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Хочеться якнайкраще. Та чи не буде як завжди?

Марія РЕШЕТНІКОВА,
секретар
Вишгородської
міської ради
Процес
децентралізації
публічної
влади і, відповідно, —
об’єднання
територіальних громад району
нарешті почав набирати
реальних обертів. Для робочої групи основним документом став варіант об’єднання,
підготовлений у надрах Київської обласної
державної адміністрації. Будемо відвертими
— варіант недолугий і містить низку суттєвих
недоліків, у яких закладені майбутні протиріччя в громадах. Звичайно, цього і варто було
очікувати, адже з вікна на бульварі Лесі Українки не видно, куди тяжіє громада Рудні-Димерської чи Вахівки.
Втім, у Вишгородській міській раді теж є
своя думка і напрацювання щодо об’єднання
громад. Варіанти реальні, підтверджені цифрами і фактами.
Варіант І.
Він передбачає об’єднану громаду у складі
Вишгородської міської ради, Новопетрівської і
Хотянівської сільських рад.
Чим привабливий цей проект? Передусім
тим, що це буде надпотужна в економічному вимірі громада. У Нових Петрівцях розташована велика промислова зона, і, відповідно, до бюджету
села надходять чималі суми податків. Саме цей
населений пункт має найкращі в районі заасфальтовані вулиці, розгалужену водопровідну і
каналізаційну мережі, лікарню, музичну школу та
інші соціально-культурні об’єкти.
Але даний варіант об’єднання — нереальний. Нові Петрівці не бажають бути в союзі з
Вишгородом. Принаймні, так декларують місцеві
очільники. Патріоти села вважають, що найбільше село району — самодостатнє, і, якщо вже

об’єднуватися, то з далеко не бідними сусідами:
Старими Петрівцями, Лютежем. Ще одним аргументом «проти» союзу з Вишгородом є те, що петрівчани плекають надію в майбутньому створити
на своїх землях сучасний технопарк. А це серйозні інвестиції, сучасне виробництво — і, відповідно, серйозне поповнення місцевого бюджету.
Варіант ІІ.
Розглядається проект створення об’єднаної
громади у складі: м. Вишгород — с. Хотянівка (з
Осещиною), — с. Новосілки — с. Лебедівка.
Варіант цілком реальний, адже Вишгороду
нескладно буде розвивати соціально-економічну
структуру нового об’єднання — в силу наближеності населених пунктів та існуючої дорожньої
мережі. Тим більше, що більшість керівників вищезгаданих громад мають реальне розуміння
об’єднавчого процесу.
Декілька економічних штрихів до цього варіанту. Сьогодні доходи міського бюджету становлять 45 млн грн. Це, зокрема, податки з прибутку, плата за землю, з нового акцизного податку,
єдиного з фізичних та юридичних осіб та інші. У
разі проведення реформи міський бюджет становитиме вже 90 млн грн.
У свою чергу, бюджет трьох вищеназваних
сіл разом становить 7 млн грн. Видатки складають усього 177 тисяч. Все інше, а це 6,83 млн грн,
йде на сільські ради на утримання управлінського
апарату.
Таким чином, цілком очевидно, що це
об’єднання дуже вигідне селам. Їхня соціальнокультурна сфера не обтяжена великою кількістю
об’єктів: усього дві бібліотеки і два клуби. Дитячих садочків немає. Щодо шкіл — як міських, так
і сільських, — вони фінансуватимуться з державного бюджету.
Наявність вільної території, розвинута інфраструктура сполучень надають об’єднаній громаді
дуже непогані перспективи розвитку: від рекреаційно-туристичного до соціально-економічного
напрямків. Це буде стовідсоткова самобутня і
самодостатня Вишгородська об’єднана громада.

Варіант ІІІ.
Є пропозиція створити Лівобережну громаду
у складі: м. Вишгород — с. Хотянівка — с. Новосілки — с. Нижча Дубечня — с. Вища Дубечня
— с. Пірнове — с. Лебедівка — с. Воропаїв — с.
Жукин — с. Сувид.
Площа цієї громади становитиме 82 957 га.
Від Вишгорода — до кордону Чернігівської області, майже до смт Десна. Населення цієї громади становитиме 33 661 особу.
Але це мега-об’єднання має суттєві недоліки.
Так, згідно з Методикою, зона доступності населених пунктів до адміністративного центру спроможної громади має складати 20-25 км. А фактично зараз від краю до краю громади відстань
становить 45 км. Саме цей фактор і є каменем
спотикання, адже, згідно з принципом часової доступності, карета швидкої допомоги чи пожежний
автомобіль не встигатимуть оперативно відреагувати на виклик.
Їхати від Вишгорода, скажімо, до Сувида —
не менше 40 хвилин. А маршрутний автобус долає цю відстань із зупинками майже за дві години. Отже — питання надання якісних соціальних
послуг під великим сумнівом.
Є ще один негативний момент цього мегаоб’єднання. Це тяжіння населення північного
краю до Чернігівщини. Так, мешканці Сувида
традиційно їздять у своїх справах, скоріше, у
смт Десна та м. Остер, ніж до Вишгорода. Тому,
можливо, цю громаду доцільно було б включити
до складу, скажімо, Деснянської чи Остерської
об’єднаних громад? Утім, де бути — вирішувати
жителям сіл.
До позитивного моменту варто віднести те,
що економічна складова цього об’єднання досить
перспективна. Насамперед, у плані розвитку рекреаційної галузі.
Варіант IV.
Останній на сьогодні варіант передбачає залишити місто Вишгород у його історичних межах.
Право- і лівобережні громади самі по собі, а місто — в автономному плаванні.

Чи вигідно це вишгородській громаді? Безумовно, що так. Подвоєння, а то і потроєння доходів міського бюджету дозволить реалізувати
найамбітніші соціально-економічні проекти. Але в
майбутньому є певна загроза гальмування розвитку в силу обмеженої міської території. Про це
теж не варто забувати.
Отже, на порядку денному — варіанти майбутнього Вишгорода. Де золота середина — фахівцям належить це визначити разом із громадою.
В цьому процесі не може бути ніякої кулуарності,
таємних змов, домінування особистих інтересів.
Сьогодні головне — донести широкому загалу електорату суть реформи і не наламати дров.
Щоб не було, як у відомому вислові: «Хотіли як
краще, а вийшло як завжди». Ось чому учасників
районної наради (у Новопетрівському Будинку
культури) з питань децентралізації неприємно
вразив факт видалення преси із залу. Про яку
ж тоді інформованість громади району може йти
мова?
Ще одну ложку дьогтю місцевим громадам
подарувала «Методика формування спроможних
територіальних громад», затверджена Кабміном.
Згідно з нею, складаються перспективні плани
формування територій громад у кожній області
(розробляються моделі об’єднань), потім вони затверджуються обласними радами — і лише після
схвалення Кабміном дається старт на об’єднання.
Тоді для чого було писати в Законі України «Про
добровільне об’єднання територіальних громад»
слово ДОБРОВІЛЬНЕ, якщо все вирішуватимуть
чиновники? (Закон передбачає зовсім іншу процедуру.)
Але як би там не було, а процес пішов. Альтернативи йому немає, якщо ми справді хочемо
у Європу.
P.S. Шановні читачі! Ваші пропозиції стосовно варіантів об’єднання громад надсилайте на електронну пошту: ngvyshgorod@ukr.
net. Телефонуйте (04596) 26-263 (гуманітарний
відділ), (04596) 52-725 (редакція газети «Вишгород»).

ФОТО — Василь КАРПЕНКО, спеціально для «Вишгорода»

Про заходи щодо благоустрою паркової зони

аФішка

Дерева
Миру
Вишгородці
приєднуються
до Всесвітньої ініціативи
«Дерева Миру» (Global
project of the «Trees
of Peace»), яка об’єдналf вже 50 країн, жителі
яких в один день вийдуть на вулиці своїх міст,
аби висадити «Дерева Миру».
Приходьте на галявину Казок — у сквер
біля гімназії «Інтелект» (вул. Шкільна) — у суботу 25 квітня з 12:00-13:00.

Рішення від 16 квітня 2015 року № 89
Враховуючи рішення виконавчого комітету Вишгородської міської ради № 96
від 17.04.2014 р. «Про надання дозволу на
здійснення благоустрою території», відповідно до ст. 30 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», ст. 10 Закону
України «Про благоустрій населених пунктів», рішення Вишгородської міської ради
від 30.10.2006 р. №1/23 «Про затвердження
правил благоустрою територій, дотримання
тиші в громадських місцях, торгівлі на ринку у м. Вишгороді», з метою створення комфортних та безпечних умов для відпочинку
мешканців і гостей міста, підтримання належного санітарного стану території, охо-

Офіційний сайт міськради: www.вишгород.com.ua

рони навколишнього середовища паркової
зони по вул. Набережній у м. Вишгороді,
виконавчий комітет Вишгородської міської
ради ВИРІШИВ:
1. Провести заходи щодо благоустрою
території паркової зони на алеї Семена Поташника у м. Вишгороді.
2. З метою забезпечення безпеки пішоходів на території паркової зони на алеї
Семена Поташника у м. Вишгороді та обмеження руху транспорту — встановити дорожні знаки «Проїзд заборонено» та «Пішохідна зона», технічний засіб для обмеження
руху транспортних засобів (шлагбаум),
зовнішнє освітлення, обладнати місце для
охорони.
3. Відповідальним за виконання цього

У виконавчому комітеті
рішення визначити Комунальне підприємство Вишгородської міської ради «Вишегір».
4. Зобов’язати Комунальне підприємство Вишгородської міської ради «Вишегір»
погодити встановлення технічного засобу
та дорожніх знаків з Вишгородським відділенням ДАІ при РВ ГУ МВС України та іншими службами у встановленому порядку.
5. Дозволити вільний рух службовим
автомобілям підприємств, що знаходяться
на зазначеній території, та автомобілям, що
включені до списку за поданням Вишгородської міської ради.
6.Оприлюднити це рішення у газеті
«Вишгород».
Міський голова В. РЕШЕТНЯК

Електронна адреса газети «Вишгород»: ngvyshgorod@ukr.net
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Тетяна ЗАЙЧЕНКО,
начальник відділу
містобудування
та архітектури
Вишгородської міської
ради
Відповідно до Закону
України «Про регулювання
містобудівної діяльності» та враховуючи
дію статті 24 цього ж Закону («У разі відсутності плану зонування або детального
плану території, затвердженого відповідно до вимог цього Закону, передача
(надання) земельних ділянок із земель
державної або комунальної власності у
власність чи користування фізичним та
юридичним особам для містобудівних потреб забороняється»), для забезпечення
раціонального використання території
міста, можливості регулювати планування та забудову територій з урахуванням
інтересів — як держави, так і громади —
розроблений план зонування території
міста Вишгорода.
Наявність в місті плану зонування території сприятиме забезпеченню правового ре-

Експерт

Запрошуємо громадськість до обговорення
План зонування території міста надаватиме повну інформацію
жиму використання кожної земельної ділянки
та забезпечить повною інформацією про існуюче та перспективне використання території міста владних структур міста, потенційних
інвесторів та пересічних громадян, забезпечить громадськість міста правом впливати
на будь-які рішення, що приймаються щодо
освоєння території міста тощо.
Основною метою розробки проекту є
встановлення територіальних зон за видами
переважного, супутнього та допустимого використання території міста, а також визначення умов та обмежень забудови земельних
ділянок у різних територіальних зонах для
містобудівних потреб, приведення містобудівної документації у відповідність до діючого
законодавства.
Керуючись ст. ст. 18, 21 Закону України
«Про регулювання містобудівної діяльності»,
Постановою Кабінету Міністрів України від 25

травня 2011 року No 555 «Про затвердження Порядку проведення громадських слухань
щодо врахування громадських інтересів під
час розроблення проектів містобудівної документації на місцевому рівні», повідомляємо
про початок процедури розгляду та врахування пропозицій громадськості у проекті
плану зонування території м. Вишгорода,
розробленого відповідно до рішення Вишгородської міської ради № 16/20 від 26
жовтня 2012 року.
Замовник плану зонування території —
Вишгородська міська рада.
Розробник — Державне підприємство
«Науково-дослідний і проектний інститут
містобудування» (01133, м. Київ, бульв. Лесі
Українки, 26-а, ДП «НДПІ містобудування»).
Директор — Сюр Микола Григорович.
Ознайомлення з матеріалами плану
зонування території: 07300, Київська обл.,

м. Вишгород, пл. Т. Шевченка, 1, каб. 62 —
з 25 квітня по 25 травня 2015 року.
Громадські обговорення відбудуться 25
травня 2015 року о 14-й годині в приміщенні адміністративного будинку за адресою:
07300, Київська обл., м. Вишгород, пл. Т.
Шевченка, 1, ІІ поверх, малий зал засідань.
До участі в громадських обговореннях запрошуються керівники підприємств, установ,
об’єднань, фізичні та юридичні особи, представники громадських організацій.
Письмові звернення та пропозиції надсилайте з 25 квітня по 24 травня 2015 року на
адресу Вишгородської міської ради: м. Вишгород, пл. Т. Шевченка, 1.
Посадова особа, відповідальна за організацію розгляду пропозицій: начальник відділу
містобудування та архітектури Вишгородської міської ради Зайченко Тетяна Вікторівна. Телефон для довідок: (04596) 54-554.

Земельний Кодекс України не передбачає наявності
якихось додаткових «Порядків» чи «Положень»
Щодо проекту рішення Вишгородської міської ради «Про затвердження Порядку надання земельних
ділянок громадянам на території м. Вишгорода», поданого депутатом міської ради О. Момотом

Іван ЛАХТАРІН,
начальник юридичного відділу апарату
виконавчого комітету Вишгородської
міськради
Підстави набуття права на землю із земель державної та комунальної власності
встановлює ст. 116 Земельного Кодексу
України. Так, громадяни та юридичні особи
набувають права власності та права користування земельними ділянками із земель
державної або комунальної власності за
рішенням органів виконавчої влади або ор-

Ближче до народу
Ольга МЕЛЬНИК,
депутат Вишгородської міської ради
VI скликання
Чим ближче до місцевих виборів, тим
ближче до народу туляться деякі громадські та партійні «діячі». Доводять свою винятковість: ми, мовляв, плоть від плоті… а
от інші — не такі народні, як ми.
Тим більш, що кожна пора року висуває свої вимоги до визначення народності.
Люди в нас метикуваті, все схоплюють, що
називається, «з льоту» — і стати най-найнайоригінальнішим дуже важко.
Вишиванки патріотично носять усі. Гімн
України із слізьми на очах патріотично виконують усі. Українській армії та добровольцям
у зоні АТО патріотично допомагають усі. Благодійництвом патріотично займаються усі.
Як же виділитися, закарбуватися у пам’яті
народній на цьому суцільному фоні громадянської активності та патріотизму? Правильно
— протистоянням або «цікавими проектами».
А краще — «цікавими проектами, яким протистоїть»… звісно ж, здоровий глузд та повноваження місцевої громади.
Наприклад, взяти за основу надибану
в Інтернеті на сайтах міністерств, відомств,
Верховної Ради чи Президента програму,
переставити абзаци, видати за власну ініці-

ганів місцевого самоврядування в межах їх
повноважень, визначених цим Кодексом.
Ст. 12 Земельного Кодексу України до
повноважень міських рад у галузі земельних
відносин відносить передачу земельних ділянок комунальної власності у власність
громадян та юридичних осіб відповідно до
цього Кодексу.
Земельний Кодекс України встановлює
чіткий порядок набуття громадянами права
власності та права користування земельними ділянками (Розділ IV Земельного Кодексу
України «НАБУТТЯ І РЕАЛІЗАЦІЯ ПРАВА НА
ЗЕМЛЮ»). І це є єдиний можливий порядок
набуття права на землю із земель державної
та комунальної власності, оскільки стаття 12
Земельного Кодексу України є імперативною

нормою і не передбачає наявності інших «порядків».
Тож детально зупинятися на аналізі положень останнього проекту рішення депутата
Вишгородської міської ради О. Момота сенсу
немає, тому що названий проект рішення грубо суперечить вимогам Конституції України
(норми якої, як відомо, є нормами прямої дії).
Так, стаття 24 Конституції говорить, що
громадяни мають рівні конституційні права і
свободи та є рівними перед законом. Стаття 64
встановлює, що конституційні права і свободи
людини і громадянина не можуть бути обмежені, крім випадків, передбачених Конституцією
України.
Також, відповідно до ст. 118 Земельного
Кодексу України, при подачі клопотання про

одержання безоплатно у власність земельної
ділянки із земель державної або комунальної
власності для ведення фермерського господарства, ведення особистого селянського господарства, ведення садівництва, будівництва
та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибної ділянки),
індивідуального дачного будівництва, будівництва індивідуальних гаражів у межах норм безоплатної приватизації ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ вимагати додаткові матеріали та документи, не
передбачені статтею 118 Земельного Кодексу.
Р.S. Незрозуміло, чому автор в положенні вписав пункти, зміст яких суперечить
чинному законодавству України. Чи то навмисно, чи то через некомпетентність або з
якихось інших міркувань…

«По-нашому, по-бразильськи»
ативу, підкріпити посиланнями на неіснуюче
«те ж саме в інших спільнотах»… не так уже
й важко. У найкращих традиціях плагіату. І
все. Чергове положення готове. ВПЕРЕД!!!
ПО РЕЙТИНГИ!!!
Ну, сучасний Остап Бендер із «12 стільців». Будуємо Нью-Васюки у Вишгороді!
Наукові установи, міністерства, Верховна
Рада — регулювальники державного життя
— готують і ухвалюють закони і підзаконні
акти, на основі яких функціонує державний
механізм. Але ж хіба для професійних «правдоборців» це рівень? Стиль «правдоборців»
— незмінний: «Науковці, фахівці — це все
дурня, бо я сам все знаю, я сам вкажу усім
єдино вірний напрям!».
Автори цих «ініціатив» не дбають про
поповнення місцевого бюджету, про благоустрій чи підтримку комунальних служб, про
безпеку чи добробут громадян. А для чого?
Це ж не їхнього рівня справа! Нехай цим займається мер та «виконкомівська дрібнота»!
А «правдоборцям» краще навіть не критикувати чи пропонувати альтернативу, а
просто писати негативно про той же бюджет,
благоустрій та клеймити усіх і уся… А «на солодке» усім і кожному — «Положення». Розмістити «Положення» на газонах і в під’їздах,
роздати кожному вишгородцю, а для тих, хто
недобачає, — намалювати лупу.

Читайте на сайті газети www.vyshgorod.in.ua
Лікар застерігає. Увага, кліщі!
Стоп корупції (прес-служба РДА)
«Чорнобиля гіркий полин…»
Історична спадщина Вишгорода
Червоний Хрест започаткував навчальну програму
Новини спорту: знай наших!
Хочете багато смородини? Насушіть картопляних очисток
Короткий путівник по «Книжковому Арсеналу».
Дискусії, дитяча програма та багато цікавинок
Хто стоїть за протестним «турне» шахтарів Києвом. Думки експертів

Я не здивуюсь, якщо завтра з’являться
нові Положення — і всі дуже актуальні, такі,
що зачіпатимуть за живе простих людей: ПОЛОЖЕННЯ про збільшення пенсій САМЕ у
місті Вишгороді; ПОЛОЖЕННЯ про зменшення податків САМЕ у місті Вишгороді; ПОЛОЖЕННЯ про безкоштовні комунальні послуги
САМЕ у місті Вишгороді; ПОЛОЖЕННЯ про
пільговий проїзд і прохід САМЕ по Вишгороду; ПОЛОЖЕННЯ про знижки у великих супермаркетах САМЕ у Вишгороді; ПОЛОЖЕННЯ про видачу шенгенських віз САМЕ у місті
Вишгороді; і насамкінець — ПОЛОЖЕННЯ
про приєднання Вишгорода до Києва, Берліна або й персонально до Євросоюзу —
ТЕПЕР і НЕГАЙНО.
Хто зна, куди ще заведуть авторів ПОЛОЖЕНЬ їхні буйні фантазії заради піару… А
що? Скільки чекати, поки там Президент або
у Верховній Раді спроможуться, а дипломати
підсоблять на міжнародному рівні? Ми ж уже
готові, а ви що — проти?!
І якщо на ці «Положення» накладуть вето
або не голосуватимуть, винний в усьому —
від війни на Сході до кризи у державі буде…
міський голова та ті, хто не голосував.
При цьому ніхто не згадує, наскільки чисто і охайно стало у нашому місті — порівняно
з тим, що було іще вісім років тому. Не згадує,
що пам’ятники, сквери, лавки, квіти і дерева,
фонтани, дитячі і спортивні майданчики та
зони відпочинку, освітлення біля під’їздів і по
всьому місту та внутрішньоміський автобусний маршрут не з’явилися самі по собі. Так
само, як не самі по собі щезли гори сміття понад ярами над набережною Київського моря.
Це все — наслідки копіткої роботи міських
комунальників, ініційованої, організованої
та контрольованої міським головою та його
дієвою командою і небайдужими вишгородцями. І робота ця постійна, тому що затишні
куточки часто брутально знищують. Скажіть,
кому знадобилась дерев’яна фігурка «Діда»
на лавочці зупинки по дорозі на ринок (вул.
М. Грушевського)? Хто накидає биті пляшки

на берегових смугах? Хто ламає все і шкодить?.. Це популістам — нецікаво.
Звісно, важко втриматися від спокуси:
зробити одноразовий рейд — і волати, що
«ніхто, крім нас, ні про що не дбає…» І так
буде наступні півроку, аж до виборів. Гучні
гасла на сесіях, а також не менш гучні вимоги
до мера — зробити ВСЕ і НЕГАЙНО, а головне: «по-нашому, по-бразильськи», яскраво
— як у кіно.
Р. S. Із досвіду ми всі прекрасно розуміємо, що після виборів усі «правдоборці» зникають — до наступних виборчих перегонів…

Вишгород

25 квітня

3

2015 року

Дитсадок закрили через
Чому голова сільської ради перешкоджає
відсутність коштів
прокурору повернути у власність територіальної
і дітей Запитання на часі громади приміщення дитячого садка?
Валентина КЛИМЕНКО,
голова Нижчедубечанської сільради трьох скликань
(2002-2006 рр., 2006-2009 рр., із 2010 - дотепер)
У с. Нижча Дубечня дитсадок «Золотий півник» на 140
місць було збудовано у 1986 р. за державні кошти. За чотири роки — прийнято в експлуатацію, і працював він із
1990 р. по 1995 рік.
Далі кількість дітей дошкільного віку суттєво зменшилась
— цьому «посприяли» економічні негаразди в післярадянській Україні. 2002 року наказом по радгоспу «Деснянський»
роботу дитсадка було припинено — через відсутність фінансування.
Приміщення стояло без каналізації, опалення. «Доброхоти» почали знімати вікна, двері, навіть розбирати цеглу (щодо
цього ми зверталися до правоохоронних органів — але безрезультатно); таке саме було і в Любимівці ). 2003 року сільськогосподарський виробничий кооператив «Деснянський»
(правонаступник радгоспу) передав недіючу пусту будівлю на
баланс сільради.
При тодішньому бюджеті 300 тис. грн у рік сільрада не
могла утримувати цю будівлю. Була думка перевести сюди
з Ясногородки Будинок пристарілих, але після огляду будівлі
соціальні служби відмовилися від цієї ідеї.
Будівлю взяв в оренду на рік підприємець Олег Калачов
— як виробничо-офісно-складське приміщення: тут виготовляли морозиво, пельмені, котлети, заморожували і відправляли по магазинах.
2004 року депутати сільради прийняли рішення включити будівлю до переліку об’єктів на приватизацію, і районний
фонд комунального майна району ухвалив його продати.
2005 року на рахунок сільради прийшли 250 тис. грн, і тодішній в. о. голови сільради Іван Куліш уклав договір із «Житомирпроектом» про розробку проекту на будівництво нового
дитсадка (на 75 місць) біля приміщення середньої школи —
там є комунікації, до яких можна підключитися.
Проект оплачено, він пройшов державну експертизу. Шукаємо інвестора на будівництво дитсадка. Це приблизно такі
ж кошти, які потрібно вкласти у реконструкцію і повернення
витрат нинішньому власнику приміщення.
На сьогодні у селі Нижча Дубечня 53 дитини. Як голова
сільради я не проти реконструкції, але робити треба все дуже
швидко (через злодійство — крадуть масово) і мати потрібні
на це і на повернення власнику, що поліпшив будівлю, кошти.

Юрій ДМИТРУНЬ,
прокурор
Вишгородського району
У державі, яка будується
на демократичних засадах,
виховання дитини є справою
всього суспільства, що має не
тільки визнавати право дитини на щасливе дитинство, а й
створювати для цього реальні
умови.
Дошкільна освіта — наявність розгалуженої мережі дошкільних навчальних закладів
у населених пунктах району,
доступних для кожної дитини, що є самодостатнім стимулом і державним освітньо-виховним орієнтиром.
Проте не всі діти Вишгородського району мають змогу
здобувати дошкільну освіту. Мова йде про село Нижча Дубечня, де сьогодні проживає понад 100 дітей дошкільного
віку, і лише третина з них відвідує садочки. Решта дітей змушена навчатися вдома, адже на території села відсутній дошкільний навчальний заклад, а найближчий – на відстані 10
км у селі Пірнове.
Історія почалася ще в 2004 році, коли Нижчедубечанською сільською радою під головуванням сільського голови
Валентини Клименко приміщення дитячого садочка «Золотий Півник», який був збудований радгоспом «Деснянський»
та переданий на баланс сільської ради, було включено до
об’єктів, що підлягали приватизації (в подальшому продано
ТОВ «Олми»).
Згідно із Законом «Про дошкільну освіту», дитсадки не

можна не те, що передавати у приватну власність — заборонено навіть переробляти їх на щось таке, що не слугуватиме дитячій освіті. Проте сільська рада віддала приміщення
дитячого садка, розрахованого на 140 дітей, приватному комерційному підприємству, яке утворило там побутові склади.
На даний час прокуратурою Вишгородського району на
підставі колективного звернення мешканців села Нижча Дубечня подано позовну заяву до Господарського суду Київської області з вимогою скасувати незаконне рішення сесії
Нижчедубечанської сільської ради, на підставі якого було
укладено договір купівлі-продажу приміщення садочка, розірвання цього договору та повернення спірного приміщення
до власності територіальної громади. На даний час позов
уже прийнятий судом до розгляду.
Здавалося б, усе зрозуміло, прокурор виявив порушення
закону та звертається в інтересах територіальної громади і,
в першу чергу, в інтересах дітей до суду з метою повернення
приміщення дитячого садочка селу. Однак дивує той факт,
що голова Нижчедубечанської сільської ради з позовом прокурора не згодна. У підтвердження цьому 10.04.2015 р. вона
надіслала до Господарського суду Київської області підписаний нею відзив на вказаний вище позов прокурора.
Отже, незрозуміло, чиї інтереси представляє нинішній голова Нижчедубечанської сільради? Можливо, ТОВ «Олми»,
яке на даний час володіє приміщенням дитячого садочка та
організувало в ньому склад? Цікаво, що ж таке ТОВ «Олми»
запропонувало чи пообіцяло Валентині Клименко, що вона
проміняла інтереси територіальної громади на інтереси комерційної приватної організації?..
Поряд із цим виникає запитання: а чи знають депутати
сільради та мешканці с. Нижча Дубечня, що їхній сільський
голова приймає такі «виважені» рішення, та чи для цього
вони її обирали?!

Юрій Олександрович Дмитрунь народився на Київщині
10 листопада 1983 року (с. Торчиця Ставищенського району). У червні 2008 р. закінчив Одеську національну юридичну академію з відзнакою, здобув освітньо-кваліфікаційний
рівень магістра.
Із квітня 2008 р. працював на посаді помічника Фастівського міжрайонного прокурора; з травня 2009 р. —
старший слідчий Фастівської міжрайонної прокуратури. Із
травня 2013 р. — в обласній прокуратурі: прокурор відділу
наглядової діяльності при проведенні досудового розслідування в органах прокуратури слідчого управління проку-

ратури Київської області; із жовтня — старший прокурор
відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях прокуратури області управління процесуального
керівництва у кримінальних провадженнях; з листопада —
заступник начальника відділу процесуального керівництва
у кримінальних провадженнях прокуратури області того ж
управління.
Молодший радник юстиції. Має подяки і відзнаки прокуратури Київської області.
Вишгородську районну прокуратуру очолює з січня 2015 р.
Одружений, виховує 5-річну доньку.

У Громадській раді

ФутГол

Про діяльність та перспективи співпраці
Влас. інф.
ФОТО – Дмитро ЮРЧЕНКО,
спеціально для «Вишгорода»

15 квітня за участю голови
Вишгородської РДА Олександр
Горгана відбулося засідання Громадської ради при райдержадміністрації. Під час засідання члени
Громадської ради познайомилися
з новим керівником району.
Голова Громадської ради Ігор
Тихан представив голів комітетів
дорадчого органу адміністрації —
Сергія Шкільного, Ярослава Могиля
та Олександра Дзюбу, котрі, в свою
чергу, розповіли про діяльність очолюваних ними комітетів — які питання ними розглядаються, що саме
встигли вже зробити, напрямки подальшої роботи.
Представники інститутів громадянського суспільства (ІГС) розповіли про себе, про діяльність своїх
організацій. Голова Вишгородської
райдержадміністрації
Олександр
Горган озвучив принципи своєї роботи, уважно вислухав співрозмовни-

ків, відповів на запитання.
Очільник району привернув увагу
членів Громадської ради до питання
несанкціонованих сміттєзвалищ у районі, запропонував усім долучитись
до їх виявлення, ліквідації та попередження нових «утворень».
Олександр Горган підкреслив,
що він відкритий до спілкування,
щиро сподівається на взаєморозуміння та співпрацю з органами місцевого самоврядування, громадськістю
та зазначив, що Громадська рада як
консультативно-дорадчий орган при
райдержадміністрації надасть можливість забезпечити участь громадян
в управлінні державними справами,
налагодити ефективну взаємодію
органів виконавчої влади з громадськістю, враховувати громадську
думку під час формування та реалізації державної політики, здійснювати громадський контроль за діяльністю органів виконавчої влади.
Учасниками засідання погоджено
тему наступного засідання Громадської ради та визначено дату його
проведення — 29 квітня 2015 року.

«Чайка» на Першості столиці
і України: старт сезону
Влас. інф.
ФОТО — Андрій МАКСІМОВ, «Вишгород»

Під час робочої наради тренерів з футболу, яка
відбулась у КП «УФКС» 21 квітня, йшлося, насамперед, про старт сезону ФК «Чайки» у Першості м.
Києва та Першості України.
Вдалий дебют наймолодших (тренер футболістів
2006 р. н. — Віталій Клименко) — їхню першу перемогу над столичною ДЮСШ-15 (3:1, один гол на рахунку Олександра Зубенка, дублем відзначився Арсеній
Шитько) — впевнено розвинули переможці зимової
Першості м. Києва: вихованці Валерія Москаленка та
Олега Панченка (2004 р. н.) перемогли своїх ровесників із ДЮСШ-15 з рахунком 4:0!
Для футболістів 2005 р. н. (тренер Сергій Малінін)
матч із ДЮСШ-15 закінчився поразкою — 3:1. Для
футболістів 2003 р. н. (тренер Валерій Сидорчук), які
минулого року вибороли право виступати у Вищій лізі
чемпіонату м. Києва, цьогорічний дебют теж виявився
невдалим — вони програли з рахунком 8:0 київському
«Динамо-2». «Чайка» 2000 р. н. (той же тренер) у запеклій боротьбі поступилася команді Республіканського
вищого фізкультурного училища (РВУФК) — 4:2 (голи
на рахунку Єгора Твердохліба та Андрія Спичака).
А от вихованці тренера Сергія Малініна 1999 р. н.
стартували у Першості Києва з перемоги над командою «Поділ» — 4:0; два голи — на рахунку Богдана
Пономаренка, по одному — забили Влас Примак і Ми-

кола Колісніченко.
Молодіжна «Чайка» (тренер Олександр Черкай)
виграла у ФК «Поділ» — 3:2 (тричі відзначився голами Павло Зайченко). А доросла команда (той же тренер) — з рахунком 2:1 (автори голів — Ярослав Горбенко та Михайло Харачура).
***
У Першості України з футболу беруть участь дві
вікові категорії «Чайки» — 1998-1999 і 2000-2001 р.
н. Старші (тренери Олександр Черкай та Сергій Малінін) перемогли лідера Першості — команду «Рубін»
(Пісківка) з рахунком 2:1 (голами відзначилися Євген
Хотимчук та Микола Колісніченко). Молодші (тренер
Валерій Сидорчук) здолали того ж суперника з рахунком 3:0 (дублем відзначився Владислав Кушніренко,
ще одним голом — капітан команди Андрій Спичак).
Наступний матч Першості України відбудеться
вдома — на орендованому батьками вихованців
ФК «Чайка» стадіоні «Діназ» (с. Лютіж). 26 квітня
о 12:00 і 14:00 «Чайка» зустрічатиметься з ДЮСШ
(Коростень).

Вітання

Поповнення у спортивній родині
У тренера Сергія Малініна 21 квітня народився
син: 4 кг, 56 см. Вітаємо батьків майбутньої футбольної «зірки»!
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25 квітня

Вишгород

2015 року

Ми всі прийдемо до пам’ятника в цей день

Дзвони Чорнобиля
Ігор МАГАЛА,
голова Вишгородської районної спілки
«Чорнобиль-86»
ФОТО та малюнки — родинний архів автора

26-го квітня 2015 року виповнюється
29 років із дня аварії на Чорнобильській
АЕС. Чим більше минає часу, тим більш
зрозумілими й очевидними є наслідки катастрофи.
У розсекречених документах офіційно
визнано, що викид радіоактивних часток в
атмосферу під час аварії дорівнював випромінюванню 40 атомних бомб, скинутих на Хіросиму та Нагасакі.
Схематично склад реактора можна уявити як три частини (таблетки), покладені одна

на одну. Кожна частина з топливом та охолоджуючими трубопроводами із цирконію має
вагу приблизно двісті тонн.
Обстеження реактора після аварії виявило, що дві частини відсутні, а нижня третя –
стоїть на ребрі (як копійка), тобто чотириста
тонн радіоактивних речовин випарувалось
під час вибуху і потрапило в атмосферу.
(Термін напіврозпаду радіоактивного цезію
— 130-135 років.)
Розсипані навколо радіоактивні уламки
графіту та інших частин зібрані та поховані
у могильниках. Обсяги виконаних робіт дуже
великі — працював увесь Радянський Союз.
Із перших днів у Чорнобилі діяла державна комісія з ліквідації наслідків аварії.
Засідання проводились двічі на добу: вранці

ставили завдання, увечері підводили підсумки їх виконання.
У цей час вишгородська промислова
зона стала основною базою діяльності підрозділів країни, адже після закінчення будівництва Київської ГЕС та ГАЕС у промисловій
зоні Вишгорода залишилися підрозділи гідробудівників: трест «Південатоменергобуд»,
«Гідромонтаж», «Гідромеханізація», «Гідроспецбуд», «Гідроелектромонтаж», «Спецгідроелектромонтаж», «Автопідприємство»,
«Бетонний завод» та «Завод залізобетонних
конструкцій», «Київське будівельно-монтажне управління», які активно брали участь у
розбудові Вишгорода.
… Двадцять дев’ять років тому життя
мешканців нашого міста було розділено на
дві епохи: ДО аварії на ЧАЕС і ПІСЛЯ. Після аварії 26 квітня 1986 року всі підрозділи
промислової зони не розбіглись по країні,
піддавшись паніці. Виконуючи свої службові
обов’язки, не зважаючи на втому, без особистих захисних засобів, постійно ризикуючи життям, вишгородці були першими, хто
прийняв на себе незриму смертельну дозу
радіаційного випромінювання.
Працюючи заступником начальника УБ
ЧАЕС, я як і багато вишгородців з перших
днів аварії брав участь у ліквідації її наслідків. Безпосередньо — в прорізанні отвору в
басейн локалізації аварії під реактором, влаштуванні (разом із шахтарями) підреакторної плити ІV-го енергоблоку.
У червні 1986-го під керівництвом Героя соціалістичної праці В. Кизими, який
очолював УС ЧАЕС на базі тресту «Південатоменергобуд», було створено Головне
виробничо-розпоряджувальне
управління
(ГЛАВПРУ) з ліквідації наслідків катастрофи, яке корегувало взаємодію усіх підрозді-

У зоні АТО

Пасха з військовими

Аліна МАКОВСЬКА
ФОТО — Олександр ДЗЮБА, спеціально для
«Вишгорода»

17 квітня Благодійний фонд
«З відкритим серцем у майбутнє»
відвідав 11 батальйон, який несе
службу поблизу Донецька.
Привезли іменні посилки, спецзасоби, насос для закачування питної
води, медикаменти, продукти харчування, сухі борщі і все необхідне для
наших військовослужбовців, а також
привітали бійців з Великоднем і передали кожному посвячені святкові кошики (спасибі, що постаралися вчителі Лебедівської ЗОШ І-ІІІ ст., учні та

їхні батьки).
Хлопці раді, що з ними розділили
це свято, надали можливість відчути
позитивну нотку в ці складні часи, та
щиро вдячні директорові з кадрових
питань заводу «Оболонь» за ємності для води, о. Богдану Николину за
посвячені паски та писанки, а також усім небайдужим, хто підтримує
нашу армію і добровольців, — насамперед волонтерам Андрію Демидюку
і Олександру Дишаєву.
Щодо ситуації в зоні АТО: нічого не змінилося, бої тривають і наші
бійці потребують народної допомоги, насамперед потрібна питна вода,
якої немає в районі їхньої дислокації.

лів. Тут я і працював до вересня 1988-го.
Відтоді ГЛАВПРУ було реорганізовано у
виробниче будівельно-монтажне об’єднання
«Укренергобуд», яке займалось будівництвом енергетичних об’єктів по Україні.
Об’єднання знаходилось у Києві по вул.
Шота Руставелі, 27, де я був заступником
начальника об’єднання з виробництва.
У жовтні 1991 р. переведений заступником начальника УС ТЕС Ісфаган (Іран), а у
листопаді 1993-го за розпорядженням Мінатоменерго — переведений керівником групи радянських спеціалістів на реконструкцію
атомної станції «Бушератомбуд». Після повернення з Ірану вийшов на пенсію. Мешкаю
у Вишгороді з 1963 р., інвалід I групи.
У 2011 р. брав участь в організації Вишгородського районного осередку Всеукраїнської спілки ліквідаторів-інвалідів «Чорнобиль-86», а з 2012-го очолив Вишгородський
осередок «Чорнобиль-86», член Громадської
ради при ВРДА. Станом на 15 квітня 2015
року наш осередок налічує 130 осіб віком від
50 до 90 років, з «букетом» недуг, багатьом
важко ходити.
Та, завдяки підтримці керівництва міста і району, ми кожен рік у дні пам’яті Чорнобильської катастрофи проводимо акцію
«Ніщо не забуто, ніхто не забутий», відзначаємо активістів грамотами та грошовими
преміями.
До 29-х роковин аварії на ЧАЕС Вишгородська міська рада надала матеріальну
допомогу вдовам ліквідаторів і активістам
нашого осередку. До цього дня райдержадміністрація в актовій залі адмінбудинку
організовує концерт-реквієм. А ми готуємо
продуктові набори, мітинг біля пам’ятника
чорнобильцям з покладанням квітів, влаштовуємо обід.

Вишгородська ОДПІ інформує

42 запити на публічну
інформацію
За січень-березень до органів ГУ ДФС у Київській області надійшов 21 запит від юридичних осіб,
19 запитів від громадян та 2 запити — від інших
органів виконавчої влади. Найбільше цікавилися
станом розрахунків з бюджетом, наявністю чи відсутністю заборгованості по платежах, матеріалами
документальних перевірок.
По дев’яти запитах у наданні інформації відмовлено, в основному — через порушення вимог Закону
України «Про доступ до публічної інформації» у частині надання розпорядником інформації на вимогу осіб,
яких вона стосується (реєстраційні дані платників податків, результати діяльності підприємств і т. інш.).
Нагадуємо, отримати публічну податкову інформацію може кожен охочий, надіславши лист-запит за
адресою: 03680, м. Київ, вул. Народного Ополчення,
5-а (на конверті вказувати «Публічна інформація») або
на електронну адресу: PUBLICINFO@KYIVOBL.MINRD.
GOV.UA;
на факс: (044) 246-23-40 чи зателефонувавши:
(044) 200-37-31 (з понеділка по п’ятницю з 09:00 до
13:00 і з 13:45 до 18:00 (у п’ятницю — до 16:45).

Виявлено 79 нелегальних працівників
Протягом 1 кварталу 2015- го працівниками органів ДФС Київської області проведено 111 перевірок суб’єктів господарювання та виявлено факти
виплати заробітної плати та інших доходів з пору-

шенням чинного законодавства. По результатах перевірок бюджет додатково отримав понад 388 тис.
грн.
У 19 суб’єктів господарювання виявлено факти виплати заробітної плати «в конвертах» та неоформлені
працівники. Наприклад, працівниками Вишгородської
ОДПІ при проведенні перевірки фізичної особи-підприємця «К» встановлена виплата заробітної плати «в конвертах» 8 найманим працівникам на суму майже 154
тис. грн. За порушення чинного законодавства підприємцю донараховано до сплати в бюджет 266 тис. грн.

Розглянули
129 звернень громадян
Із початку року працівниками органів ГУ ДФС
у Київській області розглянуто 90 письмових звернень, а керівниками органів проведено 39 особистих прийомів громадян.
Найчастіше порушували питання щодо контрольно-перевірочної роботи (29 %), інформування про
ухилення від сплати податків (20 %), податку на доходи
фізичних осіб (11%), решта — стосувалася діяльності
органів ДФС, норм діючого податкового законодавства
та подання податкової звітності.
Із загальної кількості звернень, що надійшли у січні-березні, зареєстровано і 5 скарг на неправомірні дії
працівників (5 % від усіх звернень). За результатами
розгляду підтвердилися 1 скарга.
Особистий прийом громадян здійснюється за графіком і попереднім записом. Відмов з боку посадових
осіб ДФС у задоволенні права на звернення не зафіксовано.

Вишгород

25 квітня

Турнір лідерів
Нація плавців

1

Мета змагань — вийти на світовий рівень
2

Щиро вдячні

5

Святкові вихідні

Разом ми
зможемо
більше
Благодійний фонд
«Гіппократ»
Милосердя і небайдужість
необхідні кожному з нас, а особливо – дітям. Тож ми щиро
вдячні Світлані Свистун та
Дмитру Крету за добрі слова,
за допомогу, за те, що порадували учнів школи «Надія».
Ви подарували їм свято!
Ваша увага і участь у житті дітей, чуйне ставлення — дуже
важливі для них.
Разом ми зможемо більше.
Від редакції. Статтю «Особливий Великдень у «Надії» — див.
у попередньому номері газети
«Вишгород» (№ 16’2015) на
стор. 14.

2015 року

1 - 4 травня (п’ятниця - понеділок )
9 - 11 травня (субота - понеділок)
30 травня - 1червня (субота - понеділок)

Сигнали служби 102

Пін-код тримайте у секреті
Вишгородський РВ ГУ МВС у Київській області
Із 16 по 22 квітня на території міста і району зареєстровано 13 крадіжок майна, 12 ДТП, 5 повідомлень
про нанесення тілесних ушкоджень, 8 — про погрози
громадянам, 12 — про пошкодження майна, 3 — про
вчинення насильства в сім’ї, 2 — про шахрайські дії.
Громадяни, будьте уважні та обережні!
Так, 16 квітня вдень невідомі особи у с. Гаврилівка викрали з квартири золоті вироби. Того ж дня до райвідділу
міліції звернувся гр. С., який 25 березня через мережу Інтернет перерахував гроші за бампер до свого автомобіля,
але товару так і не отримав.
18 квітня близько 09:30 ранку до гр. Г. зателефонувала «працівник банку» і під приводом перевірки дізналась
пін-код кредитної картки. Пізніше з «кредитки» було знято
гроші.

ФізкультУРА

Мрієте почати нове життя
з понеділка?
Почніть із нами з вівторка!
Олена РАЛКО, тренер та організатор
Марина КОЧЕЛІСОВА

18 квітня у Вишгороді відбувся турнір з
плавання «Swimming nation» («Нація плавців») серед дітей і підлітків. На швидких
доріжках басейну Вишгородської РДЮСШ
змагалися юні плавці з Вишгорода, Борисполя, Обухова — майже 100 учасників
віком від 5 до 14 років (НА ФОТО 1).
Організатори, брати Часовських — третій рік поспіль двічі на рік збирають масові
цікаві змагання. Останні два турніри співорганізатором виступає Вишгородська міська
рада, до якої на цей раз долучилася і Вишгородська районна рада.
Це не звичайні запливи по 25-метровій
доріжці басейну, коли нагороджується переможець, наприклад, 50 м вільним стилем.
Для того, щоб отримати нагороду у турнірі
братів Часовських, необхідно якнайкраще
показати себе на трьох різних дистанціях
(скажімо, старші: 200 м — комплексне плавання, 50 м — вільним стилем та 50 м — стилем на вибір: батерфляєм, брасом або на
спині).
Бали підраховуються за міжнародною
системою FINA, яка відштовхується від світових рекордів. Таким чином, переможець
наочно бачить, скільки ще залишилося до
визнаних досягнень, бачить свою перспективу. З’являється відчутна мотивація для початківців.
А от для «морських вовків», які мають
відчутний досвід і вагомі результати, брати
Часовських запропонували особливі змагання: три змішані, із різних населених пунктів,
команди (по чотири плавці кожна) долають
по 50 м дистанції різними стилями і, торкнувшись борта басейну, передають естафету

від одного плавця іншому.
У старшій групі-1 (учасники віком 11-14
років) естафету виграла змішана команда:
Надія Дрьоміна, Даниїл Ткаченко, Ростислав Крижанівський (Вишгород), Віталій Шут
(Обухів). В індивідуальних запливах перші
три місця посіли: Віталій Федоров (Обухів),
Олександр Денісенко (Вишгород), Олексій
Недождій (Бориспіль).
У середній групі учасники віком 8-10 років змагалися тільки індивідуально — 100 м
комплексного плавання, 50 м вільним стилем та 50 м стилем на вибір. Перемогли Віктор Линевич (Вишгород), Владислав Іващук
(Бориспіль), Софія Бут (Бориспіль). Серед
молодших учасників (віком сім і менше років) кращими були вишгородянки Ірина Сєрік, Поліна Малаховська, Віра Манжола.
Завершальним етапом турніру стала естафета «6 х 50 х 4», у якій шість учасників
різного віку (по два з кожної вікової групи)
змагалися по 50 м вільним стилем на 4-х етапах. За перше місце на кожному етапі команда отримувала два бали, за друге — один
бал, за третє — нуль. Якщо команда покращувала свій час порівняно з попереднім етапом — отримувала додатковий бал.
Змагалися по-дорослому, як на відомих
міжнародних турнірах. Переможця визначали за максимальною сумою балів. Переміг
Бориспіль.
Всі призери отримали пам’ятні подарунки і значки від Вишгородської міської ради,
грамоти і дипломи, а також сертифікат на
відвідання аквапарку — від Вишгородської
районної ради, медалі і пам’ятні призи — від
ініціаторів турніру, братів Часовських. За
найкращими міжнародними традиціями всі
учасники також отримали медалі.
Родину Часовських було нагороджено
грамотою Вишгородської районної ради —
за формування здорової української нації.

Наші земляки Микола і Артем Часовських навчалися у Вишгородській ЗОШ №
1 І-ІІІ ст. і з дошкільного і молодшого шкільного віку займалися плаванням у басейні
Вишгородської РДЮСШ у тренера Іларіона
Манжоли. Спорт визначив характер хлопців
— усього досягати постійними тренуваннями.
Нині обидва брати мешкають у Канаді,
там отримали другу вищу освіту. Беруть
участь у найпрестижніших спортивних змаганнях Канади і світу. Минулого літа брали
участь у чемпіонаті світу з плавання серед
ветеранів — і Артем посів друге місце на одній із дистанцій.
Потрапити на змагання OtillO – Swimrun
World Championship (Світовий чемпіонат

з плавання й бігу) — нелегко. Ніколи на ці,
переважно скандинавські, змагання не потрапляли спортсмени з пост-радянського
простору. Проте минулого літа (2014 р.) брати Часовських виграли жеребкування і представляли Україну (НА ФОТО 2).
Відбувалися змагання у Швеції (Стокгольмський архіпелаг — у форматі «OtillO»,
тобто від острова до острова, яких усього
26): треба було перепливти від одного острова до іншого, пробігти по острову та зробити
наступний заплив.
Загальна дистанція, яку належало подолати за світловий день: плавання у відкритому морі — 11 км, а біг по суші — 64 км. Пливти і бігти парами: причому розрив на воді
має бути не більше 10 м, на суші — 100 м.

ФОТО — Тетяна БРАЖНІКОВА,
фотоархів родини ЧАСОВСЬКИХ,
спеціально для «Вишгорода»

У нас різні цілі — хтось хоче схуднути,
хтось — підтримати тонус тіла на належному
рівні, але усіх нас об’єднує спосіб, який обрали для досягнення цілі, — ранкові пробіжки.
Користь бігу:
1. Навантаження фактично на всі групи
м’язів.
2. Із потових залоз виводяться непотрібні
тілу речовини.
3. У процесі бігу в організмі у рази збіль-

шується кровообіг, який посилює надходження
кисню до тканин і органів.
4. Вже після 30-хвилинної пробіжки виділяється гормон «ендорфін», який відповідає за
позитивні емоції.
5. Нормалізується робота нервової та імунної систем.
6. Розвиток сили волі, самодисципліни та
цілеспрямованості.
Біг удосконалює ваше тіло та збільшує життєву енергію.
Чекаємо на тренуванні!
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Вишгород

Високошвидкісний Інтернет МТМ. Тел.: (093) 366-16-66; (095) 545-15-33; (098) 201-22-66
П О Н Е ДІ ЛО К, 2 7 К ВІ Т НЯ
КАНАЛ 1+1
06:45, 07:10, 07:45, 08:10,
08:45, 09:10 «Снiданок
з 1+1»
07:00, 08:00, 09:00, 12:00,
16:45, 19:30, 23:15 ТСН
07:35, 08:35 «Маша i
ведмiдь»
09:45 «Чотири весiлля»
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»
21:00 Т/с «Моє щасливе
завтра»
22:00 «Грошi»
23:30 «Мiнкульт»
00:10 Т/с «Величний
Джо»

10:15 Д/ф «Клуб пригод»
11:00 Український корт
12:00 Уряд на зв’язку з
громадянами
14:05 Мультфiльм
14:15 Хочу бути
14:40 Хто в домi хазяїн?
15:35 Книга ua
18:05 Час-Ч
18:15 Новини. Свiт
19:00 Перша шпальта
19:30 Дорогi депутати
22:00 Перша студiя
22:55 Трiйка, Кено,
Секунда удачi
23:00, 00:00 Пiдсумки

23:00 Подiї дня
23:30 Х/ф «Цар скорпiонiв
- 3. Книга мертвих»

ТОНіС
06:00 Х/ф «Одного разу
влiтку»
10:00, 16:50 «Алло,
лiкарю!»
11:00, 21:35 Обпаленi
владою
12:15 Гуге. Забуте
царство Тiбету
14:00 Мiкрокосмос
15:00, 18:30, 21:00
«Соцiальний пульс»
15:40 «Моднi iсторiї з
Оксаною Новицькою»
ТРК «УКРАїНА»
06:50, 07:10, 08:10 Ранок 17:45 Слiдство ведуть
екстрасенси
з Україною
07:00, 08:00, 09:00, 15:00, 18:15 «Цивiлiзацiя
Incognita»
19:00 Подiї
19:00 В гостях у Д.
10:00 Моє нове життя
Гордона. Сергiй Хрущов
11:00 Т/c «Смуга
20:00 На лiнiї вогню
вiдчуження»
22:35 Всесвiт
15:30, 17:10 Т/c «Слiд»
00:00 «Латинський
18:00 Т/c «Безсмертник.
УТ-1
коханець»
06:30, 07:00, 08:00, 13:00, Вiра й правда»
19:45 Ток-шоу «Говорить
18:30, 21:00 Новини
Україна»
09:15 Д/ф «Ромео i
ТЕТ
21:00 Т/c «Тальянка»
Джульєта в країнi Рад»
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 М/ф «Барбi:
Пригоди Русалоньки»
12:30 Т/с «Та, що
говорить з привидами»
14:10 Т/с «Ксена принцеса-воїн»
15:05, 17:00 Т/с
«Сiмейний бiзнес»
18:00 Панянка-селянка
19:00, 20:00 Т/с «Кухня»
19:30, 20:30, 23:30 Т/с
«Два батька i два сини»
22:00, 00:00 Т/с
«Свiтлофор»
СТБ
06:20, 16:00 «Все буде
добре!»
08:00, 18:25 «За живе!»
09:35 Х/ф «Новорiчна
дружина»
13:40, 19:55 «Слiдство
ведуть екстрасенси»

14:20 «Битва
екстрасенсiв»
18:00, 22:00 «ВiкнаНовини»
20:55 Т/с «Пiзнє каяття»
22:35 «Детектор брехнi 7»
23:55 «Один за всiх»
НТН
06:55 «Агенти впливу»
07:45 Т/с «Павутиння 6»
15:15 Т/с «Даїшники»
19:00, 21:40 «Свiдок»
19:30 Т/с «Вулицi
розбитих лiхтарiв 9»
22:00 Т/с «CSI: Лас-Вегас
9»
23:45 Т/с «Закон
i порядок. Вiддiл
особливих справ 12»
00:40 Т/с «Банши 2»
НОВИЙ КАНАЛ
06:15 М/с «Пригоди
Джекi Чана»
07:30 М/с «Барбоскiни»
07:35 М/с «Кунгфу Панда: Легенди
крутизни»
07:55 М/ф «Гроза
мурашок»

09:45 Х/ф «Громобой»
11:35 Х/ф «Гонитва»
13:40 Т/с «Моя прекрасна
няня»
17:00 Т/с «Воронiни»
18:00 Репортер
18:20 Абзац!
19:00 Ревiзор
21:25 Пристрастi за
Ревiзором
23:10 Аферисти в
мережах

неприємностей
22:40 Планета Земля
23:30 Покер
00:20 Д/ф «Барака»

ІНТЕР
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 «Легковажна
жiнка»
МЕГА
10:15 Д/с «Слiдство
08:10, 14:00 У пошуках
вели... з Леонiдом
iстини
Каневським»
09:00, 15:40 Мiстична
12:25 Д/с «Склад
Україна
злочину»
09:50, 20:00 Секретнi
13:15, 14:20 «Сiмейний
територiї
суд»
11:30 Як захопити
15:25, 16:15 «Чекай на
планету
13:10, 16:30 Смертельний мене»
18:05, 19:05 Ток-шоу
двобiй
«Стосується кожного»
14:50, 19:10 Правила
20:00 «Подробицi»
життя
21:00 Т/с «Ленiнград-46»
17:30, 20:50 Скарби зi
22:50 Т/с «Безсоння»
звалища
23:45 Т/с «Пiдземний
18:20 Секретна зброя
перехiд»
тварин
21:50 Шукачi

ICTV
06:00 Надзвичайнi
новини. Пiдсумки
06:45 Факти тижня
08:45 Факти. Ранок
09:15 Х/ф «Старi пси»
11:05, 13:20 Т/с «Небо
у вогнi»
12:45, 15:45 Факти. День
14:30, 16:20 Х/ф
«Червона планета»
16:55 Х/ф «Мисливцi за
вiдьмами»
18:45, 21:10 Факти. Вечiр
19:15 Надзвичайнi
новини
20:20 Дiстало!
21:30 Свобода слова
00:30 Х/ф «Блейд.
Трiйця»

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
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
22:32 Моя земля

ICTV
06:30 Ранок у великому
мiстi
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:15 Надзвичайнi
новини
09:55, 02:55 Т/с
«Революцiя»
11:45, 16:45 Т/с
«Дiзнавач-2»
12:45, 15:45 Факти. День
13:10, 16:20 Т/с «Небо
у вогнi»
18:45, 21:10 Факти. Вечiр
20:20 Громадянська
оборона
21:30 Т/с «Шеф-2»
23:25 Х/ф «Мiсiонер»

07:30, 08:30, 09:30, 10:30,
11:30, 12:30, 13:30, 14:30,
15:30, 16:30, 17:30,
18:30, 22:30, 23:25 Час.
Важливо
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)

2+2
06:00 Т/с «Ментiвськi
вiйни-3»
17:30 «Люстратор 7.62»
5 КАНАЛ
18:30, 21:00 Новини
06:30, 06:50, 07:05,
«Спецкор»
07:15, 07:35, 08:10,
19:00 Т/с «Ментiвськi
08:20, 08:35 Ранок на
вiйни-5»
П’ятому
07:00, 08:00, 09:00, 10:00, 21:30 «ДжеДАI»
11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 22:00 «Секретнi
15:00, 16:00, 17:00, 18:00, матерiали»
19:00, 21:00, 23:00, 00:00 23:00 Х/ф «Замiна-4: Без
права на поразку»
Час новин

В I В ТО Р О К , 28 К ВІ Т НЯ
КАНАЛ 1+1
06:00, 07:00, 08:00, 09:00,
12:00, 16:45, 19:30, 23:15
ТСН
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»
11:10 Т/с «Сила.
Повернення додому»
12:30, 13:00 Д/с
«Ворожка»
13:40, 14:15 Д/с «Слiпа»
14:50 «Сiмейнi
мелодрами - 5»
17:10 Т/с «Сила кохання
Ферiхи»
21:00 Т/с «Моє щасливе
завтра»
22:00 «Чотири весiлля 4»
23:35 Т/с «Величний Джо»
00:30 Х/ф «Анжелiка i
король»
УТ-1
06:30, 07:00, 08:00, 14:15,
18:30, 21:00 Новини
09:25, 20:00 Про головне

10:20 Перша студiя
11:00 Самiт Україна-ЄС
16:20 Х/ф «Гiмалаї - там,
де живе вiтер»
18:15, 02:20 Новини. Свiт
18:50 Д/ф «Секрети
довголiття»
22:55 Трiйка, Кено,
Максима
23:00, 00:00 Пiдсумки
23:25 Вертикаль влади
ТРК «УКРАїНА»
06:15, 14:20, 15:30, 17:10
Т/c «Слiд»
07:00, 08:00, 09:00, 15:00,
19:00 Подiї
07:10, 08:10 Ранок з
Україною
10:00, 19:45 Ток-шоу
«Говорить Україна»
11:10 Т/c «Смуга
вiдчуження»
18:00 Т/c «Безсмертник.
Вiра й правда»
21:00 Т/c «Тальянка»
23:00 Подiї дня
23:30 Т/c «Мент у
законi-8»

ТОНіС
05:55, 07:30, 15:00, 18:30,
21:00 «Соцiальний пульс»
06:15, 20:00 На лiнiї
вогню
07:10 «Моднi iсторiї з
Оксаною Новицькою»
10:00, 16:50 «Алло,
лiкарю!»
11:00, 21:35 Обпаленi
владою
12:15 «Секрети
закулiсся з Олександром
Ржавським»
13:00 Слiдство ведуть
екстрасенси
14:00, 22:35 Всесвiт
15:40, 18:20 «Цивiлiзацiя
Incognita»
16:00, 23:35 Енiмалiя
17:45 «Соцiальний статус:
ваша пенсiя»
19:00 В гостях у Д.
Гордона. Сергiй Хрущов
00:00 «Латинський
коханець»
ТЕТ
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»
11:20 Х/ф «Червона
шапка»
14:10 Т/с «Ксена принцеса-воїн»
15:05, 17:00 Т/с
«Сiмейний бiзнес»
18:00 Панянка-селянка
19:00, 20:00 Т/с «Кухня»
19:30, 20:30, 23:00 Т/с
«Два батька i два сини»
21:00 Країна У
22:00, 00:00 Т/с
«Свiтлофор»
СТБ
06:20, 18:00, 22:00
«Вiкна-Новини»
06:55, 16:00 «Все буде
добре!»
08:45, 18:30 «За живе!»
10:00 Х/ф «Найчарiвнiша
та найпривабливiша»
11:40, 19:55 «Слiдство
ведуть екстрасенси»
12:40 «МастерШеф - 3»
20:55 Т/с «Пiзнє каяття»

22:35 «Кохана, ми
вбиваємо дiтей»
00:30 «Один за всiх»
НТН
07:05 Х/ф «Бармен iз
«Золотого якоря»
08:30 Ранковий «Свiдок»
09:00 «Кримiнальнi
справи»
09:50 Т/с «Суто англiйськi
вбивства»
11:40, 22:00 Т/с «CSI:
Лас-Вегас 9»
13:10, 19:30 Т/с «Вулицi
розбитих лiхтарiв 9»
15:00, 19:00, 21:40
«Свiдок»
15:15 Т/с «Дорога
додому»
23:45 Т/с «Закон i
порядок. Злочиннi намiри
10»
00:40 Т/с «Банши 2»
НОВИЙ КАНАЛ
06:15 М/с «Пригоди
Джекi Чана»
07:30 М/с «Барбоскiни»
07:35 М/с «Кунг-

фу Панда: Легенди
крутизни»
08:00, 18:00 Репортер
08:05 Єралаш
11:55 Т/с «Татусевi
дочки»
16:55, 19:00 Т/с
«Воронiни»
18:20 Абзац!
20:00 Т/с «СашаТаня»
21:00 Х/ф «Великий
солдат»
23:00 Х/ф «Розборки в
стилi кунг-фу»

14:50, 19:10 Правила
життя
18:20 Секретна зброя
тварин
21:50 Шукачi
неприємностей
22:40 Планета Земля

ІНТЕР
06:20, 20:00 «Подробицi»
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 «Легковажна
МЕГА
жiнка»
06:00, 23:30 Загадки
10:15 Д/с «Слiдство
Всесвiту
вели... з Леонiдом
06:50 Бандитська Одеса
Каневським»
08:10, 14:00 У пошуках
13:20, 14:20 «Сiмейний
iстини
суд»
09:00, 15:40 Мiстична
15:30, 16:15 Т/с «Аромат
Україна
шипшини»
09:50, 20:00 Секретнi
18:05, 19:00 «Стосується
територiї
кожного»
11:30 Як захопити
21:00 Т/с «Ленiнград-46»
планету
22:50 Т/с «Безсоння»
12:20 Вижити попри все
13:10, 16:30 Смертельний 23:50 Т/с «Пiдземний
перехiд»
двобiй

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
07:10, 08:15, 22:45, 23:20,
00:15 Бiзнес-час

2+2
06:25 «Нове Шалене
вiдео по-українськи»
08:40, 21:30 «ДжеДАI»
09:00, 18:30, 21:00
Новини «Спецкор»
09:30 «Люстратор 7.62»
09:40 Т/с «Лiнiйний
вiддiл-7»
12:50, 19:00 Т/с
«Ментiвськi вiйни-5»
15:50 Д/п «Тибет: хронiки
вершини свiту»
16:40 «6 кадрiв»
22:00 «Секретнi
матерiали»
22:15 Х/ф «Хижаки»

С Е Р Е ДА, 2 9 К ВІ Т НЯ
КАНАЛ 1+1
06:00, 07:00, 08:00, 09:00,
12:00, 16:45, 19:30, 23:15
ТСН
06:45, 07:10, 07:45, 08:10,
08:45, 09:10 «Снiданок
з 1+1»
09:45 «Чотири весiлля»
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»
17:10 Т/с «Сила кохання
Ферiхи»
21:00 Т/с «Моє щасливе
завтра»
22:00 «Iнспектор
Фреймут 2»
23:35 Т/с «Величний
Джо»

особи
10:15 Д/ф «Секрети
довголiття»
11:35 Дорогi депутати
12:35 Зроблено в Європi
14:40 Нотатки на глобусi
14:55 Як ваше здоров’я?
15:50 Iнша музика з
Олексiєм Коганом
16:15 Х/ф «Таксистка»
18:15 Новини. Свiт
22:50 Суперлото, Трiйка,
Кено
23:00, 00:00 Пiдсумки
23:25 Тепло.ua

Вiра й правда»
21:00 Т/c «Тальянка»
23:00 Подiї дня
23:30 Т/c «Мент у
законi-8»

ТОНіС
07:30, 15:00, 18:30, 21:00
«Соцiальний пульс»
10:00, 16:50 «Алло,
лiкарю!»
11:00 Обпаленi владою
13:00 «Соцiальний статус:
ваша пенсiя»
15:40 «Моднi iсторiї з
Оксаною Новицькою»
16:00, 23:00 Енiмалiя
ТРК «УКРАїНА»
06:15, 13:10, 15:30, 17:10 17:45 Слiдство ведуть
екстрасенси
Т/c «Слiд»
07:00, 08:00, 09:00, 15:00, 19:00 В гостях у Д.
Гордона. Сергiй Хрущов
19:00 Подiї
21:35 «Глобал - 3000»
07:10, 08:10 Ранок з
23:50 «Ландшафтнi iгри»
Україною
10:00, 19:45 «Говорить
Україна»
УТ-1
ТЕТ
06:30, 07:00, 08:00, 13:00, 11:10 Х/ф «Сюрприз для
06:50 М/с «Машинi казки»
улюбленого»
18:30, 21:00 Новини
07:15 М/с «Лалалупси»
18:00 Т/c «Безсмертник.
08:25, 00:25 Вiд першої
07:40 М/с «Чагiнгтон»

08:00 Мульт MIX
10:05 М/с «Смурфiки»
10:35 М/с «Качинi iсторiї»
11:20 Х/ф «Рапунцель»
12:30 Т/с «Та, що
говорить з привидами»
14:10 Т/с «Ксена принцеса-воїн»
15:05, 17:00 Т/с
«Сiмейний бiзнес»
19:00, 20:00 Т/с «Кухня»
19:30, 20:30, 23:00 Т/с
«Два батька i два сини»
22:00, 00:00 Т/с
«Свiтлофор»
СТБ
08:10 «Зiркове
життя. Випробування
бездiтнiстю»
09:15, 18:25 «За живе!»
10:35 «Кохана, ми
вбиваємо дiтей»
12:30, 19:55 «Слiдство
ведуть екстрасенси»
13:30 «МастерШеф - 3»
18:00, 22:00 «ВiкнаНовини»

21:00 Т/с «Пiзнє каяття»
22:35 «Давай поговоримо
про секс 2»
НТН
06:55 Х/ф «У небi «Нiчнi
вiдьми»
09:00 «Кримiнальнi
справи»
09:50 Т/с «Суто англiйськi
вбивства»
11:40, 22:00 Т/с «CSI:
Лас-Вегас 9»
13:15 Т/с «Вулицi
розбитих лiхтарiв 9»
15:00, 19:00, 21:40
«Свiдок»
15:15 Т/с «Дорога
додому»
19:30 Т/с «Вулицi
розбитих лiхтарiв 12»
23:45 Т/с «Закон i
порядок. Злочиннi намiри
10»
НОВИЙ КАНАЛ
06:10, 07:25, 07:33, 07:55
Kids’Time

ICTV
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:15 Надзвичайнi
новини
09:55 Т/с «Революцiя»
11:45, 16:45 Т/с
«Дiзнавач-2»
12:45, 15:45 Факти. День
13:10, 16:20 Т/с «Небо
ІНТЕР
06:20, 20:00 «Подробицi» у вогнi»
07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 18:45, 21:05 Факти. Вечiр
09:00, 12:00, 14:00, 16:00, 20:20 Секретний фронт
21:25 Т/с «Шеф-2»
17:45 Новини
07:15, 07:35, 08:10, 08:35 23:20 Х/ф «Небезпечна
гастроль»
«Ранок з IНТЕРом»
МЕГА
09:20 Т/с «Легковажна
07:20 Пiдроблена iсторiя
жiнка»
5 КАНАЛ
08:10, 14:00 У пошуках
10:15 Д/с «Слiдство
iстини
07:00, 08:00, 09:00,
вели... з Леонiдом
09:00, 15:40 Мiстична
10:00, 11:00, 12:00,
Каневським»
Україна
13:00, 14:00, 15:00,
15:30, 16:15 Т/с «Аромат
09:50, 20:00 Секретнi
16:00, 17:00, 18:00,
шипшини»
територiї
19:00, 21:00
18:05, 19:00 «Стосується Час новин
12:20 Шукачi
кожного»
неприємностей
07:30, 08:30, 09:30, 10:30,
13:10, 16:30 Смертельний 21:00 Т/с «Ленiнград-46» 11:30, 12:30, 13:30, 14:30,
22:50 Т/с «Безсоння»
двобiй
15:30, 16:30, 17:30, 18:30,
23:45 Т/с «Пiдземний
14:50, 19:10 Правила
00:00 Час. Важливо
перехiд»
життя
15:35 Модне здоров’я

06:15 М/с «Пригоди
Джекi Чана»
08:00, 18:00 Репортер
08:05 Єралаш
12:00 Т/с «Моя прекрасна
няня»
17:00, 19:00 Т/с
«Воронiни»
18:20 Абзац!
20:00 Т/с «СашаТаня»
21:00 Х/ф «Хто я?»
23:25 Х/ф «Деннi ланцюговий пес»

17:30, 20:50 Скарби зi
звалища
18:20 Як захопити
планету
21:50 Вижити попри все
22:40 Планета Земля
23:30 Покер

фу Панда: Легенди
крутизни»
08:05 Єралаш
11:55 Т/с «Татусевi
дочки»
16:55, 19:00 Т/с
«Воронiни»
18:20 Абзац!
20:00 Т/с «СашаТаня»
21:00 Х/ф «Громобой»
23:15 Х/ф «Поцiлунок
дракона»

18:20 Як захопити
планету
21:50 Вижити попри все

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)
23:40 Бiзнес час
2+2
08:25, 00:00
«ДжеДАI»
08:45, 00:20 «Секретнi
матерiали»
09:00, 18:30, 21:00
Новини «Спецкор»
09:30 «Люстратор 7.62»
09:40 Т/с «Лiнiйний
вiддiл-7»
12:50 Т/с «Ментiвськi
вiйни-5»
15:00 Д/п «МI-8»
15:50 Д/п «Спис долi»
16:40 «6 кадрiв»
18:55 1/2 Кубка. Днiпро
- Шахтар
21:30 «Хоробрi серця»

Ч Е ТВ Е Р , 3 0 К ВІ Т НЯ
КАНАЛ 1+1
06:00, 07:00, 08:00, 09:00,
12:00, 16:45, 19:30, 00:15
ТСН
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»
11:05, 15:45 «Битва
салонiв»
12:25, 13:00 Д/с
«Ворожка»
13:35, 14:10 Д/с «Слiпа»
17:10 Т/с «Сила кохання
Ферiхи»
21:00 Т/с «Моє щасливе
завтра»
22:00 «Сказочная Русь
2015»
22:30 «Право на владу
- 2»
00:35 Х/ф «Вiй»
УТ-1
06:30, 07:00, 08:00, 13:00,
17:30, 21:00 Новини

10:50 Д/ф «2033 км вiд
Ейфелевої вежi»
11:30 Д/с «Мiй новий дiм
- Корея»
12:20 Слiдство. Iнфо
13:20, 17:05 Час-Ч
14:10 Надвечiр’я
16:05 Чоловiчий клуб.
Спорт
17:55 Гандбол.
Квалiфiкацiя до
Чемпiонату Європи-2016.
Україна - Португалiя
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/c «Слiд»
07:00, 08:00, 09:00, 15:00,
19:00 Подiї
07:10, 08:10 Ранок з
Україною
10:00, 19:45 «Говорить
Україна»

11:10 Х/ф «Золотi ножицi»
18:00 Т/c «Безсмертник.
Вiра й правда»
21:00 Т/c «Тальянка»
23:00 Подiї дня
23:30 Т/c «Мент у законi
- 8»
ТОНіС
05:55, 07:30, 15:00, 18:30,
21:00 «Соцiальний пульс»
07:10 «Моднi iсторiї з
Оксаною Новицькою»
10:00, 16:50 «Алло,
лiкарю!»
11:35, 04:00 «Свiтськi
хронiки»
13:10, 17:45 Слiдство
ведуть екстрасенси
15:40, 18:15 «Цивiлiзацiя
Incognita»
19:00 В гостях у Д.
Гордона. Вячеслав
Фетисов
21:35 Обпаленi владою
00:00 «Латинський
коханець»

ТЕТ
07:40 М/с «Чагiнгтон»
08:00 Мульт MIX
10:05 М/с «Смурфiки»
10:35 М/с «Качинi iсторiї»
11:20 Х/ф «Спляча
красуня»
12:30 Т/с «Та, що
говорить з привидами»
14:10 Т/с «Ксена принцеса-воїн»
15:05, 17:00 Т/с
«Сiмейний бiзнес»
19:00, 20:00 Т/с «Кухня»
19:30, 20:30, 23:00 Т/с
«Два батька i два сини»
22:00, 00:00 Т/с
«Свiтлофор»
СТБ
06:15, 18:00, 22:00
«Вiкна-Новини»
06:50, 16:00 «Все буде
добре!»
08:40, 18:25 «За живе!»
09:55 «Моя правда.
Зваженi та закоханi»
10:45 «Моя правда.

Зваженi зi скандалом»
11:45, 19:50 «Слiдство
ведуть екстрасенси»
12:40 «МастерШеф - 3»
20:55 Т/с «Пiзнє каяття»
22:35 «Я соромлюсь
свого тiла 2»
НТН
07:05 Х/ф
«Непереможний»
09:50 Т/с «Суто англiйськi
вбивства»
11:40, 22:00 Т/с «CSI:
Лас-Вегас 9»
13:15, 19:30 Т/с «Вулицi
розбитих лiхтарiв 12»
15:00, 19:00, 21:40
«Свiдок»
15:15 Т/с «Дорога
додому»
23:45 Т/с «Закон i
порядок. Злочиннi намiри
10»
НОВИЙ КАНАЛ
07:30 М/с «Барбоскiни»
07:35 М/с «Кунг-

МЕГА
07:20, 00:20 Пiдроблена
iсторiя
08:10, 14:00 У пошуках
iстини
09:00, 15:40 Мiстична
Україна
09:50, 20:00 Секретнi
територiї
10:40, 22:40 Планета
Земля
14:50, 19:10 Правила
життя
17:30, 20:50 Скарби зi
звалища

ІНТЕР
05:45 «Мультфiльм»
06:20, 20:00 «Подробицi»
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 «Легковажна
жiнка»
10:15 Д/с «Слiдство
вели... з Леонiдом
Каневським»
15:30, 16:15 Т/с «Аромат
шипшини»
18:05, 19:00 «Стосується
кожного»
21:00 Т/с «Ленiнград-46»
22:55 Т/с «Безсоння»
23:55 Т/с «Пiдземний
перехiд»
ICTV
08:45 Факти. Ранок

09:15, 19:15 Надзвичайнi
новини
09:55 Т/с «Революцiя»
11:45, 16:45 Т/с
«Дiзнавач-2»
12:45, 15:45 Факти. День
13:10, 16:20 Т/с «Небо
у вогнi»
18:45, 21:05 Факти. Вечiр
21:25 Т/с «Шеф-2»
23:20 Х/ф «Прямий
контакт»
5 КАНАЛ
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, 00:30 Час.
Важливо
09:35 Майстри Ремонту

11:35 Час: пiдсумки дня
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!
22:35 Хронiка дня
00:32 Кримiнальнi новини
2+2
08:45, 22:00 «Секретнi
матерiали»
09:00, 18:30, 21:00
Новини «Спецкор»
09:30 «Люстратор 7.62»
09:40 Т/с «Лiнiйний
вiддiл-7»
12:50, 19:00 Т/с
«Ментiвськi вiйни-5»
15:50 Д/п «Таємниця
загибелi дирижабля
Гiндебург»
16:40 «6 кадрiв»
21:30 «Профутбол»
22:15 Х/ф «Внутрiшнiй
ворог»

ТЕЛЕпрограма
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Високошвидкісний Інтернет МТМ. Тел.: (093) 366-16-66; (095) 545-15-33; (098) 201-22-66
П ’Я Т Н ИЦ Я, 1 ТРАВНЯ
КАНАЛ 1+1
07:00 Х/ф «Кураж»
19:30 ТСН: «Телевiзiйна
служба новин»
20:20 «Мультибарбара
2015»
21:00 «Вечiрнiй Київ
2015»
22:55 «Свiтське життя»
00:00 Х/ф «Чорний
лебiдь»

16:00 Театральнi сезони
16:30 Д/ф «Народження
Шарло»
17:30 Ювiлейний концерт
В. Крищенка
19:00 Х/с «Вiкендовi
iсторiї»
20:05 Д/ф «Майдан. SOS»
21:00 Новини
22:55 Трiйка, Кено,
Секунда удачi

УТ-1
06:25, 23:00 Х/ф
«Польоти увi снi та наяву»
09:45 Гандбол.
Квалiфiкацiя до
Чемпiонату Європи-2016.
Україна - Португалiя
12:10 «Схеми» з Наталiєю
Седлецькою
13:00 Мультфiльм
15:25 До 70-рiччя
В.Зiнкевича. Вiд
«Смерiчки» до «Свiтязя»

ТРК «УКРАїНА»
06:15 Т/c «Приватний
детектив Тетяна Iванова.
Вiнець безшлюбностi»
07:00, 15:00, 19:00 Подiї
07:15 Х/ф «Золотi ножицi»
09:10, 23:00 Х/ф «Серце
без замка»
11:10 Т/c «Родина
манiяка Бєляєва»
15:20, 19:40 Т/c «Листи
на склi»
01:00 Т/c «Мент

у законi - 8»

вперед!»
07:15 М/с «Лалалупси»
ТОНіС
07:40 М/с «Чагiнгтон»
06:15 Х/ф «Наше
10:05 М/с «Смурфiки»
божевiльне життя»
11:20 Т/с «Пригоди
11:15 Х/ф «Зимова спека» Електронiка»
17:00 Концерт В. Павлiка 15:05, 17:15 Т/с
«Приречений на любов»
«Сiмейний бiзнес»
18:45 «Цивiлiзацiя
18:15 Х/ф «Острiв щастя»
Incognita»
20:00 Х/ф «Кухня в
19:00 В гостях у Д.
Парижi»
Гордона. Вячеслав
22:00 Х/ф «П’ять
Фетисов
наречених»
20:00 Всеукраїнська
урочиста церемонiя
СТБ
«Герої спортивного року- 05:35 Х/ф «Людина
2014»
народилася»
21:30 «Родiон Нахапетов: 07:05 Х/ф «Дочка»
вiд П’ятихаток до
09:00 Х/ф «Я не
Голлiвуду»
повернуся»
22:30 Х/ф «Там, де тече
18:00, 22:00 «Вiкнарiчка»
Новини»
18:45 Т/с «Коли ми
ТЕТ
вдома»
06:20 М/с «Вперед, Дiєго, 20:00, 22:45

«Холостяк - 5»
НТН
08:30 «Свiдок»
09:00 «Випадковий
свiдок»
10:00 Х/ф «Володарi
шторму»
12:30 Т/с «Вулицi
розбитих лiхтарiв 12»
14:30 Т/с «Зоннентау»
21:10 Т/с «Перевiзник»
23:00 Х/ф «Близнюки»
НОВИЙ КАНАЛ
07:30 М/с «Барбоскiни»
07:35 М/с «Кунгфу Панда: Легенди
крутизни»
08:05 Х/ф «Три нiндзя
завдають удару у
вiдповiдь»
10:00 Х/ф «Три нiндзя:
Кiсточки вгору»
11:45 Х/ф «Великий

солдат»
13:45 Х/ф «Громобой»
16:00 Х/ф «Хто я?»
18:40 Х/ф «Шанхайськi
лицарi»
21:00 Х/ф «Люди в
чорному»
23:00 Х/ф «Нереальний
блокбастер»
МЕГА
06:40 Бандитський Київ
07:40 Д/ф «Корольов»
08:30 У пошуках iстини
10:10 Велич i падiння
Версаля
12:40 Вiдчайдушнi
рибалки
14:40 Планета
Земля
19:20 Мiстична Україна
21:00 Америка до
Колумба
23:00 Iдеї, що
перевернули свiт

ІНТЕР
06:30 Х/ф «Казка про
загублений час»
07:50, 20:00 «Подробицi»
08:45 «Сорочинська
ярмарка»
10:45 Х/ф «Операцiя «И»
та iншi пригоди Шурика»
12:40 Т/с «Ключi вiд
щастя»
16:20 Т/с «Аромат
шипшини»
21:00 Х/ф «Любов i
Роман»
22:50 Х/ф «Її серце»
ICTV
09:15, 19:15 Надзвичайнi
новини
10:00 Х/ф «У пошуках
пригод»
11:55, 13:10 Х/ф
«Бiблiотекар. У пошуках
Списа Долi»
14:25, 16:20 Х/ф

«Бiблiотекар. Повернення
до Копалень царя
Соломона»
16:45 Х/ф «Бiблiотекар.
Прокляття Юдиного
потиру»
18:45, 21:05 Факти. Вечiр
21:25 Т/с «Шеф-2»
23:20 Х/ф «Сховище»
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,
15:30, 16:25, 17:30,
18:30, 22:30, 23:30 Час.
Важливо
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»
08:45 «Секретнi
матерiали»
09:30 «Люстратор 7.62»
09:40 Т/с «Лiнiйний
вiддiл-7»
11:00 Т/с «Професiонал»
19:00 Т/с «Ментiвськi
вiйни-5»
21:00 Битва Титанiв. Бiй
Ломаченко - Пiрiяпiньйо
22:10 Битва Титанiв. Д/ф
«High-Tech Ломаченко»
23:10 Битва Титанiв. Бiй
Пак-яо - Бредлi

С УБОТ А , 2 ТРАВНЯ
КАНАЛ 1+1
07:10, 19:30 ТСН
08:55 «Маша i ведмiдь»
09:10 «Свiтське життя»
10:10 Х/ф «Дiти Водолiя»
14:30 «Вечiрнiй Київ
2015»
16:25 «Вечiрнiй квартал у
Туреччинi»
18:30 «Розсмiши комiка»
20:15 «Українськi
сенсацiї»
21:20 «Вечiрнiй квартал
у Грецiї»
23:30 «Що? Де? Коли?
2015»
00:30 Х/ф «Агент
Гамiльтон: Викрадена»
УТ-1
08:30 «Золотий гусак»
10:00 Зроблено в Європi
10:20 Нотатки на глобусi
16:15 Чоловiчий клуб.
Спорт

17:10 Чоловiчий клуб
17:45 Х/ф «Страсний
тиждень»
19:45 «Європейський
прорив року-2015»
21:00 Новини
22:05 Д/с «5 баксiв.net»
22:40 Мегалот
22:50 Суперлото, Трiйка,
Кено
23:00 День Янгола
ТРК «УКРАїНА»
07:00, 15:00, 19:00 Подiї
07:10 Т/c «Приватний
детектив Тетяна Iванова.
Вiнець безшлюбностi»
08:00 Т/c «Приватний
детектив Тетяна Iванова.
Материнський iнстинкт»
11:00 Т/c «Ненавиджу й
люблю»
15:20, 19:40 Т/c «Листи
на склi»
21:50 Т/c «Родина

манiяка Бєляєва»
ТОНіС
10:00 «Родiон Нахапетов:
вiд П’ятихаток до
Голлiвуду»
11:15 Х/ф «Наше
божевiльне життя»
16:15 М. Поплавський
«Крок до зiрок. 15 рокiв»
17:00 Концерт В. Павлiка
«Приречений на любов»
19:00 Грецiя: таємницi
минулого
20:00 «Герої спортивного
року-2014»
21:40 «Моднi iсторiї з
Оксаною Новицькою»
22:00 Х/ф «Грiффiн i
Фенiкс: на краю щастя»
00:00 «Вихiдний, пiсля
опiвночi»
ТЕТ
06:20 Х/ф «У пошуках

капiтана Гранта»
09:00 Мультик з Лунтиком
09:40 М/с «Дашадослiдниця»
10:05 М/с «Вперед, Дiєго,
вперед!»
11:50 Х/ф «Червона
шапка»
13:05 Х/ф «Красуня й
чудовисько»
14:55 М/ф «Бiлка та
Стрiлка. Зорянi собаки»
16:35 М/ф «Бiлка та
Стрiлка. Мiсячнi пригоди»
18:00 Х/ф «Кухня в
Парижi»
22:00 Т/с «Два батька i
два сини»
00:00 Х/ф «Амелiя»
СТБ
06:25 Х/ф «Весiлля у
Малинiвцi»
08:00 «Караоке на
Майданi»

10:55 Х/ф
«Спортлото-82»
12:50 Х/ф «Поспiшайте
любити»
14:45 Т/с «Коли ми
вдома»
16:05 «Холостяк - 5»
19:00 «Україна має
талант!-7»
21:50 «Моя правда. Ектор
Хiменес-Браво»
22:55 «Україна має
талант!-7»
23:20 «Давай поговоримо
про секс 2»
НТН
05:40 «Легенди карного
розшуку»
11:30 «Речовий доказ»
12:00 «Головний свiдок»
12:55 «Випадковий
свiдок»
13:30 «Правда життя.
Весiлля»

14:00 Т/с «Таємницi
слiдства 9»
19:30 Т/с «Даїшники»
23:30 «Голi та смiшнi»
НОВИЙ КАНАЛ
06:00, 07:50 Kids’Time
06:05 М/с «Губка Боб
Квадратнi Штани»
10:00 Ревiзор
12:20 Пристрастi за
Ревiзором
14:10 Т/с «СашаТаня»
18:55 Х/ф «Люди в
чорному»
21:00 Х/ф «Люди в
чорному 2»
22:45 Х/ф «Дуже епiчне
кiно»
МЕГА
07:40 Д/ф «Iнша сторона
Мiсяця»
10:10 Космос зсередини
12:40 Вiдчайдушнi

рибалки
14:40 Планета Земля
19:20 Мiстична Україна
21:00 Знищення бен
Ладена
23:00 Iдеї, що
перевернули свiт
00:00 Вiйна всерединi нас
ІНТЕР
06:15 Х/ф «Кухарка»
07:30, 20:00 «Подробицi»
08:20 Х/ф «Операцiя «И»
та iншi пригоди
Шурика»
10:15 Х/ф «Москва
сльозам не вiрить»
13:10 Х/ф «Будинок для
двох»
15:05 Концерт «Весна на
Зарiчнiй вулицi»
18:00, 20:30 Т/с «Мама
Люба»
22:30 Т/с «Ключi вiд
щастя»

ICTV
06:30 Х/ф «Стiльниковий»
10:00 Громадянська
оборона
12:00, 13:00, 20:05 Т/с
«Iнкасатори»
12:45 Факти. День
18:45 Факти. Вечiр
19:15 Надзвичайнi
новини. Пiдсумки
22:10 Х/ф
«Протистояння»
23:55 Х/ф «Без
компромiсiв»
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
11:10 Хронiка тижня. Свiт
11:35 Майстри Ремонту
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
22:35 Невигаданi iсторiї
23:35 Iсторiя успiху
2+2
06:30 «Нове Шалене
вiдео по-українськи»
10:00 Т/с «Професiонал»
18:00 Х/ф «Зорянi вiйни:
Епiзод 1 - Прихована
загроза»
21:00 Х/ф «Зорянi вiйни:
Епiзод 2 - Атака клонiв»
00:00 Х/ф «Збиток»
02:00 Х/ф «БогданЗiновiй Хмельницький»

Н ЕДIЛЯ , 3 ТРАВНЯ
КАНАЛ 1+1
08:00, 08:35 М/с «Качинi
iсторiї»
09:00 «Лото-забава»
09:40 М/ф «Ескiмоска - 2:
Пригоди в Арктицi»
10:15 ТСН
11:00 «Свiт навиворiт:
Латинська Америка»
12:10 «Iнспектор
Фреймут 2»
13:35 Т/с «Сiмейний
бiзнес»
17:15 Х/ф «Любов i
голуби»
19:30 «ТСН-Тиждень»
21:00 «Голос країни 5»
23:15 Х/ф «Ворог
держави»
УТ-1
08:25 «Золотий гусак»
10:05 Казки Лiрника
Сашка
12:25 Х/ф «Страсний

тиждень»
15:50 Д/ф «Євген Патон.
Щедрiсть таланту»
16:20 Д/ф «Майдан. SOS»
17:10 Х/с «Вiкендовi
iсторiї»
18:10 Ювiлейний концерт
В. Крищенка
21:00 Новини
21:40 Перша шпальта
22:15 Концерт. Vivienne
Mort
22:55 Трiйка, Кено,
Максима
23:00 День Янгола
ТРК «УКРАїНА»
06:30 Подiї
07:10 Т/c «Тальянка»
14:00 Моє нове життя
15:00 Х/ф «45 секунд»
17:00, 20:00 Т/c «Листи
на склi»
19:00 Подiї тижня з
Олегом Панютою

21:30 Т/c «Слiд»
ТОНіС
06:00 Х/ф «Волга Волга»
10:00 Грецiя: таємницi
минулого
11:10 Х/ф «48 годин на
добу»
13:20, 20:00 «Цивiлiзацiя
Incognita»
15:00 Неймовiрнi
подорожi
16:00 Пригоди в
Пiвнiчному морi
17:00 Михайло
Поплавський «Крок до
зiрок. 15 рокiв»
20:15 «Кумири»
20:40 «Свiтськi хронiки»
22:00 Х/ф «Пiкнiк бiля
Висячої скелi»
ТЕТ
06:20 Х/ф «У пошуках

капiтана Гранта»
09:40 М/с «Дашадослiдниця»
10:05 М/с «Вперед,
Дiєго, вперед!»
11:55 Х/ф «Красуня й
чудовисько»
13:40 Х/ф «Рапунцель»
16:20 М/ф «Бiлка та
Стрiлка. Зорянi собаки»
18:00 Х/ф «П’ять
наречених»
22:00 Т/с «Два батька i
два сини»
00:00 Х/ф «Крихiтка на
мiльйон доларiв»
СТБ
06:20 Х/ф «Афоня»
07:55 «Холостяк - 5»
10:45 «Караоке на
Майданi»
11:45 Х/ф «Пiзнє каяття»
15:40 «Україна має
талант!-7»

Передплачуйте газету «Вишгород».

19:00 «Битва
екстрасенсiв»
21:55 «Детектор брехнi
7»
23:05 «Я соромлюсь
свого тiла 2»
НТН
11:30 «Легенди карного
розшуку». Справа
«Трофейника»
12:55, 22:45 «Випадковий
свiдок»
13:15 Х/ф «Зграя»
15:10 Т/с «Павутиння 7»
23:00 «Головний свiдок»
00:00 Х/ф «Кажани:
Операцiя знищення»
НОВИЙ КАНАЛ
08:00 Х/ф «Нiндзясерфери»
09:40 Х/ф «Три нiндзя: У
жаркий полудень»
11:40 Х/ф «Шанхайськi

Докладніша інформація
за телефонами:
(04596) 25-489,
(063) 852-56-53 та (099) 755-22-91.

ICTV
07:10 Х/ф «Обдурити
усiх»
09:00 Х/ф «У пошуках
пригод»
10:50, 13:00 Т/с «Шеф-2»
12:45 Факти. День

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, 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 Час.
Важливо
10:35, 22:35 Кiно з Я.
Соколовою
13:35 Дiалоги з
Патрiархом
16:10, 16:40, 17:10, 17:35
«Єдина родина»

Стоматологія
«СПЕКТР»
надає послуги:

Вітаємо Ірину та Ігоря ТИХАНІВ із народженням сина
Єгора! Вишгородська ГРОМАДа виросла на одну маленьку людину. Хай козак росте здоровим, розумним і
талановитим — на РАДість усім, а найперше — щасливим батькам.
Редакція газети «Вишгород»

КП «Вишгородське БТІ»
переїхало за новою адресою:
м. Вишгород, пр-т Т. Шевченка, 1,
прим. 15 (вхід біля Податкової інспекції).
Тел: (04596) 23-379, (067) 464-15-72

ГАЗОПОСТАЧАННЯ ДАЧНИХ БУДИНКІВ
ТА ГОСПОДАРСЬКИХ СПОРУД
з приєднанням до існуючих газопроводів на території Лебедівської
с/р Вишгородського району.
Тел: (098) 47-55-808

Вітання

19:25, 20:35 Україна понад усе!
21:00 Час: пiдсумки
тижня з В. Гайдукевичем
22:00 Час новин
22:20 Територiя закону

18:45 Факти тижня
20:20 Х/ф «Останнiй
рубiж»
22:20 Х/ф «Без
компромiсiв»

— лікування;
— протезування;
— високоестетичні
реставрації;
— дитячий прийом з будь-якого віку;
— прийом дітей з особливостями розвитку;
— чистка з/д відкладень, AIR-FLOW;
— консультація безкоштовно;
— низькі ціни.
Діють знижки на чистку та реставрацію.
Наша адреса: м. Вишгород,
просп. Т. Шевченка, 2-г, 2-й поверх.
Працюємо з 10:00 до 20:00.
Можливий індивідуальний графік.
Тел: (098) 663-62-72, (095) 389-95-10

Бажаємо Вам міцного здоров’я, щастя,
успіхів та здійснення незайповітніших мрій.
Нехай кожен день буде осяяний високим злетом душі,
а добре самопочуття і гарний настрій
стануть запорукою Вашого процвітання.
Миру, злагоди, шани, любові й достатку у Вашому домі!

запрошує на роботу ЖУРНАЛІСТА.
Готові співпрацювати зі студентами
останніх курсів вечірньої і заочної
форм навчання та випускниками.

МЕГА
07:40 Д/ф «Полювання
на НЛО»
08:30 У пошуках iстини
11:50 Вiдчайдушнi
рибалки
13:50 Планета Земля
18:30 Мiстична
Україна
20:10 Велич i падiння
Версаля
23:00 Iдеї, що
перевернули свiт
00:00 Вiйна всерединi
нас

ІНТЕР
06:00 М/ф «Острiв
скарбiв»
07:45, 20:00
«Подробицi»
10:20 «Орел i Решка.
Ювiлейний сезон»
11:20 «Орел i Решка. На
краю свiту»
12:20 Х/ф «Її серце»
14:05 Т/с «Мама Люба»
18:10, 20:30 Т/с
«Щасливий шанс»
22:20 Х/ф «Любов i
Роман»
00:15 Х/ф «Як вкрасти
дiамант»

2+2
08:45 «Хоробрi серця»
11:00 «Люстратор 7.62»
13:00 «Секретнi
матерiали»
14:00, 23:25
Чемпионськi бої за
версiями WBC, WBA,
WBO Василь Ломаченко
- Гамальєр Родрiгес.
Флойд Мейвезер - Меннi
Пакьяо
16:50 22 Тур ЧУ. Динамо
- Говерла
19:15 22 Тур ЧУ.
Чорноморець - Днiпро
21:30 «Профутбол»
23:10 «Гра без правил»

Наш індекс у Каталозі місцевих періодичних видань 40007

З нагоди 60-річчя від дня народження колектив ТОВ «Карат-Ліфткомплект»
ВІТАЄ технічного директора Валерія Яковича ВОРОБ’Я!

ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ
«ВИШЕГРАД»

лицарi»
13:55 Єралаш
17:15 Х/ф «Моя
суперколишня»
19:10 Х/ф «Люди в
чорному 2»
21:00 Х/ф «Люди в
чорному 3»
23:05 Х/ф «Пустун»

Хай козак росте здоровим

Безкоштовні
оголошення

ІНШЕ
Домашній майстер. Тел: (063) 100-90-08
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
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

Вважати недійсним втрачене свідоцтво про право власності на
нерухоме майно (за адресою: Київська обл., Вишгородський р-н,
с. Нові Петрівці, вул. Леніна, 81а) від 13.03.2008, серія САВ, №
797704, видане Новопетрівською
сільською радою на ім’я Олени
Сергіївни НІКОРОВИЧ.

8

25 квітня

Дім. Сад. Город
Підготував
Олександр КОНОНЕНКО

Обираємо сусідів
овочам і зелені
У садівників-городників розпочалася гаряча пора. Але, захопившись розплановуванням грядок, не забувайте, що деякі овочі
та зелень,
зелень, посаджені поряд, можуть дружити або ворогувати,
допомагати одна одній або пригнічувати і навіть убивати.
КАРТОПЛЯ дружить із бобами, квасею, горохом, баклажанами, капустою, редискою, редькою,
календулою, кукурудзою.
«Ні» — картопля каже помідорам (у них спільна хвороба фітофтороз і спільний шкідник — колорадський жук), огіркам, кабачкам.
Багато хто садить у міжряддях
картоплі гарбузи. Але вони потребують дуже багато поживних
речовин і тому значно зменшують
урожайність сусіда.
ОГІРКИ дружать із салатами
(листовий, качанний, рукола, шпинат), кропом, квасолею, горохом,
ріпчастою цибулею.
Редиска, картопля, помідори,
фізаліс, духмяні трави — небажані
сусіди огірків.
ПОМІДОРИ добре переносять
сусідство з базиліком, петрушкою,
редискою, салатами, шпинатом,
часником.
Капусту, картоплю, горох та
огірки помідори не люблять.
КАПУСТА дружить із картоплею, огірками, салатною зеленню, селерою, буряком.
Не любить квасолю та моркву.
САЛАТ листовий і качанний —
«партнер» капусти, огірків, моркви, помідорів, шпинату, буряка.
Качанний салат важко уживається із селерою і петрушкою.
ЦИБУЛЯ дружить із морквою,
селерою, буряком, усіма іншими
представниками цибулевого сімейства.
Ріпчаста цибуля не любить горох, квасолю та всі інші бобові, редиску, редьку, капусту.
РЕДЬКА, РЕДИСКА гарно
уживається поряд із буряком, гарбузом, бобами.
Небажані сусіди — ріпчаста
цибуля, огірки.
МОРКВА добре росте поряд із
цибулею, буряком, редькою, горохом, петрушкою.
Не любить морква кропу, білокачанної капусти.

Будьте здорові!
Ігор ПАВЛЮК
Тютюнопаління в середньовіччі вважали страшним гріхом
— і на Заході, і на Сході. Курців
сікли батогами, ставили до ганебного стовпа, виганяли з міст,
відбирали майно. Але якось один
старий мулла сказав: «Не треба
курців переслідувати. Вони мають чотири незаперечні переваги…»
1. Той, хто палить тютюн, — ніколи не постаріє...
2. Того, хто палить тютюн, ніколи не покусає собака.
3. Того, хто палить тютюн,
ніколи не обкрадуть злодії.
4. У того, хто палить тютюн,
ніколи не народиться дівчинка..
(Дівчатка у мусульман менш
бажані, аніж хлопчики).
Тільки через багато років
стало зрозуміло, наскільки мав
рацію старий мулла... Адже:
1. Курці живуть на 10 років
менше, ніж той, хто не вживає
тютюну, а вмирають у 5-7 разів
частіше – від раку та серцевосудинних захворювань у моло-

Вишгород

2015 року

Весняні турботи
А є просто ідеальні рослини для
сусідства — досвідчені городники
давно примітили: цибуля-порей, як
і хрін, взагалі не має конкурентів, а
листові салати, кабачки і патисони
чудово уживаються практично з
усіма городніми культурами.

Сіємо і садимо
У квітні вже повним ходом
іде посів овочів і висадка розсади, хоч нинішнього холодного
квітня роботи трохи пригальмувались і перенеслись на травень.
Якщо буряк довго буде піддаватися впливу холоду, то може піти
в квіткову стрілку. Тому з ним або
не поспішайте, або використовуйте тимчасові плівкові укриття чи
укриття нетканим матеріалом прямо по грядці.
Посів редиски варто повторювати у квітні-травні кожні 10 днів.
Так ви зможете тривалий час отримувати цей смачний овоч у молодому вигляді.
Якщо будете проводити посів
пророщеним насінням, то не забудьте, що це необхідно робити
тільки у вологий грунт, бо у сухому
воно одразу загине. У суху землю
краще сіяти насіння, оброблене
стимуляторами росту.
Якщо ви не впевнені, що буде
тепло або очікується похолодання
з дощем, то краще також сіяти непророслим насінням або накрити
грядку плівкою.
Від сходів пізньостиглої капусти до збирання проходить досить
тривалий термін. Тому не затримуйтеся з посівом, інакше до холодів вона не встигне наростити
головки. Розсаду можна посіяти в
парники без обігріву.
Огірки, патисони, кабачки,
кукурудзу, помідори сіють тільки
в теплиці з обігрівом. У кінці квітня — на початку травня їх можна
посіяти в розігріті теплі грядки під
плівку. Тепла буде достатньо, щоб
перенести нічні похолодання. Для
підтримки тепла в таких тепличках
є ще одна «зброя» — між рядами
рослин покладіть пластикові пляшки з водою. Вони нагріються за
день, а вночі віддаватимуть тепло.
В останню декаду квітня —
першу травня, зазвичай, уже висаджують у відкритий грунт розсаду
ранньої та цвітної капусти. Але для
цього вона має бути загартованою
— якщо постійно тримати в теплі,
це її «розпестить» і низька нічна
температура може розсаду пошкодити. Підживлення робіть повним

мінеральним добривом — 20 грам
на 10 літрів води.

Пора підживити
Настав час підгодувати часник, щавель, озиму цибулю, інші
багаторічні овочі та зелень.
Можна взяти коров’яку 1 частину до 10 частин води, додати 15
грам калійного і 20 грам фосфорного добрива. Після підгодівлі рослини треба полити чистою водою.
Бо якщо добриво залишиться на
молодих підростаючих листочках,
то вони згорять.
Рослини спаржі підживлюють
щовесни — вносять фосфорнокалійні добрива, а після збору врожаю — азотні. Розсаду ранньої капусти підживлюють гноївкою, що
розведена водою у співвідношенні
1:5-7, курячим послідом — 1:10-12,
а також азотними добривами (2530 г на 10 л води) на 8-10-й день
після висадки розсади у ґрунт. На
одну рослину використовують 0,50,7 робочого розчину.
Підживлюють топінамбур (земляну грушу): 200-300 г аміачної
селітри, 400-500 суперфосфату та
200-250 г сульфату калію на 10 м2.
У саду під кожне дерево, в залежності від його розміру, внесіть
від 60 до 300 г аміачної селітри,
150-400 г суперфосфату та 50-200
г хлоридного калію, а також по 15
кг перегною.
Малину, смородину та ожину
треба підживити «Нітроамофоскою». Це комплексне мінеральне
добриво, завдяки якому рослини
беруть добрий старт. Варто також
добре зїх амульчувати — зима
була без снігу і це дасть змогу на
довше зберегти у грунті мікрофлору та вологу. Для мульчування підійде солома, подрібнена кора.
У квітнику підживіть багаторічники — півонію, флокси, астильбу, хости тощо. У перше весняне
підживлення використайте тільки
аміачну селітру — 20 г/м2 або сечовину — 15 г/м2.
Півники підживіть повним мінеральним добривом з розрахунку
50-70 г/м2.
Любисток та естрагон потребують підживлення з другого року
життя: 20-25 г/м2 аміачної селітри,
20-30 суперфосфату та 15-20 г/м2
сульфату калію. Мелісу один-два
рази підживлюють, починаючи з
другого року зростання, органічними (перегній 4 г/м2) чи мінеральними добривами (аміачної селітри10
г, суперфосфату 20-30 г та калійної солі 10 г/м2).

Якщо ви вирішили зробити новий
газон, при перекопуванні ґрунту внесіть мінеральні добрива, що у своєму
складі мають азот, фосфор та калій.
На кожну сотку вам буде потрібно 2-3
кг. Перемішайте добриво з верхнім
шаром ґрунту.

Над вишнями гудуть,
а шкоди завдають…
Наприкінці квітня починається
літ хрущів — небезпечних шкідників саду. Дорослі жуки об’їдають
листя дерев, а товсті личинки, які
одержали влучну назву «хробаки»,
живляться корінням, під’їдають цибулини та бульби.
У «льотні роки», що повторюються кожні чотири роки (стільки часу
потрібно личинкам західного та східного травневих хрущів, щоб вирости
та залялькуватися), дорослих жуків
особливо багато. У садах жуки пошкоджують листя, квіти та зав’язі
плодових дерев, особливо обліпихи,
сливи, вишні та яблуні, кущів.

Курити — бісам кадити
дому та середньому віці.
2. Внаслідок облітеруючого ендартеріїту – захворювання, що супроводжується ураженням артерій
нижніх кінцівок (80-90% причин цієї
хвороби — куріння) — відбувається
ампутація нижніх кінцівок. Відтак
у хворого з’являються милиці та
палиці, а собаки бояться людей із
палицями…
3. Кашель курця вдень і вночі
через бронхіт та інші хвороби дихальної системи не дає змоги злодіям діяти — хазяїн не спить...
4. Куріння є причиною 80%

Личинки найбільшу шкоду завдають цукровим бурякам, картоплі,
суниці, плодовим деревам, молодим
насадженням. Жуків треба знищувати під час льоту, адже це найбільш
помітна стадія розвитку хруща. Якщо
у вас у господарстві є кури або качки,
вранці, поки ще тримається роса, заціпенілих жуків можна струсити з дерев і згодувати домашньому птаству.
Жуками залюбки ласують і дикі
птахи: зозуля, сиворакша, одуд, грак,
галка, сорока, сойка, шпак, вивільга,
дубоніс, сорокопуди, іноді його роздзьобує велика синиця. У ґрунті личинок знищують граки, шпаки, одуди,
землерийки, їжаки, кроти, борсук та
лисиця.
Дієвими проти хрущів є біопрепарати на основі гриба Beauveria
bassiana. Інсектициди застосовують
під час льоту жуків, вносять у ґрунт
проти личинок, або ж додають до
сметаноподібної маси з рудої глини,
гною та води (0,7:0,8:1), у яку занурюють корені рослин перед посадкою. У
продажу є препарат «Антихрущ».

статевих розладів у чоловіків, починаючи з 25-30 років. Якщо ви
звернетеся до сексолога з приводу
порушень потенції або імпотенції,
то професіонал з вами не буде навіть розмовляти, доки не кинете цю
згубну залежність.
А в жінок, які курять, розвивається фригідність (більшість із них
курять, щоб вгамувати статевий потяг, якщо позбавлені нормального
статевого життя).
Тютюн звужує та закупорює
судини, які ведуть до печеристих
тіл, що відповідають за ерекцію чоловічих та жіночих статевих
органів.
А як згубно діє тютюн
на нащадків, на зовнішній
вигляд та репутацію! Які це
збитки для сімейного бюджету!
Якщо не можете самостійно подолати цю згубну
залежність, звертайтеся до
районного нарколога Віталія
Недашківського (м. Вишгород, вул. Грушевського, 1).
Він допоможе, як допоміг уже
сотням хворих на цю недугу...

На дозвіллі

Відповіді на
кросворд,
надрукований
у №16’2015

ТАЛОН БЕЗПЛАТНОГО ОГОЛОШЕННЯ
25.04.2015 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.

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

Якщо на вас впало яблуко – тікайте:
яблуня від яблука недалеко падає

