які використовувались, в основному, на миючі
гігієнічні засоби. З бюджету ми компенсували ці
кошти. Також у дошкільних закладах збільшили
суму на харчування. Якщо раніше на одну дитину
йшло 25 гривень, то зараз ми з районною радою
додали ще 14 гривень. Однозначно меню у дітей
тепер стане кращим.
Напередодні весняного періоду сесія спрямувала кошти і на благоустрій. Скажімо, дитячий
сквер у центрі завантажений був навіть взимку.
З теплом його вже треба підремонтувати. Ще

більший сучасний дитячий майданчик хочемо
облаштувати в районі вулиці Шолуденка, там, де
раніше стояв літак.
Заплановано також встановити ще два світлофори: на масиві «Дніпро» та на повороті на
трасу Київ-Овруч. Там взагалі дуже напружена
ситуація: в час пік виїхати на трасу просто неможливо. Також місту вкрай необхідний ще один
виїзд на Київ. Ми виділили кошти на роботи в
районі РЕМу. Це буде виїзд на трасу або через
транспортну розв’язку, або через світлофор.
До міської ради також звернулася районна
рада з проханням допомогти провести капітальний ремонт басейну. Знову-таки — там займаються вишгородські діти, і ми не залишилися
осторонь. Ось на ці та інші нагальні проблеми і
були виділені на сесії кошти.
— Не можу не задати Вам запитання про
повернення землі у комунальну власність та
новобудови багатоповерхівок. Тим більше, що
ця тема сьогодні — улюблений коник Ваших
опонентів.
— Міська рада звернулася по факту крадіжки трьох земельних ділянок у Хотянівці та однієї у
Вишгороді до Генеральної прокуратури і Служби
безпеки України. Зараз цим питанням займається Києво-Святошинська прокуратура. Передусім
ми попрохали накласти арешт на ці ділянки, бо їх
можуть швиденько продати. Я сподіваюся, що цю
землю нам допоможуть повернути.
Тепер про новобудови. Мабуть, хтось готується вже до виборів і педалює чутки. Жодного дозволу ми не надавали. А ось депутати минулого
скликання — надавали. Це наслідки їхнього голосування. І деяким депутатам нинішнього скликання я можу нагадати, як вони голосували раніше.
Лише зараз місто отримало повноваження архітектурно-будівельного контролю. За допомогою
цієї служби будемо наводити порядок з новобу-

Вишгород
довами.
— Я чув навіть чутки, що забудовники будуть споруджувати багатоповерхівки в районі
будівлі тресту, біля «Енергетика», та на території школи.
— Це нісенітниці. Чутки мабуть пішли від
того, що ми звернулися до тресту з нагадуванням сплачувати податок за оренду землі. Ніякого
там будівництва не буде, як і на території школи,
де земля знаходиться у постійному користуванні
цього навчального закладу.
— Скажіть, а є сподівання, що школа «Надія» все ж отримає своє приміщення?
— «Надія» — особливий навчальний заклад.
Хоча це і районна школа, все ж вона завжди була
під опікою міста. Їй дуже велику увагу приділяв В.
О. Решетняк, і я буду так ставитися. Коли ми планували побудувати цю школу на вулиці Шолуденка, окремі громадяни не дозволили це зробити.
Все ж у наших задумах є побудова нової школи
«Надія» шляхом інвестиційного конкурсу. Але
знову на заваді став популізм групи депутатів, які
провалили це питання. Якщо це тиск на міського голову — нічого не вийде в них. Складається
враження, що деякі депутати діють за принципом:
чим гірше — тим краще. Так для чого ви тоді обиралися до міської ради?
Але які б там хто чутки не запускав — життя
продовжується. З приходом тепла розпочнуться
будівельні роботи на свайному полі, де буде новий дитсадок. Всі технічні умови вже отримано,
залишилася телефонізація та інтернет. І знову
я хочу нагадати про інвестиції. Зараз у місті налічується 11 будівельних майданчиків, де споруджуються багатоповерхівки. Якби всі вони будувалися через інвестиційні конкурси, то це 3-4
будинки — і новий дитячий садочок. А так десь
гроші, можливо, лягли у кишені.
Я думаю, що люди дадуть належну оцінку тим
депутатам, які провалюють інвестиційну політику
в місті.
— Дякую, до наступної зустрічі!

«Україна у Першій світовій війні»

Історія
Людмила СМОЛОВИК,
зав. екскурсійним відділом
Національного музею-заповідника
«Битва за Київ у 1943 році»
24 лютого 2017 р. у Національному
музеї-заповіднику «Битва за Київ у 1943
році» відбулася презентація виставки
«Україна в Першій світовій війні». Привітав присутніх директор музею-запоФОТО — автор,
спеціально для «Вишгорода»

Розмовляла Олена ШУМКО
ФОТО — Андрій МАКСІМОВ, «Вишгород»

У м. Вишгороді з вересня 2016 року
працюють безкоштовні курси з вивчення
української мови. Така ініціатива належить
координатору
духовно-просвітницького
центру «Спадщина» Степанії Сідляр. Сьогодні вона розповідає про результати і
перспективи цієї роботи.
— Степаніє Григорівно, що можна і треба робити для утвердження рідної мови,
традицій, української культури?
— Тут — велике поле діяльності. У Вишгороді, зокрема, започатковано безкоштовні
курси з вивчення української мови, які проходять щосуботи в приміщенні районної бібліотеки (вул. Н. Шолуденка, 8). Цю ініціативу
постійно підтримує депутат Вишгородської
міської ради, голова БФ «Покоління» Валерій
Виговський. Завдяки йому численна громада
м. Вишгорода здійснила екскурсію на Тарасову гору в м. Канів, відчула традиції української кухні — на святі Деруна у Коростені,
побувала в Музеї писемності, на виставці
«Останній путь Тараса».
Сьогодні, у час неспокою і душевного безсилля, такі заходи дуже потрібні. Вони лікують наші болем зранені душі.
Кожна поїздка шляхами визвольних звитяг нашого народу за право жити на своїй

відника Іван Вікован, який ознайомив
присутніх із подіями на горі Маківка, що
стала епізодом збройного протистояння на Східному фронті між підрозділами
австро-угорської 55-ї піхотної дивізії генерала фон Фляйшнера, до складу якої
входили 7 сотень 1-го та 2-го куренів
Українських січових стрільців (УСС), та
російськими військами 78-ї піхотної дивізії генерала Альтана.
Бій під Маківкою став першим бойовим
успіхом Січових стрільців. У міжвоєнні роки
Маківка стала місцем паломництва для пластунів, членів УВО та ОУП, які вшановували
полеглих героїв-січовиків. У 1999 р. у цій місцевості відкрили меморіальний військовий
цвинтар, що став місцем щорічного вшанування борців за незалежність і соборність
України.
На презентації виставки виступив Євген
Куковеров — керівник карпатської експедиції «Черемха-2016». Більшість експонатів
виставки було знайдено під час експедиції
«Вахта пам’яті» в Закарпатській області на
позиціях Першої світової війни по горі Кукул
пошуковцями Всеукраїнської громадської
організації «Союз «Народна пам’ять» (голо-

ва правління Ярослав Жилкін). Ця організація започаткувала гуманітарну місію «Чорний
тюльпан» по пошуку, ексгумації та поверненню рідним останків захисників України, що
загинули під час бойових дій на Сході країни.
Саме Першу світову війну називають у
Європі Великою війною. І більшість українських істориків вважають, що, попри великі
людські і матеріальні втрати, Перша світова
війна сприяла зростанню національної свідомості українського народу, прискорила процес його перетворення на повноцінну націю,
готову до створення власної держави, розпочала новий етап історії України.
Виступили також Михайло Крисько —
голова правління БФ пошуку «Пам’ять», Василь Яковенко — головний лікар-хірург Новопетрівської лікарні, учасник АТО, Григорій
Алєксєєнко — краєзнавець, вчитель історії,
автор досліджень та книжок з історії свого
рідного краю (смт Димер), Олександр Канівець — колекціонер, відомий філателіст.
Євген Куковеров ознайомив присутніх
із експонатами виставки, що були знайдені
під час експедиції «Черемха 2016». Їм понад
100 років. Це й особисті речі, залишки зброї
та обмундирування, фотографії та листівки,

Витоки

Культура і духовність — без кордонів
землі відкриває історичну правду про здобутки, помилки і втрати. Це можливість для
кожного з нас замислитись, проаналізувати,
подумати і, найголовніше, — стати добрішим.
Кожна поїздка — це душевні ліки від зла, від
гордині, від тієї отрути, якою нас 70 років годувала комуністична ідеологія.
А тому такі вкрай необхідні й добрі справи
на утвердження рідної мови, традицій українського народу, започатковані з ініціативи та
за постійної підтримки Валерія Виговського,
звичайно, будуть мати добрі плоди — доброти, любові, взаємної підтримки.
Подібно, як у грунт посіяти добре зерно,
і це завжди дає гарний урожай, — духовнопросвітницький центр «Спадщина» протягом
2017 р. (із настанням весни і тепла) започатковує цикл лекцій «Сто років української
Духовності. Уроки перемог і поразок. Уроки

здобутків і зрад» та ін. І, я переконана, це
буде корисним і пізнавальним для кожного
слухача.
— Рівень розвитку культури і рівень
розвитку економіки — між ними, на
Вашу думку, є взаємозв’язок, чи це різні
поняття?
— Звичайно, є. Духовність і економіка —
взаємопов’язані величини. Не може людина,
яка відчуває фізичний голод, читати книжку.
Але й сита людина, яка взагалі не має фінансових проблем, проте бездуховна, — не буде
читати.
І це правда. Як і незаперечна істина «Спочатку було Слово».
Стосовно економіки. Зазираючи у недалеке минуле, ми бачимо, що у населення
Сходу України матеріальне забезпечення на
порядок вище фінансового стану галичан.

нагороди як Січових стрільців, що боролися
на стороні Австро-Угорської армії, так і українців, що входили до армії Російської імперії.
Особливо вражають залишки особистого
медальйону, на папірці якого чудово читається прізвище його господаря.
Олександр Канівець розповів по виставку марок та конвертів, присвячених Першій
світовій війні Австро-Угорської та Російської
імперій. Тому що в ті часи Західна Україна,
Галичина входили до Австро-Угорської імперії (безпосередньо Івано-Франківська,
Львівська області, Буковина і Закарпаття).
Він звернув увагу на унікальні конверти, відправлені з Брусилова, гроші, які ходили по
території України під час війни, марки, погашені у Вінниці.
Друга частина присвячена Донбасу 1721
року.
Закінчилась презентація переглядом
фільму, знятого під час Закарпатської експедиції, та неформальним спілкуванням учасників презентації.
Збереження пам’яті про загиблих є одним із показників рівня цивілізованості нації.
Уклонімося пам’яті загиблих українських воїнів, полеглих у всі часи, на всіх війнах!
Але маємо — що маємо. І як тут не згадати
прем’єр-міністра Британії В. Черчіля, який
у час війни запропонував збільшити видатки на культуру? А коли державні чиновники
зробили йому зауваження: як, мовляв, так
можна? — Черчіль відповів: «А за що ми тоді
воюємо?»
Кожен із нас, мабуть, не раз запитував
себе: чому і за що воюють і гинуть на Сході
наші хлопці? Отже, зв’язок є беззаперечний.
Але, як я вже казала: «Спочатку було Слово»…
— Нещодавно Ви ініціювали цікавий
захід для молоді — телеміст. Це дає
можливість унікального спілкування на
відстані…
— Так, 21 лютого 2017 р. у Міжнародний
день рідної мови завдяки зусиллям директора Вишгородської школи № 1 Олега Тимченка, вчителів Людмили Гаврильчиної, Антоніни
Тесленко, директора міського Центру творчості «Джерело» Наталії Кисіль проведено
телеміст між школярами Львівщини і Вишгорода. 9 березня такий захід відбудеться
за участі учнів Вишгородської школи № 3 та
Стрийської школи, що на Львівщині.
Протягом року плануємо провести телемости із школярами зі Сходу України. І, починаючи із Польщі, будемо виходити у світ.
Адже культура, духовність і доброта —
кордонів не мають.

Місто і навколо нього

Вишгород

4 березня
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Звіт про роботу за 2016 рік депутатів Вишгородської міської ради VII скликання
Депутатські звіти
Валентини Парчук і Юрія Городиського (фракція ВО «Свобода»)

Шановні виборці!
Дякуємо вам за довіру!
Звітуємо перед вами за рік нашої
роботи.
Парчук Валентина Григорівна —
перший кандидат за виборчим списком
до Вишгородської міської ради (округ
№ 19 — вул. Б. Хмельницького, 9, вул.
Ю. Кургузова, 11-а, вул. В. Симоненка,
10); член комісії з питань планування та
формування бюджету міста Вишгородської міської ради.
Городиський Юрій Олегович — обраний у виборчому окрузі № 32 (просп.
Т. Шевченка, 2-г, 3, вул. Шкільна 7, 7/1);
голова постійної комісії з питань регулювання земельних відносин та охорони
навколишнього природного середовища
Вишгородської міської ради.
Робота на округах:
Протягом року надходили звернення
від мешканців із різних питань, найбільше звернень було з приводу ремонту
житлових будинків та прибудинкових територій. Багато що вдалося зробити, зокрема:
За програмами розвитку міста та про
міський бюджет у 2016 році використані
кошти, які були виділені на капітальний
ремонт асфальтного покриття дворового
проїзду з просп. Т. Шевченка до будинку
2-г, а також на ремонт фасаду буд. № 7
по вул. Шкільній
(округ № 32, Городиський Ю.О.)
Проведено повірку теплових лічильників будинку № 7 по вул. Шкільній
(округ № 32, Городиський Ю.О.)
До програм розвитку міста на 2017
рік включено ремонт дахового покриття
буд. № 7, ремонт під’їзду будинку № 7/1
по вул. Шкільній, ремонт системи пожежної безпеки, ліфтів та дахового покриття
буд. № 2-г по просп. Т. Шевченка
(округ № 32, Городиський Ю.О.)
Ведеться робота щодо вилучення
для суспільних потреб незаконно відчуженої території біля будинку 2-г по
просп. Т. Шевченка (округ № 32, Городиський Ю.О.)
За адресою вул. Б. Хмельницького,
буд. 9 (округ № 19, Парчук В.Г.):
Здійснено частковий ремонт даху будинку, повна заміна водостічної системи,
замінено поштові скриньки, замінено світильники на більш сучасні ЛЕПсвітильники у під’їздах будинку, ліквідовано про-

Депутатські
турботи

вал асфальтного
покриття
біля
1-го під’їзду, вирізано 5 аварійних
пірамідальних тополь, встановлено декоративний
паркан; проведено ремонт каналізаційного колодязя, розміщеного
на прибудинковій
території.
За адресою:
вул. Ю. Кургузова, буд. 11-а
(округ № 19, Парчук В.Г.):
Заасфальтовано майданчик біля 1-го
під’їзду, відведено воду, яка руйнувала
конструкцію будинку і затоплювала підвал; відремонтовано східці зі сторони
центральної вулиці, здійснено підсипку
грунту на схилі, доукомплектовано дитячий майданчик новими елементами,
встановлено елементи декору для квітів
для обмеження паркування автомобілів у
дворі буд. біля 3 і 4 під’їздів.
За адресою: вул. Симоненка,
буд. 10 /кооператив/
(округ № 19, Парчук В.Г.):
Біля будинку вирізані аварійні тополі,
доукомплектовано дитячий майданчик
новими елементами.
Окрім того, на окрузі № 19
(Парчук В.Г.): на вул. Ю. Кургузова,
буд. 11-а і на вул. Б. Хмельницького, буд.
9 відбулися збори мешканців будинків з
приводу створення Об’єднання співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ),
проведено роз’яснювальну роботу, надано необхідні консультації із залученням
спеціалістів.
Інша робота:
Ми як депутати є дисциплінованими і
без поважних причин не пропускали засідання сесій. Відповідально ставилися до
засідань постійних комісій. Вносили пропозиції до рішень, розробляли програми.
Зокрема, у 2016 році:
Організований прозорий, публічний
та докладний процес розгляду усіх земельних питань із безпосереднім виїздом на місце розташування об’єктів, із
повідомленням та залученням усіх бажаючих депутатів (не тільки членів відповідної комісії), а також громадських активістів. При комісії діє дорадчий орган, який
складається з учасників АТО.
У бюджеті міста на 2016 рік було
передбачено видатки на придбання та
впровадження системи персонального
голосування. Систему персонального
голосування впроваджено, завдяки чому

виборці мають змогу знайомитись із усіма голосуваннями депутатів ради.
На початку 2016 року на засіданні
виконавчого комітету Вишгородської
міськради, де була присутня також і громадськість міста та одним із основних
питань було — розглянути і затвердтити
рішення «Про затвердження схем прибирання та тарифів на послуги з утримання
будинків та прибудинкових територій» та
необхідність затвердити нові тарифи, —
виявилось, що лише 65% будинків дали
свою згоду. В результаті роботи з цього
питання депутата Парчук В. Г., розгляд
і затвердження нових тарифів виконкомом міської ради було перенесено на 01
квітня 2016 року. За пропозицією Парчук
В. Г., за цей час депутати міської ради
разом із працівниками КПЖ і КГ м. Вишгорода мали допрацювати на місцях, зі
своїми округами, опитати і врахувати всі
можливі пропозиції з цього питання.
На засіданні виконавчого комітету
Вишгородської міської ради також було
запропоновано переглянути прийняте
раніше — 17.12.2015 року — рішення №
297 «Про встановлення вартості ритуальних послуг у м. Вишгороді». Адже,
згідно з цим рішенням, максимальна
вартість ритуальних послуг складає
1721 грн. Депутат Парчук В. Г. наголосила на необхідності повернутися до
цього питання і ще раз переглянути кошторис і доцільність встановлення таких
розцінок. Подане відповідне депутатське
звернення на ім’я Вишгородcького міського голови.
Підняте питання (внаслідок багатьох
звернень громадян) із залученням місцевої преси з приводу перевізника — фірми
«АТАСС-Бориспіль», яка здійснює перевезення «м. Київ, ст. м. «Героїв Дніпра»
— м. Вишгород» (маршрут № 397) щодо
невідповідності вимогам перевізника, порушення правил безпеки, поводження з
пасажирами — складено депутатський
запит на ім’я мера м. Вишгорода, а також
передано звернення до Київської обласної ради (Парчук В. Г.).
Було внесено зміни в проекти рішень
Вишгородської міської ради з приводу
захисту археологічної спадщини на землях історичного значення м. Вишгорода.
На XV сесії Вишгородської міської
ради VII скликання було зачитано, затверджено та прийнято Проект рішення про звернення до Кабінету Міністрів
України та Верховної Ради України стосовно необґрунтованого підвищення тарифів на газ та інші комунальні послуги
для населення.
Зібрано підписи мешканців проти

Яка сума твоєї платіжки за тепло?

Артем ТЮТЮННИК,
депутат міськради
Питання, дуже поширене
серед вишгородців останнім
часом. А цифри ж у платіжках – чотиризначні.
Тариф розрахунку споживання теплової енергії на
1 кв. м напряму залежить
від зовнішньої температури
повітря, вартості 1 Гкал та
енергоефективності самого будинку. Зовнішню температуру, звісно, не відрегулюєш. Знизити ціни на
енергоносії ми з вами не можемо.
А от над енергоефективністю можна і треба працювати. Адже це безпосередньо впливає як на якість
отримання послуг, так і на об’єм споживання енергоносіїв, які можна зменшити до 50% – і це факт.
В умовах використання обмеженого бюджету,
з метою впровадження найбільш ефективних заходів потрібно фокусуватися на наступному завданні:
куди в першу чергу витрачати бюджетні кошти, щоб
отримати в мінімальний термін максимальну економію.
Що саме суттєво знизить фінансове навантаження на гаманці мешканців нашого міста? Як у мінімальний термін отримати максимальну економію?
Побачити те, що не бачить око, вивчити всі недоліки та реально оцінити існуючий стан будівель

допоможе програма з теплоаудиту, яка була затверджена рішенням сесії Вишгородської міської ради
наприкінці грудня 2016 р. Як розробник цієї програми вдячний депутатам і міському голові за розумний та рішучий крок назустріч «енергоефективній
громаді», який сприятиме залученню інвестицій від
міжнародних донорів.
Для вивчення проблематики постачання і використання енергоносіїв у м. Вишгороді ми почали
тісно співпрацювати з «Асоціацією енергоаудиторів
України» та «Науковою радою при Вишгородському міському голові». В результаті – програмі дано
старт, серце забилося. Застосовуючи генератор
ідей, практичний досвід та науковий підхід, ставимо
собі за мету – зробити Вишгород енергоефективним
містом зі значною часткою «зеленої енергетики».
Сьогодні відбувається величезний збір інформації з метою подальшого аналізу, що стане підґрунтям
розробки «зеленої» дорожньої карти дій для енергоощадливості нашого міста. В найближчі дні планується впровадження системи енергомоніторингу
в дитячих садочках і школах міста, і найприємніше,
що це відбувається без залучення коштів із міського
бюджету. Також активно проводиться тепловізійне
обстеження багатоповерхових будинків міста. Тож
працюємо.
У наступних номерах маю намір ознайомити читачів із найчастішими причинами втрати тепла, а також підняти важливе питання культури споживання
енергоносіїв у багатоквартирному будинку.

передання у приватну
власніть
земельної ділянки 0,8 га, розташованої
серед
щільної забудови.
Звернення
зачитане на сесії
Філюк О. В. (помічник депутата
Парчук В. Г.),
внаслідок
чого
земельну ділянку
не було передано
у приватну власність, запропоновано облаштувати там парк або баскетбольний
майданчик.
Запропоновано і затверджено на сесії міської ради «Програму підтримки
видавничої справи та формування патріотичного
інформаційного простору
на 2017 рік у м. Вишгороді». У програмі
передбачено виготовлення місцевим видавцем та розповсюдження по школах та
дитячих садочках міста літератури українського спрямування.
Ведеться розробка програми фінансування з бюджету міста на 2017 рік дитячої «Молочної кухні» (Парчук В. Г.).
Постійно наголошується на засіданнях відповідних профільних комісій і сесій про найболючіше питання для міста
Вишгорода — багатоповерхову нову забудову.
Шановні виборці! Ми завжди відкриті
до спілкування і готові до ваших пропозицій!
Постійно ведемо депутатський прийом — як у депутатській приймальні за
адресою: просп. Т. Шевченка, 2-д, оф.
402, так і з виходом до місця проживання.
Тел: (050) 332 96 34 (В. Парчук),
(067) 319 15 15 (Ю. Городиський).
Складаються акти, серед яких – засвідчення різноманітних фактів, а також
щодо необхідності надання матеріальної
допомоги, надається первинна юридична
допомога громадянам. Із ОСББ та комунальними підприємствами ведеться тісна
співпраця, спрямована на покращення
благоустрою будинків та прибудинкових
територій, що входять до виборчих округів.
Ми є не лише депутатами, а й активними громадянами нашого міста, беремо
активну участь у громадському житті,
активно співпрацюємо з місцевими ЗМІ.
За нашою діяльністю можна спостерігати
також в інтернет-мережі «Фейсбук».
З повагою до вас
Валентина ПАРЧУК,
Юрій ГОРОДИСЬКИЙ

Виконавчий комітет Вишгородської міської
ради оголошує конкурс на заміщення вакантної
посади спеціаліста І категорії апарату виконавчого
комітету Вишгородської міської ради
Вимоги:
— освіта вища (спеціаліст, магістр за спеціальністю «діловодство»);
— вільне володіння українською мовою;
— знання ПК (Word, Exel), системи електронного документообігу
«АСКОД»;
— досвід роботи в державних
установах не менше 3-ох років, досвід роботи за фахом не менше 5
років.
Особи, які бажають взяти
участь у конкурсі, подають до конкурсної комісії наступні документи:
— заяву встановленого зразка;
— заповнену особову картку
(форма П2-ДС) з відповідними додатками (трудова діяльність, автобіографія);
— дві фотокартки розміром 3х4
см;

— копії документів про освіту,
підвищення кваліфікації тощо;
— копію військового квитка (для військовослужбовців або
військовозобов’язаних);
— копію документа, який посвідчує особу (паспорт);
— декларацію про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за минулий рік за
формою, передбаченою Законом
України «Про засади запобігання і
протидії корупції».
Під час проведення конкурсу
кандидати складають письмовий
іспит.
Документи
від
бажаючих
взяти участь в конкурсі приймаються протягом 30 календарних
днів з дня оприлюднення повідомлення за адресою: м. Вишгород,
пл. Т. Шевченка, 1, І поверх, тел.
(04596) 54-554.
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Вишгород

Наш «Клерико» знову кращий
Влас. інф.
ФОТО – архів «Клерико», спеціально для «Вишгорода»

КЗК Вишгородський танцювальний
колектив «Клерико» взяв участь у Всеукраїнському дитячому вокально-хореографічному конкурсі «Моя Україна», що
проходив 25 лютого у Київському палаці

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

У Вишгородському міському Центрі
творчості «Джерело» відбувся перший етап
обласного дитячо-юнацького конкурсу виконавців сучасної пісні «Калиновий дзвін».
Відкрив його дует вокального ансамблю
«Співаночка» – Марія Ярмоленко та Софія
Лисенко, адже саме «Співаночка» у 2015 році
стала фіналістом обласного конкурсу «Калиновий дзвін». (Свого часу він був першою
сходинкою до загального визнання для нині

Конкурси

дітей та юнацтва. (Загалом у ньому виступили понад 30 колективів.)
Молодший склад «Клерико» (діти 7-10
років) із композиціями «Час чаювати» та
«Снігові забави» виборов перші місця у номінаціях «Сучасний естрадний танець» та
«Сучасний естрадно-спортивний танець».
Колектив отримав Диплом переможця, а

керівник Ольга Пінчук – Подяку від організатора – ТОВ «ПРАМ КОМПАНІ» – за плідну
працю, підтримку дитячої творчості, високий
рівень майстерності та активну мистецьку діяльність.
«Журі (голова – заслужена артистка
України Віра Поклад) відзначило виступ нашого колективу, – ділиться враженнями Оль-

га Пінчук. – Композиція «Снігові забави» здобула Гран-прі конкурсу – це перша перемога
такого рівня вихованців молодшої групи».
Нині «Клерико» готується до чемпіонату
України, який відбудеться у Києві, в спортивному комплексі «Меридіан».
Сподіваємось, виступ нашого колективу
буде успішним.

відомих усій Україні молодих талантів – Марії Рак, Василя Бондарчука, Павла Склярова,
Ольги Шандрик, Василя Демчука).
Оцінювало виступи джерелят журі – директор закладу Наталія Кисіль (голова журі),
заступник директора Оксана Миненко, керівник дитячого драматичного театру «Експромт» Альона Ананченко. Виступи учасників
розглядали за критеріями: вокальні навички;
ансамблеве звучання; артистизм; відповідність творів віковим та індивідуальним особливостям; якість фонограми, музичного супроводу; відповідність костюма і реквізиту
тематиці пісні; сценічна культура.

Спершу виступили солісти вокальних
колективів – від шести до п’ятнадцяти років.
А вже потім і колективи: ансамбль вокальної студії «Полузір’я», дует студії естрадного
вокалу «Helen-solo» – Олександра Марисик
та Ніколь Калина, колектив хорового співу
«Домісолька» та вокальний ансамбль «Співаночка».
Кожен із учасників був цікавий по-своєму.
Хтось вразив запальними піснями, хтось зачарував ліричними композиціями. І кожного із
конкурсантів зал вітав щирими оплесками.
Голова журі Наталія Кисіль подякувала
всім вокалістам та їхнім наставникам і, за-

просивши на сцену, вручила солістам і колективам Дипломи учасника першого етапу
обласного конкурсу «Калиновий дзвін».
Журі також визначило, хто представлятиме Центр творчості «Джерело» у другому
(відбірковому) турі цього конкурсу, який відбудеться 11 березня у м. Макарові. Це Дар’я
Кумко, Крістіна Бондаренко, Анжеліка Гордієнко (солістки колективу хорового співу «Домісолька», керівник Ганна Покровська), Софія Лисенко (солістка вокального ансамблю
«Співаночка», керівник Валентина Демочко),
вокальний ансамбль «Співаночка».
Побажаємо їм успішно виступити!

Калиновий дзвін «Джерела»

Добрі новини

Вишгород
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Київщина на картах XVI-XX століття

Міжнародний історикокультурний проект

Вишгородський історико-культурний заповідник
ФОТО — соцмережі, архів ВІКЗ, спеціально для «Вишгорода»

28 лютого в Державному архіві Київської області відкрито виставку «Київщина на картах XVI-XX століття»,
присвячену 85-річчю утворення Київської області. У рамках міжнародного історико-культурного проекту Вишгородський історико-культурний заповідник, колекціонер
Дмитро Піркл та Державний архів Київської області — під
патронатом Київської обласної державної адміністрації,
Київської обласної ради та Управління культури, національностей та релігій КОДА — надали увазі широкого загалу по-справжньому раритетну експозицію.
Так, вперше представлені оригінали карт, створених землемірами Київської губернії у ХVІІІ-ХІХ століттях (зберігають-

ФізкультУРА

2017 року

ся у Державному архіві Київської області), а також мапи ХVІХІХ століть, виготовлені у країнах давньої Європи — Польщі,
Нідерландах, Німеччині, Франції, Швейцарії — та надані
Вишгородському історико-культурному заповіднику (ВІКЗ)
меценатом, колекціонером Дмитром Пірклом (м. Вишгород).
А «Поштова карта Київського намісництва» (початок XIX ст.)
внесена до Національного культурного надбання України як
унікальний документ. Також ВІКЗ презентував найдавнішу
(1540 р.) «Нову карту Польщі та Угорщини» (Б. Ваповський,
С. Мюнстер), де вперше зображено Вишгород як замкове
місто.
На відкритті виставки були присутні Надзвичайні і Повноважні посли Латвії та Індії, представники посольств Польщі,

Іраку та Марокко в Україні.
Раритетні документи до 31 березня перебуватимуть у
виставковій залі Державного архіву Київської області (м.
Київ, вул. Мельникова, 40-а, сайт: http://dako.gov.ua). Виставку можна відвідати тільки з екскурсіями у робочі дні
з 10:00 до 17:00. Телефонуйте: (044) 206 74 99 або направляйте заявки на електронну пошту: archive_kv@arch.gov.ua
***
Директор Держархіву Київської області С. Каменєва та
директор ВІКЗ В. Литовченко підписали Угоду про співробітництво у сфері вивчення історії та культурної спадщини Київської області в усіх її проявах, проведення архівних виявлень,
сприяння збереженню історичних та культурних пам’яток, підготовки тематичних архівних експозицій та проведення круглих столів, семінарів, конференцій, фестивалів, уроків для
школярів тощо. Тож чекайте на інші цікаві проекти.

Масниця на лижоролерах

Старти обласного масштабу

Анатолій МИСЬКО,
голова Вишгородського ФСТ «Україна»
ФОТО — Валентина ПЕТЛІНА, спеціально для «Вишгорода»

Вишгородське фізкультурно-спортивне товариство «Україна» провело черговий
масовий захід — перегони на лижеролерах.
Ця спортивна акція відбулась на стадіоні
«Енергетик» у переддень Масниці.
Плац перед фасадом будинку КП «УФКС»
з 10:00 почав заповнюватись учасниками і глядачами цього на сьогодні екзотичного виду перегонів. І хоча 25 лютого ще повинна бути люта
зима, проте снігові замети вже перетворилися
в стікаючу воду, а сонце гріло по квітневому...
Старт перегонам відкрив суддя на лінії
«старт-фініш» Олександр Кащук. Не всім так
просто вдавалось оволодіти керуванням простим снарядом —лижеролером. Та при заході
на фінішні знаки, після 500 чи 400-метрових
пробігів, — на обличчях учасників сяяли радісні усмішки від почуття подолання невідомого.
Результати перегонів:
чоловіки — 1-ше місце — Геннадій Вербовий (інженер-проектант) 500 м пройшов зі
швидкістю 30км/год; 2-ге місце — Петро Погодін (пенсіонер) 500 м пройшов за 1 хв. 23сек.;
3-тє місце — Микола Крат (охоронець) – 3 хв.
53 сек.

33 вишгородські медалі
Іван КАРПИНА
— від імені адміністрації,
тренерської ради та батьківського
комітету районної спортивної школи
ФОТО — архів ВРКДЮСШ, спеціально для «Вишгорода»

Серед жінок: 1-ше місце виборола Оксана
Хомицька (індивідуальна трудова діячка), за
нею Марія Остапчук (підприємець); трійку замкнула 80-літня Лідія Мельникова.
У заході взяли участь 24 особи, серед них
– двоє молодших школярів.
Фінал перегонів — урочисте вручення дипломів та медалей! А потім – обід із галушками
(автор — неперевершена Лідія Мельникова).
У заходах взяв участь ансамбль «Вівтар Вітчизни» з патріотичними піснями на теми сьогодення.
Велику
допомогу у проведенні
змагань надали заступник директора
КП «УФКС» Валерій Шпак, директор
стадіону
Віталій
Клименко, старший
тренер футбольної
школи
Олександр
Черкай,
репортер
інтернету Ігор Дунайський,
рефері
змагань Олександр
Кащук, фотокореспондент Валентина
Петліна (м. Київ).

24-25 лютого пройшов відкритий чемпіонат м. Славутича з плавання. Серед запрошених були вихованці Вишгородської
районної КДЮСШ.
Чемпіонат зібрав дуже пристойний
склад учасників (команди з Києва, Броварів, Чернігова та Славутича). Розігрували
60 комплектів медалей.
Особливо цікавими ці змагання виявилися ще тому, що в них брали участь наші
наймолодші вихованці, учні 2008-09 р.н. Для
них це були перші старти обласного масштабу, перший виїзд на змагання, а також перша
ніч у готелі без мами та батька. І, як стає вже
доброю традицією, юні вишгородські спортсмени були на висоті. Впевнено виступила вся
наша команда у складі 26 учасників. У підсумку — 33 медалі, 13 із яких — «золоті».
Наймолодшу групу учасників представляли дівчата. Вихованки СК «Дельфін Свім»
під керівництвом Анни Головаченко вибороли п’ять нагород: Марія Король — «бронза»
(50 м, брас), Аріна Седова — «бронза» (50
м, на спині), Валерія Козярук — «бронза» (50
м, кроль), Олександра Костіна — «срібло»
(50 м, на спині) та «бронза» (50 м, вільний
стиль). Олександра Костіна також виконала
2-ий юнацький розряд (ура!).
18 медалей здобули плавці під керівництвом тренера Андрія Шипілова. Поліна
Сагайдак — «золото» і два «срібла», Ірина
Кожемяка — два «золота», два «срібла» та

2-й дорослий розряд. Максим Саврей — два
«золота», Максим Агудін — «золото», Денис Трофімов — «срібло», Валентин Бабич
— «золото», «срібло» і «бронза», Валентин
Тимощук, Степан Лисий, Валерія Михальченко — «бронза».
Тренер Ілларіон Манжола представив
своїх учнів у найкращому заліку. Поліна Малаховська (2007 р. н.) — три «золота», Ліза
Самойленко — три «бронзи» та «срібло».
Олександр Денисенко — «бронза», Владислав Лаврук — «золото», «срібло» та «бронза».
Так тримати! Нових успіхів і перемог! І
щирих вболівальників фізкультури і спорту
— таких, як депутат обласної ради Роман Буковський, який допоміг із виїздом команди на
змагання (автобус був дуже зручний).
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4 березня

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

За ініціативи та підтримки міського
голови Олексія Момота і настоятеля
храму Пресвятої Богородиці УГКЦ о.
Тараса Валаха напередодні 8-го березня відбулася зустріч у Благодійному
фонді «Святої Ольги» з жінками, членами громадської організації «Онкочорнобиль».

2017 року
Міський голова щиро привітав присутніх з наступаючим святом, побажав
міцного здоров’я і благополуччя в родинах та вручив продуктові набори.
В свою чергу голова організації Віктор Лук’яненко щиро подякував міському очільнику за турботу, а голова
Фонду Володимир Малишев наголосив
на продовженні такої благодійної традиції в ім’я тих, хто втратив здоров’я
внаслідок аварії на ЧАЕС.

Живемо ЗДОРОВО!

Вишгород

Благодійність
без меж
і часу

Привітання
Розпитувала Марина КОЧЕЛІСОВА
ФОТО — архів газети «Вишгород»

4 березня — 23 роки, як відбулась перша репетиція «Коралів». Здається вчора,
а вже третє покоління вихованців цього
славного хору завойовує визнання на різних теренах — місцевих, всеукраїнських
та міжнародних. Про КОРАЛову історію та
КОРАЛове майбутнє ми запитали у засновника та незмінного керівника співочого
колективу п. Лесі Потіцької.
— Пані Лесю, де народився очолюваний Вами колектив?
— У громаді собору Вишгородської Богородиці Греко-католицької церкви. Сергія
Прудка знаю ще з Історичного клубу при Будинку вчених. Коли він став священиком, то
запросив мене організувати дитячий парафіяльний хор у Вишгороді (при церкві св. Андрія
Первозванного).
Шестеро дівчат — Слава Тимошенко
(Бень), Наталка Шевченко, Оксана Новак,
Юля Дудка, Тоня (Прудко) прийшли на першу
репетицію 4 березня 1994 року. Коли я почула, як вони співають, то сказала: «Це мої
діти». Із тих пір із Академмістечка, де живу,
їздила до Вишгорода 2-4 рази на тиждень.
— А хто придумав назву?
— Тоня Прудко запропонувала назвати
хор «Коралі», бо і наш репертуар, і дівчатка
доповнювали один одного, як намистинки.
Мирослава Дудка, староста хору і костюмер в
одній особі, власноруч зробила перші костюми… вгадайте, з чого? З гуманітарки, із штор.
А кожне вбрання вийшло унікальним, бо його
творили з любов’ю і смаком.
— Де «Коралі» займалися?
— У підвальному приміщенні, де зараз
вишгородське телебачення. За дев’ять років
нам дали клас у «Джерелі», там і репетируємо
дотепер.
— Коли ви стали міським хором?
— Вишгородська міськрада дала три
ставки викладачам — і з 1997 року ми стали
муніципальним хором. До 15 дівчат приєдналися ще 15 голосочків-дзвіночків. (Серед дівчат були й хлопчики, але швидко зійшли з
дистанції через мутацію голосу.)
Через три роки ми вже демонстрували
свою творчість у Відні, на Міжнародному фестивалі ім. Франца Шуберта (до його 200-річчя). Ми співали у церкві св. Штефана: так-так,
у цьому храмі-музеї лунало «Христос Воскрес» українською!

Некругла дата

Із 2002-го року хор «Коралі» входить до
дружної родини міського Центру творчості
«Джерело»: спочатку дали клас, а потім прийняли до колективу як гурток. Але ми не дуже
вписуємося в гурткову роботу, тому що маємо
власні плани. Спасибі директору ЦТ «Джерело» Наталії Кисіль, що дає творчу свободу.
Директор міського Центру творчості
«Джерело» Наталя Кисіль: У штаті «Джерела» — чотири працівники хору «Коралі»:
художній керівник Леся Потіцька, хормейстер Оксана Твердушко (студентка 4 курсу
Київської муз. академії ім. Чайковського),
культорганізатор Ярослава Бень і костюмер
Дарія Нікітіна (три ставки — дві повні і дві по
півставки).
Біля 30 дітей співають гарні пісні, репетирують у нормальному приміщенні, прославляють Вишгород на всеукраїнських і міжнародних співочих змаганнях.

«Вишгородська Покрова».
— Такий фестиваль не міг не народитись на святій вишгородській землі. Співочі
змагання проходять у храмі із 2009 року —
дев’ятий рік поспіль. Приїздять чудові колективи з Харківщини, Полтавщини, Житомирщини, Франківщини, Львівщини, Черкащини,
Чернігівщини, ну і, звісно, Києва та Київщини.
Були навіть гості з Білорусі.
На цей рік зголосилися 23 хори, серед них
— до десятка дитячих колективів. Готуємо
фестиваль я і Костянтин Сирін, батько двох
вихованців «Коралів»: я шукаю колективи
(спілкуюсь із управліннями культури по областях України, композиторами), а він виконує технічну роботу. Роботу починаємо за рік,
цього ми навчилися на міжнародних фестивалях: все організовувати завчасно.
— А Свято Матері. Це Ваш, як зараз кажуть, проект?..
— Ну, це скоріше заслуга Президента

КОРАЛові іменини
У 2003 році ми вибороли перше місце
на фестивалі-конкурсі у Відні (Австрія). А до
того, наприкінці 1990-их, брали участь у Всеукраїнському фестивалі ім. Кирила Стеценка.
Вибороли перше місце за складний літургійний твір «Благослови, душе моя, Господа».
— Де побували наші вишгородські соловейки?
— В 11 країнах світу — у «Коралів» 15
виїздів: до Німеччини (тричі), Австрії (двічі), Угорщини, Словаччини, до Чехії, Румунії,
Франції, Литви, до Польщі (чотири рази тільки на фестивалі «Лемківська ватра»), Бельгії,
Ватикану (до 20-річчя «Коралів»). Їздили на
запрошення української діаспори та брали
участь у різних конкурсах. У Бельгії — два
перших місця вибороли середня і старша групи, у Словаччині у фольклорі — перше місце,
у духовній музиці — третє.
— Який у «Коралів» репертуар?
— У нас біля 300 творів, веснянки, обжинки, купаьні піснеспіви, колядки-щедрівки, є вистави до Миколая та літургійні твори,
стрілецькі, повстанські, козацькі, народні псіні
(лемківського субетносу, зокрема). «Коралі»
виконують літургію Івана Златовустого, чин
вінчання — неймовірно складні речі.
— Чимало хто вважає, що серед головних здобутків хору «Коралі» —фестиваль

України, бо введено за його Указом. Свято
Матері — в другу неділю травня — на міському рівні у Вишгороді спочатку відзначали у
Церкві бога Живого (там гарний зал), потім
— у сквері на вул. Шкільній біля гімназії «Інтелект». Хор «Коралі» готує чудову програму,
ігри, конкурси. Так малеча привчається вшановувати матерів та бабусь і гарно відпочивати.
— Хори до «Вишгородської Покрови»
мають бути добре підготовленими, бо журі
серйозне...
— Сценарист, письменниця, поетеса Софія Майданська (голова), два професори Київської консерваторії та композитори — Ганна
Гаврилець і Віктор Степурко, фольклорист-народознавець Ніна Михайлишин, заслужений
діяч мистецтв, журналіст (радіо «Культура»)
Катерина Божко, ректор Трьохсвятительської
семінарії УГКЦ о. Петро Жук.
У програмі — академічний і народний
спів, беруть участь і професійні, і самодіяльні
хори, на які так багата наша співоча земля.
Такі перли! Така сила народна! Степові пісні
та гірські переливи, вранішній туман над Дніпром і морська хвиля, сум і радість — все є в
українській пісні.
— Фестиваль традиційно проходить у
соборі Вишгородської Богородиці…

— …де люб’язно надають приміщення
церковна громада УГКЦ й о. Тарас Валах. Я
із 1968 року працюю із хорами, тож можу поцінувати, яка в храмі розкішна акустика. Спасибі всім, хто помагає проведенню фестивалю,
насамперед старшим дівчатам із «Коралів»,
їхнім батькам і оргвідділу міської ради.
— Що у планах «Коралів» на цей рік?
— Концертно-виконавську діяльність плануємо самі. На чудові вірші Марії Підгірянки з
Івано-Франківщини Евеліна Басова написала
музику. «Коралі» виконують 16 творів Підгірянки. Наприкінці квітня ц. р. їдемо на запис
до Івано-Франківська — і менша група (віком
5-6 рочків) теж. До слова, на Святого Василя «Коралі» їздили у селище Криворівне Івано-Франківської області. Там по селу водили
Маланку свою, як на Київщині, а також Козу
(там обряду Кози немає), брали участь у фестивалі. Тобто не лише з місцевими обрядами
познаомились, а й показали свої.
— Ну, і насамкінець поділіться, про що
мрієте?
— За моє творче життя працювала у 12
хорах. Ставки були завжди мізерні. Зараз
трохи підвищили зарплатню. Хормейстер
«Коралів» працює тричі на тиждень: раз — з
малою, раз — з основною групою. Та головне,
щоби було четверте покоління співаків наших.
Щоби була злагода між ними. Щоби допомагала міськрада та раділа Вишгородська громада.

Живемо ЗДОРОВО!

Вишгород
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Зиму проводжали, Весну
зустрічали, Галерею забажали
— для супер-талантів
(Початок на стор. 1)
Щоб разом із сонячним промінням прийшло в душі очищення й
оновлення, надія та наснага.
А на площі танцював вишгородський театр «Фаєр-шоу» — і не відірвати очей було від вогняних фігур,
що розрізали темряву.
Побажання майстринь і художниць
Людмила Болдирєва, Люд-

мила Бордікова, Ліна Женавчук,
Марина Щербина, Тетяна Онуфрієва, Юлія Века, Олена Палюк,
Марина Варченко, Ксенія Ковальова: — Відчувається Прощена
неділя, всі дуже доброзичливі.
Гей, МІСТО, тобі вже давно потрібна Галерея, щоб нам було де
виставляти нашу творчість і творчих друзів запрошувати. Соцмережі з такою кількістю Талантів не
вправляються.

ФОТО — Андрій МАКСІМОВ, «Вишгород»

Колодій

Наші медики в Попасній на Луганщині

У середині лютого, на запрошення мого
товариша, ми, команда медиків — Максим
Макаренко (лікар-стоматолог), Сергій Петрик
(дитячий хірург), Олексій Голубенко (дитячий
ортопед-травматолог), Олена Горопко (педіатр) за підтримки Вишгородського міського
голови Олексія Момота вирушили в місто
Попасна, у Попаснянську ЦРЛ (зона відповідальності ОТУ «Луганськ»). Там надають
медичну допомогу
військовослужбовцям
Збройних сил України, правоохоронних органів та цивільному населенню.

Попри складні погодні умови та сильний мороз, нашу команду зустріли тепло, щиро і привітно, як це притаманно українцям. На станції
у Костянтинівці нас чекали доброволець Ігор
Буйвол з Тамілою Данилевською на автівці з
гербом ПДМШ ім. М. Пирогова. Дорога до місця призначення — близько півтори години, що
минули зовсім непомітно за розмовами про подальші плани.
Від місця нашої тимчасової локації до позицій ворога — трохи менше кілометра. Проте
цей факт жодного з нас не лякав, навпаки —
сприяв згуртованості, відповідальності й організованості.
Наша місія полягала в обстеженні 1 500 дітей дошкільного і шкільного віку — вихованців
дитсадочків і шкіл. Проте двох діб, що були нам
відведені, вистачило для повноцінного обстеження лише 300 дітей. Власне, тому найближчим часом, у березні, наша команда лікарів
повернеться до Попасної на більш тривалий термін, аби завершити це завдання.
З перших хвилин перебування в лікарні ми
одразу взялися за справу. Намагалися не втратити жодної хвилини.
Відзначу організаторські здібності волонтерів, які сприяли нашій злагодженій роботі. Не
можу не згадати журналістів редакції столичної
газети «День» Артема Сліпачука та Валентина
Торба. Маючи великий досвід роботи в різних
точках зони АТО, вони допомогли оперативно
та раціонально спланувати й організувати нашу
медичну локацію. Надали практичну допомогу,
поділилися власними знаннями та корисними
порадами. Це було вагомою підтримкою у роботі нашого медичного складу. Рівень підготовки
цих чоловіків настільки високий, що жоден із
нас навіть не мав сумніву: перед нами волонте-

ри. Лише дорогою до Києва, куди ми вирушили
одним потягом, виявилося, що вони журналісти.
Вочевидь, наші співвітчизники — найбільш чуйні
люди, готові подати руку допомоги ближньому у
будь-якій ситуації.
Прибувши до першої за списком школи, ми
були приємно здивовані зовнішнім виглядом
учнів: вони були одягнуті у красиві охайні вишиванки. Сміливо можна сказати, що Донбас — це
Україна, і не інакше.
Довелося багато дорогоцінного часу провести в дорозі, пересуваючись із лікарні у школи,
звідти — в дитячі садочки. Новина про те, що до
Попасної завітали лікарі зі столиці, поширилася
не лише містом, а й околицею – за лічені години.
Мами приходили з дітлахами абсолютно різного
віку, аби хоч поглянули, хоч хвилинку уваги приділили їхнім дітям.
І нам таки вдалося оглянути кожного бажаючого, не відмовити жодній матусі чи бабусі. А
винагородою за справу, котрою ми займалися
щодня, стали щирі посмішки, тихе «спасибі» та
очі, сповнені надії на мир і віри в добро. Заради
цього хочеться допомагати людям. І надзвичайно приємно відчувати, якою важливою є твоя
професія і місія. Такий досвід дуже корисний для
кожного лікаря, як для громадянина та людини.
Сергій Петрик (дитячий лікар-хірург ПДПШ
та медичної мережі «Добробут») — кремезний
чоловік, який у спілкуванні з дітьми використовує арсенал із «аптечки доброти». Такий підхід — те, що треба, і не лише для дітей, а для
дорослих, часто затьмарених навіяним страхом
про «бандерівців».
«Серед вад, які я виявив у маленьких мешканців Попасної, вразила велика кількість хірургічної патології у дітей старшого віку, яку можна
було б визначити раніше. При цьому ефективність навіть хірургічного лікування в такому випадку значно би зросла, — говорить Сергій. – З
перших днів роботи я зрозумів, що дитячі спеціалісти тут потрібні не менше, ніж дорослі, адже
в містечку, де вже третій рік поспіль тривають
воєнні дії, проживає біля 1 500 дітей, які фактично залишилися не те що без планових профілактичних оглядів, а й без якісної фахової допомоги
вузьких дитячих спеціалістів, більшість із яких
просто виїхали.
За час роботи на прийом приходило багато
дітей із батьками, котрі скаржилися, що в місті
немає лікарів, коштів на поїздку до сусідніх міст
їм бракує, тому лишаються один на один із багатьма захворюваннями».
Олена Горопко (клінічний ординатор Національної медичної академії післядипломної освіти
імені П. Л. Шупика): «Ми були в Попасній усього
два дні, але, здається, прожили там маленьке
життя. Було багато нових знайомств із чудовими
людьми, з якими, здалося, знайома дуже давно.
Звичайно, було страшно. Я їхала туди вперше і не знала, що на мене чекає. Я ніколи не бачила війни, не чула, як вибухають боєприпаси,
тому головна війна під час перебування в АТО

була в моїй уяві, зі страхами, які вона продукує
і змушує прислухатися до кожного звуку. Періодично стріляли з автоматів, на що я, можливо,
навіть і не звернула б уваги, будучи не в зоні
АТО, але все ж це нагадувало про те, де ти є і
що тут відбувається.
Щодо безпеки – нам дуже пощастило. Нас
постійно супроводжували. Та все ж у зоні АТО
ніколи не можна сказати напевне, в який момент
обірветься тиша.
Осіб, які б кричали, що ми «бандери» і «розпинаємо маленьких хлопчиків», не зустріла.
Першими місцевими були працівники Попаснянської ЦРЛ. Переважна більшість привітно нас
зустрічала або принаймні відвертої агресії (як у
гостросюжетних відео, спрямованих на розпал
ворожнечі) не проявляла. З медсестрами, які
допомагали нам проводити профогляд, за шість
годин безперервної роботи ми майже потоваришували».
Олексій Голубенко (дитячий ортопед-травматолог ОХМАТДИТу): «Я — новий член ПДМШ,
і це моя перша поїздка. Спонукало бажання не
бути осторонь і зробити хорошу й важливу справу. Тим паче, що, як кажуть, чужих дітей не буває!
Місцеве населення в певному сенсі морально та матеріально виснажене, проте відчувається і характерний «український оптимізм». Тут
згадується крилата цитата про те, що головним
багатством України є люди. І це, безперечно,
правда. Якщо брати до уваги всіх дорослих, з
якими ми спілкувалися під час поїздки, то можна
сказати, що від жодного з них не відчувалось негативу. Більшість — у надії на краще! Стосовно
дітей — я з упевненістю можу зазначити, що це
найоптимістичніша частина населення. Також
хочу сказати про значну підтримку волонтерів,
у тому числі закордонних. Про це свідчать резервуари з чистою питною водою та з ембле-

мою волонтерської організації, нова система
водопостачання лікарні, матеріали медичного
застосування, подаровані тими чи іншими організаціями».
Максим Макаренко (канд. мед. наук, лікар-стоматолог центру сімейної стоматології
«iStomatolog»): «Я оглянув майже 300 дітей і був
приємно та несподівано вражений: лише за кілометр триває війна, поряд звуки вибухів, пострілів, а батьки, попри всі труднощі, небезпеку, все
ж цікавляться здоров’ям і лікуванням своїх дітей.
Власне, як і самі діти: вони підходили до мене,
стоматолога, із задоволенням та посмішкою. Погодьтесь, що дитячий сміх і посмішка не можуть
лишити байдужим.
Звісно, це не столиця. Тут зовсім інші проблеми, складнощі та труднощі. Але всі люди
згуртовані, роблять спільну справу, допомагають та підтримують один одного. Це дуже чудово, це і є нормальні суспільні відносини.
Що стосується діточок, майже всі вони сановані, є деякі вади з прикусом, але все це, як-то
кажуть, можна виправити з часом.
Деякі батьки та вчителі, вихователі досі телефонують та консультуються, що дуже приємно. Це свідчить про те, що лікарі там потрібні, що
наша добровольча місія, яка планується і надалі,
є корисною для мешканців Луганщини.
Волонтерством я займаюсь із 2014 року,
а залучив мене до цього Олексій Момот. Він,
власне і цього разу посприяв своєю допомогою
та підтримкою. Велика вдячність йому за це від
мене особисто та від моїх колег-лікарів з ПДМШ.
Це мій перший проект — і можу точно сказати,
що не останній. Окрема вдячність організаторам
за теплий прийом. Нам хочеться робити ще більше добрих справ.
Сказав мудрець:
Живи, добро звершай!
Та нагород за це не вимагай.
Лише в добро і вищу правду віра
Людину відрізня від мавпи і від звіра.
Хай оживає істина стара:
Людина починається з добра».

ФОТО — архів авторів, спеціально для «Вишгорода»
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ЗВЕРНЕННЯ Вишгородської міської ради щодо збільшення
оплати праці у сфері охорони здоров’я, збільшення медичної субвенції
Державного бюджету на 2017 рік

Додаток до рішення
Вишгородської міської ради
від 24 лютого 2017 р.
№ 21/32

(Початок на стор. 1)

Головною метою даного рішення є привернення уваги органів влади та суспільства
до проблем оплати праці медичних працівників та підвищення престижу професії лікаря, звернення до Уряду та Парламенту з
метою негайних дій!
Наразі оплата праці переважної частини працівників галузей бюджетної сфери,
в тому числі сфери охорони здоров’я, здійснюється на основі Єдиної тарифної сітки
розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій
окремих галузей бюджетної сфери (далі
— ЄТС). Формування схеми посадових
окладів працівників здійснюється на основі
мінімального посадового окладу (тарифної
ставки) працівника І тарифного розряду
ЄТС та відповідних тарифних коефіцієнтів
за тарифними розрядами ЄТС. Віднесення
посад (професій) працівників до відповідного тарифного розряду ЄТС здійснюється на
основі таких критеріїв: професійно-кваліфікаційного рівня посади (професії) та складності, відповідальності виконуваної роботи.
При віднесенні посад (професій) працівників різних бюджетних галузей (охорони
здоров’я, освіти, культури та інших) до відповідних тарифних розрядів ЄТС застосовані єдині підходи до кваліфікації працівників
та складності виконуваних робіт.
Незважаючи на те, що з 1 січня 2017
року Законом України «Про Державний
бюджет України на 2017 рік» встановлено

мінімальну заробітну плату в розмірі 3200
грн, посадові оклади працівників бюджетної сфери, включаючи медичних працівників, розраховуються, виходячи з розміру
посадового окладу працівника 1 тарифного
розряду Єдиної тарифної сітки, встановленого у розмірі прожиткового мінімуму для
працездатних осіб на 1 січня календарного
року (1600 грн).
Законом України «Про оплату праці»
встановлено, що розмір заробітної плати
працівника за повністю виконану місячну
норму праці не може бути нижчим за розмір
мінімальної заробітної плати (3200 грн).
Так, виходячи зі змісту вищезазначених нормативно-правових актів, працівники некваліфікованої праці (прибиральники,
сторожі, двірники тощо) та висококваліфікований персонал (лікарі, медичні сестри,
фельдшери тощо) отримуватимуть з урахуванням доплат і надбавок практично однакову заробітну плату.
Саме тому питання оплати праці медичних працівників є актуальним та потребує
комплексного вирішення таких проблем:
1. Незабезпеченість бюджетними коштами фонду оплати праці закладів охорони здоров’я, що унеможливлює підвищення
заробітної плати та її диференціації згідно з
єдиною тарифною сіткою.
2. «Зрівнялівка» в оплаті праці працівників медичної галузі.
На сьогодні молодший медичний пер-

сонал та лікарі мають практично однакову зарплату. Лікар-інтерн має таку ж саму
зарплату, як і прибиральниця, доки не заробить собі три роки стажу. Також мінімальну
зарплату має й медсестра — випускниця
медичного коледжу.
У зв’язку з недостатнім рівнем фінансування керівники медичних закладів не в
змозі реалізувати на практиці рекомендації
Кабінету Міністрів України щодо недопущення «зрівнялівки» в оплаті праці шляхом
встановлення спеціалістам та фахівцям галузі доплат, надбавок, премій, що викликає
обурення та невдоволення знецінюванням їх
праці.
3. Економія бюджетних коштів у закладах охорони здоров’я на виплату заробітної плати, зокрема шляхом скорочення чисельності (штату) працівників, переведення
працівників на роботу на умовах неповного
робочого часу (0,25, 0,5, 0,75 ставки), систематичне (масове) надання працівникам
відпусток без збереження заробітної плати,
скасування доплат та надбавок без фактичної зміни істотних умов праці тощо.
Повністю нівельовано підвищення посадових окладів від 15 до 80% працівникам
охорони здоров’я за особливі умови праці,
обумовлені специфікою діяльності медичної
галузі, а саме — за оперативне втручання,
за керування санітарним транспортом, у
зв’язку зі шкідливими і важкими умовами
праці (працівникам інфекційних, психіа-

тричних, наркологічних закладів, станцій
(відділень) швидкої медичної допомоги,
протитуберкульозних закладів, лабораторій, патологоанатомічних відділень, а також
працівникам закладів охорони здоров’я, які
працюють з ВІЛ/СНІД та інш.) Рівень зарплат може вирішити багато проблем у медичній галузі і — за відсутності термінового
дофінансування — призвести до кадрового
дефіциту медичної галузі.
Отже, для забезпечення справедливої та
гідної заробітної плати Вишгородська міська рада звертається до Прем’єр-Міністра,
Голови Верховної ради України, народних
депутатів України з вимогою:
1. Внести зміни до додатку 2 Постанови
Кабінету Міністрів України від 30.08.2002р.
№ 1298 щодо встановлення більш високих
тарифних розрядів Єдиної тарифної сітки
розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій
окремих галузей бюджетної сфери — працівників сфери охорони здоров’я.
2. Провести розрахунки фактичної потреби бюджетного фінансування для забезпечення у повному обсязі фонду заробітної плати працівників закладів охорони
здоров’я, підготувати, внести на розгляд
та підтримати проект Закону України «Про
внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет на 2017 рік» у частині збільшення медичної субвенції.
Секретар ради Т. БРАЖНІКОВА

Про внесення змін до рішення Вишгородської міської ради № 2/11 від 14.12.2015 року
«Про звільнення від сплати земельного податку»
Рішення від 21 лютого 2017 року № 21/3
Керуючись ст. ст. 7, 12, 30, 282, 284 Податкового кодексу України, ст. ст. 25, 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», міська рада ВИРІШИЛА:
1. Внести зміни до рішення Вишгородської міської ради № 2/11 від 14.12.2015 року

«Про звільнення від сплати земельного податку» із змінами та доповненнями, внесеними рішенням Вишгородської міської ради №
5/12 від 28.01.2016 року та викласти пункт 2
в новій редакції:
«2. Звільнити від сплати земельного податку державні підприємства, установи, організації на території Вишгородської міської

ради, які повністю утримуються за рахунок
коштів державного бюджету.
Звільнити від сплати земельного податку
державні підприємства, установи, організації
на території Вишгородської міської ради, які
частково утримуються за рахунок коштів державного бюджету та здійснюють основний
вид господарської діяльності з допоміжного

обслуговування водного транспорту (КВЕД
52.22)».
2. Виконавчому комітету Вишгородської
міської ради забезпечити направлення копії
цього рішення Вишгородській ОДПІ ГУ ДФС
Київської області».

спроба втручання в редакційну діяльність,
контролю за «інакомислієм» і тотальної цензури з боку міського голови. Здавалось би,
після цього засідання можна було б поставити крапку в прикрому «непорозумінні».
Проте, на жаль, як показали подальші події,

ваних засобів масової інформації» вона так
само є незаконною.
Та коли йдеться про власні ненаситні бажання, то нашому тимчасово обраному керівництву, схоже, не до дотримання законодавства України. На меті – звільнення діючого

Нагадаємо принагідно депутатам, яким
знову належить голосувати, що такі права
у міської ради відсутні з 1 січня 2016 року з
набуттям чинності нової редакції п. 8 ч. 1 ст.
26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні». Ці дії міського посадовця так
само грубо суперечать ст. ст. 14, 15, 19, 34
Конституції України, ч. 2 ст. 14 Закону України «Про реформування державних і комунальних друкованих засобів масової інформації», ст. 23 Закону України «Про друковані
засоби масової інформації (пресу) в Україні»,
ст. 5 Закону України «Про інформацію», ст.
ст. 23, 78 ГК України та ст. 10 Європейської
Конвенції з прав людини.
А п. 2 ч. 1 ст. 25 Закону України «Про
запобігання корупції» прямо забороняє сільським, селищним та міським головам входити до виконавчих чи контрольних органів
підприємства або організації, що належать
державі чи територіальній громаді.
Щодо ненадходження до читачів восьмого номера газети «Вишгород» до редакції
приходили і дзвонили з Шолуденка, 7 кв. 98,
просп. Шевченка, 5 кв. 120, просп. Мазепи, 5
кв. 53, просп. Мазепи, 13/9 кв. 15, вул. Хмельницького, 8, Шолуденка, 3, просп. Мазепи, 7,
вул. Кургузова, 1-а, корп. 3. На Кургузова,
3-а і 3-б газета з’явилась у поштових скриньках квадратно-гніздовим способом – через
під’їзд. Інформували про відсутність газети у
поштових скриньках на Кургузова, 4-а та 4-б.
На Симоненка, 5 у першому під’їзді мешканці
кв. 6 побачили один примірник «Вишгорода»
№ 8’2017 на вікні, а мешканець кв. 66 (сьомий під’їзд) просив сина купити газету, бо не
знайшов її у своїй поштовій скриньці.
Сподіваюсь, нового повторного масового
«викрадення з поштових скриньок» номера
газети «Вишгород» вже від 04.03.2017 р. не
станеться. Принаймні, в це хочеться вірити.
Оскільки Вишгород належить до високоосвічених міст і його мешканцям важко повірити
в якусь капосну діяльність різних «барабашок» та «домових».

Міський голова О. МОМОТ

Пряма мова
Марина КОЧЕЛІСОВА
ФОТО – О. БОВА, спеціально для «Вишгорода»

До порядку денного другого засідання
чергової 21-ої сесії міськради, яке відбулося 24 лютого, було внесено 25 питань. 23
депутати і міський голова без дебатів додали ще два пункти та взялися до їх розгляду.
Зо два десятки земельних питань стосувалися вишгородців. Одне – дозвіл на
оформлення документів на постійне користування міського фізкультурно-спортивного
управління земельною ділянкою – зняли з
розгляду. Депутати не затвердили проект
із землеустрою ТОВ «Оцінювач», не внесли змін до рішення, що стосувалося ТОВ
«Електронні інновації» та не надали дозволу
на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в постійне користування КП «Координаційний центр з будівництва та земельних питань Вишгородської
міської ради».
Одноголосно підтримали звернення до
керівництва держави щодо збільшення медичної субвенції Державного бюджету на
2017 рік (чит. на стор. 1, 8). І так само одноголосно – без жодного заперечення – сприйняли інформацію про те, що проект рішення
про внесення змін до Статуту КП «Редакція
газети «Вишгород» знято з розгляду.
Враховуючи, що попереднє число газети «Вишгород» №8 від 25.02.2017, як
з’ясувалося, дійшло не до всіх, нагадаю, що
йшлося про незаконне намагання керівництвом Вишгородської міськради «переписати» Статут видання — протиправну спробу
приборкати газету, яка насмілилася повірити
в демократію й свободу слова, та не менш
протиправну спробу скоротити посаду головного редактора. Однак міські депутати дослухались до висновків незалежних юристів,
експертів і журналістів про те, що голосування за незаконні рішення – честі їм не зробить.
До речі, це вже третя за останні півроку

У планах «гаранта» —
приборкання норовливої

Олексій Момот не розпрощався із намірами
перетворити видання в «ручне» і повністю
підконтрольне собі. Всупереч усім аргументам він наголосив, що на КП «Редакція газети
«Вишгород» все одно очікує реструктуризація, хоча в рамках Закону України «Про реформування державних і комунальних друко-

керівника редакції газети «Вишгород» Марини Кочелісової та призначення нового, більш
контрольованого, а також введення нового
одноособового органу керівництва підприємством – міського голову, протиправно наділеного як правами засновника, так і організаційно-розпорядчими функціями керівника.

Вишгород
Віктор КІР’ЯНОВ
Проблема сміття не так вже «не на часі», як здається. Технології в харчовій та інших індустріях давно вирвалися вперед, часом упаковка займає більше місця,
ніж сам продукт або товар. У той же час спосіб утилізації сміття не змінився з радянських часів. Результат:
кількість сміття зростає в геометричній прогресії. Стрімко погіршується екологія. Є вже і політичні наслідки. Наприклад, рейтинг колись успішного мера Львова опустився до «сміттєвого» рівня після пожежі на міському
звалищі. Дорогу львівським сміттєвозам блокують жителі по всій Україні — і їх можна зрозуміти!
Якщо хтось бував у Підгірцях на Київщині, то бачив, яка
екологічна катастрофа нависла над цим селом через єди-

Банк ідей
ний полігон побутових відходів столиці, що розташований
поруч. Воду з криниці пити заборонено; постійний смердючий запах; мертві птахи, що наїлись суміші відходів їжі та
хімії; поруч мертві лисиці, які отруїлися м’ясом цих птахів.
Околиці села завалені сміттям зі самоскидів, водії яких не
побажали сплатити прийом сміття полігоном. Бетонний котлован полігону (глибиною 50 м) давно заповнений, мало
того, над селом височіє 15-метрова гора відходів, готових
обрушитися. Скажіть, хто хоче жити поруч!
Але звалищами проблема не обмежується. Ліси та
яри навколо Києва перетворюються в нелегальні смітники
і депозит будівельних відходів. А, наприклад, у Вишгороді
спритні мешканці приватного сектору та працівники супермакетів вивозять машинами та візками побутове сміття у
двір по вул. Набережній, 2, періодично влаштовуючи з нього
гору заввишки до двох метрів!

Сепарація сміття
Не все в Україні погано зі збором зміття. Підприємства
здають у переробку, в залежності від профілю, макулатуру, поліетилен, металобрухт. Працюють пункти прийому
вторсировини. В деяких магазинах та установах приймають
на утилізацію батарейки. В деяких гаражних кооперативах
збирають відпрацьоване моторне масло, а ресторанах —
олію. Передові ОСББ в Києві намагаються йти в ногу з часом і розділяти сміття.
На цьому здоровий глузд закінчується. Фірмам, що займаються вивезенням сміття, невигідно робити по кілька
ходок, тому вони забирають розділене сміття за один раз і
везуть на сміттєпереробний завод. Там у нелюдських умовах працівники сортують перемішане (раніше розділене!)
сміття. Щось іде на рециклінг, решту спалюють «на радість»
місцевим жителям.
А як справи у нас у Вишгороді? На облаштованих майданчиках стоять 2-5 контейнерів, у які люди кидають змішане сміття. Вода з них після злив і при перевантаженні
відходів у сміттєвоз розтікається по асфальту смердючими
потоками. Є майданчики з навісами. Та простір під ними погано провітрюється і недоступний людині середнього зросту. Законослухняні мешканці не ризикують «пірнати» в цей
смердючий простір, щоб дістатися контейнерів, а залишають пакети поруч. Справу довершують ворони, дикі собаки,
самодіяльні сортувальники сміття з числа маргіналів. Поруч
виростають і звалища негабаритного сміття. Час від часу
комунальники проводять толоки («суботники»). Дивитися
без співчуття, як імпровізовані вантажники затягують у кузов трактора гори непідйомного непотребу, — неможливо!
Читачі скажуть: а до чого тут мешканці Вишгорода? Ми
чесно й справно виносимо сміття. Далі — проблема комунальників і підприємств його своєчасно утилізувати! Врештірешт, ми за це платимо! Так, але не так. Цю проблему
можна й потрібно розв’язати лише спільними зусиллями —
розділенням сміття кожним мешканцем із самого початку.
По-перше, необхідно створити умови для роздільного
збору сміття. Придбати спеціалізовані контейнери для рециклінгу (збору скла, макулатури, пластику) з вузькими отворами — це перешкоджатиме потраплянню сюди «решти»
сміття; нанести на тару відповідне маркування; наклеїти
коротку інструкцію.
Існуючу тару для біовідходів (картопляні очистки тощо)
— обладнати кришками для ізоляції від води і відмовитися
від навісів. По місту розставити контейнери для негабаритного та будівельного сміття так, щоб зручно було забирати
їх спеціальною машиною без допомоги вантажників. Згодом, коли народ долучиться до культури сепарації сміття,
можливо започаткувати розділення харчових та інших видів
відходів. КП «Благоустрій», наприклад, із харчових відходів,
листя і піску з вулиць може виробляти органічне добриво
для власних потреб (клумби) і на продаж.
По-друге, потрібно окремо вивозити сміття. Сміттєвози
цього робити не стануть. І не треба! Приватні підприємці можуть взяти це на себе. Наприклад, ті, хто вже займається
збором вторсировини в місті.
По-третє, необхідна роз’яснювальна робота серед населення. І тут недостатньо статей у газеті чи роликів на телебаченні. Міські депутати — за допомогою майстрів КП «УК»,
старших будинків, волонтерів — на мажоритарних округах
організують роз’яснювальні збори для мешканців. Слід також ввести невеликий навчальний курс у школах, показ тематичних слайдів, мультфільмів: діти більш сприйнятливі до
інновацій і впливатимуть на батьків.
По-четверте, слід запровадити контроль за виконанням
правил із розділення сміття. Багато наших громадян бували
в Європі і морально готові прийняти нові правила. Але багато й інших. Тут має бути залучена муніципальна поліція,
яка би попереджала і, у важких випадках, штрафувала би
«несвідомих» громадян.
Також доречно залучати громадськість, волонтерів із
молоді, які виявлятимуть порушників. Побачили у вікно сусіда, що напаскудив, — зробіть зауваження! Якщо він не
реагує — дзвоніть у поліцію, «прославляйте» в газеті і на телебаченні. Загалом, необхідно створити тренд, коли смітити
собі під носом стане не модним і до того ж — накладним.
Я описав найпримітивнішу схему організації роздільного
збору сміття. Тут потрібна міська програма заходів на декілька років, певні витрати, робота з людьми, бажання активної частини громади допомогти владі і комунальникам.
Для початку варто впровадити сепарацію сміття «в окремо
взятому дворі». За результатами можна вносити корективи,
розповідати й показувати людям переваги однієї зі сторін
нашого європейського вибору.
Від редакції. Ми звернулися до міських комунальників
і отримали інформацію про те, що над відповідною програмою працюють, у ній будуть запропоновані для втілення в
життя кілька різних ідей. Тож далі — буде. І буде чисто.

4 березня
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Ремонт – влітку!
Марія Макарівна, вул. Н. Шолуденка, 5
МИ живемо у бетонних стінах — і звук розходиться лунко. Лежачі хворі, маленькі діти, та й ми, пенсіонери, часто потерпаємо від
нещадного шуму: здається, що свердлить прямо у мозок. А ще ж є
люди, які відпочивають після нічної зміни!
Зрозуміло, що, за всіма правилами і законами, в робочі дні ремонтувати можна. А по-людськи?! Пропоную прийняти таке рішення,
щоби ремонти в квартирах робили влітку, коли більшість людей — на
вулиці, на пляжі, на дачах-городах, коли дітки з мамами і бабусями
гуляють на свіжому повітрі.

Календар

Дати березня
3 березня — Всесвітній день письменника
5 березня — Всесвітній день дитячого ТБ і радіомовлення
6 березня — Всесвітній день боротьби з глаукомою
8 березня — Міжнародний день прав жінок і миру.
Відзначається щорічно згідно з рішенням Генеральної Асамблеї
ООН А/RES/32/142 від 16.12.1977 р.
9-10 березня — день народження/смерті Тараса Шевченка (1814-1861), українського поета, письменника, художника,
мислителя

Подія

ПИСЬМЕННИК ПЕРЕДАВ КНИЖКИ
ДО БІБЛІОТЕК РАЙОНУ

Влас. інф.
ФОТО — прихильники письменника, спеціально для «Вишгорода»

Сьогодні, 2 березня 2017 р., відомий український письменник,
поет-пісняр, журналіст і публіцист Олександр Балабко привіз до
Вишгородського міського Центру творчості «Джерело» та передав
шкільним бібліотекам Вишгородщини понад 300 книжок із власної
бібліотеки: поетичні та прозові збірки і видання з мистецтва...
У «Джерелі» саме проходила нарада директорів навчальних закладів Вишгородського району — і для освітян та бібліотекарів шкіл приємним сюрпризом стало спілкування з живим класиком, якого, до речі,
чимало хто з них знає через творчу вітальню Будинку вчителя у Києві.
Розповідь про не всім відомі сторінки з життя Миколи Гоголя та літературна вікторина (з призом — власноруч підписаною автором раритетною вже книжкою про сакрального українця) надовго запам’ятається
учасникам наради.
Респект організаторам зустрічі — зав. районним відділом освіти Тетяні Форощі та директору ЦТ «Джерело» Наталії Кисіль! Бо Олександра
Васильовича знаю особисто — а щоразу дізнаюсь щось нове із його
виступів. Він ще й гумористичне оповідання прочитав — з поетичною
назвою, так артистично, що оплески довго не вгавали.
Присутні висловили побажання зустрічатися ще не раз — на районному методичному об’єднанні вчителів української мови й літератури,
на відкритих уроках тощо. Олександр Балабко, що досліджує життя
відомих українців, спілкується з творчою молоддю та входить до журі
багатьох мистецьких конкурсів. Докладніше про нього — чит. у Вікіпедії,
а про захід, що відбувся у Вишгороді, — див. фото на сайті газети..

Вітання

У березні відзначають
дні народження
2 березня – Олексій Сергійович РАЧИНСЬКИЙ, заступник міського голови
12 березня – Наталія Миколаївна УНУЧКО, завідувач сектору
контролю надходжень до міського бюджету
17 березня – Галина Петрівна ЛИТВИНЕНКО, завідуюча ДНЗ
«Ластівка»
20 березня – Марина Гурамівна МЕЛЬНИК, депутат Вишгородської міської ради VII скликання
23 березня – Юлія Сергіївна ОДНОРОГ, спеціаліст оргвідділу.
Щиро вітаємо, шановні іменинники!
Зичимо плідної праці задля процвітання міста і добробуту його
мешканців.
Нехай кожен день приносить вам приємні несподіванки, душевний комфорт та гармонію. Щастя вам, родинного благополуччя, миру
на нашій благословенній землі!
Міська рада, міськвиконком,
редакція газети «Вишгород»
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Високошвидкісний Інтернет МТМ. Тел.: (093) 366-16-66; (095) 545-15-33; (098) 201-22-66
ПОНЕДІЛОК, 6 БЕРЕЗНЯ 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 - 4»
11:00, 12:25, 12:55
«Мiняю жiнку - 4»
12:20 Налаштування
нових параметрiв
супутникового мовлення
телеканалу 1+1
14:45 «Слiпа»
15:45 «Мольфар»
17:15 Т/с «Кохання проти
долi»
21:00 Т/с «Життя пiсля
життя»
22:00 «Грошi»
23:15 Т/с «Як уникнути
покарання за убивство»
UA:ПЕРШИЙ
6:00, 07:00, 08:00, 15:00,
21:00 Новини
06:25, 23:00 Золотий
гусак
09:00 ПРОФIЛАКТИКА
15:20 Фольк-music
18:15 Новинний блок
18:50 Що там з

Євробаченням?
19:00 Новини. Культура
19:20 Перша шпальта
19:55 Вересень
20:20 Про головне
21:30 Новини. Спорт
21:50 Т/с «На межi. Група
«Антитерор»
22:55 Вiчне
23:15 Пiдсумки
ТРК «УКРАїНА»
6:50, 07:15, 08:15 Ранок з
Україною
07:00, 08:00, 09:00, 15:00,
19:00, 23:00 Сьогоднi
09:15 Зоряний шлях
10:50 Реальна мiстика
11:50 Х/ф «Посмiхнися,
коли плачуть зiрки»
13:45, 15:30 Т/с
«Зимовий вальс»
18:00 Т/с «Райське мiсце»
19:45 «Говорить Україна»
21:00 Т/с «Вiтряна жiнка»
23:30 Х/ф «Код доступу
«Кейптаун»
ТОНіС
6:00 Останнiй шанс
побачити

07:00, 18:00 «Алло,
лiкарю!»
10:45 Завтра-сьогоднi
11:55 Євромакс
14:00 Оглядач. LIVE
19:00 В гостях у Д.
Гордона. Г. Каспаров
20:00, 23:10 Щоденники
Другої свiтової вiйни:
день за днем
21:30 «Вiдлуння»
22:00 DW - Вiзерунок дня
22:10 Неприручена
Амазонка
00:25 «Нiч чорних
краваток»
ТЕТ
7:15 М/с «Дорамандрiвниця»
07:40 М/с «Елвiн i
бурундуки»
08:00 Мультмiкс
09:50 М/с «Клуб Вiнкс:
Школа чарiвниць»
10:45 Т/с «Баффi винищувачка вампiрiв»
13:25, 16:50 Казки У Кiно
14:30, 21:00 Одного разу
пiд Полтавою
14:55 Т/с «Домашнiй

арешт»
17:50 ЛавЛавСar
22:00 Країна У
23:00 Розсмiши комiка
00:00 Т/с «Вiдьми IстЕнду»
СТБ
7:10, 16:00 «Все буде
добре!»
09:10 «Все буде смачно!»
10:10, 18:30 «За живе!»
11:40 Х/ф «Нiколи не
забуду тебе»
13:40 «Битва
екстрасенсiв 16»
18:00, 22:00 «ВiкнаНовини»
19:55, 22:35 «Слiдство
ведуть екстрасенси»
23:35 «Давай поговоримо
про секс 3»
НТН
8:15, 19:30 Т/с «Кулагiн та
партнери»
10:25, 17:25 Т/с
«Детективи»
12:00 Т/с «Суто англiйськi
вбивства»
13:45, 14:20, 21:30 Т/с

«CSI: Лас-Вегас - 15»
14:00, 19:00, 23:15
«Свiдок»
15:45 Т/с «Той, що читає
думки - 5»
23:45 Т/с «Пiд куполом
- 3»
НОВИЙ КАНАЛ
6:25 М/ф «Сезон
полювання 2»
08:00 Kids Time
08:02 Х/ф
«Однокласники»
09:55 Х/ф «Однокласники
2»
11:55 Х/ф «Змiшанi»
14:15 Х/ф «Лисий нянь»
16:05, 19:00 Ревiзор
Спешл
20:50 Таємний агент
22:15 Таємний агент.
Пост-шоу
23:55 Х/ф «Дракула 2»
МЕГА
6:00, 19:00 Бандитська
Одеса
07:20 Пiдроблена iсторiя
08:10, 12:50 Правила
життя

09:00 Правда життя
10:00, 21:40 Вiн i вона.
Бiй за життя
13:40 Мiстична Україна
14:30 Дивна справа
15:20, 23:40 Iсторичнi
битви
16:10, 20:50 Скарби зi
звалища
17:00, 22:40 Загадки
планети
18:00 Вовчиця: шлях до
влади
00:30 Академiк Корольов
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 «Сироти
дикої природи»
14:00, 15:10 «Громадська
приймальня»
16:00, 21:25 Т/с «Рейк»
17:15 «У центрi уваги»
19:20, 22:25 «Столиця»
20:30 «Служба порятунку»
22:55 «Українська
Нацiональна Лотерея»

K1
7:40 М/с «Сейлор Мун»
08:00 «Чи знаєте ви,
що...»
08:40 «Мультфiльми»
10:00 «Три сестри»
11:00, 16:20 «Файна
Юкрайна»
12:25 «Орел i Решка.
Шопiнг»
14:20, 20:00 «Орел i
Решка. На краю свiту»
15:20, 21:00 «Орел i
Решка. Навколосвiтня
подорож»
18:00 «Орел i Решка»
19:00 «Розсмiши комiка»
22:00 Х/ф «Велике
весiлля»
23:40 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
07:10, 08:10 «Ранок з
IНТЕРом»
09:20, 12:25 Х/ф «Два
Iвани»

15:20 «Жди меня»
18:00, 19:00 «Стосується
кожного»
20:00 «Подробицi»
21:00 Т/с «Заради
кохання я все зможу!»
ICTV
6:40 Факти тижня. 100
хвилин
08:45 Факти. Ранок
09:15 Надзвичайнi
новини. Пiдсумки
10:35 Х/ф «Важкий
корпус»
12:45, 15:45 Факти. День
13:15 Х/ф «Поганi хлопцi»
15:40, 16:10 Х/ф «Поганi
хлопцi-2»
18:45, 21:00 Факти. Вечiр
19:20 Надзвичайнi
новини
20:20 Бiльше нiж правда
21:20 Т/с «На трьох»
22:20 Свобода слова
5 КАНАЛ
6:00, 21:40 Час-Time
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, 22:00,
23:00 Час новин
07:10, 08:10, 21:25 Час
бiзнесу
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
20:00 Час. Пiдсумки дня
22:15 Стоп корупцiї!
23:10 «За Чай.com»
00:00 Час: Важливо
2+2
6:00 Мультфiльми
08:00 Х/ф «Пригоди
Посейдона»
11:10 Х/ф «Граф Монте
Крiсто»
13:40 «Українськi
сенсацiї»
14:35 «Нове Шалене
вiдео по-українськи»
18:30 «Спецкор»
18:55 «ДжеДАI»
19:25 Т/с «Одинак»
20:15 Т/с «Команда»
22:05 Х/ф «Американець»
00:00 Х/ф «Фабрика
футбольних хулiганiв»

ВIВТОРОК, 7 БЕРЕЗНЯ 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 - 4»
11:00, 12:25 «Мiняю
жiнку - 4»
12:20 Налаштування
нових параметрiв
супутникового мовлення
телеканалу 1+1
14:45 «Слiпа»
15:45 «Мольфар»
17:15 Т/с «Кохання проти
долi»
20:30 «Секретнi
матерiали»
21:00 Т/с «Життя пiсля
життя»
23:35 Т/с «Як уникнути
покарання за убивство»
UA:ПЕРШИЙ
6:00, 07:00, 08:00, 13:00,
15:00, 21:00 Новини
06:30, 23:00 Золотий
гусак
09:30 Т/с «Незнайомка з

Уайлдфелл-Холлу»
10:25, 16:30 Т/с «Лiнiя
захисту»
11:15 Д/ф «Жiнки в
литовськiй iсторiї»
12:40, 21:30 Новини.
Спорт
18:15 Новинний блок
18:50 Що там з
Євробаченням?
19:00 Новини. Культура
19:20 Д/ф «Наталья
Сумська. Перевтiлення»
21:50 Т/с «На межi. Група
«Антитерор»
23:15 Пiдсумки
ТРК «УКРАїНА»
7:00, 08:00, 09:00, 15:00,
19:00, 23:00 Сьогоднi
07:15, 08:15 Ранок з
Україною
11:30 Реальна мiстика.
Новий сезон
13:30 Т/с «Черговий
лiкар 2»
15:30 Т/с «Черговий
лiкар»
16:10, 04:50 Т/с

«Адвокат»
18:00 Т/с «Райське мiсце»
19:45 «Говорить Україна»
21:00 Т/с «Вiтряна жiнка»
23:30 Т/с «Закон i
порядок. Злочинний
намiр»
ТОНіС
6:00, 22:10 Неприручена
Амазонка
06:50, 22:00 DW Вiзерунок дня
07:00, 18:00 «Алло,
лiкарю!»
09:50 «Будьте здоровi!»
11:50 «Соцiальний
статус»
14:00 Оглядач. LIVE
19:00 В гостях у Д.
Гордона. Г. Каспаров
20:00 Прощальний
концерт М. Поплавського
«Юний орел»
23:15 Щоденники Другої
свiтової вiйни
ТЕТ
8:00 Мультмiкс

09:50 М/с «Клуб Вiнкс:
Школа чарiвниць»
10:45 Т/с «Баффi винищувачка вампiрiв»
13:25, 16:50 Казки У Кiно
14:30, 21:00 Одного разу
пiд Полтавою
14:55 Т/с «Домашнiй
арешт»
17:50 ЛавЛавСar
22:00 Країна У
23:00 Розсмiши комiка
00:00 Т/с «Вiдьми IстЕнду»
СТБ
7:15, 16:00 «Все буде
добре!»
09:15, 18:30 «За живе!»
10:45 «Все буде смачно!»
11:40 «МайстерШеф - 3»
18:00, 22:00 «ВiкнаНовини»
19:55, 22:45
«МайстерШеф. Дiти - 2»
00:10 Т/с «Коли ми
вдома»
НТН

6:10 Х/ф «Не журись!»
07:55, 09:00, 19:30 Т/с
«Кулагiн та партнери»
08:30 Ранковий «Свiдок»
10:30, 17:25 Т/с
«Детективи»
12:00 Т/с «Суто англiйськi
вбивства»
13:45, 14:20, 21:30 Т/с
«CSI: Лас-Вегас - 15»
14:00, 19:00, 23:15
«Свiдок»
15:45 Т/с «Той, що читає
думки - 5»
23:45 Т/с «Пiд куполом
- 3»
НОВИЙ КАНАЛ
6:19, 08:09 Kids Time
06:20 М/с «Хай живе
король Джулiан»
07:15 М/с «Iсторiї Тома i
Джеррi»
08:10 Т/с «Клiнiка»
11:15 Т/с «Щасливi
разом»
15:40, 19:00 Серця трьох
21:05 Х/ф «Красуня»
23:20 Т/с «Бiблiотекарi»

МЕГА
6:00 Бандитський Київ
07:20 Пiдроблена iсторiя
08:10, 12:50 Правила
життя
10:00, 21:40 Вiн i вона.
Бiй за життя
10:50 Слони: темний бiк
13:40 Мiстична Україна
15:20, 23:40 Iсторичнi
битви
16:10, 20:50 Скарби зi
звалища
17:00, 22:40 Загадки
планети
18:00 Територiя гепарда
19:00, 00:30 Бандитська
Одеса
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 «Сироти
дикої природи»
14:00, 15:10 «Громадська
приймальня»
16:00, 21:25 Т/с «Рейк»

17:15 «У центрi уваги»
19:20, 22:25 «Столиця»
20:30 «Київськi iсторiї»
22:55 «Українська
Нацiональна Лотерея»
K1
8:00 «Чи знаєте ви, що...»
11:00 «Файна Юкрайна»
12:25 «Орел i Решка.
Шопiнг»
14:20, 20:00 «Орел i
Решка. На краю свiту»
15:20, 21:00 «Орел i
Решка. Навколосвiтня
подорож»
16:20, 23:00 Т/с «Доктор
Хаус»
18:00 «Орел i Решка»
19:00 «Розсмiши комiка»
22:00 «КВН на БIС»
00:45 Т/с «Бiла королева»
ІНТЕР
6:00 Мультфiльм
06:20, 14:15 «Слiдство
вели... з Л. Каневським»
07:00, 08:00, 09:00, 12:00,
17:40 Новини

07:10, 08:10 «Ранок з
IНТЕРом»
09:20 «Давай
одружимося»
11:10, 12:25, 21:00 Т/с
«Заради кохання я все
зможу!»
15:50, 16:45 «Речдок»
18:00, 19:00 «Стосується
кожного»
20:00 «Подробицi»
ICTV
09:15, 19:20 Надзвичайнi
новини
10:05 Бiльше нiж правда
11:00, 17:40 Т/с «Шулер»
12:00, 13:10 Т/с «Вiддiл
44»
12:45, 15:45 Факти. День
13:20 Х/ф «Людина-тiнь»
15:05, 16:10, 21:25 Т/с
«На трьох»
18:45, 21:05 Факти. Вечiр
23:20 Х/ф «Форрест
Гамп»
5 КАНАЛ
7:00, 07:30, 08:00, 08:30,

09:00, 10:00, 11:00, 12:00,
13:00, 14:00, 15:00, 16:00,
17:00, 18:00, 19:00, 22:00,
23:00 Час новин
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
20:00 Час. Пiдсумки дня
21:00 Док. проект
«Покарати не можна
виправдати»
22:30 Кордон держави
23:10 «За Чай.com»
2+2
6:00 Мультфiльми
08:00, 18:55 «ДжеДАI»
08:30, 18:30 «Спецкор»
11:05 Д/п «Помста
природи»
16:30 Х/ф «Запеклi
шахраї»
19:25, 20:15 Т/с
«Команда»
21:10 Х/ф «Вiйна Богiв»
23:10 Х/ф «Унiверсальний
солдат - 4»

СЕРЕДА, 8 БЕРЕЗНЯ 2017 РОКУ
КАНАЛ 1+1
6:00 Х/ф «Абонент
тимчасово недосяжний»
09:20 «1+1 удома: 8
березня»
11:30 Х/ф «Чудо»
19:30 ТСН
20:05 Х/ф «Титанiк»
23:45 «Концерт Потапа i
Настi. Золотi кити»
UA:ПЕРШИЙ
09:00 Х/ф «Шопен.
Бажання любовi»
11:10 Х/ф «Останнiй
танець Кармен»
12:40 Новини. Спорт
13:00, 15:00, 21:00
Новини
13:50 Фольк-music
15:45, 19:20 В. Павлик
«Приречений на любов»
18:50 Що там з
Євробаченням?
19:00 Новини. Культура
19:55 Слiдство. Iнфо
21:45 Т/с «На межi. Група

«Антитерор»
23:00 Концерт «Для тебе,
кохана...»
ТРК «УКРАїНА»
6:30, 07:15, 08:15 Ранок
на каблуках
07:00, 08:00, 09:00, 19:00
Сьогоднi
09:15 Х/ф «Анжелiка,
маркiза ангелiв»
11:45 Х/ф «Чудова
Анжелiка»
13:50 Х/ф «Анжелiка й
король»
15:50 Х/ф «Неприборкана
Анжелiка»
17:45, 19:45 Т/с
«Дружини на шляху вiйни»
22:15 Х/ф «Наречена
мого нареченого»
ТОНіС
7:00 «Алло, лiкарю!»
15:05 Останнiй шанс
побачити
16:20 «М. Демонжо.

Мiледi з українським
корiнням»
17:20 «В. Маренич. Крихкi
гойдалки слави»
18:30 Муз. фiльм «Спiває
Трiо Маренич» (1982)
19:05 В гостях у Д.
Гордона. I. Бiлик
20:20 «Шлягер року»
23:50 «Натхнення»
ТЕТ
07:15 М/с «Дорамандрiвниця»
07:40 М/с «Елвiн i
бурундуки»
08:00 Мультмiкс
09:50 М/с «Клуб Вiнкс:
Школа чарiвниць»
10:45 ЛавЛавСar
21:00 Одного разу пiд
Полтавою
22:00 Країна У
23:00 Розсмiши комiка
00:00 Т/с «Вiдьми IстЕнду»

СТБ
09:00, 18:30 «За живе!»
10:20 Х/ф «Королева
бензоколонки»
12:00 «МайстерШеф - 3»
18:00, 22:00 «ВiкнаНовини»
19:55, 22:45
«МайстерШеф. Дiти - 2»
00:00 Т/с «Коли ми
вдома»
НТН
6:05 Х/ф «31 червня»
08:35, 19:30 Т/с «Кулагiн
та партнери»
10:40, 17:25 Т/с
«Детективи»
12:10 Х/ф «Блондинка i
блондинка»
14:00, 21:30 Т/с «CSI:
Лас-Вегас - 15»
15:50 Т/с «Той, що читає
думки - 5»
19:00 «Свiдок»
00:00 Т/с «Пiд куполом
- 3»

НОВИЙ КАНАЛ
6:35 М/с «Iсторiї Тома i
Джеррi»
07:33 Kids Time
07:35 Х/ф «Чого хоче
дiвчина»
09:40 Х/ф «Улюбленцi
Америки»
11:35 Х/ф «Серцеїдки»
14:00 Х/ф «Красуня»
16:20, 19:00 Вiд пацанки
до панянки
21:35 Х/ф «Красунiвтiкачки»
23:10 Т/с «Бiблiотекарi»
МЕГА
8:10 Квiтка Цисик
08:50 Мерилiн Монро
09:40 Iсторичнi битви
11:50 Боїнг 747:
революцiя
13:30 Завоювати небо
14:20 Загадки планети
15:20 Дика Шрi-Ланка
19:00 У пошуках пригод

19:30 Вiдьма в кожному
з нас
21:20 Розгадка таємниць
Бiблiї
00:00 Територiя гепарда
ТРК «КИїВ»
10:30 «Київ музика»
14:00 «Сироти дикої
природи»
15:30 М. Поплавський
«Юний орел»
17:15 Х/ф «Дiм для
вiдпочинку»
18:50 Концерт Нiколо
«Весна прийшла»
21:00, 23:00 «СТН»
21:25 Х/ф «Швидка
допомога»
22:55 «Українська
Нацiональна Лотерея»
K1
7:40 М/с «Сейлор Мун»
08:40 «Мультфiльми»
10:00 «Три сестри»
11:00 «Файна Юкрайна»

12:25 «Орел i Решка.
Шопiнг»
14:20, 20:00 «Орел i
Решка. На краю свiту»
15:20, 21:00 «Орел i
Решка. Навколосвiтня
подорож»
16:20, 23:00 Т/с «Доктор
Хаус»
18:00 «Навколо М»
19:00 «Розсмiши комiка»
22:00 «КВН на БIС»
ІНТЕР
6:20 «Слiдство вели... з Л.
Каневським»
07:00, 08:00, 09:00, 17:40
Новини
07:10, 08:10 «Ранок з
IНТЕРом»
09:20 «Давай
одружимося»
11:15 Х/ф «Покровськi
ворота»
14:00 Х/ф «Дiвчата»
16:00 Концерт «Поговори
зi мною, мамо»

18:00, 19:00 «Стосується
кожного»
20:00 «Подробицi»
21:00 Концерт О. Винника
23:10 Х/ф «Осiннi
клопоти»
ICTV
8:45 Факти. Ранок
09:15, 19:20 Надзвичайнi
новини
11:00, 17:40 Т/с «Шулер»
12:05, 13:10 Х/ф
«Форрест Гамп»
12:45, 15:45 Факти. День
15:10, 16:10 Х/ф «Кохання
не за розмiром»
18:45, 21:05 Факти. Вечiр
20:20 Секретний фронт
21:25 Т/с «На трьох»
23:20 Х/ф «Привид»
5 КАНАЛ
7:00, 07:30, 08:00, 08:30,
09:00, 10:00, 11:00, 12:00,
13:00, 14:00, 15:00, 16:00,
17:00, 18:00, 19:00, 22:00,

23:00 Час новин
07:10, 08:10, 21:25 Час
бiзнесу
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
20:00 Час. Пiдсумки дня
22:15 Особливий погляд
23:10 «За Чай.com»
00:00 Час: Важливо
2+2
08:00 Т/с «Мушкетери»
(2 сезон)
16:15 Х/ф «Останнi
лицарi»
18:30 «Спецкор»
18:55 «ДжеДАI»
19:25, 20:15 Т/с
«Команда»
21:10 Х/ф «9 мiсяцiв
суворого режиму»
22:50 Х/ф «Той, хто
посмiв-2: Облога Даунiнгстрiт»

ЧЕТВЕР, 9 БЕРЕЗНЯ 2017 РОКУ
КАНАЛ 1+1
6:45, 07:10, 08:10, 09:10
«Снiданок з 1+1»
07:00, 08:00, 09:00, 12:00,
16:45, 19:30 ТСН
10:55, 12:25 «Мiняю
жiнку - 4»
12:20 Налаштування
нових параметрiв
супутникового мовлення
телеканалу 1+1 14:45
«Слiпа»
15:45 «Мольфар»
17:15 Т/с «Кохання проти
долi»
21:00 Т/с «Життя пiсля
життя»
22:00 «Чотири весiлля 6»
23:00 «Право на владу
2017»
UA:ПЕРШИЙ
6:00, 07:00, 08:00, 13:00,
15:00, 21:00 Новини
09:30 Т/с «Незнайомка з
Уайлдфелл-Холлу»
10:30, 16:30 Т/с «Лiнiя
захисту»

14:00 Спецпроект «Наш
Шевченко: сестри
Тельнюк»
14:30 Д/ф «Всеволод
Нестайко. Родом з
дитинства»
15:20 Надвечiр’я. Долi
19:00 Новини. Культура
19:20 Мiй Шевченко.
Роман Балаян
21:30 Новини. Спорт
21:50 Т/с «На межi. Група
«Антитерор»
23:15 Пiдсумки
ТРК «УКРАїНА»
7:00, 08:00, 09:00, 15:00,
19:00, 23:00 Сьогоднi
07:15, 08:15 Ранок з
Україною
11:30 Реальна мiстика.
Новий сезон
13:30 Т/с «Черговий
лiкар 2»
15:30 Т/с «Черговий
лiкар»
16:10 Т/с «Адвокат»
18:00 Т/с «Райське мiсце»

19:45 «Говорить Україна»
21:00, 23:30 Т/с «Сила
серця»
ТОНіС
6:00, 22:10 Неприручена
Амазонка
07:00, 18:00 «Алло,
лiкарю!»
10:45 «Наталя Земна.
Дзвони душi»
11:50 «Соцiальний
статус»
19:00 В гостях у Д.
Гордона. I. Бiлик
19:55, 23:10 Щоденники
Другої свiтової вiйни:
день за днем
21:20 «Вiдлуння»
22:00 DW - Вiзерунок дня
00:25 «Нiч чорних
краваток»
ТЕТ
8:00 Мультмiкс
09:50 М/с «Клуб Вiнкс:
Школа чарiвниць»
10:45 Т/с «Баффi -

винищувачка вампiрiв»
13:25, 16:50 Казки У Кiно
14:30, 21:00 Одного разу
пiд Полтавою
14:55 Т/с «Домашнiй
арешт»
22:00 Країна У
23:00 Розсмiши комiка
00:00 Т/с «Вiдьми IстЕнду»
СТБ
6:40, 16:00 «Все буде
добре!»
08:40, 18:30 «За живе!»
09:55 «Все буде смачно!»
11:50 «МайстерШеф - 3»
18:00, 22:00 «ВiкнаНовини»
20:00, 22:45 «Я
соромлюсь свого тiла 4»
00:00 «Один за всiх»
НТН
6:05 Х/ф «Кiн-дза-дза!»
08:25, 19:30 Т/с «Кулагiн
та партнери»
10:30, 17:25 Т/с

«Детективи»
12:00 Т/с «Суто англiйськi
вбивства»
13:45, 14:20, 21:30 Т/с
«CSI: Лас-Вегас - 15»
14:00, 19:00, 23:15
«Свiдок»
15:45 Т/с «Той, що читає
думки - 5»
23:45 Т/с «Пiд куполом
- 3»
НОВИЙ КАНАЛ
6:55 М/с «Iсторiї Тома i
Джеррi»
07:49 Kids Time
07:50 Т/с «Клiнiка»
10:05 Т/с «Щасливi
разом»
16:05, 19:00 Хто зверху?
18:00 Абзац
20:55 Х/ф «Цiпонька»
22:50 Т/с «Бiблiотекарi»
00:40 Х/ф «Улюбленцi
Америки»
МЕГА
7:20 Пiдроблена iсторiя

08:10, 12:50 Правила
життя
10:00, 21:40 Вiн i вона.
Бiй за життя
13:40 Мiстична Україна
15:20, 23:40 Iсторичнi
битви
16:10, 20:50 Скарби зi
звалища
17:00, 22:40 Загадки
планети
19:00 Бандитська Одеса
00:30 Ризиковане життя
ТРК «КИїВ»
7:00 «Ранок по-київськи»
09:30 «Київ музика»
13:00, 15:00, 17:00, 19:00,
21:00, 23:00 «СТН»
13:10, 18:10 «Сироти
дикої природи»
16:00, 21:25 Т/с «Рейк»
17:15 «У центрi уваги»
19:20, 22:25 «Столиця»
20:30 «Прогулянки
мiстом»
22:55 «Українська
Нацiональна Лотерея»

K1
7:40 М/с «Сейлор Мун»
08:40 «Мультфiльми»
10:00 «Три сестри»
11:00 «Файна Юкрайна»
12:25 «Орел i Решка.
Шопiнг»
14:20, 20:00 «Орел i
Решка. На краю свiту»
15:20, 21:00 «Орел i
Решка. Навколосвiтня
подорож»
16:20, 23:00 Т/с «Доктор
Хаус»
18:00 «Орел i Решка»
19:00 «Розсмiши комiка»
22:00 «КВН на БIС»
ІНТЕР
06:20, 14:15 «Слiдство
вели... з Л. Каневським»
07:00, 08:00, 09:00, 12:00,
17:40 Новини
07:10, 08:10 «Ранок з
IНТЕРом»
09:20 «Давай
одружимося»
11:10, 12:25, 21:00 Т/с

«Заради кохання я все
зможу!»
15:50, 16:45 «Речдок»
18:00, 19:00 «Стосується
кожного»
20:00 «Подробицi»
ICTV
8:45 Факти. Ранок
09:15, 19:20 Надзвичайнi
новини
10:10 Секретний фронт
11:05, 17:40 Т/с «Шулер»
12:05, 13:10 Х/ф
«Привид»
12:45, 15:45 Факти. День
15:05, 16:10, 21:20 Т/с
«На трьох»
18:45, 21:00 Факти. Вечiр
20:20 Ньюсмейкер. Ю.
Луценко
23:15 Х/ф «Мiй хлопець
- псих!»
5 КАНАЛ
6:00, 21:40 Час-Time
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, 22:00,
23:00 Час новин
07:10, 08:10, 21:25 Час
бiзнесу
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
20:00 Час. Пiдсумки дня
23:10 «За Чай.com»
2+2
8:00, 18:55 «ДжеДАI»
08:30, 18:30 «Спецкор»
09:00 «Люстратор»
11:00 «Вiдеобiмба»
16:35 Х/ф «Той, хто
посмiв-2: Облога Даунiнгстрiт»
19:25, 20:15 Т/с
«Команда»
21:10 Х/ф «Останнi
лицарi»
23:20 Х/ф «Дракони i
пiдземелля 3: Книга
заклять»
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КАНАЛ 1+1
6:45, 07:10, 08:10, 09:10
«Снiданок з 1+1»
07:00, 08:00, 09:00, 12:00,
16:45, 19:30 ТСН
09:30 «Чотири весiлля 6»
11:00, 12:25 «Мiняю
жiнку - 4»
12:20 Налаштування
нових параметрiв
супутникового мовлення
телеканалу 1+1
14:45 «Слiпа»
15:45 «Мольфар»
17:15 Т/с «Кохання проти
долi»
20:20 «Розсмiши комiка.
Дiти 2»
22:15 «Вечiрнiй квартал»
UA:ПЕРШИЙ
6:00, 07:00, 08:00, 13:00,
15:00, 18:15, 21:00
Новини
09:30 Т/с «Незнайомка з
Уайлдфелл-Холлу»
10:25 Т/с «Лiнiя захисту»
11:15 Д/ф «Н. Сумська.
Перевтiлення»

12:40, 21:30 Новини.
Спорт
15:25 Бiатлон. Кубок
свiту. Спринт 10 км.
(чоловiки)
17:00 Мiй Шевченко.
Роман Балаян
18:30 Що там з
Євробаченням?
18:40 Бiатлон. Кубок
свiту. Спринт 7,5км.
(жiнки)
21:50 Мiй Шевченко. М.
Жулинський
23:15 Пiдсумки
ТРК «УКРАїНА»
7:00, 08:00, 09:00, 15:00,
19:00, 23:00 Сьогоднi
07:15, 08:15 Ранок з
Україною
11:30 Реальна мiстика.
Новий сезон
13:30 Т/с «Черговий
лiкар 2»
15:30 Т/с «Черговий
лiкар»
16:00 Х/ф «Наречена
мого нареченого»

18:00 Т/с «Райське мiсце»
19:45 «Говорить Україна»
21:00, 23:30 Т/с «Iлюзiя
щастя»
ТОНіС
6:55, 22:00 DW Вiзерунок дня
07:00, 18:00 «Алло,
лiкарю!»
10:40 «Моднi iсторiї з О.
Новицькою»
11:10 «Будьте здоровi!»
19:00 В гостях у Д.
Гордона. I. Бiлик
19:50 Щоденники Другої
свiтової вiйни: день за
днем
21:25 «Вiдлуння»
22:10 Х/ф «Туз»
00:00 «Нiч чорних
краваток»
ТЕТ
7:15 М/с «Дорамандрiвниця»
07:40 М/с «Елвiн i
бурундуки»
08:00 Мультмiкс

09:50 Х/ф «Коктейль»
13:25, 16:50 Казки у Кiно
14:30 Одного разу пiд
Полтавою
14:55 Т/с «Домашнiй
арешт»
20:00 Х/ф «Доктор
Дулiттл»
21:25 Х/ф «Доктор
Дулiттл 2»
23:05 Х/ф «Подвiйнi
неприємностi»
СТБ
7:05 Х/ф «Королева
бензоколонки»
08:45 Х/ф «Вам i не
снилося»
10:20 Х/ф «П’ята група
кровi»
18:00, 22:00 «ВiкнаНовини»
18:30, 00:55 Т/с «Коли ми
вдома»
20:00, 22:45 «Холостяк
– 7»
НТН
7:55, 09:00, 19:30 Т/с

«Кулагiн та партнери»
10:30, 17:25 Т/с
«Детективи»
12:00 Т/с «Суто англiйськi
вбивства»
13:45, 14:20 Т/с «CSI:
Лас-Вегас - 15»
14:00, 19:00, 23:15
«Свiдок»
15:45 Т/с «Той, що читає
думки - 5»
21:30 Т/с «CSI:
безсмертя»
23:45 Т/с «Пiд куполом
- 3»
НОВИЙ КАНАЛ
6:03, 07:53 Kids Time
06:05 М/с «Хай живе
король Джулiан»
07:00 М/с «Iсторiї Тома i
Джеррi»
07:55 Т/с «Клiнiка»
11:45 Т/с «СашаТаня»
13:45 Серця трьох
15:50, 19:00 М/с «Кухня»
21:05 Х/ф «Дружина
напрокат»
23:15 Т/с «Бiблiотекарi»

МЕГА
7:20 Пiдроблена iсторiя
08:10, 12:50 Правила
життя
09:00 Правда життя
10:00, 21:40 Вiн i вона.
Бiй за життя
10:50 Територiя гепарда
13:40 Мiстична Україна
15:20, 23:40 Iсторичнi
битви
16:10, 20:50 Скарби зi
звалища
17:00, 22:40 Загадки
планети
18:00 Слони: темний бiк
00:30 Прихована
реальнiсть
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 «Сироти дикої
природи»
16:00, 21:25 Т/с «Рейк»
17:15 «У центрi уваги»

18:10 «Довiдник дикої
природи»
19:20, 22:25 «Столиця»
20:30 «Незвичайна наука»
22:55 «Українська
Нацiональна Лотерея»
K1
7:40 М/с «Сейлор Мун»
08:40 «Мультфiльми»
10:00 «Три сестри»
11:00, 16:20 «Файна
Юкрайна»
12:25 «Орел i Решка.
Шопiнг»
14:20, 20:00 «Орел i
Решка. На краю свiту»
15:20, 21:00 «Орел i
Решка. Навколосвiтня
подорож»
18:00 «Орел i Решка»
19:00 «Розсмiши комiка»
22:00 «КВН на БIС»
23:00 «КВН»
ІНТЕР
6:20, 14:15 «Слiдство
вели... з Л. Каневським»
07:00, 08:00, 09:00, 12:00,

17:40 Новини
07:10, 08:10 «Ранок з
IНТЕРом»
09:20 «Давай
одружимося»
11:10, 12:25 Т/с «Заради
кохання я все зможу!»
15:50, 16:45 «Речдок»
18:00 «Стосується
кожного»
20:00 «Подробицi»
23:00 Х/ф «На Вас чекає
громадянка Нiканорова»
ICTV
08:45 Факти. Ранок
10:10 Ньюсмейкер. Ю.
Луценко
11:00, 17:40 Т/с «Шулер»
12:05, 13:10 Х/ф «Мiй
хлопець - псих!»
12:45, 15:45 Факти. День
14:50, 16:10 Т/с «На
трьох»
18:45, 21:05 Факти. Вечiр
21:25 Дизель-шоу
23:25 Х/ф «Апокалiпсис»
5 КАНАЛ

7:00, 07:30, 08:00, 08:30,
09:00, 10:00, 11:00, 12:00,
13:00, 14:00, 15:00, 16:00,
17:00, 18:00, 19:00, 22:00,
23:00 Час новин
07:10, 08:10, 21:25 Час
бiзнесу
09:25, 10:10, 11:10,
12:25, 13:15, 14:15,
15:25, 16:15, 17:15, 18:15
Iнформацiйний день
20:00 Час. Пiдсумки дня
22:15 Стоп корупцiї!
23:10 «За Чай.com»
00:00 Час: Важливо
2+2
6:00 Мультфiльми
08:00, 18:55 «ДжеДАI»
08:30, 18:30 «Спецкор»
11:00 «Нове Шалене
вiдео по-українськи»
16:15 Х/ф «Капiтан Грiм»
19:25 Х/ф «Кiкбоксер-2:
Дорога назад»
21:10 Х/ф «Кiкбоксер-3:
Мистецтво вiйни»
23:00 «Змiшанi
єдиноборства. UFC.»

СУБОТ А , 11 БЕ Р Е З НЯ 2017 Р ОК У
КАНАЛ 1+1
8:00 «Снiданок. Вихiдний»
10:00, 19:30 ТСН
11:00, 23:10 «Свiтське
життя»
12:00 «Одруження
наослiп 3»
13:30 «Голос країни 7»
15:40, 21:15 «Вечiрнiй
квартал»
17:35 «Розсмiши комiка.
Дiти 2»
20:15 «Українськi
сенсацiї»
00:10 «Концерт Потапа i
Настi. Золотi кити»
UA:ПЕРШИЙ
9:00 М/с «Книга джунглiв»
11:00 Фольк-music
12:55 Бiатлон. Кубок свiту
(чоловiки)
14:00 Т/с «Ейфель
.Правдива iсторiя»
16:10 Бiатлон. Кубок
свiту. VIII етап (жiнки)
17:00 Чоловiчий клуб.
Спорт
18:30 Чоловiчий клуб

19:15, 21:30 Музична
весна на Першому
21:00 Новини
00:00 Золотий гусак
ТРК «УКРАїНА»
7:00, 15:00, 19:00
Сьогоднi
07:15 Зоряний шлях
09:10 Т/с «Сила серця»
13:00, 15:20 Т/с
«Дружини на шляху вiйни»
17:10, 19:40 Т/с «Школа
проживання»
21:45 Х/ф «Анжелiка,
маркiза ангелiв»
00:10 Х/ф «Чудова
Анжелiка»
ТОНіС
6:15 Х/ф «Цирк»
09:50 «Шеф-кухар
країни» з М. Поплавським
13:35 «Iпостасi спорту»
15:30 «Соцiальний статус:
ваша пенсiя»
16:10 Х/ф «Туз»
18:00 М. Поплавський
«Шевченкiвський вечiр»

19:35 Останнiй шанс
побачити
21:50 Х/ф «Сiнг-Сiнг»
00:00 «Вихiдний, пiсля
опiвночi»
ТЕТ
7:15 М/с «Дорамандрiвниця»
07:40 М/с «Елвiн i
бурундуки»
09:15 М/с «Шаленi
кролики. Вторгнення»
10:20 М/ф «Клуб Вiнкс:
Чарiвна пригода»
11:50 Х/ф «Доктор
Дулiттл 5»
13:30 Х/ф «Доктор
Дулiттл 4»
15:00 Х/ф «Доктор
Дулiттл 3»
16:45 Х/ф «Доктор
Дулiттл»
18:10 Х/ф «Доктор
Дулiттл 2»
22:00 Країна У
00:00 Х/ф «Коктейль»
СТБ

7:35 «Караоке на
Майданi»
08:35, 09:55 «Холостяк
– 7»
09:00 «Все буде смачно!»
12:10 «МайстерШеф.
Дiти - 2»
19:05 «Україна має
талант! Дiти-2»
22:10 Т/с «Коли ми
вдома»
23:50 «Давай поговоримо
про секс 3»
НТН
5:45 Х/ф «Тiнi зникають
опiвднi»
11:30 «Речовий доказ»
13:50 «Склад злочину»
15:25 Т/с «Детективи»
19:00 «Свiдок»
19:30 Х/ф «У зонi
особливої уваги»
21:20 Х/ф «Фанфантюльпан»
23:15 Х/ф «Замiна - 2:
останнiй урок»

7:10 М/с «Iсторiї Тома i
Джеррi»
08:05 Ревiзор Спешл
10:00 Таємний агент
11:25 Таємний агент.
Пост-шоу
13:00 Вiд пацанки до
панянки
17:20 М/ф «Шрек 2»
19:10 Х/ф «Полiцейська
академiя 3»
21:00 Х/ф «Полiцейська
академiя 4»
22:45 Х/ф «Новачок»
00:35 Х/ф «Красунiвтiкачки»
МЕГА
6:20 Вiдьма в кожному
з нас
08:00, 19:30 У пошуках
iстини
09:40 Iсторичнi битви
11:40, 23:00 Завоювати
небо
14:20 Загадки планети
16:20 Дивовижна Замбiя
18:20 У пошуках пригод
21:10 Боїнг 747:

НОВИЙ КАНАЛ

революцiя
23:50 Україна: забута
iсторiя
ТРК «КИїВ»
7:10, 14:30 «Мультляндiя»
14:00 «Прогулянки
мiстом»
14:50 «Самопомiч.
Країна»
15:10 «Українська пiсня
року»
17:00, 19:00, 21:00, 23:15
«СТН»
17:15 Х/ф «Втручання
мами»
19:20 «Столиця.
Пiдсумки»
20:30 «Життєвi iсторiї»
21:25 Х/ф «Iп Ман:
народження легенди»
23:10 «Українська
Нацiональна Лотерея»
K1
6:30 «TOP SHOP»
07:40 М/с «Сейлор Мун»
08:00 «Чи знаєте ви,
що...»

08:40 «Мультфiльми»
12:00 Т/с «H2O: Просто
додай води»
13:25 Х/ф «Бунтарка»
15:25 «Орел i Решка.
Шопiнг 2016»
16:25 «Орел i Решка.
Незвiдана Європа»
18:20 «Орел i Решка.
Ювiлейний сезон»
00:20 Т/с «Сонна
Лощина»
ІНТЕР
6:20 Х/ф «Покровськi
ворота»
09:00 «Україна вражає»
10:00 «Л. Голубкiна. Я
тебе нiколи не забуду»
11:00 Х/ф «Гусарська
балада»
13:00 Х/ф «Дайте книгу
скарг»
14:50 Х/ф «Люблю. 9
березня»
16:15 Т/с «Краплина
свiтла»
20:00 «Подробицi»
20:30 К. Меладзе

«Останнiй романтик»
23:15 Х/ф «Торкнутися
неба»
ICTV
9:50 Дизель-шоу.
Дайджест
10:50, 11:50 Особливостi
нацiональної роботи
12:45 Факти. День
13:00 Т/с «На трьох»
14:10 Х/ф «Апокалiпсис»
16:35 Х/ф «Форсаж»
18:45 Факти. Вечiр
19:15 Надзвичайнi
новини. Пiдсумки
20:05 Х/ф «Форсаж-4»
22:00 Х/ф «Потрiйний
форсаж: Токiйський
дрифт»
23:55 Х/ф «Рейс»
5 КАНАЛ
7:00, 08:00, 09:00, 10:00,
11:00, 12:00, 13:00, 14:00,
15:00, 16:00, 17:00, 18:00,
19:00, 20:00, 22:00, 00:00
Час новин
12:35 Прес-конференцiя

щодо ситуацiї у зонi АТО
13:10 Кiно з Я. Соколовою
16:30 Особливий погляд
17:10 «За Чай.com»
18:15 Фактор безпеки
19:25, 23:25 Машина часу
21:00 Велика полiтика
21:30 Час: Важливо
22:30 Док. проект «Вiддiл
кадрiв»
2+2
6:00 Мультфiльми
08:00 «Нове Шалене
вiдео по-українськи»
11:50 Х/ф «Капiтан Грiм»
13:50 21 тур ЧУ з
футболу: «Чорноморець»
- «Сталь»
16:00 Х/ф «Кiкбоксер-2:
Дорога назад»
17:50 Х/ф «Кiкбоксер-4:
Агресор»
19:30 Х/ф «Кiкбоксер-5:
Вiдплата»
21:10 Х/ф «Зубастий
торнадо»
22:55 Х/ф «2012: Судний
день»

НЕДIЛЯ , 12 БЕ Р Е З НЯ 2 017 Р ОК У
КАНАЛ 1+1
7:00 «Українськi сенсацiї»
08:00 «Снiданок.
Вихiдний»
09:00 Лотерея «Лотозабава»
09:40 М/ф «Маша i
ведмiдь»
10:00 «Свiт навиворiт - 3:
Танзанiя»
14:55 «На ножах»
16:40 Т/с «Життя пiсля
життя»
19:30 «ТСН-Тиждень»
21:00 «Голос країни 7»
23:15 Х/ф «Ми купили
зоопарк»
UA:ПЕРШИЙ
7:05, 23:30 Золотий гусак
09:00 Д/ф «Iгор Бiлозiр.
На зламi епох»
11:25 Фольк-music
12:30, 16:05, 19:25
Т/с «На межi. Група
«Антитерор»
17:10 Бiатлон. Кубок свiту
21:00 Новини

21:25 Д/ф «Сушi на
експорт»
21:50 Що там з
Євробаченням?
22:25 Арт-Клуб 38
23:00 Свiт on line
23:20 Територiя закону
ТРК «УКРАїНА»
6:50 Сьогоднi
07:40 Зоряний шлях
09:20 Т/с «Iлюзiя щастя»
13:10 Т/с «Школа
проживання»
17:00, 20:00 Т/с
«Випробування вiрнiстю»
19:00 Подiї тижня з О.
Панютою
21:30 Х/ф «Там, де є
щастя для мене»
23:20 Реальна мiстика
ТОНіС
5:50 Х/ф «Сiнг-Сiнг»
07:50 «Натхнення»
13:25, 18:00 «Будьте
здоровi!»
14:00 Баскетбол. Матч

усiх зiрок Суперлiги
17:10 «Соцiальний статус:
ваша пенсiя»
18:10 Iгор Борко. «Пiснi
мого серця»
20:15 «Кумири»
20:35 «Свiтськi хронiки»
21:05 «Шеф-кухар
країни»
22:15 Х/ф «Прекрасна
мельничиха»
00:00 «Нiч чорних
краваток»
ТЕТ
6:50 Байдикiвка
07:15 М/с «Дорамандрiвниця»
07:40 М/с «Елвiн i
бурундуки»
08:00 Мультмiкс
09:20 Х/ф «Доктор
Дулiттл 5»
10:50 Х/ф «Доктор
Дулiттл 4»
12:20 Х/ф «Доктор
Дулiттл 3»
16:35 Казки У Кiно

22:00 Країна У
23:00 Розсмiши комiка
00:00 Танька i Володька

Ростовi»
22:40 Х/ф «Експеримент»
00:30 Х/ф «Фанфантюльпан»

СТБ
7:45 «Холостяк – 72»
09:00 «Все буде смачно!»
09:55 «Караоке на
Майданi»
10:50 Т/с «Коли ми
вдома»
12:55 «Україна має
талант! Дiти-2»
16:00, 23:10 «Я
соромлюсь свого тiла 4»
18:00, 22:10 «Слiдство
ведуть екстрасенси»
21:00 «Один за всiх»
НТН
8:20 Т/с «Дiти Арбата»
13:25 Х/ф «У зонi
особливої уваги»
15:15 Х/ф «Невиправний
брехун»
16:45 «Легенди карного
розшуку»
19:00 Т/с «Одного разу в

14 березня 2017 року на 13:00 запрошуємо власників будинку, що
по вул. Київській, 12 у м. Вишгороді, на збори з питання: надання об’єкта
оренди (підвального приміщення будинку по вул. Київській, 12) Вишгородській державній дільничній лікарні ветеринарної медицини (для епізоотичного благополуччя, проведення профілактичних заходів від інфекційних
хвороб тварин та птиці).
Адміністрація лікарні
18 березня 2017 р. о 10 годині по вул. Б. Хмельницького, буд. 7, в м. Вишгороді відбудуться збори власників щодо надання в користування нежитлового приміщення площею 18 м2 у підвальному приміщенні ІІ секції громадській організації «Чорнобиль-86».
Прохання до всіх співвласників гуртожитка — буд. 7 по вул. Б. Хмельницького — бути присутніми на зборах

НОВИЙ КАНАЛ
7:15 М/с «Iсторiї Тома i
Джеррi»
08:35 Т/с «Якось в казцi»
12:15 М/ф «Сезон
полювання 3»
15:25 Х/ф «Полiцейська
академiя 3»
17:10 Х/ф «Полiцейська
академiя 4»
19:00 Х/ф «Дiм великої
матусi»
21:00 Х/ф «Дiм великої
матусi 2»
22:55 Х/ф «Дiм великої
матусi: Який батько,
такий син»
МЕГА
6:00 Бандитська Одеса
08:00, 19:30 У пошуках
iстини
09:40 Iсторичнi битви

11:40 Розгадка таємниць
Бiблiї
14:20 Загадки планети
16:20 Дивовижна Замбiя
21:10 Завоювати небо
23:50 Скарб.ua
ТРК «КИїВ»
8:00 «Ранок по-київськи»
10:30 «Шеф-кухар
країни»
15:35 «Україна М.
Поплавського»
16:00 Х/ф «Мрiйники»
17:30 Х/ф «Iп Ман:
народження легенди»
19:20 Х/ф «Золотий
хлопчик»
21:00 «СТН-тижневик»
21:30 «СТН-спорттижневик»
21:50 Х/ф «Амурнi справи
Олександра»
K1
7:40 М/с «Сейлор Мун»
08:40 «Мультфiльми»
09:45 Т/с «H2O: Просто

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
Вважати недійсними втрачені документи від
07.12.2002 р. про членство в ГБК «Ветеран»
(гаражний бокс № 292) на ім’я Костянтина Євгеновича КОНСТАНТІНОВА
КУПЛЮ БУДИНОК у с. Демидів, для себе.
Тел: (050) 380-29-28

Електронну картку тахографа № YAD 0000083911000 (дійсна до 03.12.2021
р.), видану підприємством ДП «ДЕРЖАВТОТРАНСДНІПРОЕКТ» на ім'я Андрія Сергійовича Мятних, вважати недійсною.

Вважати недійсним втрачене військове посвідчення, серія ГНГ №002471, видане в/ч 3077 на
ім’я Антона Анатолійовича КАРПЕНКА

Вважати недійсними втрачені:
Договір купівлі-продажу земельної ділянки № 032522 від 03.09.2009 р., зареєстрований виконкомом Новосілківської сільради 13.10.2010 р. за № 1154;
Державний акт на право власності на землю, серія ЯЖ № 477863, виданий
Новосілківською сільською радою 03.06.2009 р. та зареєстрований у книзі
державних актів на право власності на землю № 010990801784, видані на
ім’я «Покупця» — Юрія Васильовича ПЕТРЕНКА, 1966 р. н.

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

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.

додай води»
11:10 Х/ф «Бунтарка»
13:10 «Орел i Решка.
Шопiнг 2016»
14:10 «Орел i Решка.
Незвiдана Європа»
16:00 «Орел i Решка.
Ювiлейний сезон»
20:00 Х/ф «Нареченавтiкачка»
22:15 «Вечiрнiй квартал»
00:00 «КВН»
ІНТЕР
6:50 Мультфiльм
07:40 «Подробицi»
08:10 «уДачний проект»
10:00 «Орел i решка. Рай
i пекло»
11:00 «Орел i решка.
Перезавантаження»
12:00 «Орел i Решка.
Ювiлейний сезон»
12:50 Т/с «Нехай
говорять»
16:10 Т/с «Тiльки не
вiдпускай мене»
20:00 «Подробицi тижня»

21:30 Х/ф «Гнiздо
горлицi»
23:35 Х/ф «В Париж!»
ICTV
6:15 Х/ф «На секретнiй
службi Її Величностi»
08:55 Т/с «Вiддiл 44»
12:35, 13:00 Х/ф
«Форсаж»
12:45 Факти. День
14:40 Х/ф «Потрiйний
форсаж: Токiйський
дрифт»
16:35 Х/ф «Форсаж-4»
18:45 Факти тижня. 100
хвилин
20:30 Х/ф «Примарний
гонщик»
22:55 Х/ф «Примарний
гонщик-2. Дух помсти»
5 КАНАЛ
6:25, 18:10 Велика
полiтика
07:00, 08:00, 09:00, 10:00,
11:00, 12:00, 13:00, 14:00,
15:00, 16:00, 17:00, 18:00,

Âèøãîðîä

19:00, 20:00, 22:00, 00:00
Час новин
08:30 Феєрiя мандрiв
12:40 Прес-конференцiя
щодо ситуацiї у зонi АТО
13:10 Модне здоров’я
19:25 Невигаданi iсторiї
21:40 Час-Time
22:30 Док. проект «Вiддiл
кадрiв»
2+2
8:30 «Роби бiзнес»
10:40 Х/ф «Кiкбоксер-3:
Мистецтво вiйни»
12:25 Х/ф «Кiкбоксер-4:
Агресор»
14:05 Х/ф «Кiкбоксер-5:
Вiдплата»
15:50 Х/ф «Боксер»
17:30 Х/ф «Морський
пiхотинець - 3: Тил»
19:20 21 тур ЧУ з
футболу: «Зоря» «Шахтар»
21:30 ПРОФУТБОЛ
23:35 «Змiшанi
єдиноборства. UFC.»

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

Літредактор, кореспондент — Валентина Яковенко
Фотокореспондент, набірник — Андрій Максімов
Художній редактор — Максим Крадожон
Бухгалтер — Ірина Поліщук
Погляди редакції не завжди збігаються Засновник — Вишгородська міська рада
Передплатний індекс газети у Каталозі
з думкою авторів публікацій.
місцевих періодичних видань 40007
Редакція залишає за собою право
Газета виходить щосуботи. Ціна договірна
скорочувати надані матеріали,
Свідоцтво про реєстрацію
які не рецензують і не повертають.
КВ № 957 від 20.09.1994 року
Відповідальність за достовірність
Адреса редакції: 07300, м. Вишгород,
даних несуть автори публікацій
вул. Б. Хмельницького, 2;
(рекламодавці).
Тел/факс: (04596) 5-27-25
Матеріали, опубліковані під знаком ,
Надруковано у «МЕГА-ПОЛІГРАФ»
друкуються на платній основі.
Київ, вул. Марка Вовчка, 12/14
Останній термін надання матеріалів —
Наклад 11 000 примірників
середа, 13-00

P. S.

Є три шляхи розвитку:
стояти на місці, лежати на місці
і наш – лежати на правильному шляху

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

12

4 березня

Мозаїка

2017 року

ЛЮБІ НАШІ ЖІНКИ!
Без вас і сонце світить не так яскраво, і птахи
співають не так дзвінко. Без вас навіть найкраще
свято перетворюється у звичайний будній день.
Я бажаю вам найважливішого, найнеобхіднішого і найдорожчого — величезного жіночого щастя,
а значить — прекрасної взаємної любові! Здорових
слухняних дітей! Миру і спокою у ваших домівках!
Нехай все це у вас буде кожен день, а не тільки
сьогодні. І тоді великим прекрасним святом стане
все ваше життя!
З любов’ю до вас
заступник Вишгородського міського голови Трохим ІВАНОВ

Справжнього чоловіка, добропорядну людину,
зразкового сім’янина і шанованого колегу — заступника міського голови
Олексія Сергійовича РАЧИНСЬКОГО
ВІТАЄМО з днем народження!
Щиросердечно бажаємо Вам довголіття, постійного благополуччя, завжди притаманного Вам доброго настрою, почуття гумору та наснаги у роботі.
Нехай Вам завжди посміхається сонячний день,
а у Вашій оселі панує радість, щастя і дитячі посмішки. Нехай завжди поруч буде підтримка рідних, повага друзів та здійснюються всі заповітні мрії і бажання!
Колектив апарату виконавчого комітету Вишгородської міської ради

Колектив поліклінічного відділення КЗ «Вишгородська ЦРЛ»
вітає з ювілеєм чарівну жінку, справедливого керівника,
ніжну дружину та люблячу матір — Ніну Петрівну ОСПАНОВУ.
Бажаємо всіх земних благ, якими Всевишній може нагородити жінку:
здоров’я та краси, щастя і радості, взаємної любові і відданої дружби,
людського тепла і внутрішньої гармонії, невичерпного терпіння і жіночої
мудрості, неймовірних відчуттів душевного польоту і найпрекрасніших
фантазій, творчого натхнення та Божого благословення у всіх починаннях! Залишайтеся завжди такою життєрадісною і яскравою! Нехай в
очах палає та пристрасть до життя, яка прикрашає своїм світлом життя
оточуючих Вас людей. Бажаємо, щоб сльози були лише від щастя, а
серце вистрибувало від радості, а не від тривог.
Щиро дякуємо за Ваш талант організатора та керівника, який Ви
вміло поєднуєте з такими чудовими людськими якостями, як доброта,
привітність і почуття гумору.
Ваш ювілей — не тільки Ваше свято,
Радіють Ваші рідні й друзі теж.
Хай Бог пошле іще років багато,
Здоров’я, щастя, радості без меж!
Нехай добром наповнюється хата,
Достатком, щирістю і сонячним теплом.
Хай буде вірних друзів в ній багато,
Прихильна доля огорта крилом.
А весни будуть світлі, легкокрилі,
Не буде втоми лагідним рукам.
Нехай здійсниться те, що не збулося,
І добре серце не підкориться рокам.
Бути хорошим начальником дано не кожному, але нашому колективу
дуже пощастило з Вами! Це справжній талант – бути таким професіоналом своєї справи.
Вітаємо Вас з днем народження! Бажаємо завжди залишатися таким
же уважним, життєрадісним, креативним, тактовним, цілеспрямованим
керівником, який вміє передбачати всі ситуації на два кроки наперед.
А ще — не тільки творчих успіхів і кар’єрного зростання, а й сімейного благополуччя і звичайного людського щастя. Нехай Ваше особисте
життя надихає до нових звершень у роботі, а робота стимулює до добробуту і комфорту у Вашому домі.
Вітаємо!

05 березня з 09:00 до 16:00 КУПУЄМО ВОЛОССЯ
до 55 000 грн/кг. А також: ордени, медалі,
фотоапарати, годинники у жовтих корпусах.
м. Вишгород, вул. Грушевського, 1, перукарня
«Парикмахерская», тел: (067) 622-01-61, (095) 431-63-06

Ресторан «АКАДЕМІЯ СТЕЙКА» – це лояльні ціни, заміський затишок у межах міста з ідеальним меню.
Основа нашої кухні – стейки, приготовані певним способом у помпейській печі на дровах, що додає особливого смаку кожній страві!
Якщо Ви плануєте захід, ми з радістю допоможемо Вам організувати
свято, незалежно від кількості гостей.
У нас є дитячий куточок для Ваших улюблених малюків, а також паркінг із відеоспостереженням!
Знаходимось за адресою: м. Вишгород, вул. Н. Шолуденка, 17.
Тел: +38 (067) 459-20-67
+38 (063) 101-34-24

Вітаємо з днем народження
нашого дорогого батька
Олександра Яковича
РУДЕНКА
Нехай твоє життя буде
щасливим і безхмарним,
наповненим лише приємними подіями і цікавими зустрічами.
Хай легко працюється,
Добре живеться,
Все вміється, множиться і удається.
Здоров’я міцного, щастя без краю,
Усього найкращого щиро бажаєм!
Діти

Вишгород
ЛЮБІ ЖІНКИ!
Щиро і сердечно вітаю вас із весняним святом — 8 Березня.
Нехай кожен ваш день буде сонячним
і радісним, нехай довкола вас панують
любов і гармонія, а на вашу честь розквітають квіти й звучить музика. Будьте
завжди усміхнені, сповнені надій та оптимізму.
Бажаю вам щастя й удачі, міцного здоров’я, здійснення
всіх мрій та бажань. Хай у ваших оселях завжди панують
мир, злагода і добробут.
З повагою
Максим МАКАРЕНКО,
депутат Вишгородської міської ради

Щиросердечно вітаю з чудовим весняним святом 8 Березня
усіх жінок!
Міцного здоров’я вам і довголіття, щастя і достатку. Нехай у
кожній вашій оселі завжди лунає
дитячий сміх, панують злагода і
любов. Нехай поруч будуть лише
гідні люди, щоб кожен новий день
ви зустрічали з посмішкою, з передчуттям радості!
Вічної вам весни і молодості! Світлої долі! Безмежного жіночого щастя, любові і добра!
Депутат Вишгородської міської ради
Сергій ПІНЧУК

Вітання

Шановні матері, бабусі, люблячі дружини і сестри, щиро
вітаю вас зі святом Жінки – 8
Березня!
Сонячного вам тепла, весняного настрою, здоров’я, любові, здійснення мрій і сподівань,
нев’янучої краси і жіночої чарівності.
Нехай усмішка пробудженої
природи і увага оточуючих приносить вам радість у
свята і в будні.
Усі квіти землі вам та низький уклін.
Депутат Вишгородської міської ради
Богдан РУДЕНОК

Весняний ювілей

1 березня відсвяткувала свій ювілей кваліфікований лікар, чудова жінка
Ніна Петрівна ОСПАНОВА
З нагоди свята щиросердечно вітаємо ювілярку такими словами:
Вітаємо Вас з ювілеєм.
Хай кожен день дарує радість
Хай сонце світить Вам завжди,
Роки ніколи Вас не старять,
Людської шани зичимо й тепла,
Достатку, злагоди та дружби у родині,
Щоб вся біда у безвість відійшла,
А радість залишилася віднині!
Життя Вам – довгі-довгі роки,
Без сліз, без горя, без біди,
Хай буде радість в вашім домі
Сьогодні, завтра і завжди.
З повагою
Адміністрація та профспілковий комітет КЗ «Вишгородська ЦРЛ»

Запрошуємо на роботу
до садочка виховатeля
та помічника виховатeля.
Тел: (067) 527-22-07

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»;

Пода

рун
до 8 ки
бере
зня!

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

ПОЛІТбюро
«Треба робити наступний крок»:
Ляшко розповів, як подолати бідність в Україні
Лідер Радикальної партії Олег Ляшко переконаний, що ключова проблема
в Україні — це бідність, адже в людей
немає ані роботи, ані грошей на найнеобхідніше. За словами політика, влада
цю проблему не вирішує, навпаки —
замість створення умов для розвитку
виробництва, надання бізнесу дешевих
кредитів — консервує Україну в стані
«бананової республіки», сировинної
колонії.
«Уряд бере на себе зобов’язання
скасувати мораторій на вивіз лісу-кругляка, запровадити продаж землі, підняти
пенсійний вік — і цілий ряд інших драконівських зобов’язань, які в підсумку призводять до одного: українці продовжують бути бідними,
залежними, без роботи, без можливості годувати свою
сім’ю», — зазначив Ляшко.
За його словами, Радикальна партія категорично не
згодна з такою політикою і пропонує свій план економічного зростання. Ключовий пункт якого — радикальне підвищення доходів українцям, яке пролобіювала РПЛ і за
яке не голосувала «Батьківщина» і Опоблок.
«Давайте подивимось наслідки від підвищення мінімалки: доходи Держбюджету зросли на 50%, доходи Пен-

сійного фонду — на 40%, доходи місцевого
бюджету — на 70%. Ось результати того,
що ми вигризли це підвищення. Але ми
вважаємо, що підвищення до 3200 грн мінімальної зарплати є недостатнім. Добиватимемось, щоб мінімалка була 5000 грн на
місяць. Ми вимагаємо від уряду з 1 квітня
підняти зарплати до цього рівня», — зазначив нардеп.
Він також додав, що збільшення доходів
Пенсійного фонду від підвищення зарплат
створює підстави для підвищення пенсій.
«Уряд зобов’язаний внести до парламенту законопроект і підвищити пенсії.
Півмільйона людей отримують пенсію в
Україні — менше тисячі гривень. Мільйони
людей, які мають по 30-40 років стажу, отримують пенсію
1,5-2 тис. грн. Раніше уряд казав, що немає можливості
підняти пенсії, бо немає доходів ПФ. Сьогодні, коли РПЛ
добилася підвищення мінімальних зарплат, є перевиконання доходів Пенсійного фонду, це означає, що уряд
повинен віддати людям гроші, зароблені тяжкою працею.
Але без ніякої зрівнялівки, чим більше трудовий стаж —
тим більше пенсія, яку заробила собі людина! Щоб мінімальна пенсія була 3000 грн. Ми цього вимагаємо від
уряду. І ми цього доб’ємося», — зазначив Ляшко.

