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ФОТО — Андрій МАКСІМОВ, «Вишгород»

День Державного Прапора України вшанували
й делегації з Німеччини та Італії

Із Днем
знань!

Виступ хору ім. Верьовки у Вишгороді —
за сприяння міського голови

Вкотре ми зустрінемо свято Дня знань і все
одно хвилюємося, мов вперше. Тому що до
школи проводжаємо найрідніших, найулюбленіших своїх діток і онуків з вірою у те, що вони
сповна отримають необхідні у подальшому житті знання.
Вишгородські школи, як свідчать результати
тестувань і вступ наших випускників до університетів, — одні з найкращих на Київщині, і ми пишаємося цими досягненнями.
Для міської влади на теренах освіти сьогодні
найголовніше завдання — будівництво у Вишгороді
нових, по-сучасному облаштованих шкіл. І ми докладаємо усіх зусиль, щоб ці проекти реалізувати
вже у найближчій перспективі.
Від щирого серця поздоровляю вас, шановні
друзі, зі святом Першого дзвоника.
Здоров’я, щастя і радості вам!
Олексій МОМОТ,
Вишгородський міський голова

45-річчя району відзначали у День Незалежності

>
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Окреслено сфери партнерства

Вишгородський міський голова Олексій Момот запрошує відзначити День міста разом!
Святкова програма
07.09.2018 (п’ятниця)
18.00 — 21.00 танцювальний
марафон «Теплі вечори збирають
друзів», пл. Т. Шевченка, 1

08.09.2018 (субота)
9.30 — 10.00 Молебень за мир та добробут у громаді, пл. Т. Шевченка, 1
10.00 — 18.00 Алея майстрів, просп. І. Мазепи
11.00 — 12.30 Урочиста весільна церемо-

Читайте на сайті газети «Вишгород»
www.vyshgorod.in.ua
Привітання голови Київської ОДА освітянам
Безкоштовні тренінги для молоді (вересень 2018 р.)
Новини від НТН
Семінар ДПІ
Похід ФСТ «Україна»

Увага!

Читайте у наступному номері
Шлюб за добу
Окреслено сфери партнерства
Інформує Фонд соціального страхування
Ветеран-гідробудівник
Чергова сесія міськради

нія, пл. Т. Шевченка, 1
14.00 — 16.00 Дитяче свято, пл. Т. Шевченка, 1
16.30 — 17.30 Святкова карнавальна хода
18.00 — 22.30 Святковий концерт, Співоче поле, набережна Київського водосховища

Дата

09.09.2018 (неділя)
19.00 — Концерт К. Стеценка «Медитації у храмах і
замках», собор Вишгородської
Богородиці,
Старосільський
провулок, 9

День Незалежності у Вишгороді

24 серпня Вишгородщина відзначала державне свято та 45-річчя району
Марина КОЧЕЛІСОВА
День Незалежності
на Вишгородщині цього
року відзначали у подвійному форматі — разом із 45-річчям району.
Та – неочікувано — досить стримано.
Слід віддати належне організаторам:
врахували і бойові дії на Сході, за яких недоречні бучні свята, і спеку — принаймні, у
Вишгороді святкове дійство зайняло частину
просп. І. Мазепи, де рух був обмежений від БК
«Енергетик» (із 17-ох години — від «Білли»),
та просп. Т. Шевченка (до церкви св. Володимира).
Довгих промов не було, а з приводу феєрверку (подарунок від народного депутата
Ярослава Москаленка) мешканка Гори Лідія
Рябченко сказала так: — Ми задоволені, що
все відбувалося у центрі міста і закінчилося о
23-й годині. І комунальникам менше роботи, і
порядок легше підтримувати.
На площі Т. Шевченка змонтували гарно
прикрашену сцену (реклама пропливала на

екрані). Зліва і справа від сцени та по просп.
Т. Шевченка у цей день працювала своєрідна
машина часу, що переносила вишгородців і
гостей міста в Історію — від сьогодення до
витоків району (тематичні банери… медицина, пульс літературного життя, освіта, фізкультура і спорт, культура, пам’ять, район у
офіційних документах).
Виставки і композиції, що представляли
всі населені пункти Вишгородщини, – були
розташовані у затінку під деревами або у
наметах: наперед була продумана кількість
яскравих інформаційних осередків.
Діти й дорослі купчилися біля виставки
одного з підрозділів Збройних сил України,
боліду змагань F1H2O, музейних куточків. Національний музей «Битва за Київ у 1943 році»,
зокрема, представив книгу з автографом
Президента В. Ющенка та газету «За вільну Україну» від 01.07.1990 р. з автографом
В. Чорновола. А Вишгородський історикокультурний заповідник презентував путівник
памяток і розгорнув медово-етнографічну
композицію, де працював гончар і залюбки
фотографувалися відвідувачі.
Далі — на стор. 4

Газета «Вишгород» розповсюджується протягом п’ятниці, суботи, неділі та понеділка.
Відповідальний за розповсюдження газети — Олексій, тел: 063-63-66-387
Офіційний сайт міськради: vyshgorod-rada.gov.ua

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

2

1 вересня

Офіційно

2018 року

Про організацію та проведення конкурсу з визначення
виконавця послуг з вивезення твердих побутових
відходів на території міста Вишгород
Рішення виконавчого комітету
від 16 серпня 2018 року № 249
На виконання рішення тридцять шостої
чергової сесії VII скликання Вишгородської
міської ради від 02.03.2018 р. №36/5 «Про
проведення конкурсу з визначення виконавця послуг з вивезення побутових відходів
на території міста Вишгорода», керуючись
ст. ст. 30, 42 Закону України «Про місцеве
самоврядування», ст.35-1 Закону України
«Про відходи», Постановою Кабінету Міністрів України від 10.12.2008 р. № 1070 «Про
затвердження Правил надання послуг з вивезення побутових відходів», Постановою
Кабінету Міністрів України від 16.11.2011 р.
№ 1173 «Питання надання послуг з вивезення побутових відходів», з метою впорядкування та належної організації діяльності у
сфері поводження з побутовими відходами в
місті Вишгороді, виконавчий комітет міської
ради Вишгородської міської ради ВИРІШИВ:
1. Провести конкурс на визначення ви-

конавця послуг з вивезення твердих побутових відходів на території м. Вишгорода.
2. Затвердити Положення про порядок
проведення конкурсу з визначення виконавця послуг з вивезення побутових відходів на
території м. Вишгорода (додаток № 1).
3. Затвердити конкурсну документацію
на визначення виконавця послуг з вивезення твердих побутових відходів у м. Вишгороді (додаток № 2).
4. Доручити організаційному відділу
Вишгородської міської ради опублікувати
дане рішення та оголошення про проведення конкурсу в місцевих засобах масової
інформації: на офіційному веб-сайті Вишгородської міської ради http://vyshgorod-rada.
gov.ua, а також у газеті «Вишгород».
5. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради І.
Свистуна.
Міський голова Олексій МОМОТ

Про затвердження тарифу на вивезення твердих
побутових відходів
Рішення виконавчого комітету
від 16 серпня 2018 року № 250
Розглянувши клопотання Комунального
підприємства «Управляюча компанія» Вишгородської міської ради, інші подані документи,
керуючись ст. 28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 10 Закону
України «Про житлово-комунальні послуги»,
Постановою Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку формування тарифів на послуги з вивезення побутових відходів» № 1010
від 26 липня 2006 р., враховуючи рішення Вишгородської міської ради № 8/60 від 25.03.2016 р.
«Про реорганізацію Комунального підприємства
житлового і комунального господарства Вишгородської міської ради», виконавчий комітет
Вишгородської міської ради
ВИРІШИВ:
1. Встановити тарифи на послуги з вивезення твердих побутових відходів, які надає Комунальне підприємство «Управляюча компанія»
Вишгородської міської ради, відповідно до розрахунку (Додаток 1):
1.1 Вивезення із захороненням твердих по-

Розрахунок вартості вивезення 1 м3 твердих побутових відходів
для КП «Управляюча компанія Вишгородської міської ради», 2018 р.
№
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Назва
Фактичний обєм накопичення на 1 чол. на місяць
Кількість контейнерів за 1 день усього
Кількість м3 ТПВ за день усього
населення 85%
бюджетні установи 2%
інші споживачі 13%
Кількість контейнерів (МАЗ із зад. завантаженням)
Кількість ТПВ за день (МАЗ із зад. завантаженням)
Кількість контейнерів (МАЗ із бок. завантаженням)
Кількість ТПВ за день (МАЗ із бок. завантаженням)
Кількість контейнерів (КамАЗ)
Кількість ТПВ за день (КамАЗ)
Кількість днів вивезення
Усього контейнерів на місяць
Об’єм 1-го контейнера
Об’єм ТПВ за 1 місяць від населення
Кількість зареєстрованих мешканців, що оплачують вивезення ТПВ
Заробітна плата зайнятих вивезенням ТПВ
З/плата 5 водіїв спецавтомобіля у місяць
З/плата 5 операторів навантаження сміття
Усього з/плата
Нарахування на з/плату 22%
Ремонт контейнерів
Ремонт боковин (зварювання), матеріали та заміна колес
З/плата електрогазозварника
Нарахування на з/плату 22%
Час, витрачений на ремонт 1-го контейнера
У місяць ремонтують в середньому
Автотранспортні витрати (завантаження/розвантаження, доставка)
Спецодяг для зайнятих вивезенням ТПВ
Норми використання спецодягу
Комплект (комбінезон, куртка, взуття)
Кількість комплектів
Рукавиці
Кількість рукавиць на 1-го працівника на місяць
Вартість палива на 1 місяць без ПДВ
Завантаження 1ходки (МАЗ із зад. завантаженням)
Кількість ходок на день (МАЗ із зад. завантаженням)
Завантаження 1ходки (МАЗ із бок. завантаженням)
Кількість ходок на день (МАЗ із бок. завантаженням)
Завантаження 1ходки (КамАЗ)
Кількість ходок на день (КамАЗ)
Пробіг 1-ї ходки за маршрутом: Вишгород (база) - Н.
Петрівці-Вишгород (база) /пробіг по місту - 6 км, відстань до сміттєзвалища — 19 км/
Витрати пального на 1 місяць
Середня лінійна норма витрати пального
На одну ходку використовується
Середня витрата пального за одне зав/розвантаження
Завантажень на 1 ходку (МАЗ із зад. завантаженням)
Завантажень на 1 ходку (МАЗ із бок. завантаженням)
Завантажень на 1 ходку (КамАЗ)
Витрати пального на 1 ходку (МАЗ із зад. завантаженням)
Витрати пального на 1 ходку (МАЗ із бок. завантаженням)
Витрати пального на 1 ходку (КамАЗ)

Од. вим.
м3
шт.
м3
м3
м3
м3
шт.
м3
шт.
м3
шт.
м3
дн.
шт.
м3
м3
люд.
грн
грн
грн
грн
грн
грн
грн/конт.
грн
грн
год.
шт.
грн/конт.
грн
міс.
грн
шт.
грн
шт.
грн
м3
шт.
м3
шт.

Дані

Дані
0,2083
185
204
173
4
27
70
77
60
66
55
61
30
5550
1,1
5189,25
24912
118547,64
51950,81
45219,39
97170,20
21377,44
6083,54
196,84
6013,35
1322,94
2
20
20
1732,25
12
1454,7
10
26
2
78122,62
70
1
30
2
55
1

км

44

л
100 км
л
л
шт.
шт.
шт.
л
л
л

3414
30,3
13,33
0,34
64
27
50
34,97
22,60
30,33

Про затвердження Комунальному
підприємству «Управляюча компанія»
Вишгородської міської ради норм твердих
побутових відходів
Рішення виконавчого комітету від 16 серпня 2018 року № 251
Розглянувши звернення Комунального підприємства «Управляюча
компанія» Вишгородської міської ради, інші документи, керуючись законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про житлово-комунальні послуги», «Про відходи», Постановою Кабінету Міністрів
України від 10.12.2008 № 1070 «Про затвердження Правил надання послуг з вивезення побутових відходів», наказом Міністерства з питань
житлово-комунального господарства України від 30.07.2010 р. № 259
«Про затвердження Правил визначення норм надання послуг з вивезення побутових відходів», виконавчий комітет Вишгородської міської
ради ВИРІШИВ:
Затвердити Комунальному підприємству «Управляюча компанія»
Вишгородської міської ради норми утворення твердих побутових відходів для м. Вишгорода на 2019-2023 рр., згідно з додатком.
Оприлюднити це рішення у газеті «Вишгород».
Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника
міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, згідно з
розподілом обов’язків.
Міський голова О. МОМОТ

Вишгород

7.

8.
9.

бутових відходів від населення — 101,7906 грн
за один кубічний метр з ПДВ;
1.2 Вивезення із захороненням твердих побутових відходів від бюджетних організацій —
103,2306 грн за один кубічний метр з ПДВ;
1.3 Вивезення із захороненням твердих
побутових відходів від інших споживачів —
105,8439 грн за один кубічний метр з ПДВ;
1.4. Вивезення із захороненням твердих побутових відходів від населення з житлового фонду — 1,2474 грн/м2 з ПДВ.
2. Ввести в дію тарифи, встановленні даним
рішенням, із 01 вересня 2018 р. Комунальному
підприємству «Управляюча компанія» Вишгородської міської ради виконати вимоги ч. 5 ст. 10 Закону України «Про житлово-комунальні послуги».
3. Комунальному підприємству «Управляюча
компанія» Вишгородської міської ради офіційно
оприлюднити це рішення у газеті «Вишгород».
4. Контроль за виконанням даного рішення
покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, згідно
з розподілом обов’язків.
Міський голова Олексій МОМОТ

Додаток
до рішення виконавчого комітету Вишгородської міської ради
№ 250 від 16.08.2018 р.

Витрати пального на 1 день (МАЗ із зад. завантаженням)
Витрати пального на 1 день (МАЗ із бок. завантаженням)
Витрати пального на 1 день (КамАЗ )
Усього витрати пального на 1 день
Середня вартість палива без ПДВ
Коєфіцієнт надбавки у зимовий період
Різниця між план-літо та план-зима на 1 місяць
Кількість/ вартість мастильних матеріалів
спец. олива (норма 0,1 л на 100 л пального) – 86,00 грн за 1 л
мотор. олива (норма 2,1 л. на 100 л пального) — 170,53 грн за 1 л
пласт. масло (норма 0,25 л на 100 л пального) — 86,00 грн за 1 л
Запасні частини та ремонт автомобілів
Вартість запчастин, використаних для сміттєвозів за останні 12 міс.
Амортизація основних засобів
Амортизація МАЗ із зад. завантаженням (вартість — 2415000,00 грн
на 5 років)
Амортизація МАЗ із бок. завантаженням (вартість 1533333,00 грн на
5 років)
Собівартість вивозу ТПВ за 1 місяць
Накладні витрати 44,68%
Усього витрати на вивезення ТПВ, з них:
населення 85%
бюджетні установи 2%
інші споживачі 13%
Рентабельність 8% для населення
Рентабельність 10% для бюджетних установ
Рентабельність 18% для інших споживачів
Усього з рентабельністю - населення
Усього з рентабельністю - бюджетні установи
Усього з рентабельністю - інші споживачі
Вартість вивозу 1 м3 ТПВ без ПДВ — населення
Вартість вивозу 1 м3 ТПВ без ПДВ — бюджетні установи
Вартість вивозу 1м3 ТПВ без ПДВ — інші споживачі
ПДВ населення
ПДВ бюджетні споживачі
ПДВ інші споживачі
Вартість вивозу 1м3 ТПВ з ПДВ — населення
Вартість вивозу 1м3 ТПВ з ПДВ — бюджетні установи
Вартість вивозу 1м3 ТПВ з ПДВ — інші споживачі
Вартість захоронення ТПВ з ПДВ – КП «Комунальник»
Вартість захоронення на місяцьТПВ з ПДВ — КП «Комунальник», враховуючи коеф. пресув. 1,3
ВАРТІСТЬ
Вартість вивозу із захороненням 1 м3 — ТПВ населення
Вартість вивозу із захороненням 1 м3 ТПВ — бюджетні установи
Вартість вивозу із захороненням 1 м3 ТПВ — інші споживачі без ПДВ/з
ПДВ
Вартість вивозу із захороненням 1 контейнера з ПДВ — населення
Вартість вивозу із захороненням 1 контейнера з ПДВ — бюджетні установи
Вартість вивозу із захороненням 1 контейнера з ПДВ — інші споживачі
Вартість вивозу із захороненням на 1 місяць УСЬОГО
Вартість вивозу із захороненням на 1 місяць для населення
Загальна житлова площа будинків, що обслуговуються КП УК ВМР
Тариф для населення житлового фонду

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
21
22
23
24

Житлові будинки багатоквартирні, одноквартирні упорядковані
Житлові будинки індивідуальної забудови (будинки приватного сектору), з
присадибною ділянкою до 0,1 га
Гуртожитки
Готелі
Вищі та середні спеціальні навчальні заклади
Загальноосвітні школи
Школи-інтернати
Ліцеї, профтехучилища
Дошкільні дитячі заклади
Склади
Адміністративні та громадські установи і організації
Промтоварні заклади торгівлі
Продуктові заклади торгівлі
Супер-, гіпер-, маркети
Ринки
Заклади громадського харчування (кафе, їдальня та ін.)
Підприємства побутового обслуговування
Лікарні
Поліклініки, медичні кабінети (в тому числі стоматкабінети)
Гаражні кооперативи
Заклади разового відвідування громадян
Заклади культури і мистецтва
Аптеки

л
3,41
71,70
8,54

34,97
45,20
30,33
111
22,88
6,00
198,90
13255,34
293,64
12227,59
734,11
29785,00
357420,00
65805,55

грн

40250,00

грн

25555,55

грн
грн
грн
грн
грн
грн
грн
грн
грн
грн
грн
грн
грн
грн
грн
грн
грн
грн
грн
грн
грн
грн/м3

313331,93
52967,09
366299,02
311354,17
7325,98
47618,87
24908,33
732,60
8571,40
336262,50
8058,58
56190,27
64,80
66,00
68,18
12,96
13,20
13,64
77,76
79,20
81,81
31,24

грн

146707,85

грн
грн

без ПДВ
84,8255
86,0255

з ПДВ
101,7906
103,2306

грн

88,2032

105,8439

грн

111,97

грн

113,55

грн
грн
грн
м2
грн/м2

116,43
627321,47
528216,67
423444,00
1,2474

1,0395
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Додаток
до рішення виконавчого комітету
Вишгородської міської ради
№ 251 від 16.08.2018 р.

Норми утворення твердих побутових відходів
(ТПВ) для м. Вишгород на 2019-2023 р.р.
№ з/п Об’єкт утворення ТПВ

л
л
л
л
грн/л
%
л
грн
л/грн
л/грн
л/грн
грн
грн

1 мешканець

Норма на одну
розрахункову одиницю
середня
середня
середня
на рік
на місяць
на добу
3
3
м
м
л
2,50
0,208
5,91

кг/м3
198

1 мешканець

2,52

0,210

5,92

206

1 місце
1 місце
1 учень
1 учень
1 учень
1 учень
1 учень
1 м2 площі
1 робоче місце
1 м2 торг. площі
1 м2 торг. площі
1 м2 торг. площі
1 м2 торг. площі
1 місце
1 робоче місце
1 місце
1 відвідування
1 м2 площі
1 м2 площі
1 місце
1 м2 площі

1,39
1,64
0,24
0,23
0,95
0,88
0,65
0,50
0,71
0,39
0,57
0,67
0,44
2,15
1,26
2,12
0,23
0,030
0,126
0,228
0,273

0,116
0,137
0,020
0,019
0,079
0,073
0,054
0,042
0,059
0,033
0,048
0,056
0,037
0,179
0,105
0,177
0,019
0,003
0,010
0,019
0,023

3,80
4,45
0,94
0,93
2,60
2,40
2,6
0,23
2,80
1,30
1,90
1,50
1,20
6,00
4,20
5,80
0,92
0,08
0,34
0,63
0,75

198
180
180
180
170
170
180
240
142
150
170
170
180
180
200
175
145
230
185
185
208

Розрахункова
одиниця

Середня
щільність
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Суспільство

Вишгород
Щиро вітаю вас зі святом 1 Вересня – Днем знань!
В цей день першокласники
роблять свій перший самостійний крок у світ знань, починають шлях у майбутнє. А для
нас, дорослих, 1 вересня – це
можливість повернутися думками у золоті роки, згадати своїх вчителів, шкільних друзів, безтурботне і щасливе дитинство.
Цьогорічний День знань особливий для
нашої країни. Адже вперше своїх учнів при-

1 вересня

Дорогі учні та батьки! Шановні вчителі!
йматиме Нова українська щкола. Сьогоднішні
першокласники відкривають новий етап в історії освіти нашої держави. Цьому передувала
велика та клопітка робота всіх, хто впроваджував освітню реформу в Україні. Мабуть,
вперше держава настільки потурбувалася
про школярів – і не лише про матеріальне забезпечення реформи, а й про психологічний
комфорт першачків, їхню впевненість у собі

Шануємо й пам’ятаємо

та майбутні успіхи. Цьому посприяло і впровадження інклюзивної освіти, і нові підходи до
учбового процесу з боку педагогів.
Сподіваюся, першокласники та їхні батьки
високо оцінять Нову українську школу, із задоволенням навчатимуться, здобуватимуть знання та вміння. А держава згодом отримає нове
молоде покоління досвідчених, вмотивованих,
патріотичних, високопрофесійних молодих

Про комунальні автобуси

Ростислав КИРИЧЕНКО,
голова Вишгородської районної ради
29 серпня — День Пам’яті за загиблими Героями в Іловайській трагедії.
За офіційними даними, в Іловайському котлі загинуло 366 військових
і 429 були поранені. Сотні потрапили
в полон. Доля багатьох невідома!
Ми повинні пам’ятати тих, хто віддав життя за нас
і нашу країну.
Нехай ці дні будуть нам нагадуванням, що немає
більшої цінності, ніж радість життя на вільній землі!
Вічна пам`ять…

Вічна пам’ять Героям
Трохим ІВАНОВ,
заступник Вишгородського
міського голови
29 серпня — четверта річниця
наймасштабнішої трагедії в історії
сучасної України — Іловайської трагедії. День пам’яті за загиблими Героями.
Чотири роки тому назва Іловайськ, яка до цього
більшості українців ні про що не говорила, стала синонімом смерті, горя й болю… Віднині це чорна дата
підлого й підступного розстрілу українських військових
при виході з Іловайського котла.
Офіційно підтверджено загибель 366 військослужбовців, 429 були поранені, сотні пережили полон, доля
багатьох досі невідома!
Минуло чотири роки, а рана, завдана Іловайськом,
і досі свіжа…
І ми будемо пам’ятати тих, хто віддав життя заради
майбутнього України!
Вічна пам’ять Героям…

Транспорт
Трохим ІВАНОВ, заступник міського голови
До порядку денного чергової сесії Вишгородської міської ради було внесено питання про створення комунального підприємства «Вишгородпастранс». Тобто міська
рада вирішила радикально змінити ситуацію
у місті з пасажирськими перевезеннями.
Напередодні сесії відбулося засідання депутатської комісії з питань транспорту. За присутності громадських активістів і журналістів міський голова Олексій Момот детально
розповів про цей проект, навів переконливу
статистику у цифрах і фактах. Так, для новоствореного автопідприємства є задум взяти у лізинг шість нових сучасних автобусів,
п’ять з яких — місткістю по 100 пасажирів і
один — на 200 (так звана «гармошка») спеціально для роботи у час «пік», зі зручною
низькою посадкою з пневматичною підвіскою, яка дасть можливість легко заїхати
до салону на інвалідному візку. Комунальні
автобуси ходитимуть за чітким графіком. На
зупинках заплановано встановити розклад
руху.
Вирішено, що комунальні автобуси кур-

суватимуть за маршрутом: Вишгород — ст.
метро «Героїв Дніпра» — ст. метро «Почайна» («Петрівка»). Напрямок дуже зручний:
метрополітен, продуктовий, речовий, книжковий ринки, гіпермаркети тощо.
Розрахунки засвідчили, що комунальне
автотранспортне підприємство буде прибутковим і зможе поповнювати міську казну.
Зазначу, що абсолютно всі автопарки, які
обслуговують приміські маршрути навколо
Києва, мають серйозні прибутки, тому всілякі перестороги приватних перевізників і їхніх
лобістів — безпідставні і не переконливі.
Найголовніше те, що незахищена категорія населення — пенсіонери — не залишаться на узбіччі. За досвідом інших міст
буде розроблено чітку систему соціальних
карток на проїзд.
Комісія з питань транспорту, після серйозного обговорення врахувавши всі нюанси, підтримала проект рішення про створення КП «Вишгородпастранс» і затвердження
його статуту.
На жаль, на сесії частина депутатів не
підтримала проект рішення, а саме:
Виговський В. П. - утримався
Клавдієнко О. І. - не голосував
Колодзян Ю. Д. - утримався
Корнійчук Д. В. - не голосував
Круковець В. В. - проти
Лісогор В. Ю - утримався
Лісогор. О. Я. - утрималась
Парчук В. Г. - утрималась
Попов Ю. П. - не голосував
Руденок Б. М. - утримався
Шока А. М. - утримався
Нижник В. С. - утримався
P. S. Таким чином проблема пасажирських перевезень залишається відкритою.
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людей, що житимуть і працюватимуть на благо своєї країни і українського народу.
Щиро бажаю усім школярам успіхів, впевненості в собі, нових цікавих знань і досягнень,
вірних друзів і гарного настрою! Низький уклін
дорогим учителям, які щодня передають дітям
свої знання, життєву мудрість, сіють зерна добра і любові. Міцного здоров’я, миру і добробуту вам, вдячності й поваги поколінь!
Ярослав МОСКАЛЕНКО,
народний депутат України,
голова МДО «Київщина»

Дорогі учні, вчителі, батьки!
Тетяна
БРАЖНІКОВА,
секретар
Вишгородської
міської ради,
депутат
Вишгородської
міської ради VII
скликання
Від
усього
серця вітаю усіх із
Днем знань!
Цей день завжди особливо урочистий
і хвилюючий, адже саме з нього починається дорога в майбутнє для кожного з
нас. Першого вересня ми з особливою
теплотою згадуємо своїх вчителів й викладачів, їх неоціненну роботу.
Щиро дякуємо вам, дорогі наші вчителі, — ми завжди залишаємося вашими
учнями!
З нагоди свята хочеться побажати
усім школярам любити рідну мову і землю, поважати працю і знання, зустріти добрих і надійних друзів та досягти омріяної
мети, а батькам терпіння та гордості за
своїх дітей!
На цей навчальний рік у нас багато
спільних планів із вчителями та представниками шкільного самоврядування,
зокрема продовження проекту «Школа
права для дітей» та створення Шкільної
ради Вишгорода, тож із нетерпінням чекаю на зустріч!
Зі святом! З початком нового навчального року!

Сильний Прем’єр-міністр — це ідеальна модель для України
Лідер партії «Основа» Сергій Тарута — про те, як знайти компроміс
між гілками влади, чому країні потрібен сильний Прем’єр-міністр та які
завдання йому доведеться вирішувати.

ПОЛІТбюро

Р

— Ви як лідер партії «Основа» нещодавно презентували свій план конституційної реформи, яка передбачає істотну
трансформацію функцій і повноважень
Президента України. Чому Ви вважаєте
її актуальною?
— На мій погляд, на питанні президентських повноважень потрібно акцентувати увагу саме сьогодні, тому що це
— основне питання для розвитку України.
Сьогодні Україна де-юре є парламентськопрезидентською республікою, а де-факто
— всім керує Президент. І всі гілки влади
побудовані так, що вони обслуговують його
інтереси, сприяють узурпації повноважень
і підсилюють корупцію у вищих ешелонах
системи державного управління.
Цим і зумовлена управлінська криза
нинішньої влади, коли незрозуміло, хто і за
що відповідає. Це породжує кризу недовіри
до влади в цілому. Я впевнений, що змінити країну можливо, лише повернувши довіру до влади, і для цього є тільки один шлях
— конституційна реформа.
— Але ж зміна Конституції — це справа серйозна і тривала, навіть якщо взяти
самі лише процесуальні моменти...
— Так, безумовно. Тому ми вже провели
масштабну попередню роботу. І з низкою
найкращих експертів у сфері конституційного права ми вже розробили і зареєстрували в Раді законопроект №3781, який визначає компромісну процедуру підготовки
проекту нової, Народної Конституції України (відповідна презентація представлена
на моїй FB-сторінці). Розробляти її мають
Конституційні Збори із представниками від
усіх територіальних громад. Потім проект

повинен пройти всенародне обговорення,
після чого має бути винесений на всеукраїнський референдум. Тільки всенародно
ухвалена Конституція, в основі якої лежить
Новий суспільний договір, може стати фундаментом держави Україна і повернути
втрачені країною за минулі роки позиції. У
Конституції має бути чітке розмежування
функцій гілок влади. І в ній мусить бути чітко прописано, за що відповідає Президент,
а що йому не дозволено робити.
— На Ваш погляд, яка форма правління найбільш прийнятна для України?
— Сьогоднішній дисбаланс влади можна подолати через парламентську республіку із сильним Прем’єром. Сильний
парламент і Прем’єр-міністр — це ідеальна
модель для України, це компроміс, який
зніме системні суперечності української
влади. Необхідно істотно обмежити повноваження Президента. Потрібно позбавити
його функції контролю за діяльністю Кабміну, оскільки вся історія України свідчить:
єдине, на що здатний Президент із повноваженнями, — це постійна гра на полі
Прем’єр-міністра.
— Парламентська республіка означає виборність Президента у парламенті?
— Ні. Партія «Основа» пропонує таку
архітектуру системи влади, де Президент
— це арбітр для інших гілок влади і гарант
Конституції. І його має обирати народ на
загальних виборах. Президент повинен
відповідати за суверенітет і безпеку країни,
і для цього у нього мають бути всі повноваження з управління Збройними Силами.
— Чому в умовах нової Конституції
Прем’єр працюватиме ефективніше?
— По-перше, не буде дуалізму влади.

Прем’єру просто не буде заважати Президент. У нас конфлікти між Прем’єром і
Президентом — системні. Наші Президенти, включаючи нинішнього, часто побоювалися зростання рейтингу Прем’єр-міністра,
тому і починалися різні інтриги і пошуки
більш зручних фігур.
По-друге, Прем’єр сьогодні повинен
акцентувати свою увагу на економіці та соціальних питаннях. Зараз економіка України в комі, країна знаходиться в реанімації,
нам потрібно шукати компромісне рішення
щодо реструктуризації держборгу, а зростання ВВП на 2 % для України смертельне. Щоб не відставати від світу, Україні потрібне економічне зростання від 10 до 15
% щорічно. Потрібна стратегія розвитку.
Потужні країни світу мають довгострокові
програми зростання. Китай робить на 50

років стратегію. Євросоюз — до 2050-го.
Якщо ми не будемо розуміти, як змінюється світ і де наше місце в глобальній конкурентній економіці, можемо залишитися в
позавчорашньому дні. Економіку України
необхідно рятувати. Тут потрібні ті «лікарі»,
які мають досвід порятунку і антикризового
управління.
— Про який саме досвід йдеться?
— Поясню на власному прикладі. Я,
як промисловець і менеджер неодноразово рятував великі індустріальні підприємства-банкрути — не тільки в Україні, а й у
Польщі, Угорщині. Це було непросто, але
мені багато що вдавалося. Нині проблема масштабніша — треба рятувати нашу
країну. І для вирішення цього завдання у
«Основи» є і стратегія, і команда антикризових управлінців.
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Шановні підприємці Київщини!
ФОТО — Валентина ЯКОВЕНКО, Андрій МАКСІМОВ, «Вишгород», Галина МАКАРЕНКО, Інна КОСЯНЧУК, Ольга ДУМАНСЬКА, спеціально для «Вишгорода»
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Прийміть мої щирі вітання з нагоди професійного свята —
Дня Підприємця!
У цей святковий день висловлюю подяку усім ініціативним, наполегливим та енергійним людям, які успішно організували і розвинули
свою справу. Завдяки вашій щоденній наполегливій праці й професіоналізму будується основа успішної економіки Київщини. Адже, саме ви
сприяєте наповненню бюджету, створенню нових робочих місць, підвищенню конкурентоспроможності вітчизняної продукції на світових
ринках та реалізації започаткованих в Україні реформ.
Підприємці Київщини завжди були і є надійною опорою розвитку
регіону, рушійною силою модернізації економіки.
І влада не стоїть осторонь. Київською облдержадміністрацією
ефективно реалізуються заходи, спрямовані на покращення та розвиток бізнес-клімату, поліпшення ресурсного та інформаційного забезпечення суб’єктів малого і середнього підприємництва, створення
сприятливого інвестиційного середовища. Слід зазначити, що лише за
І півріччя цього року від малого та середнього бізнесу до бюджетів усіх

Олександр ГОРГАН,
голова Київської облдержадміністрації

Шановні підприємці!

Праця, гідна підтримки

Щиро вітаю вас з професійним
святом та висловлюю вдячність за
те, що у непростих умовах сьогодення ви активно працюєте на теренах Вишгородського району. Ваша
діяльність — це талант і водночас
велика праця, гідна пошани і підтримки.
Завдяки вашій роботі вирішуються важливі соціально-економічні
проблеми, наповнюється бюджет та
створюються нові робочі місця.
Тож бажаю міцно зайняти своє місце в економіці нашого району, успішно втілювати в життя нові ідеї та проекти. І
нехай ваша праця буде запорукою добробуту ваших родин
та процвітання нашого району і Української держави!
Вячеслав САВЕНОК,
голова Вишгородської РДА

Шановні підприємці! У день вашого професійного свята прийміть найщиріші вітання та побажання
успіхів у вашій діяльності.
Бути підприємцем — це особливий труд, де все
залежить від власних сил, розуму та вміння будувати
бізнес. Ваша діяльність помітно впливає на розвиток
інноваційної діяльності, встановлення ділових зв›язків із
зарубіжними партнерами, залучення інвестицій. Знайти і
міцно зайняти своє місце в економіці району, втілювати в
життя нові ідеї та проекти — це талант і одночасно велика праця, гідна пошани і підтримки.
На Вишгородщині працюють найкращі представники підприємництва,
які вносять вагомий вклад в розвиток інфраструктури та надають допомогу в
розвитку соціальної сфери громад. Щиро бажаю вам подальших успіхів у підприємницькій діяльності, її розвитку на благо та процвітання Вишгородського
району та України в цілому.
Ростислав КИРИЧЕНКО,
голова Вишгородської районної ради

День Незалежності у Вишгороді

Свята
(Початок на стор. 1)

24 серпня Вишгородщина відзначала державне свято та 45-річчя району

Автори сценарію та організатори продумали не лише творчу складову
святкового дня. Всі охочі могли підкріпитися козацьким кулішем із солдатської кухні (безкоштовно), солодкими, солоними та приперченими стравами
– за столиками у прохолодному наметі поруч. А уздовж площі Т. Шевченка
аж на 30 метрів розлігся на столах уже занесений до Книги рекордів України та Гіннеса пиріг (із трьома начинками: вишня, абрикоси і мак). Три дні
його готували близько 10 працівників Першого столичного хлібзаводу «Цархліб». Ще й короваїв напекли. Усім цим залюбки смакували вишгородці і
гості міста.
Дитячі локації з аніматорами розташувалися на пл. Г. Строкова (у затінку біля БК «Енергетик») і на дитячому майданчику з фонтаном (зліва від
адмінбудинку). Конкурси малюнків, аплікацій, цікаві ігри, боді-арт і… величезне сердце, всипане листочками побажань Вишгородському району.
Батьки купували малечі маски, іграшки, поп-корн, солодку вату і різнокольорові кульки на блискучих патичках, а собі — прикраси, картини, декоративні
свічки, вишивки з Вулиці Майстрів, що простяглася під розлогими зеленими
шатами просп. І. Мазепи.
Два центральні проспекти міста обернулися на суцільну пішохідну територію, де дозволялося проїхати хіба що велосипедистам чи дітлахам на
самокатах. Для безпеки було облаштовано намет Товариства Червоного
Хреста України, на перетинах вулиць чергували «швидка», пожежна, поліцейські автомашини.
Нетривалою була святкова хода — від Будинку культури «Енергетик»
до пл. Т. Шевченка. Там, зі сцени, почесні гості — будівничі та заслужені люди району — милувалися виступами юних талантів Центрів творчості
«Дивосвіт» і «Джерело» та ВРБК «Енергетик», вихованців міського дитячоюнацького духового оркестру-студії «Водограй» і гурту барабанщиць «Драм
Валентина ЯКОВЕНКО

Більше фото — див. на сайті газети
та у наступному номері

рівнів Київської області сплачено майже 8
мільярдів гривень, з яких 900 мільйонів гривень від фізичних осіб-підприємців.
Сьогодні ми вибудовуємо відносини
взаємодовіри та взаємодопомоги між бізнесом та владою, взявши за основу принципи
партнерства.
Шановні підприємці, ми високо цінуємо
ваш внесок у забезпечення економічної та
соціальної стабільності.
Переконаний, що спільними зусиллями
зможемо досягти економічного процвітання
нашої рідної Київщини.
Нехай це професійне свято додасть
сил, наснаги, успіхів в усіх починаннях та процвітання бізнесу. Бажаю
вам і вашим родинам миру, злагоди та сімейного благополуччя!

Розмаїття кольорів, форм і матеріалів
вабили око кожного, хто опинився 24 серпня на проспектах І. Мазепи та Т. Шевченка.
Праворуч від центральної площі населені пункти району розмістили свої виставкові
композиції з того, чим здавна і до сьогодні багатий наш край. Виблискували на сонці біля
печі рум’яний коровай і святковий пиріг, прикрашений квітами соняха і кетягами калини
у композиції Новопетрівської сільської ради;
написані олією пейзажі мешканців Старих
Петрівець доповнював мальовничий пейзаж
банера, на тлі якого на лаві вмостився замріяний козак (із місцевих); вабила романтична
фотозона Синяківської сільської ради, де охоче фотографувалися дорослі й діти; Демидів
весь «потопав» у квітах та й взагалі кожна
композиція рясніла чорнобривцями, айстрами, хризантемами і соняхами, які є на кожному подвір’ї Вишгородщині.
Ліворуч, по проспекту І. Мазепи, свої
роботи представляли майстри. Скільки тут
зібралося краси — одухотворені люди і творіння їхніх рук та душі!
Серед картин молодої художниці Лесі
Максимової, написаних олією, вирізнялась її
улюблена — «Мати» — із жіночими символами, притаманними ще ведичній культурі.
— Я закохана в цю картину, — каже знайома авторки Галина — переселенка з Донецька, — в ній так багато доброти…
Вишгородська художниця Марина Варченко — така ж яскрава й емоційна, як і її розмаїття квітів, море, сонце, діти, — розповіла,
над чим працює зараз. Цієї розкішної теплої
пори вона не лише пише троянди пастельних
тонів у особливій техніці, а ще й… вірші.
А ось роботи Наталі Юрченко приємно
здивували, як і вона сама — струнка (праця
над собою вдалася!), весела і щаслива. Колишні її картини, як каже сама Наталя, «пласкі», — давно у минулому. Тепер вона створює
справжні шедеври — просторові, сюжетні,

Стейшн», гімнасток і футболістів Комплексної дитячо-юнацької спортивної
школи та юних спортсменів СК «Характерник» (хортинг), оригінальними
танцювальними композиціями медиків і освітян Вишгородщини; оплесками
вітали представників Київської ГЕС і ГАЕС, Вишгородського відділу поліції,
підрозділів пожежно-рятувальної служби. Святкову колону очолили військові, котрі урочисто несли Державний Прапор України і прапор Вишгородського району, та представники населених пунктів Вишгородщини.
Ведучі свята — народний артист України Анатолій Гнатюк, артистка
театру і кіно Ірина Сопіт — працювали на славу, підтримуючи святковий настрій. Співочі і танцювальні виступи місцевих талантів завершилися сюрпризом — гостей свята вітала народна артистка України Наталя Бучинська,
відомий гурт «G-ART», а справжньою окрасою святкового концерту стали
радіо- і телеведуча, співачка Ольга Цибульська та харизматичний гурт
«Здоб ші здуб» (Бий, барабане!). Брутальний хардкор і молдавський фольклор неперевершених етно-рокерів звабив до ритмічного народного танцю
не тільки молодь, а й старше покоління.
Серед гостей Вишгорода були й делегації з німецьких міст Айхенау і
Льорраха та італійського Будріо: з метою продовжити та налаштувати побратимські відносини з Вишгородом. Німецькі друзі вже не раз бували у
Вишгороді, а от італійці приїхали на власні очі побачити, що відбувається в
Україні. І побачили: День Прапора і День Незалежності у Вишгороді, відзначення 45-річчя Вишгородського району. Відвідали Вишгородський історикокультурний заповідник (ЧИТ. СТАТТЮ І. КОСЯНЧУК «ІНОЗЕМНА ДЕЛЕГАЦІЯ У ВИШГОРОДІ: ЯК РУЙНУЮТЬСЯ СТЕРЕОТИПИ – НА САЙТІ ГАЗЕТИ
«ВИШГОРОД»), Собор Вишгородської Богородиці, оглянули визначні місця
Вишгорода і Києва, познайомилися з багатьма новими людьми та окреслили сфери партнерства (ЧИТ. У НАСТУПНОМУ НОМЕРІ).

Красиві люди і творіння їхніх рук
романтичні… А ще — навчає цьому дітей і
охочих дорослих.
Марина Кравченко зі Старих Петрівець
показує дошки для нарізання та оригінальний
посуд для сервірування із природного матеріалу — дерева, що впало. Виглядають вони
так, наче повернулися з глибини віків, і водночас дуже стильно. Їх створює чоловік Марини
— Ігор, якому дружина залюбки допомагає.
Хоча її професія далека від цієї справи — жінка практикує ненасильницьку комунікацію.
А ось — найрізноманітніші пряники (навіть мереживні), зефір, безе у подарункових
наборах — від майстра Вікторії Господарчук.
Навіть шкода їсти таку красу!..
Кинувши оком на витвори Ліни Женавчук, розумієш, наскільки різноманітні її захоплення — шиє іграшки, вишиває, декупажить,
виготовляє вироби у техніці валяння, прикраси, плете кошики та ще й на тихе полювання
встигає. Бо поруч із її роботами красуються
сушені білі гриби.
Людмила Болдирева, яка має чимало
громадських справ у міській раді ветеранів,
майстриня вишивки, цього разу догодила господиням — нашила торбинок на різні смаки,
наволочок. Заодно пропонувала і своїх равликів-ахатинів, що слугують для жіночої краси
і нині дуже популярні.
А за наступним столиком — цілий гурт
майстринь: Галина Базяк (шиє чудові іграшки, її мишенята у бальних спідничках та пуантах — взагалі поза конкурсом), Ніна Гордієнко (майстер із художнього розпису), Раїса
Іноземцева (залюблена в декупаж) і Світлана
Жовтобрюх (майстриня вишивання і не тільки). У них можна було придбати корисну річ
на будь-який вік і смак.
Біля Яніни Полтавець, яка виготовляє
жіночі прикраси, зібралося багато шанувальниць різного віку. А у майстра з валяння Те-

тяни Швидкої, яка навчає дітей у Центрі творчості «Джерело» , не лише цікавилися речами
на продаж — сукнями, головними уборами,
жіночими аксесуарами, іграшками, а й замовляли оригінальний одяг, який бачили на самій
Тетяні (з трояндами у техніці валяння).
На сонці ніби діамантами виблискували
вишиті бісером картини, лики святих — роботи вишгородчанки Оксани Колот.
— Навчилась вишивати завдяки майстрині і чудовій жінці Олені Кольвах, — каже
Оксана.
Робота ця непроста. Наприклад, майстриня Олена Карлова перебрала пучками
пальців 4 500 бісеринок, аби вишити «Тризуб», а в її «Анжеліці» їх 10 100 (!).
— Це боляче, — не приховує жінка, —
але, коли бачиш чийсь захват від твоїх робіт,
— воно того варте.
Наталя Сукач детально розповідала жінкам про свою продукцію — органічну косметику, мило ручної роботи з додаванням лаванди, пелюсток троянд, кавових зернят, ефірні
олії, прикрашені суцвіттям лікарських трав.
Це Наталя і такі ж творчі молоді жінки
створили ініціативну групу майстрів Вишгорода, аби об’єднати творчих людей і разом
відроджувати традиції ужиткового мистецтва.
Майстрині, які займаються своїм хобі вдома,
довірили їй координувати загальні дії.
Тут можна було придбати й книги, також
творіння конкретних людей. Микола Сергійчук — видавець і автор пропонував широкий
спектр цікавих і актуальних творів із історії
України — професора, академіка Володимира Сергійчука, місцевих авторів — Ольги Дяченко, Станіслава Рудича.
Усе побачене цього святкового дня у
центрі міста яскраво свідчило про прагнення
щирої української душі до краси духовної і
створення краси навколо себе.

Людина

Вишгород

Інклюзія і спеціальна освіта — єдина система
Володимир ДУКА,
директор ВРСЗОШ «Надія»

Тема

У Вишгородському районі, як і в цілому в Україні, за останні роки стрімко зростає кількість дітей
із особливими освітніми потребами. Тенденція невтішна ще й тому, що все більше таких дітей мають комбіновані порушення, тобто декілька тяжких
порушень одночасно, що ускладнює процес їх навчання і реабілітації.
Вишгородщина посідає одне з перших місць в області зі створення умов навчання і виховання дітей з
особливими потребами. Так, із 1993 року функціонує
школа «Надія», а сьогодні у нашому районі в одному
із перших на Київщині активно впроваджується інклюзивна форма навчання у закладах загальної середньої освіти. У цьому році створено Комунальний
заклад «Інклюзивно-ресурсний центр» Вишгородської
районної ради, який забезпечуватиме корекційний
супровід, обстеження та спостереження за дітьми, які
навчатимуться на інклюзії. З нового навчального року
планують відкрити двері для особливих малюків у інклюзивних групах і дошкільні навчальні заклади. Усе
це разом створює єдину систему навчання і корекції
дітей району з особливими освітніми потребами.
Однак останнім часом у соціальних мережах виникають активні суперечки: що краще — інклюзія чи спеціальна освіта? Мовляв, спеціальна школа — це крок
назад, і її існування в умовах інклюзії — недоречне.
Я не беру участі у подібних обговореннях, оскільки ситуація нагадує процес, коли права рука б’є ліву.
Не можна протиставляти один одному елементи єдиної системи. Я був і є прихильником запровадження
інклюзивної освіти, оскільки вона дає право на вибір
форми навчання. Тож ліквідація системи спеціальної
освіти, з її напрацюваннями і досвідом, була би кроком
назад, тому що цього вибору знову не стане.
Звичайно, інклюзивна освіта — пріоритет держави, так сьогодні працює весь світ. Але її впровадження не означає ліквідацію системи спеціальної освіти.
Вона залишилася у більшості країн, які є основоположниками інклюзії.
Державна політика України також полягає у розширенні інклюзивного простору із збереженням в цілому системи спеціальної освіти. Міністерством освіти
і науки розроблені і затверджені нові програми і навчальні плани для спеціальних шкіл, готуються до за-

Історія і сьогодення

твердження нові положення про спеціальну школу та
навчально-реабілітаційний центр, інші нормативноправові документи.
Інклюзія не може бути заміною, а є альтернативою. Це поєднання. Спеціальна школа саме спрямована на підтримку і розвиток інклюзії, готує дитину до
загальноосвітнього простору. Це і є одним із завдань
нашої школи, з яким ми успішно справляємось. Так,
останні роки після нашого закладу переходять до масової школи на інклюзію по 6-8 дітей на рік, отримавши
певну підготовку, а головне — впевненість у собі. А це
— до 20 відсотків усього контингенту нашої школи щороку. При цьому кількість учнів школи «Надія» з року
в рік збільшується, як і дітей на інклюзії. Тобто ці дві
форми навчання не є конкурентами, вони — складові
єдиного цілого.
Крім того, є певна категорія дітей із особливо
складними порушеннями, для яких інклюзія є непосильною. Найважливіше у праці з ними — не нашкодити. Навантаження має бути таке, аби дитина змогла
сприйняти цю інформацію. Є питання і до батьків. Чи
не мають вони завищених вимог до сина чи доньки?
Можливо, хочуть мати дуже розумну дитину, а вона не
може з відповідним діагнозом це навантаження подужати.
Наша школа нині затребувана на ринку освіти. У
нас є окремі спеціальні класи, клас для дітей із важкими нозологіями, пропонуємо також індивідуальну
форму освіти.
Звісно, є проблеми: бракує приміщень, важко залучити нових фахівців, потреба у яких зростає, великих матеріальних затрат потребує спеціальне навчально-реабілітаційне обладнання, але ми шукаємо
фахівців, навчаємо новому своїх вчителів, маємо підтримку спонсорів. Ми хочемо стати школою європейського взірця. На все потрібен час.
Спеціальна освіта — це невеликі класи, корекційний процес, але в нас немає асистента вчителя і помічників вихователя. Я за те, щоб надавати якісні послуги
сім’ї, в якій є дитина з особливими потребами. Я за
те, щоб з цією категорією дітей працювали спеціалісти.
Якщо дитина знаходить себе у загальноосвітньому закладі, якщо для неї створено відповідні умови, то чому
би й ні. Але не має бути перетягування канату. Не варто говорити: інклюзія – це добре чи погано. Держава
має надавати різнопланові послуги, а батьки мають
право обирати.

1 вересня

ФОТО — Андрій МАКСІМОВ, «Вишгород»

Загалом на території нинішнього Вишгородському району було затоплено 14 сіл. Серед них — Старосілля.
Там, де було одне з найстаріших сіл у Вишгородському краї, з яким пов’язано немало легенд, 25 серпня ц. р.
на воду було покладено вінок пам’яті.

Захід, приурочений до 27-річниці Незалежності України,
45-річчя створення Вишгородського району, пам’яті жителів
затоплених сіл Вишгородського району, полеглих воїнів, які
боронили рідну землю у різні роки, ініційований і проведений
Вишгородським історико-культурним заповідником, ГО «Асоціація ветеранів Військово-Морських Сил України», ГО «Київське військово-історичне товариство» за підтримки депутата
Київської обласної ради, голови ВГО «Молода Країна» Андрія
Пещеріна. У поминальному молебні взяли участь представники влади та громадські активісти, ветерани війни і праці,
військовослужбовці й історики-краєзнавці.
«Прапор приспустити! Вінок на воду!» — лунає команда.
Курсанти військово-морського ліцею (навчальний заклад,
передислокований у 2014 році із Севастополя в Одесу через
анексію Криму Російською Федерацією) з яхти «Оля» покладають на море вінок.
Ось думки й емоції учасників мітингу пам’яті.
Віце-адмірал, голова громадської організації «Асоціації ветеранів військово-Морських сил України», Сергій
ГАЙДУК: «Сьогоднішня подія — це певний крок між минулим
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Для дітей з особливими потребами
Тепер...

Лист у номер
Олег ТИМЧЕНКО, директор Вишгородської ЗОШ № 1
ФОТО — ФБ-група «Газета «Вишгород»

У Вишгородській ЗОШ І-ІІІ ступенів № 1 створюється додатковий простір для
дітей із особливими освітніми потребами. Це колишня класна кімната, в якій, за фінансової підтримки представника Благодійного фонду «Гіппократ» Максима Кацуби та Президента Фонду — чуйної, розуміючої Ольги Решетняк, зроблено добротний сучасний ремонт підлоги, стін, стелі, замінено електропроводку, поставлено
нові двері. Візуально кімната поділена на ігрову та робочу частини. В ігровій — все
має бути влаштовано так, аби дитина відпочила, розслабилася і почувалася необмеженою. У робочій — проводитимуться корекційні заняття.
Психологи стверджують, що найкращим для адаптації дітей із особливими освітніми потребами у соціумі є саме навчання в одному класі з іншими
дітьми, що сприятливо впливає і на тих, і на інших. Одні — швидше розвиваються, інші — вчаться бути гуманнішими і толерантнішими до тих, хто в
чомусь не такий, як вони.
Досвід роботи з особливими дітками показує, що однокласники сприймають їх у колективі дуже добре: товаришують, допомагають одне одному, беруть
«шефство» — діти є діти! А ось суспільство загалом ще не зовсім розуміє важливість інклюзиву, а відтак і не до кінця готове до його запровадження. Потрібен час. Дуже дякуємо, Максиме та Ольго, що Ви своїми благородними вчинками наближаєте всіх нас до європейських цивілізованих стосунків між собою!

...Було

Вінок пам’яті і шани

Інна КОСЯНЧУК,
прес-служба Вишгородського
історико-культурного заповідника

2018 року

і майбутнім. Місце, де ми зараз знаходимось — знакове. Адже
це своєрідна братська могила багатьох поколінь українців, які
боронили нашу землю. Але з нами зараз ліцеїсти військовоморського ліцею, майбутнє українського флоту, майбутня
наша еліта, майбутні флотоводці, люди, які рухатимуть нашу
Україну до процвітання. Я вірю, що ми знову будемо справді
морською державою».
Депутат Київської обласної ради, голова ВГО «Молода Країна» Андрій ПЕЩЕРІН: «Я з однорічного віку живу на
Київщині, а родом із-під Маріуполя. Батько — із сім’ї рибалок
села Безіменного, яке зараз у жахливому стані,
під тимчасовою окупацією. Болить душа за все
те. Але я радий, що нині з нами ліцеїсти, а отже,
у нас є надія, що ми повернемо собі не тільки ту
частину континентальної України, яка на Сході
потерпає від воєнних дій, а й Крим і водні простори».
Голова громадської організації «Київське
військово-історичне товариство» Олександр
ЧУДНОВЕЦЬ: «На стрічці нашого вінка написано
— «Пам’ять навіки». Пам’ять — це містке слово.
Це пам’ять про жителів затоплених сіл і про
козаків, яких пам’ятає Межигір’я. Про тих, хто
виборював під час визвольних боїв у 20-х роках
минулого століття незалежність України, і захисників рідної землі у часи II Світової війни (якби
не Київська оборонна операція у 1941-му, коли
Київське ополчення стримувало ворога 72 дні, то
Москву фашисти, скоріше всього, взяли б).
Ми пам’ятаємо подвиг команд кораблів Пінської флотилії, канонерського човна «Вірний». Залишки моніторів «Житомир» і «Вінниця» знаходяться тут досі, і маємо під
час експедиції ще деякі їх частини підняти.
Ми пам’ятаємо тих, хто відбудовував Україну після війни, і
тих, хто зараз боронить нашу Україну…».
Директор Вишгородського історико-культурного заповідника, кандидат історичних наук Влада ЛИТОВЧЕНКО:
«Від імені ВІКЗ хотілось би вклонитись цій місцині. Тут було
затоплено 92 тисячі гектарів унікальних земель, квітучих садів, сіл — минулого і майбутнього. 33 тисячі людей вимушені
були покинути цю місцевість. Це не тільки пам’ять про історико-культурну спадщину, а й про наших пращурів. Тому дуже
символічно, що ми сьогодні тут, що відбувся поминальний
молебень. Тож нині вшановуємо пам’ять і полеглих героїв, і
людей, які покинули цю територію, залишивши тут усе дороге
для себе. Варто такі вшанування зробити традиційними, а у
Вишгородському історико-культурному заповіднику — експозицію, присвячену, в тому числі, й затопленим селам».
Усі учасники мітингу були одностайними в тому, що такі
заходи пам’яті мають стати традиційними.

Шляхами звитяги

Курган Слави у Літках
Катерина ОЛЕКСІЙ
ФОТО — Тамара ГОРОБЕЦЬ, спеціально для «Вишгорода»

Хоча незалежність у 1991 році нам дісталася мирним
шляхом – внаслідок розпаду СРСР, — але самостійність
українці виборювали століттями. Тож маємо знати й шанувати першопрохідців у боротьбі за незалежність України.
До славної дати — 27-річчя нашої держави — вишгородський андеграундовий гурт «Гайдамаки» («Вівтар Вітчизни») відвідав курган Слави у селі Літки Броварського
району на Київщині. Там поховані 24 учасники бою під Крутами (29 січня 1918 р.), які, відступаючи на Київ, зупинилися
у Літках і стали на герць із багаточисельною червоною гвардією есера Муравйова, що йшла навздогін. Нерівний, але
мужній бій під Літками є одним із визначних епізодів у ході
боротьби за незалежну Україну.
Учасники гурту «Гайдамаки» у підніжжя кургану-могили юнкерів Київської військової школи ім. Б. Хмельницького виконали Славень України – Гімн, кілька патріотичних
пісень, а заодно позбивали будяки та шанобливо поклали
квіти до монумента.
Р. S. Літківському сільському голові — побажання: прибрати курган-могилу, бо що ж ми за люди такі? «…Славних
прадідів великих правнуки погані» (Т. Шевченко «І мертвим,
і живим….»).
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ПО Н Е ДІ ЛО К , 3 ВЕ Р Е С НЯ 2018 Р ОКУ
КАНАЛ 1+1
6:30, 07:10, 08:10, 09:10
«Снiданок з 1+1»
07:00, 08:00, 09:00,
12:00, 16:45, 19:30 ТСН:
«Телевiзiйна служба
новин»
09:30 «Чотири весiлля»
10:45, 12:20 «Одруження
наослiп»
12:30, 14:10 «Мiняю
жiнку»
15:45 «Сiмейнi
мелодрами»
17:10 Т/с «Моє чуже
життя»
19:20 «Секретнi
матерiали»
20:20 «Чистоnews-2018»
20:30 Т/с «Школа.
Недитячi iгри»
21:30 «#ШОУЮРИ»
22:35 «Танцi з зiрками»
2+2
6:00 Мультфiльми
08:00 «Нове Шалене
вiдео по-українськи»
09:15, 18:15 «Спецкор»
10:00, 18:50 «ДжеДАI»
10:35 Т/с «Команда»
14:30 Х/ф «Таємниця
татуйованої мумiї»

16:25 Х/ф «Морський
пiхотинець»
19:25, 20:35 Т/с «Опер за
викликом-3 «
21:40 Т/с «Касл-6»
23:25 Т/с «Величний Джо»
UA:ПЕРШИЙ
6:00 ПРОФIЛАКТИКА
14:05 Д/ц «Незвичайнi
культури»
14:30 РадiоДень
15:00, 21:00 Новини
15:20 Фольк-music
16:25 Вiдкривай Україну з
«Суспiльним»
16:55 Д/с «Дивовижнi
мiста свiту»
18:00, 00:10
Iнформацiйна година
19:00, 23:40 Своя земля
19:25 Д/ц «Спiльноти
тварин»
19:55 Д/ц «Неповторна
природа»
20:30 Д/ц «Плiч-о-плiч»
21:45 Д/с «Левиний рик»
22:40 Д/с «1000 днiв для
планети»
ТРК «УКРАїНА»
7:00 Х/ф «Якби да каби»
09:00 Зiрковий шлях

10:30 Реальна мiстика
12:30 Т/с «Черговий
лiкар»
14:30, 15:30 Т/с «Жiночий
лiкар-3»
15:00, 19:00, 23:00
Сьогоднi
19:45 Ток-шоу «Говорить
Україна»
21:00 Т/с «Обман»
23:30 Х/ф «Форсаж»
ПРЯМИЙ
6:00, 07:15, 08:15 Ранок.
«Новий день»
07:00, 08:00, 09:00, 10:00,
11:00, 12:00, 13:00,
14:00, 15:00, 16:00, 17:00
«Репортер». Новини
09:15, 10:15, 11:15, 12:15
Ранок. «Ми всi...»
13:15, 14:15, 15:15
«Деталi»
16:15, 23:00 «Кримiнал»
17:15 «Ситуацiя»
18:00 «Эхо України»
19:30 «Разом»
20:30 «Подiї» вересня
21:00 «Пiдсумки»

Сафарi»
11:00, 00:00 Т/с «Якось
у казцi»
12:00 Т/с «Домашнiй
арешт»
13:00, 23:00 Країна У
14:00, 21:00 Одного разу
пiд Полтавою
15:00 Вiталька
17:00 Панянка-селянка
18:00 Чотири весiлля
20:00 Сiмейка У
22:00 Одного разу в Одесi

10:40 «Україна вражає»
11:35 «Кримiнальнi
справи»
12:30, 16:30, 19:00, 23:15
«Свiдок»
12:50, 19:30 Т/с
«Коломбо»
14:25 «Речовий доказ»
15:50, 16:50 «Легенди
карного розшуку»
21:00 Т/с «Дуель пiд
сонцем»
23:45 Т/с «Комiсар
Хельдт»

СТБ
6:20 Профiлактика
12:00, 15:30 «Мiстичнi
iсторiї» з Павлом
Костiциним
13:10 Битва екстрасенсiв
17:30, 22:00 ВiкнаНовини
18:00 Т/с «Здамо
будиночок бiля моря»
20:00, 22:45 Хата на тата
00:35 Один за всiх

НОВИЙ КАНАЛ
2:00 Х/ф «Дивергент-2:
Iнсургент»
14:20 Х/ф «Дивергент-3:
Вiддана»
17:00 Х/ф «Блейд: Трiйця»
19:00 Х/ф «Няньки»
21:00 Х/ф «Лисий нянька:
Спецзавдання»
23:00 Х/ф «Загубленi в
космосi»

НТН
7:00 Х/ф «Весь свiт в очах
твоїх...»
08:20 «Свiдок. Агенти»
09:00 Х/ф «Осiннiй
марафон»

МЕГА
6:00 Бандитська Одеса
07:30, 14:15 Правда
життя
08:30 Африканськi рiчки:
дари дощiв

година
19:00 Перший на селi
19:25 Д/ц «Неповторна
природа»
20:30 Нашi грошi
21:45 Д/с «Левиний рик»
22:40 Д/с «1000 днiв для
планети»
23:40 Перша шпальта

Ранок. «Ми всi...»
13:15, 14:15, 15:15
«Деталi»
16:15, 23:00 «Кримiнал»
17:15 «Ситуацiя»
18:00 «Эхо України»
19:30 «Разом»
20:30 «Подiї» вересня
21:00 «Пiдсумки»

15:25 «Мiстичнi iсторiї» з
Павлом Костiциним
17:30, 22:00 ВiкнаНовини
18:00 Т/с «Здамо
будиночок бiля моря»
19:55, 22:40 МастерШеф
00:00 Х/ф «Я не
повернусь»

ТРК «УКРАїНА»
07:00, 08:00, 09:00, 15:00,
19:00, 23:00 Сьогоднi
09:30 Зiрковий шлях
10:30 Реальна мiстика
12:30 Т/с «Черговий
лiкар»
14:30, 15:30 Т/с «Жiночий
лiкар-3»
19:45 Ток-шоу «Говорить
Україна»
21:00 Т/с «Обман»
23:30 Т/с «CSI: маямi»

ТЕТ
6:30 ТЕТ Мультиранок
09:45 Х/ф «Бiбi та Тiна»
11:00, 23:00 Т/с «Якось
у казцi»
12:00 Т/с «Домашнiй
арешт»
13:00 Країна У
14:00, 21:00 Одного разу
пiд Полтавою
15:00 Вiталька
17:00 Панянка-селянка
18:00 Чотири весiлля
20:00 Сiмейка У
22:00 Одного разу в Одесi
00:40 Х/ф «Страченi
свiтанки»

НТН
6:05, 09:00 Х/ф «Трест,
який лопнув»
08:30 Ранковий «Свiдок»
10:40 «Кримiнальнi
справи»
12:30, 16:30, 19:00, 23:15
«Свiдок»
12:50, 19:30 Т/с
«Коломбо»
14:25 «Речовий доказ»
15:50, 16:50, 21:05
«Легенди карного
розшуку»
23:45 Т/с «Комiсар
Хельдт»

ТЕТ
6:30 ТЕТ Мультиранок
09:30 М/ф «Король

09:30, 17:00 Шалена
подорож
10:20 Мiсця сили
11:20 Пiдроблена iсторiя
12:20 Прихована
реальнiсть
13:15 Скептик
15:10, 23:45 Великi
танковi битви
16:00, 21:55 Битва
рибалок
17:50, 22:50 У пошуках
iнновацiй
18:50 Фантастичнi iсторiї
20:45, 00:35 Речовий
доказ
ТРК «КИїВ»
7:00, 19:25 «Мумiї, що
ожили»
08:00, 09:00, 21:00, 23:00
«Столичнi телевiзiйнi
новини»
08:15 «Поради лiкаря»
09:15, 20:20 «Ситуацiя»
09:25 «Київ музика»
10:00, 23:20
«Телемаркет»
13:00 «День у мегаполiсi»
15:10 «Депутатська
приймальня»
16:10 «Повiтрянi воїни»
17:00 «КИЇВ LIVE»

20:30 «Служба порятунку»
22:30 «На часi»
22:55 «Українська
Нацiональна Лотерея»
K1
6:30 «TOP SHOP»
07:40 «TiBi Абетка»
07:50 «Чи знаєте ви,
що...»
08:15 Т/с «Дикий ангел»
09:10 «Орел i Решка.
Шопiнг»
12:00 «Орел i Решка.
Ювiлейний-2»
13:00, 21:00 «Орел i
Решка. Рай та пекло-2»
14:00 «Орел i Решка.
Навколосвiтня подорож»
20:00 «Орел i Решка.
Перезавантаження»
22:00 «Вiрю не Вiрю»
23:00 Х/ф «Моє велике
грецьке весiлля-2»
ІНТЕР
6:10, 23:00 «Слiдство
вели...» з Леонiдом
Каневським
07:00, 08:00, 09:00, 12:00,
17:40 «Новини»
07:10, 08:10, 09:20 Ранок
з «Iнтером»

10:30 Х/ф «Миленький
ти мiй...»
12:25 Х/ф «Невловимi
месники»
14:10 Х/ф «Пiвзахисник»
16:10 «Жди меня.
Україна»
18:00, 19:00 Ток-шоу
«Стосується кожного»
20:00 «Подробицi»
20:40 Т/с «Той, хто не
спить»
00:45 Х/ф «Жiночi радощi
та печалi»
ICTV
6:35 Факти тижня. 100
хвилин
08:45 Факти. Ранок
09:10 Спорт
09:15 Надзвичайнi
новини. Пiдсумки
10:15 Антизомбi.
Дайджест
11:20 Секретний фронт.
Дайджест
12:30, 13:20 Х/ф «Шерлок
Холмс»
12:45, 15:45 Факти. День
15:35, 16:20 Х/ф «Шерлок
Холмс-2: Гра тiней»
18:45, 21:10 Факти. Вечiр
19:20 Надзвичайнi

новини
20:20 Прорвемось!
21:30 Т/с «Нюхач»
22:45 Свобода слова
5 КАНАЛ
06:30, 08:35 Огляд преси
06:50, 17:00 Час новин.
Київ
07:00, 08:00, 09:00, 10:00,
11:00, 12:00, 13:00, 14:00,
15:00, 16:00, 18:00, 19:00,
21:00, 00:00 Час новин
07:10, 08:10, 21:25, 00:15
Актуально: Економiка.
Полiтика. Соцiум
07:30 Фiнансовий
тиждень
08:15, 13:35 Про вiйсько
09:25, 17:45 Час громади
10:10, 11:10, 12:30
Трансляцiї суспiльнополiтичних подiй
13:10 Акцент
14:10 Кендзьор
15:30, 16:10
Iнформацiйний день
17:10, 18:20, 19:25
Iнформацiйний вечiр
19:50 Дзеркало iсторiї
22:00 БлогПост
23:00 «За Чай.com»
23:40 Агрокраїна

ВI В ТО Р О К , 4 ВЕ Р Е С НЯ 2018 Р ОК У
КАНАЛ 1+1
6:30, 07:10, 08:10, 09:10
«Снiданок з 1+1»
07:00, 08:00, 09:00,
12:00, 16:45, 19:30 ТСН:
«Телевiзiйна служба
новин»
09:30 «Чотири весiлля»
10:45, 12:20 «Одруження
наослiп»
12:30, 14:10 «Мiняю
жiнку»
15:45 «Сiмейнi
мелодрами»
17:10 Т/с «Моє чуже
життя»
19:20 «Секретнi
матерiали»
20:20 «Чистоnews-2018»
20:30 Т/с «Школа.
Недитячi iгри»
21:30 «Модель XL-2»
23:40 Х/ф «Великий
дружнiй велетень»
2+2
6:00 Мультфiльми
08:00 «Облом.UA.»
09:35, 18:15 «Спецкор»
10:15, 18:50 «ДжеДАI»
10:55, 17:15 «Загублений
свiт»

13:05 «Нове Шалене
вiдео по-українськи»
13:15 Х/ф «Пiсля шторму»
15:20 Х/ф «Морський
пiхотинець-2»
19:25, 20:35 Т/с «Опер за
викликом-3»
21:45, 23:30 Т/с «Касл-6»
UA:ПЕРШИЙ
6:30, 07:00, 08:00, 09:00,
09:25, 13:00, 15:00, 21:00
Новини
06:35, 07:05, 08:05, 09:05
Доброго ранку, Країно!
09:35 Д/с «Дешевий
вiдпочинок»
10:05 Т/с «Бодо»
11:05, 13:35 Енеїда
11:35 Телепродаж
12:00 Д/ц «Смаки
культур»
13:10, 14:30 РадiоДень
14:05 Д/ц «Незвичайнi
культури»
15:20 Т/с «Оповiдання ХIХ
столiття»
16:35 Д/с «Щоденники
комах»
16:55 Д/с «Дивовижнi
мiста свiту»
18:00 Iнформацiйна

ПРЯМИЙ
6:00, 07:15, 08:15 Ранок.
«Новий день»
07:00, 08:00, 09:00, 10:00,
11:00, 12:00, 13:00,
14:00, 15:00, 16:00, 17:00
«Репортер». Новини
09:15, 10:15, 11:15, 12:15

СТБ
6:55 Х/ф «Жереб долi»
11:10 Т/с «Анатомiя Грей»
13:00 Битва екстрасенсiв

НОВИЙ КАНАЛ
6:34, 08:14 Kids Time
06:35 М/с «Том i Джеррi
шоу»
08:15, 18:00 Шоу Оля

17:15 «Ситуацiя»
18:00 «Эхо України»
19:30 «Разом»
20:30 «Подiї» вересня
21:00 «Пiдсумки»

18:00 Слiдство ведуть
екстрасенси
20:00, 22:40 МастерШеф
23:40 Х/ф «Я не
повернусь»

ТЕТ
6:30 ТЕТ Мультиранок
09:45 Х/ф «Стоптанi
туфельки»
11:00, 00:30 Т/с «Якось
у казцi»
14:30 М/с «Як козаки ...»
17:30 М/с «Пригоди
Котигорошка та його
друзiв»
18:30 М/ф «Книга життя»
20:15 Х/ф «Крадiйка
книжок»
22:45 Х/ф «Загублене та
знайдене»

НТН
08:30 Ранковий «Свiдок»
09:00 Х/ф «Прощальна
гастроль «Артиста»
10:40 «Кримiнальнi
справи»
12:30, 16:30, 19:00, 23:15
«Свiдок»
12:50, 19:30 Т/с
«Коломбо»
14:20 «Речовий доказ»
15:45, 16:50, 21:30
«Легенди карного
розшуку»
23:45 Т/с «Комiсар
Хельдт»

09:15 Половинки
13:00 Т/с «Ми такi!»
17:00 Заробiтчани
19:00 Хто проти
блондинок?
21:00 Київ вдень та вночi
22:00 Х/ф «Iнший свiт»
МЕГА
07:30, 14:15 Правда
життя
08:30 Африканськi рiчки:
дари дощiв
09:30, 17:00 Шалена
подорож
10:20 Мiсця сили
11:20 Пiдроблена iсторiя
12:20 Прихована
реальнiсть
13:15 Скептик
15:10, 23:45 Великi
танковi битви
16:00 Короп: полювання
на монстра
17:50, 22:50 У пошуках
iнновацiй
18:50 Фантастичнi iсторiї
20:45, 00:35 Речовий
доказ
21:55 Битва рибалок
ТРК «КИїВ»

7:00, 19:25 «Мумiї, що
ожили»
08:00, 09:00, 21:00, 23:00
«Столичнi телевiзiйнi
новини»
08:15 «Поради лiкаря»
09:15, 20:20 «Ситуацiя»
09:25 «Київ музика»
10:00, 23:20
«Телемаркет»
13:00 «День у мегаполiсi»
15:10 «Депутатська
приймальня»
16:10 «Повiтрянi воїни»
17:00, 00:35 «КИЇВ LIVE»
20:30 «Київськi iсторiї»
22:30 «На часi»
22:55 «Українська
Нацiональна Лотерея»
K1
07:40 «TiBi Абетка»
07:50 «Чи знаєте ви,
що...»
08:15 Т/с «Дикий ангел»
09:10 «Орел i Решка.
Шопiнг»
12:00, 20:00
«Орел i Решка.
Перезавантаження»
13:00, 21:00 «Орел i
Решка. Рай та пекло-2»

14:00 «Орел i Решка.
Навколосвiтня подорож»
22:00 «Вiрю не Вiрю»
23:50 «Орел i Решка.
Незвiдана Європа»
ІНТЕР
07:00, 08:00, 09:00, 12:00,
17:40 Новини
07:10, 08:10, 09:20 Ранок
з «Iнтером»
10:10, 12:25 Т/с «Схiднi
солодощi-2»
12:50 Х/ф «Дама з
папугою»
14:50, 15:45, 16:45
«Речдок»
18:00, 19:00 Ток-шоу
«Стосується кожного»
20:00 «Подробицi»
20:40 Т/с «Той, хто не
спить»
00:55 Х/ф «Прощення»
ICTV
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:20 Надзвичайнi
новини
10:10 Прорвемось!
11:10, 17:30, 21:30 Т/с
«Нюхач»
12:15, 13:20 Х/ф «Життя

за брата»
12:45, 15:45 Факти. День
14:55, 16:20 Дизель-шоу
18:45, 21:10 Факти. Вечiр
20:20 Громадянська
оборона
22:50 Скетч-шоу «На
трьох»
5 КАНАЛ
07:00, 09:00, 10:00, 11:00,
12:00, 13:00, 14:00, 15:00,
16:00, 18:00, 19:00, 21:00,
00:00 Час новин
07:15, 08:10, 21:25, 00:15
Актуально: Економiка.
Полiтика. Соцiум
07:30 Код успiху
07:50 Будiвельний
стандарт
08:25 Агрокраїна
09:25, 17:45 Час громади
10:10, 11:10, 12:30
Трансляцiї суспiльнополiтичних подiй
13:05 БлогПост
14:10, 15:30, 16:10
Iнформацiйний день
17:10, 18:20, 19:25
Iнформацiйний вечiр
19:50 Дзеркало iсторiї
22:00 Полiграф

С Е Р Е ДА , 5 В Е Р Е С НЯ 2 018 Р ОК У
КАНАЛ 1+1
07:00, 08:00, 09:00,
12:00, 16:45, 19:30 ТСН:
«Телевiзiйна служба
новин»
09:30, 10:45, 12:20
«Одруження наослiп»
12:35, 14:10 «Мiняю
жiнку»
15:45 «Сiмейнi
мелодрами»
17:10 Т/с «Моє чуже
життя»
19:20 «Секретнi
матерiали»
20:30 Т/с «Школа.
Недитячi iгри»
21:30 «Король десертiв»
23:40 Х/ф «Вiктор
Франкенштейн»
2+2
6:00 Мультфiльми
08:00, 13:00 «Помста
природи»
09:35, 18:15 «Спецкор»
10:15, 18:50 «ДжеДАI»
10:55, 17:10 «Загублений
свiт»
13:30 Х/ф «Храм черепiв»
15:25 Х/ф «Морський

пiхотинець-3: Тил»
19:25, 20:35 Т/с «Опер за
викликом-3»
21:40, 23:25 Т/с «Касл-6»

21:45 Д/с «Левиний рик»
22:40 Д/с «1000 днiв для
планети»
23:40 Складна розмова

UA:ПЕРШИЙ
08:00 «Герої України.
Крути. Перша
Незалежнiсть»
09:00 «Крути»
10:35 «Срiбна земля.
Хронiка Карпатської
України. 1919-1939»
12:00 «Золотий вересень.
Хронiка Галичини 19391941»
13:10, 14:30 РадiоДень
13:35 «Василь Стус.
Феномен доби»
15:20 Т/с «Оповiдання ХIХ
столiття»
16:40 Д/с «Щоденники
комах»
16:55 Д/с «Дивовижнi
мiста свiту»
18:00, 00:10
Iнформацiйна година
19:00 Д/ц «Плiч-о-плiч»
19:25 Д/ф «Процес.
Росiйська держава проти
Олега Сенцова»

ТРК «УКРАїНА»
07:00, 08:00, 09:00, 15:00,
19:00, 23:00 Сьогоднi
09:30, 04:10 Зiрковий
шлях
10:30, 04:40 Реальна
мiстика
12:30 Т/с «Черговий
лiкар»
14:30, 15:30 Т/с «Жiночий
лiкар-3»
19:45 Ток-шоу «Говорить
Україна»
21:00 Т/с «Обман»
23:30 Т/с «CSI: маямi»
ПРЯМИЙ
07:00, 08:00, 09:00, 10:00,
11:00, 12:00, 13:00,
14:00, 15:00, 16:00, 17:00
«Репортер». Новини
09:15, 10:15, 11:15, 12:15
Ранок. «Ми всi...»
13:15, 14:15, 15:15
«Деталi»
16:15, 23:00 «Кримiнал»

СТБ
6:55 Х/ф «Тiльки не
вiдпускай мене»
11:10 Т/с «Анатомiя Грей»
13:05 Битва екстрасенсiв
15:25 «Мiстичнi iсторiї» з
Павлом Костiциним
17:30, 22:00 ВiкнаНовини

НОВИЙ КАНАЛ
6:05, 07:49 Kids Time
06:10 М/ф «Вартовий
Мiсяця»
07:50 Х/ф «Загубленi в
космосi»
10:20 Х/ф «Луна далеких
світiв»

16:15, 23:00 «Кримiнал»
17:15 «Ситуацiя»
18:00 «Эхо України»
19:30 «Разом»
20:30 «Подiї» вересня
21:00 «Пiдсумки»

18:00 Т/с «Здамо
будиночок бiля моря»
20:00, 22:40 Зваженi та
щасливi
00:05 Х/ф «Я не
повернусь»

ТЕТ
6:30 ТЕТ Мультиранок
09:45 Х/ф «Попелюшка»
11:00, 00:00 Т/с «Якось
у казцi»
12:00 Т/с «Домашнiй
арешт»
13:00, 23:00 Країна У
14:00, 21:00 Одного разу
пiд Полтавою
15:00 Вiталька
17:00 Панянка-селянка
18:00 Чотири весiлля
20:00 Сiмейка У

НТН
8:30 Ранковий «Свiдок»
09:00 Х/ф «Обережно!
Червона ртуть»
10:40 «Кримiнальнi
справи»
12:30, 16:30, 19:00, 23:15
«Свiдок»
12:50, 19:30 Т/с
«Коломбо»
14:40 «Речовий доказ»
15:55, 16:50, 21:30
«Легенди карного
розшуку»
23:45 Т/с «Комiсар
Хельдт»

12:10 Х/ф «Явище»
14:00 Х/ф «Знаки»
16:10 Х/ф «Земне ядро»
19:00 Кохання на
виживання
21:00 Київ вдень та вночi
22:00 Х/ф «Iнший свiт-2:
Еволюцiя»
МЕГА
07:30, 14:15 Правда
життя
08:30 Африканськi рiчки:
дари дощiв
09:30, 17:00 Шалена
подорож
10:20 Мiсця сили
11:20 Пiдроблена iсторiя
12:20 Прихована
реальнiсть
13:15 Скептик
15:10, 23:45 Великi
танковi битви
16:00 Короп: полювання
на монстра
17:50, 22:50 У пошуках
iнновацiй
18:50 Фантастичнi iсторiї
20:45 Речовий доказ
21:55 Битва рибалок

ТРК «КИїВ»
7:00 «Мумiї, що ожили»
08:00, 09:00, 21:00, 23:00
«Столичнi телевiзiйнi
новини»
08:15 «Школа права»
09:15, 20:20 «Ситуацiя»
09:25 «Київ музика»
10:00, 23:20
«Телемаркет»
13:00 «День у мегаполiсi»
15:10 «Депутатська
приймальня»
16:10 «Повiтрянi воїни»
17:00 «КИЇВ LIVE»
20:30 «Якiсне життя»
22:30 «На часi»
22:55 «Українська
Нацiональна Лотерея»
K1
6:30 «TOP SHOP»
07:40 «TiBi Абетка»
07:50 «Чи знаєте ви,
що...»
08:15, 00:00 «Орел
i Решка. Незвiдана
Європа»
13:10 «Орел i Решка.
Навколосвiтня подорож»
20:00 «Орел i Решка.

Перезавантаження»
21:00 «Орел i Решка. Рай
та пекло»
22:00 «Орел i Решка.
Ювiлейний сезон»
ІНТЕР
07:00, 08:00, 09:00, 12:00,
17:40 Новини
07:10, 08:10, 09:20 Ранок
з «Iнтером»
10:15, 12:25 Т/с «Схiднi
солодощi-2»
13:00 Х/ф «Сiмейне коло»
14:50, 15:45, 16:45
«Речдок»
18:00, 19:00 Ток-шоу
«Стосується кожного»
20:00 «Подробицi»
20:40 Т/с «Той, хто не
спить»
ICTV
6:30 Ранок у великому
мiстi
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:20 Надзвичайнi
новини
10:10 Громадянська
оборона
11:10, 17:30 Т/с «Нюхач»

12:30, 13:20 Секретний
фронт. Дайджест
12:45, 15:45 Факти. День
14:00, 16:20 Х/ф
«Форрест Гамп»
18:45, 21:10 Факти. Вечiр
20:20 Секретний фронт
21:30 Х/ф «Прогулянка
висотою»
00:00 Х/ф «Чому я?»
5 КАНАЛ
07:10, 08:10, 21:25
Актуально: Економiка.
Полiтика. Соцiум
07:25 Драйв
07:30 Медекспертиза
08:15 Топ дня
09:25, 17:45 Час громади
10:10, 11:10, 12:30
Трансляцiї суспiльнополiтичних подiй
13:05 Полiграф
14:10, 15:30, 16:10
Iнформацiйний день
17:10, 18:20, 19:25
Iнформацiйний вечiр
19:50 Дзеркало
iсторiї
22:00 БлогПост
23:00 «За Чай.com»
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КАНАЛ 1+1
07:00, 08:00, 09:00,
12:00, 16:45, 19:30 ТСН:
«Телевiзiйна служба
новин»
09:30 «Чотири весiлля»
10:45, 12:20 «Одруження
наослiп»
12:45, 14:15 «Мiняю
жiнку»
15:45 «Сiмейнi
мелодрами»
17:10 Т/с «Моє чуже
життя»
19:20 «Секретнi
матерiали»
20:20 «Чистоnews-2018»
20:30 Т/с «Школа.
Недитячi iгри»
21:30 «Грошi-2018»
23:00 Х/ф «Едвард Рукиножицi»
2+2
6:00 Мультфiльми
08:00, 13:00 Вiдеобiмба
09:35, 18:15 «Спецкор»
10:15, 18:50 «ДжеДАI»
10:55, 17:15 «Загублений
свiт»

15:25 Х/ф «Геокатастрофа»
19:25, 20:35 Т/с «Опер за
викликом-3»
21:45, 23:30 Т/с «Касл-6»

20:30 Схеми. Корупцiя в
деталях
21:45 Сильна доля
22:40 Д/с «1000 днiв для
планети»

UA:ПЕРШИЙ
06:35, 07:05, 08:05, 09:05
Доброго ранку, Країно!
09:35 Д/с «Дешевий
вiдпочинок»
10:05 Т/с «Бодо»
11:05, 13:35 Енеїда
11:35 Телепродаж
12:00 Д/ц «Смаки
культур»
13:10, 14:30 РадiоДень
14:05 Д/ц «Незвичайнi
культури»
15:20 Т/с «Оповiдання ХIХ
столiття»
16:40 Д/с «Щоденники
комах»
16:55 Д/с «Дивовижнi
мiста свiту»
18:00 Iнформацiйна
година
19:00 #ВУКРАЇНI
19:25 Д/ц «Неповторна
природа»

ТРК «УКРАїНА»
07:00, 08:00, 09:00, 15:00,
19:00, 23:50 Сьогоднi
09:30 Зiрковий шлях
10:30 Реальна мiстика
12:30 Т/с «Черговий
лiкар»
14:30, 15:30 Т/с «Жiночий
лiкар-3»
19:45 Ток-шоу «Говорить
Україна»
21:35 Футбол. Лiга Нацiй
УЄФА. Чехiя - Україна
00:05 Контролер
ПРЯМИЙ
07:00, 08:00, 09:00, 10:00,
11:00, 12:00, 13:00,
14:00, 15:00, 16:00, 17:00
«Репортер». Новини
09:15, 10:15, 11:15, 12:15
Ранок. «Ми всi...»
13:15, 14:15, 15:15
«Деталi»

СТБ
7:10 МастерШеф
11:05 Т/с «Анатомiя Грей»
13:00 Битва екстрасенсiв
15:25 «Мiстичнi iсторiї» з
Павлом Костiциним
17:30, 22:00 ВiкнаНовини

НОВИЙ КАНАЛ
08:00, 18:00 Шоу Оля
09:00 Половинки
13:00 Т/с «Ми такi!»
17:00 Заробiтчани
19:00 Хто зверху?

21:00 Київ вдень та вночi
22:00 Х/ф «Iнший свiт:
Повстання лiканiв»
23:50 Х/ф «Знаки»
МЕГА
08:30 Дивовижний
Сiнгапур
09:30, 17:00 Шалена
подорож
10:20 Мiсця сили
11:20 Пiдроблена iсторiя
12:20 Прихована
реальнiсть
13:15 Скептик
15:10, 23:45 Великi
танковi битви
16:00 Битва рибалок
17:50, 22:50 У пошуках
iнновацiй
18:50 Фантастичнi iсторiї
20:45 Речовий доказ
21:55 Короп: полювання
на монстра
ТРК «КИїВ»
7:00 «Свiт дивовижних
тварин»
08:00, 09:00, 21:00, 23:00
«Столичнi телевiзiйнi

новини»
08:15 «Поради лiкаря»
09:15, 20:20 «Ситуацiя»
09:25 «Київ музика»
10:00, 23:20
«Телемаркет»
13:00 «День у мегаполiсi»
15:10 «Депутатська
приймальня»
16:10 «Як працюють
машини»
17:00, 00:35 «КИЇВ LIVE»
20:30 «Прогулянки
мiстом»
22:30 «На часi»
K1
08:15 Т/с «Дикий ангел»
09:10 «Орел i Решка.
Шопiнг»
12:00, 20:00
«Орел i Решка.
Перезавантаження»
13:00 «Орел i Решка. Рай
та пекло»
14:00, 23:50 «Орел i
Решка. Навколосвiтня
подорож»
21:00 «Орел i Решка. Рай
та пекло-2»

22:00 «Вiрю - не Вiрю»
ІНТЕР
6:15, 23:00 «Слiдство
вели...» з Леонiдом
Каневським
07:00, 08:00, 09:00, 12:00,
17:40 Новини
07:10, 08:10, 09:20 Ранок
з «Iнтером»
10:10, 12:25 Т/с «Схiднi
солодощi-2»
12:50 Х/ф «Любов на
асфальтi»
14:50, 15:45, 16:45
«Речдок»
18:00, 19:00 Ток-шоу
«Стосується кожного»
20:00 «Подробицi»
20:40 Т/с «Той, хто не
спить»
00:55 Х/ф
«Провiнцiальний роман»
ICTV
6:30 Ранок у великому
мiстi
08:45 Факти. Ранок
09:10 Скетч-шоу «На
трьох»

10:50, 13:15, 16:50 Т/с
«Вiддiл 44»
12:45, 15:45 Факти. День
14:00, 16:20 Х/ф «Пастка»
18:45, 21:10 Факти. Вечiр
19:20 Надзвичайнi
новини
20:20 Iнсайдер
21:30 Т/с «Нюхач»
5 КАНАЛ
07:10, 08:10, 21:25, 00:15
Актуально: Економiка.
Полiтика. Соцiум
07:35 Компанiя героїв
08:15 Топ дня
09:25, 16:45 Час громади
10:10, 11:10, 12:30
Трансляцiї суспiльнополiтичних подiй
13:05 БлогПост
14:10, 15:30, 16:10
Iнформацiйний день
17:10 Кендзьор
18:20, 19:25
Iнформацiйний вечiр
19:50 Дзеркало iсторiї
22:00 Iсторична
година
23:00 «За Чай.com»
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КАНАЛ 1+1
6:30, 07:10, 08:10, 09:10
«Снiданок з 1+1»
07:00, 08:00, 09:00,
12:00, 16:45, 19:30 ТСН:
«Телевiзiйна служба
новин»
09:30 «Чотири весiлля»
10:45, 12:20 «Одруження
наослiп»
12:45, 14:15 «Мiняю
жiнку»
15:45 «Сiмейнi
мелодрами»
17:10 Т/с «Моє чуже
життя»
19:20 «Секретнi
матерiали»
20:15, 22:20, 00:30 «Лiга
смiху»
2+2
6:00 Мультфiльми
08:00 «Облом.UA.»
09:35, 18:15 «Спецкор»
10:15, 18:50 «ДжеДАI»
10:55, 17:10 «Загублений
свiт»
13:00 Т/с «Поки цвiте
папороть»
19:25 Х/ф «Перлини
дракона: Еволюцiя»
21:05 Х/ф «Заручник»

23:15 «Змiшанi
єдиноборства. Еддi
Альварес vs Джастiн
Геiтжi: Найкращi бої
зiркових легковаговикiв
UFC»
UA:ПЕРШИЙ
6:30, 07:00, 08:00, 09:00,
09:25, 13:00, 15:00, 21:00
Новини
06:35, 07:05, 08:05, 09:05
Доброго ранку, Країно!
09:35 Д/с «Дешевий
вiдпочинок»
10:05 Т/с «Бодо»
11:05, 13:35 Енеїда
11:35 Телепродаж
12:00 Д/ц «Смачнi iсторiї»
12:30 Д/ц «Смаки
культур»
13:10, 14:30 РадiоДень
14:05 Д/ц «Незвичайнi
культури»
15:20 Т/с «Оповiдання ХIХ
столiття»
16:40 Д/с «Щоденники
комах»
16:55 Д/с «Дивовижнi
мiста свiту»
18:00, 00:10
Iнформацiйна година
18:50 VoxCheck

19:00 Чудова гра
19:25, 23:10 Д/ц
«Неповторна природа»
20:30 Перша шпальта
21:45 Богатирськi iгри
23:45 Схеми. Корупцiя в
деталях
ТРК «УКРАїНА»
6:30, 07:10, 08:15 Ранок з
Україною
07:00, 08:00, 09:00, 15:00,
19:00, 23:00 Сьогоднi
09:30 Зiрковий шлях
10:30 Реальна мiстика
11:35 Х/ф «Ромашка,
кактус, маргаритка»
13:35, 15:30 Т/с «Бабка»
19:45 Ток-шоу «Говорить
Україна»
21:00 Х/ф «Весiльна
сукня»
23:20 Слiдами
00:00, 02:15 Т/с «CSI:
маямi»
ПРЯМИЙ
7:00, 08:15 Ранок. «Новий
день»
08:00, 09:00, 10:00, 11:00,
12:00, 13:00, 14:00, 15:00,
16:00, 17:00 «Репортер».
Новини

09:15, 10:15, 11:15, 12:15
Ранок. «Ми всi...»
13:15, 14:15, 15:15
«Деталi»
16:15, 23:00 «Кримiнал»
17:15 «Ситуацiя»
18:00 «Эхо України»
19:30 «Разом»
20:30 «Подiї» вересня
21:00 «Пiдсумки»
ТЕТ
6:30 ТЕТ Мультиранок
09:30 Х/ф «Кудлатий
спецназ»
11:00 Т/с «Якось у казцi»
12:00 Т/с «Домашнiй
арешт»
13:00 Країна У
14:00 Одного разу пiд
Полтавою
15:00 Вiталька
16:20 М/ф
«Льодовиковий перiод:
Курс на зiткнення»
18:00 Чотири весiлля
20:00 Сiмейка У
21:00 Х/ф «Сам удома»
23:00 Х/ф «Селюки з
Беверлi-Хiллз»
СТБ
7:45 Х/ф «Дiвчата»

09:35 Х/ф «Снайперша»
13:30 Х/ф «Рецепт
кохання»
17:30, 22:00 ВiкнаНовини
18:00 Т/с «Здамо
будиночок бiля моря»
20:00 Цiєї митi рiк потому
22:45 Ультиматум
00:45 Х/ф «Я не
повернусь»
НТН
8:30 Ранковий «Свiдок»
09:00 Х/ф «Мачуха»
10:40 «Кримiнальнi
справи»
12:30, 16:30, 19:00, 23:15
«Свiдок»
12:55, 19:30 Т/с
«Коломбо»
14:40 «Речовий доказ»
15:55, 16:55, 21:30
«Легенди карного
розшуку»
23:45 Т/с «Комiсар
Хельдт»
НОВИЙ КАНАЛ
6:54, 09:44 Kids Time
06:55 М/с «Том i Джеррiшоу»
09:45. 18:00 Шоу Оля

10:45 Київ вдень та вночi
14:30, 19:00 Топ-модель
17:00 Заробiтчани
21:40 Київ вдень та вночi
22:40 Кохання на
виживання
00:40 Х/ф «Iнший свiт-2:
Еволюцiя»

ТРК «КИїВ»
7:00 «Свiт дивовижних
тварин»
08:00, 09:00, 21:00, 23:00
«Столичнi телевiзiйнi
новини»
08:15 «Школа права»
09:15, 20:20 «Ситуацiя»
09:25 «Київ музика»
10:00, 23:20
«Телемаркет»
13:00 «День у мегаполiсi»
15:10 «Депутатська
приймальня»
16:10 «Як працюють
машини»
17:00, 00:35 «КИЇВ LIVE»
20:30 «Мiсто добра»
22:30 «На часi»
22:55 «Українська
Нацiональна Лотерея»

МЕГА
6:00 Бандитська Одеса
07:30, 14:15 Правда
життя
08:30 Дивовижний
Сiнгапур
09:30, 17:00 Шалена
подорож
10:20 Мiсця сили
11:20 Пiдроблена iсторiя
12:20 Прихована
реальнiсть
13:15 Скептик
15:10, 23:45 Великi
танковi битви
16:00 Битва рибалок
17:50, 22:50 У пошуках
iнновацiй
18:50 Фантастичнi iсторiї
20:45, 00:35 Речовий
доказ
21:55 Короп: полювання
на монстра

K1
6:30 «TOP SHOP»
07:40 «TiBi Абетка»
07:50 «Чи знаєте ви,
що...»
08:15 Т/с «Дикий ангел»
09:10 «Орел i Решка.
Шопiнг»
12:00, 20:00
«Орел i Решка.
Перезавантаження»

13:00, 21:00 «Орел i
Решка. Рай та пекло-2»
14:00, 00:00 «Орел i
Решка. Навколосвiтня
подорож»
22:00 «Бєдняков+1»
23:00 «Вiрю - не Вiрю»
ІНТЕР
6:15, 22:00 «Слiдство
вели... з Леонiдом
Каневським
07:00, 08:00, 09:00, 12:00,
17:40 Новини
07:10, 08:10, 09:20 Ранок
з «Iнтером»
10:10, 12:25 Т/с «Схiднi
солодощi-2»
12:50 Х/ф «Табiр прямує
у небо»
14:50, 15:45, 16:45
«Речдок»
18:00 Ток-шоу
«Стосується кожного»
20:00 «Подробицi тижня»
23:50 Х/ф «Заграва»
ICTV
6:30 Ранок у великому
мiстi
08:45 Факти. Ранок
09:10 Т/с «Вiддiл 44»
10:10, 15:40, 16:20 Т/с

«Нюхач»
12:35, 13:20 Х/ф
«Прогулянка висотою»
12:45, 15:45 Факти. День
18:45, 21:10 Факти. Вечiр
19:20 Надзвичайнi
новини
20:20 Антизомбi
21:30 Дизель-шоу
23:35 Х/ф «Адреналiн»
5 КАНАЛ
07:00, 09:00, 10:00, 11:00,
12:00, 13:00, 14:00, 15:00,
16:00, 18:00, 19:00, 21:00,
00:00 Час новин
07:10, 08:10, 21:25, 00:15
Актуально: Економiка.
Полiтика. Соцiум
07:25, 08:15 Топ дня
07:45 Драйв
09:25, 17:45 Час громади
10:10, 11:10, 12:30
Трансляцiї суспiльнополiтичних подiй
13:05 Iсторична година
14:10, 15:30, 16:10
Iнформацiйний день
17:10, 18:20, 19:25
Iнформацiйний вечiр
19:50 Дзеркало iсторiї
22:00 БлогПост
23:00 «За Чай.com»

СУБОТ А , 8 В Е Р Е С НЯ 2018 Р ОК У
КАНАЛ 1+1
06:40 «Грошi-2018»
08:00 «Снiданок.
Вихiдний»
10:00 «Їмо за 100»
10:45, 23:15 «Свiтське
життя-2018»
12:30 Х/ф «Горизонти
кохання»
16:30, 21:15 «Вечiрнiй
квартал»
18:30 «Розсмiши
комiка-2018»
20:15 «Українськi
сенсацiї»
2+2
6:00 Мультфiльми
08:00, 17:50, 20:00, 23:10
«102. Полiцiя»
08:55 «Загублений свiт»
16:10 Х/ф «Перлини
дракона: Еволюцiя»
UA:ПЕРШИЙ
6:00, 09:35 М/с «Гон»
06:30, 07:05, 08:05, 09:05
Доброго ранку, Країно!
07:00, 08:00, 09:00, 21:00
Новини
10:05 Вiдкривай Україну з

«Суспiльним»
10:35 Чудова гра
11:05 Сильна доля
12:00 Х/ф «Генрiх VIII» 2 с.
14:00 Телепродаж
14:15 Казки, перевiренi
часом. «Пiдмiнена
королева»
15:40 Д/ц «Фестивалi
планети»
16:40 Т/с «Оповiдання ХIХ
столiття»
19:00 Д/ц «Неповторна
природа»
19:35 Богатирськi iгри
21:25 «Вечiрнє шоу» з
Юрiєм Марченком
22:10 «Батурин.
Ренесанс Незалежностi».
Концертна програма
ТРК «УКРАїНА»
7:00, 15:00, 19:00
Сьогоднi
07:15 Зiрковий шлях
08:50 Т/с «Обман»
15:20 Х/ф «Весiльна
сукня»
17:30, 19:40 Т/с «Вище
тiльки любов»
22:15 Т/с «Вiтер в

обличчя»
ПРЯМИЙ
9:00, 11:00, 12:00, 13:00,
14:00, 15:00, 16:00, 18:00
«Репортер». Новини
09:20 «Золотий гусак.»
NEW
10:00 Концерт
11:25 «Подiї» вересня
12:15 «Эхо України»
13:15 «Прямий ефiр» з
Наталкою Фiцич
14:15 «Споживач»
15:10, 16:10 «Прямий
ефiр» з Юлiєю
Литвиненко
17:00 «Полiтична кухня» з
Каролiною Ашiон
18:15 «Культурна
дипломатiя» з Юлiєю
Гершун
19:00 «Вiн i Вона»
20:00, 23:00 «МЕМ»
21:00 «THE WEEK.
Мiжнародний огляд
тижня» з Пiтером
Залмаевим
22:00 «Закрита зона» з
Володимиром Арьевим

ТЕТ
6:30 ТЕТ Мультиранок
10:50 М/ф «Маленький
лiкар - секретна мiсiя
Бодiнаута»
12:15 Х/ф «Стоптанi
туфельки»
13:30 Чотири весiлля
15:40 М/ф «Книга життя»
17:20 Х/ф «Селюки з
Беверлi-Хiллз»
19:00 Одного разу пiд
Полтавою
21:00 Сiмейка У
23:00 Країна У
СТБ
7:00 ВусоЛапоХвiст
08:05 Караоке на Майданi
09:05 Все буде смачно!
10:00 Х/ф «За двома
зайцями»
11:35 Зваженi та щасливi
14:55 Цiєї митi рiк потому
16:55 Хата на тата
19:00 Х-Фактор
21:50 Т/с «Здамо
будиночок бiля моря»
НТН
6:35 Х/ф «Чорний

трикутник»
10:35 Х/ф «Людина в
зеленому кiмоно»
12:00 «Речовий доказ»
14:55 «Склад злочину»
16:35 «Таємницi
радянського дефiциту»
17:30 «Пiвдень.
Нерадянський Союз»
18:25 «Свiдок. Агенти»
19:00 «Свiдок»
19:30 Х/ф «Троє в човнi,
якщо не рахувати собаки»
22:10 Х/ф «Тiнi в раю»
НОВИЙ КАНАЛ
6:00 М/с «Лунтик i його
друзi»
07:15 Kids Time
07:20 М/ф «Вартовий
Мiсяця»
09:00 М/с «Том i Джеррiшоу»
10:00 Шоу Оля
13:00 Хто проти
блондинок?
14:50 Хто зверху?
17:00 М/ф «Тролi»
18:45 Х/ф «Той, що бiжить
лабiринтом»
21:00 Х/ф «Той, що

бiжить лабiринтом:
Випробування вогнем»
23:30 Х/ф «Лiс»

15:10 «Концерт
«Українська пiсня року»
16:50 «Паспортний стiл»
17:00 «Вулкан у прямому
ефiрi»
18:00 «Служба порятунку»
20:30 «Життєвi iсторiї»
21:00, 23:15 «Столичнi
телевiзiйнi новини»
23:10 «Українська
Нацiональна Лотерея»

МЕГА
07:30 Прихована
реальнiсть
09:10 Фантастичнi iсторiї
10:00, 18:30 У пошуках
iстини
11:40 Повiтрянi воїни
12:30 Великi танковi
битви
13:30, 21:00 Наслiдки
15:30 Iдеї, що
перевернули свiт
16:30 Дивовижний
Сiнгапур
23:00 Сперма: секрет
життя
00:00 Мiстична Україна

K1
08:15 «Орел i Решка.
Шопiнг»
11:00 «Ух ти-show»
12:10 М/ф «Всi пси
потрапляють в рай»
13:50 «Орел i Решка.
Ювiлейний-2»
23:50 Х/ф «Велике
весiлля»

ТРК «КИїВ»
8:00 «Київськi iсторiї»
08:30 «Прогулянки
мiстом»
09:00 «Якiсне життя»
09:25 «Київ музика»
10:00, 23:35
«Телемаркет»
13:00 «День у мегаполiсi»

ІНТЕР
6:45 «Мультфiльм»
07:25 «Жди мене.
Україна»
09:00 Х/ф «Ласкаво
просимо, або Стороннiм
вхiд заборонений»
10:30 Х/ф

«Приборкувачка тигрiв»
12:30 Х/ф «Кохана жiнка
механiка Гаврилова»
14:10 Х/ф «Найчарiвнiша
та найпривабливiша»
16:00 Т/с «Я подарую тобi
свiтанок» Прем’єра
20:00 «Подробицi»
20:30 «Крутіше за всіх.
Новий сезон» Прем’єра
22:05 Х/ф «Любов на
асфальтi»
ICTV
7:25 Я зняв!
09:25 Дизель-шоу
10:45, 11:45 Особливостi
нацiональної роботи-3
12:45 Факти. День
13:00 Скетч-шоу «На
трьох»
16:50 Х/ф «Люди у
чорному»
18:45 Факти. Вечiр
19:20 Надзвичайнi
новини. Пiдсумки
20:10 Х/ф «Люди у
чорному-2»
21:55 Х/ф «Люди у
чорному-3»
23:55 Х/ф «Адреналiн»

5 КАНАЛ
07:50, 08:50, 22:00
Актуально: Економiка.
Полiтика. Соцiум
08:15 Клуб LIFE
09:15 Автопiлот-новини
09:20 Укравтоконтинент
09:40 Натхнення
10:10 Iсторiя
Успiху
10:25 П’ятий поверх
11:10 Майстри ремонту
11:30 Феєрiя мандрiв
12:10 Олiмпiйськi iсторiї
12:35 Брифiнг речника
МО України щодо ситуацiї
на лiнiї зiткнення
13:10 Вiдкрита церква
13:35 Навчайся з нами
14:10, 18:10 Машина часу
15:10 Код успiху
16:10 Будемо жити
16:30 Акцент
17:10 Стоп корупцiї!
18:40 Про вiйсько
19:25 Особливий
погляд
20:00 Рандеву
21:40 Вiкно в Америку
22:10 Медсестри-вбивцi.
Злочини у лiкарнi

НЕДIЛЯ , 9 ВЕ Р Е С НЯ 2 018 Р ОК У
КАНАЛ 1+1
07:00 «Українськi
сенсацiї»
08:00 «Снiданок.
Вихiдний»
09:00 «Лото-Забава»
09:45 М/ф «Маша i
ведмiдь»
09:55, 11:00 «Свiт
навиворiт-5: Iндонезiя»
12:00 Х/ф «Едвард Рукиножицi»
14:10 Х/ф «Фантастична
четвiрка»
16:10 Х/ф «Я, робот»
18:30 «#ШОУЮРИ»
19:30 «Тсн-тиждень»
21:00 «Танцi з зiрками»
23:40 «Лiга смiху»
2+2
08:00 Мультфiльми
10:00 «Вiн, вона та
телевiзор»
17:10 Х/ф «Заручник»
19:20 Х/ф «Синдбад i
Вiйна Фурiй»
21:10 Х/ф «Сiм пригод
Синдбада»

23:00 «ПРОФУТБОЛ»
UA:ПЕРШИЙ
07:00, 08:00, 09:00, 21:00
Новини
09:35 Х/ф «Генрiх VIII»
11:20 Казки, перевiренi
часом. «Ганс, Рекле та
чорт»
13:00 #ВУКРАЇНI
13:30 Перший на селi
14:00 Телепродаж
14:20 Фольк-music
15:35 Д/ц «Фестивалi
планети»
16:35 Т/с «Оповiдання ХIХ
столiття»
18:55, 21:25 Д/ц
«Неповторна природа»
19:55 Д/с «Дивовижнi
мiста свiту»
22:10 «Вечiрнє шоу» з
Юрiєм Марченком
22:50 Д/ц «Незвичайнi
культури»
ТРК «УКРАїНА»
07:10 Зiрковий шлях
08:10 Т/с «Вiтер в

обличчя»
11:50 Т/с «Вище тiльки
любов»
15:50 Футбол. Лiга
Нацiй УЄФА. Україна Словаччина
18:00, 21:00 Т/с «Доля
обмiну не пiдлягає»
19:00 Сьогоднi. Пiдсумки
з Олегом Панютою
20:00 Головна тема
00:00 Т/с «Берег надiї»
ПРЯМИЙ
9:00, 12:00, 13:00, 14:00,
15:00, 16:00, 18:00
«Репортер». Новини
09:15, 14:10 «Вiч на вiч»
10:00, 18:10, 21:00 «THE
WEEK Мiжнародний
огляд тижня» з Пiтером
Залмаевим
11:00, 22:00 «Вiн i Вона»
12:10 «Споживач»
13:15 «Прямий ефiр» з
Наталкою Фiцич
15:15, 16:15 «Прямий
ефiр» з Юлiєю
Литвиненко

Терміново потрібні
ПРАЦІВНИКИ ВИРОБНИЧОЇ ЛІНІЇ.
Чоловіки і жінки до 55 років.
Можна без досвіду роботи.
Уважні, працьовиті, акуратні,
без шкідливих звичок.
Графік: 5-днювання
з 9:00 До 18:00. З/П 9 000 грн + премії.
Тел: (098) 441-15-00

ПРОДАМ ПОГРІБ ПО КИЇВСЬКІЙ
(КООПЕРАТИВ «ВЕСНА»)
ТЕЛ: (096) 446-40-97
ПРОДАМ електроплиту б/в, 1 000 грн.
Тел: (066) 916-27-28
Потрібні ЗВАРЮВАЛЬНИКИ
на завод вхідних дверей.
с. Новосілки Вишгородського р-ну.
З/П – 12-15 тисяч.
Тел: (093) 181-77-07, Олексій

17:10, 20:00 «Кисельов.
Авторське»
19:00 «МЕМ»
23:00 «Свiтськi хронiки»
ТЕТ
6:00 Байдикiвка
06:30 ТЕТ Мультиранок
12:00 Х/ф «Бiбi та Тiна:
Зачарованi»
14:00 Чотири весiлля
17:00 Х/ф «Сам удома»
19:00 Одного разу пiд
Полтавою
21:00 Сiмейка У
23:00 Х/ф «Крадiйка
книжок»
СТБ
6:20 Т/с «Коли ми вдома»
07:20 Х/ф «За двома
зайцями»
08:55 Все буде смачно!
09:55 Караоке на Майданi
10:55 Хата на тата
12:50 МастерШеф
19:00 Слiдство ведуть
екстрасенси
21:00 Один за всiх

22:20 Х-Фактор
НТН
6:05, 08:55 «Страх у
твоєму домi»
08:00 «Україна вражає»
10:45 Х/ф «Золоте теля»
14:00 Х/ф «Сини Великої
Ведмедицi»
15:45 Х/ф «Мiй володар»
19:00 Х/ф «У зонi
особливої уваги»
20:55 Х/ф «Хiд у
вiдповiдь»
22:30 Х/ф «Вцiлiлий»
НОВИЙ КАНАЛ
08:40 М/ф «Том i Джеррi
та чарiвник з країни Оз»
09:50 М/ф «Тролi»
11:40 Х/ф «Няньки»
13:30 Х/ф «Той, що бiжить
лабiринтом»
15:45 Х/ф «Той, що
бiжить лабiринтом:
Випробування вогнем»
18:15 Х/ф «Нова людинапавук»
21:00 Х/ф «Привид у

обладунках»
23:00 Х/ф «Корабельпривид»
МЕГА
07:30 Прихована
реальнiсть
09:10 Фантастичнi iсторiї
10:00, 18:30 У пошуках
iстини
11:40 Повiтрянi воїни
12:30 Великi танковi
битви
13:30, 21:00 Наслiдки
15:30 Iдеї, що
перевернули свiт
16:30 Дивовижний
Сiнгапур
17:30 Дивовижний
Гiбралтар
23:00 У пошуках iнновацiй
23:50 Скептик
ТРК «КИїВ»
08:50 «Паспортний стiл»
09:00 «Київ музика»
09:35 «Шеф-кухар
країни»
10:00, 23:40

2 вересня з 09:00 до 16:00 КУПУЄМО ВОЛОССЯ
від 1 500 до 60 000 грн/кг. Ордени, медалі, фотоапарати,
годинники в жовтому корпусі, бурштинові буси
м. Вишгород, вул. Грушевського, 1, Перукарня
Тел: (067) 622-01-61, (095) 431-63-06

«Телемаркет»
13:00 «День у мегаполiсi»
15:10 «Вiкно в Європу»
15:40 «Ситуацiя»
15:50 «Концерт Iво
Бобула «Про любов»
21:00 «СТН-тижневик»
21:30 «СТН-спорттижневик»
23:35 «Українська
Нацiональна Лотерея»
K1
08:15 «Орел i Решка.
Шопiнг»
10:10 «Ух ти-show»
10:50 М/ф «Всi пси
потрапляють у рай»
12:15 «Орел i Решка.
Ювiлейний-2»
00:15 «Вечiрнiй квартал»
ІНТЕР
08:00 «Удачний проект»
09:00 «Готуємо разом»
10:00 «Орел i решка.
Морський сезон»
11:00 «Орел i Решка.
Перезавантаження. 3

сезон»
12:10 Х/ф
«Заморожений»
14:00 Х/ф «Манiя величi»
16:10 Х/ф «Джентльмени
удачi»
18:00 «Крутіше за всіх.
Новий сезон»
20:00 «Подробицi»
20:30 Х/ф «Iдеальне
вбивство»
22:30 Х/ф «Велика
маленька Я»
ICTV
7:50 Т/с «Вiддiл 44»
12:45 Факти. День
13:00 Х/ф «Люди у
чорному»
14:55 Х/ф «Люди у
чорному-2»
16:35 Х/ф «Люди у
чорному-3»
18:45 Факти тижня. 100
хвилин
20:35 Х/ф «Темна вежа»
22:30 Х/ф «Я,
Франкенштейн»

5 КАНАЛ
08:40 Натхнення
09:10 Мотор ТВ
09:15 Автопiлот-Тест
09:20 Драйв
10:05 Сiмейнi зустрiчi
10:25 «Кiно» з Я.
Соколовою
11:05 Кордон держави
11:20 Будемо жити
11:30 Гра iнтересiв
12:15, 23:15 Про вiйсько
12:35 Брифiнг речника
МО України щодо ситуацiї
на лiнiї зiткнення
13:05 Медекспертиза
13:25 Дiалоги з
Патрiархом
14:10, 20:00 Машина часу
15:20 П’ятий поверх
16:10 Агрокраїна
16:20 Невигаданi iсторiї
17:05 Особливий погляд
17:25 Компанiя героїв
18:20 Дзеркало iсторiї
19:10 Стоп корупцiї!
21:40 Час-Time
22:10 Медсестри-вбивцi.
Злочини у лiкарнi

У зв’язку з розширенням виробництва підприємство ТОВ «ДЕОС»
(м. Вишгород) запрошує на роботу за такими професіями:

Терміново потрібен КОНСЬЄРЖ-ОХОРОННИК в м. Вишгороді.
Вимоги — чол/жін до 60 років, без шкідливих звичок,
графік роботи 1/2, з/п — 330 грн/доба
Звертатись за тел: (066) 901-34-96, (067) 824-56-32
Ігор Миколайович

ДЛЯ РОБОТИ В ТАКСІ ПОТРІБНІ
ВОДІЇ ЗІ СВОЇМ АВТО, А ТАКОЖ
МІКРОАВТОБУСАМИ НА 5-8 МІСЦЬ.
Найкращі умови для роботи.
Робота — неповний і повний робочий день.
Тел: (067) 406-50-85, (063) 063-79-21

— маляр порошкового фарбування.
З/п — від 15 000 грн. Навчаємо;
— помічник маляра порошкового фарбування.
З/п — від 10 000 грн. Навчаємо;
— маляр рідкими фарбами.
З/п — від 15 000 грн. Навчаємо.

Офіційне
працевлаштування.
Соц. пакет.
Дружний
колектив.

Тел: (067) 659-54-57, (044) 239-24-50
КП «Координаційний центр з будівництва та земельних питань
Вишгородської міської ради» 05.09. 2018 року о 10 годині буде виконувати кадастрову зйомку земельної ділянки та встановлення
меж в натурі (на місцевості) за адресою: Київська область, Вишгородський р-н, м. Вишгород, вул. Київська, яка відводиться в
оренду для городництва Янішевському Олегу Валерійовичу.
Просимо суміжних землевласників (землекористувачів), а
саме: Трифонова Юрія Валентиновича, Пархоменко Галину Валентинівну, Стефанівську Оксану Валентинівну та Музику Олега
Олександровича й усіх, кого це стосується, бути присутніми для
погодження меж земельної ділянки.
У разі неявки межі вважаються погодженими
(тел. 068-355-71-31)

8

1 вересня

Іменинники вересня 2018 року
Від щирого серця вітаємо з днем народження ветеранів, які народилися у вересні:
1 вересня — Клавдія Іванівна СІЛІВОНІК
2 вересня — Валентина Терентіївна ВАВРЕНЮК
4 вересня — Віктор Сергійович МАНУКОВ,
ОВ,
Георгій Тарасович ВАСИЛЬЕЄВ
5 вересня — Віктор Іванович КОВАЛЕНКО
КО
6 вересня — Ніна Михайлівна БУРЕНОК,
К,
Ольга Петрівна ПИРОЖЕНКО
8 вересня — Федір Гаврилович НАНІЄВ
В
9 вересня — Ніна Іванівна ДУБРОВСЬКА,
А,
Анастасія Семенівна ШВЕЦ
14 вересня — Валентина Іванівна СЕРЕДА,
Любов Анатоліївна НИКИТЮК
17 вересня — Анатолій Порфирович МАКОВЕНКО
18 вересня — Ольга Арефіївна ЯРОВЕНКО, Рудольф Іванович
ЧЕРЕМИСКИН, Петро Іванович БОНДАРЕНКО
19 вересня — Володимир Олександрович ЄФРЕМОВ
21 вересня — Діна Анатоліївна ВИСОЦЬКА
23 вересня — Ольга Павлівна ДАНИЛЕНКОВА
24 вересня — Марія Савишна БУГАЙ
25 вересня— Світлана Анатоліївна ПЕНКУЛА
26 вересня — Марія Олександрівна ЗІНЧЕНКО
27 вересня — Лідія Єфимівна НЕДАШКІВСЬКА,
Марія Порфиріївна ЯРМОЛЕНКО
28 вересня — Костянтин Валентинович ВОЩИНСЬКИЙ
29 вересня — Віра Пилипівна НЕЧИПОРЕНКО
30 вересня — Сергій Феофанович ВЛАСЕНКО
Бажаємо міцного здоров’я, шани від людей та прихильності долі.
Щастя вам, родинного благополуччя, миру на нашій благословенній
землі.
Вишгородська міська організація ветеранів

Першого вересня відзначає свій 90-й день
народження ветеран праці і війни, активна
учасниця хору «Ветеран Вишгород» Клавдія
Іванівна СІЛІВОНІК.
Вишгородська рада ветеранів війни, праці, Збройних сил щиро вітає шановну Клавдію
Іванівну зі славним ювілеєм і від усього серця
зичить міцного здоров’я, великого щастя, родинного затишку та довгих років життя.
Успіхів та удачі Вам у всьому,
Клавдіє Іванівно! Хай Ваша невтомна праця служить на благо
міській організації ветеранів, на
добробут Ваших рідних і близьких!

Щиро вітаємо вишгородчанку
Тетяну Веніамінівну КАМІНСЬКУ, яка 5 вересня відзначатиме свій полуденний ювілей.
Наша мила і люба, найкраща у світі, бажаємо
щастя, даруємо квіти. Щоб сонце і зорі плекали тепло,
пл щоб завжди здоров’я у тебе було. Щоб смутку
не знала, ми просимо в долі, добра тобі, радості,
рідна,
рідна доволі. Бо людям для щастя багато не треба
— сімейного
затишку й мирного неба!
сім
Люблячі мама, чоловік, діти, невістка,
сестри, зять та племінники

30 серпня
ня ВІДЗНАЧ
ВІДЗНАЧАЄ свій ЮВІЛЕЙ Наталія Михайлівна МАРЧУК!
Шановна
а іме
імениннице!
Скільки прожито літ, Вам не слід рахувать.
Хочемо Вам від душі побажать:
Не хворіть, не старіть, без причин не скучать,
Ще багато разів ювілей зустрічать!
Здоров’я міцного на всю цю дорогу,
Бадьорого настрою,
сонця ясного,
Серця відкритого добрим ділам
Всім гідроцехом зичимо Вам!
Рада ветеранів,
профком Каскаду Київських ГЕС і ГАЕС

ПОСТЕЛЬКА Чистка подушок
Виготовлення пухо-перових ковдр.
Постільна білизна. Продаж наволочок.
Тел: (050) 823-34-58,(097) 614-56-47.
Пр. Квітковий, 1 (р-н ринку);

РОБОТА У ВИШГОРОДІ. Запрошуємо
працівників на розклейку оголошень.
Часткова зайнятість. З/п договірна.
Довідки за тел: (098) 174-20-79

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

Мозаїка

2018 року

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

Вишгород

Громадський бюджет Вишгорода!

Розгляд проектів триває. Пункти голосування!
Тетяна БРАЖНІКОВА,
голова Номінаційного комітету

ради та Номінаційний комітет, чергове засідання котрого відбудеться 11.09.2018 о
16:00.
Із 15 вересня розпочнеться голосування за проекти, що подані відповідно до
встановлених вимог.
Докладніше ознайомитись із проектами та проголосувати за них можна: в
електронному вигляді — на
офіційному сайті міської
ради (на платформі «Розумне місто»), в паперовому вигляді — у каб. 24 (перший поверх) та каб. 66 (третій
поверх) адмінбудинку за адресою: м. Вишгород, пл. Т.
Шевченка, 1.
Далі буде!

Громадський бюджет Вишгорода — це платформа
реалізації ідей для покращення нашого міста, у рамках
якої будь-хто з жителів міста може подавати свої проекти, брати участь у конкурсі, перемагати в голосуванні і спостерігати за тим, як його проект реалізують за
бюджетні кошти. Цьогоріч до 01 серпня подано дев’ять
проектів: Майстерня мистецтв або фортепіанний клас
Сторожук Ірини; Дискотека під відкритим небом «MOON
LIGHT»; Вигульно-тренувальний майданчик для собак
DOG FRIENDLY UPTOWN; Допомога міської ради батькам у вихованні дітей шкільного віку; Скеледром; Мініфутбольне поле для малечі; Безпечний дитячий майданчик; Скульптурна експозиція «Вишгород — спіраль
часу»; Творчі сезонні вечори «Талант поза часом».
Дякуємо авторам та всім активним учасникам!
Надані проекти розглядають профільні відділи міської

Лист у номер

Вишгород
театральний

Наша Мати Тереза
Тамара ЄВДОКИМОВА,
мешканка буд. 1, по просп. І. Мазепи

Напередодні нового театрального сезону ми
зустрілись із директором та художнім керівником Вишгородського камерного театру Олександром Колотом.
— Пане Олександре! Чотири роки існує ваш
театр. Яка його філософія? Яким Ви бачите театральний Вишгород?
— Обличчя театру — репертуар. Працюємо над
своїм репертуаром, запрошуємо кращі творчі колективи Києва.
А у Вишгороді повинно бути стільки театрів —
скільки супермаркетів. Невеликі майданчики на 2-3
актори — це вже театр.
У гімназії «Інтелект» — ідеальні умови, мудрий
директор — Інна Шубко, хороша актова зала на 100
місць. Отож запрошую вишгородчан 08 вересня о
18:00 на концерт Київської Національної філармонії. Там і продовжимо наше спілкування. Вартість
квитків 50-80 грн.
Конт. телефон: (063) 224-34-80, (066) 403-60-17,
(063) 859-75-25.

Старість — не радість. Болячки обсідають, частогусто діймає самотність.
І як важливо у тяжку годину мати поруч добру людину, котра й поспівчувати уміє розрадить і допоможе
розв’язати буденні проблеми. Найщиріші слова подяки від
імені людей поважного віку будинків 1, 5 на проспекті І.
Мазепи висловлюємо нашій дорогій помічниці, волонтеру
міської організації ветеранів Світлані Михайлівні Авдєєвій.
Багато років ця енергійна душевна жінка безкорисливо допомагає немічним і хворим: ходить до аптеки, у магазин — по продукти, за необхідності викликає «швидку
допомогу» або лікаря, допомагає оформляти документи
на фінансову підтримку від органів міської влади тим, хто
потребує коштів на лікування. Тривалий час Світлана Михайлівна носила обіди додому В. С. Манукову.
У будь-яку годину вона відгукується на чужу біду. Тож
і ми, її підопічні, щиро бажаємо нашій Матері Терезі міцного здоров’я, невтомної енергії і невичерпного джерела
доброти.

Увага!

Нові рахунки

Управління Державної казначейської служби
України у Вишгородському
районі Київської області
10.09.2018 року закінчується перехідний період функціонування централізованої моделі виконання дохідної частини бюджетів та закриваються старі
рахунки, які були активними в перехідний період для
зарахування податків, зборів та обов’язкових платежів

(МФ0821018), та будуть діючими тільки нові рахунки
(МФ0899998), реквізити яких можна знайти:
1. На офіційному сайті Державної казначейської
служби України за посиланням:
http://www.treasurv.gov.ua/reg/control/kvivr/uk/
publish/category/341086;
2. На субсайті ГУ ДФС у Київській області за посиланням:
http://kyivobl.sfs.gov.ua/okremi-storinki/
arhivl/260217.html — Вишгородський район:
3. Також на стенді центру обслуговування платників Вишгородської об’єднаної Державної податкової
інспекції ГУ ДФС у Київській області.

1 вересня — 90 років
Клавдії Іванівні СІЛІВОНІК!
Вот и загорелась
юбилейная свечка
На твоем праздничном столе
Кумонька, поздравляем
тебя с юбилеем
Желаем счастья, здоровья
Семейного затишку и мирного неба.
Кума Марія, кума Ніна, подруга Люда

P. S.
ШКОЛА ДАЄ НАМ
ЦИРКУЛЬ ЗНАНЬ
ДЛЯ КРЕСЛЕННЯ
КВАДРАТА ЖИТ ТЯ

ТОВ «КВОТ» запрошує на постійну роботу на виробництво
у м. Вишгороді ЛИВАРНИКІВ ПЛАСТМАС!
Навчаємо. З/п – від 6 000 грн на місяць (офіційне працевлаштування).
Звертатися за адресою: м. Вишгород, вул. Київська, 10.
Тел: (044) 587-95-16, (067) 760-54-82

Підприємству в м. Вишгороді

ПОТРІБНІ
ОХОРОНЦІ.
Подробиці по телефону:

(068) 129-09-64

Літредактор, кореспондент — Валентина Яковенко
Фотокореспондент, набірник — Андрій Максімов
Художній редактор — Максим Крадожон
Бухгалтер — Ірина Поліщук

аФішка

Життя —
присвячене музиці
24-го серпня, у День незалежності України, свій ювілей
святкував і музичний керівник
фольклорного колективу «Золотий вік» Віктор Туровський.
Чит. на сайті
газети «Вишгород»

Погляди редакції не завжди збігаються з думкою авторів
публікацій. Редакція залишає за собою право скорочувати
надані матеріали, які не рецензують і не повертають.
Відповідальніс ть за дос товірніс ть даних
несу ть автори публікацій (рекламодавці).
Матеріали, опубліковані під знаком Р ,
друк уються на платній основі.
Останній термін надання матеріалів — середа, 13-00

Інтернет-магазин
Інтернет
магазин

запрошує на роботу
б
ПРАЦІВНИКІВ НА СКЛАД.
5-денний робочий тиждень,
9:00-18:00 год.
Офіційне працевлаштування.
Адреса: вул. Дніпроводська,
1-а (зуп. Затока).
Тел: (097) 88-55-491

Потрібен продавець
З/П 11 000 грн.
Тел: (067) 740-93-30

Засновник — Вишгородська міська рада
Передплатний індекс газети у Каталозі місцевих періодичних видань
40007. Газета виходить щосуботи. Ціна договірна.
Свідоцтво про реєстрацію КВ № 957 від 20.09.1994 року
Адреса редакції: 07300, м. Вишгород, вул. Б. Хмельницького, 2;
Тел/факс: (04596) 5-27-25. Надруковано у «МЕГА-ПОЛІГРАФ»
Київ, вул. Марка Вовчка, 12/14. Наклад 13 000 примірників

