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Незвичайні ролі
особливих акторів
Від хоробрих вікінгів не можна було відвести погляд. Глядачі
в залі захоплено спостерігали за цікавим дійством на сцені. І чи
важливо, що актори особливі? Персонажі у їхньому виконанні
— щирі та симпатичні, сповнені дитячої безпосередності, якої
інколи бракує професійним акторам.
27 жовтня у Вишгородському РБК «Енергетик» відбулась прем’єра
вистави «Колискова для дракона» унікального театру «Perfeco in
Kilaba». У виставі задіяно 46 акторів — нормотипові діти, діти з інвалідністю та їхні батьки, ментори з дисциплін «хореографія», «вокал».
Тема вистави сформована з ініціатив дітей театру та спрямована на
подолання страхів і упереджень, які заважають сприймати Всесвіт і
себе справжніми. Унікальна вона і тим, що проходила із сурдоперекладом.
Далі — на стор. 5

Запрошуємо громаду
міста взяти участь
(понеділок)
у заходах з нагоди Дня звільнення
м. Вишгорода від нацистських загарбників.
Збір о 09:40 біля пам’ятника
Борису і Глібу (пл. Шевченка, 1),
10:00 – хода до братської могили

4 листопада

З професійним святом!
У першу неділю листопада в
Україні відзначаємо День працівників соціальної сфери, вшановуємо
тих, хто першими відгукуються на
проблеми людей, їхній біль та життєві негаразди і прагнуть допомогти
й підтримати кожного.
З нагоди професійного свята прийміть сердечні вітання!
Нехай множаться ваші добрі вчинки, здійснюються найкращі плани та
задуми, а служіння обраній справі,
чуйність та щедрість приносять вам
людську шану та повагу!
Низький уклін, шановні, за доброту, терпіння, щирість, любов до
людей та співчуття. Нехай у ваших
домівках панують мир і злагода,
благополуччя і достаток. Зі святом!
Олексій МОМОТ
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УВАГА!
ЗМІНА РОЗКЛАДУ РУХУ АВТОБУСІВ
на міському автобусному маршруті №2
вул. Кульчицького — м-ву «Сади Дніпра»
БУДНІ ДНІ
Відправлення з вул. Кульчицького:
06:10, 07:20, 08:30, 09:50, 12:00,
14:10, 15:30, 16:45, 18:15, 19:30.
Відправлення з м-ву «Сади Дніпра»:
06:45, 07:55, 09:05, 10:25, 12:35,
14:45, 16:05, 17:25, 18:50, 20:30.
ВИХІДНІ ТА СВЯТКОВІ ДНІ
Відправлення з вул. Кульчицького:
07:20, 08:30, 09:50, 12:00,
15:00, 17:00, 18:10, 19:20.
Відправлення з м-ву «Сади Дніпра»:
07:55, 09:05, 10:25, 12:35,
15:35, 17:35, 18:45, 20:00.
за інформацією заступника Вишгородського міського голови Трохима ІВАНОВА

СОЦІАЛЬНА СФЕРА
Згідно з чинним законодавством,
житлово-комунальна
субсидія
оформляється на одного
із зареєстрованих членів
домогосподарства (сім’ї),
на ім’я якого відкрито особові рахунки на оплату комунальних послуг. Решта
членів домогосподарства
для призначення субсидії
повинні підтвердити свою
згоду на доступ і обробку персональних даних.
Квартиронаймачі, які сплачують комунальні послуги відповідно до договору оренди, також мають право на
отримання субсидії.
Процедура оформлення субсидії для відшкодування
витрат на оплату житлово-комунальних послуг здійснюється структурним підрозділом з питань соціального захисту
населення (соцзабез) за місцем реєстрації заявника (орендарі — за місцем проживання).
Субсидія призначається на підставі заяви та декларації про доходи, для наймачів житла – додатково подається
договір найму (оренди) житла.
Документи можна подати особисто або надіслати поштою. Крім того, в Україні працює система онлайн-оформлення субсидій шляхом їх подачі через офіційний сайт Мінсоцполітики за адресою: https://subsidii.mlsp.gov.ua.
Перевірити, чи призначено субсидію по домогосподарству, можна онлайн за адресою: https://subsidii.ioc.gov.ua.
Комунальна субсидія надається з місяця звернення за
її призначенням до дати закінчення опалювального сезону,
але не більше ніж на 12 місяців і розраховується: на неопалювальний сезон — з 1 травня по 30 вересня, на опалювальний сезон — з 1 жовтня по 30 квітня.
Для домогосподарств, які використовують природний
газ/електроенергію для індивідуального опалення, розмір
субсидії на опалювальний сезон розраховується з 16 жовтня по 15 квітня включно.
Згідно із змінами, з 01 жовтня 2019 року одержувач
субсидії зможе самостійно обирати, куди перераховуватимуться кошти: один із уповноважених банків чи виплатні
об’єкти «Укрпошти» (каси у відділеннях чи доставка листоношею додому). Раніше Ощадбанк був єдиною установою,
куди перераховувалися субсидії.
Категорії громадян, які в 2019 році, згідно з нововведеннями, втратили право на отримання субсидій:
орендодавці, які не задекларували доходи від здачі майна
в оренду; особи, які вчинили одноразову покупку або оплатили послуги вартістю понад 50 тисяч гривень; володарі
автомобілів, з дня випуску яких пройшло менше 5 років
(виняток становлять мопеди або машини, видані соцорганами; особи, які протягом 12 місяців перед зверненням за
субсидією отримали спадщину або в інший законний спосіб набули право власності на земельну ділянку, квартиру
(будинок), транспортний засіб; боржники з оплати житлово-комунальних послуг, загальна сума заборгованості
яких перевищує 20 неоподатковуваних мінімумів доходів
громадян (340 гривень); власники житлових приміщень з

Шановні працівники соціальної сфери!
Щиро вітаю вас із професійним святом!
Це свято, яке по праву належить тим, хто виявляє милосердя, створює добро не тільки зі службового обов'язку, а й
за велінням серця та покликом душі.
Тисячі людей відчувають вашу турботу, увагу і доброзичливість, надію на краще та впевненість у завтрашньому
дні. Тому така повсякденна підтримка та допомога є важливою складовою реалізації державної соціальної політики, в
центрі якої є людина.
Бажаю кожному з вас міцного здоров’я, домашнього затишку і тепла, реалізації
задумів, натхнення і творчих успіхів у вашій благородній справі!
З повагою,
Ростислав КИРИЧЕНКО, голова Вишгородської районної ради

Шановні соціальні працівники!
Прийміть найщиріші вітання з нагоди професійного
свята — Дня працівника соціальної сфери України!
Це свято тих, хто постійно опікується проблемами
людей, забезпечує їхні потреби, чия праця сповнена гуманізму, милосердя і добра. Піклуючись про людину, її
майбутнє, забезпечуючи надання соціальних гарантій і
допомогу тим, хто потрапив у нелегкі життєві ситуації,
ви робите вагомий внесок у будівництво демократичного, громадянського суспільства.
Нехай ваша компетентність, працьовитість, душевне
тепло і надалі служать людям, а свято принесе позитивні емоції і відчуття причетності до важливої справи соціального захисту людини. Бажаю вам і вашим родинам вдалих починань, міцного здоров’я, добра, впевненості у майбутньому та
здійснення мрій!
З повагою,
Роман БУКОВСЬКИЙ

Правила отримання житлово-комунальних
субсидій на період 2019-2020 року
великою квадратурою: площа квартири перевищує 120 кв.
метрів, а будинку — 200 кв. м. Обмеження не поширюється на дитячі будинки сімейного типу, прийомні та багатодітні сім’ї; особи працездатного віку, які не працюють, не
навчаються і не перебувають на обліку в службі зайнятості
як безробітні. Таким громадянам органи УПтаСЗН автоматично зараховують у дохід три прожиткові мінімуми, що
істотно знижує ймовірність нарахування субсидії.
Право на отримання субсидії тільки на фактично
проживаючих мешканців
Розгляд комісією питання про нарахування субсидії на
фактичну кількість людей, які проживають у квартирі (будинку), здійснюється на підставі письмової заяви громадянина з відповідним проханням. При цьому, в декларації
вказується повний склад зареєстрованих мешканців, але
з позначкою «не проживають» навпроти відсутніх членів
сім’ї. На підставі цих документів, а також довідки, що підтверджує факт непроживання конкретної особи за цією
адресою, соціальний інспектор перевіряє матеріальнопобутові умови і складає акт. За результатами перевірки
співробітниками соцзабезу готується подання на Комісію,
рішення якої є обов’язковим до виконання.
Таким чином, цілком реально отримати через комісію
постанову про нарахування плати за послуги ЖКГ тільки
на проживаючих у квартирі людей. І доходи для розрахунку
субсидії також будуть братися тільки на тих осіб, які фактично мешкають у приміщенні.
Обов’язок одержувачів субсидій — повідомляти
про зміни
Відповідно до закону, одержувач субсидії зобов’язаний
повідомити орган соціального захисту населення про будьякі зміни в родині, чи то зміни в складі мешканців, соціального статусу, джерела доходів, модифікації переліку
одержуваних ЖКГ послуг або умов їх надання, а також
про придбання товару або оплати послуг на суму понад 50
000 гривень. Інформування органу соцзахисту про зміни,
що сталися, відбувається у встановлений законом термін
(один місяць), шляхом подання відповідних документів. У
разі зміни складу зареєстрованих у житловому приміщенні
(будинку) осіб подаються також нові заява та декларація.
Перепризначення житлової субсидії на наступний опалювальний (неопалювальний) сезон для деяких категорій
субсидіантів здійснюється виключно після надання нових
заяв і декларацій. Зокрема, це: внутрішньо переміщені
особи. Для оформлення субсидії ВПО більше не потрібно
подавати договір найму житла, підставою для нарахування
компенсації є акт обстеження матеріально-побутових умов
сім’ї; громадяни, які звертаються за грошовими виплатами
на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива; сім’ї, в яких кількість фактично
проживаючих зареєстрованих осіб у попередньому сезоні
менша, ніж кількість прописаних.
При відсутності змін у родині перерахунок субсидій
здійснюється автоматично і не вимагає додаткового звернення до органів соцзахисту. Однак основним моментом

для збереження житлової субсидії є своєчасне погашення
своєї частини платежу за послуги ЖКГ. Субсидія не призначається, і термін її дії на наступний період не продовжується, якщо у громадян є борг по оплаті комуналки строком більше одного місяця.
Радимо домогосподарствам, які за підсумками попереднього опалювального сезону отримали відмову
у продовженні програми субсидій через борги, вчинити
наступні дії: звернутися до підприємства-надавача послуг
із проханням провести реструктуризацію боргу (особливо
актуально у випадку значної заборгованості); погасити заборгованість перед надавачем послуг і звернутися за субсидією (актуально у випадках невеликої заборгованості);
у виключних випадках, коли у людини немає можливості
ліквідувати заборгованість, але є гостра потреба у субсидії
– вона може звернутися до спеціальної комісії при місцевих органах влади, яка, у випадку обґрунтованої позиції,
може призначити субсидію.
Олександр ОЛЕКСІЙ, юрист

Про погодження плати за
використання тренувального поля КП
«УФКС Вишгородської міської ради»
Рішення Виконавчого комітету
від 17 жовтня 2019 року № 320
Розглянувши звернення директора комунального підприємства «Управління з розвитку фізичної культури та спорту
Вишгородської міської ради» від 9.10.2019 року, керуючись
ст. 28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Виконоавчий комітет ВИРІШИВ:
1. Погодити комунальному підприємству «Управління з
розвитку фізичної культури та спорту Вишгородської міської
ради» плату за надання послуг використання футбольного
тренувального поля зі штучним покриттям та прилеглого приміщення з роздягальнями на території стадіону «Енергетик» у
розмірі 1 000 (тисяча) грн за 1 годину, з моменту офіційного
оприлюднення даного рішення.
2. Офіційно оприлюднити це рішення в газеті «Вишгород».
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на
директора комунального підприємства «Управління з розвитку фізичної культури та спорту Вишгородської міської ради»
Баланюка О.І.
Міський голова О. МОМОТ
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До уваги громадян,
органів місцевого самоврядування,
підприємств, установ та організацій
КАДАСТРОВА КАРТА

Перевірте наявність своїх земельних ділянок на
Публічній кадастровій карті за посиланням: http://
map.land.gov.ua/kadastrova-karta.
З моменту набрання чинності Закону України
«Про Державний земельний кадастр» з початку
2013 року запрацював електронний державний земельний кадастр.
На даний час на Публічній кадастровій карті в режимі онлайн оприлюднюються відомості Державного
земельного кадастру про межі адміністративно-територіальних одиниць, форму власності, кадастрові номери,
межі, цільове призначення площ, обмеження у використанні земель та земельних ділянок, нормативну грошову оцінку земель та земельних ділянок, інші відомості
про земельні ділянки, доступна вичерпна інформація
про них. Забезпечується можливість виявити помилку
чи неточності у відомостях про земельну ділянку, про які
зразу ж можна повідомити.
Варто зазначити, до запровадження Державного
реєстру земель, а згодом і Державного земельного кадастру, інформація про земельні ділянки містилася в паперовому вигляді, а тому при переході до електронного
кадастру виявилося досить багато помилок.
Власники та користувачі земельних ділянок самі
мають бути зацікавлені в наявності відомостей про земельні ділянки у Державному земельному кадастрі та в
коректному відображенні інформації про них.

Реєстрація земельних ділянок у Державному земельному кадастрі забезпечує гарантування захисту
права власності (користування) на землю.
Першочергово слід пересвідчитись, чи внесена до
Державного земельного кадастру ваша земельна ділянка. Одним із найпростіших способів такої перевірки
є наявність її кадастрового номера.
Згідно з п.10 Прикінцевих та Перехідних положень
Закону України «Про Державний земельний кадастр»,
усі державні акти, якими було посвідчено право власності чи право постійного користування земельною ділянкою, видані до набрання чинності цим Законом, є
дійсними, незалежно від наявності чи відсутності кадастрового номера.
Згідно пункту 2 розділу VII Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про Державний земельний кадастр», земельні ділянки, право власності (користування) на які виникло до 2004 року, вважаються
сформованими незалежно від присвоєння їм кадастрового номера.
У разі, якщо відомості про зазначені земельні ділянки не внесені до Державного реєстру земель, їх
державна реєстрація здійснюється на підставі технічної
документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) за заявою їх власників (користувачів земельної ділянки державної чи комунальної власності).

3

Внесення інших змін до відомостей Державного земельного кадастру про ці земельні ділянки здійснюється
після державної реєстрації земельних ділянок з отриманням кадастрового номера.
Вартість здійснення державної реєстрації земельної
ділянки в Державному земельному кадастрі є безкоштовною.
Отже, рекомендуємо власникам земельних ділянок приватної власності, землекористувачам,
органам державної влади земель державної форми
власності та органам місцевого самоврядування земель комунальної власності для захисту своїх прав
на землю та для оперативного користування відомостями з різних потреб звернутися з документами із землеустрою до Центру надання адміністративних послуг Вишгородської районної державної
адміністрації Київської області (яка знаходиться
за адресою: 07301, м. Вишгород, пл. 1, каб. 11, тел.
(04596) 22-702, тел. (044) 579-24-61, електронна пошта dozvol_zenter@ukr.net, веб-сайт: www.vysh.gov.
ua/index.php/centr-admin-poslug) за місцем знаходження земельної ділянки, для внесення відомостей
про земельну ділянку до Державного земельного
кадастру. Окрім того, внесення до Державного земельного кадастру відомостей (змін до них) про земельну
ділянку та отримання відомостей з Державного земельного кадастру також можливе через електронний сервіс
Держгеокадастру за посиланням: https://e.land.gov.ua/
services
Для отримання більш детальної інформації щодо
внесення відомостей про земельні ділянки до Державного земельного кадастру пропонуємо звернутися до
Відділу у Вишгородському районі Головного управління
Держгеокадастру у Київській області, який знаходиться
за адресою: 07301, Київська область, м. Вишгород, пл.
Шевченка, 1, каб. 35, тел: (04596) 26-108, (04596) 25205, електронна пошта vyshgorod_kyiv@dazru.gov.ua, за
місцем розташування земельної ділянки.

ГРОМАДСЬКИЙ БЮДЖЕТ

Дякуємо всім
учасникам!
Вишгородська міська рада дякує за активну
участь у житті міста та подання проектів у рамках
громадського бюджету міста Вишгорода на 20192020 рр. всім авторам — гр. Вітюк І.В. (проект «Стадіон та парк відпочинку «Курган»), гр. Кобринчуку О.
(«Стадіон та парк відпочинку «Курган»), гр. Шкільному О.М. («Стадіон та парк відпочинку «Курган»), гр.
Синявській Н.Я. («Благоустрій озера «Бегемотики»),
гр. Захид А.О. («Благоустрій озера «Бегемотики»),
гр. Синявській Н.Я. («Туристична тропа «Серце Вишгорода»), гр. Захид А.О. («Туристична тропа «Серце
Вишгорода»), гр. Міхно О.В. («Спортивний майданчик «Спорт для всіх»), гр. Левінчук А.М. («Паркова
зона відпочинку «Чайка»), гр. Заїка М. («Паркова зона відпочинку «Чайка»), гр. Дунайському І.В.
(«Створення молодіжного центру «Серце Вишгорода»), гр. Мишковській Р.О. («Створення молодіжного центру «Серце Вишгорода»), гр. Полянській І.С.
(«Туристична навігація для міста Вишгорода»), гр.
Коваль К.М. («Туристичний імідж міста Вишгорода: розробка та презентація концепції туристичного
брейдингу території»), гр. Чаус В.А. («Дванадцять
народних скульптур»), гр. Коваль К.М. («Street Art
Festival Vyshorod»), гр. Вепшиній С.В. («Комплекс
спортивного знаряддя типу «Вітапаркур» у зеленій
зоні за школою «Сузір’я»), гр. Гавер О.М. («Освітній
проект-гра для дітей «Колонізуємо планету»), гр. Іванишин А.М. (проведення поточного та капітального
ремонту будинку № 6 по вул. Кургузова), гр. Мишковській Р.О. («Відбудова скейт-парку «Uptawn»), гр.
Момот К.В. («Відбудова скейт-парку «Uptawn»), гр.
Єфременко А.С. («Облаштування паркової зони за
кінотеатром (центром творчості «Дивосвіт»), гр. Мединському І.В. («Вінчаюча композиція біля адмінбудинку з елементами геральдики та датою заснування міста Вишгорода) та щиро вітає переможців — гр.
Міхно О.В. (проект «Покриття дитячого майданчика
«Мрії дитинства»), гр. Романчук О.А., гр. Лукашук
В.М. («Дитячий амфітеатр «Амфік»).
Реалізація проектів відбуватиметься у 2020 році.
Сподіваємось на вашу участь в громадському
бюджеті міста наступного року та бажаємо всім
успіхів!
Тетяна БРАЖНІКОВА,
голова номінаційного комітету

Стипендія міського голови та присвоєння звання
«Почесний громадянин міста»
ОФІЦІЙНО
31 жовтня відбулося засідання 57-ої сесії Вишгородської міської ради VII скликання. Депутати
розглянули близько півсотні питань.
Розпочали з приємного. З нагоди Всесвітнього дня
міст Вишгородського міського голову Олексія Момота
подякою відзначив виконавчий директор Київського
регіонального відділення Асоціації міст України Гаррі Мартін, адже, за його словами, Вишгород – одне з
найпрогресивніших міст Асоціації.
Серед основних питань, які розглядали на сесії, –
затвердження звіту про виконання Вишгородського
міського бюджету за шість місяців 2019 року та прийняття Положення «Про стипендію Вишгородського

міського голови для талановитої та успішної молоді».
Згідно з Положенням, стипендію присвоюватиме спеціальна комісія у складі директорів навчальних закладів, центрів творчості та представників міськради.
Також рішенням сесії присвоєно звання почесних
громадян міста президенту-голові правління благодійного фонду «Святої Ольги» Володимиру Малишеву,
директору НВК «Вишгородська районна гімназія «Інтелект» Інні Шубко, секретарю Вишгородської міської
ради ветеранів війни, праці, Збройних сил Світлані
Брагарник та ветерану-будівельнику Володимиру Левадному.
Розглянули і блок земельних питань, попередньо
опрацьованих відповідною комісією.
Влас. інф.

Стравлюйте повітря або викликайте спеціалістів
ТЕПЛОВЕ ГОСПОДАРСТВО
З 28 жовтня у Вишгороді розпочався
опалювальний сезон уже для всіх будівель.
У міжопалювальний період ми підготували теплове господарство до зими, зокрема
на всіх об'єктах господарювання провели
планові ремонтні роботи. Першим етапом
підготовки до ремонтної кампанії були гідравлічні випробування теплових мереж.
Сьогодні для пришвидшення процесу запуску системи опалення просимо мешканців

квартир, розташованих на останніх поверхах, спустити повітря з радіаторів опалення
(при наявності кранів для спуску повітря)
або запросити для цього працівників Управляючої компанії.
У вихідні дні буде збільшено кількість
працівників КП «Управляюча компанія», які
проводитимуть роботи по регулюванню системи опалення.
Телефони
диспетчерської
служби:
(04536) 250-49, (067) 314-53-16.
Віктор ПОЛІЩУК,
головний інженер КП «УК» ВМР
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ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНА СПАДЩИНА

ДАТА В КАЛЕНДАРІ

QR-кодування: моніторинг,
апробація, популяризація
Підсумкова пресконференція за
результатами впровадження проєкту «Історико-культурна спадщина
Вишгородщини: QR-кодування, моніторинг, апробація та популяризація»,
яка відбулась 28 жовтня ц. р. в Укрінформі, показала, що рушійною силою
до позитивних економічних змін у регіонах можуть стати музейні заклади.
У межах пілотного проєкту, який
впроваджує Вишгородський історикокультурний заповідник (ВІКЗ) за підтримки Українського культурного фонду
(УКФ), вперше в Україні завдяки новітнім технологіям не лише оснащено QRкодами 22 історико-культурні пам’ятки,
а й створено віртуальний туристичний
простір.
Досвідом ВІКЗ уже зацікавились історико-культурні установи Чернігова,
Ржищева, Тернополя, Олевська, Рівного.
Під час пресконференції було презентовано першу в Україні поштову
марку з QR-кодом, одну з перших у світі інтерактивних листівок з QR-кодом, а
також іміджевий альбом «Старожитності
Вишгородщини».
Заступник начальника управління
культури, національностей та релігій
КОДА Сергій Васильонок зазначив:

«В Україні існує QR-кодування пам’яток,
але значущість проєкту ВІКЗ — у його
системності, яка включає також дослідження, моніторинг і апробацію. Тому
область підтримуватиме справу і фінансово, і організаційно».
Директор ВІКЗ, кандидат історичних наук, куратор проєкту Влада Литовченко розповіла про його етапи: «На
Вишгородщині понад 200 пам’яток історії й археології. Ми відібрали найбільш
знакові, доступні і популярні. Наступний
етап — наукове дослідження і написання
статей для спеціального розділу сайту
ВІКЗ. Третій етап ключовий — моніторинговий. Є й позапрограмні елементи.
У наших планах — розширення кількості
об’єктів QR-кодування, розробка інноваційних екскурсій, квестів для молоді».
В.о. голови Вишгородської райдержадміністрації Олексій Данчин
наголосив на важливості проєкту для
Вишгородщини: «Серед іншого, обговорюємо також ідею створення мобільного
додатку під умовною назвою «Неймовірна Вишгородщина», де будуть і об’єкти
історико-культурної спадщини, і туристичні об’єкти Вишгородщини, готелі,
ресторани, що дасть новий поштовх до
залучення туристів».
За матеріалами ВІКЗ

Гіркі спогади про Другу світову
У міській ветеранській організації
28 жовтня відбулося засідання, присвячене 75-ій річниці визволення України від нацистської окупації. Учасниками зібрання були безпосередні свідки
жахів Другої світової, діти війни.
Із сьозами на очах ветерани слухали
голову міської ветеранської організації
Віктора Бабича. Він привітав із знаменною датою в календарі, коротко ознайомив із сумною статистикою втрат українців у Другій світовій, побажав здоров’я
присутнім і довгих літ.
Радник міського голови, президент
Благодійного фонду «Святої Ольги»
Володимир Малишев із вдячністю згадав тих, хто не повернувся із кривавих
доріг війни, подякував тим, хто мужньо
витримав випробування і свято береже
пам’ять про полеглих героїв. Побажав
усім здоров’я, терпіння і сили залишатися людяними і добрими одне до одного.
На жаль, історія знову вписує чорні
сторінки новітньої війни — із агресивним
сусідом. Та ми віримо, що разом здолаємо всі негаразди, переможемо ворога,
Україна буде квітучою європейською
країною.
Зібрання ветеранів також привітав
депутат міської ради Володимир Лісо-

гор, який постійно переймається проблемами людей поважного віку.
А про Вишгородщину і її мужніх захисників розповіла завідувач відділу обслуговування районної бібліотеки Галина Дмитренко.
Хвилюючими були спогади поетеси, почесного громадянина Вишгорода
Ольги Дяченко, яка родом із вікопомних
місць Букринського плацдарму. Вона
прочитала вірші, присвячені подіям далекого минулого, що пройшли болем
крізь серце і озвалися щирими рядками. І в автора, і в слухачів блищали
сльози гіркоти і суму. Усіх об’єднувало
прагнення миру на рідній землі, любові
і благодаті в кожній сім’ї і країні. Маємо
пам’ятати про минуле, щоб знову у протистоянні з російською ордою вистояти і
відстояти свою незалежність і територіальну цілісність.
Вишгородчанка Неля Литвинова подарувала присутнім проникливі пісні про
життя, доброту і вірність.
А за чашкою чаю із солодощами продовжилося спілкування про наболіле,
про перемогу над ворогом і краще майбуття рідної країни.
Людмила БОЛДИРЕВА,
Емма ОДИНОКІНА

Вишгород породив — Вишгород і згубив Андрія Боголюбського
ІСТОРІЯ І СЬОГОДЕННЯ
Мабуть, жодне з міст колишньої
Київської Русі не має тієї неповторної аури, сакральності і нарешті містики як княжий Вишгород. Історичні
факти мимоволі примушують повірити у ці речі. Вже те, що у Вишгороді
проживали і творили благі справи
сім святих: князі Борис і Гліб, рівноапостольні Ольга і Володимир
Хреститель, Ярослав Мудрий, Юрій
Долгорукий, Андрій Боголюбський,
— викликає особливий душевний
стан. Вишгород варто якщо не любити, то, принаймні, шанувати. Князь
Андрій Боголюбський знехтував
цією істиною і жорстоко поплатився.
Андрій Боголюбський був народжений від шлюбу Юрія Долгорукого і половецької княжни. Ханська донька ненавиділа русичів, тому у такому дусі і
виховала Андрія. Навіть зовні він був
більш схожий на половця: з широкими
вилицями, невисокий, жорстокий, з вибуховим характером.
Коли Юрій Долгорукий здобув київський престол, він посадив сина на
Вишгород. Відвоювавши знову титул
Великого київського князя, Долгорукий вдруге передав Андрію Вишгород
в управління. Сина половчанки пригнічував київський край, і він без дозволу
батька перебрався до Володимира-наКлязьмі. А як помер батько, то віджав у
своїх молодших братів землі і заснував

Володимиро-Суздальське князівство.
Але статус богоугодного Києва, його
багатство, міжнародний імідж не давали спокою Боголюбському, і він затіяв
міжусобні княжі війни за нього.
У 1173 році до Києва підійшла коаліція 11-ти князів північних земель із
50-тисячним військом на чолі з Боголюбським. До речі, серед них був й Ігор

Святославович, майбутній герой поеми
«Слово о полку Ігоревім». Кмітливі київські князі з династії Ростиславичів не
стали боронити столицю, а розпорошилися по навколишніх фортецях. Вишгородським гарнізоном командував
Мстислав Хоробрий. Боголюбський і
спрямував усю свою рать проти нена-

висного Вишгорода. Два з половиною
місяці тривала облога міста. Залишається загадкою те, що за цей час крихітний Вишгород так і не було взято.
Як фортифікаційний об’єкт місто не
вважалося неприступним: мури, вежі
— дерев’яні, забиті всередині глиною,
висота середня — 5-7 метрів. Хто-то,
а Боголюбський пам’ятав кожен закуток замку, добре знав усі його слабкі
і вразливі місця. Співвідношення сил
— 5 до 1. По-сучасному, це три дивізії
проти одного полку. Це п’ять стріл, п’ять
списів проти одного. Через півстоліття
татаро-монгольське військо лускатиме
такі руські фортеці, мов горішки, з ходу
за лічені години. Очевидно, що головна
причина невдачі полягала у відсутності
мотивації у воїнів війська коаліції. Дертися драбиною на мур, щоб тобі мечем
випустили тельбухи чи сокирою розкроїли череп за якісь княжі розбірки?
Воїнство добре знало, що багатої здобичі у маленькому місті теж немає, і помирати за ідею бажання не було.
Дев’ять тижнів муромські, рязанські, суздальські і смоленські мужички
тупцювали навколо Вишгорода. А 50
тисяч чоловіків прогодувати ой, як нелегко. На день інтенданти мали доставити 5-10 тонн м’яса і не менше 20 тис.
буханок хліба. На місяць — 300 тонн
м’яса і 200 000 тис. хлібин. А князям,
воєводам, боярам потрібне не лише
традиційне пиво, а й вино, настоянки,
наливки, медовухи та інші алкогольні

смаколики.
А невеликий, але міцний вишгородський горішок не здавався. Як то кажуть: «Ніхт капітулірен».
Мов цеберко холодної води плюхнули Андрію Боголюбському на голову,
коли доповіли про наближення волинського і галицького військ на виручку
обложеним. Як свідчать літописи, у рязанських хлопів зчинилася дика паніка.
Некероване, охоплене жахом військо кинулося переправлятися від Вишгорода
на лівий берег Дніпра. У безладді сотні
людей пішло на дно. Союзникам Боголюбського — кочовому племені чорних
клобуків — було легше тікати: вчепившись за хвіст коня, вони без втрат подолали Дніпро. А тут ще у спину втікачам
із фортеці вдарив Мстислав Хоробрий.
Це була навіть не поразка Андрія Боголюбського, а повний розгром.
Вишгородська бійня стала останньою краплею для виникнення двірцевого заколоту. Володимиро-суздальські бояри пригадали Андрію невдалу
облогу Новгорода, невдалий зимовий
похід проти волзьких булгар і нарешті
Вишгород. Жорстокого Андрія вбивали
довго, тіло викинули з вікна, а челядь
кинулася грабувати княжий терем.
Вишгород у свій час дав путівку в
життя, велику політику Боголюбському. Він цього не оцінив. І тоді Вишгород
став для нього могильщиком. І як тут не
повірити у містику.
Володимир ТКАЧ

Вишгород
Субота, 2 листопада 2019 року

Незвичайні ролі
особливих акторів
(Початок на стор. 1)
«Шаблони і стандарти доречні в будівлі, але в житті за ними стирається
сутність особистості. Саме у відсутності
симетрії та математичного прорахун-

ку вгадується вища гармонія природи.
Тому так важливо пам’ятати про неймовірну цінність наших відмінностей. Кожна людина — цілий «космос», найбільша
таємниця Всесвіту, найдорожчий скарб,

— зауважила засновник, художній керівник і режисер-постановник «Perfeco
in Kilaba» Уляна Данилюк. — Театр потрібно визнати як форму реабілітації,
— переконана засновниця інклюзивного
театру. — Мене і досі переповнюють емоції. Діти витримували прогони по шість годин
(рік тому увагу тримали до 20
хв.) Вони танцюють, співають.
Бажання дітей, підтримка їхніх
батьків — і перешкод ніяких!
Щиро вдячні відділу культури райдержадміністрації за
підтримку нашої ініціативи.
Вдячні Українському культурному фонду за довіру. Дякую
Юлі Добриніній за чудові фото,
Катерині Єгорушкіній — за
адаптацію віршів українською
та вірш «Любов», композитору Світлані Павловій — за написання вокальних партій та
композитору Тимофію Кукоренчуку за написання музичних палітур і аранжировки».
Режисер розповідає, що
«Колискова для дракона» —
історія про страхи та упередження, з якими зіштовхуються
дітлахи, а особливо ті, які мають інвалідність.
«Чому «Колискова для дракона»? Тому що ми піднімаємо
теми страхів, упереджень, з
якими зіштовхується кожна
людина, і ці страхи і упередження заважають бути відкритими», — підкреслила
художній керівник, автор сценарію та віршів до пісень Уляна Данилюк.
Влас. інф.

ВПІЗНАЙ НАШИХ!

ДРАЙВ
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Про погодження плати за використання тренувального
поля КП «УФКС Вишгородської міської ради»
Рішення Виконавчого комітету
від 17 жовтня 2019 року № 320
Розглянувши звернення директора
комунального підприємства «Управління з розвитку фізичної культури та
спорту Вишгородської міської ради» від
9.10.2019 року, керуючись ст. 28 Закону
України «Про місцеве самоврядування в
Україні», виконавчий комітет ВИРІШИВ:
1. Погодити комунальному підприємству «Управління з розвитку фізичної
культури та спорту Вишгородської міської ради» плату за надання послуг використання футбольного тренувального

поля зі штучним покриттям та прилеглого
приміщення з роздягальнями на території стадіону «Енергетик» у розмірі 1 000
(тисяча) грн за 1 годину, з моменту офіційного оприлюднення даного рішення.
2. Офіційно оприлюднити це рішення
в газеті «Вишгород».
3. Контроль за виконанням даного
рішення покласти на директора комунального підприємства «Управління з
розвитку фізичної культури та спорту
Вишгородської міської ради» Баланюка О.І.
Міський голова О. МОМОТ

ХАБ НА КОЛЕСАХ

«Книжкобус» у Вишгороді

Інноваційний освітній книжковий хаб на колесах «Книжкобус» днями приїздив у Вишгород.
Представники центральної районної бібліотеки завітали до Книжкобуса та ознайомилися з особливостями його роботи.
Бібліотека на колесах мандрує Україною та дарує дітям свято, а заразом знайомить
з новими книжками та цікавинками у світі літератури. У незвичайному автобусі дітлахи
грають в ігри, роблять розвиваючі вправи, переглядають дитячі книги.
Влас. інф.

ПРИЄДНУЙТЕСЬ

ФК «Вишгород» — бронзовий
призер чемпіонату України
ФК «Вишгород» (діти 2011 р. н.) —
бронзовий призер одного з найпрестижніших чемпіонатів в Україні «Kyiv
Champion league».
Вище нас у таблиці тільки «Динамо»
(Київ) і «Локомотив», у складі яких також
грають наші вихованці.
Щосуботи протягом двох місяців вишгородські футболісти грали по два матчі,
інтрига в чемпіонаті зберігалася до остан-

нього туру.
Стати призерами чемпіонату такого рівня дуже престижно, але найголовніша перемога для нас — це якість гри і зростання
рівня кожного футболіста окремо. Ми забивали «ножицями», розігрували комбінації,
виконували яскраві фінти і не раз знімали
«павутину» з дев’яток воріт суперників!
Далі більше!
ФК «Вишгород»

Йога вихідного дня для дітей
Шановна громадо!
Запрошуємо всіх охочих на ЙОГУ
ВИХІДНОГО ДНЯ ДЛЯ ДІТЕЙ — щонеділі о 10:30 у спортзалі Вишгородської ЗОШ № 1.
Заняття, цікаві як для дітей, так і для
батьків, проводяться в ігровій формі.
Приходьте родинами, адже це корисне

спільне сімейне дозвілля.
Дякуємо нашому тренеру Ользі Думанській та директору школи Олегу
Тимченку за допомогу в реалізації проекту.
Приєднуйтесь!
Тетяна БРАЖНІКОВА,
депутат
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Програма ТБ

Вишгород
Субота, 2 листопада 2019 року

ПОНЕДІЛОК, 4 ЛИСТОПАДА 2019 РОКУ
1+1
06:30, 07:10, 08:10, 09:10
«Снiданок з 1+1»
07:00, 08:00, 09:00, 12:00,
16:45, 19:30 ТСН
09:25, 10:20 «Життя
вiдомих людей»
11:20, 12:20 «Мiняю
жiнку»
13:15 «Сiмейнi
мелодрами»
14:15 Т/с «Величне
столiття. Роксолана»
17:10 Т/с «Наречена зi
Стамбула»
19:20 «Секретнi
матерiали 2019»
20:45 Т/с «Свати»
21:45 Т/с «СидоренкоСидоренко»
22:45 «Грошi 2019»
00:00 «Дубiнiзми»:

Пiдсумки вiд О.
Дубiнського»
2+2
06:00 Мультфiльми
08:00 «Помста природи»
09:20, 18:15 «Спецкор»
10:00, 18:50 «ДжеДАI»
10:35, 19:25, 20:30 Т/с
«Брати по кровi»
14:10 Х/ф «Полiт Фенiкса»
16:15 Х/ф «На межi»
21:35, 23:10 Т/с «CSI:
Мiсце злочину»
UA:ПЕРШИЙ
06:30, 07:00, 08:00, 09:00,
09:25, 13:00, 15:00, 18:00,
21:00, 23:10 Новини
06:35, 07:05, 08:05, 09:05
Доброго ранку, Країно!
09:30 Т/с «Елiза»

11:35, 14:15 Телепродаж
12:00 Д/ц «Кухня По»
12:30 Д/ц « Тайська
кухня»
13:10, 21:45 Бюджетники
13:45 #ВУКРАЇНI
14:30 Д/ц «Аромати
Перу»
15:15 Д/с «Секрети
замкiв Великобританiї»
17:00 Д/ц «Спiльноти
тварин»
17:30 Перша шпальта
18:25 Тема дня
19:30 «Мiсто вкрадених
квартир»
20:30 Д/ц «Супер-Чуття»
22:15 Д/ц «Особливий
загiн»
00:00 Телепродаж Тюсо
ТРК «УКРАїНА»

06:30, 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
11:20 Свекруха чи
невiстка. Новий сезон
12:20, 15:30 Агенти
справедливостi
16:00, 23:30 Iсторiя
одного злочину
18:00 Т/с «Виходьте без
дзвiнка»
19:50 Ток-шоу «Говорить
Україна»
21:00 Т/с «На твоєму
боцi»
ТЕТ
06:00 ТЕТ Мультиранок
09:45 М/ф «Банда

Тигрокачка»
11:15 Т/с «Рання пташка
2»
12:00, 21:00 Одного разу
пiд Полтавою
14:00, 20:00 Т/с «Королi
палат»
15:00, 18:00 Панянкаселянка
16:00 4 весiлля
22:00 Iгри Приколiв
23:00 Одного разу в Одесi
00:00 Казки У Кiно
СТБ
06:05 Наречена для тата
08:05 Т/с Коли ми вдома
09:15 Т/с Коли ми вдома.
Нова iсторiя
12:10 МастерШеф
Професiонали
15:30, 23:45 Хата на тата

17:25, 22:55 Вiдлiк часу
17:30, 23:00 ВiкнаНовини
18:00 Слiдство ведуть
екстрасенси
19:00 Т/с Хата на тата
21:00 Т/с Мiсто закоханих
НОВИЙ КАНАЛ
06:00, 08:00 Kids Time
06:05 М/ф «Агент Марнi»
08:05 Х/ф «Доктор
Дулiттл»
09:40 Х/ф «Доктор
Дулiттл 2»
11:10 Х/ф «Казки на нiч»
13:10 Х/ф «Робiн Гуд»
15:20 Х/ф «Джон Картер:
Мiж двох свiтiв»
18:00 Lе Маршрутка
19:00 Ревiзор
21:55 Страстi за

Ревiзором
00:00 Таємний агент
ІНТЕР
07:00, 08:00, 09:00, 12:00,
17:40 Новини
07:10, 08:10, 09:20 «Ранок
з Iнтером»
09:30, 18:00, 19:00
Ток-шоу «Стосується
кожного»
11:25, 12:25 Х/ф
«Графiтове серце»
15:50 «Чекай на мене.
Україна»
20:00 «Подробицi»
21:00 «Речдок.
Особливий випадок. По
ту лiнiю фронту»
22:05 «Слiдство вели... з
Леонiдом Каневським»
23:55 Т/с «Нi кроку

назад!»
ICTV
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:20 Надзвичайнi
новини
10:10 Не дай себе
обдурити
11:00, 13:25 Секретний
фронт. Дайджест
12:45, 15:45 Факти. День
13:50, 16:20, 21:25 Т/с
«Пес»
16:30 Х/ф «Падiння
Олiмпу»
18:45, 21:05 Факти. Вечiр
20:20 Бiльше нiж правда 2
22:30 Свобода слова
23:55 Х/ф «Драйвер
на нiч»
5 КАНАЛ

07:00, 08:00, 09:00, 10:00,
11:00, 12:00, 13:00, 14:00,
15:00, 16:00, 17:00, 18:00,
19:00, 22:00, 23:00, 00:00
Час новин
07:15, 08:10, 21:25
Актуально: Економiка.
Полiтика. Соцiум
07:30 Хронiка дня
08:40 ID JOURNAL
09:25, 17:40 Час громади
09:40, 10:10, 11:10, 12:25,
13:10, 16:10, 17:10, 18:20,
19:30 Iнформацiйний
день
12:30 Брифiнг речника
Мiнiстерства оборони
14:10 Медекспертиза.
Поради
22:15 Спостерiгач
23:15 Лiнiйка
документальних проєктiв

ВIВТОРОК, 5 ЛИСТОПАДА 2019 РОКУ
1+1
06:30, 07:10, 08:10, 09:10
«Снiданок з 1+1»
07:00, 08:00, 09:00, 12:00,
16:45, 19:30 ТСН
09:25, 10:20 «Життя
вiдомих людей»
11:20, 12:20 «Мiняю
жiнку»
13:15 «Сiмейнi
мелодрами»
14:15 Т/с «Величне
столiття. Роксолана»
17:10 Т/с «Наречена зi
Стамбула»
19:20 «Секретнi
матерiали 2019»
20:45 Т/с «Свати»
21:45 Т/с «СидоренкоСидоренко»
22:45 «Мiняю жiнку - 14»

2+2
06:00 Мультфiльми
08:00 Т/с «Безсмертний»
09:35, 18:15 «Спецкор»
10:15, 18:50 «ДжеДАI»
10:55, 17:15 «Загублений
свiт»
13:45 Х/ф «Великий
переполох у Малому
Китаї»
15:40 Х/ф «Унiверсальний
агент»
19:25, 20:30 Т/с «Брати
по кровi»
21:40, 23:15 Т/с «CSI:
Мiсце злочину»
UA:ПЕРШИЙ
06:35, 07:05, 08:05, 09:05
Доброго ранку, Країно!
09:30 Т/с «Елiза»
10:30 Т/с «Домашнi

вогнища»
11:30 Д/ц «Кухня По»
12:00, 14:15 Телепродаж
12:30 Д/ц « Тайська
кухня»
13:10 Хто в домi хазяїн
13:45 Вiдкривай Україну з
Суспiльним
14:30 Д/ц «Аромати
Перу»
15:15 Бюджетники
15:45, 19:30 #ВУКРАЇНI
16:15 Д/ф «Острови.
Унiкальнi Галапагоськi
острови: Пiвденна
Америка»
17:15 Плiч-о-плiч
17:30 Схеми. Корупцiя в
деталях
18:25 Тема дня
19:55 Д/ц «Супер-Чуття»
21:45 Нашi грошi

22:15 Д/ц «Дикi тварини»
ТРК «УКРАїНА»
07:00, 08:00, 09:00, 15:00,
19:00, 23:00 Сьогоднi
09:30 Зоряний шлях.
Новий сезон
11:20 Свекруха чи
невiстка. Новий сезон
12:20, 15:30 Агенти
справедливостi
16:00, 00:00 Iсторiя
одного злочину
18:00 Т/с «Виходьте без
дзвiнка»
19:50 Ток-шоу «Говорить
Україна»
21:00 Т/с «На твоєму
боцi»
23:20 Контролер
ТЕТ

06:00 ТЕТ Мультиранок
09:45 М/ф «Тваринний
загiн. Код Марко Поло»
11:15 Т/с «Рання пташка
2»
12:00, 13:00, 22:00 Танька
i Володька
12:30, 13:30, 21:00
Одного разу пiд
Полтавою
14:00, 20:00 Т/с «Королi
палат»
15:00, 18:00 Панянкаселянка
16:00 4 весiлля
23:00 Одного разу в Одесi
СТБ
06:40 Т/с Коли ми вдома
08:40 Т/с Коли ми вдома.
Нова iсторiя
11:45 МастерШеф

Професiонали
15:40 Хата на тата
17:25, 22:55 Вiдлiк часу
17:30, 23:00 ВiкнаНовини
18:00 Слiдство ведуть
екстрасенси
19:00 Таємницi ДНК
21:00 Т/с Мiсто закоханих
23:45 Один за всiх
НОВИЙ КАНАЛ
07:05 Т/с «Бiблiотекарi»
08:00 Т/с «Цiлком
таємно»
12:50, 17:00, 19:00, 23:10
Хто проти блондинок?
14:50, 22:00 Т/с
«Будиночок на щастя»
16:00, 21:00 Варьяти
ІНТЕР

07:10, 08:10, 09:20 «Ранок
з Iнтером»
10:00 «Корисна
програма»
11:05, 12:25 Т/с «Надiя на
порятунок»
13:15 Ток-шоу «Роман з
Ольгою»
14:25, 15:20 «Речдок»
16:20 «Речдок.
Особливий випадок.
Фатальна пристрасть»
18:00, 19:00 Ток-шоу
«Стосується кожного»
20:00 «Подробицi»
21:00 «Речдок.
Особливий випадок. По
ту лiнiю фронту»
22:05 «Слiдство вели... з
Леонiдом Каневським»
23:55 Т/с «Нi кроку
назад!»

ICTV
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:20 Надзвичайнi
новини
10:10 Бiльше нiж правда 2
11:05 Антизомбi.
Дайджест
11:25, 13:20 Х/ф «Троє
амiгос»
12:45, 15:45 Факти. День
14:05, 16:20, 21:25 Т/с
«Пес»
16:55 Х/ф «Падiння
Лондона»
18:45, 21:05 Факти. Вечiр
20:20 Громадянська
оборона
22:40 Т/с «Фантом»

ІНТЕР
07:10, 08:10, 09:20 «Ранок
з Iнтером»
10:00 «Корисна
програма»
11:05, 12:25 Т/с «Надiя на
порятунок»
13:15 Ток-шоу «Роман з
Ольгою»
14:25, 15:20 «Речдок»
16:20 «Речдок.
Особливий випадок.
Фатальна пристрасть»
18:00, 19:00 Ток-шоу
«Стосується кожного»
20:00 «Подробицi»
21:00 «Речдок.
Особливий випадок. По
ту лiнiю фронту»
22:05 «Слiдство вели... з
Леонiдом Каневським»
23:55 Т/с «Нi кроку

назад!»

5 КАНАЛ
06:00, 21:40 Час-Time
07:00, 08:00, 09:00, 10:00,

11:00, 12:00, 13:00, 14:00,
15:00, 16:00, 17:00, 18:00,
19:00, 22:00, 23:00, 00:00
Час новин
07:15, 08:10, 21:25
Актуально: Економiка.
Полiтика. Соцiум
07:25 Хронiка дня
07:45 Будiвельний
стандарт
09:20, 17:45 Час громади
09:40, 10:10, 11:10, 12:25,
13:10, 16:10, 17:10, 18:20,
19:30 Iнформацiйний
день
12:30 Брифiнг речника
Мiнiстерства оборони
14:10 Медекспертиза.
Поради
15:15 Невигаданi iсторiї
22:15 Група
продовженого дна

СЕРЕДА, 6 ЛИСТОПАДА 2019 РОКУ
1+1
07:00, 08:00, 09:00, 12:00,
16:45, 19:30 ТСН
09:25, 10:20 «Життя
вiдомих людей»
11:20, 12:20 «Мiняю
жiнку»
13:15 «Сiмейнi
мелодрами»
14:15 Т/с «Величне
столiття. Роксолана»
17:10 Т/с «Наречена зi
Стамбула»
19:20 «Секретнi
матерiали 2019»
20:45 Т/с «Свати»
21:45 Т/с «СидоренкоСидоренко»
22:45, 23:45 «Свiт
навиворiт - 10: Бразилiя»
2+2

06:00 Мультфiльми
08:00 Т/с «Безсмертний»
09:35, 18:15 «Спецкор»
10:15, 18:50 «ДжеДАI»
10:55, 17:15 «Загублений
свiт»
14:00 «Помста природи»
14:10 Х/ф «П-ята
подорож Синбада»
15:30 Х/ф «Захисник»
19:25, 20:30 Т/с «Брати
по кровi»
21:35, 23:10 Т/с «CSI:
Мiсце злочину»
UA:ПЕРШИЙ
06:30, 07:00, 08:00, 09:00,
09:25, 13:00, 15:00, 18:00,
21:00, 23:15 Новини
06:35, 07:05, 08:05, 09:05
Доброго ранку, Країно!
09:30 Т/с «Домашнi

вогнища»
11:15 Д/ц «Кухня По»
12:10 Д/ц « Тайська
кухня»
12:40, 13:45, 17:10 Плiчо-плiч
13:10 #ВУКРАЇНI
15:15 Хто в домi хазяїн
15:45 Вiдкривай Україну з
Суспiльним
16:15 Д/ф «Острови.
Багамськi острови:
Таємничi печери i
затонулi кораблi»
18:25 Тема дня
19:30 Перший на селi
19:55 Д/ц «Супер-Чуття»
21:45 Розважальна
програма з Майклом
Щуром
22:15 Д/ц «Дикi тварини»
00:00 Телепродаж Тюсо

ТРК «УКРАїНА»
07:00, 08:00, 09:00, 15:00,
19:00, 23:00 Сьогоднi
09:30 Зоряний шлях.
Новий сезон
11:20 Свекруха чи
невiстка. Новий сезон
12:20, 15:30 Агенти
справедливостi
16:00, 00:00 Iсторiя
одного злочину
18:00 Т/с «Виходьте без
дзвiнка»
19:50 Ток-шоу «Говорить
Україна»
21:00 Т/с «На твоєму
боцi»
23:20 Гучна справа
ТЕТ
06:00 ТЕТ Мультиранок

09:45 Х/ф «Жива вода»
11:15 Т/с «Рання пташка
2»
12:00, 13:00, 22:00 Танька
i Володька
12:30, 13:30, 21:00
Одного разу пiд
Полтавою
14:00, 20:00 Т/с «Королi
палат»
15:00, 18:00 Панянкаселянка
16:00 4 весiлля
23:00 Одного разу в Одесi
00:00 Казки У Кiно
СТБ
06:05 Т/с Коли ми вдома
09:10 Т/с Коли ми вдома.
Нова iсторiя
12:10 МастерШеф
15:35 Хата на тата

17:25, 22:55 Вiдлiк часу
17:30, 23:00 ВiкнаНовини
18:00 Слiдство ведуть
екстрасенси
19:00 Битва екстрасенсiв
21:00 Т/с Мiсто закоханих
23:45 Зваженi та щасливi
НОВИЙ КАНАЛ
07:20 Т/с «Бiблiотекарi»
08:10 Т/с «Цiлком
таємно»
13:00 Суперiнтуїцiя
15:00, 22:00 Т/с
«Будиночок на щастя»
16:00, 21:00 Improv Live
Show
17:00, 19:00 Дiти проти
зiрок
23:50 Т/с «Сирена»

ICTV
06:30 Ранок у великому
мiстi
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:20 Надзвичайнi
новини
10:05 Громадянська
оборона
11:15, 13:20 Х/ф «Пострiл
у безодню»
12:45, 15:45 Факти. День
14:10, 16:20, 21:25 Т/с
«Пес»
17:00 Х/ф «Темний
меридiан»
18:45, 21:05 Факти. Вечiр
20:20 Секретний фронт
22:35 Т/с «Фантом»
5 КАНАЛ

07:00, 08:00, 09:00, 10:00,
11:00, 12:00, 13:00, 14:00,
15:00, 16:00, 17:00, 18:00,
19:00, 22:00, 23:00, 00:00
Час новин
07:10, 08:10, 21:25
Актуально: Економiка.
Полiтика. Соцiум
07:25 Хронiка дня
08:30 Клуб LIFE
09:25, 17:45 Час громади
09:40, 10:10, 11:10, 12:20,
13:10, 16:10, 17:10, 18:20,
19:30 Iнформацiйний
день
12:30 Брифiнг речника
Мiнiстерства оборони
14:10 Медекспертиза.
Поради
15:15 Невигаданi iсторiї
23:15 Лiнiйка
документальних проєктiв

ЧЕТВЕР, 7 ЛИСТОПАДА 2019 РОКУ
1+1
07:00, 08:00, 09:00, 12:00,
16:45, 19:30 ТСН
09:25, 10:20 «Життя
вiдомих людей»
11:20, 12:20 «Мiняю
жiнку»
13:15 «Сiмейнi
мелодрами»
14:15 Т/с «Величне
столiття. Роксолана»
17:10 Т/с «Наречена зi
Стамбула»
19:20 «Секретнi
матерiали 2019»
20:40 Т/с «Свати»
21:40 Т/с «СидоренкоСидоренко»
22:30 «Право на владу
2019»

2+2
06:00 Мультфiльми
08:00 Т/с «Безсмертний»
09:35, 18:15 «Спецкор»
10:15, 18:50 «ДжеДАI»
10:55, 17:15 «Загублений
свiт»
12:55 «Помста природи»
13:40 Х/ф «Точка
неповернення»
15:15 Х/ф «Американець»
19:25, 20:30 Т/с «Брати
по кровi»
21:35, 23:10 Т/с «CSI:
Мiсце злочину»
UA:ПЕРШИЙ
06:35, 07:05, 08:05, 09:05
Доброго ранку, Країно!
09:30 Т/с «Домашнi
вогнища»

11:15 Д/ц «Кухня По»
12:10 Д/ц « Тайська
кухня»
12:40, 17:15 Плiч-о-плiч
13:10 UA:Фольк. Спогади
15:15 Енеїда
16:15 Д/ф «Острови.
Азорськi острови: акули,
кити, манти»
17:30 #ВУКРАЇНI
18:25 Суспiльнополiтичне ток-шоу
«Зворотний вiдлiк»
21:45 Схеми. Корупцiя в
деталях
22:15 Д/ц «Дикi тварини»
00:00 Телепродаж Тюсо
ТРК «УКРАїНА»
07:00, 08:00, 09:00, 15:00,
19:00, 23:00 Сьогоднi

09:30 Зоряний шлях.
Новий сезон
11:20 Свекруха чи
невiстка. Новий сезон
12:20, 15:30 Агенти
справедливостi
16:00, 00:00 Iсторiя
одного злочину
18:00 Т/с «Виходьте без
дзвiнка»
19:50 Ток-шоу «Говорить
Україна»
21:00 Т/с «На твоєму
боцi»
23:20 Слiдами зеленого
тарифу
ТЕТ
06:00 ТЕТ Мультиранок
09:45 Х/ф «Крутий пес»
11:15 Т/с «Рання пташка

2»
12:00, 13:00, 22:00 Танька
i Володька
12:30, 13:30, 21:00
Одного разу пiд
Полтавою
14:00, 20:00 Т/с «Королi
палат»
15:00, 18:00 Панянкаселянка
16:00 4 весiлля
23:00 Одного разу в Одесi
00:00 Казки У Кiно
СТБ
09:00 Т/с Коли ми вдома.
Нова iсторiя
11:55 МастерШеф
15:20 Хата на тата
17:25, 22:55 Вiдлiк часу
17:30, 23:00 Вiкна-

Новини
18:00 Слiдство ведуть
екстрасенси
19:00 Зваженi та щасливi
21:00 Т/с Мiсто закоханих
23:45 Я соромлюсь свого
тiла
НОВИЙ КАНАЛ
07:10 Т/с «Бiблiотекарi»
08:00 Т/с «Цiлком
таємно»
09:50 Ревiзор
12:50 Страстi за
Ревiзором
14:50, 22:00 Т/с
«Будиночок на щастя»
16:00, 21:00 Шалена зiрка
17:00, 19:00 Хто зверху?
23:50 Т/с «Сирена»

ІНТЕР
07:10, 08:10, 09:20 «Ранок
з Iнтером»
10:00 «Корисна
програма»
11:05, 12:25 Т/с «Надiя на
порятунок»
13:15 Ток-шоу «Роман з
Ольгою»
14:25, 15:20 «Речдок»
16:20 «Речдок.
Особливий випадок.
Фатальна пристрасть»
18:00, 19:00 Ток-шоу
«Стосується кожного»
20:00 «Подробицi»
21:00 «Речдок.
Особливий випадок. По
ту лiнiю фронту»
22:05 «Слiдство вели... з
Леонiдом Каневським»

23:55 Т/с «Нi кроку
назад!»

пухнастих»
08:20 Х/ф «Крихiтка iз
Беверлi-Хiллз»
10:10 Т/с «Будиночок на
щастя»
14:30, 21:40, 23:50 Екси
16:20, 19:00 Топ-модель
по-українськи

Особливий випадок.
Фатальна пристрасть»
18:00 Ток-шоу
«Стосується кожного»
20:00 «Подробицi тижня»
22:00 Д/п «Наш
Блаженнiйший»

ICTV
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:20 Надзвичайнi
новини
10:10 Секретний фронт
11:05, 13:20 Х/ф
«Бездоганна репутацiя»
12:45, 15:45 Факти. День
13:45, 21:25 Т/с «Пес»
16:25 Х/ф «Ронiн»
18:45, 21:05 Факти. Вечiр
20:20 Антизомбi.
Дайджест
22:40 Т/с «Фантом»
5 КАНАЛ
07:00, 08:00, 09:00, 10:00,
11:00, 12:00, 13:00, 14:00,

15:00, 16:00, 17:00, 18:00,
19:00, 22:00, 23:00, 00:00
Час новин
07:10, 08:10, 21:25
Актуально: Економiка.
Полiтика. Соцiум
07:25 Хронiка дня
08:40 Свiтла енергiя
09:25, 17:45 Час громади
09:40, 10:10, 11:10, 12:25,
13:10, 16:10, 17:10, 18:15,
19:30 Iнформацiйний
день
12:30 Брифiнг речника
Мiнiстерства оборони
14:10 Медекспертиза.
Поради
15:15 Невигаданi iсторiї
22:15 Спостерiгач
23:15 Лiнiйка
документальних проєктiв

П’ЯТ Н ИЦ Я, 8 ЛИСТОПАДА 2 019 РО КУ
1+1
07:00, 08:00, 09:00, 12:00,
16:45, 19:30 ТСН
09:25, 10:20 «Життя
вiдомих людей»
11:20, 12:20 «Одруження
наослiп»
13:15 «Сiмейнi
мелодрами»
14:15 Т/с «Величне
столiття. Роксолана»
17:10 Т/с «Наречена зi
Стамбула»
19:20 «Секретнi
матерiали 2019»
20:25, 22:25 «Лiга смiху
2019»
2+2
06:00 Мультфiльми

08:00 Т/с «Безсмертний»
09:35, 18:15 «Спецкор»
10:15, 18:50 «ДжеДАI»
10:55, 17:15 «Загублений
свiт»
12:55 «Помста природи»
13:15 Х/ф «Полiт Фенiкса»
15:20 Х/ф «Великий
переполох у Малому
Китаї»
19:25 Х/ф «Спiймати i
вбити»
21:20 Х/ф «Солдати
фортуни»
23:20 Х/ф «Мега-акула
проти Крокозавра»
UA:ПЕРШИЙ
06:30, 07:00, 08:00, 09:00,
09:25, 13:00, 15:00, 18:00,

21:00 Новини
06:35, 07:05, 08:05, 09:05
Доброго ранку, Країно!
09:30 Т/с «Домашнi
вогнища»
10:20 #ВУКРАЇНI
10:50 До Дня української
писемностi та мови
XIX радiодиктант
нацiональної єдностi
#пишемо_разом
11:55 «Дивись
українською»
13:10 Д/ц «Морська
кухня»
14:30 Д/ц «Аромати
Шотландiї»
15:15 Суспiльнополiтичне ток-шоу
«Зворотний вiдлiк»

18:25 Тема дня
19:30 Схеми. Корупцiя в
деталях
19:55 Д/ц «Супер-Чуття»
22:00 Перша шпальта
22:30 Як дивитися кiно
ТРК «УКРАїНА»
07:00, 08:00, 09:00, 15:00,
19:00 Сьогоднi
09:30 Зоряний шлях.
Новий сезон
10:40 Х/ф «Востаннє
прощаюся»
12:50, 15:30 Т/с «Штамп у
паспортi»
18:00 Т/с «Виходьте без
дзвiнка»
19:50 Ток-шоу «Говорить
Україна»

21:00 Воля слова Савика
Шустера
00:00 Т/с «Я теж його
люблю»

21:00 Х/ф «Нiч у музеї 3.
Секрет гробницi»
22:45 Х/ф «Я, Ерл i та, що
помирає»

ТЕТ
06:00 ТЕТ Мультиранок
09:45 Х/ф «Мiй
улюблений динозавр»
11:15 Т/с «Рання пташка
2»
12:00, 13:00 Танька i
Володька
12:30, 13:30 Одного разу
пiд Полтавою
14:00, 20:00 Т/с «Королi
палат»
15:00, 18:00 Панянкаселянка
16:00 Х/ф «Нiч у музеї 2»

СТБ
06:30 Т/с Коли ми вдома
08:30 Т/с Коли ми вдома.
Нова iсторiя
11:25, 19:00 МастерШеф
15:25 Хата на тата
17:25, 21:55 Вiдлiк часу
17:30, 22:00 ВiкнаНовини
18:00 Слiдство ведуть
екстрасенси
22:45 Х-Фактор

16:45 Х/ф «Iсторiя вiчного
кохання, або Попелюшка»
19:00 Одного разу пiд
Полтавою
22:00 Одного разу в
Одесi

10:00 Дiти проти зiрок
12:00 Хто проти
блондинок?
14:00 Хто зверху?
16:00 М/ф «Три богатирi
на далеких берегах»
17:10 М/ф «Iван царевич i
Сiрий вовк»
19:00 Х/ф «Сьомий син»
21:00 Х/ф «Пiрати
Карибського моря 5:
Помста Салазара»
23:40 Х/ф «Пагорби
мають очi»

НОВИЙ КАНАЛ
06:40 Х/ф «Помста

ІНТЕР
07:10, 08:10, 09:20 «Ранок
з Iнтером»
10:00 «Корисна
програма»
11:05, 12:25 Т/с «Надiя на
порятунок»
13:15 Ток-шоу «Роман з
Ольгою»
14:25, 15:20 «Речдок»
16:20 «Речдок.

ICTV
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:25 Надзвичайнi
новини
10:10 Антизомбi.
Дайджест
11:05, 14:15, 00:05 Скетчшоу «На трьох»
12:45, 15:45 Факти. День
13:15 Т/с «Юрчишини»
16:20, 22:50 Т/с «Вижити
за будь-яку цiну»

18:45 Факти. Вечiр
20:10 Дизель шоу
5 КАНАЛ
07:10, 08:15, 21:25
Актуально: Економiка.
Полiтика. Соцiум
09:25, 16:45 Час громади
09:40, 10:10, 11:10, 12:25,
13:10, 16:10, 18:15, 19:30
Iнформацiйний день
12:30 Брифiнг речника
Мiнiстерства оборони
14:10 Медекспертиза.
Поради
15:15 Невигаданi iсторiї
17:10 Кендзьор
22:45 Лiнiйка
документальних проєктiв
00:50 ID JOURNAL

СУБОТ А , 9 ЛИСТОПАДА 2 019 Р ОКУ
1+1
06:45 «Грошi 2019»
08:00 «Снiданок.
Вихiдний»
10:00, 10:35 «Їмо за 100
2019»
11:15 «Свiт навиворiт 10: Бразилiя»
12:10 Т/с «СидоренкоСидоренко»
16:35 «Вечiрнiй квартал
2019»
18:30 «Розсмiши комiка
2019»
19:30 ТСН
20:15 «Українськi сенсацiї
2019»
21:30 Прем’єра. «Жiночий
квартал 2019»
23:25 «Свiтське життя.

2019»
2+2
06:00 Мультфiльми
08:00 «ДжеДАI. Дайджест
2018»
09:00 «Загублений свiт»
14:45 Х/ф «Машина»
16:30 Х/ф «Солдати
фортуни»
18:30 Х/ф «Атака на
королеву»
20:10 Х/ф «Заручниця-3»
22:15 Х/ф «Рейс 7500»
23:55 Х/ф «Водiй
автобуса»
UA:ПЕРШИЙ
06:30, 07:05, 08:05, 09:10
Доброго ранку, Країно!

07:00, 08:00, 09:00, 21:00,
23:15 Новини
09:30, 21:25 «Дивись
українською»
10:00 Енеїда
11:05 Вiдкривай Україну з
Суспiльним
11:55 М/с «Дуда i Дада»
12:50 Х/ф «Поруч
з Iсусом: Марiя
Магдалина»
15:00 «Будинок «СЛОВО»
16:50 «Малевич.
Український квадрат»
17:45 «Весна 68»
18:25 #ВУКРАЇНI
19:00 Х/ф «Гнiздо
Горлицi»
22:25 Т/с «Окупованi»
00:00 Телепродаж Тюсо

ТРК «УКРАїНА»
07:00, 15:00, 19:00
Сьогоднi
07:30 Зоряний шлях
08:40, 15:20 Т/с «На
твоєму боцi»
16:45 Х/ф «Помiчниця»
20:00 Головна тема
21:00 Велике шоу Олi
Полякової
23:00 Х/ф «Востаннє
прощаюся»
ТЕТ
06:00 ТЕТ Мультиранок
11:15 М/ф «Принцеса
Лiллiфi»
12:35 Х/ф «Регентруда»
13:45 Панянка-селянка

СТБ
07:20 Прокинься з
Ектором!
08:20 Зваженi та щасливi
10:20 Ток-шоу «Зважся!»
11:20 Т/с Мiсто закоханих
19:00 Х-Фактор
22:00 МастерШеф
НОВИЙ КАНАЛ
07:10 Таємний агент.
Пост-шоу
09:00 Lе Маршрутка

ІНТЕР
06:50 «Слово
Предстоятеля»
07:00 Д/п «Наш
Блаженнiйший»

08:00 «Шiсть соток»
09:00 «Готуємо разом»
10:00 «Корисна
програма»
11:00 Х/ф «Ласкаво
просимо, або Стороннiм
вхiд заборонений»
12:30 Х/ф «Осiннiй
марафон»
14:15 Х/ф «Будьте моїм
чоловiком»
16:00 Т/с «Плата за
порятунок»
20:00 «Подробицi»
20:30 «Крутiше всiх.
Новий сезон»
22:25 Х/ф «Про нього»
00:05 Х/ф «Любов на
асфальтi»

ICTV
07:30 Я зняв!
09:20 Т/с «Юрчишини»
10:20 Т/с «Вижити за
будь-яку цiну»
12:45 Факти. День
13:00 Дизель шоу
16:30 Х/ф «Поїздка в
Америку»
18:45 Факти. Вечiр
19:10 Х/ф «Таксi»
20:55 Х/ф «Таксi-2»
22:35 Х/ф «Таксi-5»
00:30 Х/ф «Драйвер
на нiч»
5 КАНАЛ
07:00, 08:00, 09:00, 10:00,
11:00, 12:00, 13:00, 14:00,
15:00, 16:00, 17:00, 18:00,

19:00, 21:00, 23:00, 00:00
Час новин
07:20, 11:10 Феєрiя
мандрiв
07:45, 08:50, 21:55
Актуально: Економiка.
Полiтика. Соцiум
08:15 Хронiка тижня
12:10 Олiмпiйськi iсторiї
12:30 Брифiнг речника
Мiнiстерства оборони
13:10 Невигаданi iсторiї
13:50 Навчайся з нами
15:20 Свiтла енергiя
17:15 Стоп корупцiї!
18:20, 23:15 Про вiйсько
20:00 Рандеву
21:30 Вiкно в Америку
22:05 Лiнiйка
документальних проєктiв

РІЗНЕ

Вишгород
Субота, 2 листопада 2019 року

7

Повідомлення про намір встановлення тарифів на Повідомлення про намір встановлення тарифів на
теплову енергію та послугу з постачання теплової теплову енергію та послугу з постачання теплової
енергії ПКПП «Теплокомунсервіс» для будинку,
енергії ПКПП «Теплокомунсервіс» для будинку,
що обладнаний системою автономного опалення що обладнаний системою автономного опалення
за адресою: м. Вишгород, вул. Ватутіна, 111
за адресою: м. Вишгород, вул. Шевченка, 6-а
На виконання Закону України «Про житлово-комунальні послуги», Постанови
Кабінету Міністрів України від 01.06.2011 року № 869 «Про забезпечення єдиного
підходу до формування тарифів на житлово-комунальні послуги», керуючись наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального
господарства України від 05.06.2018 року №130 «Про затвердження Порядку інформування споживачів про намір зміни цін/тарифів на комунальні послуги з обґрунтуванням такої необхідності», доводимо до відома споживачів про намір встановлення тарифів на теплову енергію та послуги з постачання теплової енергії. З метою
надання споживачам якісних послуг та забезпечення безперебійної роботи Підприємства проведено розрахунок тарифу на теплову енергію та послуги з постачання
теплової енергії відповідно до діючого законодавства.
Структура тарифу на теплову енергію та послуги з постачання теплової енергії
Показник
Матеріальні витрати, в тому числі:
природний газ
електроенергія
Витрати на оплату праці
Відрахування на соціальні заходи
Амортизація
Інші витрати
Всього операційна собівартість
Прибуток
ПДВ 20%
Тариф на теплову енергію та послуги з постачання теплової енергії з ПДВ

Грн/ Гкал
751,77
675,76
70,46
249,13
54,81
0,00
262,70
1318,41
0
263,68
1582,09

Керуючись Порядком інформування споживачів про намір зміни тарифів на комунальні послуги, враховуючи зауваження і пропозиції фізичних та юридичних осіб,
їх об'єднань, надіслані за адресою: 08292, Київська обл., м. Буча, вул. Пушкінська,
59-б, оф. 127, підлягають реєстрації та розгляду тарифи ПКПП «Теплокомунсервіс».
Строк, протягом якого від фізичних та юридичних осіб приймаються зауваження та
пропозиції, — 7 днів з дня повідомлення споживачів про намір встановлення тарифу.

ОБЕРЕЖНО!

Ботулізм

Ботулізм — це важке токсико-інфекційне захворювання, в результаті
якого відбувається ураження нервової системи.
Причини
Заразитися ботулізмом можна через
їжу і воду, а також при попаданні в організм аерозолів, що містять найсильнішу
органічну отруту ботулотоксин. Ботулотоксин також міститься в піску і грунті.
В основному зараження відбувається через вживання в'яленої, копченої та
солоної риби, рибних, м'ясних, грибних
і овочевих консервів, ковбаси і м'ясних
продуктів у вакуумній упаковці, неочищеної картоплі, наприклад, запеченої у
фользі. Відрізнити інфіковані продукти
від якісних неможливо.
Уразливі місця — це слизові оболонки дихальних шляхів і шлунково-кишкового тракту, рани, пошкоджена шкіра і
легені.
Від людини до людини інфекція не
передається.
Симптоми
Інкубаційний період протікає від декількох годин до 2-5 днів. Хвороба розвивається швидко — в середньому від
18 годин до однієї доби.
При зараженні ботулізмом спостерігається блювота, діарея, слідом здуття
живота, закреп і затримка сечовипускання. Порушується зір — в очах каламутніє або двоїться, можуть розширюватися зіниці. Хворий відчуває м'язову

слабкість, у нього відбуваються паралічі, ураження лицьового нерва. Також
симптомами ботулізму є сухість у роті,
порушення ковтання, гугнявість голосу. Зараження супроводжується підвищенням температури тіла, прискореним
диханням, тахікардією, підвищенням
кров'яного тиску, блідістю шкіри.
Важка форма хвороби може привести до летального результату. Імунітет
після перенесеного захворювання не
розвивається.
Лікування
При перших симптомах отруєння
необхідно звернутися до лікаря. Пацієнтові промивають шлунок, щоб видалити
залишки токсину. Лікують спеціальними
антитоксичними сироватками. При розладах дихання призначають штучну вентиляцію легенів.
Однак в Україні існує проблема із забезпеченням населення сироватками
від ботулізму, тому що через малий попит виробники не поспішають реєструвати ці лікарські засоби. ВООЗ і Червоний Хрест надають сироватку Україні у
вигляді гуманітарної допомоги. У Вишгородському районі захворювання на
ботулізм реєструвалось у 2018 році та в
жовтні 2019 року.
Л. А. КОНОНЕНКО,
завідувач відділення
дезінфектології
Вишгородського МРВЛД ДУ
«Київський ОЛЦ МОЗ України»

На виконання Закону України «Про житлово-комунальні послуги», Постанови
Кабінету Міністрів України від 01.06.2011 року № 869 «Про забезпечення єдиного
підходу до формування тарифів на житлово-комунальні послуги», керуючись наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального
господарства України від 05.06.2018 року №130 «Про затвердження Порядку інформування споживачів про намір зміни цін/тарифів на комунальні послуги з обґрунтуванням такої необхідності», доводимо до відома споживачів про намір встановлення тарифів на теплову енергію та послуги з постачання теплової енергії.
До теперішнього часу в м. Вишгороді для населення діяв тариф, встановлений
Постановою НКРЕКП від 09.06.2016 № 1101 у розмірі 1273,27 грн/Гкал. На даний
час тариф є економічно необґрунтований, оскільки вартість природного газу збільшено на 150 % у порівнянні з ціною, що врахована у тарифі 1273,27 грн/Гкал, прожитковий мінімум збільшено на 40 %, мінімальна зарплата зросла на 185 %, вартість електроенергії збільшено на 54 %. Зросла вартість матеріалів, ППМ, вартість
послуг сторонніх підприємств на 10-25 % у порівнянні з періодом 2016 року. Ці обставини є головною причиною перегляду та перерахунку тарифу на теплову енергію
та послуги з постачання теплової енергії.
Структура тарифу на теплову енергію та послуги з постачання теплової енергії
Показник

Грн/ Гкал

Матеріальні витрати, в тому числі:

759,54

природний газ

695,89

електроенергія

57,84

Витрати на оплату праці

341,16

Відрахування на соціальні заходи

75,05

Амортизація

0,00

Інші витрати

289,17

Всього операційна собівартість

1464,92

Прибуток

0

ПДВ 20%

292,98

Тариф на теплову енергію та послуги з постачання теплової енергії з ПДВ

1757,90

Керуючись Порядком інформування споживачів про намір зміни тарифів на комунальні послуги, враховуючи зауваження і пропозиції фізичних та юридичних осіб,
їх об'єднань, надіслані за адресою: 08292, Київська обл., м. Буча, вул. Пушкінська,
59-б, оф. 127, підлягають реєстрації та розгляду тарифи ПКПП «Теплокомунсервіс».
Строк, протягом якого від фізичних та юридичних осіб приймаються зауваження та
пропозиції, — 7 днів з дня повідомлення споживачів про намір здійснити зміну тарифу.

ПАМ’ЯТАТИМЕМО…
Пішла у небуття світла,
щира, чудова жінка —
КУВШИННІКОВА Зінаїда Федорівна.
Жахлива хвороба за лічені дні зробила її
безсилою, прикувала до ліжка. До останнього подиху вона боролася з нею.
У Вишгороді, де прожила більшу частину свого життя, Зінаїда Федорівна тривалий час працювала патронажною медсестрою дитячого відділення Вишгородської
центральної районної лікарні. На одному з
конкурсів професійної майстерності була
визнана кращою медсестрою району. Після виходу на пенсію працювала у кабінеті
довіри з дуже складним контингентом хворих. Виходжувала й кинутих батьками немовлят у Київській лікарні № 10.
Її всюди шанували за врівноваженість,
чуйне ставлення до хворих і колег, безмежну любов до дітей.
Осиротіли її рідні діти та онуки, для яких вона була взірцем порядності, кращою
порадницею і помічницею. Тим, хто знав і любив Зінаїду Федорівну, не вистачатиме її щирої посмішки, життєвої мудрості, вміння владнати справи будь-якої складності. У неї взагалі не було ворогів.
Нехай спочиває її виснажена хворобою душа у кращому світі. Царство їй небесне, вічний спокій.
Рідні та друзі

НЕДIЛЯ, 10 ЛИСТОПАДА 2019 Р ОКУ
1+1
06:45 «Українськi сенсацiї
2019»
08:00 «Снiданок.
Вихiдний»
09:00 «Лото-забава»
09:45, 10:45 «Свiт
навиворiт - 10: Бразилiя»
15:05 Т/с «Свати»
19:30 «ТСН-Тиждень»
21:00 «Танцi з зiрками
2019»
23:50 «Лiга смiху 2019»
2+2
06:00 Мультфiльми
08:10 «ДжеДАI. Дайджест
2018»
09:10 «ДжеДАI 2019»

10:10 Т/с «Звонар»
13:10 Х/ф «Спiймати i
вбити»
15:05 Х/ф «Тактична
сила»
16:55 Х/ф «Капiтан Грiм»
19:05 Х/ф «Соломон
Кейн»
21:00 Х/ф «Президент
Лiнкольн: Мисливець на
вампiрiв»
23:00 «ПРОФУТБОЛ»

15:00 Д/ц « Тайська
кухня»
15:25, 21:55 Бюджетники
17:00 Перший на селi
17:30 #ВУКРАЇНI
18:00, 19:00 Тема дня
20:05 Д/с «Левиний рик»
21:25 Розважальна
програма з Майклом
Щуром
22:25 Т/с «Окупованi»
00:00 Телепродаж Тюсо

UA:ПЕРШИЙ
07:00, 08:00, 09:00, 21:00,
23:15 Новини
10:35 Д/ц «Кухня По»
12:00 М/с «Дуда i Дада»
12:55 Х/ф «Жар-птиця»

ТРК «УКРАїНА»
07:30 Зоряний шлях
08:45 Т/с «Я теж його
люблю»
12:35 Т/с «Благими
намiрами»

17:00, 21:00 Т/с «Квочка»
19:00 Сьогоднi. Пiдсумки
з Олегом Панютою
23:00 Х/ф «Любов iз
пробiрки»
ТЕТ
06:00 ТЕТ Мультиранок
11:15 М/ф «Жовтодзьоб»
13:00 Х/ф «Казкова
країна достатку»
14:10 Панянка-селянка
17:10 Х/ф «Нiч у музеї 3.
Секрет гробницi»
19:00 Одного разу пiд
Полтавою
22:00 Одного разу в
Одесi
23:30 Х/ф «Я, Ерл i та, що

помирає»
СТБ
07:05, 13:00 Хата на тата
09:00 Прокинься з
Ектором!
09:55 МастерШеф
16:55 Слiдство ведуть
екстрасенси
18:00 Битва екстрасенсiв
20:00 Один за всiх
21:00 Я соромлюсь свого
тiла
НОВИЙ КАНАЛ
06:45, 08:45 Kids Time
06:50 М/ф «Гоп»
08:50 М/ф «Три богатирi
на далеких берегах»

10:10 М/ф «Iван царевич i
Сiрий вовк»
12:00 Х/ф «Бiлоснiжка
братiв Грiмм. Страшна
казка»
14:00 Х/ф «Сьомий син»
16:00 Х/ф «Пiрати
Карибського моря 5:
Помста Салазара»
18:40 Х/ф «Хеллбой»
21:00 Х/ф «Хеллбой 2.
Золота армiя»
23:20 Х/ф «Пагорби
мають очi 2»
ІНТЕР
08:00 «уДачний проект»
09:00 «Готуємо разом»
10:00 «Орел i решка.

Дива свiту»
11:00 «Орел i Решка.
Iвлєєва vs. Бєдняков»
12:00 «Крутiше всiх.
Новий сезон»
14:00 Х/ф «Римськi
побачення»
15:45 Х/ф «Ательє
Фонтана - сестри моди»
20:00 «Подробицi»
20:30 Х/ф «Ескадрилья
«Лафайєт»
23:15 Х/ф «Шукач води»
ICTV
07:35 Громадянська
оборона
08:30 Антизомбi.
Дайджест

09:30, 13:00 Т/с «Вiддiл
44»
12:45 Факти. День
13:20 Х/ф «Таксi-5»
15:15 Х/ф «Таксi»
17:00 Х/ф «Таксi-2»
18:45 Факти тижня
20:35 Х/ф «Таксi-3»
22:15 Х/ф «Таксi-4»
00:00 Х/ф «Нiчна
бригада»
5 КАНАЛ
07:00, 08:00, 09:00, 10:00,
11:00, 12:00, 13:00, 14:00,
15:00, 16:00, 17:00, 19:00,
21:00, 23:00, 00:00 Час
новин
07:15 Феєрiя мандрiв

07:45, 08:50, 22:00
Актуально: Економiка.
Полiтика. Соцiум
10:10 Кiно з Я. Соколовою
11:15 Vоїн - це я!
12:10 Невигаданi iсторiї
13:10 Медекспертиза
15:10, 23:15 Свiтла
енергiя
16:10 Рандеву
17:10 Особливий погляд
18:00 Час. Пiдсумки
тижня з Анною
Мiрошниченко
19:25 Стоп корупцiї!
21:40 Час-Time
22:05 Лiнiйка
документальних
проєктiв
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ПАНОРАМА

Вишгород
Субота, 2 листопада 2019 року

Діти — воїнам
Напередодні Дня захисника
України учні 4-Д класу Вишгородської спеціалізованої школи «Сузір’я» (керівник Людмила Корнієнко) принесли квіти
вдячності до пам’ятника Героям
Небесної Сотні та загиблим воїнам АТО, вшанували пам’ять
про них хвилиною мовчання.

«Helloween Cup-2019»

Діти мали нагоду побесідувати із заступником районного
військового комісара майором
Сергієм Тригубом, котрий розповів про свою службу на Сході
України. Учні привітати гостя зі
святом та передали свої малюнки воїнам, які сьогодні боронять Україну.

ЩО СЛІД ЗНАТИ ПРО ХВОРОБУ
На превеликий жаль, проте досить очікувано (через низький рівень охоплення щепленнями) в
Україні почали хворіти на дифтерію.
Зафіксовано вже четвертий підтверджений випадок.
ЗВІДКИ береться ДИФТЕРІЯ?
Збудник дифтерії — коринебактерія — може зберігатися у зовнішньому
середовищі до 15 діб. Передається повітряно-крапельним шляхом, рідше —
через предмети побуту, якими користувався хворий. Інкубаційний період
захворювання — від 3 до 10 днів.
ЯКІ СИМПТОМИ ХВОРОБИ?
Перші симптоми дифтерії нагадують
ангіну: підвищення температури, біль у
горлі, ускладнення дихання та ковтання, осиплість голосу. Одна із головних
ознак — наліт на уражених інфекцією
органах, зазвичай — мигдалинах.
Перші 2-3 дні захворювання наліт —
білого кольору, але з часом стає сірим
або жовто-сірим. Якщо хворий спробує
його видалити — утвориться рана, яка
почне кровоточити, але через деякий
час на цьому місці знову з’явиться сіробілий наліт.
При дифтерії з’являється специфічний запах з рота, збільшуються лімфатичні вузли та набрякає слизова оболонка носоглотки.
ЯКІ УСКЛАДНЕННЯ ВИКЛИКАЄ
ДИФТЕРІЯ?
Хвороба може призвести до блокування дихальних шляхів, міокардиту

26 жовтня у спортивній залі Вишгородської районної КДЮСШ відбулась відкрита першість ВР КДЮСШ
з художньої гімнастики «Helloween
Cup-2019». Організатори змагань
— тренери-викладачі ВР КДЮСШ
та батьки наших юних вихованок —
створили справжнє шоу.
Вони об’єднали химерних персонажів хелоуіну з юними чарівними гімнастками. А також створили відповідні
умови для дійства: яскраво оформили
сцену, трибуни для глядачів, підготували костюмоване шоу. Молодці!
У змаганнях взяли участь команди
з різних куточків Київщини: Василькова, Миронівки, Білої Церкви, Києва та
ін. — близько 160 учасниць. Поважні
гості свята — секретар Вишгородської
міської ради Тетяна Бражнікова, голова
благодійного фонду Роман Буковський,
міський депутат Сергій Жадан та й усі
глядачі — були просто в захваті від шоу.
Як завжди, добре виступили наші вихованки, які вибороли багато призових
місць.
Вишгород на найвищому рівні провів змагання і тепло, гостинно прийняв команди гімнасток Київщини.
Іван КАРПИНА, заступник директора ВР КДЮСШ

В Україні — дифтерія
(пошкодження серцевого м’яза), ураження нервової системи (параліч дихальних м’язів), інфекційно-токсичного
шоку, нефрозонефриту.
ЯК ЗАХИСТИТИСЬ?
Єдинний спосіб профілактики —
вакцинація. І щеплюватись потрібно не
тільки дітям, а й дорослим!
Для профілактики дифтерії використовують комплексну вакцину. Тобто
захистить вона не тільки від дифтерії,
а й від кашлюка та правця (АаКДП,
АКДП), або ж від дифтерії і правця
(АДП, АДП-м).
Згідно з національним Календарем
профілактичних щеплень, для вакцинації дітей проти дифтерії, кашлюку,
правця на першому році життя можуть
використовуватися вакцини як із ацелюлярним (АаКДП), так і з цільноклітинним (АКДП) кашлюковим компонентом. Вони використовуються для
щеплення дітей до 6 років 11 місяців 29
днів.
Вакцинація АКДП (АаКДП) здійснюється у 2 місяці (перше щеплення), 4 місяці (друге щеплення), 6 місяців (третє
щеплення). У 18 місяців проводиться
ревакцинація.
Ревакцинацію проти дифтерії та
правця у 6 років проводять анатоксином дифтерійно-правцевим (далі
— АДП), наступну у 16 років — анатоксином дифтерійно-правцевим зі
зменшеним вмістом антигену (далі —
АДП-М).

Вважати недійсною втрачену будинкову книгу
(адреса: с. Демидів, вул. Фастова, буд. 24, кв. 20),
видану Демидівською сільською радою на ім’я Катерини Антонівни ВДОВІНОЇ. Книга була дійсна до
2018 року
Вважати недійсним втрачене посвідчення
інваліда війни 2 групи, серія E № 032855, видане 21.12.2017 р. на ім’я Надії Григорівни
ПОПКО

e-mail: ngvyshgorod@gmail.com

ПРОТИПОКАЗАННЯ
ДО ВАКЦИНАЦІЇ
Традиційно вакцинацію не проводять, якщо: гостре захворювання, що
супроводжується вищою за 38,5 °С
температурою; була серйозна алергічна реакція на попередню дозу вакцини
чи є алергія на один із компонентів вакцин; проводиться хіміотерапія, вживаються великі дози стероїдних гормонів;
при важкій імуносупресії (IV стадії ВІЛінфекції).
Вагітні, а також жінки, які годують
грудьми, можуть вакцинуватися.
ВАРТІСТЬ ВАКЦИНУВАННЯ
Вакцинація у комунальних закладах охорони здоров’я проводиться безкоштовно.
Слід записатися на прийом до сімейного лікаря/терапевта, з яким
укладена декларація. Під час консультації ви зможете поставити необхідні
запитання про вакцини та щеплення,
а також повідомите про реакцію на попередні щеплення, алергію на ліки чи
їжу та курси/терапії, якщо ви їх проходите (хіміотерапія, гормональна тощо).
Після цього отримаєте направлення на
щеплення і вакцинуєтеся.
УВАГА: Мешканці, які не встигли
укласти декларацію з сімейним лікарем, також зможуть вакцинуватись.
Тел: (04596) 25-444, реєстратура
сімейної медицини.
Детальніше — на офіційному
сайті http://vyshgorod.cpmsd.org.ua/

Вважати недійсною печатку, видану Громадській
організації садового товариства «Надія», ідентифікаційний код 26313788, у зв’язку з помилковою
інформацією, а саме: не вказано Вишгородський
район

Пропоную роботу
ОХОРОННИКУ НА АВТОСТОЯНЦІ.
Тел: (096) 928-87-10

ЗНІМУ/КУПЛЮ ЖИТЛО У ГОСПОДАРЯ. Тел: (073) 505-80-80

Âèøãîðîä

ХУДОЖНЯ ГІМНАСТИКА

ДЕНЬ ТРЕНЕРА

Ці фахівці
заслуговують
на повагу
30 жовтня щороку в Україні відзначають День тренера — неофіційне свято спортивних тренерів. Уперше ця ідея
з'явилася в 1999 році у представників
Федерації спортивної та художньої гімнастики України.
Справжній тренер: який він? Він допомагає досягати спортивних результатів,
вчить ставити цілі і вперто йти до них,
виховує силу волі, відповідальність, командний дух, пунктуальність, зібраність,
стежить за здоров'ям, режимом, харчуванням, сном своїх підопічних. Ця людина
відчуває їх настрій, вміє вчасно підбадьорити, завжди підтримає і зрозуміє.
Від міської ради з професійним святом
я привітав тренерів Ганну Головаченко, Віталія Клименка, Сергія Малініна, Дмитра
Демченка та Олексія Касьянова.
Трохим ІВАНОВ,
заступник міського голови

Київський м’ясокомбінат
закуповує ВРХ, коней та дорізи.
Тел: (068) 867-24-91

Підприємство запрошує на роботу
Довідки за тел:
ОФІС-АДМІНІСТРАТОРА — з/п 8000 грн,
(044) 496-28-88
ПРОДАВЦЯ-КОНСУЛЬТАНТА — з/п 8000 грн + %,
оператора верстатів з ЧПК — з/п 14000 грн (графік 2/2).

ПРОПОНУЄМО РОБОТУ У ВИШГОРОДІ. На неповний робочий день (пн-пт) ПОТРІБНІ
РОЗКЛЕЮВАЛЬНИКИ ОГОЛОШЕНЬ! Заробітна плата договірна. Тел: (050) 980-48-65

Директор, відповідальний за друк Телефон для довідок та замовлення реклами: (063) 26-23-255
Не всі думки авторів можуть збігатися з позицією редакції. Листування з читачами лише на стоТОВ «Газета «Вишгород»
рінках газети. Матеріали без зазначення автора, адреси і контактних даних не розглядаються. За
— Вікторія Шмигора
точність та правдивість фактів відповідальність несе автор.

Свідоцтво про реєстрацію КІ № 1746
від 23.01.2019 року Адреса: 04073,
м. Київ, вул. Сирецька, буд. 38.
Надруковано у «МЕГА-ПОЛІГРАФ»
Київ, вул. Марка Вовчка, 12/14.
Наклад 10 000 примірників

