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Дорогі
земляки!
1072 роки тому на теренах Візантійської імперії
у праці імператора Костянтина Багрянородного
«Про управління імперією» прозвучало слово
Вишгород як одне із шести найбільших міст Київської Русі. Відтоді наш
благословенний град не
сходить зі сторінок вітчизняної історії, східних і західноєвропейських хронік.
Ми пишаємося тим, що на наших богоугодних дніпровських пагорбах творили благі справи
рівноапостольні Ольга і Володимир, святі Борис і
Гліб, Ярослав Мудрий, а саме місто знаходилося
під омофором ікони Вишгородської Богородиці –
нині головної святині Росії. Вся ця історична велич
зобов’язує нас, сучасників, не лише шанувати минувшину, але і примножувати тисячолітні надбання здобутками сьогодення.
Серед міст Київщини нині Вишгород гідно посідає лідируючі позиції. І це не пафосні слова, не
самовихваляння, а конкретна мова цифр і фактів.
Про місто з європейським обличчям говорять гості
Вишгорода, іноземні делегації. У нас є безліч амбітних і цілком реальних планів, як ще комфортніше облаштувати цю перлину поліського краю.
Я від усієї душі поздоровляю вишгородців і гостей із Днем народження міста. Усіх вам гараздів,
здоров’я, щастя і добра. Будьмо гідними слави і
величі нашого древнього і завжди юного Вишгорода. Благословенних днів вам на довгі роки.
Олексій МОМОТ,
Вишгородський міський голова

Перший дзвоник-2018
у гімназії «Інтелект»:
Поліна Однорог і
Олексій Козак
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Ліцеїст Марко Філюк

Делегація міст-побратимів у кабінеті міського голови
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Спеціалізована школа «Надія»: батьки учнів Тетяна Москаленко та Євгеній Чепков і вчителька Марина Рудько

Святкова
програма
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 церемонія, 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

Читайте у номері
Ветерани «за» комунальні перевезення
Увага!

Від першої особи
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Позачергова сесія міськради
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«ЖБК «УСПІХ ПЛЮС»
Ситуація
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Шановна громадо!
Прийміть мої найщиріші привітання з Днем міста Вишгорода!
У сиву давнину славний Ольжин град був одним із стародавніх центрів, звідки пішла культура і міць України-Русі.
Вже десятки років тому, ґрунтуючись на тисячолітній традиції, увібравши всю потугу енергії цієї землі, на березі Дніпра
постало сучасне, прекрасне і перспективне місто.
Тут знаходять свою реалізацію і натхнення науковці та
промисловці, медики і освітяни, діячі культури і мистецтв,
робітники і спортсмени. У місті проходять заходи не лише
обласного, а й всеукраїнського і світового рівнів. Вишгород живе у серці кожного
його жителя і є справжнім прикладом для інших громад зі всієї держави.
Дякую кожному з вас за все, що ви робили та робите для нашої дружної громади. Бажаю міцного здоров’я, родинного щастя, благополуччя і здійснення найзаповітніших бажань. Нехай Господь своєю щедрою рукою завжди благословляє наше
місто і ваші оселі, дарує нам мир, спокій та порозуміння.
З повагою
Ярослав МОСКАЛЕНКО, народний депутат України, голова МДО «Київщина»

Кадрові призначення
Вишгородська районна
державна адміністрація
31 серпня 2018 року
під час оперативного засідання голова Вишгородської РДА Вячеслав
Савенок оголосив про
нові кадрові призначення.
Розпорядженням голови адміністрації від 30 серпня 2018 року № 33-к на посаду
першого заступника голови адміністрації призначено Олексія ДАНЧИНА.
Розпорядженням голови адміністрації від 30 серпня 2018 року № 34-к на посаду
заступника голови адміністрації призначено Тетяну ВОЛОТОВСЬКУ.
Також Вячеслав Савенок представив колективу Вишгородської РДА, керівникам
установ та організацій району начальника Вишгородського міжрайонного відділу ГУ
СБУ у місті Києві та Київській області Сергія СМЕТАНА.

У міськвиконкомі

Спрямували кошти на покрівлі
Влас. інф.
Провести 6 вересня позачергове засідання виконкому міської ради покликала
необхідність терміново вирішити низку нагальних комунальних питань. Так, було затверджено кошторисну документацію на ремонт покрівель на будинку № 10 просп.
І. Мазепи та буд. № 4 по вул. Б. Хмельницького. Також було встановлено режими
роботи об’єктів торгівлі та сфери послуг. Члени виконкому затвердили умови договорів про пайову участь ТОВ «Лісове диво» та ПАТ «Закритий недиверсифікований
венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Норіс» у створенні та будівництві
інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста.
Також було вирішено питання про дорожній рух у районі ОСББ «Шолуденка 6В».

До відома роботодавців

Р

Сергій ПІСКУН, начальник
Вишгородського відділення
управління ФССУ у Київській області
19 липня 2018 року відбулося засідання правління Фонду соціального страхування України. На засіданні
правління розглянуто перелік важливих нормативно-правових актів з
питань статутної діяльності Фонду.
Затверджено Порядок фінансування
страхувальників для надання матеріального забезпечення застрахованим
особам у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та окремих виплат
потерпілим на виробництві за рахунок
коштів Фонду.
Зокрема, документ із 01 жовтня цього року вводить у дію нову форму заявирозрахунку і впроваджує систему оперативного інформування роботодавцями
про здійснення виплат застрахованим
особам шляхом надання Фонду повідомлення. Цей крок дозволить мінімізувати ризик затримок при виплаті допомоги
по тимчасовій втраті працездатності та,
в подальшому, зменшити навантаження
на роботодавців за рахунок спрощення
звітності.
Було затверджено Порядок призначення, перерахування та проведення
страхових виплат, які Фонд здійснює по-

Шановні вишгородці! Прийміть найщиріші вітання
з нагоди святкування Дня міста!
У житті кожного є багато свят, але день народження міста, в якому живеш, — це особливий день. Це день, коли серце сповнюється почуттям єдиної родини та гордістю за свою
малу Батьківщину.
З часу заснування Вишгорода тут росло, вчилося, працювало не одне покоління видатних людей, які зробили чималий
внесок у його розбудову. Щиро дякую їм за це! Вітаю також і
молодь, яка буде визначати долю міста в майбутньому.
Надзвичайно багата історія та культура Вишгорода, його
мешканці надихають працювати та крок за кроком робити
все можливе, щоб адміністративний центр Вишгородщини
ставав більш сучасним, комфортним для життя, відпочинку
та роботи. І наша з вами кропітка та чесна щоденна праця є запорукою його стабільного сьогодення і впевненого майбутнього.
Бажаю всім здоров’я, миру та благополуччя! Зі святом!
З повагою
Вячеслав САВЕНОК,
голова Вишгородської районної державної адміністрації

Вітаю всіх жителів
Вишгорода з 1072-ю
річницею від дня
заснування міста!
Це свято — гарна нагода віддати
шану тим, хто творив історію міста,
збагачував традиції, розбудовував та
боронив його від ворога. Усі досягнення, якими багата Вишгородщина, складаються зі щоденної клопіткої праці,
знань і талантів його мешканців.
Від імені депутатського корпусу Вишгородської районної ради, від себе особисто дякую всім мешканцям, які небайдужі до долі рідного міста, а особливо
представникам старшого покоління, мудрим наставникам, тим, хто повсякчас є
прикладом безкорисного служіння рідній
землі. Нехай усіх нас завжди об’єднує
любов і небайдужість до рідного краю.
Від душі бажаю кожному вишгородцю міцного здоров’я, гарного настрою,
радості, щастя, віри у щасливе майбутнє
рідного міста і всієї України!
Нехай у нашому спільному домі на
ім’я Вишгородщина панує мир і спокій,
а серед її жителів завжди буде спільна
злагода, взаємна повага та щира довіра!
Також вітаю всіх педагогів, учнів, студентів та їх батьків зі святом мудрості та
людяності, щирості почуттів і світлих миттєвостей – Днем знань, який об’єднує ді-

Новини Фонду соціального страхування
терпілим на виробництві та членам їх сімей (його приведено у відповідність до
норм чинногодіючого законодавства).
Крім того, правління Фонду у новій редакції затвердило Положення про комісію
(уповноваженого) із страхування у зв’язку
з тимчасовою втратою працездатності.
Нова редакція Положення про комісію (уповноваженого) із страхування у
зв’язку з тимчасовою втратою працездатності набула чинності 27 липня 2018
року після її оприлюднення — відповідно
до рішення правління Фонду соціального
страхування України.
Комісія із страхування кожної установи здійснює контроль за правильним
нарахуванням і своєчасною виплатою
матеріального забезпечення застрахованим особам. Близько 35 % звернень на
гарячу лінію ФССУ стосуються затримки
виплат за листками непрацездатності.
Фонд здійснює фінансування упродовж
10 робочих днів з моменту отримання від
роботодавця заяви-розрахунку, лікарняні
фінансуються вчасно та в повному обсязі. Але затримки можуть мати індивідуальний характер. Наприклад, з якоїсь
причини роботодавець затягнув із подачею заяви-розрахунку. Або, отримавши
від Фонду кошти, не встиг виплатити їх
працівнику в найближчий після дня призначення допомоги строк, установлений

Вишгород

для виплати заробітної плати, як це передбачено законом. Комісія має відслідковувати всі ці процеси та вчасно на них
впливати, Положення дає їй ці повноваження.
Комісія (уповноважений) із страхування у зв’язку з тимчасовою втратою
працездатності створюється (обирається) та діє на кожному підприємстві, установі, що використовує найману працю,
незалежно від форми власності і господарювання.
Комісія із соціального страхування підприємства створюється при чисельності
застрахованих осіб понад 15 працюючих
за наймом. При чисельності на підприємстві застрахованих осіб 15 і менше на
загальних зборах працівників обирається
уповноважений із соціального страхування підприємства.
Відповідно до затвердженого Положення, комісія здійснює контроль за
своєчасним направленням до відділення робочого органу виконавчої дирекції
Фонду заяв-розрахунків про нараховані
застрахованим особам суми матеріального забезпечення, а також розглядає
скарги працівників підприємства на рішення комісії.
Крім того, комісія (уповноважений) із
соціального страхування підприємства
має право:

тей та дорослих!
Освіта – це
інвестиції в майбутнє,
основа
успішної кар’єри
і гідного життя.
Від того, які знання
здобудуть
наші діти, залежатиме їхня
доля і доля нашої країни, і
тільки спільними зусиллями влади і громадянського суспільства ми спроможні
забезпечити нашим дітям якісну освіту, а
педагогам – гідний рівень життя.
Шановні
освітяни!
Головним
обов’язком і покликанням вчителя є виховання національно свідомої, патріотично налаштованої, освіченої молоді – майбутнього української держави.
Хочу особливо подякувати всім педагогам за постійну напружену працю і тепло душі, доброту й терпіння, знання та
творчість.
Від щирого серця бажаю всім вам
успіхів і звершень, нових горизонтів пізнання себе й світу!
Нехай День знань стане стартом для
чудових прагнень і здійснення сподівань,
а новий навчальний рік принесе багато
успіхів і перемог!
З повагою
Ростислав КИРИЧЕНКО,
голова Вишгородської районної ради
— отримувати від роботодавця відомості щодо суми фінансування Фондом
для надання матеріального забезпечення
найманим працівникам;
— отримувати від робочого органу
виконавчої дирекції Фонду або його відділення безкоштовні консультації з питань застосування законодавства про
загальнообов’язкове державне соціальне
страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності;
— звертатися за необхідності до робочих органів виконавчої дирекції Фонду
або його відділень щодо перевірки правильності видачі та продовження листків
непрацездатності застрахованим особам
підприємства;
— перевіряти дотримання застрахованими особами режиму, визначеного
лікарем на період тимчасової непрацездатності;
— звертатися до робочих органів виконавчої дирекції Фонду або його відділень у разі спору між комісією (уповноваженим) із соціального страхування
підприємства та роботодавцем із питань
надання матеріального забезпечення
застрахованим особам підприємства, а
також у випадку невиконання роботодавцем рішень комісії (уповноваженого);
— вносити до робочих органів виконавчої дирекції Фонду або його відділень
пропозиції щодо організації та удосконалення роботи із соціального страхування
на підприємствах.

Наше місто

Вишгород

Свято єдиної родини

Від першої особи
Розмовляв Володимир ТКАЧ

Цими днями Вишгород подорослішає
ще на один рік. Йому приблизно — 1072.
Чому приблизно? Тому що 946 рік — це
перша згадка про місто. А скільки Вишгород існував до цього? Втім, це тема для
істориків, а ми напередодні Дня міста зустрілися із міським головою Олексієм Момотом і поговорили про свято, будні і перспективи.
— Олексію Вікторовичу, формат свята
цьогоріч далеко не пафосний, але все зі
смаком, продумано. Гадаю, вишгородці залишаться задоволеними.
— Дійсно, День міста відзначатимемо без
надмірної святковості і помпезності. Ми зробили акцент на тому, щоби сповна продемонструвати таланти наших народних умільців,
майстрів, творчість наших дітей, досягнення
спортсменів. Звичайно, хочеться до цього
дня прикрашати місто не тільки кульками, бігбордами і прапорами, але і новими об’єктами
благоустрою.
— Останнім часом помітно збільшилася кількість відремонтованих прибудинкових територій, сучасних покрівель.
— Житлово-комунальні болячки найбільше дістають людей. Перелік виконаних робіт
великий, тому я наведу лише свіжі факти. Ми
вже завершили капітальний ремонт прилеглої
території навколо будинку № 3-а по вул. Дніпровській, на вул. М. Грушевського, 7-б.
Закінчуємо ремонти двориків по вул. В.
Симоненка, 1, 10. Вийшли на фінішну пряму
по заміні на дахах старого шиферу на мета-

Транспорт

— Ідея створення Великого Києва, з приєднанням навколишніх міст, не знайшла підтримки у місцевих влад. Це хибна ідея. А от
об’єднана територіальна громада із центром
у Вишгороді — це справа часу. Якою буде
конфігурація ОТГ — скоро вже побачимо, бо
робота триває.
— Останньою знаковою подією було
створення комунального підприємства
«Вишгородпастранс». Рішення далося надзвичайно важко. У соцмережах Ваші опоненти не вщухають із критикою. А яким Ви
бачите майбутнє вишгородського АТП?
— Давайте згадаємо нашу історію. 50 років тому Вишгород отримав статус міста. І всі
ці десятиліття пасажирськими перевезеннями
займалися як не київські автопарки, то різні
приватні структури. Сьогодні деякі депутати
лобіюють інтереси нинішнього перевізника,
мовляв, ТОВ «Авто-Лайн» уже давно працює
у місті, треба йому допомагати. А міська влада
йому щомісяця переказує по 200 тис. грн. Чи
поліпшилися перевезення людей? Навпаки:
все гірше і гірше, а останнім часом — взагалі
транспортний колапс. Тому і вирішено створити своє автопідприємство і таким чином раз і
назавжди розв’язати транспортну проблему.
— Нещодавно до Києва ходив експериментальний автобус ЛАЗ. Що це були за
поїздки?
— Ми продемонстрували автобуси, марку
яких хочемо взяти у лізинг. Львівські ЛАЗи
оснащені двигуном MANN, ходова частина
— від фірми «Мерседес», тобто дуже надійні
машини на 100 пасажирів із низькою підлогою і пневматичною підвіскою, тому до салону
можна в’їхати інвалідним візком. Кондиціонери, безкоштовний Wi-Fi, інформативне електронне табло — все це у ЛАЗах є. І ціна на

Ветерани «за» комунальні перевезення

Влас. інф.
Те, що проблема пасажирських
перевезень у Вишгороді загострилася до краю, — ні для кого не секрет. Розрулювати ситуацію, на думку міської влади, експертів у галузі
транспорту, зможе створення власного комунального автопідприємства. Позачергова сесія міської ради
прийняла рішення про створення
КП «Вишгородпастранс». Утім, це
рішення викликало шалений галас
опонентів міської влади у павутинні
соціальних мереж.
Своє вагоме слово на захист дій
міської влади висловила і міська рада
ветеранів. На прохання її активу відбулася зустріч пенсіонерів, старших будинків, багатодітних матерів із міським
головою Олексієм Момотом.
— На всіх зібраннях з вами ми гово-

Лист у номер

лопрофіль по вул. М. Грушевського, 1, 3, 7.
Найближчим часом розпочнемо ці роботи по
просп. І. Мазепи, 10, вул. Б. Хмельницького, 4.
Велику реконструкцію дитячого майданчика розпочинаємо по просп. Т. Шевченка,
5, 5-а. Згідно з програмами «Теплий під’їзд»
нещодавно замінили вікна по вул. М. Грушевського, 6, В. Симоненка, 4-а. У роботі – будинок № 3-б по вул. Дніпровській, а протягом
місяця зробимо заміну по вул. Шкільній, 7,
Луговій, 3, Київській, 18. І, як завжди, прибираємо, косимо, вивозимо пісок з під бордюрів.
Ось треба різати сухі дерева — 40 штук, які
не витримали літньої засухи. Працюємо по
дитсадках: відновлюємо навіси, ставимо нові
огорожі тощо. Словом, роботи і клопотів вистачає.
— А що із парковими зонами?
— У парку біля ЖК «Ярославичі» тривають роботи з благоустрою: готується основа
під футбольне поле зі штучним покриттям,
буде новий дитячий спортивний майданчик,
вимощені бруківкою доріжки. Ми не забуваємо, що попереду роботи й на території майбутнього ландшафтного парку за стадіоном.
— До речі, про стадіон. На малюнках —
це солідний спорткомплекс.
— Так, це буде сучасний спортивний
об’єкт із усією необхідною інфраструктурою.
По-сучасному виглядатиме й Співоче поле.
Фактично це буде фестивально-спортивний
комплекс зі стаціонарною сценою.
— Олексію Вікторовичу, а що чекає
Вишгород у ході адміністративної реформи: бути у складі об’єднаної громади чи,
може, київської агломерації?
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рили, що проблему пасажирських перевезень потрібно негайно вирішувати,
— сказав Олексій Вікторович. — Ми
створили КП «Вишгородпастранс», але
так звані опоненти розпочали шалену

кампанію проти організації комунального автопідприємства. Проти мене
включилися дві групи: одні — лобісти
ТОВ «Авто-Лайн», інші — від нелегальних перевізників. Вони не шкодують
чорних фарб. Тому я хочу запитати вас,
шанованих, заслужених людей, чи підтримуєте ви дії міської ради?
У своїх виступах ветерани одноголосно підтримали дії міського голови, рішуче засудили деструктивні дії
окремих депутатів міської ради за їх
нехтування інтересами пенсіонерів та
інвалідів, а також запевнили міського очільника про всебічну підтримку.
Ветерани чітко сказали, що на брудну
хвилю недоброзичливості опонентів
вони налаштовані відповісти рішучими
діями. Та чи зрозуміють це ті, хто, на
відміну від пенсіонерів, їздить не підтоптаними «Богданами», а власними
«Лексусами»?
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них помірна. Отже, будемо працювати у цьому
напрямку.
— А, кажуть, нерентабельний маршрут
№ 397?
— Ну, як же збитковий, якщо «Авто-Лайн»
чіпляється за нього, а «Атас-Бориспіль» спить
і бачить себе на цьому маршруті? Навколо Києва немає збиткових маршрутів.
— Тож нехай благими намірами буде
мощена дорога до «Героїв Дніпра» та «Почайни». А ми — про європейські побратимські делегації, які перебували у місті на
День Незалежності. Здобутки, перспективи і враження?
— Так, приїздили делегації з німецьких
міст Айхенау і Льорраха. З ними були й представники італійського міста Будріо, які мають намір укласти договір про побратимські
зв’язки. З німцями ми пролонгували попередні договори, італійці ознайомилися з містом.
Враження в усіх – якнайкращі. Вони вважають
Вишгород цілком європейським містом. Безумовно, були щиро здивовані нашими культурно-мистецькими надбаннями, виробами
народних майстрів і взагалі доброзичливістю
і щирістю вишгородців. Мені здається, що
вони побачили, який величезний потенціал
криється в українців і що ми у майбутньому не
будемо бідними родичами в Євросоюзі. Вбачаючи перспективи, прагматичні німці і йдуть
на співпрацю, зокрема, у галузі енергозбереження.
— Наприкінець що Ви побажаєте землякам?
— Передусім відчути себе часткою великої родини. День міста об’єднує усіх, кому
дорогий Вишгород. Тож нехай це свято буде
радісним, світлим і згадка про нього відгукується теплом у ваших серцях.

Позачергова сесія міськради

Створено КП
«Вишгородпастранс»
Влас. інф
Четвертого вересня відбулася 44-та позачергова сесія міської ради. До порядку
денного було внесено одне питання: «Про
створення комунального підприємства
«Вишгородпастранс» та затвердження
його статуту.
Як уже повідомлялося, на попередній
43-й черговій сесії (рішення — див. на сайті
міськради) це питання не набрало необхідної
кількості голосів і після консультацій, більш
детального ознайомлення з цифрами вирішено було до нього повернутися. Міський
голова Олексій Момот відповів на запитання
депутатів, які були критично налаштовані. Він,
зокрема, повідомив, що експерти у галузі пасажирських автоперевезень надали позитивні
техніко-економічні показники, тому розмови
про багатомільйонні збитки — це не що інше,
як необгрунтовані домисли. А необхідність
оперативно прийняти це рішення продиктували терміни надання заявок на участь у тендерах по маршруту № 397.
Також практика засвідчила, що на ринку
приміських перевезень зберігається висока
конкуренція. За право обслуговувати напрямок Вишгород — ст. метро «Героїв Дніпра» —
«Почайна» боротимуться ТОВ «Авто-Лайн»,
«Атас-Бориспіль» та інші автоперевізники. А
це означає, що маршрут надзвичайно привабливий. За безнадійну справу приватні структури і пальцем не ворухнули б.
Після нетривалого обговорення депутати
перейшли до голосування. «За» виявилося 19
голосів. Таким чином, четверте вересня можна вважати днем народження КП «Вишгородпастранс».

«Хто має владу, мусить дбати про добро тих, кому служить…»

Тамара ХОМЕНКО,
член номінаційного комітету
міської ради
Хочу розповісти про Тетяну Бражнікову, секретаря міської ради, завжди із щирою посмішкою і турботливим поглядом, завжди серед
мешканців міста, — її можна зустріти
в будь-який час серед людей.

Робота Тетяни Олексіївни — насамперед спілкування з людьми. Коли не
звернешся до неї — завжди знайде час
поговорити, допомогти порадою тим,
хто прийшов зі своїми нагальними потребами, хоча в неї щільно розпланований робочий день. Вона — одна із
ініціаторів впровадження громадського бюджету в м. Вишгороді (вперше!),
який дозволив мешканцям реалізува-

ти свої ідеї, проекти за кошти бюджету
міста.
Тетяна Бражнікова веде постійний
діалог із громадою через приймальню
міської ради і соціальні мережі, чимало
впроваджує соціальних ініціатив незалежно від посади, у позаробочий час,
всі задуми щодо програм розвитку міста доводить до втілення у життя. Так, за
участю та за сприяння Т. Бражнікової

відбулися вже кілька зустрічей із представниками шкільного самоврядування, заняття школи права для учнів молодших класів, зарядка вихідного дня
на Галявині казок і йога для жінок золотого віку.
З нагоди святкування міста хочу побажати Тетяні Олексіївні здоров’я, злагоди, сил та успіхів у роботі на благо
нашого міста.
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Навчання, робота і відпочинок

Вишгород
Р

У КОДА

Олександр Горган: «Розвиток підприємництва —
один із найважливіших чинників
відновлення економіки»

Пілотний проект

Шлюб за добу: творчий формат
24 серпня 2018 року на Вишгородщині вже апробовано європейські
стандарти, зокрема, для учасників антитерористичної операції та внутрішньо переміщених осіб.
Розпорядженням Кабінету Міністрів
України від 13 липня 2016 року № 502-р
«Про запровадження реалізації пілотного проекту щодо державної реєстрації»
та наказом Міністерства юстиції України
від 22.07.2016 № 2247/5 «Про реалізацію пілотного проекту щодо державної
реєстрації шлюбу» запроваджено пілотний проект щодо державної реєстрації
шлюбу у скорочені строки.
Організатор такої реєстрації на те-

риторії Вишгородщини — Фонд комунального майна Вишгородського району (Київська область, м. Вишгород, пл.
Т. Шевченка, 1, тел. (04596) 5-49-39,
(04596) 22-075).
Державна реєстрація шлюбу за скороченою процедурою здійснюватиметься у:
— адміністративній будівлі (м. Вишгород, пл. Т. Шевченка, 1);
— Вишгородському районному центрі художньої творчості дітей, юнацтва
та молоді «Дивосвіт» (м. Вишгород,
просп. Т. Шевченка, 8).
Контактна особа: Христина Басок,
тел: +380984410100; +380634017406

«Відповідальна молодь Київщини»
Управління молодіжної політики
та національно-патріотичного
виховання КОДА
У рамках Програми національнопатріотичного виховання в Київській
області на 2017-2020 роки, затвердженої рішенням Київської обласної ради
від 19 травня 2017 року №316-14-VII
(зі змінами) та з метою розвитку неформальної освіти на Київщині, активізації молодіжного руху організовано серію безкоштовних тренінгових
навчань.
Завдання: підготовка громадських
активістів, які сприятимуть впровадженню ініціатив на регіональному і
локальному рівнях, створення мережі
активістів та налагодження ефективної
комунікації між ними з подальшою реалізацією спільних проектів.
Цільова аудиторія віком від 18
до 35 років — це: лідери молодіжного
середовища Київської області та студенти ВИШів; представники інститутів
громадянського суспільства, молоді підприємці, активісти молодіжного руху та
молодіжних центрів, молодіжних рад;
працівники комунальних установ, закладів, підприємств, молодіжні працівники,

представники місцевого самоврядування та ОТГ.
Кожен учасник отримає сертифікат
від Київської обласної державної адміністрації.
Анонсуємо графік навчань на вересень:
15-19 вересня: Тренінг із підвищення
громадянської відповідальності молоді
Київщини.
Більше деталей за посиланням
https://sites.google.com/view/trainingkiev
Заповнити анкету для участі goo.gl/
R7o4HV
19-23 вересня: Тренінг із підвищення
громадянської відповідальності молоді
Київщини.
Більше деталей за посиланням
https://sites.google.com/view/trainingkiev
Заповнити анкету для участі goo.gl/
pktYju
29 вересня — 3 жовтня: «Школа громадянської освіти молоді Київщини».
Більше деталей за посиланням
https://sites.google.com/view/schoolgokiev
Заповнити анкету для участі goo.
gl/23pgvr
Контактні особи: Катерина Ніколаєнко (066 147 59 79), Олена Рожанська
(098 101 69 70)

Завтра школа, а сьогодні…
Ірина КРІВЕНЧУК — від вдячних родин
ФОТО – автор, спеціально для «Вишгорода»

Напередодні нового навчального року чудовий подарунок для дітей із багатодітних та неповних сімей організував
Мc Donald’s (менеджер – Ірина Кириленко) та Благодійний
фонд «Святої Ольги».
1 вересня 20 дітей із батьками були запрошені на безкоштовне відвідування закладу за адресою: м. Київ, вул. Вишгородська, 33-а. Його керівництво подбало, аби дітям було не
лише смачно, а й весело та затишно.
Ми щиро дякуємо керівництву компанії Мc Donald’s, а також
Вишгородському міському голові Олексію Момоту, президенту
БФ «Святої Ольги» Володимиру Малишеву за надану можливість хоча би на один день продовжити канікули у теплому колі
друзів.

30 серпня з нагоди Дня підприємця голова Київської обласної державної адміністрації Олександр Горган
провів розширене засідання координаційної ради при Київській обласній
державній адміністрації з питань розвитку підприємництва.
Оновлений склад ради на паритетних
засадах об’єднав представників бізнесу, громадських об’єднань підприємців,
представників
облдержадміністрації,
Державної фіскальної служби України,
Національної поліції України, Державної регуляторної служби та інших обласних підрозділів центральних органів
виконавчої влади, що дасть можливість
конструктивно і оперативно реагувати
на вирішення всіх нагальних питань та
захищати права підприємців.
Вітаючи присутніх, голова КОДА
Олександр Горган наголосив: «Суб’єкти
підприємництва Київщини завжди були
і залишаються надійною опорою розвитку регіону. Адже бюджет області на 2/3
наповнюється завдяки роботі малого та
середнього бізнесу, що дає можливість
будувати нові дороги, зводити сучасні
школи, відкривати садочки, оснащувати
лікарні. Тому від імені жителів нашого
регіону та державної влади висловлюю
вам щиру подяку за розвиток Київської
області.
Але, окрім податків, окрім створення
необхідного людям продукту, за вами
стоять колективи. І я повинен визнати
той факт, що сьогодні формується патерналістська модель ведення бізнесу, що
є найвищим доказом соціальної відповідальності керівництва підприємства перед командою, яка стає не просто найманими працівниками, а єдиною родиною,
що успішно розвиває спільну справу».
За словами голови КОДА, реалізація
ряду заходів щодо поліпшення бізнесклімату в регіоні позитивно вплинула на
розвиток малого та середнього підприємництва. Сьогодні для бізнесу забезпечено якісний доступ до адміністративних послуг, відкритість та прозорість у
прийнятті рішень — на території області
функціонує 44 центри надання адміністративних послуг. З метою забезпечення умов для сталого розвитку малого і

середнього підприємництва, підвищення його ролі у вирішенні соціально-економічних проблем розвитку області 25
травня ц. р. облдержадміністрацією
схвалено проект Стратегії розвитку малого та середнього підприємництва у
Київській області на період до 2020 року
та проект Плану заходів щодо її реалізації, а вже 27 червня ініційовано розробку проекту Програми розвитку малого і
середнього підприємництва у Київській
області на 2019-2020 роки. Ще один
важливий крок — 12 червня ц. р. створено Агенцію регіонального розвитку
Київської області, головною метою якої
є ефективна реалізація державної регіональної політики та сприяння всебічному
розвитку області, окремих її територій і
громад, формування позитивного іміджу
області, а також залучення фінансових
та інвестиційних ресурсів для розвитку
бізнесу й забезпечення умов для сталого розвитку малого і середнього підприємництва.
«Слід зазначити, що лише за І півріччя ц. р. від малого та середнього бізнесу
до бюджетів усіх рівнів Київської області
сплачено майже 8 мільярдів гривень, із
яких 900 мільйонів гривень – від фізичних осіб-підприємців. Так, на даний час
у Київській області працюють 165 тисяч
суб’єктів підприємницької діяльності, з
яких фізичні особи-підприємці складають 95 тисяч (57,8 %). А за останній рік
кількість представників бізнесу збільшилася на 3 500 одиниць», — зауважив
очільник Київщини.
Голова облдержадміністрації вручив
відзнаки кращим представникам бізнесу
Київщини за вагомий внесок у розвиток
області та з нагоди професійного свята.
«Сьогодні ми маємо на меті вибудувати відносини взаємодовіри та взаємодопомоги між бізнесом та владою, взявши за основу принципи партнерства.
Наш головний пріоритет — досягти того,
аби підприємства області увійшли до десятки вітчизняних галузевих лідерів-виробників. Саме це стане найпереконливішим та найефективнішим індикатором
роботи обласної влади в цілому», —
підсумував зустріч голова КОДА Олександр Горган.

Лист у номер

Щиро дякуємо!
Щиросердно дякуємо добродіям Володимирові Дупенку з Нових Петрівець,
Михайликові та Оксані Підопригорам із
Києва, Володимирові та Олексієві за до-

Благодійність

віру й підтримку у придбанні тканини для
плетіння маскувальних сіток.
Честь – бути корисними нашим дорогим захисникам!
Наближаємо разом нашу спільну перемогу!
З повагою група «Сітка-берегиня»

Тема

Вишгород
Четвертого вересня відзначив свій
80-й день народження ветеран праці,
активіст міської ветеранської організації, голова ветеранської організації СШ
«Сузір’я»
Віктор Сергійович МАНУКОВ.
Вишгородська міська рада ветеранів війни, праці, Збройних сил
щиро вітає шановного Віктора Сергійовича зі славним ювілеєм та від усього
серця зичить якнайшвидшого одужання та подальшої плідної діяльності у ветеранських організаціях.
Хай щастить Вам у всіх починаннях, міцного здоров’я та
добробуту і затишку у сім’ї!
13 вересня виповнюється 80 років нашому дорогому
чоловікові, батькові, дідусеві, прадідусеві
Володимиру Івановичу ЛОБОДЕНКУ!
Він, як кажуть, з першого кілочка,
ветеран ТПО Тресту «Південатоменергобуд», з 1960-го нагороджений багатьма подяками, ветеран енергетики,
має медаль «Ветеран праці».
ВІТАЄМО, наш рідний, з поважним
ювілеєм! Зичимо міцного здоров’я, тепла і затишку в родинному колі!
Господь нехай посилає здоров’я, а
зозуля рахує многая і благая літа!
Сегодня — День рожденья твой!
И пожелать хотелось нам,
Чтоб было у тебя все то,
Что ты себе желаешь сам!
З любов’ю дружина, діти, невістки,
онуки, правнуки, куми

Ситуація

Р

8 вересня

У школі № 1 вітали першачків
і вчителів-ветеранів
Вікторія ШМИГОРА, «Вишгород»
ФОТО — Лідія ШКУРКО, ФБ-сторінка

У всіх містах і селах країни понад
4 млн школярів розпочали навчання.
Цьогоріч проводили святкові лінійки
по-різному: у новому форматі протягом 20-30 хв. або замінили квестами
чи іграми.
У Вишгородській загальноосвітній
Традиції
школі № 1 головними на святі знань
традиційно були першокласники. На початок нового шкільного
життя вони реагували по-різному: сміялися, плакали, дивувалися.
Для решти школярів та вчителів приємним сюрпризом стало перевтілення альма-матері, яка таки дочекалась державних
коштів на ремонт фасаду.
Символічно, що лінійка проходила на спортивному майданчику, адже під час літніх канікул команда гандболістів виборола
призові місця на Чемпіонаті світу в Італії (команда хлопців – почесне ІІІ місце, а команда дівчаток — 1-е). Директор ВРКДЮСШ
Микола Король вручив чемпіонам бронзові та золоті медалі.
У школі навчаються і дітки з особливими потребами. Тут
дбають про те, аби вони почували себе комфортно. Директор
закладу Олег Тимченко подякував за постійну турботу і підтримку та вручив подяки президенту Благодійного фонду Ользі
Решетняк, Максиму Кацубі та депутату Київської обласної ради
Роману Буковському.
Трепетним моментом стало передання повноважень заступника директора з виховної роботи Галини Петрук, яка обіймала
цю посаду майже 30 років, молодій колезі Аллі Кічі. Галину Яківну шкільна родина щедро вітала оплесками та словами вдячності. Учні, вчителі та батьки не приховували сліз.

2018 року
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Проекти

Успішна громада —
через кооперацію
На запрошення Обслуговуючого
кооперативу «Житлово-будівельний
кооператив «УСПІХ ПЛЮС» та «Спілки учасників АТО міста Вишгород» 16
вересня 2018 р. у приміщенні Вишгородської міської ради за адресою: пл.
Т. Шевченка, 1 о 14:00 відбудеться
презентація проекту «Успішна громада через кооперацію».
Автори проекту — Громадська
спілка «Спілка обслуговуючих житлово-будівельних кооперативів «Будуємо разом».
Ви дізнаєтесь про шляхи і механізми реалізації Ваших прав на пристойне та доступне за вартістю житло
для учасників бойових дій, вимушених
переселенців, громадян, які не забезпечені житлом або потребують поліпшення житлових умов.
Після презентації проекту на ВСІ
Ваші питання (публічно чи особисто)
дадуть відповіді фахівці у галузях житлового будівництва, економіки, права
тощо.
Контактні телефони організаторів заходу (прохання дзвонити після
18:00):
(067) 345-79-49, Іван Татауров,
(098) 956-58-52, Артур Радченко,
(097) 631-94-14, Володимир Шпара.

Вишгород може залишитись без коштів «Укргідроенерго»

Розмову вела Ольга КОРОБІЙ
Каскад Київських ГЕС та ГАЕС
— символ та окраса Вишгорода. Підприємство входить до складу ПрАТ
«Укргідроенерго», найбільшої гідрогенеруючої компанії України.
Про актуальні
питання та першочергові задачі
станцій ми поговорили з директором
Каскаду
Ярославом Касьянюком.
— Ярославе Леонідовичу, доброго
дня!
— Доброго дня!
— 30 серпня 2018 року у Вишгородській міськраді відбулася сесія, на
якій розглядалось клопотання філії
«Каскад Київських ГЕС і ГАЕС» ПрАТ
«Укргідроенерго» про надання дозволу на розробку проекту землеустрою
під об’єктами та спорудами філії. Як
відомо, депутатами не прийнято рішення — дозвіл не наданий. Що зумовило підприємство звернутися до
міськради? Яким чином зазначене
рішення впливає на діяльність філії?
— Мене як директора в першу чергу
турбують питання надійної та безпечної
експлуатації одного з найважливіших
об’єктів енергетики держави.
Тільки на моїй пам’яті Товариство
більше десяти разів зверталося до органу місцевого самоврядування для отримання рішення про надання дозволу на
розроблення відповідної землевпорядної документації.
Міськрада не задовольнила жодне
з цих звернень. Причини відмови різні
— від відсутності кворуму до відмови у
зв’язку з відсутністю відповідної містобудівної документації, що змушує нас
виносити питання в площину публічного
обговорення.
Рішенням Вишгородської міської
ради від 03.07.2018 № 41/13 затверджено містобудівну документацію місцевого рівня «Детальний план території, що
розташована у м. Вишгороді Київської
області, площею 221,45 га», відповідно

до якого земельна ділянка під об’єктами
та спорудами Київської ГЕС віднесена
до території під об’єктами та спорудами
енергетичної інфраструктури.
ПрАТ «Укргідроенерго», засновником
і єдиним акціонером якого є держава
в особі Міністерства енергетики та вугільної промисловості України, до складу якого як відокремлений структурний
підрозділ входить філія «Каскад Київських ГЕС і ГАЕС», внесено до переліку
об’єктів державної власності, які мають
стратегічне значення для економіки та
безпеки держави.
До основних споруд станції належать:
будівля ГЕС, земляні греблі й дамби, відкритий розподільчий пристрій 110-кВ,
бетонна водозливна гребля з 20-ма водоскидами.
Земляні греблі й дамби, якими відгороджене Київське водосховище, перебувають під напором води та є об’єктами
нерухомого майна, які перебувають у
державній власності та не підлягають
приватизації.
Право власності на земляні греблі
й дамби зареєстроване за державою в
особі Міністерства енергетики та вугільної промисловості України.
Філія «Каскад Київських ГЕС і ГАЕС»,
як балансоутримувач цих об’єктів, враховуючи термін експлуатації, зобов’язана
та постійно здійснює заходи з підтримання у належному стані зазначених
об’єктів, споруд та обладнання Київської
ГЕС, проводячи їх реконструкцію, модернізацію та капітальні ремонти.
На земляних греблях і дамбах створена автоматична система управління,
яка дає змогу виявити й попередити
будь-які руйнації гідротехнічних споруд.
Одночасно законодавством передбачено, що для можливості проведення
реконструкції, модернізації та капітального ремонту об’єктів нерухомого майна
Товариство зобов’язане надати органам
державної архітектурно-будівельної інспекції разом із запропонованим проектним рішенням відповідну землевпорядну документацію.
Ще однією проблемою є незаконна
забудова. Сьогодні складається ситуація, коли наявність незареєстрованої зе-

мельної ділянки під об’єктами та спорудами філії може призвести до того, що в
тілі земляних гребель і дамб відводиться
земля.
У такому випадку жодні автоматичні
системи не зможуть захистити дамбу від
іншої загрози — приватної забудови в її
охоронній зоні.
Враховуючи це, питання землевпорядкування території є вкрай важливим
для ПрАТ «Укргідроенерго». Неможливість оформлення землевпорядної документації упродовж багатьох років не дозволяє Товариству здійснювати заходи
щодо належної експлуатації та утримання зазначених об›єктів і може призвести
до негативних наслідків.
Прикро усвідомлювати, що найбільше підприємство міста і району, яке є
основним наповнювачем місцевого бюджету, з різних причин не може оформити у постійне користування земельні
ділянки під нерухомими об›єктами державної власності, які побудовані, введені
в експлуатацію та більше півстоліття експлуатуються Товариством.
— А яке обґрунтування ви почули
від органу місцевого самоврядування
щодо відмови у прийнятті рішення?
— На жаль, ані профільною комісією,
ані депутатами не було надано жодного
пояснення, обґрунтування, зауваження
з приводу мотивації, якою вони керувались при прийнятті такого рішення.
Ми наголошували про наявність усіх
правових підстав для оформлення земельної ділянки під об’єктами та спорудами філії в межах міста Вишгорода.
Адже підприємство є містоутворюючим
та бюджетоутворюючим. Київський гідровузол з’явився на верхній частині Дніпра в 60-ті роки минулого століття, завдячуючи роботі величезного колективу
проектантів, будівельників, монтажників,
експлуатаційників. Ця подія стала початком другого народження Вишгорода,
його перетворення у сучасне місто з розвиненою інфраструктурою та комфортними умовами для проживання.
Згідно з довідкою державної статистичної звітності про наявність земель
та розподіл їх за власниками земель, у
користуванні філії на території району —

3,154,9655 га, з них у межах м. Вишгорода — 481,3058 га, за які філія здійснює
щорічну оплату земельного податку, чим
наповнює бюджет міста.
Жоден із наведених аргументів не переконав депутатів.
— А як подібні питання вирішують
інші філії Товариства?
— По перше, необхідно зазначити,
що впродовж останніх років у земельне законодавство України була внесена
значна кількість суттєвих змін. І з урахуванням цих змін упродовж п’яти років
Товариством фактично в повному обсязі
вирішено питання землевпорядкування
під основними спорудами та об’єктами
інших філій.
А, власне, у самому Вишгороді, де
зареєстровано ПрАТ «Укргідроенерго»,
питання оформлення земель, на яких
розташовані гідроспоруди філії «Каскад
Київських ГЕС і ГАЕС», зайшло у глухий
кут.
Ще раз наголошую на тому, що у
відповідь на неодноразові звернення
Товариства — міською радою не було
прийнято необхідних рішень, як це вимагається законодавством. Це фактично
створює значні перешкоди у реалізації
нами комплексу заходів на територіях,
що відносяться до земель енергетики,
та може негативно впливати на безпеку
експлуатації та якість роботи Київських
ГЕС та ГАЕС.
— Тобто складається ситуація,
коли оформлення земельних ділянок
під об’єктами нерухомого майна державної власності залежить від волі
депутатів органу місцевого самоврядування, а державні органи не мають
відповідного права розпорядження
земельними ділянками? Наскільки
мені відомо, законодавчо передбачено, що розпорядження землями державної власності, які перебувають під
об’єктами державної власності, здійснюють відповідні органи виконавчої
влади? Чи не зверталась філія до цих
органів для оформлення дозволу на
розроблення проекту землеустрою?
— Враховуючи результати вищезгаданого рішення, філією розглядається
можливість такого звернення.
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Шановні вишгородці, від щирого
серця вітаю з Днем міста!

Дорогі вишгородці!
Прийміть найщиріші
вітання з Днем міста!

Хочу побажати процвітання цьому чудовому куточку на землі! Нехай життя тут буде щасливим! Нехай діти дзвінко сміються, молодь
успішно навчається і плідно працює!
Нехай кожен відчуває себе потрібним і важливим! Хай буде шана і
повага всім людям поважного віку.
Нехай місто росте, розвивається і
живе у серці кожного з нас.
Бажаю Вишгороду добра, росту і розвитку під мирним небом
України!
З повагою
депутат Київської обласної ради
Роман БУКОВСЬКИЙ

Наш Вишгород зі своєю
славною історією, чудовими
людьми, неповторною красою
і атмосферою – нікого не залишає байдужим. Він древній
і водночас завжди молодий.
Щиро вірю, що ми зможемо зробити його ще кращим, заможнішим, привабливішим.
Зичу усім жителям міцного здоров’я, невичерпного оптимізму, родинного затишку та успіхів у кожній добрій справі!
Дбаймо про своє місто, даруймо тепло і увагу одне одному!
Максим КАЛІНКІН

Із Днем міста, вишгородці!
День народження Вишгорода — це найдорожче та об’єднуюче
свято усієї нашої громади: хтось тут народився і виріс, хтось приїхав сюди працювати і назавжди залишився, хтось нещодавно придбав житло, зачарований особливою аурою та колоритом міста.
Вишгород змінюється, розвивається. Цей день — свято для кожного з нас, він наповнює серця гордістю за нашу спільну домівку.
Мені випала честь представляти Вишгородщину у Київській
обласній раді, і я щасливий, що маю можливість пліч-о-пліч з
очільниками міста, громадськими активістами та небайдужими
мешканцями робити все можливе на благо рідного краю.
Я радий, що вишгородці, попри різні політичні вподобання,
завжди об’єднуються задля добробуту рідного міста, що Вишгород стає взірцем дієвості
та доброго господарництва. Впевнений, що так буде і надалі.
Бажаю добра та здоров’я. Красивих, затишних будинків, доглянутих дворів, щоб у всіх
були щасливі усміхнені обличчя, щоби діти росли у комфорті, вчилися в сучасних школах,
а люди похилого віку не відчували себе забутими.
Нехай у домівках панують мир і спокій, збуваються заповітні мрії кожного!
Нових перемог і подальшого розвитку тобі, рідний Вишгороде!
Андрій ПЕЩЕРІН, депутат Київської обласної ради

З Днем фізичної культури та спорту!
Щиро вітаємо спортивну громадськість Вишгородщини з професійним святом –
Днем фізичної культури та спорту!
Від всієї душі бажаємо всім активним членам нашого суспільства міцного здоров’я,
наполегливості у здійсненні мрій, наснаги та перемог!
Нехай щастить усім, хто присвятив своє життя великій справі, яка символізує силу, велич духу і мужність, сприяє популяризації та розвиткові сфери фізичної культури і спорту!
Микола КОРОЛЬ, директор ВРКДЮСШ,
виконком Вишгородської районної федерації футболу

ФОТОмить

Алея майстрів

Ліна Женавчук вишиває, декупажить, валяє прикраси, плете
кошики та ще й на тихе полювання встигає (по гриби)

Вишгород

Шановні мешканці Вишгорода,
щиро вітаю вас з Днем міста!
Погодьтеся, Вишгород – особливе місто. Воно має свій колорит – самобутню історію та культуру, чимало яскравих особистостей, мальовничі краєвиди, неповторну затишну атмосферу.
Нехай у нашому місті з кожним днем життя стає кращим і
щасливішим. Нехай Вишгород славлять працьовиті й талановиті його мешканці!
Хай любов, щастя та благополуччя назавжди оселяться у
кожній родині.
Бажаю вишгородцям міцного здоров’я, добра, благополуччя і здійснення найзаповітніших мрій!
Заступник Вишгородського міського голови Трохим ІВАНОВ

ШАНОВНІ СПОРТСМЕНИ, ТРЕНЕРИ, УЧИТЕЛІ ШКІЛ РАЙОНУ,
ВЕТЕРАНИ СПОРТУ ТА ФІЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНА ГРОМАДСЬКІСТЬ!
Вітаємо вас із Днем фізичної культури і спорту!
Однією із головних складових всебічного і гармонійно розвиненого суспільства є наполеглива праця спортсменів, тренерів, працівників дитячо-юнацьких спортивних шкіл,
учителів фізичного виховання. Саме ви дбаєте про найбільшу цінність суспільства —
здоров’я! Саме ви підтримуєте здоровий спосіб життя громадян і водночас славите наш
район здобутками і перемогами у сфері спорту!
Щиро вдячні за активну позицію щодо реалізації державної політики в галузі фізичної
культури і спорту у Вишгородському районі.
Бажаємо здоров’я та благополуччя, нових здобутків, спортивних рекордів та особистих досягнень!
З повагою
Відділ у справах молоді та спорту
Вишгородської районної державної адміністрації

Ф ОТ О — В а лен тин а ЯКОВ ЕНКО, « В и ш гор од » , Гал и на М А КА Р Е Н КО , с пе ц і ал ьно д л я « В и ш гор од а»

Людмила Болдирева, яка має чимало громадських справ у
міській раді ветеранів, майстриня вишивки, нашила торбинок на
різні смаки, наволочок, заодно пропонувала і равликів-ахатинів,
що слугують для жіночої краси

Наталя Юрченко чи то Сезан перевтілився в українку? Аж очі
вбирає глибина кольорів

Майстрині Юлія Татаренкова і Тетяна Швидка залучають до творчості й своїх дітей

Галина Базяк (шиє чудові іграшки), Ніна Гордієнко
(майстер із художнього розпису), Раїса Іноземцева (залюблена в декупаж) і Світлана Жовтобрюх (майстриня вишивання і не тільки)

Микола Сергійчук — видавець і автор — пропонував
широкий спектр цікавих і актуальних творів із історії України — професора, академіка Володимира Сергійчука та
місцевих авторів

Шкільне подвір’я

Вишгород

Країна Школярія
Марина КОЧЕЛІСОВА
ФОТО — архіви навчальних закладів міста Вишгорода

Цьогорічне Перше вересня у Вишгороді відбулося без
довгих промов спонсорів і начальства, а у тісному колі
учнів, вчителів і батьків.
У ЗОШ № 1 І-ІІІ ст. привітання віршами і танцями та входини до школи першачків і випускників відбулося на спортивному майданчику (чому саме там і що було на святі – читайте у репортажі Вікторії Шмигори на сайті та на стор. 5
газети «Вишгород»).
У НВК «Гімназія «Інтелект» — ЗОШ І ст.» мальовничі
стенди для фотосесій зустрічали учнів і їхніх батьків та вчителів біля ганку, на першому поверсі, а заквітчана арка запрошувала до пам’ятного фото на внутрішньому подвір’ї, на
якому панночок з 10-го класу запросили до танцю випускники і яким зі шкільним дзвоником в руках урочисто пройшлися першокласниця Поліна Однорог та одинадцятикласник
Олексій Козак.
У ВРСЗОШ «Надія» вітали нових учнів у родинному колі
вчителів і батьків, а у Технічному ліцеї НТУУ «КПІ» віншували
п’ятикласників і новеньких учнів інших класів у актовій залі.
ВРСШ «Сузір’я» зібрала шість перших класів окремо — на
майданчику під акаціями і горобинами верхньої паркової зони
(батьки колом оточили малечу, яка охоче взяла участь у лотереї з призами та у цікавому квесті із солодкими подарунками.
Усім навчальним закладам міста виділено кошти на утеплення, на обладнання та одномісні парти для першачків для
навчання за новою програмою «Нова українська школа» (та
не у всіх є відповідні приміщення, враховуючи, що першокласників і учнів початкової й середньої школи у Вишгороді
рясно). Подбали і про нові підручники: частину школи вже
отримали, решту одержать упродовж вересня.
Про свої школи розповідають керівники:
Володимир ДУКА,
директор ВРСЗОШ «Надія»:
— Школі «Надія» для учнів з особливими потребами цієї осені виповнюється
25 років. Станом на 1 вересня 2018-го у
нас — 31 учень (зокрема, 6 першокласників і 5 випускників/9-10-ті класи). У
приміщенні «Надії» займаються 2 класи
(1-й іде за концепцією «Нова українська
школа»), є дошкільна група; решта учнів
— на індивідуальному навчанні.
У нас працюють 15 вчителів, досвідчених корекційних
педагогів. Серед випускників минулих 25 років хотілося би
згадати багатьох, та доцільніше це зробити у грудні, коли
відзначатимемо нашу першу солідну дату.
Місцева влада школу не забуває: три роки тому в приміщенні садочка, яке ми орендуємо, утеплили стіни, взимку
2018-го міська рада поміняла вікна, очікуємо на ремонт санвузла й одного з класних приміщень.
За рахунок коштів Новопетрівської сільської ради придбано обладнання для сенсорної кімнати, за державною
програмою запланована закупівля одномісніх парт для першого класу (їх є де розмістити).
Паралельно з інклюзивним навчанням (діти з особливими потребами — у класах звичайних шкіл) — для багатьох
особливих діток потрібна спеціальна освіта (про це я написав у № 35’2018 газети «Вишгород», див. стор. 5). Тож батьки, учні й учителі — всі ми мріємо про власне окреме, огороджене, безпечне приміщення спеціальної школи.
Олег ТИМЧЕНКО,
директор ВЗОШ № 1 І-ІІІ ст.:
— У новому навчальному році в нашій школі навчатимуться 999 учнів у 36
класах, 12 із яких ( 3-4-ті та 6-ті), на жаль,
— у другу зміну. Першокласники опановуватимуть програму нової української
школи. Десятих класів — два; один —
технологічний, другий — правовий.
Нарешті державою виділені кошти на ремонт фасаду, кожен мешканець міста мав можливість помилуватися оновленим, сучасним, різнобарвним приміщенням, яким і має бути
дитячий навчальний заклад. Також за кошти, виділені районною радою, докуплено підручники для 3, 4, 6, 7, 8, 9-х класів.
Першачки та десятикласники поки що чекають надходження
нових навчальних посібників. Придбано чимало дидактичних
матеріалів, офісної техніки (принтери, мультимедійна дошка),

1

8 вересня

нові одномісні парти для наймолодших школярів.
Діти з інклюзивним навчанням є у 14-ти класах. Аби їх
перебування в школі було комфортнішим, створено ресурсну
кімнату із сучасним якісним ремонтом (завдяки небайдужим
людям).
Принагідно хочу озвучити і нашу мрію про актову залу і
спортивний майданчик, що відповідає сучасним запитам.
Сподіваюсь, що місцеве самоврядування усвідомлює непросту ситуацію в нашій школі, зокрема — надмірну наповнюваність класів, навчання в другу зміну, недостатню кількість
спортивних майданчиків, відсутність актової зали.
Вірю в позитивні зрушення в освітній галузі міста та району!
Лариса САВЧУК,
директор Технічного ліцею
Національного технічного університету
України «КПІ»:
— Свято Першого дзвоника у Технічному ліцеї – це свято усієї родини ліцеїстів, батьків, учителів – тих, хто навчався і
навчав, навчається і навчає. Заснований
у 1997 році, відкривши тоді двері для 28
учнів 8-х і 9-х класів, сьогодні Технічний
ліцей прийняв на навчання 152 учні із шкіл міста й району,
які вибороли це право на конкурсних засадах. (Нагадаю, що
серед навчальних закладів Вишгородського району ми посіли
перше місце за результатами ЗНО.)
Зростає ліцейна родина, сьогодні до нас прийшли до 60
нових учнів. Вже і діти перших випускників розпочали навчання у 5-му класі. Тепло і щиро звучали слова колишніх
однокласників – перших випускників ліцею 2000 року, а тепер батьків — Світлани Кондратенко та Павла Панічева до
п’ятикласників: про шкільні роки, які запам’ятовуються на усе
життя, про друзів, які залишаються близькими людьми, про
довіру, повагу і вдячність до вчителів і батьків.
Перший дзвоник (стараннями Святослава Павлюка /4
курс, 11 клас/ та Ніки Скоростецької /5 клас/) покликав на
перший урок учнів, яким вручили значки від імені першого
директора Ліцею, почесної громадянки Вишгорода Людмили
Кутаф’євої та Пам’ятки ліцеїста.
Інна ШУБКО,
директор НВК«Гімназія «Інтелект» —
ЗОШ 1 ст.»:
— Першого вересня до «Інтелекту»
прийшли 1360 учнів. Із 46-ти класів 22 —
початкова школа. Навчатимемося у дві
зміни: по обіді уроки розпочинатимуться
у третіх-четвертих та одного п’ятого класу. Переповненість школи можна вирішити добудовою — потрібна лише політична
воля та сприяння влади усіх рівнів.
У початковій школі шість класів (із них два — перших)
працюватимуть за програмою «Інтелект України» (донедавна
була експериментальною, інтегровано вивчає всі предмети,
розрахована на академічно обдарованих і здібних дітей), чотири перших класи – за концепцією «Нова українська школа» (це — нові підходи до навчання, починаючи від ранкової
зустрічі, облаштування класних приміщень, подачі матеріалу,
оцінювання знань учнів: зараз головне – не просто наповнити
учнів знаннями, а навчити використовувати їх, бути пристосованими до життя).
Традиційно «Інтелект» є опорним навчальним закладом у
сфері здоров’я. Пишаємося тим, що 22 (третина!) із 69 педагогів – випускники нашої школи.
Із відомих вишгородцям випускників другої вишгородської школи – олімпійський чемпіон з втірильництва Родіон
Лука, мер рідного міста Олексій Момот, провідний фахівець
у галузі енергозберігання Олександр Сущенко (доцент Європейського Університету Віадріна (м. Франкфурт-на-Одері,
Німеччина), заступник голови Київоблради Володимир Майбоженко, президент БФ «Гіппократ» Ольга Решетняк, радник
Прем’єр-міністра України Олена Павленко, телеведуча Ксенія Шевченко, співачка, солістка гурту Monochromea Христина Хром’як, автор підручників та посібників з англійської
мови для дітей Ольга Гурська, багато лікарів (Андрій Сербін,
Максим Макаренко донедавна були і депутатами міської ради), а також гарних
батьків, виробничників, учених, загалом
— гідних громадян України.
Тетяна ВОЛОТОВСЬКА,
директор ВСШ «Сузір’я»
(наразі, із 31.08.2018 р., — заступник
голови Вишгородської районної державної адміністрації):
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— Наша школа – найбільша у місті. Цього року у 50 класах
навчатимуться близько 1 600 учнів (3-4-ті класи, в середньому
— по 36 учнів у кожному, навчаються у підзмінку).
Цьогоріч наші першокласники навчатимуться відповідно
до концептуальних положень «Нової української школи». За
педагогічною технологією «Росток» наші учні вже опановують такі предмети, як математика й українська мова. Освітній
заклад також реалізує навчальну мету, а саме: поглиблене
вивчення іноземних мов, у тому числі розвиток мовленнєвих компетентностей, які зараз є надважливим складником
сучасного життя молодої людини. Тому нами впроваджено
білінгвальний курс викладання окремих предметів (історія
України викладалась державною й англійською мовами вже
минулого року, а природознавство — у цьому навчальному
році). Крім вищезазначеного, впроваджено вивчення польської та іспанської мов.
Маємо учнів, які навчаються за програмою «обміну», діти
з високим рівнем володіння німецькою мають змогу влітку відвідувати заклади освіти Німеччини, отримувати можливість
спілкування з носіями мови. Представники університету США
(штат Каліфорнія) навесні навідувалися до нашого навчального закладу також із метою «живого» сучасного спілкування,
обміну досвідом, налагодження партнерських стосунків між
освітніми закладами.
Зі 100 вчителів педагогічного колективу п’ятеро — випускники ВСШ «Сузір’я». Наше гасло — прожити кожен день
яскраво, без штампів, нічого не робити «для галочки», працювати функціонально і результативно.
У чотирьох класах є учні, що навчаються відповідно до
Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про
освіту» щодо особливостей доступу осіб з особливими освітніми потребами до освітніх послуг». Влітку завершено пандус
по сходах входу до школи, нині прокладається — із врізанням
у наявний сходовий комплекс, аби дотримати безпечний градус підйому-спуску, — пандуси ще по трьох маршах сходів від
дороги до школи. Також у літній період капітально відремонтовано каналізаційну систему підвального приміщення, наступним із завдань є ремонти санітарних приміщень кожного
поверху із врахуванням доступу дітей з особливими освітніми
потребами.
Фасад будівлі чекає утеплення (кошти на це вже виділені).
У вересні наша школа відзначає 30 років від того дня, коли
вона відкрила двері для малих мешканців Вишгородського
району. За кошти рай- і облбюджетів мають розпочати добудову додаткового навчального корпусу, доведеться перепланувати паркову зону для наших дітей (пришкільна територія
це дозволяє), сподіваємось і на завершення капітальної реконструкції шкільного стадіону.
Звичайно, що одна людина вирішити такі важливі питання
ніяк не може, це робота всього трудового колективу школи
за відчутної підтримки обласної та районної адміністрації, районної та міської ради, спільного розуміння поставлених завдань відділу освіти та освітнього закладу. Про проблеми не
говоримо, ми їх називаємо завданнями, які треба вирішувати
— всім гуртом, особливо якщо це стосується юного майбутнього держави.
НА ФОТО:
1 — Коровай на рушнику вручають батьки учнів «Надії»
2 — Першого вересня у «Сузір’ї» першокласників зустрів
дощик із мильних бульбашок
3 — НВК «ВРГ «Інтелект» — ЗОШ 1 ст.»: родина Бурангулових привела найменшого до школи
4 — ЗОШ № 1: першокласник Назар Куліченко та його
перша вчителька Наталія Міняйло
5 — Технічний ліцей: Антоніна Тесленко зі своїми учнями
6 — Спортивна гордість ЗОШ № 1
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Вишгород: зв’язок часів
Музей

Степанія СІДЛЯР,
радник голови Вишгородської РДА
з питань духовності і просвітництва
1 вересня 2018 р. школа вихідного дня
з поглибленим вивченням української
мови та українознавства розпочала третій навчальний рік. Адреса та сама: м.
Вишгород, вул. Н. Шолуденка, 8, читальна
зала районної бібліотеки для дорослих.
Надзвичайно приємно, що цього року
дуже багато нових учнів. У перший день
занять їх було 25 осіб, але, судячи з тієї інформації, якою володіємо, після закінчення сезону відпусток і відпочинку їх буде у
рази більше.
Перші хвилини занять, за українським
християнським звичаєм, відкрив священик
УГКЦ Собору Вишгородської Богородиці (м.
Вишгород) отець Микола Сулима. У своєму
виступі він зазначив, що знати українську
мову, історію народу, на землі якого живемо, — то обов’язок перед поколінням тих,
хто віддав своє життя, здоров’я за свободу
і волю, за те, щоб ми були народом, а не рабами на своїй землі.
Після привітання о. Микола помолився
разом із присутніми і просив у Молитві до
Господа Бога здоров’я кожному, миру на
українській землі, любові й злагоди в українських родинах і всім – бажання вчитися.
До присутніх у залі звернувся меценат,
депутат Вишгородської міської ради Валерій
Виговський. Валерій Павлович щиро подякував кожному, хто прийшов, виявив бажання вчитися. Теплі слова подяки він сказав
священику, який молився і благословив на
добрі вчинки, на радість, на любов.
До учнів (котрим — від 10 й до 70 років)
сказав, що вчитися ніколи не пізно. Кожно-

На життєвих перехрестях
Ольга ДЯЧЕНКО
Біля пішохідного переходу бабуся
оступилася на камінці, перелякано
зойкнула і вчасно
схопила мене за
руку. Її паличка
з кульочком упала під ноги. Тепер я
здивовано скрикнула, бо на дорогу
висипалася купа знімків — порвався
пакетик.
Бабуся сплеснула руками і жалібно
щось зашепотіла. Я мерщій стала збирати свідчення чужого життя. Машини
несамовито шугали — і фото розліталися врізнобіч. Вчасно віддала бабусі її
помічника — ціпочка, бо старенька ледь
трималася.
Її ноша залишилася в мене. Ми
тихенько перейшли через дорогу і в
скверику присіли на лавку. Маленька,
згорблена, моя супутниця ніяк не могла
оговтатися.
Я ж мимоволі стала переглядати фото.
Згодом подумала, що без дозволу заглянула в чужі таємниці, доторкнулася до

Вишгород

Інна КОСЯНЧУК, прес-служба ВІКЗ

ФізкультУРА

До Дня міста Вишгородський історико-культурний заповідник
підготував унікальну виставку картин творчої династії митців — заслуженого художника України Генрі Ягодкіна та Тетяни Ягодкіної
«ВИШГОРОД: зв’язок часів». Це роботи, створені під час пленеру у
Вишгороді, то ж і їх тематика навіяна й історичними мотивами, й сьогоденням, а ще — враженнями від неймовірних краєвидів цієї землі. У
День міста виставка відкриється у приміщенні адміністративної будівлі (пл. Т. Шевченка, 1), а далі буде перенесена в один із музеїв ВІКЗ.
Передвиставковий показ картин відбувся у Музеї давньоруського
гончарства ВІКЗ під час візиту іноземної делегації, яка приїхала до
Вишгорода з метою налагодження і поглиблення дружніх і партнерських стосунків. Гостям дуже сподобались полотна, вони з цікавістю
їх оглядали. Сподіваємось, виставка знайде гідних поціновувачів і серед вишгородців. Адже цей місток з минулого в майбутнє – через сучасність – близький усім нам, хто любить Вишгород, цікавиться його
історією й культурою, переймається прийдешнім нашого міста.

му, хто був на першому занятті, пан Валерій
вручив «Кобзар» Т. Шевченка, а також процитував:
…Учітесь, читайте,
І чужому научайтесь,
Й свого не цурайтесь…
Учитель української мови Дора Тимошевська знайшла особливо теплі й добрі слова в
побажаннях вчити і любити українську мову,

який подібний до суміші мила і морозива: помитися неможливо і їсти – теж…
Заняття закінчилися, а присутні ще довго не розходились, ділилися думками, як
краще організувати наступні заняття, про
доцільність вивчення історії України. Тож у
правильному напрямку працювала думка
слухачів школи вихідного дня, щоб викорінювати бездуховність, безвір’я, а вселяти

Школа вихідного дня

9 вересня (неділя) о 10:00 у
спортивній залі ВРБК «Енергетик» розпочнеться традиційний щорічний турнір із настільного тенісу, присвячений
Дню міста.
У особистій першості братимуть участь тенісисти Вишгорода і Вишгородщини. Вхід
вільний. Докладніше за тел: 09729-34-814 (Валерій Сидорчук).
Оргкомітет

8 вересня —
Всесвітній
день першої
допомоги

Що робити при ДТП,
навчав Червоний Хрест
Ірина ПРАВДИВА

Вчитися ніколи не пізно
нагадала вислови українських і зарубіжних
класиків про мову та знання. Дора Григорівна разом із маленькими школяриками, які
протягом тижня відвідують загальноосвітню
школу, а в суботу – школу української мови,
прочитали поезії для дітей про Перше вересня — День знань.
Спостерігаючи за таким насиченим і цікавим першим днем навчання, на серці і в
душі відчуваєш радість і спокій, адже всі
штучно створені перешкоди бездуховними
людьми – це легесеньке сміття, яке буде
знесене рівнем високої свідомості учнів, що
хочуть учитися.
Відомо, що народ, який не хоче вчити
рідну мову, змушений вчити мову іншого
народу. Але то вже буде не мова, а суржик,

Тенісний турнір
до Дня міста

оптимізм і надію на побудову міцної Держави Україна.
І в моїй пам’яті спливли мудрі слова із історичної поеми «Берестечко» Ліни Костенко:
…Вночі скриплять вози. Переселенці
їдуть.
Світ за очі, покидавши своє.
Ідуть шукати Україну в Україні:
Десь має ж бути, десь вона та є…
Отож, Вишгородська громадо! Щоб
ми не шукали України в Україні, бережімо,
укріплюймо її, виполюймо безнаціональний
бур’ян із своєї, Господом Богом даної нам
української землі.
Ми не маємо іншої землі, іншої рідної
мови, а тому втратити її не маємо жодного
права.

Червоний Хрест – провідний лідер у світі з навчання
населення навичкам надання першої допомоги. 400 інструкторів та 46 тренерів Товариства Червоного Хреста
України навчають цього всіх
охочих.
Перша допомога при дорожньо-транспортних пригодах
— актуальна для України та
всього світу: ДТП забирають
близько 1,25 млн життів у рік,
щодня близько 3500 людей гинуть на дорозі, а ще десятки тисяч отримують травми, які часто призводять до наслідків, що
змінюють життя. Вчасне надання першої допомоги може різко
зменшити кількість фатальних
випадків на дорозі.
У п’ятницю, 7 вересня, на пл.
Т. Шевченка у Вишгороді Вишгородська районна організація
ТЧХУ провела флеш-моб і майстер-класи із серцево-легеневої реанімації та першої допомоги при ДТП.

Відцвіли вже давно хризантеми в саду…
болю і гірких спогадів скривдженої жінки.
На знімках різних років була гарна
пара — обоє статні, високі. Глянула на
бабусю — не схожа на ту красуню.
— То моя сестра! — мов угадала мою
думку. — Заставила мене винести геть
свідків її оманливого щастя.
Бабуся тремтячою рукою витерла
хустинкою спітніле обличчя.
— Бачите, вона і гарна, і розумна, а
співуха! Ото й наспівала на свою голову щастя. Перший чоловік — нероба і
п’яниця, ревнував її та й часто руки простягав. Отже із малою донечкою залишилась гола й боса у найманому кутку.
А вона ж непоганий терапевт. Заради житла пішла працювати в маленьке
містечко. Її донечку доглядала тоді наша
мати, я часто бавила племінницю.
До нашої Світлани прилип отой красень на фото. Так умів гарно балакати,
руку подавать та компліментами задурювать, що вона попала в його сіті. На
той час був ніби розлучений, з якоюсь
жінкою просто ділив дах над головою.
Розповідав, якою артисткою була «колишня» — всі мліли від її чарів. Та його
метелик вибрав іншу квітку…

Мабуть, у них сімейка чи артистів,
чи клоунів, та й нашу красуню на свою
сцену примостили. А чому б і ні? Гарна,
мала житло, непогано заробляла, а він
— інженер у якійсь невідомій компанії з
вільним графіком, любив гарне товариство з відповідною обстановкою. Зате
щоразу зустрічав Світлану після роботи
з квітами, обіймав та цілував перед вікнами лікарні. Там медсестри та санітарки ледь з вікон не випадали.
Чи правда, чи ні, та, кажуть, багатьох
красень знав близько. А наш Світлячок,
як називав ловелас упійману пташечку,
нічого й нікого слухати не хотіла.
Через багато років розповіла сестрі,
як наінженерив її коханий. У теплі та
затишку, безтурботно водив її за носа
майже двадцять літ. Без офіційної реєстрації вільнолюбний цінитель краси
міг зникнути на кілька діб «по роботі»,
навіть не попередивши. І телефон — у
межах недосяжності з мелодією «Відцвіли вже давно хризантеми в саду».
— Світлану доводив ледь не до інфаркту. Неймовірні історії «правдивих» пригод завершувалися розкішними букетами та черговими зізнаннями у коханні.

Гаразд, що Світлана на свою сцену
на другорядні ролі навіть у думці не могла когось запрошувати. Та рано чи пізно комедіанти показують своє справжнє
обличчя. Світлана випадково підслухала, як щебетав її коханий із… своєю законною дружиною.
Увесь його «бізнес» із ремонту та поставки з-за кордону автомобілів був ланкою чітко спланованої афери. «Колишня»
із братом в одній із країн Європи скупляли ходові іномарки і переправляли «агенту із нерухомості» (так жартома Марко
себе іноді називав). І кількаденні візити
підтримували вогонь «ділового» кохання.
Дорого заплатила Світлана за свою
Мельпомену. У прибутковий «бізнес»
коханий без її дозволу набрав кредитів
під заставу квартири, підробив документи і зник. Щось довести в суді вона не
могла, та й «знаючі» юристи порадили
берегти здоров’я і про все забути…
Живемо з сестрою у маминій хаті,
вона дуже хвора, попросила оце прибрати з очей, спалити. Понесу на пустир
та пущу за вітром сестрине щастя — бабуся тяжко зітхнула і пошкандибала за
будинки...

Людина

Вишгород

Ювілей

Життя — присвячене музиці
Галина МАКАРЕНКО
ФОТО — автор, спеціально для «Вишгорода»

24-го серпня, у День Незалежності
України, свій ювілей святкував і му-

зичний керівник фольклорного колективу «Золотий вік» Віктор Туровський.
Фольклорний колектив «Золотий
вік» працює при Вишгородському ра-

8 вересня
йонному територіальному центрі соціального обслуговування на базі Вишгородського районного Будинку культури
вже п’ять років. Віктор Олександрович
почав співпрацювати з цим колективом
три роки тому.
«Мені легко працювати з цим колективом, бо я прийшов практично на все
готове — чудові голоси, розлогий репертуар, розуміння самої суті української
пісні», — розповідає Віктор Олександрович.
Втім, співачки щодо цього мають
іншу думку — Віктор Олександрович,
як людина дуже скромна, доволі применшує своє значення у розвитку колективу, який з його приходом піднявся
на значно вищий, можна сказати, професійний рівень виконання української
пісні. Не всі в колективі мають музичну
освіту, але Віктор Олександрович зумів
донести розуміння нотної грамоти, категорій голосів і їх розстановки — з тим,
щоб пісні звучали професійно.
Крім «Золотого віку», у Віктора Олександровича ще кілька музичних проектів, у тому числі і дитячий колектив. Та з
усіма він працює з однаковою творчою
віддачею, намагаючись не тільки навчити співати, а й полюбити українську пісню усім серцем.
«У нас в родині ніхто не співав, та і

Ми працювали у нелегких умовах,
не забувайте про нас

2018 року

9

я почав співати вже у 19 років, коли навчався у музичному училищі, — розповідає Туровський. — І ось тепер думаю,
як я міг жити без пісні, без української
пісні? Вона окрилює душу, дає сили, не
дозволяє потонути в життєвих негараздах, а навпаки — підносить кращі людські якості в кожному».
Привітати МАЕСТРО Віктора з ювілеєм прийшов колектив «Золотий вік» у
повному складі, а також директор Вишгородського районного територіального центру соціального обслуговування
Наталія Рудько та його шанувальники.
Подарунки, як і належить творчій людині, — вишита картина, пам’ятна фотографія з одного із найвдаліших концертів, сувенір у вигляді скрипки, а ще
— стилізований «портрет» музиканта
в козацькому вбранні з гетьманськими
клейнодами. Віднині пан Туровський —
Гетьман Туровський.
«День народження Віктора Олександровича — день особливий, бо співпадає з Днем Незалежності України,
— говорить Наталія Рудько. — І це не
випадково, адже саме такі люди, як Туровський, творять Україну, наповнюють
її душу стремлінням до переможних висот».
З ювілеєм, Маестро! Нових Вам
творчих злетів!

Ювілей

Володимир Лободенко
біля свого залізного коня. 1981 р.

Народжується гребля Київської ГЕС. 1961 р.

Володимир Лободенко: все життя за кермом
В. Левадний, 1970-ті рр.

Друга школа, 1977,
мозаїка (архітектор В. Климик, будівельник В. Левадний)

Лист у номер
Володимир ЛЕВАДНИЙ,
ветеран-будівельник
ФОТО — архів автора,
спеціально для «Вишгорода»

Живу я поряд із ЗОШ № 1 — і дуже
тішуся тим, як оновлюється будівля
першої вишгородської школи. Поміняли вікна на енергозберігаючі склопакети, зробили надійну покрівлю,
утеплили стіни. Те ж саме і у другій та
третій школі, у Технічному ліцеї.
Та напередодні Дня міста хотілося б.
аби згадали і ветеранів-будівельників,
які у нелегких умовах будували школи,
будинки, дороги та іншу інфраструктуру
міста і району.
Я на Київській ГЕС три роки відпрацював бригадиром облицювальниківплиточників-брекчистів. Далі мене направили на спорудження будівлі першої
школи, де сумлінно трудився від першого до останнього дня будівництва. За-

одно і навчався у вечірній школі — 9-11
класи у школі № 1. Чотири роки у вечірній школі у цьому ж приміщенні навчалася і моя дружина Марія Никифорівна, котра потім заочно закінчила харківський
метеорологічний технікум і вісім років
працювала метеорологом.
У першій міській школі 10 років училися і мої діти (дочка була старостою
школи). І онучок (два класи). Тож у стінах ЗОШ № 1 родина Левадних провела
сукупно зо три десятиліття.
Робив я мозаїку на торцевій стіні школи № 2 (архітектор – Василь
Климик) і на автобусній зупинці «Комсомольська». Зупинки вже тої нема,
фотографія з «Комсомольської» не
збереглася, а от шкільна – так, прошу
– надрукуйте.
У День міста зичу місцевій владі більше уваги приділяти потребам людей,
які будували Вишгород, та й усіх літніх
вишгородців, не лише активістів міської
ради ветеранів. Пам’ятайте, без минулого нема майбутнього!

Мозаїка на стінах першої школи (справа — Коперник)

40 років трудового стажу — і без жодної догани – має ветеран-гідробудівник,
родина якого назавжди пов’язала своє життя із Вишгородом
Марина КОЧЕЛІСОВА
ФОТО – родинний архів ЛОБОДЕНКІВ,
спеціально для «Вишгорода»

13 вересня 2018 р. відзначає своє
80-ліття Володимир Іванович Лободенко, один із тих гідробудівників
Київської ГЕС, завдяки котрим Вишгород отримав нове життя.
Демобілізований з армії сільський
хлопець із багатодітної родини рибалок із
Астраханської області приїхав до Вишгорода, відслуживши три роки у військовій
частині на Подолі (Київ). Прибув за комсомольською путівкою, на будівництво.
Перший гуртожиток будівничих Київської ГЕС був у районі нинішньої зупинки автобуса «Чайка» — маленька
брандвахта. Зранку хлопці і дівчата розходилися по роботах пішки.
Володимир спочатку був різноробочим на будівництві, потім сів за кермо
автівки (в армії закінчив курси водіїв):
возив людей, будівельні матеріали, пісок і камінь, якими перекривали русло
Дніпра, формували греблю ГЕС (здоровенні вантажівки — КРАЗи, БєлАЗи,
КамАЗи – див. НА ФОТО).
«Кременчукгесбуд» став «Південатоменергобудом» — і всі будівельні
управління та відділи були підпорядковані вже цьому тресту. АТП (автотранспортне підприємство), в якому працював Володимир Лободенко, будувало
Київську ГЕС, розбудовувало селище
енергетиків і місто Вишгород. Попоїздив
по відрядженнях і Володимир Іванович:
Україна, Грузія, інші республіки Союзу.

26 квітня 1986 року Володимир Лободенко саме був у відрядженні на Чорнобильській атомній електростанції –
шоферів відправили туди напередодні
возити пісок на дамбу. Маршрут довелося змінити, а от документи переоформити людям забули: під час трагедії дбали
не про папірці, а про те, аби захистити
світ від страшної небезпеки.
Період перебування на ЧАЕС під
час аварії позначився на здоров’ї В.
Лободенка, та от статус він має не ліквідатора аварії на ЧАЕС, а потерпілого
(1 категорія) – попри те, що у 1992 році
отримав 2-гу групу інвалідності.
Нині він — на мізерній пенсії із «букетом» недуг, — згадує своє життя і кипучу молодість. Із грудня 1960-го трудовий
стаж Володимира Івановича нараховує
40 років – всі за кермом. І жодної догани
за цей період, а лише численні подяки
та нагороди, серед яких найдорожчі для
ветерана праці — відзнаки Міненерго
СРСР, профспілкові, виробничі – за довгорічний сумлінний труд.
Разом із вірною дружиною Лідією Володимир Іванович Лободенко виховав
двох синів, діждав онуків. Молодші Лободенки теж живуть і працюють у Вишгороді. Старший син Валерій – будівельник — 15 років опікувався саркофагом
на ЧАЕС. Менший, Андрій, – енергетик
– трудиться на Київській ГЕС.
Доля навіки пов’язала велику дружну родину Лободенків із нашим чудовим
містом, яке по праву пишається своїм
золотим фондом – ветеранами-гідробудівниками.
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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
09:30 «Чотири весiлля»
10:45, 12:20 «Одруження
наослiп»
13:00 «Мiняю жiнку»
14:45 «Сiмейнi
мелодрами»
15:45, 17:10 Т/с «Моє
чуже життя»
19:20 «Секретнi
матерiали»
20:25 «Чистоnews 2018»
20:30 Т/с «Школа.
Недитячi iгри»
21:30 «#ШОУЮРИ»
22:35, 00:50 «Танцi з
зiрками»
2+2
6:00 Мультфiльми
08:00 «Нове Шалене
вiдео по-українськи»
08:50 Т/с «Пляжний коп»
09:35, 18:15 «Спецкор»
10:15, 18:50 «ДжеДАI»
10:55 Т/с «Команда»
15:00 Х/ф «Перлини
дракона: Еволюцiя»
16:25 Х/ф «Iнопланетна

конвергенцiя»
19:25, 20:35 Т/с «Опер за
викликом-3»
21:45 Т/с «Касл-6»
23:30 Т/с «Величний Джо»
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
12:25 Д/ц «Смаки
Культур»
13:10, 14:30 :РадiоДень
14:05 Д/ц «Незвичайнi
культури»
15:10 Фольк-music
16:15 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 «Неповторна
природа»
20:30 Плiч-о-плiч
21:45 Д/с «Левиний рик»

22:40 Д/с «1000 днiв для
планети»
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 Зоряний шлях.
Новий сезон
10:30 Реальна мiстика.
Новий сезон
12:30 Т/с «Черговий
лiкар»
14:30, 15:30 Т/с «Жiночий
лiкар- 3»
19:45 «Говорить Україна»
21:00 Т/с «Обман»
23:30 Х/ф «Потрiйний
форсаж. Токiйський
Дрифт»
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 «Ехо України»
19:30 «Разом»
20:30 «Подiї» вересня
21:00 «Пiдсумки»
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 Країна У
14:00, 21:00 Одного разу
пiд Полтавою
15:00 Вiталька
17:00 Панянка-селянка
18:00 Чотири весiлля
20:00, 23:00 Сiмейка У
22:00 Казки У
СТБ
7:10 Х/ф «Снайперша»
11:05 Т/с «Анатомiя Грей»
13:00 Битва екстрасенсiв
15:20 Все буде добре!
17:30, 22:00 ВiкнаНовини
18:00 Т/с «Здамо
будиночок бiля моря»
20:00, 22:45 Хата на тата

НТН
6:05 Х/ф «Невизначена
особа»
08:00 «Свiдок. Агенти»
08:35 Х/ф «Загадка
Ендхауза»
10:35 «Україна вражає»
11:30 «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, 21:25
«Легенди карного
розшуку»
23:45 Т/с «Комiсар
Хельдт»
НОВИЙ КАНАЛ
6:09, 09:09 Kids Time
06:10 М/с «Том i Джеррi
шоу»
09:10 М/ф «Том i Джеррi
та чарiвник країни Оз»
10:15 Х/ф «Ядро Землi»
13:00 Х/ф «Явище»
15:00 Х/ф «Нова людинапавук»
17:40 Х/ф «Привид в
обладунках»

19:50 Х/ф «Бiлi цiпоньки»
22:00 Х/ф «Весiльний
погром»
00:00 Х/ф «Лiс»
МЕГА
6:00 Бандитська Одеса
07:20, 13:55 Правда
життя
08:20 Дивовижний
Сiнгапур
09:20, 20:50 Шалена
подорож
10:10 Мiсця сили
11:00 Прихована
реальнiсть
11:50 Скептик
12:55, 19:40 Речовий
доказ
15:00, 23:40 Повiтрянi
воїни
16:00, 21:45 Короп:
полювання на монстра
17:00, 22:40 Iдеї, що
перевернули свiт
18:00 Фантастичнi iсторiї
00:30 Сперма: секрет
життя
ТРК «КИїВ»
7:00 «Свiт дивовижних
тварин»
08:00, 09:00, 21:00, 23:00

«СТН»
08:15 «Поради лiкаря»
09:15, 20:20 «Ситуацiя»
09:25 «Київ музика»
13:00 «День у мегаполiсi»
15:10 «Депутатська
приймальня»
16:10 «Як працюють
машини»
17:00 «КИЇВ LIVE»
19:25 «Терор у лiсi»
20:30 «Служба порятунку»
21:25 «Наполеон»
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, 21:00
«Орел i Решка.
Перезавантаження»
13:00, 20:00 «Орел i
Решка. Рай та пекло 2»
14:00 «Орел i Решка. На
краю свiту»
23:00 Х/ф «Велике

весiлля»
ІНТЕР
6:15, 23:00 «Слiдство
вели... з Л. Каневським»
07:00, 08:00, 09:00, 12:00,
17:40 «Новини»
07:10, 08:10, 09:20 «Ранок
з Iнтером»
10:15 Х/ф «Найчарiвнiша
та найпривабливiша»
12:25 Х/ф «Формула
кохання»
14:15 Х/ф «Джентльмени
удачi»
16:10 «Жди мене.
Україна»
18:00, 19:00 «Стосується
кожного»
20:00 «Подробицi»
20:40 Т/с «Той, хто не
спить»
ICTV
6:30 Факти тижня. 100
хвилин
08:45 Факти. Ранок
09:15 Надзвичайнi
новини. Пiдсумки
10:15 Антизомбi.
Дайджест
11:15, 13:20 Секретний
фронт. Дайджест

12:45, 15:45 Факти. День
14:30, 16:25 Х/ф «Я,
Франкенштейн»
16:50 Х/ф «Темна вежа»
18:45, 21:10 Факти. Вечiр
19:20 Надзвичайнi
новини
20:20 Прорвемось!
21:30 Т/с «Нюхач»
22:35 Свобода слова
5 КАНАЛ
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
Актуально: Економiка.
Полiтика. Соцiум
07:30 Фiнансовий
тиждень
09:25, 17:45 Час громади
10:10, 11:10, 12:30
Трансляцiї суспiльнополiтичних подiй
13:10 Акцент
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»

ВI В ТО Р О К , 1 1 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
09:30 «Чотири весiлля»
10:45, 12:20 «Одруження
наослiп»
13:00 «Мiняю жiнку»
14:45 «Сiмейнi
мелодрами»
15:45, 17:10 Т/с «Моє
чуже життя»
19:20 «Секретнi
матерiали»
20:25 «Чистоnews 2018»
20:30 Т/с «Школа.
Недитячi iгри»
21:30 «Модель XL - 2»
23:40 Х/ф «Горизонти
кохання»
2+2
6:00 Мультфiльми
08:00 «Облом.UA.»
08:55 Т/с «Пляжний коп»
09:35, 18:15 «Спецкор»
10:15, 18:50 «ДжеДАI»
10:55, 17:15 «Загублений
свiт»
13:00 «Нове Шалене
вiдео по-українськи»

13:35 Х/ф «Синдбад i
Вiйна Фурiй»
15:25 Х/ф «Сiм пригод
Синдбада»
19:25, 20:35 Т/с «Опер за
викликом-3»
21:45, 23:30 Т/с «Касл-6»

19:25 Д/ц «Неповторна
природа»
20:30 Нашi грошi
21:45 Д/с «Левиний рик»
22:35 Д/с «1000 днiв для
планети»
23:40 Перша шпальта

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
12:00 Д/ц «Смачнi iсторiї»
12:25 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

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 Зоряний шлях.
Новий сезон
10:30 Реальна мiстика.
Новий сезон
12:30 Т/с «Черговий
лiкар»
14:30, 15:30 Т/с «Жiночий
лiкар- 3»
19:45 «Говорить Україна»
21:00 Т/с «Обман»
23:30 Т/с «CSI. Майамi»
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 «Ехо України»
19:30 «Разом»
20:30 «Подiї» вересня
21:00 «Пiдсумки»
ТЕТ
6:30 ТЕТ Мультиранок
09:15 М/ф «Книга життя»
11:00, 00:00 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, 23:00 Сiмейка У
22:00 Казки У
СТБ
7:25, 19:55, 22:45
МастерШеф
11:35 Т/с «Анатомiя Грей»
13:30 Битва екстрасенсiв

15:30 Все буде добре!
17:30, 22:00 ВiкнаНовини
18:00 Т/с «Здамо
будиночок бiля моря»
23:35 Один за всiх
НТН
7:05 Х/ф «У пошуках
мiльйонерки»
08:30 Ранковий «Свiдок»
09:00 Х/ф «Бiлi роси»
10:40 «Кримiнальнi
справи»
12:30, 16:30, 19:00, 23:15
«Свiдок»
12:50, 19:30 Т/с
«Коломбо»
14:40 «Речовий доказ»
15:50, 16:50, 21:25
«Легенди карного
розшуку»
23:45 Т/с «Комiсар
Хельдт»
НОВИЙ КАНАЛ
6:39, 08:19 Kids Time
06:40 М/с «Том i Джеррi
шоу»
08:20, 18:10 Шоу Оля
09:20 Т/с «Любов
напрокат»

13:20 Т/с «Ми такi!»
17:15 Заробiтчани
19:10 Хто проти бiлявок?
21:00 Київ вдень та вночi
22:00 Х/ф «Iнший свiт:
Пробудження»
23:50 Х/ф «Iнший свiт:
Повстання лiканiв»
МЕГА
08:20 Дивовижний
Гiбралтар
09:20, 20:50 Шалена
подорож
10:10 Мiсця сили
11:00 Прихована
реальнiсть
11:50 Скептик
12:55, 19:40 Речовий
доказ
15:00, 23:40 Повiтрянi
воїни
16:00, 21:45 Короп:
полювання на монстра
17:00, 22:40 Iдеї, що
перевернули свiт
18:00 Фантастичнi iсторiї
ТРК «КИїВ»
7:00 «Свiт дивовижних
тварин»
08:00, 09:00, 21:00, 23:00

«СТН»
08:15 «Поради лiкаря»
09:15, 20:20 «Ситуацiя»
09:25 «Київ музика»
13:00 «День у мегаполiсi»
15:10 «Депутатська
приймальня»
16:10 «Як працюють
машини»
17:00 «КИЇВ LIVE»
19:25 «Терор у лiсi»
20:30 «Київськi iсторiї»
21:25 «Наполеон»
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, 00:00 «Орел i
Решка. Шопiнг»
12:00, 21:00
«Орел i Решка.
Перезавантаження»
13:00, 20:00 «Орел i
Решка. Рай та пекло 2»
14:00 «Орел i Решка. На
краю свiту»

ІНТЕР
6:15, 23:00 «Слiдство
вели... з Л. Каневським»
07:00, 08:00, 09:00, 12:00,
17:40 Новини
07:10, 08:10, 09:20 «Ранок
з Iнтером»
10:10, 12:25 Т/с «Схiднi
солодощi 2»
12:30 Т/с «Я подарую тобi
свiтанок»
14:50, 15:45, 16:45
«Речдок»
18:00, 19:00 «Стосується
кожного»
20:00 «Подробицi»
20:40 Т/с «Той, хто не
спить»
00:45 Х/ф «Велика
маленька Я»
ICTV
6:30 Ранок у великому
мiстi
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:20 Надзвичайнi
новини
10:05 Прорвемось!
11:05, 17:35, 21:30 Т/с
«Нюхач»
12:35, 13:20 Х/ф

«Спасіння»
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»
23:50 Х/ф «Куля в лоб»
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
Актуально: Економiка.
Полiтика. Соцiум
07:30 Код успiху
07:50 Будiвельний
стандарт
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 , 1 2 ВЕ Р Е С НЯ 2018 Р ОК У
КАНАЛ 1+1
07:00, 08:00, 09:00, 12:00,
16:45, 19:30 ТСН
09:30 «Чотири весiлля»
10:45, 12:20 «Одруження
наослiп»
12:45 «Мiняю жiнку»
14:45 «Сiмейнi
мелодрами»
15:45, 17:10 Т/с «Моє
чуже життя»
19:20 «Секретнi
матерiали»
20:25 «Чистоnews 2018»
20:30 Т/с «Школа.
Недитячi iгри»
21:30 «Король десертiв»
23:40 Х/ф «Мiй
найкращий ворог»
2+2
6:00 Мультфiльми
08:00 «Нове Шалене
вiдео по-українськи»
08:55 Т/с «Пляжний коп»
09:35, 18:15 «Спецкор»
10:15, 18:50 «ДжеДАI»
10:55, 17:10 «Загублений
свiт»
13:00 «Помста природи»
15:20 Х/ф «Лiтак проти

вулкана»
19:25, 20:35 Т/с «Опер за
викликом-3»
21:45, 23:30 Т/с «Касл-6»
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
12:00 Д/ц «Смачнi iсторiї»
12:25 Д/ц «Смаки
Культур»
13:10 :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
19:25 Д/ц «Неповторна
природа»
20:30, 23:40 Складна
розмова
21:45 Д/с «Левиний рик»

22:40 Д/с «1000 днiв для
планети»
ТРК «УКРАїНА»
07:00, 08:00, 09:00, 15:00,
19:00, 23:00 Сьогоднi
09:30 Зоряний шлях.
Новий сезон
10:30 Реальна мiстика.
Новий сезон
12:30 Т/с «Черговий
лiкар»
14:30 Т/с «Жiночий
лiкар- 3»
15:30 Т/с «Жiночий
лiкар - 3»
19:45 «Говорить Україна»
21:00 Т/с «Обман»
23:30 Т/с «CSI. Майамi»
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»
17:15 «Ситуацiя»

18:00 «Ехо України»
19:30 «Разом»
20:30 «Подiї» вересня
21:00 «Пiдсумки»
ТЕТ
6:30 ТЕТ Мультиранок
09:45 Х/ф «Червона
шапочка»
11:00, 00:00 Т/с «Якось
у казцi»
12:00 Т/с «Домашнiй
арешт»
13:00 Країна У
14:00, 21:00 Одного разу
пiд Полтавою
17:00 Панянка-селянка
18:00 Чотири весiлля
20:00, 23:00 Сiмейка У
22:00 Казки У

23:50 Слiдство ведуть
екстрасенси
НТН
7:00 Х/ф «Двiйник»
08:30 Ранковий «Свiдок»
09:00 Х/ф «Тихi береги»
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, 21:25
«Легенди карного
розшуку»
23:45 Т/с «Комiсар
Хельдт»

СТБ
6:55, 19:55, 22:45
МастерШеф
11:15 Т/с «Анатомiя Грей»
13:10 Битва екстрасенсiв
15:30 Все буде добре!
17:30, 22:00 ВiкнаНовини
18:00 Т/с «Здамо
будиночок бiля моря»

НОВИЙ КАНАЛ
6:49, 08:09 Kids Time
06:50 М/с «Том i Джеррi
шоу»
08:10, 18:00 Шоу Оля
09:10 Т/с «Любов
напрокат»
13:10 Т/с «Ми такi!»
17:00 Заробiтчани
19:00 Любов на
виживання

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

Новини
18:00 Т/с «Здамо
будиночок бiля моря»
20:00, 22:45 Зваженi та
щасливi
00:00 Слiдство ведуть
екстрасенси

ТЕТ
6:30 ТЕТ Мультиранок
09:45 Х/ф «Гензель i
Гретель»
11:00, 00:00 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, 23:00 Сiмейка У
22:00 Казки У

НТН
8:30 Ранковий «Свiдок»
09:00 Х/ф «Тупик»
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, 21:05
«Легенди карного
розшуку»
23:45 Т/с «Комiсар
Хельдт»

21:00 Київ вдень та вночi
22:00 Х/ф «Iнший свiт:
Кровна помста»
23:50 Х/ф «Iнший свiт:
Пробудження»
МЕГА
08:20 Дика Арктика
09:20, 20:50 Шалена
подорож
10:10 Iлюзiї сучасностi
11:00 Прихована
реальнiсть
11:50 Код доступу
12:55, 19:40 Речовий
доказ
15:00, 23:40 Повiтрянi
воїни
16:00, 21:45 Вiдчайдушнi
рибалки
17:00, 22:40 Iдеї, що
перевернули свiт
18:00 Фантастичнi iсторiї
00:30 Доктор Хайм
ТРК «КИїВ»
7:00 «Свiт дивовижних
тварин»
08:00, 09:00, 21:00, 23:00
«СТН»
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 «КИЇВ LIVE»
19:25 «Терор у лiсi»
20:30 «Якiсне життя»
21:25 «Наполеон»
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, 00:00 «Орел i
Решка. Шопiнг»
12:00, 21:00
«Орел i Решка.
Перезавантаження»
13:00 «Орел i Решка. Рай
та пекло 2»
14:00 «Орел i Решка. На

краю свiту»
20:00 «Орел i Решка. Рай
та пекло»
ІНТЕР
6:15, 23:00 «Слiдство
вели... з Л. Каневським»
07:00, 08:00, 09:00, 12:00,
17:40 Новини
07:10, 08:10, 09:20 «Ранок
з Iнтером»
10:10, 12:25 Т/с «Схiднi
солодощi 2»
12:30 Т/с «Я подарую тобi
свiтанок»
14:50, 15:45, 16:45
«Речдок»
18:00, 19:00 «Стосується
кожного»
20:00 «Подробицi»
20:40 Т/с «Той, хто не
спить»
00:45 Х/ф «Монстр»
ICTV
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:20 Надзвичайнi
новини
10:10 Громадянська
оборона
11:10, 17:30, 21:30 Т/с

«Нюхач»
12:25, 13:20 Х/ф «Куля
в лоб»
12:45, 15:45 Факти. День
14:45, 16:20 Дизель-шоу
18:45, 21:10 Факти. Вечiр
20:20 Секретний фронт
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
07:10, 08:10, 21:25
Актуально: Економiка.
Полiтика. Соцiум
07:25 Драйв
07:30 Медекспертиза
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

Ч Е ТВ Е Р , 1 3 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
09:30 «Чотири весiлля»
11:05, 12:20 «Одруження
наослiп»
13:10 «Мiняю жiнку»
14:45 «Сiмейнi
мелодрами»
15:45, 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 «Сотка»
2+2
6:00 Мультфiльми
08:00, 13:00 Вiдеобiмба
08:55 Т/с «Пляжний коп.»
09:35, 18:15 «Спецкор»
10:15, 18:50 «ДжеДАI»
10:55, 17:15 «Загублений
свiт»
15:25 Х/ф «Катастрофа на
авiалiнiї»
19:25, 20:35 Т/с «Опер за

викликом-3»
21:45, 23:30 Т/с «Касл-6»
22:35 Т/с «Касл-7»

22:45 Д/с «1000 днiв для
планети»
23:40 Нашi грошi

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!
10:05 Т/с «Бодо»
11:05, 13:35 Енеїда
12:00 Д/ц «Смачнi iсторiї»
12:25 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»
20:30 Схеми. Корупцiя в
деталях
21:45 Сильна доля

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 Зоряний шлях.
Новий сезон
10:30 Реальна мiстика.
Новий сезон
12:30 Т/с «Черговий
лiкар»
14:30, 15:30 Т/с «Жiночий
лiкар - 3»
19:45 «Говорить Україна»
20:50 Х/ф «Помiчниця»
23:20 Контролер
00:00 Т/с «CSI. Майамi»
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

СТБ
6:05, 15:30 Все буде
добре!
08:00 МастерШеф
11:30 Т/с «Анатомiя Грей»
13:20 Битва екстрасенсiв
17:30, 22:00 Вiкна-

НОВИЙ КАНАЛ
6:19, 08:09 Kids Time
06:20 М/с «Том i Джеррi
шоу»
08:10, 18:00 Шоу Оля
09:10 Т/с «Любов
напрокат»
13:10 Т/с «Ми такi!»

17:00 Заробiтчани
19:00 Хто зверху?
21:00 Київ вдень та вночi
22:00 Х/ф «Я - легенда»
00:00 Х/ф «Iнший свiт:
Кровна помста»
МЕГА
6:00 Бандитський Київ
07:20, 13:55 Правда
життя
08:20 Дика Арктика
09:20, 20:50 Шалена
подорож
10:10 Iлюзiї сучасностi
11:00 Прихована
реальнiсть
11:50 Код доступу
12:55, 19:40 Речовий
доказ
15:00, 23:40 Повiтрянi
воїни
16:00, 21:45 Вiдчайдушнi
рибалки
17:00, 22:40 Iдеї, що
перевернули свiт
18:00 Фантастичнi iсторiї
00:30 Там, де нас нема
ТРК «КИїВ»
7:00 «Свiт дивовижних
тварин»

08:00, 09:00, 21:00, 23:00
«СТН»
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 «КИЇВ LIVE»
19:25 «Терор у лiсi»
20:30 «Прогулянки
мiстом»
21:25 «Наполеон»
22:30 «На часi»
K1
6:30 «TOP SHOP»
07:40 «TiBi Абетка»
07:50 «Чи знаєте ви,
що...»
08:15 Т/с «Дикий ангел»
09:10, 00:00 «Орел i
Решка. Шопiнг»
12:00, 21:00
«Орел i Решка.
Перезавантаження»
13:00, 20:00 «Орел i
Решка. Рай та пекло»

14:00 «Орел i Решка. На
краю свiту»
ІНТЕР
07:00, 08:00, 09:00, 12:00,
17:40 Новини
07:10, 08:10, 09:15 «Ранок
з Iнтером»
10:10, 12:25 Т/с «Схiднi
солодощi 2»
12:30 Х/ф «Iдеальне
вбивство»
14:50, 15:45, 16:45
«Речдок»
18:00, 19:00 «Стосується
кожного»
20:00 «Подробицi»
20:40 Т/с «Той, хто не
спить»
00:50 Х/ф «Смерть
негiдника»
ICTV
6:30 Ранок у великому
мiстi
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:20 Надзвичайнi
новини
10:10 Секретний фронт
11:10, 17:30, 21:30 Т/с
«Нюхач»
12:30, 13:20 Х/ф

«Протистояння»
12:45, 15:45 Факти. День
14:45, 16:20 Дизель-шоу
18:45, 21:10 Факти. Вечiр
20:20 Iнсайдер
22:45 Скетч-шоу «На
трьох»
23:45 Х/ф «Нема куди
тiкати»
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
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
18:20, 19:25
Iнформацiйний вечiр
19:50 Дзеркало iсторiї
22:00 Iсторична година
23:00 «За Чай.com»
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П’ЯТНИЦЯ, 14 ВЕРЕСНЯ 2018 РОКУ
КАНАЛ 1+1
6:30, 07:10, 08:10, 09:10
«Снiданок з 1+1»
07:00, 08:00, 09:00, 12:00,
16:45, 19:30 ТСН
09:30 «Чотири весiлля»
10:55, 12:20 «Одруження
наослiп»
13:05 «Мiняю жiнку»
14:45 «Сiмейнi
мелодрами»
15:45, 17:10 Т/с «Моє
чуже життя»
19:20 «Секретнi
матерiали»
20:15, 22:20, 00:25 «Лiга
смiху»
2+2
6:00 Мультфiльми
08:00 «Облом.UA.»
08:55 Т/с «Пляжний коп»
09:35, 18:15 «Спецкор»
10:15, 18:50 «ДжеДАI»
10:55, 17:15 «Загублений
свiт»
12:00 Т/с «Поки цвiте
папороть»
19:25 Х/ф «Атлантичний
рубiж»
21:15 Х/ф «Атлантичний
рубiж-2»

13:15, 14:15, 15:15
«Деталi»
16:15 «Кримiнал»
17:15 «Ситуацiя»
18:00 «Пiдсумки»
19:00 Ток-шоу «Ехо
ТРК «УКРАїНА»
6:30, 07:10, 08:15 Ранок з України»
23:00 «МЕМ»
Україною
07:00, 08:00, 09:00, 15:00, 23:30 «Кисельов.
Авторське»
19:00, 23:00 Сьогоднi
09:30 Зоряний шлях.
ТЕТ
Новий сезон
6:30 ТЕТ Мультиранок
10:50 Реальна мiстика
09:15 Х/ф «Шайбу,
12:00 Х/ф
шайбу!»
«Сонцестояння»
11:00 Т/с «Якось у казцi»
14:20, 15:30 Т/с «Доля
12:00 Т/с «Домашнiй
обмiну не пiдлягає»
19:45 «Говорить Україна» арешт»
13:00 Країна У
21:00 Х/ф «Фото на
14:00 Одного разу пiд
недобру пам’ять»
Полтавою
23:20 Слiдами
15:00 Вiталька
00:00 Т/с «CSI. Майамi»
16:00 Х/ф «Сам удома»
18:00 Чотири весiлля
ПРЯМИЙ
7:00, 08:15 Ранок. «Новий 20:00 Сiмейка У
21:00 Х/ф «Сам удома 2»
день»
08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 23:15 Х/ф «Бiблiотекар: У
12:00, 13:00, 14:00, 15:00, пошуках списа»
16:00, 17:00 «Репортер».
СТБ
Новини
09:15, 10:15, 11:15, 12:15 7:45 Х/ф «Королева
бензоколонки»
Ранок. «Ми всi...»
22:50 Д/с «1000 днiв для
планети»
23:40 Схеми. Корупцiя в
деталях

23:00 «Змiшанi
єдиноборства. UFC.
«Вечiр видатних боїв
i чемпiонiв: на аренi
Мiочич i Вiттакер»
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
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
19:25 Д/ц «Неповторна
природа»
20:30 Перша шпальта
21:45 Д/ф «Перехрестя
Балу»

09:25 Х/ф «Щастя за
угодою»
13:15 Х/ф «Любити й
вiрити»
17:30, 22:00 ВiкнаНовини
18:00 Т/с «Здамо
будиночок бiля моря»
20:00 Цiєї митi рiк потому
22:45 Ультиматум
НТН
8:30 Ранковий «Свiдок»
09:00 Х/ф «Балада про
солдата»
10:40 «Кримiнальнi
справи»
12:30, 16:30, 19:00, 23:15
«Свiдок»
12:50, 19:30 Т/с
«Коломбо»
14:20 «Речовий доказ»
15:50, 16:55, 21:05
«Легенди карного
розшуку»
23:45 Т/с «Комiсар
Хельдт»
НОВИЙ КАНАЛ
6:49, 09:39 Kids Time
06:50 М/с «Том i Джеррi
шоу»

09:40, 18:00 Шоу Оля
10:40, 21:40 Київ вдень
та вночi
14:30, 19:00 Топ-модель
17:00 Заробiтчани
22:40 Кохання на
виживання
00:40 Х/ф «Весiльний
погром»
МЕГА
6:00 Бандитська Одеса
07:20, 13:55 Правда
життя
08:20 Дика Арктика
09:20, 20:50 Шалена
подорож
10:10 Iлюзiї сучасностi
11:00 Прихована
реальнiсть
11:50 Код доступу
12:55, 19:40 Речовий
доказ
15:00, 23:40 Повiтрянi
воїни
16:00, 21:45 Вiдчайдушнi
рибалки
17:00, 22:40 Iдеї, що
перевернули свiт
18:00 Фантастичнi iсторiї
00:30 Iсторiя Києва

ТРК «КИїВ»
7:00 «Свiт дивовижних
тварин»
08:00, 09:00, 21:00, 23:00
«СТН»
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 «Таємницi
людського мозку»
17:00, 00:35 «КИЇВ LIVE»
19:25 «Терор у лiсi»
20:30 «Мiсто добра»
21:25 «Наполеон»
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, 00:00 «Орел i
Решка. Шопiнг»
12:00, 21:00

10:10 Iнсайдер
11:10, 17:35 Т/с «Нюхач»
12:30, 13:20 Х/ф «Нема
куди тiкати»
12:45, 15:45 Факти. День
14:45, 16:20, 21:30
Дизель-шоу
18:45, 21:10 Факти. Вечiр
ІНТЕР
20:20 Антизомбi
6:15, 22:00 «Слiдство
00:20 Скетч-шоу «На
вели... з Л. Каневським»
07:00, 08:00, 09:00, 12:00, трьох»
17:40 Новини
5 КАНАЛ
07:10, 08:10, 09:20
07:00, 09:00, 10:00, 11:00,
«Ранок з Iнтером»
12:00, 13:00, 14:00, 15:00,
10:10, 12:25 Т/с «Схiднi
16:00, 18:00, 19:00, 21:00,
солодощi 2»
00:00 Час новин
13:00 Х/ф «Iнспектор
07:10, 08:10, 21:25
карного розшуку»
Актуально: Економiка.
14:50, 15:45, 16:450
Полiтика. Соцiум
«Речдок»
07:25, 08:15 Топ дня
18:00 «Стосується
09:25, 17:45 Час громади
кожного»
20:00 «Подробицi тижня» 10:10, 11:10, 12:30
Трансляцiї суспiльно23:50 Х/ф «Мiсто з ранку
полiтичних подiй
до опiвночi»
13:05 Iсторична година
14:10, 15:30, 16:10
ICTV
Iнформацiйний день
6:30 Ранок у великому
17:10, 18:20, 19:25
мiстi
Iнформацiйний вечiр
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:20 Надзвичайнi 19:50 Дзеркало iсторiї
22:00 БлогПост
новини
«Орел i Решка.
Перезавантаження»
13:00, 20:00 «Орел i
Решка. Рай та пекло»
14:00 «Орел i Решка. На
краю свiту»

СУБОТА, 15 ВЕРЕСНЯ 2018 РОКУ
КАНАЛ 1+1
6:00, 19:30 ТСН
06:40 «Грошi 2018»
08:00 «Снiданок.
Вихiдний»
10:00, 10:30 «Їмо за 100»
11:15, 23:15 «Свiтське
життя 2018»
12:15 Х/ф «Все одно ти
будеш мiй»
16:30, 21:15 «Вечiрнiй
квартал»
18:30 «Розсмiши комiка
2018»
20:15 «Українськi
сенсацiї»
2+2
6:00 Мультфiльми
08:00 «102. Полiцiя»
08:55 «Загублений свiт»
16:10 Х/ф «Аватар»
19:20 Х/ф «Клин клином»
21:20 Х/ф «Пiдстава»
23:05 Т/с «Величний
Джо»

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
11:00 Сильна доля
12:00 Х/ф «Книга буття.
Створення свiту»
14:00 Телепродаж
14:15 Казка «Ганс, Рекле
та чорт»
15:50 Д/ц «Фестивалi
планети»
16:20 Т/с «Галерея
Вельвет»
19:25 Д/ц «Неповторна
природа»
19:55 Д/с «Дивовижнi
мiста свiту»
21:25 Вечiрнє шоу з Ю.
Марченком
22:10 Концертна
програма Є. Хмари
«Знамення»
23:45 Д/ц «Дива Китаю»

UA:ПЕРШИЙ

ТРК «УКРАїНА»
7:00, 15:00, 19:00
Сьогоднi
07:15 Зоряний шлях
08:40 Т/с «Обман»
15:20, 19:40 Т/с
«Несолодка помста»
21:00 Шоу Братiв
Шумахерiв
23:00 Т/с «Це було бiля
моря»
ПРЯМИЙ
9:00, 11:00, 14:00, 17:00
«LIVE»
10:00 «Новини....до
дошки! з В. Фроловою
12:00 «Кисельов.
Авторське»
13:00 «Споживач»
15:00 Концерт
16:00 Ток-шоу «18 мiнус»
18:00, 23:00 Ток-шоу
«Кримiнал»
19:00 «Репортер».
Новини
19:15 «Один за всех»
20:00 Ток-шоу «THE

WEEK»
22:00 «Закрита зона»
ТЕТ
6:30 ТЕТ Мультиранок
11:20 М/ф «Якось у лiсi»
12:35 Х/ф «Червона
шапочка»
13:45 Чотири весiлля
17:15 Х/ф «Бiблiотекар: У
пошуках списа»
19:00 Одного разу пiд
Полтавою
21:00 Сiмейка У
23:00 Країна У
СТБ
8:15 Караоке на Майданi
09:15 Все буде смачно!
11:10 Зваженi та щасливi
14:05 Цiєї митi рiк потому
16:05 Хата на тата
19:00 Х-Фактор
22:00 Вiкна-Новини
22:40 Т/с «Здамо
будиночок бiля моря»
НТН

7:00 Х/ф «Фронт за лiнiєю
фронту»
10:20 Х/ф «Алегро з
вогнем»
12:00 «Речовий доказ»
15:00 «Склад злочину»
16:35 «Пiвдень.
Нерадянський Союз»
18:25 «Свiдок. Агенти»
19:00 «Свiдок»
19:30 Х/ф «Невловимi
месники»
21:10 Х/ф «Тридцять три»
22:40 Х/ф «Ганмен»
НОВИЙ КАНАЛ
6:00 М/с «Лунтик i його
друзi»
07:20 М/с «Том i Джеррi
шоу»
10:00 Шоу Оля
12:50 Хто проти бiлявок?
14:40 Хто зверху?
16:40 М/ф «Фердинанд»
18:40 Х/ф «Одинадцять
друзiв Оушена»
21:00 Х/ф «Дванадцять
друзiв Оушена»

23:30 Х/ф «Нiчого собi
поїздочка»
МЕГА
6:00 Бандитський Київ
07:50 Прихована
реальнiсть
08:40, 18:20 У пошуках
iстини
10:20 Повiтрянi воїни
12:20 Iдеї, що
перевернули свiт
14:20, 21:00 Прихована
правда
15:20 Британiя: мiфи та
легенди
16:20 Дика Арктика
23:00 Вiдчайдушнi
рибалки
ТРК «КИїВ»
8:00 «Київськi iсторiї»
08:30 «Прогулянки
мiстом»
09:00 «Якiсне життя»
09:25 «Київ музика»
13:00 «День у мегаполiсi»
15:10 «Концерт «Юний

орел»
16:50 «Паспортний стiл»
17:00 «Вулкан у прямому
ефiрi»
18:00 Х/ф «Крик
пораненого»
20:30 «Життєвi iсторiї»
21:00, 23:15 «СТН»
21:25 Х/ф «Голгофа»
23:10 «Українська
Нацiональна Лотерея»
K1
6:30 «TOP SHOP»
07:40 «TiBi Абетка»
07:50 «Чи знаєте ви,
що...»
08:15 «Орел i Решка.
Шопiнг»
11:15 «Ух ти show»
12:15 М/ф «Морська
бригада»
14:10 «Орел i Решка.
Ювiлейний сезон»
00:00 Х/ф «Кохання без
пересадки»
ІНТЕР

6:40 «Мультфiльм»
07:10 «Жди меня.
Україна»
08:40 Х/ф «Капiж»
10:20 Х/ф «Ще раз про
кохання»
12:20 Х/ф «Валентин i
Валентина»
14:15 Х/ф «Три тополi на
Плющисi»
15:50 Т/с «Таїсiя»
20:00 «Подробицi»
20:30 «Круче всех. Новий
сезон»
22:30 Х/ф «Двоє пiд
дощем»
00:20 Х/ф «Готель
романтичних побачень»
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»
15:20 Х/ф «Троя»

18:45 Факти. Вечiр
19:20 Надзвичайнi
новини. Пiдсумки
20:05 Х/ф «Боги Єгипту»
22:25 Х/ф «Помпеї»
00:35 Х/ф «Клуб
шпигунiв»
5 КАНАЛ
07:15, 15:30 Сiмейнi
зустрiчi
07:50, 08:50, 22:00
Актуально: Економiка.
Полiтика. Соцiум
12:10 Олiмпiйськi iсторiї
12:35 Брифiнг речника
МО України щодо ситуацiї
на лiнiї зiткнення
13:35 Навчайся з нами
14:10, 18:10 Машина часу
15:10 Код успiху
19:25 Особливий погляд
21:40 Вiкно в Америку
22:10 Медсестри-вбивцi.
Злочини у лiкарнi
23:15 Фiнансовий
тиждень
23:30 Кордон держави

НЕДIЛЯ, 16 ВЕРЕСНЯ 2018 РОКУ
КАНАЛ 1+1
6:00 ТСН
07:00 «Українськi
сенсацiї»
08:00 «Снiданок.
Вихiдний»
09:00 «Лото-Забава»
09:45 М/ф «Маша i
ведмiдь»
10:10, 11:20 «Свiт
навиворiт - 5: Iндонезiя»
12:55 «Свiт навиворiт - 4:
В’єтнам»
14:00 Х/ф «Я, робот»
16:25 Х/ф «У тилу ворога»
18:30 «#ШОУЮРИ»
19:30 «Тсн-тиждень»
21:00 «Танцi з зiрками»
23:40 «Лiга смiху»
2+2
6:00 Мультфiльми
08:00 «Вiн, вона та
телевiзор-2»
09:00 «Вiн, вона та
телевiзор»
11:40 Х/ф «Вуличний
гонщик»
13:15 Х/ф «Атлантичний
рубiж»

Вельвет»
19:25, 21:25 Д/ц
«Неповторна природа»
19:55 Д/с «Дивовижнi
мiста свiту»
22:10 Вечiрнє шоу з Ю.
Марченком
22:50 Д/ц «Незвичайнi
культури»
23:50 Д/ц «Китайський
живопис»

15:05 Х/ф «Атлантичний
рубiж-2»
16:50 8 тур ЧУ з футболу
«Зоря»- «Динамо»
19:00 Х/ф «Конанруйнiвник»
21:00 Х/ф «Останнiй
легiон»
23:00 «ПРОФУТБОЛ»
00:00 «Змiшанi
єдиноборства. UFC.
«Вечiр видатних боїв
i чемпiонiв: на аренi
Мiочич i Вiттакер»
UA:ПЕРШИЙ
6:30, 07:05, 08:05, 09:05
Доброго ранку, Країно!
07:00, 08:00, 09:00, 21:00
Новини
09:35 Х/ф «Книга буття.
Створення свiту»
11:20 Казка «Король
Дроздобород»
12:45 Своя земля
13:30 Перший на селi
14:20 Фольк-music
15:50 Д/ц «Фестивалi
планети»
16:20 Т/с «Галерея

Лист у номер

ТРК «УКРАїНА»
6:50 Сьогоднi
07:45 Х/ф «Помiчниця»
10:00 Т/с «Несолодка
помста»
14:40 Х/ф «Фото на
недобру пам’ять»
16:45, 21:00 Т/с «На
гойдалцi долi»
19:00 Сьогоднi. Пiдсумки
з О. Панютою
20:00 Головна тема
23:15 Т/с «Сила серця»
ПРЯМИЙ
9:00, 14:00, 17:00 «LIVE»
10:00 «Полiтична кухня»
11:00 «LIVE»

ТЕТ
6:30 ТЕТ Мультиранок
11:15 Х/ф «Бiбi та Тiна:
Дiвчата проти хлопцiв»
13:15 Чотири весiлля
16:45 Х/ф «Сам удома 2»
19:00 Одного разу пiд
Полтавою
21:00 Сiмейка У
23:00 Х/ф «Плем’я»
СТБ
7:00 Т/с «Здамо
будиночок бiля моря»
09:00 Все буде смачно!
09:55 Караоке на Майданi

10:55 Хата на тата
13:00 МастерШеф
19:00 Слiдство ведуть
екстрасенси
21:00 Один за всiх
22:15 Х-Фактор
НТН
6:10, 08:55 «Страх у
твоєму домi»
08:00 «Україна вражає»
10:50 Х/ф «Невловимi
месники»
12:25 Х/ф «Вийти замiж
за капiтана»
14:10 Х/ф «Бiлi вовки»
16:05 Х/ф «Материнська
клятва»
19:00 Х/ф «Знову
невловимi»
21:45 Х/ф «Полоненi
сонця»
23:30 Х/ф «Ганмен»
НОВИЙ КАНАЛ
7:00 М/ф «Фердинанд»
09:10 М/ф «Зубна фея»
11:10 Х/ф «Бiлi цiпоньки»
13:20 Х/ф «Одинадцять
друзiв Оушена»

Спасибі будівничим

Щиро дякую всім будівельникам, які
працювали і працюють під керівництвом забудовників О. В. Нікітіна, А. П. Тиханського,
що будують людям квартири по вул. Київській у складний та довготривалий для людей і держави час проведення АТО і ООС на
Донбасі.
Вдячний усім будівельникам за роботу, результат якої очевидний. Це дуже радує, що м.
Вишгород і держава Україна розбудовуються.
Хто знайшов документи на ім’я
Анжеліки В’ячеславівни ЄРКО,
прошу повернути і зв’язатися зі
мною за телефоном: (066) 459-61-02

12:00, 19:15 «Один за
всіх»
13:00 «Кисельов.
Авторське»
15:00 Ток-шоу «Слова i
музика»
16:00 «18 плюс»
18:00 «Закрита зона»
19:00 «Репортер».
Новини
20:00 «Пiдсумки тижня»
22:00 Ток-шоу «THE
WEEK»

Спокійно ми відроджуємо мову,
У пам’яті – Тараса заповіт.
Труд, свобода, гідність у пошані знову,
Нас розуміє і приймає світ.
Бажаю усім будівельникам, їх рідним
міцного здоров’я, щастя, благополуччя, добра і злагоди.
З повагою
ветеран військової служби
Василь БРАГІН

Втрачені документи на ім’я Андрія Володимировича
МАРТИНЕНКА: права, трудова книжка, чорнобильське, диплом, тех. талон на автомобіль «Форд» — прохання повернути за винагороду. Тел: (095) 535-15-83

Терміново потрібні продавці продуктової групи
на роботу в павільйон у м. Вишгороді.
Тел: (095) 33-44-845

15:40 Х/ф «Дванадцять
друзiв Оушена»
18:20 Х/ф «Тринадцять
друзiв Оушена»
21:00 Х/ф «Фокус»
23:10 Х/ф «Нiчого собi
поїздочка 2»
МЕГА
6:00 Бандитська Одеса
07:50 Прихована
реальнiсть
08:40, 18:20 У пошуках
iстини
10:20 Повiтрянi воїни
12:20 Iдеї, що
перевернули свiт
14:20, 21:00 Прихована
правда
16:20 Дика Арктика
22:00 Британiя: мiфи та
легенди
23:00 Вiдчайдушнi
рибалки
ТРК «КИїВ»
7:45 «Вулкан у прямому
ефiрi»
08:50 «Паспортний стiл»
09:00 «Київ музика»

09:35 «Шеф-кухар
країни»
13:00 «День у мегаполiсi»
15:10 «Україна М.
Поплавського»
15:35 «Служба порятунку»
16:05 «Концерт «Пiсня Україна»
18:15 Х/ф «Син»
21:00 «СТН-тижневик»
21:30 «СТН-спорттижневик»
21:50 Х/ф «Ласкаво
просимо до капкану»
23:35 «Українська
Нацiональна Лотерея»
K1
6:30 «TOP SHOP»
07:40 «TiBi Абетка»
07:50 «Чи знаєте ви,
що...»
08:15 «Орел i Решка.
Шопiнг»
10:15 «Ух ти show 2»
10:50 М/ф «Морська
бригада»
12:30 «Орел i Решка.
Ювiлейний сезон»
00:00 «Вечiрнiй квартал»

ІНТЕР
6:00 «Великий бокс.
Сауль Альварес Геннадiй
Головкiн»
08:00 «Удачний проект»
09:00 «Готуємо разом»
10:00 «Орел i решка.
Морський сезон 2»
11:00 «Орел i Решка.
Перезавантаження. 3
сезон»
12:10 Х/ф «Людинаоркестр»
14:00 Х/ф «Скупий»
16:20 «Мiсце зустрiчi»
18:00 «Круче всех. Новий
сезон»
20:00 «Подробицi»
20:30 Т/с «Нехай
говорять»
00:15 «Речдок»
ICTV
7:50 Т/с «Вiддiл 44»
10:45, 13:00 Х/ф «Троя»
12:45 Факти. День
14:10 Х/ф «Помпеї»
16:10 Х/ф «Боги Єгипту»
18:45 Факти тижня. 100

хвилин
20:35 Х/ф «Битва титанiв»
22:50 Х/ф «Гнiв титанiв»
00:45 Х/ф «Центурiон»
5 КАНАЛ
6:00, 09:30 Вiкно в
Америку
07:00, 08:00, 09:00, 10:00,
11:00, 12:00, 13:00, 14:00,
15:00, 16:00, 17:00, 18:00,
19:00, 21:00, 23:00, 00:00
Час новин
07:15, 04:20 Феєрiя
мандрiв
07:50, 08:50, 22:00, 00:10
Актуально: Економiка.
Полiтика. Соцiум
10:05 Сiмейнi зустрiчi
10:25 Кiно з Я. Соколовою
12:35 Брифiнг речника
МО України щодо ситуацiї
на лiнiї зiткнення
14:10, 20:00 Машина часу
16:25 Фiнансовий
тиждень
17:25 Компанiя героїв
18:20 Дзеркало iсторiї
19:10 Стоп корупцiї!
21:40 Час-Time

Комунальне підприємство «Вишгородська центральна районна аптека № 23»
пропонує роботу фармацевтам, провізору, студенту-медику і тим, хто має медичну освіту.
Є вакансії на нічній зміні та денній, обирати Вам. Нічна зміна: 19:00-09:00 та
денна: 09:00-19:00. Графік на вибір — 1:1; 2:2; 3:3.
Виключно офіційне працевлаштування, соцпакет, заробітна плата — гідна. Вік
значення не має.
Аптека знаходиться у приміщенні Вишгородської районної лікарні.
Тел: (067) 752-52-70; (04596) 5-47-47; (04596) 5-44-50

Товариству з обмеженою відповідальністю
«Карат-Ліфткомплект» на постійну роботу потрібні:
— інженери-конструктори;
— монтажники ліфтів та ліфтового обладнання
(можливе прцевлаштування без навичок роботи, навчаємо);
— монтажники радіоапаратури та приладів;
— електрослюсар.
Заробітна плата — від 10 000 грн + (соцпакет, безкоштовне харчування, розвозка).
Тел: (044) 579-23-36, (04596) 22-457
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8 вересня

Мозаїка

2018 року

Шановні земляки!
Серед низки чудових свят, мабуть, найулюбленішим для вишгородців є День міста. Це той день,
коли ми всі разом зберемося на центральній площі, а в надвечір’я — на
набережній і будемо говорити про
своє місто, його принади, перспективи. Про місто, в якому ми народилися, навчалися, кохали. Як не любити
тебе, рідний Вишгороде?
У це світле свято ми від усієї душі,
від щирого серця зичимо нашим любим землякам міцного здоров’я,
матеріальних статків, щирого і чистого кохання, сонячних днів, рожевих
серпанків і здійснення усіх заповітних мрій!
Із Днем народження, рідний Вишгороде!
Олена ЛІСОГОР, Володимир ЛІСОГОР,
депутати міської ради

Щиро вітаємо
ЄВГЕНІЯ та СВІТЛАНУ
РУБАНОВСЬКИХ,
які 7 вересня святкують
своє ЗОЛОТЕ ВЕСІЛЛЯ!
Минуло вже піввіку з того часу,
Як в Вашому житті цвіла весна.
І скільки прожито і пережито разом,
І скроні побілила сивина…
А в двері стукає ласкава осінь —
Багата, щедра, справді золота,
Як нагорода за любов і мудрість,
За Ваші, в парі прожиті, літа.
За те, що зберегли свою родину
На хвилях часу, в радості й біді,
За те, що долю порівну ділили
І стали гідним прикладом в житті.
Тож будьте нам здорові і щасливі!
Хай спільний шлях Ваш довго ще цвіте!
віте!
Ну, а сьогодні хай лунає пісня
ПРО БАТЬКІВСЬКЕ ВЕСІЛЛЯ ЗОЛОТЕ!
З любов’ю, вдячністю та повагою
Ваші онучка, діти, зять, свати та вся родина

Вишгород

8 вересня виповнюється 70 років Олександру Тихоновичу
КОГУТУ – заступнику директора Вишгородської РК ДЮСШ,
який протягом багатьох років очолював районну дитячо-юнацьку спортивну школу.
Вітаємо, шановний ювіляре! Зичимо сімейного щастя,
здоров’я, наснаги та подальших успіхів!
Ювілей – це чудова подія,
Це досягнення років в житті!
Тож здійсняться нехай усі мрії
І живеться у щасті й красі!
Сонцем ясним любов розіллється
І вирує у серці завжди,
У всіх справах хай успіх ведеться,
Сил, здоров’я – з роси і води!
Директор та колектив Вишгородської РК ДЮСШ

З ЮВІЛЕЄМ сердечно ВІТАЄМО щиру, працьовиту жінку
– прибиральницю території КП «Благоустрій» Вишгородської
міської ради Валентину Павлівну ДОРОШЕНКО!
Шану ми складаємо уклінно
За Ваш труд і серце добре,
За життя, прожите гідно,
І за лад у Вашім домі.
До ста літ живіть без смутку,
Хай радіє вся родина,
У добрі й не без прибутку,
Наша мила Ви людина!
З повагою
депутат Вишгородської міської ради
Валерій Костюченко та мешканці Пісків

Натуральна косметика за помірними цінами
Завітайте в наш фірмовий магазин «Каприз» за адресою: м. Вишгород,
вул. Б. Хмельницького, 2 (сьомий магазин, приміщення колишньої аптеки).
У
магазині
представлена
продукція виробників косметики
Вишгородського р-ну: фабрики
«Комбі» та Фармацевтичного науково-дослідницького
центру
«Альянс краси»;
Професійна косметика для
волосся на основі аргани, гіалуронової кислоти, кератину та колагену
Купуй органічне
Шампуні та бальзами на
основі витяжки з 15 трав та 5 цінних масел
Біологічна продукція на основі відвару трав: шампуні, бальзами, лікувальні мазі, креми, дитяча косметика
Органічні засоби для прання та миття посуду
Екологічна продукція для миття посуду
Безаміачна фарба для волосся та брів.
Зубні пасти на натуральній основі
Міцелярні муси та вода
Також у нас є продукція виробництва Білорусії: косметика та пральні засоби
Наші ціни вас приємно здивують.
Працюємо з 10:00 до 19:00 (обідня перерва з 14:00 до 15:00).
У суботу – з 10:00 до 15:00. Неділя – вихідний.
Тел: (066) 522-30-87

Âèøãîðîä
Тел. (04596) 5-27-25
e-mail: ngvyshgorod@ukr.net
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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
для розклеювання
оголошень.
Часткова зайнятість.
З/п договірна.
Довідки за тел:
(098) 174-20-79

У ДИТЯЧИЙ САДОЧОК
ЗАПРОШУЄМО ВИХОВАТЕЛЯ.

Тел: (096) 448-37-88

Нова служба таксі у місті
Вишгороді «Вишгород Люкс»
раді Вас вітати!
Доступні тарифи.
Запрошуємо для роботи:
— ВОДІЇВ ЗІ СВОЇМИ АВТО;
— ДИСПЕТЧЕРІВ.
Найкращі умови для роботи!!!
Працюємо цілодобово!!!
Тел: (04596) 33-6-33,
(097) 336-00-00, (073) 336-00-00,
(099) 233-6-000

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

У службу таксі м. Вишгорода
потрібен диспетчер.
Робота в офісі. Грфік роботи —
доба/три. З/п — ставка + %.
Тел: (093) 064-36-76

РЕСТОРАН
ЗАПРОШУЄ:
— кухарів;
— офіціантів;

P. S.
Робота!

— посудомийницю;
— господарочку зали.

Ми пропонуємо: офіційне працевлаштування, стабільну гідну
зарплатню, харчування, бонуси та премії, гнучкий графік.

Тел: (093) 475-75-57, (068) 979-17-99
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Літредактор, кореспондент — Валентина Яковенко
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Підприємство
запрошує на роботу:
ПРИБИРАЛЬНИЦЮ ОФІСУ
— тричі на тиждень,
з/п 5 000 грн,
ДВІРНИКА
— 2-3 рази на тиждень,
з/п 3 700 грн,
ПАКУВАЛЬНИКІВ
— графік позмінний,
з/п 5 000 грн,
КУХАРЯ
— 5 днів на тиждень,
з/п 5 000 грн
(або здамо кухонне
приміщення в оренду).
Довідки за тел:
(044) 496-28-88,
(096) 496-28-88

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 знакомР,
друк уються на платній основі.
Останній термін надання матеріалів — середа, 13-00

ЖИВУ, ЛЮБЛЮ
І ДИХАЮ ТОБОЮ,
МОЄ НАЙКРАЩЕ
МІСТО НА ЗЕМЛІ

Засновник — Вишгородська міська рада
Передплатний індекс газети у Каталозі місцевих періодичних видань
40007. Газета виходить щосуботи. Ціна договірна.
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