Сердечно вітаю православних християн, усіх вишгородців
зі Світлим Христовим Воскресінням!
Великдень — це свято любові і відродження, символ нашого спасіння.
В цей день ми разом молимо Бога наповнити наші серця світлом і радістю.
Сьогодні ми найбільше прохаємо Всевишнього захистити Україну, зупинити кровопролиття
і дарувати нам щастя та впевненість у майбутньому.
Бажаю всім нам терпіння і віри у власні сили.
Бажаю всій вишгородській громаді миру, достатку і злагоди.
Христос Воскрес!
Ваш Віктор РЕШЕТНЯК
Вишгородський міський голова
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«Головний пріоритет — припинення корупційних схем у районі»
Розпитувала Марина КОЧЕЛІСОВА
ФОТО — Андрій МАКСІМОВ, «Вишгород»

Призначення нового голови Вишгородської райдержадміністрації відбулося у два
останні дні минулого робочого тижня. Під
час оперативної наради в п’ятницю Олександр Горган уже сформував десант для
районної толоки у Сухолуччі. Майже всю
суботу провів у Вишгородській центральній
районній лікарні: спілкувався з медиками і
пацієнтами у відділеннях, усе занотовував
сам, не скидаючи на помічників.
Четвер, друге квітня, представлення громаді, дубль перший: у повній залі (великій)
адмінбудинку сорокарічний Олександр Горган
вітається: «Слава Ісусу Христу» і розпочинає
свою державну кар’єру прилюдною присягою
держслужбовця. Далі — розповідь про себе
(акцент: у 1988-му став членом Спілки Незалежної Української Молоді, за що батько
13-річного патріота був звільнений з роботи) та
визначення пріоритетів.
Програма-мінімум — утримати досягнутий у районі рівень, програма-стандарт —
розв’язати проблеми, з якими новий голова
РДА вже встиг ознайомитися. Для досягнення
результату і подолання корупції робить ставку на тотальну прозорість: у кабінеті голови
відеокамери будуть здійснювати безперервну
онлайн-трансляцію всіх подій в Інтернет, всі підписані рішення відразу оприлюднюватимуться.
Принагідно Олександр Горган зазначає, що
досвід роботи у Вишгородській міськраді був
для нього дуже важливим, дякує наставникам
— міському голові Віктору Решетняку та секретарю міськради Марії Решетніковій і додає: «У
Вишгороді все гаразд, доки міський голова —

Біографія

О. Горган

Олександр Любомирович народився 5 листопада 1975 року в місті Калуші Івано-Франківської області в родині лікарів (мати — терапевт,
батько — судмедексперт).
Має вищу освіту. 1997 року закінчив з відзнакою Київський Національний університет
ім. Тараса Шевченка (юридичний факультет).
У 2001 році проходив навчання у Сполучених
Штатах Америки за програмою The International
Visitor Leadership Program (IVLP) на запрошення
Федерального уряду США. Вільно володіє англійською.
У 1995 році став співзасновником АТ «Юридична фірма «Юстиніан». Із 2002 року і до
останнього часу — адвокатська практика. Із
2011 року — директор КП «Київський водний

Віктор Решетняк».
П’ятниця, третє квітня, представлення
громаді, дубль другий: велика зала адмінбудинку знову заповнена; новопризначеного
представляє голова Київської облдержадміністрації (саме він подав Президенту кандидатуру Олександра Горгана на посаду голови
ВРДА). Володимир Шандра розповідає про
перевиконання обласного бюджету, ґрунтовно
торкається об’єднання громад (переваг і ризиків), соціального захисту (системи субсидій),
надання адміністративних послуг, допомоги
Світового банку та грантів під реальні проекти.
Губернатор відповідає на запитання громадян
щодо соціальної інфраструктури (тарифи, забудова, дитсадки, школи, дороги та мережі), з
вимогами й претензіями обіцяє розібратися та
надає слово голові РДА.
Олександр Горган ділиться особистим (як
виносив пораненого Героя Небесної Сотні і
підібрав пластиковий хрестик, який став для
нього перевіркою, тестом — чи виправдає довіру людей); каже, що бачить розвиток Вишгородщини у виконанні програм та співпраці з
місцевим самоврядуванням, а також розраховує на допомогу кожного громадянина. Голова
райради Ірина Побідаш висловлює щире сподівання на співпрацю: треба надолужити втрачене за рік протистояння між РДА та райрадою.
Олександр Горган мешкає неподалік —
на столичній Оболоні, тренуватися чи не щодня приїздить саме у Вишгородський район.
Бігові тренування — на набережній Вишгорода, велосипедні — в районні Сухолуччя. Щодо
інтерв’ю домовляємося на понеділок. Отож…
— Олександре Любомировичу, Ви були
депутатом Вишгородської міської ради попереднього скликання. Як Вам тоді працюстадіон».
У 2005-2010 рр. — депутат Вишгородської
міської ради п’ятого скликання («Пора»). Із
2000 року і дотепер — президент ВМО «Молодь
проти корупції» та ГО «Інститут проблем тероризму, корупції та організованої злочинності».
Засновник і почесний президент Асоціації
молодих донорів України. Нагороджений орденом «За заслуги» ІІІ ступеня, почесною грамотою Верховної Ради України. Лауреат премії
Кабінету Міністрів України.
У 2014 році на чемпіонаті Європи з триатлону (Франкфурт-на-Майні, ФРН) отримав титул
«Ironman» — за успішне подолання дистанції
«Ironman Triathlon» (безперервне виконання
етапів: плавання — 3,8 км, велоетап — 180 км,
біг — 42,2 км).
Одружений. Виховує двох синів та доньку.

Пряма мова
валося?
— Було складно. Відчув, що значить бути
одинаком, який не може вплинути на остаточне рішення. Я виступав категорично проти виділення земельних ділянок, якщо новобудови
не були збалансовані соціальними об’єктами
(садками, лікарнями, школами, парковками).
На жаль, вся дозвільна система працювала у
ручному режимі.
— На якому рівні?
— На всіх.
— Але ж місто лише виділяло ділянку, а
де бути дитсадку, школі тощо — визначали
інші структури…
— Це була замкнута система взаємоінтегрованої корупції. Щоб побудувати, людина
мусила платити хабар. І тепер чиновницька
інерція гальмує нові ідеї, видачу документів. До
мене вже є звернення з Ясногородки — люди
не можуть отримати земельні акти.
— Та ж кілька років тому їх роздавали
масово!..
— Так, роздали понад 27 тисяч земельних
актів, була на те політична воля.
— Яку ж систему треба створити, щоб у
громади були реальні важелі впливу? Яким
бачите майбутнє Вишгорода як самостійної
одиниці у рамках адмінреформи?
— Закон про об’єднання територіальних
громад надає їм можливість ефективніше використовувати ресурси і водночас накладає
відповідальність — тому що вони фактично
отримують статус населених пунктів обласного підпорядкування. Минулого тижня зустрічався з мером — і він висловив своє бачення,
з ким і як об’єднуватися. Вважаю, що останнє
слово — за громадами, а державна влада має
погодитися на рішення громад, у будь-якій кон-

Христос воскрес! Воскресне Україна
Офіційний сайт міськради: www.вишгород.com.ua

фігурації.
— За Вашої каденції міським депутатом Ви написали кілька проектів стосовно
благоустрою (зони відпочинку, правила дотримання тиші) — тоді їх не розглянули, але
вони були враховані пізніше, у регуляторних актах і Положеннях…
— …Під час п’ятої каденції було прийнято
регламент, міські програми у новому форматі
(і серед них освітні і оздоровчі — за новими методиками у дошкільних навчальних закладах),
з’явилися фізкультурне управління, міський
центр творчості «Джерело», танцювальний ансамбль «Клерико», з новими силами запрацював оркестр «Водограй»…
Та найголовніше — депутатський корпус
повернув місту понад 4 тис. га землі, все — в
інтересах міської громади.
— На презентації перед громадою Ви
оголосили, що всі проекти рішень (земля,
майно, кошти) будуть оприлюднюватися в
Інтернеті. Чи ви готові поставити відеокамери і на своє особисте життя? Є чутки, що
скоро переїдете до нас.
— Поки що мешкаємо у Києві. Моя родина
володіє кількома будинками у районі. Будували
на продаж. Тепер вивчаю економічну доцільність: продати чи самим переїхати і жити?
Наголошую: ці будинки введені в експлуатацію до того, як я став головою РДА, на земельних ділянках, по яких державні акти були
видані багато років тому… Ні на рівні бізнесу,
ні на рівні будівельних проектів у мене ніяких
особистих інтересів у районі немає. Люди мають це розуміти.
— Кілька слів про Вашу родину.
— Народився у родині лікарів. Сім’не була
нужденною, мої батьки — працьовиті фахівці,
запитані в усі часі (батько — судмедексперт,
мама — терапевт). Після розпаду СРСР скористалися періодом роздачі кооперативних
кредитів, не побоялися взяти кредити.
Гроші були конвертовані у валюту — тоді
долар і карбованець дорівнювалися. У Західній Україні трохи краще розумілися на цінності
твердої валюти і були більш готовими до змін,
ніж в інших регіонах.
Батько вийшов на пенсію, коли мені було
25. Переїхав до мене в Київ і почав займатись
нерухомістю в столиці. Успішно працював на
ринку землі і будівництва у Києві — у період
будівельного буму. Зараз йому 75, і він повернувся у рідний Калуш.
Далі — на стор. 8

Есклюзивне інтерв’ю
із Василем Яковенком
Читайте у наступному номері
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Децентралізація і адмінреформа

Вишгород

Село і місто — разом і на рівних

Громадське обговорення

5 березня 2015 року набув чинності Закон України «Про добровільні об’єднання громад». Цей документ відкриває шлях до децентралізації
влади, а значить — до структурних змін в управлінні державою. Чому децентралізація така важлива для України?
Марія РЕШЕТНІКОВА,
секретар Вишгородської міськради
VI скликання
ьогодні ми маємо в державі повну
залежність територій від центру, розбалансовану систему місцевого самоврядування, слабкі громади, деградацію
сільської місцевості, неефективне витрачання
ресурсів, неможливість повністю розмежувати
повноваження.
Переважна більшість громад України, МАЮЧИ ПРАВО вирішувати питання місцевого значення, неспроможна це робити через брак власних коштів, недостатність кваліфікованих кадрів,
відсутність необхідної інфраструктури.
Враховуючи європейський та наш історичний досвід, реформа місцевого самоврядування
передбачає об’єднати (укрупнити) територіальні
громади.
Зараз в Україні — понад 12 000 громад, після
проведення реформи орієнтовно їх буде 750.
Прийнятий Закон України «Про об’єднання
громад» дає старт цим процесам.
Об’єднання громад як ключовий елемент реформи має бути здійснено до чергових місцевих
виборів, що відбудуться в жовтні 2015 року. Нові
ради, обрані вже в консолідованих громадах,
отримають нові повноваження та суттєві ресурси.
Укрупнення територій громад не може бути
довільним, воно має свої логічні межі. Відстань
від центру громади до її найвіддаленішого населеного пункту має бути такою, щоби в екстрених

С

випадках її не довше, ніж за 30 хвилин, могли
подолати пожежна команда, швидка допомога,
поліцейський патруль.
А тепер конкретніше про те, для чого потрібна децентралізація (див. блок 1)
Важливо, що розподіл повноважень органів
місцевого самоврядування відбуватиметься згідно з принципом субсидіарності (він став частиною Прав Європейського союзу як один з основних механізмів стримування централізації). А це
означає, що завдання вирішуватимуться на
тому рівні, де це найбільш можливо, найбільш
наближено до людей і де найбільш ефективно.
Ось як можуть змінитися повноваження
місцевого самоврядування та державних органів в громадах. (див. блок 2)
Зміниться і система доходів об’єднаних
відповідно до закону та перспективного плану громад. (див. блок 3)
Основним принципом формування нових
громад буде їх формування на базі центрів економічної активності. Таких центрів у нашому районі декілька і безперечним лідером серед них в
силу багатьох обставин є м. Вишгород.
Усвідомлюючи свою роль і відповідальність
в цих процесах, громада міста готова до моделювання можливих конфігурацій об’єднання громад.
Міський голова В. Решетняк вийшов з попередньою пропозицією щодо об’єднання деяких
суміжних з містом сільських громад. Просимо
долучатися до громадського обговорення.

Ось як можуть змінитися повноваження місцевого
самоврядування та державних органів у громадах
Розподіл повноважень згідно з принципом субсидіарності.
ОРГАНИ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ отримають необхідні кадрові та фінансові ресурси і інфраструктурний потенціал для належного виконання повноважень,
власних та делегованих, що у свою чергу дасть змогу:

А тепер конкретніше про те, для чого потрібна децентралізація
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Зміниться і система доходів, об’єднаних відповідно до закону
та перспективного плану громад
— 1,5 % коштів від використання (реалізації)
частини виробленої продукції, що залишається у
власності держави відповідно до угод про розподіл продукції, та/або коштів у вигляді грошового
еквівалента такої державної частини продукції
на території громад, де знаходиться відповідна
ділянка надр (газ, нафта)
— 55 % коштів від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення або
прав на них, що перебувають у державній власності до розмежування земель державної і комунальної власності.
Податки:
— 60% податку на доходи фізичних осіб
— 25 % екологічного податку
— 5% акцизного податку з реалізації підакцизних товарів
— 100% єдиного податку
— 100% податок на прибуток підприємств та
фінансових установ комунальної власності
— 100% податку на майно (нерухомість, земля, транспорт).
Інші доходи:
— різноманітні трансферти (базова дотація,
медична та освітня субвенції, інші субвенції, капітальні трансферти)
— власні надходження бюджетних установ
— цільові та добровільні внески підприємств,
установ, організацій і громадян до місцевих фондів охорони навколишнього природного середовища; надходження з інших цільових фондів
— надходження в рамках програм допомоги
і грантів міжнародних фінансових організацій та
Європейського Союзу
— кошти пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту
— кошти від відчуження комунального майна
та від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення або прав на них
— дивіденди (дохід), нараховані на акції
(частки, паї) господарських товариств, у статутних капіталах яких є комунальна власність

Децентралізація зосередить також послуги підрозділів
ДЕРЖАВНИХ органів у громадах. А це:
— виплата пенсій, субсидій, забезпечення пільгами
— контроль санітарного та епізоотичного стану
— казначейське обслуговування
— реєстрація актів цивільного стану.
Державні органи, що замінять районні державні адміністрації, наглядатимуть за дотриманням органами місцевого самоврядування Конституції і законів України.

Блок 3

Це виглядатиме наступним чином.
Збори та інші платежі:
— державне мито
— плата за надання адміністративних послуг;
адміністративні штрафи та штрафні санкції
— збір за місця для паркування транспортних
засобів
— туристичний збір
— плата за ліцензії та сертифікати на певні
види господарської діяльності
— надходження від орендної плати за користування майновим комплексом та іншим майном,
що перебуває в комунальній власності
— рентні плати за користування надрами (в
тому числі для видобування корисних копалин),
за спеціальне використання води та водних
об’єктів, лісових ресурсів
— орендна плата за водні об’єкти (їх частини)
— плата за розміщення тимчасово вільних
коштів місцевих бюджетів (банківські депозити)
— концесійні платежі щодо об’єктів комунальної власності
— 80 % коштів, отриманих підприємствами,
установами та організаціями, що утримуються
за рахунок бюджетів об’єднаних територіальних
громад за здані золото, платину, метали платинової групи у вигляді брухту і відходів, дорогоцінне каміння, і 50 % коштів за здане ними у вигляді брухту і відходів срібло
— 75 % коштів від відшкодування втрат
сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва
— 50 % грошових стягнень за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок
господарської та іншої діяльності
— 10 % вартості питної води від суб’єктів підприємницької діяльності, які здійснюють реалізацію питної води через системи централізованого
водопостачання з відхиленням від відповідних
стандартів
— плата за надання місцевих гарантій

— планувати розвиток громади та формувати бюджет
— економічно розвиватись, залучати інвестиції, розвивати підприємництва
— управляти земельними ресурсами, надавати дозволи на будівництво, приймати
будівлі в експлуатацію
— розвивати місцеву інфраструктури: утримувати та будувати дороги; водо-, тепло-, газопостачання і водовідведення та благоустрій території
— надавати житлово-комунальні послуги (теплопостачання і водовідведення,
управління відходами, утримання об’єктів комунальної власності)
— утримувати вулиці і дороги на території громади
— організовувати пасажирські перевезення на території громади
— громадська безпека силами муніципальної поліції
— пожежна охорона.
ДЕЛЕГОВАНІ
— соціальну допомогу через територіальні центри (в громадах)
— адміністративні послуги через центри їх надання (в громадах)
— управління школами та дитсадками
— первинну медичну допомогу
— утримання та організацію роботи Будинків культури, клубів, бібліотек, стадіонів,
спортивних майданчиків.

Блок 2

3

послуг і утримання місцевої інфраструктури
(доріг, громадського транспорту, систем тепло-,
водопостачання тощо).
— По-четверте, аби позбавитися зазіхання Росії на створення нової російськомовної імперії за участі України.
Адже децентралізовану країну не можна інтегрувати в тоталітарну систему та складно її
федералізувати (свого часу навіть імператор
Наполеон не зміг інтегрувати децентралізовану
Швейцарію у нову французьку імперію).
— По-п’яте, щоб отримати міжнародну фінансову допомогу та врятувати
Україну як державу. Україна лише в
2015 році потребує 15 млрд доларів (300 млрд
грн), щоб збалансувати бюджет держави (саме
на таку суму податкові доходи не покривають
сьогоднішні мінімальні видатки).

Блок 1

— По-перше, щоб жителі громад отримували послуги: соціальні (субсидії,
соцдопомогу, допомогу по безробіттю,
інші), адміністративні (доступ до реєстрів прав
власності, видачу та заміну паспортів, інші) та
комунальні наближено до місця проживання.
— По-друге, щоб громади змогли отримати у своє розпорядження основний
ресурс місцевого самоврядування
– землю, права на встановлення місцевих податків і зборів, достатніх для виконання власних
повноважень та стимулювання економічного
розвитку в громадах з метою створення нових
робочих місць.
— По-третє, щоб можна було об’єднати
фінансові, майнові та інтелектуальні
ресурси консолідованої громади для
покращення якості освітніх, медичних та інших

— повернення кредитів, наданих з місцевих бюджетів: індивідуальним сільським
забудовникам; молодим сім’ям та одиноким молодим громадянам на будівництво
(реконструкцію) та придбання житла, а також пеня і відсотки за користування ними
— кошти від реалізації безхазяйного
майна, знахідок, спадкового майна
— частина чистого прибутку (доходу)

комунальних унітарних підприємств та їх
об’єднань, що вилучається до бюджету
— місцеві запозичення
— кошти від повернення кредитів, наданих з відповідного бюджету, та відсотки,
сплачені за користування ними
— кошти, отримані в процесі здійснення державних закупівель
— інші доходи.

Вишгород
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На горизонті — вишгородська об’єднана громада
Сьогодні знову реформа на часі. Це тест для нинішньої влади
Микола ПРАВОБЕРЕЖНИЙ
Про
адміністративно-територіальну
реформу в Україні вперше заговорили
за часів Президента В. Ющенка. Ми ще
пам’ятаємо, як віце-прем’єр Р. Безсмертний переконував усіх в її ефективності. Але
тоді реформа не пішла. Суспільство так і не
зрозуміло ні мети, ні доцільності радикальних перетворень. Але найголовніше те, що
в тодішньої правлячої еліти не вистачило
достатньої політичної волі.
Її чекають як пересічні українці, так і Європа. Яке ж місце у ході реформи посідатиме
наш Вишгород, і чого очікувати в найближчий
період?
У районній схемі Вишгород є найбільшим
центром економічної активності. Саме це місто вже впродовж 43 років є адміністративним
центром Вишгородського району. За цей період було напрацьовано стійку систему адміністративних функцій, налагоджено мережу
надання соціально-культурних послуг. Як
центр економічної активності Вишгород привабливий для працевлаштування мешканців
прилеглих сіл, має відповідну бюджетну інфраструктуру. Таким чином напрошується висновок, що в умовах децентралізації влади
Вишгород був, є і залишається найбільшим
центром економічної активності в нашому регіоні, а отже — потенційним центром новоствореної громади.
Одна із моделей створення дієздатної територіальної громади в нашому районі — є
місто Вишгород з лівобережними селами:
Хотянівкою і Осещиною, Новосілками та Лебедівкою. Вплив Вишгорода на ці населені
пункти дуже великий. Передусім, це трудові
зв’язки. Велика кількість сільських жителів
працює у місті. Їх щоденна міграція до Вишгорода і в зворотньому напрямку становить
декілька сотень чоловік. У зв’язку з розвитком
міста відповідно розвивається і ринок робочих
місць. Це означає, що трудові ресурси навколишніх сіл будуть задіяні ще більше в соціально-економічній сфері м. Вишгорода.
На поточний період населення Хотянівки
становить (на 01.01.2015 р.) 622 мешканці,
Осещини — 189, Новосілок — 518, Лебедівки
— 1085 мешканців. Усього — 2414 осіб. Але,
як свідчить статистика, демографічна ситуація в цих населених пунктах має тенденцію до
зростання. Отже питання працевлаштування
людей залишається як і раніше на порядку
денному.
Якщо питання формування дієздатності
територіальної громади розглядати в економічному, історичному та культурному розрізах, то варто зазначити, що м. Вишгород і вищезгадані села єднає справді спільна історія.
Вишгородщина — це колиска слов’янського
етносу.
Тисячоліттями по обох берегах Дніпра проживали племена полян, на лівобережжі вверх
по Десні вони межували з чернігівськими
в’ятичами. За княжої доби з утворенням держави Київська Русь ці зв’язки значно зміцніли.
Попри широку водну перешкоду, розвивалися
торгівля і ремесла. Єдиними були й фольклорно-етнографічні традиції.
До речі, транспортний зв’язок княжого граду з лівобережжям існував ще з ХІІ століття.
Саме від Вишгорода, від Ольжиної гори було
побудовано перший на Русі міст через Дніпро.
Цим стародавнім шляхом поєднувалося не
лише Придесення, й усе Чернігівське князівство, фіно-угорські землі на території ниніш-

ньої Московщини.
Друге життя, точніше — друге дихання,
як Вишгород, так і лівобережні села отримали після будівництва Київської ГЕС. Гребля
надійно з’єднала береги Дніпра, а головне —
інтегрувала населення придеснянських сіл в
економіку Вишгорода і Києва.
Моделюючи дієздатну територіальну громаду, варто взяти до уваги і той факт, що нове
адміністративне утворення вже базується на
певних традиціях. Так, свого часу існував Нижчедубечанський район Київської області. Тобто, адміністративно всі вищезгадані населені
пункти входили до складу однієї області, що
значно спрощує процес єднання.
Майбутню об’єднану громаду вже сьогодні єднають багато спільних факторів. Наприклад, національний і мовний аспекти. Так, у
Вишгородському районі проживає 66 відсотків
українців, 4,8 — росіян, 0,4 — білорусів, 0,1 —
поляків, вірменів та інших національностей.
Українською мовою розмовляє 64,7 відсотка
населення. Тобто, великих мовних відмінностей, які б впливали на об’єднавчі процеси, немає.
Наступний об’єднавчий фактор — це
спільна для громад релігія. Абсолютна більшість жителів Вишгорода, Хотянівки, Осещини, Новосілок і Лебедівки є православними
християнами. Інша частина жителів сповідує релігію протестантських церков, іудаїзм, є
католики, мусульмани тощо. Отже, об’єднану
громаду на конфесійній основі цементуватиме
найпоширеніша релігія — православ’я.
Попередній аналіз можливості формування дієздатної громади засвідчив, що оптимальна зона впливу центру громади, а в даному випадку це м. Вишгород — в межах 10-15
кілометрів. Що ми маємо по відстані до сіл?
Скажімо, від адмінбудинку на пл. Т. Шевченка
у Вишгороді до приміщення сільської ради Хотянівки відстань — 8,2 км. До Осещини — 6,2
км, до центру Новосілок — 11, до Лебедівки
— 20 км. У випадку об’єднання доцільно буде
організувати автобусний маршрут між містом і
селами. Скажімо, у цьому випадку жителю Хотянівки буде достатньо 23-х хвилин, щоб дістатися центра Вишгорода (з усіма зупинками).
Варто звернути увагу на ще один суттєвий
момент об’єднавчого процесу. Це — надання
послуг за так званим принципом часової доступності. Мається на увазі час, за який доїде
до населеного пункту карета швидкої допомоги, пожежний автомобіль. Так, якщо врахувати швидкість машини медичної допомоги
(90 кілометрів на годину), то вона приїде з
Вишгорода до найвіддаленішої Лебедівки за
12 хвилин, а в найближчій Хотянівці буде за 5
хвилин. Не виникне проблем і з перевезенням
дітей — шкільними автобусами до навчальних
закладів.
Важливим фактором моделі ефективної
громади є і те, що всі населені пункти поєднані з центром — Вишгородом хорошими дорогами. Отже, в майбутньому громаді не доведеться фінансувати будівництво нових шляхів
сполучення, а лише підтримувати існуючі у задовільному стані.
Не менш важливим питанням є і визначення меж громад. Тут бажано враховувати і
особливості рельєфу, а головне — максимально зберегти території існуючих сільських рад.
Топографія майбутньої об’єднаної громади
дозволяє здійснювати вирівнювання меж. Наприклад, між Лебедівкою і Нижчою Дубечнею,
яка, очевидно, буде відноситися до сусідньої
Воропаївської громади.

Весняний прорив
Знай наших!

Наприкінець, про найважливіше — фінансове забезпечення. Потужний економічний
потенціал Вишгородщини дозволяє прогнозувати, що новостворена територіальна громада
буде самостійною і самодостатньою. Передбачається і державна підтримка у вигляді субвенцій на формування інфраструктури. Орієнтовно на бюджет консолідованої громади
зараховуватиметься 60 % податку на доходи з
фізичних осіб та надходитиме базова дотація
з держбюджету.
Також буде впроваджено законом інститут старост. Тобто, староста буде обиратися у селі рішенням місцевої ради на строк її
повноважень. Цей староста представлятиме

Лідія ЧЕРТКОВА
ФОТО – Сергій ВІНІЧЕНКО, спеціально для «Вишгорода»

Людина, яка насправді хоче чогось досягти, –
обов’язково це зробить, попри будь-які перешкоди і
труднощі. Так і каратисти з Вишгородщини разом зі
своїми тренерами Олександром Чертковим, Іваном
Голтвенком i Євгенієм Осадчим — впевнено та цілеспрямовано йшли до своєї мети.
4 квітня у м. Києві відбувся чемпіонат України з кіокушинкан карате серед дітей, юніорів та дорослих. Ці
змагання були відбірковим етапом на чемпіонат Європи
серед дорослих у Берліні (відбудеться наприкінці травня)
та чемпіонат світу серед дітей та юніорів у США (відбудеться на початку грудня у Нью-Йорку). Тому і були вони
такі важливі і довгоочікувані!
Наші спортсмени завзято готувалися до цих змагань: було по п’ять тренувань на тиждень! 31 каратист з
м. Вишгорода та Вишгородського району (смт Димер, с.
Гаврилівка, с. Нові Петрівці) взяли участь у чемпіонаті.
Впевненість у собі, підтримка один одного, батьків і
тренерів, загартованість спортивного духу дали чудові

інтерес мешканців села у виконавчому органі
об’єднаної територіальної громади. Він також
братиме участь у підготовці бюджету територіальної громади, а саме в частині, що стосуватиметься фінансування програм відповідного
села.
Оптимізація роботи апаратів сільських
рад дозволить вивільнити кошти, які можна
спрямувати на придбання шкільних автобусів,
комп’ютеризацію шкіл та поліпшення матеріально-технічної бази бюджетних установ. До
речі, новостворені громади матимуть право
формувати свою мережу бюджетних установ
для забезпечення населення якісними послугами.

результати: 12 перших місць, 4 — других та 3 — третіх.
Таким чином збірна команда Вишгородського району виборола перше командне місце на чемпіонаті
і отримала статус кращої команди в Україні! Вітаємо
громадську організацію «Київська обласна федерація
Кіокушинкан карате-до Ренмей» та СКОК «Комета» з
таким чудовим результатом і зичимо нових перемог на
світових аренах.
Чемпіони України у своїх вагових та вікових категоріях у розділі «Куміте» (двобій): вишгородці —
Олександр Чертков, Євген Осадчий, Дмитро Вініченко,
Микита Бала, Дмитро Повторак, Олег Бондар, Андрій
Пождема, Володимир Сергєєв, Богдан Ялагузян, Назар
Кравчук, Мілан Мацко, Олена Марущак.
Срібні призери: Анастасія Прилуцька, Владислав
Кацімон, Марія Логвиненко, Богдан Ярошук (смт Димер).
Бронзові призери: Юлія Ямщікова, Денис Шеляг
(смт Димер), Олександр Охрименко (с. Гаврилівка).
Попереду – Берлін і Нью-Йорк — чемпіонати світу
серед дорослих, юніорів і дітей.
Агов, спонсори, чекаємо вашої підтримки!
Тел: (067) 896-10-27, Олександр Чертков.
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11 квітня

2015 року

Стадіон ФК «Гурнік» — 14-кратного чемпіона Польщі

Міський центр відеоспостереження

Польський досвід

Ліворуч — голова міської ради Забже Мар’ян Чохара (ця посада відповідає нашій виборній посаді секретаря міськради), праворуч — заступник
Вишгородського міського голови Олександр
Ростовцев

Казначей (скарбнік мяста) Забже

Зустріч проводить Фердінанд Морскі (стоїть
(стоїть),
), що 20 років керує
Сілезькою асоціацією гмін і повітів. Ліворуч від нього — виконавчий
директор Київського регіонального відділення АМУ Гаррі Мартін

Вишгород

На заводі, що виробляє вугледобувне обладнання

Що для поляка — добре, українцю — необхідно
11 гмін Сілезького воєводства відвідали представники українських міст
Олександр РОСТОВЦЕВ,
заступник Вишгородського
міського голови
(Записала Марина КОЧЕЛІСОВА)

місто Забже, яке я відвідав, у цьому плані не
розчарувало.
Тут є власні очисні споруди, сучасні, двічі
модернізовані за рахунок інвестиційних проектів та коштів Євросоюзу. Інвестиції ЄС склали
75-85 % від вартості проекту, тому на тарифах
для населення це не позначилося.
У Забже (192 тис. мешканців) втілено у
життя один із найбільших у Польщі фінансових
проектів — заміна міської каналізації: повністю
замінено всі каналізаційні мережі міста — відповідно до Генплану Забже — і, відповідно, відновлено асфальтове покриття.
І Польща, безумовно, виграла, тому що
європейські інвестиції (75-85 % вартості проекту), якщо вони успішно втілені, не треба повертати, а інфраструктура міста значно піднялася. Плюс нові робочі місця та підйом обсягів
виробництва.
Сілезія — регіон гірничовидобувної промисловості. Та після вступу Польщі до ЄС у
2004 році шахти були визнані нерентабельни-

Електронний документообіг спрощує будьяку систему: це — збереження документів,
зменшення помилок, скорочення апаратної роботи. Та його втілювали у життя впродовж 3-4х років. Тепер у Забже в кожного з начальників
управлінь — електронні підписи. Я це бачив,
бо спілкувався з багатьма чиновниками — починаючи від президента міста (виборча посада
міського голови) Малгожати М.-Шулік і закінчуючи фіндиректором, казначеєм (скарбником
міста) і керівником соцзабезпечення Забже.
До речі, це 192-тисячне місто має депутатський корпус із 25 обраних за партійно-мажоритарною системою представників громади.
Бюджет цього польського міста із населенням у 192 тис. мешканців складає 900 млн
злотих (240 млн доларів). За цією схемою, у
Вишгороді був би річний бюджет — близько
38 млн доларів, що дорівнює 836 млн грн. Є
з чим порівняти, тому що нині маємо близько
43 млн грн.
От ми збираємося відкривати у Вишго-

(відеокамери на перехрестях забезпечують
моніторинг подій, швидко, по гарячих слідах
розкривають правопорушення). Збираються
сформувати і муніципальний відділ швидкого
ФОТО — автор, спеціально для «Вишгорода»
реагування (на випадок паводків та інших надзвичайних ситуацій).
17 січня 2014 року Київське регіональне
Реформи місцевого самоврядування і певідділення Асоціації міст України (АМУ) та
рехід на гміни, децентралізацію влади і делеСоюз гмін і повітів Сілезького воєводства
говані повноваження на місцях поляки розпо(Польща) підписали декларацію про співрочали 25 років тому, ще у минулому сторіччі,
бітництво. Сілезька асоціація гмін і повітів
використавши момент припинення впливу
(115 гмін і 18 повітів воєводства) ініціювала
Кремля та зацікавленість Європи.
проект «Підготовка українських представПерші роки були дуже важкі, та згодом
ників органів місцевого самоврядування в
поляки поцінували більшу свободу і фінансуреалізації реформ щодо децентралізації та
вання на місцях, більші можливості для села і
асоціації з ЄС».
міста. Скажімо, об’єднання кількох населених
Таким чином 9-13 березня ц. р. на запропунктів (гміна чи повіт) отримує більш дешеві
шення поляків 11 гмін Сілезького воєводціни на електроенергію (оптова закупівля обства відвідали представники регіональних
сягів електроенергії у приватних постачальнивідділень АМУ (Київ, Васильків, Донецьк,
ків). Люди побачили вигоди таких об’єднань
Згурівка, Луганськ, Макарів, Ржищів, Фас— і повага до місцевої влади значно виросла.
тів, Херсон). Представником ВишгородНа власні очі побачив результати рефорської міської ради був
ми місцевого самоДовідка. Сучасна система органів міс- гмін, у відповідності до статті 7 Закону РП від дян, а також протипожежної та протиповеОлександр Ростовцев,
врядування і делецевого самоврядування Республіки Польща 8 березня 1990 р., про самоврядування гміни
невої охорони, зокрема утримання та обладзаступник Вишгородгування
більших
була створена в ході розпочатої в країні у належать справи:
нання гмінного протиповеневого складу;
ського міського голоповноважень
міс- господарювання нерухомим майном,
1990-х рр. адміністративно-територіальної
- утримання гмінних об’єктів та установ
ви.
цевим громадам у
реформи, метою якої було пристосування те- охорони середовища та водного господарпублічного використання та адміністративМета робочого віПольщі – і на 100 %
риторіальної структури Польщі до загально- ства;
них об’єктів;
зиту — обмін досвідом
впевнений, що нам
- гмінних доріг, вулиць, мостів, площ та
європейських стандартів напередодні вступу
- родинної політики, у тому числі забезпеу сфері місцевого сатреба йти цим шлядо ЄС. Зокрема, реформа впровадила три- організації дорожнього руху;
чення медичної, соціальної та правової опіки
моврядування. Польські
хом. При об’єднанні
- водопроводів та водопостачання, кана- над вагітними;
ступеневу систему територіальних одиниць
колеги розповідали про
Вишгорода з кіль(гміна-повіт-воєводство) замість двоступе- лізації, усування та очищення комунальних
- підтримки та поширення ідей самоврядецентралізацію, перекома селами буде
невої (гміна-воєводство). Іншим завданням відходів, утримання чистоти та порядку, а дування;
хід на трирівневу владу
чіткий розподіл фіреформи була децентралізація влади та пе- також санітарних засобів, смітників та зне- промоції гміни;
(воєводство — повіт —
нансування: не буде
редача органам місцевого самоврядування шкодження комунальних відходів, постачан- співпраці з неурядовими організаціями;
гміна), залучення євтакого, що хтось тягня електроенергії, тепла та газу;
значної частини повноважень на місцях.
- співпраці з локальними та регіональниропейських інвестицій,
не ковдру на себе, а
- місцевого публічного транспорту;
Реформа остаточно набула чинності з 1
ми громадами інших держав.
представили ідею, струкхтось залишається
- охорони здоров’я;
січня 1999 р. Сьогодні Польща ділиться на 16
Мешканці гміни приймають рішення шлятуру та принципи функбез коштів — всі гро- суспільної допомоги та її інфраструк- хом участі у загальному голосуванні (вибори
воєводств, 379 повітів та 2 478 гмін.
ціонування
польської
мади будуть рівні.
Самоврядною адміністративно-терито- тури;
або місцевий референдум) чи за посереднисистеми територіального
Об’єднаний бю- гмінного житлового будівництва;
ріальною одиницею найнижчого рівня відцтвом ради гміни, яка обирається у загальсамоврядування: оргаджет дозволяє, на- публічної освіти;
повідно до ст. 164 Конституції РП є гміна.
них та безпосередніх виборах на термін 4
нізацію надання послуг
приклад, вигідніше
Гміна може бути сільською (така, що не має
- культури, у тому числі гмінних бібліотек років.
адміністрацією
гміни,
купувати механізми
на своєму терені міста), місько-сільською (до та інших культурних установ, а також охороВиконавчу владу у гміні здійснює війт (у
процес електронного дой обладнання для
складу такої гміни входить місто та декілька ни пам’яток історії та культури;
сільських гмінах), бурмістр (у місько-сількументообігу, принципи
комунального госпо- ринків та ринкових приміщень;
сіл) та міською (гміна, що міститься в адмініських гмінах) або президент (у великих місьскладання бюджету гмідарства, створювати
- озеленення території;
стративних кордонах міста, або т. зв. гміна зі
ких гмінах — містах із населенням понад 100
ни та інвестиційні пропотрібні
підприємстатусом міста).
- гмінних кладовищ;
тис. мешканців), які обираються у безпосеекти, реалізовані на її
ства, придбавати ав- публічного порядку та безпеки грома- редніх виборах.
До питань, які входять до компетенції
території.
тівки для муніципальКоли поляки приступали до роботи над ре- ми, тому в Забже їх практично всі закрили. На роді центр надання адмінпослуг. Тепер уже з ної міліції (і це позначиться на рівні громадської
формою місцевого самоврядування, вони теж їх основі зробили два діючих музеї, що стали
власного досвіду знаю, це — дуже потрібно. безпеки). Делеговані повноваження дозволять
їздили стажуватися — до Німеччини, там отри- популярними і сприяли туризму.
Пересвідчився у польському Забже: все — у здійснювати управління послугами (видача та
мали не лише досвід, що придався у рефорНабула розвитку і медицина. У Забже лі- міській управі: видають паспорти громадянам, реєстрація/перереєстрація документів, освіта,
мах, а й досвід організації стажувань. Наше дирує Фонд розвитку кардіохірургії ім. проф. реєструють автівки, видають номерні знаки, культура і т. інш.) на місцях та під контролем
стажування у Польщі було корисним і добре Збігнєва Релігі (ФРК). Моделі серцевих клапа- технічні паспорти на автомашини, здійснюють місцевого самоврядування.
організованим. Так, ми попередньо заповнили нів — надсучасні та ще й майже вдвічі дешевреєстрацію і перереєстрацію права власності,
Врешті, може бути розв’язана одна з найгоанкети — і польська сторона врахувала наші ші за американські аналоги, тому їх купують у надають юридичні консультації підприємцям- стріших проблем — транспортного сполучення
побажання, що не може не викликати особли- всьому світі.
початківцям. Зручно — не треба бігати по різ- і мереж — вигідно для всіх. При об’єднанні тево щирої вдячності: кожен вивчав досвід певКомунальних підприємств немає — всі них установах і місяцями чекати оформлення риторіальна громада кількох населених пункного напрямку: особливості функціонування послуги здійснюють приватні підприємства. У документів, інтенсивно розвивається малий і тів буде сама проводити конкурс і підписувати
шкіл і дитячих садків, підприємств різних форм гмінах проводять конкурс і обирають найде- середній бізнес.
договір з автоперевізником на гнучких умовах,
власності, зокрема підприємства водопоста- шевшого постачальника послуг — наприклад,
При міській раді Забже створено центр визначати маршрути, періодичність перевечання і водовідведення, станції очистки стічних вивезення сміття, яке, до речі, збирають наріз- кризового управління, своєрідний відділ без- зень, а також ціну всередині територіального
вод, водопідготовки, добровільної пожежної но. Для сміттєпереробки виділено окрему ді- пеки, до якого входить муніципальна міліція, об’єднання і для транзитного транспорту (сьослужби, розсадників декоративних кущів і т. лянку поза містом, де остаточно проводиться підпорядкована місту (вона займається дрібни- годні за нас це вирішує область).
інш.
сортування, переробка, пакування вторинної ми правопорушеннями, а паралельно є поліція,
Іще маємо час, але його дуже мало. ГолоМене найперше цікавило комунальне гос- сировини та налагоджена схема видобуття до- робота якої — тяжкі правопорушення, кримі- вне — не запізнитися в останній вагон останподарство, водопостачання, очисні споруди. І брива для сільгоспгосподарств.
нал тощо), а також відділ відеоспостереження нього потягу.

Наше місто
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У Вишгороді триває двомісячник благоустрою. На вулицях міста, у дворах будинків, парках та скверах кипить робота

ФОТО — Андрій МАКСІМОВ, «Вишгород»

ФОТОмить

Працівники управління Пенсійного фонду України у Вишгородському
районі також долучилось до благоустрою

Працівники Вишгородської міської ради прибрали пустир по
вул. Н. Шолуденка

Ювілеї

Орині Пироженко — 105 років
105-ту річницю святкує найстаріша жителька
Вишгорода – Орися Пилипівна ПИРОЖЕНКО.
Вітаю Вас із найприємнішим святом — Днем
народження. Від щирого серця бажаю міцного
здоров’я, великого щастя,
щоб сонце завжди яскраво світило у Вашому домі.
Бажаю й надалі залишатися такою ж енергійною, красивою душею і щедрою на
добро, людяною і мудрою жінкою. Нехай не вичерпується
Ваша нескінченна доброта, а краса душі буде непідвладна рокам. Мирного Вам неба над головою!
Місто повинне пишатися такими людьми.
З найкращими побажаннями
депутат Вишгородської міської ради
Анатолій ШОКА

Обереги для
солдата

ВІТАЄМО
чарівну жінку
і чудового
керівника
Тетяну Яківну
ЯКОВЕНКО
з ЮВІЛЕЄМ!
Бажаєм добра
на життєвій стежині
І пригорщі повні
здоров’я й краси,
І світлої долі, завжди молодої,
І в нинішній день,
і в майбутні часи!
Нехай в оселі щастя буде
І сил приплив, немов потоки рік,
Нехай життя цвіте
і поважають люди,
І довгим буде, як століття, вік!
З любов’ю
колектив ДНЗ
«Сонечко»

У благодійному фонді

спеціально для «Вишгорода»

(Міляна) він вручив похвальні грамоти Президенту — голові правління благодійного фонду святої
Ольги Володимиру Малишеву та Президенту Всеукраїнського громадського об’єднання «Молода
Країна» Андрію Пещеріну.
Виготовлені на майстер-класі обереги (а їх
понад 100), листи та малюнки народні депутати
вручать нашим воїнам найближчим часом — під
час ротації у військовій частині в зоні АТО.
Хай Господь береже їх, а сім’ям – дарує добро!

Допоможи тому, хто потребує…
Під таким гаслом протягом місяця проходила акція у Благодійному фонді святої Ольги. Завдяки підтримці депутата міської ради
Олексія Момота та його друзів було придбано понад сотню пасхальних продуктових наборів. Волонтери фонду рознесли їх по домівках недужих, що приковані до ліжка.

Днями свій ювілей відзначив
Олександр СЕМЕНОВ. Депутат міської
ради шостого скликання, якого поважають за добрі справи не лише мешканці
його мажоритарного округу, а й усе місто.
Багаторічний керівник Спілки підЮвілеї
приємців Вишгородщини, котрий постійно організовує підприємців міста і
району на благодійність людям і конструктивну допомогу місцевому самоврядуванню. Досвідчений і успішний підприємець. Все, що робить, — з європейською
якістю. Таким його знають у ділових колах.
Уважний син, чоловік і батько, надійний друг, порядний сусіда — таким його
знають рідні, близькі та оточуючі.
Шанувальник найкращих українських традицій — мови, культури, досягнень. Таким його знають у вишгородських школах, які неодноразово отримували від Спілки підприємців Вишгородщини (СПВ) довідники та книги про видатних українців.
З роси і води Вам, Олександре Ігоревичу! Успіхів, тісного кола щирих друзів,
здійснення мрій на благо вишгородської громади.
Родина, колеги, мешканці округу, Спілка підприємців Вишгородщини

Популізм — ганебне заняття
Ольга МЕЛЬНИК,
депутат Вишгородської міської ради

ФОТО – з архіву БФ «Святої Ольги»,

Влас. інф.

Депутат, керівник, патріот

Депутатська трибуна

Влас. інф.

У Благодійному фонді святої Ольги під патронатом партії «Воля» та за підтримки Всеукраїнського громадського об’єднання «Молода Країна» пройшов майстер-клас. Вихованці
гуртка декоративно-вжиткового мистецтва
«Чарівні кольори» (керівник Любов Янішевська) Вишгородського районного Центру художньої творчості дітей юнацтва та молоді
«Дивосвіт» виготовили для воїнів у зоні АТО
обереги (ляльки-мотанки), підготували листи
із побажаннями і малюнки.
Зі словами вдячності до присутніх звернулася
народний депутат України Ірина Суслова. Освятив проведення цього дійства настоятель собору
Вишгородської Богородиці о. Тарас (Валах). За
дорученням єпископа — помічника Київського,
протосингела Київської архиєпархії УГКЦ Йосифа

Асоціація роботодавців Вишгородщини привела до ладу схил по вул. Набережній

Б

лагословив проведення акції настоятель храму святого кн. Володимира
отець Богдан Николин. Він наголосив,
що для усіх людей дуже важливо, передавши
ближньому подарунок, побажати зустріти Великодні свята у здравії і благодаті Божій, зі святою
молитвою.
Фонд запрошує депутатський корпус міста
та району долучитись до проведення акції.

Як відомо, на 44-й сесії міської
ради за наполяганням депутата О.
Момота було проголосоване рішення
«Про затвердження Положення «Про
порядок публічного звітування щодо
видатків бюджетних коштів у вигляді
відкритих даних». Дійсно, рада має
декларувати відкритість і прозорість у
витрачанні бюджетних коштів.
За великим рахунком пропозиція
слушна, бо будь-яка влада має бути відкритою і підзвітною громаді. Але ж не в
такому вигляді, як пропонує О. Момот:
сканування і викладення на сайт міської
ради копій всіляких контрактів, договорів, угод, рахунків, актів, доручень, квитанцій, чеків та іншої бухгалтерської документації. В даному випадку О. Момот
пішов не найкращим шляхом.
Уявімо собі, що сотні квитанцій,
договорів, актів про виконану роботу
з’являться в мережі. Як пересічній людині
розібратися в платіжці, де вказано КЕКВ
і сума? Чи всі люди, що не зв’язані з бухгалтерією, знають, що таке КЕКВ? А це
— код економічної класифікації видатків.
По-друге, всі проплати з бюджету
йдуть через державне казначейство. Які
платежі пройшли, а які — ні, можуть знати лише у казначействі.
І подібних нюансів дуже багато. Чи
знає про них Олексій Вікторович? Безперечно, що знає, але тим не менше пролобіював своє рішення.
Для чого ця гра в антикорупційну
боротьбу, тотальну відкритість тощо? Я
вбачаю в цьому піар-ході одне — розхитати ситуацію навколо мера. Адже О.
Момот і його однодумці тонко розрахували, що міський голова не підпише це
популістське рішення. А це чудова нагода
звинуватити його в непрозорості витрачання коштів. Тим більше, що вже всілякі
газетки за командою «фас!» кинулися на
мера.

Дивує й дволика поведінка депутата Д. Новицького. Йому як директору
Департаменту
житлово-комунального
господарства КМДА добре відомо, що
подібної «відкритості» немає навіть у Київраді.
Також він добре знає, що його шеф
— Віталій Кличко — працює над проектом «бюджет-онлайн». Знає, що зараз
розробляється електронна програма, яка
передбачатиме чотирирівневу систему.
Скажімо, нульовий рівень — це загальна інформація про бюджет, стан
виконання, стан видатків та доходів;
перший рівень — виконання по доходах;
другий — передбачає аналіз стану видатків: як та на що саме витрачає кошти
розпорядник; третій — показує, як організація отримала кошти, як оплату за послуги; четвертий рівень — це інформація
про те, на що планується витрачати кошти з міського бюджету.
Цей проект зможе запрацювати не
раніше липня 2015 року. Лише тоді кияни
в доступній формі зможуть вільно переглянути, як і на що витрачаються бюджетні кошти.
У нас же О. Момот пропонує читати всілякі чеки і квитанції. Наскільки я
пам’ятаю, Олексій Вікторович теж за
освітою не бухгалтер і не економіст, а
відповідно — також «плаває» в цих специфічних питаннях. Хочеться порадити
йому і його групі підтримки не займатися
дешевим популізмом, а в питанні відкритості бюджету повчитися працювати, як у
Київраді. Було б лише бажання.
Якщо вже ми говоримо про відкритість і прозорість, то давайте розпочнемо
із себе. Нехай депутати-підприємці прозоро покажуть свої доходи, як заробляють свої статки, як у конвертах виплачують заробітну плату, як розраховуються
за товар «чорним налом». Чому ховаються за найдешевшим єдиним податком? А
чи всі наші шановні депутати Вишгородської міської ради прозоро показали всі
свої доходи і витрати у деклараціях? Чи
включили у них доходи своїх дружин-підприємців та дітей-бізнесменів?
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Високошвидкісний Інтернет МТМ Тел.: (093) 366-16-66; (095) 545-15-33; (098) 201-22-66
ПОНЕДIЛОК, 13 КВІТНЯ
КАНАЛ 1+1
07:10 Х/ф «Лицар дня»
09:10 Х/ф «Iван
Васильович змiнює
професiю»
11:00 «Лiга смiху.
Чемпiонат України з
гумору»
14:05 «Спецiальний
випуск. Вечiрнiй квартал»
15:05 «Сказочная Русь»
19:30 ТСН: «Телевiзiйна
служба новин»
20:15 Х/ф «Пограбування
по-жiночому»
00:15 Х/ф «Доросла
дочка, або Тест на...»
УТ-1
06:05 Вiд першої особи.
Пiдсумки
07:25 Д/ф «Три рiзьбленi
iкони»
07:45 Д/ф «Пасха»
09:00 Вiчне
09:25 Про головне
10:20 Д/ф «Будинки
Субiза й Рогана»
10:50 Д/ф «Амазонки
версаля»
12:00 Утеодин з Майклом
Щуром
12:35 Казки Лiрника
Сашка
12:45 Мультфiльм
13:20 Вiкно в Америку
13:45 Х/ф «Марiя
Магдалина»
15:45 Книга ua
16:20 Д/ф «Марiя
Левитська. Театральний
роман»
16:50 Концертна
програма О.Винника
«Щастя»
19:00 Перша шпальта
19:30 Дорогi депутати
19:55 Д/ф «Ангкор»
21:00 Новини
21:45 Д/ф «Putin’s way»
22:55 Трiйка, Кено,
Секунда удачi
23:00 День Янгола
ТРК «УКРАїНА»
06:00 Подiї тижня з
Олегом Панютою
07:00, 15:00, 19:00 Подiї
07:15 Х/ф «Шукаю
попутника»
09:00 Моє нове життя
10:00 Т/с «Пам’ять серця»
13:50, 15:30, 17:10 Т/с
«Слiд»
18:00 Т/с «Безсмертник.
Нова Надiя»
19:45 Т/с «Квiти папоротi»
23:20 Х/ф «Єлизавета.
Золота доба»
ТОНіС
06:00 Х/ф «Пiдкидьок»
07:10, 14:50 Неймовiрнi
подорожi
10:00 Мохаммед Алi:
бойовий дух
11:20, 22:00 Х/ф «Генрi
Пул вже тут»
14:00 За сiм морiв
16:10 Iнспектори
аномальних явищ
16:45 «Мої роки - моє
багатство». Концерт до
80-рiччя Миколи Сивого
19:00 В гостях у Д.
Гордона. Любомир Гузар
20:00 Таємницi Бiблiї
розкритi
21:00 Далай-лама:
просвiтлення
00:00 «Латинський
коханець»
ТЕТ
06:20 М/с «Вперед, Дiєго,
вперед!»
06:50 М/с «Машинi казки»
07:15 М/с «Лалалупси»
07:40 М/с «Чагiнгтон»
08:00 Мульт MIX
10:05 М/с «Смурфiки»
10:55 Обережно, дiти!
11:30 М/ф «Барбi та три
мушкетери»
12:40 М/с «Пригоди
Котигорошка та його
друзiв»
13:35 Х/ф «Викрутаси»
15:10 Одного разу пiд
Полтавою
19:00, 20:00 Т/с «Кухня»
19:30, 20:30 Т/с «Два
батька i два сини»
21:00 Країна У
22:00 Т/с «Свiтлофор»
00:00 Т/с «Ходячi мерцi»
СТБ
06:00, 16:00 «Все буде
добре!»
07:45 Х/ф «Привiт,
кiндер!»
09:55 Х/ф «Будинок
маляти»
13:40, 19:50 «Слiдство
ведуть екстрасенси»
14:35 «Битва
екстрасенсiв»
18:00, 22:00 «ВiкнаНовини»
18:50 «Iсторiя

українського шоубiзнесу. Iрина Бiлик i
Таїсiя Повалiй - рабинi
кохання»
20:50 Т/с «Пiзнє каяття»
22:35 «Детектор брехнi 7»
23:30 «Один за всiх»
00:50 Х/ф «Дайте книгу
скарг»
НТН
06:00 Х/ф «Зелений
фургон»
08:30 «Правда життя.
Професiя нянька та
вихователька»
09:00 Т/с «Кво Вадiс»
11:30 Т/с «Павутиння - 5»
15:05 Т/с «Даїшники»
19:00, 21:30 «Свiдок»
19:30 Т/с «Вулицi
розбитих лiхтарiв - 9»
22:00 Т/с «CSI: Лас-Вегас
- 8»
23:45 Т/с «Закон
i порядок. Вiддiл
особливих справ - 12»
00:40 Т/с «Банши»
НОВИЙ КАНАЛ
06:00, 07:00, 07:05
Єралаш
06:03 М/с «Пригоди
Джекi Чана»
07:03 М/с «Барбоскiни»
07:10 М/ф «Воруши
ластами 2»
08:50 М/ф «Смурфiки»
11:00 Х/ф «Йоко»
13:10 Х/ф «Коти проти
собак»
15:00 Х/ф «Коти проти
собак: Помста Кiтi
Галлор»
16:50 Х/ф «Вибух з
минулого»
19:00 Ревiзор
21:25 Страстi за
Ревiзором
23:30 Аферисти в
мережах
00:25 Х/ф «Легiон»
ІНТЕР
06:20 М/ф «Пригоди
Буратiно»
07:20 Х/ф «Iгри дорослих
дiвчат»
09:45 Х/ф «Джентльмени
удачi»
11:25, 12:15 «Ювiлейний
концерт Iнтера»
12:00, 14:00, 16:00, 17:55
Новини
13:40, 14:10 Х/ф «Пiгулка
вiд слiз»
15:40, 16:10 «Жди меня»
18:10, 19:05 Ток-шоу
«Стосується кожного»
20:00 «Подробицi»
21:00 Т/с «Красиве
життя»
22:40 Т/с «Безсоння»
00:30 Х/ф «Кращий
захист»

Нiбелунгiв»
10:45 Х/ф «Зорянi вiйни:
Эпiзод-6. Повернення
Джедая»
13:50 19 Тур ЧУ. Карпати
- Ворскла
16:00 Х/ф «Люди X-3.
Остання битва»
18:00 «Секретнi
матерiали»
19:00 Т/с «Ментiвськi
вiйни-3»
21:00 «Люстратор 7.62»
22:00 Х/ф «Втеча з НьюЙорка»
00:00 Х/ф «Швидкий
вогонь»

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
07:10, 08:15, 22:15, 23:20,
00:15 Бiзнес-час
07:30, 08:30, 09:45, 10:30,
11:30, 12:30, 13:30, 15:33,
16:30, 17:30, 18:30, 22:30,
23:25 Час. Важливо
07:50 Автопiлот-новини
09:15, 14:15 Час:
пiдсумки тижня з В.
Гайдукевичем
10:35, 00:35 Машина часу
11:35 Велика полiтика
13:10, 14:10 День
15:15, 15:37, 16:10, 16:34
«Єдина родина»
17:19, 17:35, 18:15, 18:31,
20:00, 21:10 Україна понад усе!
21:40 Час-Тайм
22:00 Час новин
(росiйською мовою)
22:32 Моя земля
2+2
06:20 «Нове Шалене
вiдео по-українськи»
07:00 Х/ф «Перстень

СТБ

2+2

КАНАЛ 1+1
06:00, 07:00, 08:00, 09:00,
12:00, 16:45, 19:30, 23:15
ТСН: «Телевiзiйна служба
новин»
06:45, 07:10, 07:45, 08:10,
08:45, 09:10 «Снiданок
з 1+1»
07:35, 08:35 «Маша i
ведмiдь»
09:45 «Чотири весiлля - 3»
11:05 Т/с «Сила.
Повернення додому»
12:25, 13:00 Д/с
«Ворожка»
13:35, 14:10 Д/с «Слiпа»
14:45 «Сiмейнi
мелодрами - 5»
15:45 «Битва салонiв»
17:10 Т/с «Сила кохання
Ферiхи»
20:30 «Чистоnews»
21:00 Т/с «Останнiй
москаль»
22:00 «Чотири весiлля 4»
23:35 Т/с «Мiстер
Селфрiдж»
00:35 Х/ф «Я теж хочу»
УТ-1
06:00, 08:25 Вiд першої
особи
06:30, 07:00, 08:00, 13:00,
18:30, 21:00 Новини
07:20, 23:30 На слуху
08:20 Новини звiдусiль
08:40 Паспортний сервiс
09:25 Х/ф «Далеко по
сусiдству»
11:10 Д/ф «Марiя
Левитська. Театральний
роман»
11:55 Уряд на зв’язку з
громадянами
12:25 Дорогi депутати
13:20, 18:05 Час-Ч
14:05 Мультфiльм
14:25 Нотатки на глобусi
14:45 Фольк-music
16:10 Х/ф «Брат i сестра»
18:15 Новини. Свiт
18:55 Д/ф «Квант Iндiї»
20:00 Про головне
22:00 Вiйна i мир
22:55 Трiйка, Кено,
Максима
23:00, 00:00 Пiдсумки
ТРК «УКРАїНА»

5 КАНАЛ

15:30, 16:30, 17:30,
18:30, 22:30, 23:25 Час.
Важливо
07:50 Автопiлот-новини
09:15 Гра iнтересiв
09:32 Кордон держави
13:10, 14:10 День
15:35 Дiалоги з
Патрiархом
16:15 Драйв
16:35 Моя земля
17:15, 17:35, 18:14, 18:31
Україна - понад усе!
20:00, 21:10 Час.
Пiдсумки дня
21:40 Час-Тайм
22:00 Час новин
(росiйською мовою)

ВIВТОРОК, 14 КВІТНЯ

ICTV
05:50 Факти тижня
07:20 Надзвичайнi
новини. Пiдсумки
08:10 Х/ф «Iндiана Джонс
у пошуках втраченого
ковчега»
10:35, 13:20 Х/ф «Iндiана
Джонс i Храм Долi»
12:45, 15:45 Факти. День
13:30 Х/ф «Iндiана Джонс
i останнiй хрестовий
похiд»
16:10 Х/ф «Iндiана
Джонс i Королiвство
кришталевого черепа»
18:45 Факти. Вечiр
19:15 Надзвичайнi
новини
20:20 Дiстало!
21:10 Х/ф «Тринадцятий
воїн»
23:10 Х/ф «Центурiон»

08:00 Мульт MIX
10:05 М/с «Смурфiки»
10:35 М/с «Качинi iсторiї»
10:55 Обережно, дiти!
11:20 Х/ф «Кiт у чоботях»
12:30 Т/с «Та, що
говорить з привидами»
14:15 Т/с «Ксена принцеса-воїн»
15:05 Т/с «Конан»
16:00 Вiталька
17:00, 21:00 Країна У
18:00 Панянка-селянка
19:00, 20:00 Т/с «Кухня»
19:30, 20:30 Т/с «Два
батька i два сини»
22:00 Т/с «Свiтлофор»
00:00 Т/с «Ходячi мерцi»

06:15, 13:10, 15:30, 17:10
Т/с «Слiд»
07:00, 08:00, 09:00, 15:00,
19:00 Подiї
07:10, 08:10 Ранок з
Україною
09:15 Зiрковий шлях
10:00 Т/с «Довгий шлях
додому»
12:00, 19:45 Ток-шоу
«Говорить Україна»
18:00 Т/с «Безсмертник.
Нова Надiя»
21:00 Т/с «Квiти папоротi»
23:00 Подiї дня
23:30 Т/с «Мент у законi
4»
ТОНіС
06:00 Х/ф «Запорожець
за Дунаєм»
07:10 Неймовiрнi
подорожi
10:00, 16:50 «Алло,
лiкарю!»
11:00 Далай-лама:
просвiтлення
12:15 «Секрети
закулiсся з Олександром
Ржавським»
13:10 Iнспектори
аномальних явищ
14:00 Таємницi Бiблiї
розкритi
15:00, 18:30, 21:00
«Соцiальний пульс»
15:40 «Сильнi свiту цього»
16:00, 23:35 П’ятий вимiр
17:45 «Соцiальний статус:
ваша пенсiя»
18:20 «Мистецтво i час»
19:00 В гостях у Д.
Гордона. Любомир Гузар
20:00 На лiнiї вогню
21:35 Бейонсе: сяйво
22:35 Всесвiт
00:00 «Латинський
коханець»
ТЕТ
06:20 М/с «Вперед, Дiєго,
вперед!»
06:50 М/с «Машинi казки»
07:15 М/с «Лалалупси»
07:40 М/с «Чагiнгтон»

06:25, 18:00, 22:00
«Вiкна-Новини»
07:00, 16:00 «Все буде
добре!»
08:50 Х/ф «Любов i
голуби»
10:55, 19:55 «Слiдство
ведуть екстрасенси»
11:50 «МастерШеф - 2»
18:50 «Iсторiя
українського шоубiзнесу. Iрина Бiлик i
Таїсiя Повалiй. У лiжку з
ворогом»
20:55 Т/с «Пiзнє каяття»
22:35 «Кохана, ми
вбиваємо дiтей»
01:10 «Один за всiх»

06:25 «Нове Шалене
вiдео по-українськи»
09:30 «Люстратор 7.62»
09:40 Т/с «Лiнiйний
вiддiл-6»
13:50, 19:00 Т/с
«Ментiвськi вiйни-3»
15:40 «ДжеДАI»
16:40 «6 кадрiв»
18:30, 21:00 Новини
«Спецкор»
21:25 Лiга Чемпiонiв.
Атлетiко - Реал Мадрид
23:40 Про Лiгу Чемпiонiв
+ обзор iгрового дня
СЕРЕДА, 15 КВІТНЯ

16:00, 23:35 П’ятий вимiр
17:45 Iнспектори
аномальних явищ
18:15 «Цивiлiзацiя
Incognita»
19:00 В гостях у Д.
Гордона. Василь
Турянчик
21:30 «Глобал - 3000»
22:00 Зак Ефрон: школа
позаду
00:00 «Латинський
коханець»
ТЕТ
06:20 М/с «Вперед, Дiєго,
вперед!»
06:50 М/с «Машинi казки»
07:15 М/с «Лалалупси»
07:40 М/с «Чагiнгтон»
08:00 Мульт MIX
10:05 М/с «Смурфiки»
10:35 М/с «Качинi iсторiї»
10:55 Обережно, дiти!
11:20 Х/ф «Спляча
красуня»
12:30 Т/с «Та, що
говорить з привидами»
14:15 Т/с «Ксена принцеса-воїн»
15:05 Т/с «Конан»
17:00, 21:00 Країна У
18:00 Панянка-селянка
19:00, 20:00 Т/с «Кухня»
19:30, 20:30 Т/с «Два
батька i два сини»
22:00 Т/с «Свiтлофор»
00:00 Т/с «Ходячi мерцi»

КАНАЛ 1+1
НТН
06:00 Х/ф «Вхiд у
лабiринт»
08:30 Ранковий «Свiдок»
09:00 «Кримiнальнi
справи»
09:50 Т/с «Суто англiйськi
вбивства»
11:40, 22:00 Т/с «CSI:
Лас-Вегас - 8»
13:15, 19:30 Т/с «Вулицi
розбитих лiхтарiв - 9»
15:00, 19:00, 21:40
«Свiдок»
15:15 Т/с «Павутиння - 6»
23:45 Т/с «Закон
i порядок. Вiддiл
особливих справ - 12»
НОВИЙ КАНАЛ
06:05, 07:25, 07:35, 07:55,
08:05 Єралаш
06:10 М/с «Пригоди
Джекi Чана»
07:30 М/с «Барбоскiни»
07:38 М/с «Кунг-фу
Панда: Легенди крутостi»
08:00, 18:00 Репортер
11:55 Teen Time
12:00 Т/с «Татусевi
дочки»
17:00, 19:00 Т/с
«Воронiни»
18:20 Абзац!
20:00 Т/с «СашаТаня»
21:00 Серця трьох-2
23:15 Х/ф «Володар
перснiв: Братерство
персня»
ІНТЕР
06:35 «Мультфiльм»
07:00, 07:30, 08:00, 08:30,
09:00, 12:00, 14:00, 16:00,
17:45 Новини
07:15, 07:35, 08:10, 08:35
«Ранок з Iнтером»
09:20, 21:00 Т/с «Красиве
життя»
11:15, 12:25 Д/с
«Слiдство вели... з
Леонiдом Каневським»
13:25, 14:20 Т/с
«Земський лiкар 4.
Повернення»
14:50 «Судовi справи»
15:45, 16:15 «Сiмейний
суд»
18:05, 19:05 Ток-шоу
«Стосується кожного»
20:00 «Подробицi»
22:40 Т/с «Безсоння»
00:35 Х/ф «Коефiцiєнт
iнтелекту»
ICTV
06:30 Ранок у великому
мiстi
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:15 Надзвичайнi
новини
09:45 Т/с «Агенти Щ.И.Т.»
11:35, 13:20, 16:35 Т/с
«Морський патруль»
12:45, 15:45 Факти. День
13:55, 16:20 Т/с «Опери»
18:45, 21:05 Факти. Вечiр
20:20 Громадянська
оборона
21:25 Свобода слова
00:25 Х/ф «Перший
лицар»
5 КАНАЛ
06:30, 06:50, 07:05, 07:15,
07:35, 08:10, 08:20, 08:35
Ранок на П’ятому
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
07:30, 08:30, 09:30, 10:30,
11:30, 12:30, 13:30, 14:30,

СТБ
06:00, 07:00, 08:00, 09:00,
12:00, 16:45, 19:30, 23:15
ТСН: «Телевiзiйна служба
новин»
06:45, 07:10, 07:45, 08:10,
08:45, 09:10 «Снiданок
з 1+1»
07:35, 08:35 «Маша i
ведмiдь»
09:45 «Чотири весiлля - 3»
11:05 Т/с «Сила.
Повернення додому»
12:25, 13:00 Д/с
«Ворожка»
13:35, 14:10 Д/с «Слiпа»
14:45 «Сiмейнi
мелодрами - 5»
15:45 «Битва салонiв»
17:10 Т/с «Сила кохання
Ферiхи»
20:30 «Чистоnews»
21:00 Т/с «Останнiй
москаль»
22:00 «Iнспектор
Фреймут 2»
23:35 Т/с «Мiстер
Селфрiдж»
УТ-1
06:00, 08:25 Вiд першої
особи
06:30, 07:00, 08:00, 13:00,
18:30, 21:00 Новини
08:20 Новини звiдусiль
08:40 Паспортний сервiс
09:00 Вiчне
09:20 Про головне
10:10 Д/ф «Putin’s way»
11:30 Д/ф «Паперове
мiсто»
12:35 Зроблено в Європi
13:20, 18:05 Час-Ч
13:30 Вiйна i мир
14:35 Казки Лiрника
Сашка
14:50 Мультфiльм
15:20 Нотатки на глобусi
15:55 Як ваше здоров’я?
16:35 Iнша музика з
Олексiєм Коганом
17:00 Д/ф «Ангкор»
18:15 Новини. Свiт
19:00 Перша студiя
19:30 ДебатиPRO
22:00 Слiдство. Iнфо
22:40 Мегалот
22:50 Суперлото, Трiйка,
Кено
23:00, 00:00 Пiдсумки
23:30 Тепло.ua
ТРК «УКРАїНА»

06:20, 18:00, 22:00
«Вiкна-Новини»
06:55, 16:00 «Все буде
добре!»
08:45 «Кохана, ми
вбиваємо дiтей»
11:10, 19:55 «Слiдство
ведуть екстрасенси»
12:05 «МастерШеф - 2»
18:55 «Моя правда. Ольга
Сумська. Без права на
сльози»
20:55 Т/с «Пiзнє каяття»
22:35 «Давай поговоримо
про секс 2»
00:25 «Один за всiх»

00:00 Т/с «Мент у законi
8»
ТОНіС

5 КАНАЛ
06:30, 06:50, 07:05, 07:15,
07:35, 08:10, 08:20, 08:35
Ранок на П’ятому
06:45, 10:20 Огляд преси
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 Час новин
07:10, 08:15, 23:40
Бiзнес-час
07:30, 08:30, 09:30, 10:30,
11:30, 12:30, 13:30, 14:30,
15:30, 16:30, 17:30, 18:30,
00:00 Час. Важливо
07:50 Автопiлот-новини
13:10, 14:10 День
14:35 Гра iнтересiв
15:35 Модне здоров’я
16:10 Мiграцiйний вектор
16:35 Невигаданi iсторiї
17:15, 17:35, 18:15, 18:35,
20:00, 21:10 Україна понад усе!
21:40 Час-Тайм
22:00 Час новин
(росiйською мовою)
22:30 Клуб реформ
23:48 Мiсцевий час

06:15, 20:00 На лiнiї
вогню
07:10, 15:40 «Сильнi свiту
цього»
07:30, 15:00, 18:30, 21:00
«Соцiальний пульс»
10:00, 16:50 «Алло,
лiкарю!»
11:00 «Глобал - 3000»
11:30 Зак Ефрон: школа
позаду
12:15 «Щоденник для
батькiв»
13:10, 17:45 Iнспектори
аномальних явищ
14:00, 22:35 Всесвiт
16:00, 23:35 П’ятий вимiр
18:15 «Мистецтво i час»
19:00 В гостях у Д.
Гордона. Василь
Турянчик
21:35 Мiхаель Шумахер:
червоний барон
00:00 «Латинський
коханець»

14:50 «Судовi справи»
15:45, 16:15 «Сiмейний
суд»
18:05, 19:05 «Стосується
кожного»
20:00 «Подробицi»
22:40 Т/с «Безсоння»
ICTV
06:30 Ранок у великому
мiстi
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:15 Надзвичайнi
новини
09:50 Т/с «Агенти Щ.И.Т.»
11:40, 13:20 Т/с
«Морський патруль»
12:45, 15:45 Факти. День
14:20, 16:20 Т/с «Опери»
16:40 Т/с «Дiзнавач-2»
18:45, 21:05 Факти. Вечiр
20:20 Iнсайдер
21:25 Т/с «Шеф-2»
23:20 Х/ф «12 друзiв
Оушена»
5 КАНАЛ

ЧЕТВЕР, 16 КВІТНЯ

06:20 М/с «Вперед, Дiєго,
вперед!»
06:50 М/с «Машинi казки»
07:15 М/с «Лалалупси»
07:40 М/с «Чагiнгтон»
08:00 Мульт MIX
10:05 М/с «Смурфiки»
10:35 М/с «Качинi iсторiї»
10:55 Обережно, дiти!
11:20 Х/ф «Панi
Метелиця»
12:30 Т/с «Та, що
говорить з привидами»
14:15 Т/с «Ксена принцеса-воїн»
15:05 Т/с «Конан»
16:00 Вiталька
17:00, 21:00 Країна У
18:00 Панянка-селянка
19:00, 20:00 Т/с «Кухня»
19:30, 20:30 Т/с «Два
батька i два сини»
22:00 Т/с «Свiтлофор»
00:00 Т/с «Ходячi мерцi»

06:30, 06:50, 07:05, 07:15,
07:35, 08:10, 08:20, 08:35,
08:50 Ранок на П›ятому
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
07:30, 08:30, 09:30, 10:30,
11:30, 12:30, 13:30, 14:30,
15:30, 17:30, 18:30, 22:30,
23:25 Час. Важливо
07:50 Автопiлот-новини
08:45 Драйв
09:35 Майстри Ремонту
11:35 Час. Пiдсумки дня
13:10, 14:10 День
14:35, 00:35 Велика
полiтика
15:10, 15:35, 16:05 Клуб
реформ
17:15, 17:35, 18:15, 18:31,
20:00, 21:10 Україна понад усе!
21:40 Час-Тайм
22:00 Час новин
(росiйською мовою)
22:35 Хронiка дня

КАНАЛ 1+1

СТБ

2+2

06:00, 07:00, 08:00, 09:00,
12:00, 16:45, 19:30 ТСН:
«Телевiзiйна служба
новин»
06:45, 07:10, 07:45, 08:10,
08:45, 09:10 «Снiданок
з 1+1»
07:35, 08:35 «Маша i
ведмiдь»
09:45 «Чотири весiлля - 3»
11:05 Т/с «Сила.
Повернення додому»
12:25, 13:00 Д/с
«Ворожка»
13:35, 14:10 Д/с «Слiпа»
14:45 «Сiмейнi
мелодрами - 5»
15:45 «Битва салонiв»
17:10 Т/с «Сила кохання
Ферiхи»
20:30 «Чистоnews»
21:00 Т/с «Останнiй
москаль»
22:00 «Сказочная Русь»
22:30 «Право на владу
- 2»
00:35 Т/с «Мiстер
Селфрiдж»

06:00, 18:00, 22:00
«Вiкна-Новини»
06:35, 16:00 «Все буде
добре!»
08:20 «Зiркове життя.
Кого хочуть холостяки?»
09:15 «Моя правда.
Орнелла Мутi.
Приборкання норовливої»
11:00, 19:55 «Слiдство
ведуть екстрасенси»
12:00 «МастерШеф - 2»
18:50 «Моя правда.
Невiдомi чоловiки Наталi
Могилевської»
20:55 Т/с «Пiзнє каяття»
22:35 «Я соромлюсь
свого тiла 2»
00:25 «Один за всiх»

06:25 «Нове Шалене
вiдео по-українськи»
08:25, 21:30 «ДжеДАI»
08:45 «Секретнi
матерiали»
09:00, 18:30, 21:00
Новини «Спецкор»
09:30 «Люстратор 7.62»
09:40 Т/с «Лiнiйний
вiддiл-6»
13:50, 19:00 Т/с
«Ментiвськi вiйни-3»
15:50 Д/п «Стрiлецька
зброя Другої Свiтової»
16:40 «6 кадрiв»
22:00 Лiга Європи УЄФА.
Брюгге - Днiпро. Пряма
трансляцiя
00:05 Про Лiгу Європи +
обзор iгрового дня

2+2
06:25 «Нове Шалене
вiдео по-українськи»
08:40, 00:00 «ДжеДАI»
09:00, 18:30, 21:00
Новини «Спецкор»
09:25 «Люстратор 7.62»
09:40 Т/с «Лiнiйний
вiддiл-6»
13:50, 19:00 Т/с
«Ментiвськi вiйни-3»
15:50 Д/п «Стрiлецька
зброя Другої Свiтової»
16:40 «6 кадрiв»
21:30 «Хоробрi серця»
00:20 «Секретнi
матерiали»
00:35 Х/ф «Тонка червона
лiнiя»

ТЕТ

НТН
06:00 Х/ф «Вхiд у
лабiринт»
08:30 Ранковий «Свiдок»
09:00 «Кримiнальнi
справи»
09:50 Т/с «Суто англiйськi
вбивства»
11:40, 22:00 Т/с «CSI:
Лас-Вегас - 8»
13:15, 19:30 Т/с «Вулицi
розбитих лiхтарiв - 9»
15:00, 19:00, 21:40
«Свiдок»
15:15 Т/с «Двоє зi
скриньки»
23:45 Т/с «Закон
i порядок. Вiддiл
особливих справ - 12»
00:40 Т/с «Банши»
НОВИЙ КАНАЛ
06:05, 07:25, 07:35, 07:55,
08:05 Єралаш
06:10 М/с «Пригоди
Джекi Чана»
07:30 М/с «Барбоскiни»
07:38 М/с «Кунг-фу
Панда: Легенди крутостi»
08:00, 18:00 Репортер
12:05 Т/с «Моя прекрасна
нянька»
16:00, 19:00 Т/с
«Воронiни»
18:20 Абзац!
20:00 Т/с «СашаТаня»
21:00 Серця трьох-2
23:10 Х/ф «Володар
кiлець: Двi фортецi»
ІНТЕР

ТОНіС

06:35 «Мультфiльм»
07:00, 07:30, 08:00, 08:30,
09:00, 12:00, 14:00, 16:00,
17:45 Новини
07:15, 07:35, 08:10, 08:35
«Ранок з Iнтером»
09:20, 21:00 Т/с «Красиве
життя»
11:15, 12:25 Д/с
«Слiдство вели... з
Леонiдом Каневським»
13:25, 14:20 Т/с
«Земський лiкар 4.
Повернення»
14:50 «Судовi справи»
15:45, 16:15 «Сiмейний
суд»
18:05, 19:05 Ток-шоу
«Стосується кожного»
20:00 «Подробицi»
22:40 Т/с «Безсоння»

06:15, 20:00 На лiнiї
вогню
07:10, 15:40 «Сильнi свiту
цього»
07:30, 15:00, 18:30, 21:00
«Соцiальний пульс»
10:00, 16:50 «Алло,
лiкарю!»
11:00 Бейонсе: сяйво
12:10 Rock Time з Петром
Полтарєвим
13:00 «Соцiальний статус:
ваша пенсiя»
14:00, 22:35 Всесвiт

06:30 Ранок у великому
мiстi
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:15 Надзвичайнi
новини
09:45 Т/с «Агенти Щ.И.Т.»
11:30, 13:20, 16:35 Т/с
«Морський патруль»
12:45, 15:45 Факти. День
14:00, 16:20 Т/с «Опери»
18:45, 21:05 Факти. Вечiр
20:20 Секретний фронт

06:15, 13:10, 15:30, 17:10
Т/с «Слiд»
07:00, 08:00, 09:00, 15:00,
19:00 Подiї
07:10, 08:10 Ранок з
Україною
09:15 Зiрковий шлях
10:00 Т/с «Довгий шлях
додому»
12:00, 19:45 Ток-шоу
«Говорить Україна»
18:00 Т/с «Безсмертник.
Вiра i правда»
21:00 Т/с «Квiти папоротi»
23:00 Подiї дня
23:30 Т/с «Мент у законi
4»

21:25 Т/с «Шеф-2»
23:20 Х/ф «11 друзiв
Оушена»

ICTV

УТ-1
06:00, 08:25 Вiд першої
особи
06:30, 07:00, 08:00, 13:00,
18:30, 21:00 Новини
07:30, 23:30 На слуху
08:20 Новини звiдусiль
08:40 Паспортний сервiс
09:10 ДебатиPRO
10:25 Перша студiя
10:50 Д/ф «Квант Iндiї»
12:15 Слiдство. Iнфо
13:20, 18:05 Час-Ч
14:00 Мультфiльм
14:30 Надвечiр’я
15:40 Свiтло
16:25 Чоловiчий клуб.
Бокс
17:30 Чоловiчий клуб
18:15 Новини. Свiт
18:55 Д/ф «Сага
старовинної пущi»
20:00 Про головне
22:00 «Схеми» з Наталiєю
Седлецькою
22:55 Трiйка, Кено,
Максима
23:00, 00:00 Пiдсумки
ТРК «УКРАїНА»
06:15, 13:10, 15:30, 17:10
Т/с «Слiд»
07:00, 08:00, 09:00, 15:00,
19:00 Подiї
07:10, 08:10 Ранок з
Україною
09:15 Зiрковий шлях
10:00 Т/с «Довгий шлях
додому»
12:00, 19:45 Ток-шоу
«Говорить Україна»
18:00 Т/с «Безсмертник.
Вiра i правда»
21:00 Т/с «Квiти папоротi»
21:55 Футбол. Лiга
Європи УЄФА 1/4 фiналу
«Динамо» (Україна) «Фiорентина» (Iталiя)

НТН
П’ЯТНИЦЯ, 17 КВІТНЯ
06:05 Х/ф «Вхiд у
лабiринт»
07:10 Х/ф «Прикордонний
пес Алий»
08:30 Ранковий «Свiдок»
09:00 «Кримiнальнi
справи»
09:50 Т/с «Суто англiйськi
вбивства»
11:40, 22:00 Т/с «CSI:
Лас-Вегас - 8»
13:15, 19:30 Т/с «Вулицi
розбитих лiхтарiв - 9»
15:00, 19:00, 21:40
«Свiдок»
15:15 Т/с «Двоє зi
скриньки»
23:45 Т/с «Закон
i порядок. Вiддiл
особливих справ - 12»
НОВИЙ КАНАЛ
06:05, 07:25, 07:35, 07:55,
08:05 Єралаш
06:10 М/с «Пригоди
Джекi Чана»
07:30 М/с «Барбоскiни»
07:38 М/с «Кунг-фу
Панда: Легенди крутостi»
08:00, 18:00 Репортер
12:00 Т/с «Татусевi
дочки»
15:55, 19:00 Т/с
«Воронiни»
18:20 Абзац!
20:00 Т/с «СашаТаня»
21:00 Серця трьох-2
23:25 Х/ф «Вибух з
минулого»
ІНТЕР
06:35 «Мультфiльм»
07:00, 07:30, 08:00, 08:30,
09:00, 12:00, 14:00, 16:00,
17:45 Новини
07:15, 07:35, 08:10, 08:35
«Ранок з Iнтером»
09:20, 21:00 Т/с «Красиве
життя»
11:15, 12:25 Д/с
«Слiдство вели... з
Леонiдом Каневським»
13:25, 14:20 Т/с
«Земський лiкар 4.
Повернення»

КАНАЛ 1+1
06:00, 07:00, 08:00, 09:00,
12:00, 16:45, 19:30 ТСН:
«Телевiзiйна служба
новин»
06:45, 07:10, 07:45, 08:10,
08:45, 09:10 «Снiданок
з 1+1»
07:35, 08:35 «Маша i
ведмiдь»
09:45 «Чотири весiлля - 3»
11:05 Т/с «Сила.
Повернення додому»
12:25, 13:00 Д/с
«Ворожка»
13:35, 14:10 Д/с «Слiпа»
14:45 «Сiмейнi
мелодрами - 5»
15:45 «Битва салонiв»
17:10 Т/с «Сила кохання
Ферiхи»
20:20 «Мультибарбара»
21:00 «Вечiрнiй Київ
2015»
22:55 «Свiтське життя»
00:00 Х/ф «Казино»
УТ-1
06:00, 08:25 Вiд першої
особи
06:30, 07:00, 08:00, 13:00,
18:30, 21:00 Новини
08:20 Новини звiдусiль
08:40 Паспортний сервiс
09:20, 20:00 Про головне
10:15 Х/ф Брат i сестра
12:20 «Схеми» з Наталiєю
Седлецькою
13:20 Час-Ч
13:50 Казки Лiрника
Сашка
14:00 Мультфiльм
14:25 Вiра. Надiя. Любов
15:40 Театральнi сезони
16:10, 01:20 Музичне
турне
17:20 Д/ф «Кланова
Шотландiя»
18:15 Новини. Свiт
18:55 Т/с «Вiкендовi
iсторiї»
22:00 Перша студiя
22:55 Трiйка, Кено,
Секунда удачi

ТЕЛЕпрограма

Вишгород

11 квітня

7

2015 року

Високошвидкісний Інтернет МТМ Тел.: (093) 366-16-66; (095) 545-15-33; (098) 201-22-66
ТРК «УКРАїНА»
06:15, 13:10, 15:30, 17:10
Т/с «Слiд»
07:00, 08:00, 09:00, 15:00,
19:00 Подiї
07:10, 08:10 Ранок з
Україною
09:15 Зiрковий шлях
10:00 Т/с «Довгий шлях
додому»
12:00, 19:45 Ток-шоу
«Говорить Україна»
18:00 Т/с «Безсмертник.
Вiра i правда»
21:00 Спiвай як зiрка
23:00 Подiї дня
23:30 Т/с «Мент у законi
8»
ТОНіС
06:15, 20:00 На лiнiї
вогню
07:10, 15:40 «Сильнi свiту
цього»
07:30, 15:00, 18:30, 21:00
«Соцiальний пульс»
10:00, 16:50 «Алло,
лiкарю!»
11:00 Мiхаель Шумахер:
червоний барон
12:15 «Свiтськi хронiки»
13:10, 17:45 Iнспектори
аномальних явищ
14:00, 22:35 Всесвiт
16:00, 23:35 П’ятий вимiр
18:15 «Кумири»
19:00 В гостях у Д.
Гордона. Василь
Турянчик
21:35 Принцеси свiту
00:00 «Латинський
коханець»
ТЕТ
06:20 М/с «Вперед, Дiєго,
вперед!»
06:50 М/с «Машинi казки»
07:15 М/с «Лалалупси»
07:40 М/с «Чагiнгтон»
08:00 Мульт MIX
10:05 М/с «Смурфiки»
10:35 М/с «Качинi iсторiї»
10:55 Обережно, дiти!
11:20 Х/ф «Попелюшка»
12:30 Т/с «Та, що
говорить з привидами»
14:15 Т/с «Ксена принцеса-воїн»
15:05 Т/с «Конан»
17:00 Країна У
18:00 Х/ф «Просто Райт»
20:00 Х/ф «Рожева
пантера»
22:00 Х/ф «Омен»
00:00 Т/с «Ходячi мерцi»
СТБ
07:00 Х/ф «Жiноча логiка»
18:00, 22:00 «ВiкнаНовини»
18:50 Т/с «Коли ми
вдома»
20:00, 22:45 «Холостяк
- 5»
00:40 Х/ф «Катала»

09:00 «Випадковий
свiдок»
09:55 Т/с «Мовчазний
свiдок»
13:15 Т/с «Вулицi
розбитих лiхтарiв - 9»
15:00, 19:00 «Свiдок»
15:15 Т/с «Двоє зi
скриньки»
19:30 Х/ф «Бiле мiсто»
21:00 Т/с «Перевiзник»
23:00 Х/ф «Iкарус»
00:40 Х/ф «Агент 117:
шпигунське гнiздо»
НОВИЙ КАНАЛ
06:10, 07:25, 07:35, 07:55
Єралаш
06:12 М/с «Пригоди
Джекi Чана»
07:30 М/с «Барбоскiни»
07:38 М/с «Кунг-фу
Панда: Легенди крутостi»
08:00, 18:00 Репортер
08:05, 21:00 Серця
трьох-2
17:20, 19:00 Т/с
«Воронiни»
18:20 Абзац!
20:00 Т/с «СашаТаня»
23:05 Х/ф «На вiдстанi
кохання»
ІНТЕР
06:35 «Мультфiльм»
07:00, 07:30, 08:00, 08:30,
09:00, 12:00, 14:00, 16:00,
17:45 Новини
07:15, 07:35, 08:10, 08:35
«Ранок з Iнтером»
09:20 Т/с «Красиве
життя»
11:15, 12:25 Д/с
«Слiдство вели... з
Леонiдом Каневським»
13:25, 14:20 Т/с
«Земський лiкар 4.
Повернення»
14:50 «Судовi справи»
15:45, 16:15 «Сiмейний
суд»
18:05 Ток-шоу
«Стосується кожного»
20:00 «Подробицi»
21:00 Ток-шоу «Чорне
дзеркало»
23:30 Т/с «Картковий
будиночок»
ICTV
06:30 Ранок у великому
мiстi
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:15 Надзвичайнi
новини
10:00 Т/с «Агенти Щ.И.Т.»
11:50, 13:20, 16:50 Т/с
«Дiзнавач-2»
12:45, 15:45 Факти. День
14:30, 16:20 Т/с «Опери»
18:45, 21:05 Факти. Вечiр
20:20 Антизомбi
21:25 Т/с «Шеф-2»
23:20 Х/ф «13 друзiв
Оушена»
5 КАНАЛ

НТН
06:05 Х/ф «Мiсiя в Кабулi»
08:30 Ранковий «Свiдок»

06:30, 06:50, 07:05, 07:15,
07:35, 08:10, 08:20, 08:35
Ранок на П’ятому

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
07:30, 08:30, 09:30, 10:30,
11:30, 12:30, 13:30, 14:30,
15:30, 16:25, 17:30,
18:30, 22:30, 23:30 Час.
Важливо
07:50 Автопiлот-новини
13:10, 14:10 День
14:35 Феєрiя мандрiв
15:35 Машина часу
16:30 Вiкно в Європу
17:15, 17:35, 18:14, 18:35,
20:00, 21:10 Україна понад усе!
21:40 Час-Тайм
22:00 Час новин
(росiйською мовою)
22:35 Особливий погляд
2+2
06:25 «Нове Шалене
вiдео по-українськи»
08:40 «ДжеДАI»
09:00, 18:30, 21:00
Новини «Спецкор»
09:30 «Люстратор 7.62»
09:40 Т/с «Лiнiйний
вiддiл-6»
10:50 Т/с «Лiнiйний
вiддiл-7»
13:50 Т/с «Ментiвськi
вiйни-3»
15:50 «Вiдеобiмба»
16:40 «6 кадрiв»
19:00 Х/ф «Бiла стрiла»
21:30 «Буде бiй». WSB.
Всесвiтня серiя Боксу:
Ukraine Otamans (Україна)
- Rassian BT (Росiя)
00:10 Х/ф «Професiонал»
СУБОТА, 18 КВІТНЯ
КАНАЛ 1+1
06:00 «Шiсть кадрiв»
07:10, 20:15 «Українськi
сенсацiї»
08:00, 08:30 М/с «Качинi
iсторiї»
09:00 «Свiтське життя»
10:05, 19:30 ТСН:
«Телевiзiйна служба
новин»
11:00 Х/ф «Надiя як доказ
життя»
14:40 «Вечiрнiй Київ»
16:35 «Вечiрнiй квартал»
18:30 «Розсмiши комiка»
21:20 «Вечiрнiй квартал у
Туреччинi»
23:15 «Що? Де? Коли?»
00:25 Х/ф «Фантом»
УТ-1
07:35 У просторi буття
08:30 «Золотий гусак»
09:15 Перша студiя
10:00 Зроблено в Європi
10:10 Нотатки на глобусi
11:00 Книга ua
11:30 Д/ф «Кланова
Шотландiя»
12:30 Д/ф «Дорогами
Саксонiї»
13:00 Свiтло
13:55 Д/с «Сага
старовинної пущi»
15:00 Д/ф «Паперове

мiсто»
16:05 Чоловiчий клуб.
Бокс
17:00 Чоловiчий клуб
17:35 Музичнi салони
ARTE
19:05 Х/ф «Остання iскра
життя»
21:00 Новини
21:40 Утеодин з Майклом
Щуром
22:10 Iнша музика з
Олексiєм Коганом
22:40 Мегалот
22:50 Суперлото, Трiйка,
Кено
23:00 День Янгола
ТРК «УКРАїНА»
06:15, 07:10, 23:50 Т/с
«Приватний детектив
Тетяна Iванова: Моя люба
служниця»
07:00, 15:00, 19:00 Подiї
08:00 Т/с «Приватний
детектив Тетяна Iванова:
Дольче вiта по-росiйськи»
10:00 Зiрковий шлях.
Дайджест
11:00, 22:00 Х/ф «Куди
зникає любов»
13:00, 15:20 Х/ф «Якщо ти
не зi мною»
17:20, 19:40 Т/с «Коханi
жiнки Казанови»
ТОНіС
06:20 «Цивiлiзацiя
Incognita»
06:35 Х/ф «Трезор»
10:00 Принцеси свiту
11:15 Х/ф «Австралiйське
танго»
14:00 За сiм морiв
14:50 Неймовiрнi
подорожi
16:10 «Мистецтво i час»
16:30 «Глобал - 3000»
17:00 Валерiй Леонтьєв.
Час мчить, нiби вершник
18:40 «Моднi iсторiї з
Оксаною Новицькою»
19:00 Таємницi руїн
20:00 Мiкрокосмос
21:00 Принцеса Дiана:
вiчнiсть
22:00 «Секрети
закулiсся з Олександром
Ржавським»
22:30 Х/ф «Цiна
пристрастi»

18:00 Х/ф «Рожева
пантера»
21:40 Країна У
23:00 Дайош молодьож!
СТБ
06:20 Х/ф «Цiлком
пропащий»
08:00 «Караоке на
Майданi»
09:00 «Все буде смачно!»
10:45 Х/ф «Неймовiрнi
пригоди iталiйцiв у Росiї»
12:50 Х/ф «З привiтом,
Козаностра»
14:45 Т/с «Коли ми
вдома»
16:05 «Холостяк - 5»
19:00 «Україна має
талант!-7»
21:15 Х/ф «Кавказька
полонянка, або Новi
пригоди Шурика»
23:00 «Давай поговоримо
про секс 2»
НТН
06:25 Х/ф «У старих
ритмах»
08:00 «Життя за мiстом»
08:30 Т/с «Мовчазний
свiдок»
11:30 «Речовий доказ».
Доля самогонника
12:00 «Головний свiдок»
12:55 «Випадковий
свiдок»
13:30 «Правда життя.
Професiя банщик»
14:00 Т/с «Таємницi
слiдства - 8»
19:30 Т/с «Даїшники»
23:30 «Голi та смiшнi»
00:25 Т/с «Перевiзник»
НОВИЙ КАНАЛ
06:00, 07:50 Єралаш
06:05 М/с «Губка Боб Прямокутнi Штани»
07:55 Уральськi пельменi
10:00 Ревiзор
12:25 Страстi за
Ревiзором
14:30 Т/с «СашаТаня»
18:45 Х/ф «Мiй хлопець з
зоопарку»
21:00 Х/ф «Поганi хлопцi»
23:40 Х/ф «Розплата»

знову у дiї»
08:15 Антизомбi
09:15 Дiстало!
10:15 Громадянська
оборона
11:20 Iнсайдер
12:20, 13:00, 20:05 Т/с
«Вiдрив»
12:45 Факти. День
18:45 Факти. Вечiр
19:15 Надзвичайнi
новини. Пiдсумки
22:05 Х/ф «Глибоке синє
море»
00:05 Х/ф «Химера»
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, 20:00, 21:00, 23:00,
00:00 Час новин
07:30, 08:30, 09:30, 10:30,
11:30, 12:30, 13:30, 14:30,
15:30, 16:30, 17:30, 18:30,
19:30, 22:30, 23:30 Час.
Важливо
09:50 Снiданок з Iскрою
10:31 ПроОбраз з
Наталкою Фiцич
11:10 Хронiка тижня. Свiт
11:35 Майстри Ремонту
14:35 Хронiка дня
15:35 Кабiнети
17:15 Мiграцiйний вектор
18:05 Мiсцевий час
18:35 Фiнансовий
тиждень
19:35, 20:15, 20:35
Україна - понад усе!
20:30 Час важливо
21:10, 00:35 Велика
полiтика
21:35 Вiкно в Америку
22:00 Час новин
(росiйською мовою)
22:35 Невигаданi iсторiї
22:50 Гра iнтересiв
23:35 Iсторiя успiху
2+2
06:00 Мультфiльми
06:40 «Нове Шалене
вiдео по-українськи»
08:20 Новини «Спецкор»
08:50 «Люстратор 7.62»
09:00 Х/ф «Шпигуни»
22:00 Х/ф «Люди X:
Початок. Росомаха»
00:10 Х/ф «Помста»

ІНТЕР
НЕДIЛЯ, 19 КВІТНЯ

ТЕТ
06:20 Х/ф «У пошуках
капiтана Гранта»
08:30 М/с «Смiшарики»
09:00 Мультик з Лунтиком
09:40 М/с «Дашадослiдниця»
10:05 М/с «Вперед, Дiєго,
вперед!»
10:35 М/с «Ескiмоска»
10:50 М/с «Кумi-кумi»
11:00 М/ф «Хоробрий
плавець»
12:40 М/ф «Цирк! Цирк!
Цирк!»
14:10 Обережно, дiти!
14:40 Х/ф «Кудлата
команда»
16:15 Х/ф «Гарячi голови»

Передплачуйте газету «Вишгород».

06:45 Ток-шоу
«Стосується кожного»
08:45 «Школа доктора
Комаровського»
09:30 «Новини»
10:00 Х/ф «Бiле сонце
пустелi»
11:50 Т/с «Легковажна
жiнка»
15:40 Т/с «Каяття»
20:00 «Подробицi»
20:30 «Великий бокс на
Iнтерi. Олександр Усик Андрiй Князев»
00:00 Х/ф «Стерво для
чемпiона»
ICTV
06:45 Х/ф «Лунi Тюнз

КАНАЛ 1+1
06:10 Х/ф «Симпатичнi
вдови краще цiлуються»
07:35 Мультфiльм
08:00, 08:35 М/с «Качинi
iсторiї»
09:00 Лотерея «Лотозабава»
09:40 М/ф «Ескiмоска - 2:
пригоди в Арктицi»
09:45 «Маша i ведмiдь»
10:15 ТСН: «Телевiзiйна
служба новин»
11:00 «Свiт навиворiт:
Латинська Америка»
12:10 «Iнспектор
Фреймут 2»
13:35 «Чотири весiлля 4»

14:55 Т/с «Останнiй
москаль»
17:50 Х/ф «Кавказька
полонянка»
19:30 «ТСН-Тиждень»
21:00 «Голос країни 5»
23:15 Х/ф «Механiк»
УТ-1
06:40 Крок до зiрок
07:30 Шеф-кухар країни
08:25 «Золотий гусак»
08:40 Тепло.ua
09:15 Як це?
09:35 Хто в домi хазяїн?
09:55 Мультфiльми
10:15 Школа Мерi
Поппiнс
11:15 Музична академiя
Junior
12:30 Х/ф «Остання iскра
життя»
14:35 Фольк-music
15:55 Д/ф «Дальнi
барикади»
17:00 Д/ф «Палiтри»
17:45 Т/с «Вiкендовi
iсторiї»
18:45 Театральнi сезони
19:25 Х/ф «Закоханi
невротики»
21:00 Новини
21:40 Перша шпальта
22:15 Музична весна
на Першому. Гурт
«Гайдамаки»
22:55 Трiйка, Кено,
Максима
23:00 День Янгола
00:05 На слуху. Пiдсумки
ТРК «УКРАїНА»
06:30 Подiї
07:15 Х/ф «Коханi жiнки
Казанови»
09:00 Т/с «Квiти папоротi»
16:00 Моє нове життя
17:00 Х/ф «Красунi»
19:00 Подiї тижня з
Олегом Панютою
20:00 Х/ф «Красунi»
22:00 Т/с «Слiд»
23:50 Великий футбол

09:00 Мультик з Лунтиком
09:40 М/с «Дашадослiдниця»
10:05 М/с «Вперед, Дiєго,
вперед!»
10:35 М/с «Ескiмоска»
10:45 М/с «Кумi-кумi»
10:55 М/ф «Юго i Лала»
12:20 М/ф «Барбi:
Казкова країна моди»
13:50 Обережно, дiти!
14:35 Х/ф «Гарячi голови»
16:05 Х/ф «Викрутаси»
18:00 Х/ф «Просто Райт»
21:40 Країна У
23:00 Дайош молодьож!
00:50 Х/ф «Омен»

06:20 Х/ф «У пошуках
капiтана Гранта»
08:30 М/с «Смiшарики»

07:05 Зiрка YouTube
09:00 Дивитись усiм!
10:00 Х/ф «Грейсток.
Легенда про Тарзана,
повелителя мавп»
12:45 Факти. День
13:00 Т/с «Шеф-2»
18:45 Факти тижня
20:20 Х/ф «Геракл.
Початок легенди»
22:15 Х/ф «Помпеї»
00:15 Х/ф «Глибоке синє
море»
5 КАНАЛ

07:55 «Холостяк - 5»
09:00 «Все буде смачно!»
11:35 «Караоке на
Майданi»
12:35 Х/ф «Пiзнє каяття»
16:40 «Україна має
талант!-7»
19:00 «Битва
екстрасенсiв»
20:40 «Один за всiх»
21:55 «Детектор брехнi 7»
22:50 «Я соромлюсь
свого тiла 2»
00:50 Х/ф «Мiй любимий
клоун»
НТН
07:00 Х/ф «Пасажирка
без квитка»
08:10 Т/с «Таємницi
слiдства - 8»
11:30 «Легенди карного
розшуку». Бандитський
вузол
12:00 «Агенти впливу»
12:55, 22:40 «Випадковий
свiдок»
13:50 Х/ф «Бiле мiсто»
15:10 Т/с «Павутиння - 6»
23:00 «Головний свiдок»
00:00 Х/ф
«Франкенштейн:
вiдроджене зло»
НОВИЙ КАНАЛ

ТЕТ

ICTV

СТБ

ТОНіС
06:00, 20:15 «Кумири»
06:15 Х/ф «Австралiйське
танго»
10:00 Принцеса Дiана:
вiчнiсть
11:15 Х/ф «Трезор»
14:00 «Teen-клуб»
14:50 Неймовiрнi
подорожi
16:00 Повернення бiлого
лева
17:00 Стиль на iм’я Лайма
19:00 Таємницi руїн
20:00 «Цивiлiзацiя
Incognita»
20:40 «Свiтськi хронiки»
21:05 U2: боротьба
22:05 Х/ф «Монiк»
00:00 «Вихiдний, пiсля
опiвночi»

22:00 Т/с «Слiпий
розрахунок»

06:05, 13:05 Єралаш
06:10 М/с «Губка Боб Прямокутнi Штани»
07:40 М/с «Кунг-фу
Панда: Легенди крутостi»
09:20 М/с «Iсторiї Тома i
Джеррi»
11:10 М/ф «Лови хвилю»
16:50 Х/ф «Мiй хлопець з
зоопарку»
19:05 Х/ф «Тварина»
21:00 Х/ф «Поганi хлопцi
2»
00:00 Х/ф «Теорiя змови»
ІНТЕР
07:35 «Удалий проект»
08:40 «Готоуємо разом»
09:30 Новини
10:00 «Орел i Решка.
Ювiлейний сезон»
11:00 «Орел i Решка»
12:00 Т/с «Легковажна
жiнка»
15:50 Т/с «Каяття»
20:00 «Подробицi тижня»

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, 23:00, 00:00 Час
новин
07:30, 08:30, 09:30, 10:30,
11:30, 12:30, 13:30, 14:30,
15:30, 16:30, 17:30, 18:25,
20:30, 22:30, 23:30, 00:30
Час. Важливо
08:35 Феєрiя мандрiв
09:10, 14:35 Велика
полiтика
09:35, 00:35 Вiкно в
Америку
09:50 Снiданок з Iскрою
10:10 Кордон держави
10:35, 22:35 Кiно з Я.
Соколовою
12:15 Модне здоров’я
13:15 Хронiка тижня. Свiт
13:35 Дiалоги з
Патрiархом
14:15 Хронiка тижня
15:35 ПроОбраз з
Наталкою Фiцич
16:10, 16:40, 17:10, 17:35
«Єдина родина»
18:30 Вiкно в Європу
19:25, 20:35 Україна понад усе!
21:00 Час: пiдсумки
тижня з В. Гайдукевичем
21:40 Час-Тайм
22:00 Час новин
(росiйською мовою)
22:20 Територiя закону
23:35 Фiнансовий
тиждень
2+2
06:20, 07:30 «Нове
Шалене вiдео поукраїнськи»
07:00 Журнал Лiги
Чемпiонiв УЄФА 20142015
08:45 «Хоробрi серця»
11:00 «Люстратор 7.62»
12:00 «ДжеДАI»
13:00 «Секретнi
матерiали»
14:00 «Бушидо»
14:45 Х/ф «Люди X:
Початок. Росомаха»
16:50 20 Тур ЧУ.
Чорноморець - Говерла
19:15 20 Тур ЧУ. Волинь
- Динамо
21:30 «Профутбол»
23:10 «Гра без правил»
23:25 Х/ф «Бiла стрiла»

Наш індекс у Каталозі місцевих періодичних видань 40007

Асоціація роботодавців Вишгородщини
вітає з днем народження
Юрія Дмитровича КОЛОДЗЯНА!
Бажаєм щастя і достатку,
Ясного неба і тепла,
В житті Вам – злагоди й порядку,
Щоб доля світлою була!

Асоціація роботодавців Вишгородщини
вітає з днем народження
Зінаїду Денисівну ЖАРАЮ!
Бажаємо здоров’я, сонця у зенiтi,
Любовi, доброти i щастя повен дім.
Нехай у серцi розкошує лiто
І соняхом квiтує золотим!

Вишгородська районна організація Товариства Червоного Хреста України ОГОЛОШУЄ
НАБІР НА СПЕЦІАЛЬНІ КОРОТКОСТРОКОВІ
КУРСИ за напрямом підготовки «доглядальниця
за тяжкохворими в домашніх умовах».
Програма реалізується за підтримки Вишгородської міської ради.
Навчання — безкоштовне, проводиться на
базі Всеукраїнського центру професійної реабілітації інвалідів (с. Лютіж) для мешканців міста
Вишгорода, які прагнуть отримати відповідну
професійну підготовку.
Для зарахування на курси подаються: заява,
копія паспорта, документа про освіту та трудової
книжки, медична книжка.
Заяви приймаються до 24 квітня 2015 року.
По довідки звертатись: м. Вишгород, вул.
Симоненка, 5, тел.: 52-638.

Газопостачання дачних будинків та господарських споруд з приєднанням до існуючих газопроводів на території Лебедівської с/р Вишгородського р-ну.
Тел: (098) 47-55-808

Підприємству на постійну роботу
потрібні:
— охоронець
— продавець
Звертатись за тел: (067) 275-10-27

Сувенірна продукція на замовлення з індивідуальним дизайном: виготовлення значків, бейджів, пакетів, полотна, календарів та друк на
футболках, кепках, металевих табличках, кружках, склянках. Тел: (050) 683-98-38, Володимир.
Інф. на сайті: uptown.

Вишгородська об’єднана державна податкова інспекція ГУ ДФС у Київській
області ОГОЛОШУЄ КОНКУРС на заміщення вакантних посад:
- начальника відділу
- завідувача сектору
- головного державного ревізора – інспектора
- головного державного інспектора
- старшого державного ревізора-інспектора
Вимоги до конкурсантів: вища економічна, юридична освіта, стаж роботи за фахом — не менше 3-ох років, вільне володіння українською мовою та комп`ютером.
Звертатись до відділу персоналу за
адресою:
м. Вишгород, пл. Т. Шевченка, 1-а, каб.15
(тел. 5-10-16).

Профессионально УТЕПЛИМ Ваш дом, коттедж.
Выезд специалиста, замер, расчет БЕСПЛАТНО.
Цены Вас приятно удивят!
(098) 846-33-01; (095) 173-82-85

Пелети від виробника з доставкою
по Вишгородському району.
Ціна – від 1 800 до 2 400 грн
за 1 тонну.
Тел: (091) 959-44-44, Олександр,
сайт: pellety.net.ua

ХІМЧИСТКА всіх видів одягу та текстилю.
ФАРБУВАННЯ шкіри і хутра.
РЕСТАВРАЦІЯ подушок, ковдр і перин.
(м. Вишгород, пров. Квітневий, 1),
тел: (050) 823-34-58

Безкоштовні
оголошення

ІНШЕ
Домашній майстер. Тел: (063) 100-90-08
Всі види юридичних послуг.
Тел: (096) 983-72-46, Денис
Скляні кухонні фартухи, вироби зі скла.
Тел: (097) 546-11-04
Меблі на замовлення. Помірні ціни. Гарантія,
доставка. Тел: (096) 702-51-82

ПРОДАМ
Гараж №48 (Євроремонт),
кооператив «Екран». Тел: (096) 271-70-92
5 дверей, 80 см, 60 см. Нові, комплект. 500 грн.
Тел: (093) 454-28-44
Земельну ділянку. Приватизована, с Жукин,
10 соток. Тел: (063) 654-09-65
Битовку 6х3, металевий каркас, електропроводка, самовивіз. Тел: (067) 682-65-97
Лінолеум новий, 5,5 х 3,5 м. Дешево. Плінтус у
подарунок. Тел: (093) 454-28-44

БУРІННЯ СВЕРДЛОВИН
«під ключ»
у важкодоступних місцях.
ЯКІСТЬ, ГАРАНТІЯ.
Тел: (097) 962-16-79
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2015 року

Вишгород

«Головний пріоритет — припинення корупційних схем у районі»
Пряма мова
(Початок на стор. 1)
Цього року виповнюється 20 років юридичній компанії, яку я створив іще студентом. Тож матеріально ні від кого не залежав.
За минулий рік (не найвдаліший) я задекларував майже 1,5 млн грн сукупного доходу.
Наголошую: прийшов на державну службу
не для особистого збагачення, а для того,
щоб застосувати свій досвід і знання на благо держави. Україні потрібні зміни!
— Хто Ваша дружина, що створює
Ваш «тил» і родинний затишок?
— Моя дружина — за освітою юрист. Сім
років тому залишила юриспруденцію і захопилась виготовленням авторської ляльки
і технікою вінтажного декорування (штучне
зістарювання). Загаз доглядає дітей — у нас
їх троє.
На сьогодні ми заможна сім’я — у нас три
будинки, квартира, кілька земельних ділянок

довому місці живуть, не поспішають скористатися тими перевагами, про які кияни і не
мріють.)
Дотримуюсь здорового засобу життя: зовсім не вживаю алкоголю. В житті пив його
один раз — і це було церковне вино, коли
вінчався. Не палю, інших шкідливих звичок
не маю. Вже 20 років не їм м’яса.
Маю власну методику планування часу,
для того, щоб життя було збалансоване і повноцінне. Ретельно слідкую за виконанням
базових функцій: батько, чоловік, син, друг.
Інші функції менш пріоритетні.
Всі житєві справи поділяю на чотири головні групи: родина — справа — захоплення
— духовний розвиток. Вже передчуваю, що
на цій посаді доведеться багато чим жертвувати.
— Чи Ви, бува, не Савонарола? Щоб не
сталося, як у Спарті, де всі були здорові, а
от митців чи геніїв бракувало…
— У студентські роки неодноразово про-

ФОТОмить

Відбулась зустріч голови РДА
Олександра Горгана із головою
Громадської ради при Вишгородській РДА Ігорем Тиханом.
Досягнуто домовенності про
проведення 15 квітня позачергового засідання Громадської ради.
На порядку денному — презентація організацій, представники
яких входять до складу ради,
створення робочої групи із доопрацювання проекту Програми
соціально-економічного та культурного розвитку Вишгородського району на 2015 рік.

Робоча нарада
з Громадською радою
і три автомобілі. На моєму депозиті в банку
3 825 000 грн, що приносить майже 80 тис.
грн щомісяця.
— Кажуть, що людина — це її хобі та
те, що вона їсть. Які маєте вподобання?
— Щодня займаюся спортом. Прокидаюсь дуже рано. Із 4:30 до 8:00 у мене — два
повноцінних тренування, бо постійно готуюся до міжнародних змагань. Скажімо, о 9-й
— суд, а мені треба «відкатати» понад 100
км, тому встаю вдосвіта. (Дивує, що не всі
мешканці району усвідомлюють, у якому чу-

ходив навчання на базі молодіжного директорату Ради Європи у Страсбурзі (Франція
— ред.). Засвоїв, що базовою європейською
цінністю є толерантність — тобто сприйняття
людей рівними попри їх різність. Навіть, якщо
у людини є вади, я її ніколи не засуджую.
Зверхньо ставитися до тих, хто не є
успішним, — неприпустимо. Та й успішність
— поняття неоднозначне. Серед моїх клієнтів є чимало заможних, але не так багато
щасливих: по три-чотири шлюби, дітей не
бачать за роботою...

Читайте на сайті газети «Вишгород»:
Голова КОДА: Децентралізація заради розвитку
Допомога демобілізованим учасникам АТО
Реєстрація нерухомого майна — не тільки за
місцем проживання
Рада передала архбудконтроль на місця
Що несе бізнесу податкова реформа
Податковий компроміс — до 16 квітня
Платникам податків про форми звітності
Екскурсійний калейдоскоп
Нові штрафи для водіїв
Безпечний Великдень
Олександр Балабко — допитливий мандрівець
25 квітня — старт акції «Зробимо Україну чистою-2015»

Передплата на II півріччя
Із 7 квітня 2015 року у відділеннях «Укрпошти» розпочалася передплата на періодичні
друковані видання на друге півріччя ц. р. (з доставкою з липня)
Терміни приймання передплати в усіх населених пунктах України триватимуть:
– до 16 червня 2015 року

ТАЛОН БЕЗПЛАТНОГО ОГОЛОШЕННЯ
11.04.2015 року
ТЕКСТ ОГОЛОШЕННЯ
(в газеті друкується не
більше 7 слів)
№ рубрики___________
на «__»_________2015 р.

Ваші дані
(в газеті не друкуються)

писати
друкованими літерами

Прізвище __________
Ім’я _______________
Адреса ____________
Телефон___________

Оголошення приймаються тільки від приватних осіб.
Текст, написаний друкованими літерами, має вміщувати до
7 слів і відноситися до рубрик: «Продам» (1), «Куплю» (2),
«Обміняю» (3), «Подарую» (4), «Найму» (5), «Здам» (6), «Знайомство» (7), “Інше” (8). На одному талоні писати одне найменування. Все, що понад 7 слів, — оплачується за існуючими

розцінками. Термінові, виділені рамкою оголошення, — платні.

Наші рубрики
1. ПРОДАМ
2. КУПЛЮ
3. ОБМІНЯЮ
4. ПОДАРУЮ
5. НАЙМУ
6. ЗДАМ
7. ЗНАЙОМСТВО
8. ІНШЕ

Останній термін подання безкоштовних оголошень - вівторок до 12.00

Директор КП «Редакція газети «Вишгород» — Віталій Кутаф’єв
Головний редактор — Марина Кочелісова
Погляди редакції не завжди збігаються з
думкою авторів публікацій.
Редакція залишає за собою право
скорочувати надані матеріали,
які не рецензують і не повертають.
Відповідальність за достовірність даних
несу ть автори публікацій
(рекламодавці).
Матеріали, опубліковані під знаком ,
друк уються на платній основі.
Останній термін надання матеріалів —
середа, 13-00

P. S.

— На сьогодні маємо масове вкидання
провокаційної, не підтвердженої відповідними органами інформації. Відмиватися
— начебто смішно, але ж люди вірять у
«смажені» факти, які роздувають задля
піару чи на замовлення. Як Ви реагуватимете на таку інформацію? Адже Ви зазначали, що як юрист вимагатимете юридичної оцінки — саме з боку адміністрації
— сумнівних матеріалів.
— Більшість такого «матеріалу» — поза
зоною прямої дії закону (інтернет). Щодо
офіційних видань… раніше не вважав за необхідне відповідати, тому що моя репутація
серед клієнтів — непохитна.
Однак із моменту призначення на державну посаду всі факти, які я вважаю недостовірними, матимуть реакцію у правовому
полі. Хай доводять або спростовують.
Я усвідомлюю, що формат моєї роботи
буде неприйнятний для корупційних схем —
тож намагатимуться мене нейтралізувати
або скомпрометувати, будуть щось вигадувати чи брати двоякі факти.
— А стосовно підлеглих, партнерів по
роботі чи місцевого самоврядування?..
Чи буде адміністрація надавати юридичну
оцінку подібній інформації?
— Я на презентації зазначав, що із тим,
що шкодить іміджу, треба розібратися (є правопорушення чи немає) і поставити крапку.
Сьогодні зустрічався зі старшим прокурором
району у ювенальному напрямку. Тема нашої розмови — окрема програма повернення дитячих садків у комунальну власність.
— Це там, де є можливість…
— У багатьох випадках така можливість
є. Нова влада — з абсолютно іншим настроєм. Тому намагатимемося переглянути всі
епізоди, на яких було поставлено хрест.
— Яким бачите майбутнє району, головні пріоритети?
— Головний пріоритет — це припинення
корупційних схем, які огорнули район. Це
дасть можливість оживити економіку району
і забезпечити людей достойною роботою.
Також потрібно розкрити рекреаційний
потенціал Вишгородщини. Кияни полюбляють відпочивати на Вишгородщині, однак потрібно створити умови, щоб вони залишали
в районі гроші, а не тільки пакети зі сміттям.

Засновник — Вишгородська міська рада
Передплатний індекс газети у Каталозі місцевих
періодичних видань 40007
Газета виходить щосуботи. Ціна договірна
Свідоцтво про реєстрацію
КВ № 957 від 20.09.1994 року
Адреса редакції: 07300, м. Вишгород,
вул. Б. Хмельницького, 2;
Тел/факс: (04596) 5-27-25
Надруковано у ЗАТ “Сьогодні Мультимедіа”,
м. Київ, вул. Борщагівська, 152-б.
Наклад 3000 примірників

У темряві найкраще видно
світлу людину

(включно) – за «Каталогом видань України на ІІ півріччя 2015
року»;
– до 09 червня 2015 року – за
«Каталогом видань зарубіжних
країн на ІІ півріччя 2015»;
– до 25 червня 2015 року – за
каталогами місцевих видань відповідної області.

З Великоднем!
Дорогі вишгородці!
Прийміть найщиріші вітання зі
Світлим Христовим Воскресінням, з
Пасхою Христовою!
Нехай цей Великий День дарує
вам щастя, спокій та віру в краще майбутнє! Бажаємо
всім здоров’я міцного, добробуту й успіхів у добрих ділах! Любові, радості, миру й злагоди на довгії літа.
Зі святом вас!
Христос Воскрес!
Вишгородська ГО «Вишгород – наш дім»
Шановні вишгородці!
Щиро вітаємо вас із Великоднем!
Нехай цей величний день наповнює серце світлими
почуттями надії і любові, дарує щастя та добро. Бажаємо вам радості, здоров’я, добробуту і благополуччя.
Сьогодні хай збереться вся родина
Надвечір за одним столом святковим,
Нехай молитва ллється безупину,
Свіча горить на щастя й на здоров`я.
Христос Воскрес! – хай чуються вітання.
Живіть завжди у милості Господній!
Хай справдяться всі ваші сподівання!
Вітаємо вас, рідні, з Великоднем!
З повагою – колектив
рекламної агенції
«Big City Lights»

Особливу увагу приділятиму розвитку
спортивної інфраструктури. За потенціалом
спортивного розвитку Вишгородський район
не має аналогів в Україні — водні види спорту, легка атлетика, велоспорт, триатлон і всі
інші види спорту.
Як приклад: у Вишгородському районі
— найкраща по якості покриття велотраса в
Україні. З Димера до Сухолуччя вона абсолютно рівна — спортсмени зі столиці їдуть 40
км в одну сторону, тільки щоб потренуватись
на цій трасі.
У районі — низька інтенсивність транзитного автотранспорту. На Житомирській
трасі — шкідливі викиди та інтенсивний рух,
забагато автівок. Одеська — традиційно ремонтується. Тож у Вишгородського району
прекрасні перспективи бути найвелосипеднішим регіоном в Україні — і це може стати
драйвером економіки Вишгородщини.
Уважно спостерігаю за секторальним
розвитком економік провідних країн світу.
Спорт і здорове дозвілля стають основними
галузями, які наповнюють бюджет. Це є свідченням здоровості суспільства як такого.
Щоб побудувати в Україні суспільство за
стандартами Європи і США — треба закладати ці механізми за рахунок умисної спрямованої соціальної інженерії, якою і має займатися державна влада.
Вважаю за необхідне створювати умови
для розвитку галузі інформаційних технологій. В ІТ-сфері стрімко поширюється принцип
дистанційного виконання роботи. Цим потрібно скористатись.
Очевидно, що програмісту вигідніше
жити і працювати у Вишгороді, ніж у столиці. Для багатьох професій зараз головне —
мати швидке Інтернет-з’єднання та доступ до
банківських терміналів.
Потрібно розуміти, що значну частину
бюджету складають податки з доходів фізичних осіб. Тому важливо залучати платоспроможних громадян як постійних мешканців
району, створювати умови, щоб люди могли
комфортно і безпечно жити, працювати і
платити податки саме тут, у Вишгородському районі. Потрібно залучати високотехнологічні галузі, оскільки вони — це культурні
люди, багато коштів у бюджеті, чисте довкілля і відсутність криміналу.

ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ
«ВИШЕГРАД»
запрошує на роботу ЖУРНАЛІСТА.
Готові співпрацювати зі студентами
останніх курсів вечірньої і заочної
форм навчання та випускниками.
Докладніша інформація
за телефонами:
(04596) 25-489,
(063) 852-56-53 та (099) 755-22-91.

