Загинув за Україну

Олег Євгенович Орлов

Шостого квітня Катюжанка
прощалась із своїм сином. Четвертого квітня у зоні АТО під час
мінометного обстрілу загинув
боєць 11 батальйону «Київська
Русь» Олег Орлов.
Заупокійну літургію відправили
у церкві Архістратига Михаїла, поховали на сільському кладовищі.
Провести в останню путь односельця прийшли близько
тисячі людей, керівництво району, бойові побратими.
Народився Олег Євгенович 23 липня 1974 року у

місті Родніки Івановської області. У 1975-му залишився
без батька, який загинув. У 1988 р. матір із сином переїхали до Катюжанки.
Олег навчався у Катюжанській ЗОШ, Конотопському ПТУ, працював на ВАТ «Завод телевізійних вузлів»
(ВАТ «Старт»), служив в армії, знову працював — у
ВАТ «Старт», а з березня 2005-го до 21 квітня 2015 (до
призову до лав Збройних сил України) — на підприємстві «Чорнобильліс».
Удовою залишилася дружина 41-річного бійця,
Людмила, сиротами — 16-річна Аліна та 12-річний Богдан.

Рідне місто — через 5 років:
дозвілля без алкоголю і тютюну
Влас. інф.
ФОТО — Андрій МАКСІМОВ, «Вишгород»
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Цікаві зустрічі

У вівторок, 12 квітня, учні вишгородських шкіл знайомилися з роботою органів державної влади та місцевого самоврядування — за
ініціативи команди проекту «Соціальна інтеграція та примирення внутрішньо переміщених сімей та дітей» у Вишгородському районі, координатора Тараса Івасенка та за підтримки голови райдержадміністрації Олександра Горгана, голови районної ради Ростислава Кириченка
та Вишгородського міського голови Олексія Момота. Також участь у
заході взяла Тетяна Бражнікова, секретар міської ради.

Âèøãîðîä
Газета Вишгородської міської ради

www.vyshgorod.in.ua

Читай і пиши про СВОЄ місто
Виходить з 4 листопада 1995 року

Чому туризм має значення > 2
ФОТОмить

Субота, 16 квітня 2016 року, № 15 (1070)

Хто до нас прийшов
Влас. інф.
ФОТО — Вікторія ШМИГОРА, «Вишгород»

«За Волноваху,
за Мар’їнку,
за Дебальцево…»
АТО-протест
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Вимоги: Хай держава виконує обіцяне

Ранок 11 квітня для багатьох мешканців
Вишгородського району розпочався із заторів.
На авторасі «Київ-Овруч», у районі заправки
БРСМ, Спілка учасників АТО Вишгородщини та
Спілка учасників АТО та бойових дій Вишгородщини перегородили проїжджу частину.
Вимоги: надання пільг, житла, земельних ділянок (тут, зокрема, вимагають надати поіменний перелік учасників АТО, що вже отримали ділянки). 11
квітня акція тривала з 7:00 до 18:00. Вранці подію
вже відзнято ТРК «Україна».
Станом на 11.04.2016 р. у цих двох організаціях
перебуває близько 800 осіб. А ще є МВС та Національна гвардія...
Хлопці кажуть, що це тільки початок. Учасники
акції розуміють, що створюють незручності людям,
які їдуть на роботу. Деякі з протестантів вважають,
що краще було б поскладати (поки що) шини біля
адмінбудинку — для наочності.
Редакція газети «Вишгород» звернулась по коментар до Вишгородської міськради. Нам повідомили, що неодноразово звертались (відправлено
кілька листів) до КП «Святошинське лісове господарство» (де за півроку змінилося чотири директори) — з проханням передати близько 50 га біля СТ
«Лісова поляна» (з Богатирської прямо, після повороту на Водогон).
Вищезазначене комунальне підприємство посилається на «Київзеленбуд», «Київзеленбуд» —
на Київську міську раду... Де будуть наступні акції і
шини — запитання риторичне.
***
Куратор обласної програми Олександр Шамота, начальник міського відділу з питань ДАБК,
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інформував газету «Вишгород», що у вівторок.
12.04.2016 р., о 14:00 у великій залі адмінбудинку у
Вишгороді (пл. Т. Шевченка, 1) відбудеться нарада
з вищезазначеного питання – за участю області.
Голова координаційної ради учасників АТО при
Київській ОДА, голова правління ГО «Асоціація
учасників АТО Вишгородщини» Денис Париж на
прес-конференції 11.04.2016 «Проблеми учасників
АТО і членів сімей загиблих Героїв у сфері соціального захисту та забезпечення їх прав та інтересів»
заявив: якщо влада не виконає умови, які висувають громадські організації учасників АТО, вони готові провести масштабну акцію з блокування трас
біля Києва. Серед висунутих ними вимог — розробка механізму здійснення всіх прав і соціальних гарантій, які регулюються Законом України про статус ветеранів війни, оприлюднення даних людей,
відповідальних за гальмування здійснення зазначених вище прав, надання списків посадових осіб,
які потрапили під люстрацію, але залишаються
на своїх посадах, а також привернення особливої
уваги до ситуації в зоні проведення АТО. — Термін
виконання наших умов — п’ять діб. У п’ятницю, 15
квітня, ми оголошуємо масштабну обласну акцію,
подібну до тієї, яка зараз проходить у Вишгороді, —
на трасах навколо всього Києва, поки наші законні
вимоги не будуть виконані, — сказав Париж.
Він зазначив, що дане звернення адресоване, в
першу чергу, законодавцям, місцевій владі, Кабінету Міністрів і апарату Президента.
Докладніше читайте: http://qha.com.ua/ua/
politika/veterani-ato-gotovi-blokuvati-trasi-bilyaki-va/6558/

А ти вже ПЕРЕДПЛАТИВ «Вишгород»?
Відповідальний за розповсюдження газети «Вишгород» — Михайло Темнохудов, тел: 093-67-20-155

Офіційний сайт міськради: vyshgorod-rada.gov.ua

Про перший маршрут
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аФішка
15-16 та 22-23 квітня долучайтесь до загальноміських толок
16 квітня (субота) – о 16:00 — хореографічна студія «Ліберті»
Вишгородського районного Центру художньої творчості «Дивосвіт» запрошує відсвяткувати разом з ними 10-й ювілейний сезон творчої діяльності (м. Вишгород, пр. Т. Шевченка, 8). Довідки за тел: (04596) 25-171
17 квітня (неділя) – о 14:00 у міському ЦТ «Джерело» (вул. В.
Симоненка, 3-б) — лекція канд. істор. наук, зав. відділом історії ХХ ст.
Національного музею історії України Олександра Іщука «Знакові постаті: Андрей Шептицький». Довідки за тел: 067-603-54-81 (Степанія
Сідляр)
18 квітня (понеділок) – із 11:00 до 13:00 у малому залі адмінбудинку (м. Вишгород, пл. Т. Шевченка, другий поверх) — семінар
«Кампанія декларування громадян-2016». Довідки за тел: (04596) 22229 (Вишгородська об’єднана Державна податкова інспекція Головного управління Державної фіскальної служби у Київській області)
21 квітня (четвер) – о 14:00 в музеї давньоруського гончарства (вул. Межигірського Спаса, 11, тел: (04596) 25-315) при Вишгородському історико-культурному заповіднику екологічну лекцію (до
30-річчя Чорнобильської трагедії) «Радіація та ядерна безпека в світі»
прочитає кандидат біологічних наук Михайло Макаренко
22 квітня (п’ятниця) – о 10:00 біля пам’ятника свв. Борису та
Глібу – фізкультурно-патріотичні змагання — Відкритий Кубок Вишгорода з функціонального багатоборства серед команд школярів 8-11
класів «Ігри патріотів 2016»

Чесне відбирання грошей.
Як від цього захиститися?
Народні рецепти

Марина КОЧЕЛІСОВА

Літературний герой Ільфа і Петрова (чит. «Золоте теля» і «12 стільців»)
знав 400 способів відносно чесного віднімання грошей у населення. Та Остап
Бендер — білий і пухнастий порівняно з керманичами нашої неньки України.
Останні 25 років найвище керівництво тішить нас новими вигадками, що припадають на 1 число чи не кожного кварталу щороку.
Далі — на стор. 3

Влас. інф.
ФОТО — Геннадій ДЕМІНСЬКИЙ, спеціально для «Вишгорода»

Індекс газети «Вишгород»
У Вишгороді відділ передплати
у Каталозі місцевих періодичних Центру поштового зв’язку №10
видань 40007.
(пл. Т. Шевченка, 2)

працює: понеділок — п’ятниця,
з 8:30 до12: 30 і з 13:30 до 17:30.
Тел: (04596) 54-349

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

Місцеве самоврядування
Влас. інф.
ФОТО — соцмережі

За ініціативи Львівської
міської ради 7-8 квітня у Львові відбувся IV Форум місцевого самоврядування, організований Інститутом міста. Форум відвідало понад дві сотні
осіб, серед них — понад 150 представників
органів місцевого самоврядування, визнані
міжнародні та українські експерти у сфері
розвитку міст та муніципальної політики.
Зокрема, міський голова Львова Андрій
Садовий, віце-спікер Верховної Ради України
Оксана Сироїд, голова комітету ВРУ з питань
державного будівництва, регіональної політики та місцевого самоврядування Сергій
Власенко, представник України в політичній
підгрупі Тристоронньої контактної групи на

переговорах у Мінську Роман Безсмертний,
посол ЄС в Україні Ян Томбінські, спеціальний
радник Уряду України з питань децентралізації Данієль Попеску (Рада Європи), народні
депутати України VIII cкликання — заступник
голови комітету ВРУ з питань будівництва,
містобудування і житлово-комунального господарства Альона Бабак і голова Комітету Верховної Ради України з питань інформатизації та
зв’язку Олександр Данченко.
Захід став платформою для обміну досвідом та обговорення актуальних проблем і
перспектив у сфері місцевого самоврядування, підвищення ролі органів місцевого самоврядування у забезпеченні розвитку держави.
Участь у Форумі взяло майже 20 міських голів
різних міст України; від Вишгородської міської
ради — секретар ради.
Тетяна Бражнікова (НА ФОТО) поділилась

Верховна Рада

Верховна Рада прийняла пакетну Постанову
про прийняття відставки прем’єра Арсенія Яценюка та призначення головою уряду спікера Ради
Володимира Гройсмана. За це проголосували 257
депутатів (проти — 50).
Також цей документ скасував Постанову Ради від
16 лютого про визнання роботи уряду Яценюка незадовільною. (Як відомо, скасування Постанови про
незадовільну роботу уряду було однією з умов участі
«Народного фронту» в новій коаліції з БПП.)
Перед голосуванням Гройсман виступив з емоційною промовою, яку закінчив словами: «Я вам покажу,
як керувати країною!» Під час голосування у залі був
присутній Президент Петро Порошенко. Арсеній Яценюк, у свою чергу, був відсутній — він покинув Раду
невдовзі після відкриття засідання, коротко виступивши з трибуни.

Рідне місто — через 5 років:
дозвілля без алкоголю і тютюну

Цікаві зустрічі
(Початок на стор. 1)
У великій залі адмінбудинку школярів привітали
очільники міста і району та запросили на екскурсію до
кабінетів, аби показати свої робочі будні, так би мовити, ізсередини.
Про свої обов’язки та специфіку роботи в ході інтерактивної бесіди розповіли голова Вишгородської
РДА, голова районної ради та Вишгородський міський
голова. Діти уважно слухали кожного та ставили запитання, аби не пропустити жодної деталі і ще більше
дізнатися про цікаву та водночас відповідальну роботу.
Зокрема, Олексій Момот поділився планами про
будівництво паркових зон і креативної спортивної локації на набережній Київського водосховища. Учнів
зацікавили такі новини, адже в майбутньому це буде
затишним місцем для дозвілля.
Із задоволенням діти взяли участь у колективній
роботі «Вишгород через п’ять років». Учні розділилися
на групи і відобразили на плакатах рідне місто у майбутньому та провели презентації виконаного завдання,
детально описуючи, чому і яким саме вони б хотіли бачити Вишгород. Найчастіше звучали пропозиції щодо
озеленення міста, окультурення, побудови кінотеатру,
торгових і розважальних центрів, відновлення руху
електрички, розроблення туристичних міських маршрутів, створення баскетбольних майданчиків і покращення якості харчування в школах, наголошували на
жорсткому контролі за продажем алкогольних та тютюнових виробів неповнолітнім, а також дієвій боротьбі
з палінням у громадських місцях.

ПОЛІТбюро

на Форумі досвідом Вишгородської міської
ради: як розпочато реформування міського
житлово-комунального господарства, які плани і перспективи (Вишгород — до речі, одне з
півсотні міст України, підключених до системи
електронних петицій). Секретар Вишгородської міської ради активно цікавилася питаннями співфінансування капітальних ремонтів
багатоквартирних будинків, чималу увагу
приділила стратегії розвитку туризму у малих
містах (маршрути, зокрема — вело-). «Стільки
років ми лише чуємо про те, що треба використати унікальне географічне розташування
Вишгорода, його економічний і людський потенціал, — підкреслила Т. Бражнікова. — Час
уже це втілювати у життя. У нас є багата історія, культура, досвід, достатньо розвинена
інфраструктура, а головне — цілком реальна
можливість перейти від розмов до дій. Вишго-

род — креативне місто».
Форум виявився дуже корисним для представників місцевого самоврядування. Досвідчені доповідачі, цікаві дискусії, багато нових
ідей. Теми всі на часі: реформування місцевого самоврядування, розбудова спроможних
громад; реформування ЖКГ; креативне місто;
електронне врядування; туризм у малих містах; стратегії розвитку та чимало іншого.
Традиційно Форум завершився прийняттям Резолюції, яку — після відповідного погодження (зокрема — в АМУ) — мають скерувати у центральні органи влади. У Резолюції
враховані пропозиції, що стосуються конституційних змін, фінансового та кадрового забезпечення, персональної відповідальності,
Стратегії інновацій, змін до Бюджетного кодексу (зокрема, фінансування профтехосвіти
та пільгових перевезень) та галузевих законів
щодо охорони громадського порядку, права на
землю, земельного податку, ставок оплати за
землю тощо.

Радикали під Кабмін корів водили

З екранів телевізорів від міністрів та
радників ми щодня чуємо одну і ту саму
мантру про необхідність підтримки вітчизняного виробника. Уряд завченими
фразами стверджує, що ВВП зростає,
мінімальні заробітні плати та пенсії
зростають, як на бобах, а інфляція наче
не така і велика.
Проте достатньо роззирнутись навколо, аби зрозуміти — люди виживають, як
можуть. Одні підробляють на підсобних
роботах, інші живуть за рахунок власних
городів, одиниці отримують мізерну заробітну платню на важких підприємствах. У
великих містах роботу знайти можна. На
селі — зась. Чи не єдина можливість вторгувати бодай якісь живі гроші і не вмерти
з голоду — тримати корову. Молоко, сир
і сметана — продукти без перебільшення
стратегічні, а значить, мають захищатися
і підтримуватися державою. Чи так насправді?
Насправді ж селянин кинутий владою
напризволяще. Ані програм підтримки,
ані дешевих кредитів. Допомоги ніякої,
сама шкода. Неконтрольовані оптовики
знахабніли геть. Встановили ціну за літр
молока у дві з половиною гривні — дешевше пляшки води! Скупляють за безцінь і
продають утридорога: в магазині пляшка
розведеного і розбавленого молока — 1213 гривень!
Розірвати цю змову взявся лідер Ра-

дикальної партії Олег Ляшко. Разом із побратимами він вимагає від Кабінету Міністрів встановити мінімальну закупівельну
ціну на літр молока не нижче 5 гривень та
повернути пільгове оподаткування сільського господарства.
«Колись мало не в кожній сільській
сім’ї було по дві-три корови. Сьогодні ж і
одної немає, бо селяни продають молоко
дешевше води і на утримання худоби їм
просто не вистачає грошей. Молочні монополісти ставлять свої умови виробникам, які змушені продавати їм молоко за
копійки, щоби воно взагалі не зіпсувалось.

Спробував би Яценюк на зарплату у півтори тисячі грн прогодувати п’ятьох корів!..
Тому з командою привели під Кабмін
стадо корів і бідних доярок, щоб ці міністерські держиморди дізналися, звідки береться молоко», — заявив Олег Ляшко під
стінами Кабінету Міністрів.
Радикали наполягають — уряд має
зобов’язати оптовиків збільшити закупівельні ціни на молочну продукцію і притягти до відповідальності організаторів змови
проти молочарів. Сьогодні країна виживає
лише завдяки селу, і не розуміти цього —
значить, бути ворогом України.

«Идет борьба за власть, а не за справедливость»
Степанія СІДЛЯР, координатор
духовно-просвітницького центру
«Спадщина»

Лист у номер

Любіть Україну — маючи,
щоби не плакати за нею — втративши.
(В’ячеслав ЧОРНОВІЛ)
Минулого тижня практично кожен
житель м. Вишгорода мав можливість
прочитати друкований примірник газети «Вишгородське дзеркало», яка вийшла накладом 15 000 примірників.
Вдала назва газети «Вишгородське
дзеркало» якоюсь мірою применшила
гандж редакції (редактора) — помилку на
стор. 1: «Боритесь» (у Шевченка: «Борітесь — поборете, Вам Бог помагає»). Та
коли відкрила стор. 2, стало до болю гірко й прикро за себе, за громаду міста, за
землю вишгородську, на якій проживали,
по якій ходили княгиня Ольга, князь Ігор,
Ярослав Мудрий, князь Володимир, за ту
землю, на яку ступив Апостол – св. Андрій
Первозванний, ідучи на Київ — готувати
до хрещення Русь Київську.

На перспективу

За сприяння Вишгородської
міської ради та за рахунок забудовників з 18 квітня 2016 року
ТОВ «НІКА» ЛТД розпочне роботи з реконструкції теплової
мережі на вул. Шкільній (від житлового будинку № 6-а на вул.
Набережній у напрямку житлових будинків №№ 8, 12 (вул. Набережна). Також ТОВ «НІКА» ЛТД виконає поставку нового
мережевого насосу для котельні нашого міста.
Забудовник («Вишгородміськреконструкція-1») виконає капітальний ремонт водогрійного котла на котельні № 2. Повна заміна
топочних труб (конвективних пучків та екранних труб) збільшить
термін експлуатації котлоагрегату, підвищить коефіцієнт корис-

15 тисяч примірників газети видано
мовою іншої держави. Держави, яка — навіть вже не згадуючи про багато століть
принижень і заборон мови, традицій і права на життя українців, за два останні роки
практично в кожну родину принесла горе,
сльози і бідність, у велику кількість українських родин — смерть і сирітство.
На стор. 2 у колонці головного редактора Олексій Данчин цитує Леніна. Шановний п. Олексію! Надіюсь, Ви багато
чого знаєте із К. Маркса. зокрема: «Національною мовою не спілкуються лише окупанти, раби і дурні». Я в жодну категорію
не хочу Вас зарахувати, як і не хотілось би
писати цей матеріал, — самі напросилися.
Натомість і собі дозволю процитувати:
«Нація повинна боронити свою мову більше, ніж свою територію» (Леся Українка);
«Нації вмирають не від інфаркту, спочатку
їм відбирають мову» (Ліна Костенко).
Пане редакторе, переходячи до змісту газети, вірю, що головна мета видання
— аналізувати роботу місцевих органів
влади, вносити конкретні пропозиції для
покращення духовного, соціально-економічного життя громади, створення дієвого

ної дії, що значно відобразиться на
якості теплопостачання.
Упродовж опалювального сезону 2015-2016 р. р. до ВРКП «Вишгородтепломережа» неодноразово зверталися мешканці ж/будинків: № 6 на вул. М. Грушевського, № 12 на просп. І. Мазепи, № 2 та № 5 на вул. В. Симоненка, №
6 на вул. Набережній — щодо розв’язання проблем із опалення.
У міжопалювальний період необхідно максимально усунути недоліки у внутрішньобудинкових системах опалення, тому ВРКП
«Вишгородтепломережа» у співпраці з КП ЖКГ Вишгородської
міської ради готові допомагати у вирішенні питань, пов’язаних із
неякісним теплопостачанням, та в усуненні виявлених недоліків у
системі опалення окремих квартир. Від ретельної підготовки до
нового опалювального сезону залежить, чи буде тепло в наших
квартирах наступної зими.

До опалювального сезону готуємось сьогодні
ВРКП «Вишгородтепломережа»

Вишгород

Креативне місто. Чому туризм має значення?

«Я вам покажу, як керувати країною!»
ДЖЕРЕЛО: Інтернет ЗМІ

Суспільство

2016 року

громадянського суспільства. І це правильно.
У розвинених країнах світу демократія
не обмежується виборами. На відміну від
України, де в проміжку між виборами громадяни не контролюють, а лише спостерігають, як їхні обранці управляють країною.
Такий підхід є не що інше, як профанація демократії. І у Європейському союзі,
куди Україна прагне інтегруватися, прийнятий інший підхід. До підготовки важливих рішень долучаються стейкхолдери
(зацікавлені сторони). Чиновники у Європі дуже чутливі до позицій стейкхолдерів.
Це, по суті, участь неурядових організацій
у прийнятті рішень.
Ваша позиція, п. редакторе, Ваші наміри в даному випадку правильні, якби не
одне «але», якби Ви так ревно любили,
поважали і хотіли добра для громади м.
Вишгорода, у свій час владу маючи. А так
коротко скажу Вам мовою, яку Ви розумієте:
«Истина есть в одном,
Она давно определилась:
Идет борьба за власть,
А не за справедливость».

До 30-их роковин аварії
на Чорнобильській АЕС
18-30 квітня – у ВРБК «Енергетик» – виставка
за документами архівного відділу Вишгородської райдержадміністрації
22-30 квітня – у фойє адмінбудівлі – виставка дитячих малюнків
23 квітня (субота) – об 11:00 біля пам’ятного знаку
героям Чорнобиля (перехрестя вул. Н. Шолуденка та
вул. Набережної) – панахида та покладання квітів
23 квітня (субота) – о 12:00 у ВРБК «Енергетик» –
концерт-реквієм «Гіркий полин людського болю»

Наше місто

Вишгород
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Нахилитися за папірцем — зарядка для організму Приходив… подивитися
Трохим ІВАНОВ,
заступник
міського голови

Робочий
тиждень

ФОТО — автор, спеціально для «Вишгорода»

Мій робочий тиждень складається з купи справ: зустрічі, засідання,
окреслення планів і перспектив. І море
поточної роботи, що прихоплює не
лише робочі, а й вихідні дні. Точніше —
ненормований робочий тиждень.
У роботі заступника міського голови дрібниць не буває.
Так, місячник благоустрою — це організація та активна
участь у загальноміських толоках. Толок уже відбулося дві —
1-2 та 8-9 квітня. І радує, що, як завжди, перед у прибираннях
ведуть шкільні, дошкільні і позашкільні навчальні заклади
міста.
Колектив апарату Вишгородської міської ради теж не
пасе задніх. Де поки що не встигають міські комунальники –
допомагаємо. Наприклад, на набережній Київського «моря»,
де, хоч проїжджа частина, хоч трава за тротуаром, — сміттю
деякі вишгородці завжди знайдуть «тепле» місце. Мимоволі

запитаєш: «Шановні вишгородці! Невже вам самим не гидко
бачити, як молода зелена травичка пробивається крізь папірці, недопалки і розшматовані пакети?» Ставити фотографії
непотребу у соцмережах — це вміємо, а от не смітити…
Принагідно нагадую: 15-16 і 22-23 квітня — загальноміські толоки. Не відсиджуйтесь удома, виходьте на свої
подвір’я, прибудинкові території, у парки та сквери, на узбіччя доріг та до пам’ятників. Нахилитися кілька разів – то ж
чудова зарядка для організму! І 23 квітня об 11:00 на розі
вул. Набережної та Н. Шолуденка, біля пам’ятного знаку ліквідаторам аварії на ЧАЕС, наше місто гідно вшанує
пам’ять загиблих і вклониться живим.
До пам’ятника чорнобильцям можна дістатися пішки, а
можна — автобусом № 397 (Вишгород — Київ, ст. м. «Героїв
Дніпра»). До речі, проїзд по місту Вишгороду саме на цьому
маршруті складає 2 грн. Прохання до вишгородців: якщо водії «забувають» і беруть більшу суму, записуйте дату, час і
номер автобуса та телефонуйте до мене особисто: 067-50380-48.
(Увага! Не переплутайте: вартість проїзду на внутрішньоміському маршруті № 1 складає 3 грн, для пільговиків міська
рада виділила кошти за міською програмою на 2016 рік.)

Хто до нас прийшов

Олександр Баланюк

ПРИЗНАЧЕНИЙ НА ПОСАДУ ДИРЕКТОРА КП «УФКС» ВИШГОРОДСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ЗГІДНО З
РОЗПОРЯДЖЕННЯМ МІСЬКОГО ГОЛОВИ ВІД 18 БЕРЕЗНЯ 2016 Р. № 69.
Олександр Іванович Баланюк народив- робничо-будівельному кооперативі «Альфа» в м. Вишгороді, у
ся 14 травня 1970 року в с. Сніжногірськ (м. МТКП «Северянка» на посадах заступника начальника з комерНорильськ) Красноярського краю в сім’ї гід- ційних питань, начальника експедиторської служби.
робудівників.
Служив в армії — водієм-електриком у підрозділі зв’язку.
Навчався у СШ № 22 м. Норильська, у
Із 1999 року — фізична особа-підприємець (надання інфорВишгородській СШ № 2 (у спортивному спе- маційних та консультаційних послуг, розробка і виробництво
ціалізованому класі з вітрильного спорту), у Київському технікумі спеціального спортивного яхтового обладнання та одягу, інрадіоелектроніки (за спеціальністю «Радіолокаційні системи»), структор-викладач судноводіння).
закінчив школу робочої молоді, курси електрогазозварників (має
Із 1997 р. — член Вітрильної федерації України, із 2009 —
4 розряд), курси ДОСААФ (водій категорії «С»), учбовий підроз- президія ВФУ, куратор комітету ВФУ з питань регіональної поділ (машиніст 4 розряду автокрана з гідроприводом).
літики та розвитку спортивної інфраструктури.
У 2006-му закінчив Київську державну академію водного
Із 2007 р. — голова Вишгородської громадської організації
транспорту імені гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного (за фізкультурного спортивного спрямування «Громадський крейфахом «Судноводіння», спеціаліст).
серський яхт-клуб «Енергетик» ім. Г. І. Строкова.
Працював теслярем-бетонярем на розбудові виробничої
Депутат Вишгородської міської ради VI і VII скликань.
інфраструктури Байкало-Амурської магістралі, муляром у виОдружений, виховує двох синів.

Народні рецепти
Марина КОЧЕЛІСОВА
(Початок див. на стор. 1)
Так, за рішенням НКРЕКП,
із 1 березня зросла вартість 1
кВт/год електроенергії (до 57
коп. за кВт / год.). Із 1 квітня
владні структури, окрім підвищення на 75 % пільгової ціни
газу (при використанні до 1200 куб. м на місяць)
підготували ще й ДВІ плати за газ (за спожиті
кубометри + за доступ до… наших власних,
куплених за «кревні», газової плити чи котла).
При цьому посилаються на досягнуті ще у
минулому році домовленості з Міжнародним
валютним фондом (МВФ): мовляв, аби отримати черговий «рятівний кредит», затягніть
пояси. А облгази вже закидали населення
квитанціями з доплатою за енергоносій, використаний у період з травня 2015-го по січень
2016-го.
Нині у країні політична криза — і Кабмін вагається (власне, Яценюк залишив відміну газових пільг наступному Прем’єру). Та ці «вагання» схожі на колупання печі нареченою під час
сватання: все одно погодиться. Тому соціальні
мережі миготять закликами до українців:
1) не платити за шаленими тарифами взагалі;
2) тим, хто переплатив, вимагати перерахунку в газо-, тепло- і енергопостачальників, а
у разі їхньої незгоди — позиватися до суду.
Принагідно нагадаємо, у квітні 2015 року
Кабмін удвічі знизив норми використання
газу для домогосподарств без лічильників
(Постанова № 237 від 29 квітня 2015 року): з
6-ти до 3-х кубометрів на людину для домогосподарств, які використовують лише газову
плиту за наявності централізованого гарячого
водопостачання; з 9 до 4,5 кубометра — для
тих, у кого немає централізованого гарячого
водопостачання і газової колонки, та з 18 до
9 кубометрів для громадян, які користуються і
газовою плитою, і газовим водонагрівачем.
Газопостачаючі компанії оскаржили це рішення уряду — і Вищий адміністративний суд
України (ВАСУ) відмінив Постанову № 237. А
тепер вже колишній Прем’єр Арсеній Яценюк
«під завісу» звернувся до газівників з вимогою повернути людям частину переплачених
коштів.
Юристи газівників вважають, що Постанова № 203 від 23.03.2016 р. вступає в силу
з моменту публікації в «Офіційному віснику України» чи в «Урядовому кур’єрі» — тоді
ж вступають в силу і нові норми. Так ВАСУ
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Алла ПЕТРОВА

У соцмережах

Вчора ми вперше зіткнулися з роботою ЖЕКу за новими тарифами, отже,— і за новими правилами.
У сусідів у половині квартири зникло світло. Викликали електрика. Прийшла людина без інструментів, не факт,
що електрик. Вислухав мешканців, погодився і сказав: «Ну,
я пішов». Подальша розмова виглядала приблизно так: «Як
«пішов»? А зробити? – Ні, я не повинен. – А навіщо тоді приходив? – Подивитися. – Ну то йди…»
За 50 років існування ЖЕКу його електрики, так само як
і сантехніки, всередині квартири нічого не робили безкоштовно. До цього ми звикли. Тепер доведеться звикати до того, що
на будь-який ремонт треба збирати гроші з мешканців стояка,
під’їзду або всього будинку. Тільки я не розумію, кому їх платити, адже робота електрика тепер – прийти без інструментів,
подивитися і піти.
У штатному розкладі значаться сім електриків. У наші тарифи закладені щомісячні 25 тисяч гривень на їх утримання.
Додайте до них бригаду з 20 сантехніків. Але це не все. У штаті ЖЕКу тепер є ще вісім майстрів будинку. Ці люди теж нічого
не повинні робити, вони повинні лише «знати все про будинок». Відомостей, у що нам тепер обходиться їх утримання,
немає. Але, напевно, не дешевше електриків. Тобто: ми тепер
платимо зарплату 35 працівникам, які нам нічого не винні.
У зв’язку з цим повторюю прохання до Алли Радівіловської
опублікувати перелік робіт, виконання яких закладено в тарифи, або донести їх до жителів міста будь-яким іншим способом.

Який тариф
Адміністрація КП ЖКГ
Дізнатися про нові тарифи на
послуги з утримання будинків та
прибудинкових територій можна,
звернувшись до КП ЖКГ Вишгородської міської ради за адресою: м.
Вишгород, вул. Ю. Кургузова, 9-а,
кабінет № 10. Прохання звертатись

по інформацію уповноваженим представникам від
будинку.
Також ознайомитись
із новими тарифами можна на офіційній сторінці
КП ЖКГ Вишгородської
міської ради у соцмережі
Фейсбук та на сайті Вишгородської міської ради.
Телефон для довідок:
(04596) 5-48-85.

Чесне відбирання грошей. Як від цього захиститися?
— найгуманніший у світі суд — «допоміг» населенню у нинішній кризовий час, надавши
газопостачальнику можливість стягувати з населення значно більші суми за газ.

ціативу «Ціна Життя», оскаржили
ді Києва Постанову Національної
здійснює державне регулювання
енергетики і комунальних послуг

в адмінсукомісії, що
у сферах
(НКРЕКП),

Голова правління «Спілки власників житла України» Олексій Кучеренко стверджує,
що МВФ не доручав уряду піднімати тарифи,
що субсидії покривають тіньові схеми і що
гроші, зібрані з населення за рахунок підвищених тарифів, можна було б пустити на утеплення, лічильники, регулювання опалення.
О. Кучеренко в інтерв’ю інтернет-виданню
«Знай.ua» нагадує, що підприємства, котрі
здійснюють прибирання, вивезення сміття,
водопостачання, знаходяться у підпорядку-

ванні місцевої влади, яка таким чином має
прямий вплив на тарифи.
Газ і електроенергія розраховуються поіншому.
«Ціна на газ формується в уряді — але
хто і коли бачив розрахунки, з чого вона
складається? — запитує екс-міністр ЖКГ.
Обленерго закладає у тариф програми
покращення якості послуг, модернізацію. І
місцеві депутати можуть поцікавитися складовими тарифу, перевірити і, якщо необхідно, — звернутися до суду, аби захистити
права споживачів (своїх виборців) — вважає
Олексій Кучеренко.

Нагадаємо, що міський депутат Юрій Попов (голова «комунальної» комісії) ініціював
запит Вишгородської міської ради до «Вишгородтепломережі» щодо складових «теплого»
тарифу (як відомо, цей тариф зростає із підвищенням цін на газ і електроенергію). Відповідне рішення депутати ухвалили на черговій сесії міськради 25 березня ц. р. Оскільки терміну
надання відповіді у рішенні не було зазначено,
розповісти всю правду про теплотариф обранцям міської громади мають упродовж місяця
(до кінця квітня).
Ще кілька цікавинок. NewsOboz.org, посилаючись на прес-службу ПАТ «Київенерго»,
повідомляє, що компанія перерахувала платіжки за централізоване опалення за три місяці —
з грудня 2015 по лютий 2016 р. — і повернула
людям майже 124 млн грн (60 млн грн — тим,
що мають лічильники, понад 42 млн грн — тим,
хто їх не має, та понад 21 млн грн — за надання неякісних послуг опалення у січні-лютому
2016 р.)
Сайт www.ua-reporter.com підказує, як повернути переплачені за електроенергію гроші.
Треба написати в місцевій «електроуправі»
(Вишгородському РПР ПАТ «Київобленерго»,
вул. Ю. Кургузова, 12 — ред.) заяву на перерахунок і прохання надсилати платіжки за старими цінами, оскільки Постанова НКРЕКП від
26 лютого 2015 року № 220 «Про встановлення
тарифів на електроенергію, що відпускається
населенню» є незаконною і нечинною з моменту прийняття рішення в суді.
З історії питання. У травні (2015 — ред.)
громадські організації, об’єднані в спільну іні-

про підвищення тарифів на газ, електроенергію, опалення. 8 вересня (2015 р. — ред.) суд
визнав Постанову НКРЕКП від 26 лютого 2015
року № 220 «Про встановлення тарифів на
електроенергію, що відпускається населенню»
незаконною і нечинною.
Суд визнав Постанову НКРЕКП незаконною, оскільки, відповідно до чинної на момент
її прийняття редакції ч. 2 ст. 12-ї Закону «Про
електроенергетику», виняткові повноваження встановлювати тарифи на електроенергію
мала тільки попередниця НКРЕКП – Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики (НКРЕ). А такі повноваження були надані НКРЕКП тільки Законом
від 4 червня 2015 року, який набув чинності 16
липня 2015 року. Тобто НКРЕКП у лютому не
мала повноважень підвищувати ціни на світло.
По цій справі (№ 826/6876/15) Київським
апеляційним адміністративним судом (КААС)
16.10.2015 р. було відкрите провадження, але
ухвалою від 29.10.2015 р. воно було призупинено. 20 листопада минулого року касацію з
цього питання Вищий апеляційний суд України (ВАСУ) до провадження не прийняв. А
19.01.2016 р. передумав — і прийняв.
(ДЖЕРЕЛО: Єдиний державний реєстр судових рішень:
http://www.reyestr.court.gov.ua/
Review/49988687
http://www.reyestr.court.gov.ua/
Review/52407813
http://www.reyestr.court.gov.ua/
Review/53004772
http://www.reyestr.court.gov.ua/

Експерт

Review/53855727
http://www.reyestr.court.gov.ua/
Review/55103580 )
Поки держава грається у правосуддя з
громадськими активістами, юристи міськради
Ольга Макарицька і Святослав Чуприна готові
надати первинну (складення заяви) та вторинну (провадження у суді) юридичну допомогу
малозахищеним верствам населення — інвалідам, учасникам АТО, багатодітним родинам
та іншим пільговикам. Звертатися можна з
8:00 до 13:00 та з 14:00 до 17:00 за адресою:
м. Вишгород, адмінбудинок, 1-ий поверх, вестибюль — справа, скляні двері. Тел: (04596)
54-554).
Безкоштовну правову допомогу (консультації з юридичних питань, підготовка документів) Вишгороду та Вишгородському району
надає і Громадська приймальня Української
Гельсінської Спілки з прав людини. Прийом —
по вівторках і четвергах з 10:00 до 15:00 — за
адресою: м. Вишгород, вул. Ю. Кургузова, 6-а,
2-ий поверх, офіс 210. Попередньо зателефонувати за номерами: (050) 520-83-03, (050)
238-86-18 (Євген Володимирович Чекарьов;
Галина). E-mail: comitet2015@gmail.com
І наостанок. Є позитивні моменти. Наші читачі дуже дякували газеті «Вишгород» за свіжу
інформацію. Так, ознайомившись із нашими
публікаціями, вишгородці, що мають газові
лічильники, пішли із квитанціями і полюбовно
розібралися у «газовій» конторі (вул. Набережна, 7-а).
П. С. Докладніше стосовно вищезазначеного — див. за посиланнями:
http://www.ua-reporter.com/
content/180813?_utl_t=vk
http://www.epravda.com.ua/rus/
news/2016/03/31/587577/
http://fakty.ua/214694-po-mneniyugazovcshikov-naselenie-strany-dolzhno-imecshe-okolo-polutora-milliardov-griven
http://www.golos-narodu.com.ua/novini/
item/8311-pochemu-kabmin-prodlil-gazovyelgoty-dlya-ukraintsev-na-1-mesyats#.Vv5EI_
mLTct
Steglyuk Oleksandr в «ПОРАДИ ЮРИСТА» Загальнодержавна суспільно-правова
газета
http://znaj.ua/news/regions/41430/mvf-nedoruchav-uryadu-pidnimati-tarif-na-komunalkueksministr-zkg.html
http://newsoboz.org/ekonomika/
podschitano-skolko-vernuli-kievlyanam-zaotoplenie-30032016073000
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ФОТО — Ігор НОВОСЕЛЕЦЬКИЙ, спеціально для «Вишгорода»

Негучна благодійність

Влас. інф.
Як правило, всі випускники шкіл поділяються на дві категорії: тих, хто згадує
школу на зустрічах, і тих, хто роками тримає з нею безпосередній зв’язок.
Але Михайло Іванович Чабарай, учитель трудового навчання гімназії «Інтелект», своїх вихованців, а особливо ви-

Хто допоможе школі, як не свої?

пускників 1996 року, із класу, в якому був
класним керівником, не поділяє на близьких і далеких — всі рідні і бажані.
— За нагоди мої обов’язково заходять до
школи, — з теплом в очах говорить Михайло
Іванович, — а зустрінемося в місті, то неодмінно згадаємо справи шкільні. Скажу більше, ті, хто має фінансову можливість, не цураються допомагати школі матеріально. Ось
такі мої учні: великодушні, порядні і щирі.
Якось у минулому році Михайло Іванович
зустрівся зі своїм учнем – підприємцем Олексієм Момотом. У розмові пожурився на слабку матеріальну базу шкільної майстерні. Мовляв, діти пізнають технічні ази на обладнанні
70-х років минулого століття. Чому корисному
їх навчиш на цих «дровах»? Олексій загорівся: «А що, коли я допоможу Вам?»
З того дня спливли місяці. Вже й призабулася розмова. Аж раптом тиждень тому на
порозі школи — Олексій Момот:

— Михайле Івановичу, приймайте обладнання, як і обіцяв.
В упаковці стояв новісінький токарний
верстат, за ним — сучасний свердлувальний,
далі — низка добротних лещат та інше причандалля, таке необхідне для майстерні.
Сьогодні ці подарунки вже в дії. Біля
них — завжди зацікавлені учні. Все так, як і
має бути.
Правду кажуть: любов до рідної школи
вимірюється не красним слівцем на лінійці, не
велемовністю на День вчителя, а конкретними справами, без гучних фраз і закликів. А в
нинішній скрутний час — це найголовніше. І
хто, як не свої випускники, на кшталт Олексія
Момота, допоможе? Адже колишніх учнів не
буває, чи не так?
P. S.
За нашим проханням цю подію прокоментував міський голова Олексій Момот:
— У кожної людини своє мірило добродій-

Лапароскопію практикують у Вишгороді
Вікторія ШМИГОРА
ФОТО — автор, «Вишгород»

Якщо у вашому організмі трапились
негаразди і лікарі рекомендують хірургічне втручання, не варто сильно панікувати.
У Вишгородській центральній районній лікарні практикують малоінвазивні
втручання. За допомогою цього методу
роблять усе більше операцій, у тому числі
гінекологічних.
Головний лікар Вишгородської центральної районної лікарні Іван Клюзко (НА ФОТО
справа) активно проводить роботу, аби покращити ефективність медичної допомоги жителям Вишгорода та району. Одним із нововведень стало запровадження малоінвазивної
хірургії в гінекологічному відділенні.
Лапароскопія — сучасний метод ендоскопічної хірургії. Операції на внутрішніх органах
проводять через невеликі (діаметром — 0,51,5 см) 2-4 отвори за допомогою лапароскопа
та лапароскопічних інструментів. Їх вводять у
черевну порожнину (це дає можливість візуально на моніторі оцінити патологічний процес
органів черевної порожнини чи органів малого тазу та одразу виконати необхідний об’єм
оперативного втручання), бачать, що там відбувається, і водночас здійснюють хірургічні
маніпуляції. Тобто, це і метод обстеження, й
одночасно хірургічна операція.
У гінекології лапароскопія застосовується
дуже широко, як з метою діагностики, так і з
лікувальною метою. За допомогою лапароскопії можна проводити майже всі маніпуляції
в органах малого таза, які раніше робили відкритим доступом.
Переваги — дуже великі. Головне, що це
малоінвазивна хірургія. Травма від розрізу
м’яких тканин — найменша. При лапароскопії
мінімізується ймовірність утворення злукових
процесів, які виникають у результаті контакту

96 виборчий округ

Вишгород

інструментів із тканиною. Зменшується кількість використання медикаментозних препаратів. Антибіотик призначають лише для
профілактики. І спектр рекомендацій до подібного втручання дуже широкий, — розповідає акушер-гінеколог Дмитро Кульчицький
(НА ФОТО зліва), який пройшов стажування у
завідуючого гінекологічного відділення Сергія
Іваненка на базі комунального некомерційного
підприємства «Київський міський центр «Академія здоров’я людини». — До речі, на новому
обладнанні у Вишгородській ЦРЛ уже прооперовано не одну одну пацієнтку. Операція була
складною, через розмір кісти. Але результати
тішать.
Ще один «плюс» — косметичний ефект.
Через два-шість місяців слідів від маленьких
проколів на тілі практично не видно.
Розповів лікар і про те, чи має лапароскопічна операція протипоказання:
— Це загальні протипоказання до операцій та наркозу: значна крововтрата, важкі
інфекції, інтоксикації, серцева, ниркова недостатність. Раніше сюди відносили і ожиріння
третьої стадії, але наразі оперують і таких людей.
Головний лікар КЗ «Вишгородська центральна районна лікарня» Іван Клюзко додає,
що у Європі 80 % хірургічних втручань проводиться виключно ендоскопічним шляхом:
— На сьогоднішній день ендоскопічна медицина — це не медицина майбутнього. Це
медицина теперішнього часу. Переважна кількість хірургічних втручань у світі проводяться
саме малоінвазивним способом. Найдорожче,
що може бути, — робота професійного хірурга. А придбання медичного обладнання — це
необхідна стаття витрат для розвинутих країн.
У нас, на жаль, на першому місці — вартість обладнання, а вже потім — рівень підготовки кваліфікованих фахівців. Нині наші молоді лікарі уже пройшли, а деякі ще проходять

ності і праведності. Я вважаю, є можливість —
роби добро, і воно повернеться тобі сторицею.
З приводу рідної школи скажу, що завжди із задоволенням згадую, як під час літніх канікул Михайло Чабарай пускав нас, підлітків, до шкільної майстерні і терпляче вчив
столярних і слюсарних премудростей. Інший,
може, і відмахнувся б від надокучливих пацанів — зайвий клопіт, але тільки не Михайло
Іванович. Повірите, у мене вдома до цих пір
зберігається виточений власноруч дерев’яний
свічник. Комусь він здасться примітивним, а
для мене — найцінніший, бо це — моє дитинство, перші трудові кроки. Тому за нагоди я і
придбав для школи верстати.
Нехай Михайло Іванович і надалі готує
хлопців до дорослого життя, майстрів на всі
руки. Твердо переконаний, що майбутні випускники свого часу теж даруватимуть рідній
школі необхідне обладнання, продовжуючи
естафету добродійності.

Ваше
здоров’я

стажування у провідних закладах столиці, які
є провайдерами у цьому напрямку медицини.
Ми приймаємо естафету.
Нині у нас є лапароскопічне обладнання.
Але час не стоїть на місці. Професійні можливості наших спеціалістів ростуть. І ми потребуємо сучаснішого і якіснішого обладнання.
Районна влада виділила 400 тис. грн на придбання лапароскопічної стійки (це закладено
у програму соціально-економічного розвитку
Вишгородського району).
Ми маємо хорошу базу інструментарію,
і це дозволяє проводити повноцінні операції. Розглядаємо можливість проведення лапароскопічних і малоінвазивних методик не
тільки у гінекології. Базова стійка може застосовуватись і в загальній та дитячій хірургії,
травматології. Тобто, те, що раніше робилось
ексклюзивно і рідко, зараз можливо поставити
на конвеєр. Основна наша ціль — проводити
такого типу оперативні втручання з користю
для пацієнтів.
Виділено кошти і обладнання для неонатології (розділ медицини, що вивчає фізіологію
немовлят та новонароджених, їхнє зростання
та розвиток, захворювання та патологічні стани). Немовлята із вадами внутрішньоутробного розвитку, діти, які народжуються раніше
зазначеного терміну, не готові самостійно бо-

ротися з факторами зовнішньої агресії. Для
них потрібно створити комфортні умови. Спеціальний столик для новонароджених має кардіомоніторинг, створює спеціальний мікроклімат. Раніше, аби виходити таку дитинку, треба
було кутати її у пелюшки, ковдрочки, а у немовляти ж іще не повністю розвинута дихальна та видільна системи… Зараз же зроблено
крок уперед для створення комфортних умов
для майбутнього покоління маленьких вишгородців. Аби дитинка «дозріла» до моменту,
коли її можна спокійно передати у руки мамі і
виписати додому.

«Лапароскопія» дослівно означає
огляд черевної порожнини. Ця методика
почала застосовуватися в 70-80 роки минулого століття, як прогресивний і дуже
ефективний спосіб діагностики захворювань органів черевної порожнини і малого тазу. У черевну порожнину вводилася
трубка, за допомогою якої створювався
карбоксипневмоперитоніум (необхідний
простір), потім на кінець трубки надягався окуляр, і лікар візуально оглядав усі
органи черевної порожнини та малого

тазу. Метод був настільки простий, а його
ефективність настільки висока, що він
став дуже швидко поширюватися.
З’єднання лапароскопа з відеокамерою дало можливість брати участь у лапароскопії відразу декільком лікарям. Це
поклало початок лапароскопічним операціям. Зараз лапароскопія — не тільки
діагностика, а й сучасний і високотехнологічний метод хірургічного лікування
багатьох захворювань органів черевної
порожнини і малого тазу.

Сподіваюсь, що новий уряд віднайде кошти

Ярослав МОСКАЛЕНКО,
депутат Верховної Ради
Довго думав, чи йти на
сьогоднішню Погоджувальну раду. І не тому, що нема
чого сказати, а тому, що
мені сьогодні соромно перед людьми за те політиканство, яке ми сьогодні з вами розвели.
Я хочу запитати: це тільки у депутатів групи
«Воля народу» на округах сьогодні люди вже
не можуть витримувати наші експерименти над
українським народом, які сьогодні проводить
наша урядова політика? Я уважно читав програму уряду на 2016 рік. Там є розділ «Турбота про
кожного». Хочу запитати: турбота про кожного
кого? Члена уряду чи депутата? Там важко знайти, де йде турбота про людей.
І цей уряд дає рекомендації вельмишановному Президенту, після чого Президент накладає вето на такі важливі для життя людей законопроекти, як фінансування ПТУ, як вихід на
пенсію 55-річним жінкам, у яких є стаж 30 років,
як останній прийнятий законопроект 2093 по
чорнобильцях. Тоді, коли ми оголосили 2016-й
Роком ліквідаторів і постаждалих внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС, ми сьогодні накладаємо вето на цей законопроект, який викликав
серйозний резонанс у суспільстві.
Особисто у мене телефон «червоний». Я

депутат від Київської області, де проживає 650
тисяч чорнобильців. Нещодавно до мене у приймальню прийшов батько, який поховав свого
сина 1978 року народження.
Син не зміг отримати пільгових медикаментів, бо не зміг встановити причинний зв’язок
своєї тяжкої хвороби. А не встановив він тому,
що ми порушили Конституцію у 2014 році, приймаючи закон 76-VIII. Він вже був визнаний державою як постраждалий, а ми написали в цьому
законі, що він вже не постраждалий. Так не буває. Ми маємо серйозну проблему і законопроект 2093 саме відновлює конституційні права
чорнобильців, які вже були визнані.
Рекомендації Міністерства фінансів банальні: відсутність коштів. Я проводжу аналіз фортифікаційної споруди на кордоні з РФ. Скажу —
чому. На початку 2015 року до мене звернувся
голова Київської ОДА з проханням прокредитувати цей процес через складні часові рамки тендерних процедур, а потрібно негайно будувати,
оскільки така є політика української держави.
Одне з підприємств, засновником якого я є, прокредитувало на 2,5 млн грн. Ви думаєте, по сьогоднішній день підприємство розрахувалось?
Ні. Тому що держава з ним не розрахувалась.
Голови адміністрацій бігають з простягнутими руками по підприємствах, просять дати
кошти, щоб розрахуватись з людьми, які фізично працювали при будівництві цієї стіни. Уряд
звітує, що на сьогоднішній день витрачено 500

млн грн, а взагалі заплановано 4,1 млрд грн на
«стіну», яка — за сучасного рівня технологій —
зможе стримати хіба що курей.
Мені не зрозуміло, чому ми сьогодні
ТВЕЛи беремо у Росії для «Енергоатому», чому
ми нафту беремо у Росії, чому промислові вироби беремо у РФ і платимо кошти, а газ не беремо?
Хоча все ж беремо російський газ у Європі,
який іде через нашу територію, але вже на 50
доларів дорожчий. Що це за політика і чия? Давайте визначатись, або ми підтримуємо санкції і
взагалі не працюємо з РФ, або працюємо, якщо
це вигідно для українського народу. Не може
бути, що нафту беремо, а газ — ні. Хто на цій
політиці заробляє?
Депутатська група «Воля народу» пропонує
поставити законопроект 2093 і щодо фінансування ПТУ, щоб подолати вето Президента.
Вітаю, що двома фракціями буде створена
коаліція і буде новий уряд. Сподіваюсь, що новий уряд віднайде кошти для того, щоб сьогодні
не на словах, а на ділі довести, що ми турбуємось про український народ.
Див. відео
«Голова депутатської групи
«Воля народу» Ярослав Москаленко
на Погоджувальній раді
Українського парламенту (11.04.2016)»:
https://www.youtube.com/watch?v=FyWN7
llstJA&feature=youtu.be

Добрі новини
РЕЖИМ ЕКОНОМІЇ
У якості експерименту у Вишгороді запустили економне вуличне освітлення по
вул. Шкільній (від перехрестя з пр. Т. Шевченка) та на центральній площі міста. Використали LED світильники. Адже вони в
рази економніші від традиційних. Планується поступово перевести на них усе місто.
ПЕРШІ У ТУМАННОМУ АЛЬБІОНІ
Вихованці вишгородської професійної
школи танцю «DSF» Кирило Делі і Вікторія Єгорова зайняли перше місце в складі
Національної збірної команди України в м.
Блекпул (Великобританія) та стали призерами в усіх програмах в особистому заліку.
Тренують спортсменів Дмитро і Маргарита
Ареп’єви та Андрій Зінченко.
Кирило і Вікторія танцюють у парі всього дев’ять місяців. Спортсмени доклали
всіх сил у тренуваннях і відмінно підготувалися до найбільших змагань у світі. Вони
займалися по 4-6 годин щодня, щотижня
відточували свою майстерність на найсильніших турнірах в Україні.

Призначення
Наглядова рада ПАТ «АК «Київводоканал» призначила Дмитра Новицького на посаду голови правління – генерального директора Київводоканалу. Вітаємо
земляка.

Тема

Вишгород

Підрізані вітрила
Валерій ВИГОВСЬКИЙ,
депутат Вишгородської
міськради двох скликань

Обговорюємо

«Приємні сюрпризи» — коли депутатський корпус ставлять перед
фактом голосування за проекти рішень, що стосуються доленосних
для міста питань, без попереднього
обговорення в комісіях і гласного
ознайомлення громадськості, — здається, обертаються у малоприємну норму.
От і на сесії 25 березня — неочікувано для багатьох
— було озвучено (для початку — у кулуарах) виділення
неприбутковій (тобто такій, що не має права займатися господарською діяльністю!) громадській організації
«Крейсерський яхт-клуб «Енергетик» ім. Г. Строкова»
(голова – Олександр Баланюк) — в оренду на 49 (!) років
— земельної ділянки площею 2,1 га під… будівництво, обслуговування та ремонт об’єктів інженерної, транспортної,
енергетичної інфраструктури. Простіше кажучи, пропонувалось передати — із комунальної в приватну власність
— вільні вишгородські землі на березі водосховища, яких і
так у міста залишилось небагато.
Ознайомлення депутатів за день-два перед сесією з
проектами рішень, пояснювальними записками та обґрунтовуючими матеріалами (довідковими, інформаційними,
експертними, юридичними висновками щодо відповідності
проекту рішення чинному законодавству України, рекомендаціями профільних комісій) вже є грубим порушенням гласності діяльності ради, її регламенту, а також вимог законів України «Про доступ до публічної інформації»
та «Про засади державної регуляторної політики в сфері
господарської діяльності». Та цікаво, що про виділення вищезазначеної ділянки навіть не ішлося в опублікованому
завчасно порядку денному сесії.
Нині на території, на якій колись був яхт-клуб «Енергетик» і яку пропонують віддати ГО, господарює КП «Управління з розвитку фізкультури й спорту Вишгородської міськради». Його було створено у 2007 р. — спеціально для
розвитку вітрильного спорту, віндсерфінгу та активного
залучення до нього молоді.
Із 3-го липня 2012 р. за дозволом виконкому комунальне підприємство відкрило водно-спортивну базу «Вишгород-Маріна» та відділення дитячо-юнацької спортивної
школи. Тільки за 1,5 року «Вишгород-Маріна», працюючи
прозоро, створила 5 робочих місць, заробила на платних
послугах по зберіганню майна 275 тис. грн, які скерувала
на зарплату, податки до місцевого бюджету, підтримання
спортивного інвентаря та придбання техніки для виконання робіт із благоустрою.
Після анексії Криму тільки у Вишгороді залишилася
прийнятна база для підготовки крейсерщиків. Яхтсменам
і юним спортсменам і так залишили тонку смужку біля
води, на якій хіба що можна затягнути судно на пісок. Але
навіть ця комунальна ділянка не дає спокою керівництву
ГО «Крейсерський яхт-клуб «Енергетик» ім. Г. Строкова».
До речі, з їхнього боку це далеко не перша спроба.
Ще в 2013 р. Вищий господарський суд України (справа №
18/203-10/7-12) визнав з боку ГО самовільне захоплення

земельної ділянки «за відсутності правовстановлюючих
документів». Цьому передувала тривала судова тяжба,
під час якої О. Баланюк за будь-яких обставин відмовлявся піти із цієї території. Він незаконно зазіхнув на неї,
як встановив суд, ще в 2007 р. і протягом 2008-2009 рр.
безрезультатно намагався перетворити у свою власність весь яхт-клуб «Енергетик».
Вишгородське БТІ категорично відмовило (жодних
правовстановлюючих документів на всі господарські
споруди та земельну ділянку в О. Баланюка не було),
він намагався судитися, та всі суди відмовились визнати
його власником.
20 липня 2010 р. представник районного управління
Держкомзему склав протокол № 00014/09 про те, що керівник ГО вчинив адміністративне правопорушення, та
виніс постанову про притягнення його за ст. 53-1 КУпАП
до відповідальності за самовільне зайняття земельної
ділянки. Й зобов’язав у 30-денний термін усунути порушення земельного законодавства (тобто звільнити
ділянку).
О. Баланюк без жодних заперечень та зауважень
підписав акт перевірки № А00097/09, на три роки затягнув судові баталії й лише після вердикту Вищого господарського суду України відступив.
Ненадовго. Днями призначений директором КП
«Управління з розвитку фізкультури й спорту Вишгородської міськради» (до того підприємство очолював В.
Колобов) — О. Баланюк таки отримав важелі впливу на
цю територію.
Дивує позиція кураторів спорту. Замість підтримки
розвитку яхтингу, майбутнього дитячо-спортивної школи, бази, клубу — їм підрізають вітрила. Можливо, не
мають повної інформації або отримали її дещо спотворену?
Можливо, міське керівництво не знає, що відповідної ліцензії для навчання дітей у ГО немає, і тому
проект рішення вже вміщено на сайті міськради (http://
vyshgorod-rada.gov.ua/node/3756).
Підтримати це рішення чи ні — це мірило совісті
кожного депутата, яким вишгородці довірили долю свого міста. Але навіщо керівництву Вишгорода провокувати депутатський корпус на голосування за непрозорі,
якщо не сказати, корупційні схеми?
Тим часом, на ім’я міського голови О. Момота надійшла колективна заява з проханням направити адміністративну комісію при Вишгородській міськраді для
встановлення факту незаконного будівництва та благоустрою території яхт-клубу з боку О. Баланюка (який, на
думку заявників, уже, не дочекавшись прийняття депутатським корпусом рішення, самовільно змінив межі та
зайнявся незаконною комерційною діяльністю). Звісно,
хотілось би з цього питання не лише знати думку мера, а
й побачити його принципову позицію, яку він декларував
під час виборів. Взагалі, коли йдеться про такі доленосні для міста питання, вочевидь, правильно було
б, якби рішення приймалися тільки після розлогого
обговорення — не у вузькому колі, а й із залученням
депутатів та широкого загалу громадськості — провести громадські слухання, соціальне опитування,
засідання за круглим столом за участі економістів,
представників серйозних спортивних організацій
— і таким чином встановити істину. Це і буде прозорість влади, про яку ми так багато говоримо.

«Дивосвіт» вітає найкращих танцівників!
10 років руху

Катерина ГОРБАТЕНКО, вихованка
хореографічної студії «Ліберті» та «Школи
журналістики» Вишгородського Центру творчості
«Дивосвіт» (керівник — член Національної Спілки
журналістів України Ольга ДУМАНСЬКА)
Хореографічна студія «Ліберті» святкує свій
перший ювілей. Десять років зростала, розвивалася, міцнішала ця танцювальна родина — понад
60 маленьких і дорослих танцівників.
Студію створила в 2005 році хореограф і продюсер Людмила Хрєнова. Вона запропонувала і назву «Ліберті», а згодом — нового керівника Павла
Лук’яненка, який навчався з нею на одному курсі Київського університету культури та мистецтв. Вишгород полюбився йому одразу, він дуже нагадував його
рідне містечко Марганець на Дніпропетровщині, тож
хлопець переїхав до нашого міста і зрозумів, що тут
житиме і працюватиме саме з «Ліберті».

16 квітня

Приваблював Павла Сергійовича і педагогічний
колектив «Дивосвіту», яким керує Олена Андріяш, де
всі підтримують один одного і цінують творчих людей.
Чудовий тандем одразу склався з художнім керівником «Дивосвіту» Оленою Титаренко, вони й досі разом співпрацюють, адже тепер Павло ще й головний
балетмейстер Центру творчості.
Спочатку в студії було лише дві групи. Старші вже
давно закінчили не тільки школу, але й виші, навіть
свої сім’ї створили, але родина «Ліберті» залишилася
у їхньому житті. Молодша група, тоді ще зовсім малюки, — зараз основний концертний склад «Ліберті».
Нині у студії п’ять груп, які ще й діляться на підгрупи, тому що переповнені. Дуже важливо для керівника і для самого колективу те, що вони є частиною
великої творчої родини «Дивосвіту», де всі дружать
і співпрацюють — «Візерунок» і «Різні Люди», «Феєрія» і всі-всі-всі. Це доводять яскраві дійства, спільні
номери та вистави, творчі проекти.
Павла Лук’яненка обожнюють діти, а він — їх. Він
для них надзвичайно цікавий. І не тільки тому, що
спеціаліст широкого профілю (народно-сценічний
танець, величезний спектр жанрів і стилів сучасної
хореографії), а й тому, що він чудовий вихователь.
Колектив проводить разом час не лише в танцкласі,
але й на канікулах, влітку, на свята. Разом переглядають класику світової і вітчизняної хореографії, найвидатніші зіркові шоу.
Активна конкурсна діяльність колективу має свої
здобутки: декілька гран-прі, безліч перших та призових місць, дипломів лауреатів та особливих відзнак за постановку, ідею, стилізацію тощо. І, звісно,
«Ліберті» мають грандіозні плани. У найближчому
майбутньому — великий ювілейний концерт, який
відбудеться 16 квітня о 16:00 у Вишгородському районному Центрі художньої творчості дітей, юнацтва
та молоді «Дивосвіт».
Детальніше — на сайті газети «Вишгород»
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Читайте на сайті газети vyshgorod.in.ua
Військова служба – професія особлива
Отримали сертифікати
і… по школі на кожного
Нова гірка для «Сонечка»

Транспорт

Про перший маршрут

Геннадій ДЕМІНСЬКИЙ,
Спілка учасників АТО
і бойових дій Вишгородщини
Є кілька думок, якими хотів
би поділитися з вишгородцями.
Стосовно того, яким має бути
внутрішньоміський автобусний
маршрут № 1.
Найперше — він має заїздити в усі квартали, так, щоб вишгородцям було зручно. Можливо,
починатися не на Київській, а на
Пісках (звісно, має бути асфальтоване покриття). Далі — через вул.
Ю. Кургузова, центр, на Гору — до
КАРАТу й аж до Димерської траси. До набережної моря та садових
товариств, гадаю, треба зробити
окремий маршрут.

На маршруті

Кольори життя
Фейкове викрадення,
або Куди приводять дитячі
фантазії
Візок — не розкіш, а засіб пересування

Треба продумати і заїзд, хоча
б кілька разів на
день (або хоча б
по вихідних) — і
до нового кладовища. Ціну встановити відповідно
до кілометражу.
Перелік пільгових категорій (мешканців міста і району) визначать,
яку суму треба закласти у щорічні
міську та районну транспортні програми на пільговиків.
Звісно, якість обслуговування
і технічний стан автобусів мають
бути якнайкращими. А головне —
перевізник має бути зареєстрований у місті чи районі і сплачувати
податки у місцеву казну.

«Одиничка» для всіх

Ліна ГАГУЛА, БГО
«Заради спасіння миру»
Добре, що
на
внутрішньоміському
маршруті № 1
передбачено
(однією з міських програм на
2016 рік) кошти
на перевезення пільговиків. Але, гадаю, що
він би й окупився, якби зробити
графік руху більш зручним для
мешканців міста і району.
Так, на сьогодні маємо сім рейсів у робочі та п’ять у вихідні дні.
Було би набагато зручніше і для
працюючих, і для учнів/студентів,
і для мешканців Правобережжя, і
для дачників/пенсіонерів/туристів
тощо, а також вигідніше для перевізника (бо автобусом частіше би
користувалися — а відтак і платили
би більше, тому що вигідніше заплатити 3 грн у автобусі, ніж 30-40
грн за таксі), якби:

— початок руху був о 6:50, а кінець — не о 18:00, а о 22/23:00 (чи
хоча б до 20:00);
— «одиничка» не робила
би перерви з десятої ранку до
півчетвертої-півп’ятої, тому що
школярі повертаються додому, починаючи з 12-ої і до 15-ої години (1
зміна), а також о 17:30/18:00 (коли
друга зміна, що приходить до школи о 12-ій, повертається додому
після уроків);
— ходила би частіше (раз на
півгодини), тому що учні вишгородських шкіл (мешканці Вишгорода
і району) активно відвідують різні
гуртки та спортивні секції, де заняття є як вранішні, так і вечірні;
— двічі/тричі на день «одиничка» заїздила би на нове кладовище
та курсувала від вул. Київської не
до Санної траси, а до Димерського
шосе (автотраса Київ-Овруч).
Збільшився би пасажиропотік
— зросли б заробітки перевізника,
а відповідно — і податки до місцевого бюджету.

Міський дитячо-юнацький духовий оркестр

Весняне дихання ВОДОГРАЮ
Наталія
ТИЩЕНКО,
директор
Вишгородський
міський
дитячо-юнацький
духовий
оркестр-ст удія
«Водограй»
—
музична візитівка Вишгорода. Та нас знають не
лише на теренах Вишгородщини.
Завдяки багаторічному керівництву заслуженого діяча мистецтв
України, почесного громадянина
міста Ярослава Глєбовича юні вишгородські музиканти побачили всю
Україну і виступали у багатьох зарубіжних державах, здобули чимало нагород.
Наш директор та художній керівник пішов на заслужений відпочинок,
але ми продовжуємо славні традиції
«Водограю». Цієї весни наш дружний
колектив виборов перемогу на XXIX
Всеукраїнському фестивалі-конкурсі
мистецтв «Джерело надій». Це дуже
радісно, тому що виступали наймолодші вихованці оркестру, віком від
восьми до 13 років.
Водночас із відомими класичними
творами учні засвоюють новий репертуар — українські народні та естрадні
пісні. На конкурсі шалені оплески зірвало виконання народної української

«Розпрягайте, хлопці, коні».
Оркестр планує розширення свого
виконавського складу, тож оголошує
безтерміновий набір учнів по класах
духових інструментів: труба, тромбон,
баритон, тенор, бас, альт, саксофон,
кларнет та флейта. Деякі з наших
вихованців одночасно відвідують два
музичні колективи — оркестр «Водограй» і ансамбль «Рум’янок» і мали
нагоду здобути подвійну нагороду на
фестивалі «Джерело надій».
Нагадаю, що навчання в оркестрі
— безкоштовне і триває цілий рік.
Влітку наші вихованці разом відпочивають і підтримують свій професійний
рівень. Тому вони завжди напоготові
— і в будь-який момент можуть порадувати слухачів своєю творчістю. На
Масляній у Вишгороді 25 юних музикантів виконали дві українські народні
пісні, чим особливо порадували городян. «Ніч яка місячна» співала вся
площа біля БК «Енергетик».

Вишгородський міський дитячоюнацький духовий оркестр-студія
«Водограй» проводить набір учнів
по класах духових інструментів!
Адреса: просп. І. Мазепи, 7-б
(біля спортивної школи), тел: (04596)
3-26-28, (098) 305-94-00, (099) 21476-70.
Чекаємо на вас: пн-пт з 14:00 до
18:00
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Високошвидкісний Інтернет МТМ. Тел.: (093) 366-16-66; (095) 545-15-33; (098) 201-22-66
ПО Н Е ДІ ЛО К , 1 8 К ВІ Т НЯ
КАНАЛ 1+1
06:45, 07:10, 07:45, 08:10,
09:10 «Снiданок з 1+1»
07:00, 08:00, 09:00, 12:00,
16:45, 19:30, 23:15 ТСН
07:35 «Маша i ведмiдь»
09:30, 10:50, 12:20
«Мiняю жiнку - 9»
13:55 «Сiмейнi
мелодрами - 4»
14:50 «Сiмейнi
мелодрами - 6»
15:45 «Найкращий
ресторан з Р. Сенiчкiним»
17:10 Т/с «Величне
столiття. Роксолана - 3»
20:30 «ЧистоNEWS 2016»
21:00 Т/с «Останнiй
москаль 2»
22:00 «Грошi»
23:30 «Мiнкульт»
00:00 Х/ф «Як вийти
замiж за мiльйонера- 2»
УТ-1
06:00, 07:00, 08:00, 13:00,
18:30, 21:00 Новини
08:40, 23:25 Золотий
гусак
11:50 Чоловiчий клуб.
Спорт
13:35 Казки Лiрника
Сашка

13:45 Хто в домi хазяїн?
14:55 Х/ф «Нескорений»
17:00 Вiкно в Америку
18:05 Час-Ч
18:15 Новини. Свiт
18:55 Про головне
20:00 Перша шпальта
20:30 Вересень
21:30 Новини. Спорт
21:50 Подорожнi
22:45 З перших вуст
23:00 Пiдсумки
ТРК «УКРАїНА»
06:50, 07:15, 08:15 Ранок
з Україною
07:00, 08:00, 09:00, 15:00,
19:00 Подiї
09:15 Зоряний шлях
11:30 Реальна мiстика
13:30, 15:30 Т/с «Занадто
гарна дружина»
18:00 Т/с «Не зарiкайся»
19:45 «Говорить Україна»
21:00 Т/с «Вiкно життя»
23:00 Подiї дня
23:30 Х/ф «12 мавп»
ТОНіС
06:00 Х/ф «Сорочинський
ярмарок»
10:00, 16:50 «Алло,
лiкарю!»

10:55 Дика природа
Нiмеччини
12:25, 21:40 Водне життя
13:35 Таємницi Тихого
океану
14:45 «Моднi iсторiї з О.
Новицькою»
15:30, 22:10 Дика
Австралiя
17:45 Жива природа
18:10 «Цивiлiзацiя
Incognita»
18:25 «Таке спортивне
життя. О. Крикун»
19:00 Напiвфiнал
чемпiонату України з
баскетболу «Динамо» «Кривбас»
21:00, 23:10 Дивовижний
свiт
21:20 DW- новини
00:00 «Еротична спека»
ТЕТ
06:00 Малята-твiйнята
06:50 М/с «Пiдлiтки
мутанти черепашки
нiндзя»
08:00 Мультик з Лунтиком
10:05 М/с «Клуб Вiнкс.
Школа чарiвниць»
11:00 Т/с «Якось у казцi»
11:50 Т/с «Усi жiнки -

вiдьми»
14:10 Любов онлайн
15:10, 21:00 Країна У
16:45 Казки У
20:00 Одного разу в Одесi
22:00 Т/с «Свiтлофор»
00:00 Дайош молодьож!
СТБ
06:45, 16:00 «Все буде
добре!»
08:45 «Зiркове життя»
09:35 Х/ф «Дочка»
11:15 Х/ф «Службовий
роман»
14:20 «Битва
екстрасенсiв»
18:00, 22:00 «ВiкнаНовини»
18:30 Т/с «Коли ми
вдома»
20:00 «Слiдство ведуть
екстрасенси»
22:35 «Детектор брехнi 9»
00:00 «Один за всiх»

12:10 Х/ф «День
залежностi»
13:45, 14:20, 21:30 Т/с
«CSI: Нью-Йорк - 7»
14:00, 19:00, 23:15
«Свiдок»
15:35 Т/с «Копиновобранцi»
19:30 Т/с «Кулагiн та
партнери»
23:45 Т/с «Код 100»
НОВИЙ КАНАЛ
07:15 Kids Time
07:17 Т/с «Друзi»
10:05 Х/ф «Керування
гнiвом»
12:10 Х/ф «DOA: Живим
або мертвим»
14:00 Хто зверху
18:00 Абзац!
19:00 Дешево i сердито
20:10 Ревiзор
23:15 Страстi за
ревiзором

НТН
06:05 Т/с «Мертвий.
Живий. Небезпечний»
10:15 «Кримiнальнi
справи»
11:05, 17:25 Т/с
«Детективи»

МЕГА
06:50 Шукачi пригод
07:40, 21:50 Вижити
попри все
09:30, 14:30 Правила
життя
10:30 Паралельний свiт

00:00 Дайош молодьож!

19:30 Т/с «Кулагiн та
партнери»
23:45 Т/с «Код 100»

11:30, 19:10 Мiстична
Україна
12:30 Голокост
зсередини
13:30 У пошуках iстини
15:20, 20:00 НЛО з
минулого
16:10, 20:50 Скарби зi
сховищ
17:10, 22:40
Найнебезпечнiшi тварини
18:10 Дикi острови
23:30 Покер
ТРК «КИїВ»
07:00 «Ранок по-київськи»
09:30 «Київ музика»
10:00 «Телемаркет»
13:00, 15:00, 17:00, 19:00,
21:00, 23:00 «СТН»
13:10, 15:10, 23:50
«Громадська
приймальня»
16:00 «Мультляндiя»
16:20, 17:10 «У центрi
уваги»
18:50 «Паспортний стiл»
19:20, 21:25 «Столиця»
22:30 «Служба порятунку»
22:55 «Українська
Нацiональна Лотерея»
23:20 «Якiсне життя»

K1
06:30 «TOP SHOP»
08:15 «Мультфiльми»
09:00 Т/с «90210. Нове
поколiння»
10:40, 19:10 «Орел i
Решка. Шопiнг»
12:30 Т/с «Дикий ангел»
14:00, 20:10 «Орел
i Решка. Незвiдана
Європа»
15:00, 21:00 «Орел i
Решка. Ювiлейний 2»
16:00 «Файна Юкрайна»
17:20 «Розсмiши комiка»
18:15 «Звана вечеря»
22:00 Х/ф «Весiльний
розгром»
23:50 Х/ф «Побачення
наослiп»
ІНТЕР
07:00, 07:30, 08:00, 08:30,
09:00, 12:00, 14:00, 17:40
Новини
07:15, 07:35, 08:10, 08:35
«Ранок з IНТЕРом»
09:20 Х/ф «Жiноча
iнтуїцiя»
13:10 «Судовi справи»
14:20 «Сiмейний суд»
15:20 «Жди меня»
18:05, 19:05 «Стосується

кожного»
20:00 «Подробицi»
21:00 Т/с «Гречанка»
23:45 Т/с «Дурна кров»
ICTV
06:40 Факти тижня
08:45 Факти. Ранок
09:15 Надзвичайнi
новини. Пiдсумки
11:10 Без гальм
11:45 М i Ж
12:05, 13:10 Дивитись
усiм!
12:45, 15:45 Факти. День
14:25, 16:20 Х/ф
«Суперфорсаж!»
16:45 Х/ф «Загублений
свiт»
18:45, 21:05 Факти. Вечiр
19:20 Надзвичайнi
новини
20:20 Патрульнi.
Цiлодобово
21:25 Т/с «На трьох-2»
22:20 Свобода слова
5 КАНАЛ
07:10, 07:32, 08:10, 08:25,
08:35 Iнформацiйний
ранок на 5 каналi
07:30, 08:30, 09:30, 10:30,
11:30, 12:30, 13:30, 14:30,

15:30, 16:30, 17:30, 23:30
Час: Важливо
10:10, 10:32, 11:10,
11:32, 12:32 Наживо:
прес-конференцiя щодо
ситуацiї у зонi АТО
13:15, 14:10 День
14:32, 15:15, 15:32, 16:10,
16:32, 17:12, 17:32, 18:32
Україна - понад усе!
(телемарафон)
19:50 Час. Пiдсумки дня
22:15 Стоп корупцiї!
23:32 Кордон держави
2+2
06:50 «Вайпаут»
08:40, 19:00, 00:00
«ДжеДАI»
09:00 «Українськi
сенсацiї»
10:00, 16:00 Д/п «Помста
природи»
11:00 «Облом.UA.»
11:35 «Вiдеобiмба»
12:50 «Top Gear»
14:05 Х/ф «Вогняна
пастка»
18:30, 23:30 «Спецкор»
19:20 «Цiлком таємно»
20:20 Т/с «Мисливцi за
релiквiями»
21:15 Х/ф «Втеча»

ВI В ТО Р О К , 1 9 К ВІ Т НЯ
КАНАЛ 1+1
06:45, 07:10, 07:45, 08:10,
09:10 «Снiданок з 1+1»
07:00, 08:00, 09:00, 12:00,
16:45, 19:30, 23:15 ТСН
09:30, 10:50, 12:20
«Мiняю жiнку - 9»
13:55 «Сiмейнi
мелодрами - 4»
14:50 «Сiмейнi
мелодрами - 6»
15:45 «Найкращий
ресторан з Р. Сенiчкiним»
17:10 Т/с «Величне
столiття. Роксолана - 3»
20:30 «ЧистоNEWS 2016»
21:00 Т/с «Останнiй
москаль 2»
22:00 «На ножах 2»
00:00 Х/ф «Як вийти
замiж за мiльйонера- 2»
УТ-1
06:00, 07:00, 08:00, 13:00,
18:30, 21:00 Новини
08:40, 23:25 Золотий
гусак
11:30 Д/ф «Амнiстiя»
iз циклу «Слiдами
революцiї»
12:30 Prime time з
Мирославою Гонгадзе

13:15, 18:05 Час-Ч
13:40 Казки Лiрника
Сашка
13:50 Мультфiльм
14:55 Фольк-music
16:15 Подорожнi
17:10 Т/с «Таксi»
18:15 Новини. Свiт
21:30 Новини. Спорт
23:00 Пiдсумки
ТРК «УКРАїНА»
06:00, 16:00 Т/с
«Адвокат»
07:00, 08:00, 09:00, 15:00,
19:00 Подiї
07:15, 08:15 Ранок з
Україною
09:15 Зоряний шлях
10:50 Реальна мiстика
13:40, 15:30, 21:00 Т/с
«Вiкно життя»
18:00 Т/с «Не зарiкайся»
19:45 «Говорить Україна»
23:00 Подiї дня
23:30 Т/с «C.S.I. Мiсце
злочину Майамi»
ТОНіС
07:10, 21:20 DW- новини
07:30 Китайська кухня
10:00, 16:50 «Алло,

лiкарю!»
10:50 «Азбука життя
Миколи Сивого»
12:20 «Джаз-коло»
13:10 «Будьте здоровi»
15:40, 21:00, 23:10
Дивовижний свiт
17:45 «Соцiальний статус.
Ваша пенсiя»
18:20 «Таке спортивне
життя. I. Дерюгiна»
19:00 Напiвфiнал
чемпiонату України з
баскетболу «Динамо» «Кривбас»
21:40 Океан-ВЕТ
00:00 «Еротична спека»
ТЕТ
06:00 Малята-твiйнята
07:35 М/с «Чагiнгтон»
08:00 Мультик з Лунтиком
10:05 М/с «Клуб Вiнкс.
Школа чарiвниць»
11:00 Т/с «Якось у казцi»
11:50 Т/с «Усi жiнки вiдьми»
14:10 Любов онлайн
15:10, 21:00 Країна У
16:45, 20:00 Одного разу
в Одесi
22:00 Т/с «Свiтлофор»

СТБ
07:00, 16:00 «Все буде
добре!»
09:00 «Битва
екстрасенсiв 13»
11:05 «МастерШеф - 2»
18:00, 22:00 «ВiкнаНовини»
18:30 Т/с «Коли ми
вдома»
20:00, 22:45 «Кохана, ми
вбиваємо дiтей»
00:05 «Один за всiх»
НТН
07:00 Х/ф «Ти - менi,
я - тобi»
08:30 Ранковий «Свiдок»
09:00 «Кримiнальнi
справи»
09:50, 17:25 Т/с
«Детективи»
11:20 «Страх у твоєму
домi»
13:45, 14:20, 21:30 Т/с
«CSI: Нью-Йорк - 7»
14:00, 19:00, 23:15
«Свiдок»
15:35 Т/с «Копиновобранцi»

НОВИЙ КАНАЛ
07:10 Kids Time
07:15 Т/с «Друзi»
10:00, 22:00 Київ вдень
i вночi
11:00 Стажисти
12:10 Т/с «Щасливi
разом»
17:00, 19:00, 20:00 Вiд
пацанки до панянки
18:00 Абзац!
23:00 Х/ф «Темний свiт:
Рiвновага»
МЕГА
06:00 З’їсти, щоб вижити
07:40, 21:50 Вижити
попри все
08:30 Правда життя
10:30 Паралельний свiт
11:30, 19:10 Мiстична
Україна
12:30 Голокост
зсередини
13:30 У пошуках iстини
15:20, 20:00 НЛО з
минулого
16:10, 20:50 Скарби зi

сховищ
17:10, 22:40
Найнебезпечнiшi тварини
18:10 Дикi острови
23:30 Iзонцо: вiйна на
виснаження
ТРК «КИїВ»
07:00 «Ранок по-київськи»
09:30 «Київ музика»
10:00 «Телемаркет»
13:00, 15:00, 17:00, 19:00,
21:00, 23:00 «СТН»
13:10, 15:10, 23:50
«Громадська
приймальня»
16:00 «Мультляндiя»
16:20, 17:10 «У центрi
уваги»
19:20, 21:25 «Столиця»
22:30 «Київськi iсторiї»
22:55 «Українська
Нацiональна Лотерея»
23:20 «Життєвi iсторiї»
K1
06:00 «Свати бiля плити»
08:15 «Мультфiльми»
09:00 Т/с «90210. Нове
поколiння»
10:40, 19:10 «Орел i
Решка. Шопiнг»

12:30 Т/с «Дикий ангел»
14:00, 20:10 «Орел
i Решка. Незвiдана
Європа»
15:00, 21:00 «Орел i
Решка. Ювiлейний 2»
16:00 «Файна Юкрайна»
17:20 «Розсмiши комiка»
18:15 «Звана вечеря»
22:00 «КВН на БIС»
23:00 Т/с «Доктор Хаус»
ІНТЕР
07:00, 07:30, 08:00, 08:30,
09:00, 12:00, 14:00, 16:00,
17:40 Новини
07:15, 07:35, 08:10, 08:35
«Ранок з IНТЕРом»
09:20, 21:00 Т/с
«Гречанка»
13:35 «Судовi справи»
14:20, 16:15 «Сiмейний
суд»
18:05, 19:05 «Стосується
кожного»
20:00 «Подробицi»
23:45 Т/с «Дурна кров»
ICTV
06:30 Ранок у великому
мiстi
08:45 Факти. Ранок

09:15, 19:20 Надзвичайнi
новини
12:05, 13:20 Т/с «Вiддiл
44»
12:45, 15:45 Факти. День
13:40 Х/ф «Корупцiонер»
16:10, 22:20 Т/с «На
трьох»
17:20, 21:25 Т/с «На
трьох-2»
18:20 Т/с «Патрульнi»
18:45, 21:05 Факти. Вечiр
20:20 Громадянська
оборона
23:20 Х/ф «V» означає
вендета»
03:25 Стоп-10
5 КАНАЛ
07:00, 08:00, 09:00, 10:00,
11:00, 12:00, 13:00, 14:00,
15:00, 16:00, 17:00, 18:00,
19:00, 22:00, 23:00 Час
новин
07:10, 07:32, 08:10, 08:25,
08:35 Iнформацiйний
ранок на 5 каналi
07:30, 08:30, 09:30, 10:30,
11:30, 12:30, 13:30, 14:30,
15:30, 16:30, 17:30,
18:30, 23:30, 00:00 Час:
Важливо

10:10, 10:32, 11:10,
11:32, 12:32 Наживо:
прес-конференцiя щодо
ситуацiї у зонi АТО
14:32, 15:15, 15:32, 16:10,
16:32, 17:19, 17:32, 18:32
Україна - понад усе!
(телемарафон)
19:50 Час. Пiдсумки
дня
22:15 Стоп корупцiї!
23:32 Велика полiтика
2+2
08:30, 18:30, 23:30
«Спецкор»
09:00 Д/п «Помста
природи»
09:20 Д/п «Знищенi за
мить
10:15 Д/п «Сучаснi
снайпери»
11:10 Х/ф «Земний
апокалiпсис»
13:00, 20:20 Т/с
«Мисливцi за релiквiями»
13:55 Т/с «Загублений
свiт»
17:00 «Вiдеобiмба 2»
19:20 «Люстратор.
Спецпроект»
21:20 Х/ф «Загнаний»

С Е Р Е ДА , 2 0 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,
09:10 «Снiданок з 1+1»
07:35 «Маша i ведмiдь»
09:30, 10:50, 12:20
«Мiняю жiнку - 9»
13:55 «Сiмейнi
мелодрами - 4»
14:50 «Сiмейнi
мелодрами - 6»
15:45 «Найкращий
ресторан з Р. Сенiчкiним»
17:10 Т/с «Величне
столiття. Роксолана - 3»
20:30 «ЧистоNEWS 2016»
21:00 Т/с «Останнiй
москаль 2»
22:00 «Мiняю жiнку - 11»
00:00 Х/ф «Як вийти
замiж за мiльйонера- 2»
УТ-1
06:00, 07:00, 08:00, 13:00,
18:30, 21:00 Новини
12:00 Засiдання Кабiнету
Мiнiстрiв України
13:15, 18:05 Час-Ч

13:40 Казки Лiрника
Сашка
13:50 Мультфiльм
15:00 Х/ф «Атентат.
Осiннє вбивство в
Мюнхенi»
17:10 Т/с «Таксi»
18:15 Новини. Свiт
19:30 Т/с «Мафiоза»
22:50 З перших вуст
23:00 Пiдсумки
ТРК «УКРАїНА»
07:00, 08:00, 09:00, 15:00,
19:00 Подiї
07:15, 08:15 Ранок з
Україною
09:15 Зоряний шлях
12:45 Агенти
справедливостi
13:40, 15:30, 21:00 Т/с
«Вiкно життя»
18:00 Т/с «Не зарiкайся»
19:45 «Говорить Україна»
23:00 Подiї дня
23:30 Т/с «C.S.I. Мiсце
злочину Майамi»
ТОНіС
07:10, 21:20 DW- новини

10:00, 16:50 «Алло,
лiкарю!»
10:50 «Р. Нахапетов. Вiд
П’ятихаток до Голлiвуду»
12:00 7 чудес України.
Чигирин
14:00, 22:10 Дика
Австралiя
14:55 «Моднi iсторiї з О.
Новицькою»
15:40, 21:00, 23:10
Дивовижний свiт
18:10 Твiй дiм
18:20 «Таке спортивне
життя. В. Ломаченко»
19:00 В гостях у Д.
Гордона. Н. Кустинська
19:50 Д/ф «Щоденники
Другої свiтової вiйни.
день за днем»
00:00 «Натхнення»
ТЕТ
06:50 М/с «Пiдлiтки
мутанти черепашки
нiндзя»
07:35 М/с «Чагiнгтон»
08:00 Мультик з Лунтиком
10:05 М/с «Клуб Вiнкс.
Школа чарiвниць»

11:00 Т/с «Якось у казцi»
11:50 Т/с «Усi жiнки вiдьми»
14:10 Любов онлайн
15:10, 21:00 Країна У
16:45, 20:00 Одного разу
в Одесi
22:00 Т/с «Свiтлофор»
00:00 Дайош молодьож!
СТБ
08:40 «Зiркове життя»
10:35 «Битва
екстрасенсiв 13»
12:40 «МастерШеф - 3»
18:00, 22:00 «ВiкнаНовини»
18:30 Т/с «Коли ми
вдома»
20:00, 22:45 «МастерШеф
Дiти - 5»
00:50 «Один за всiх»
НТН
07:10 Х/ф «Людина в
зеленому кiмоно»
08:30 Ранковий «Свiдок»
09:00 «Кримiнальнi
справи»
09:50, 17:25 Т/с

«Детективи»
11:15 «Страх у твоєму
домi»
13:45, 14:20, 21:30 Т/с
«CSI: Нью-Йорк - 7»
14:00, 19:00, 23:15
«Свiдок»
15:35 Т/с «Копиновобранцi»
19:30 Т/с «Кулагiн та
партнери»
23:45 Т/с «Код 100»
НОВИЙ КАНАЛ
07:17 Т/с «Друзi»
10:00, 22:00 Київ вдень
i вночi
11:00 Стажисти
12:25 Т/с «Саша-Таня»
16:50, 19:00, 19:55 Хто
зверху
18:00 Абзац!
23:00 Х/ф «Крокодил
Дандi»
МЕГА
06:50 Неймовiрнi парки
07:40, 21:50 Вижити
попри все
10:30 Паралельний свiт

11:30, 19:10 Мiстична
Україна
12:30 Ялта: жертва
Сталiну
13:30 У пошуках iстини
15:20, 20:00 НЛО з
минулого
16:10, 20:50 Скарби зi
сховищ
17:10, 22:40
Найнебезпечнiшi тварини
18:10 Дикi острови
23:30 Покер
ТРК «КИїВ»
07:00 «Ранок по-київськи»
09:30 «Київ музика»
10:00 «Телемаркет»
13:00, 15:00, 17:00, 19:00,
21:00, 23:00 «СТН»
13:10, 15:10, 23:50
«Громадська
приймальня»
16:00 «Мультляндiя»
16:20, 17:10 «У центрi
уваги»
19:20, 21:25 «Столиця»
22:30 «Мiсто добра»
22:55 «Українська
Нацiональна Лотерея»

23:20 «Служба порятунку»
K1
06:30 «TOP SHOP»
08:15 «Мультфiльми»
10:40, 19:10 «Орел i
Решка. Шопiнг»
12:30 Т/с «Дикий ангел»
14:00, 20:10 «Орел
i Решка. Незвiдана
Європа»
15:00, 21:00 «Орел i
Решка. Ювiлейний 2»
16:00 «Файна Юкрайна»
17:20 «Розсмiши комiка»
18:15 «Звана вечеря»
22:00 «КВН на БIС»
23:00 Т/с «Доктор Хаус»
ІНТЕР
07:00, 07:30, 08:00, 08:30,
09:00, 12:00, 14:00, 16:00,
17:40 Новини
07:15, 07:35, 08:10, 08:35
«Ранок з IНТЕРом»
09:20, 21:00 Т/с
«Гречанка»
13:35 «Судовi справи»
14:20, 16:15 «Сiмейний
суд»

18:05, 19:05 «Стосується
кожного»
20:00 «Подробицi»
23:45 Т/с «Дурна кров»
ICTV
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:20 Надзвичайнi
новини
09:50 Антизомбi
11:45 Т/с «Вiддiл 44»
12:45, 15:45 Факти. День
13:20 Х/ф «V» означає
вендета»
16:10, 22:20 Т/с «На
трьох»
17:20, 21:25 Т/с «На
трьох-2»
18:20 Т/с «Патрульнi»
18:45, 21:05 Факти. Вечiр
20:20 Секретний фронт
23:20 Х/ф
«Максимальний ризик»
5 КАНАЛ
07:30, 08:30, 09:30, 10:30,
11:30, 12:30, 13:30, 14:30,
15:30, 16:30, 17:30,
18:30, 23:30, 00:00 Час:
Важливо

10:10, 10:32, 11:10,
11:32, 12:32 Наживо:
прес-конференцiя щодо
ситуацiї у зонi АТО
14:32, 15:15, 15:32, 16:10,
16:32, 17:20, 17:32, 18:32
Україна - понад усе!
(телемарафон)
19:50 Час. Пiдсумки дня
22:15 Особливий погляд
23:32 Фактор безпеки
2+2
08:30, 18:30, 23:30
«Спецкор»
09:00 Д/п «Знищенi за
мить»
10:15 Д/п «Сучаснi
снайпери» 4
11:10 Х/ф «Пильне око»
13:00 Т/с «Мисливцi за
релiквiями»
13:55 Т/с «Загублений
свiт»
17:00 «Вiдеобiмба 2»
18:55 Кубок України
з футболу «Днiпро» «Зоря»
21:20 Х/ф «Загiн
порятунку»

Ч Е ТВ Е Р , 2 1 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,
09:10 «Снiданок з 1+1»
09:30 «Мiняю жiнку - 9»
10:50, 12:20 «Мiняю
жiнку»
13:55 «Сiмейнi
мелодрами - 4»
14:50 «Сiмейнi
мелодрами - 6»
17:10 Т/с «Величне
столiття. Роксолана - 3»
20:30 «ЧистоNEWS 2016»
21:00 Т/с «Останнiй
москаль 2»
22:00, 23:30 «Право на
владу 2016»
УТ-1
06:00, 07:00, 08:00, 13:00,
18:30, 21:00 Новини
12:15 Слiдство. Iнфо
13:15, 18:05 Час-Ч
13:40 Казки Лiрника
Сашка
13:50 Мультфiльм
15:25 Надвечiр’я. Долi

17:10 Т/с «Таксi»
18:15 Новини. Свiт
19:15 Т/с «Мафiоза»
21:30 Новини. Спорт
21:50 «Схеми» з Наталiєю
Седлецькою
22:15 Переселенцi
22:50 З перших вуст
23:00 Пiдсумки
ТРК «УКРАїНА»
06:00, 16:00 Т/с
«Адвокат»
07:00, 08:00, 09:00, 15:00,
19:00 Подiї
07:15, 08:15 Ранок з
Україною
09:15 Зоряний шлях
10:50 Реальна мiстика
13:40, 15:30, 21:00 Т/с
«Вiкно життя»
18:00 Т/с «Не зарiкайся»
19:45 «Говорить Україна»
23:00 Подiї дня
23:30 Т/с «C.S.I. Мiсце
злочину Майамi»
ТОНіС
06:45 Глобал - 3000
07:10, 21:20 DW- новини

10:00, 16:50 «Алло,
лiкарю!»
12:20 «Цивiлiзацiя
Incognita»
13:00 Жива природа
13:50, 22:10 Дика
Австралiя
15:40, 21:00, 23:10
Дивовижний свiт
17:45 «Соцiальний
статус»
18:20 «Таке спортивне
життя. Н. Добринська»
19:00 В гостях у Дмитра
Гордона. Н. Кустинська
21:40 «Вiдлуння»
00:00 «Еротична спека»
ТЕТ
06:50 М/с «Пiдлiтки
мутанти черепашки
нiндзя»
07:35 М/с «Чагiнгтон»
08:00 Мультик з Лунтиком
10:05 М/с «Клуб Вiнкс.
Школа чарiвниць»
11:00 Т/с «Якось у казцi»
11:50 Т/с «Усi жiнки вiдьми»
14:10 Любов онлайн

15:10, 21:00 Країна У
16:45, 20:00 Одного разу
в Одесi
22:00 Т/с «Свiтлофор»
00:00 Дайош молодьож!
СТБ
06:45, 16:00 «Все буде
добре!»
08:40 «Зiркове життя»
10:35 «Кохана, ми
вбиваємо дiтей»
13:20 «МастерШеф - 3»
18:00, 22:00 «ВiкнаНовини»
18:30 Т/с «Коли ми
вдома»
20:00, 22:45 «Я
соромлюсь свого тiла 3»
00:10 «Один за всiх»
НТН
06:50 Х/ф «Знайти та
знешкодити»
08:30 Ранковий «Свiдок»
09:00 «Кримiнальнi
справи»
09:50, 17:25 Т/с
«Детективи»
11:20 «Страх у твоєму

домi»
13:45, 14:20, 21:30 Т/с
«CSI: Нью-Йорк - 7»
14:00, 19:00, 23:15
«Свiдок»
15:35 Т/с «Копиновобранцi»
19:30 Т/с «Кулагiн та
партнери»
23:45 Т/с «Код 100»
НОВИЙ КАНАЛ
06:00, 07:20 Kids Time
07:22 Т/с «Друзi»
10:05, 22:00 Київ вдень
i вночi
11:05 Стажисти
12:30 Т/с «Щасливi
разом»
17:45, 19:00, 20:10
Суперiнтуїцiя
18:00 Абзац!
23:00 Х/ф «Крокодил
Дандi 2»
МЕГА
07:40, 21:50 Вижити
попри все
09:30, 14:30 Правила
життя

10:30 Паралельний свiт
11:30, 19:10 Мiстична
Україна
12:30 Таємницi вермахту
13:30 У пошуках iстини
15:20, 20:00 НЛО з
минулого
17:10, 22:40
Найнебезпечнiшi тварини
18:10 Дикi острови
23:30 Загибель на
свiтанку
ТРК «КИїВ»
07:00 «Ранок по-київськи»
09:30 «Київ музика»
10:00 «Телемаркет»
13:00, 15:00, 17:00, 19:00,
21:00, 23:00 «СТН»
13:10, 15:10, 23:50
«Громадська
приймальня»
16:00 «Мультляндiя»
16:20, 17:10 «У центрi
уваги»
19:20, 21:25 «Столиця»
22:30 «Прогулянки
мiстом»
22:55 «Українська
Нацiональна Лотерея»

23:20 «Київськi iсторiї»
K1
06:00 «Свати бiля плити»
08:15 «Мультфiльми»
09:00 Т/с «90210. Нове
поколiння»
10:40, 19:10 «Орел i
Решка. Шопiнг»
12:30 Т/с «Дикий ангел»
14:00, 20:10 «Орел
i Решка. Незвiдана
Європа»
15:00, 21:00 «Орел i
Решка. Ювiлейний 2»
16:00 «Файна Юкрайна»
18:15 «Звана вечеря»
22:00 «КВН на БIС»
23:00 Т/с «Доктор Хаус»
ІНТЕР
06:10, 12:25 Д/с
«Слiдство вели... з Л.
Каневським»
07:00, 07:30, 08:00, 08:30,
09:00, 12:00, 14:00, 16:00,
17:40 Новини
07:15, 07:35, 08:10, 08:35
«Ранок з IНТЕРом»
09:20, 21:00 Т/с

«Гречанка»
13:35 «Судовi справи»
14:20, 16:15 «Сiмейний
суд»
16:40 «Судите сами»
18:05, 19:05 «Стосується
кожного»
20:00 «Подробицi»
23:45 Т/с «Дурна кров»
ICTV
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:20 Надзвичайнi
новини
12:15, 13:10 Т/с «Вiддiл
44»
12:45, 15:45 Факти. День
13:50 Х/ф
«Максимальний ризик»
16:10, 22:20 Т/с «На
трьох»
17:20, 21:25 Т/с «На
трьох-2»
18:20 Т/с «Патрульнi»
18:45, 21:05 Факти. Вечiр
23:20 Х/ф «У пеклi»
5 КАНАЛ
07:30, 08:30, 09:30, 10:30,
11:30, 12:30, 13:30, 14:30,

15:30, 16:30, 17:30,
18:30, 23:30, 00:00 Час:
Важливо
10:10, 10:32, 11:10,
11:32, 12:32 Наживо:
прес-конференцiя щодо
ситуацiї у зонi АТО
14:32, 15:15, 15:32, 16:10,
16:32, 17:19, 17:32, 18:32
Україна - понад усе!
(телемарафон)
19:50 Час. Пiдсумки дня
22:15 Акцент
23:32 Невигаданi iсторiї
2+2
08:30, 18:30, 23:30
«Спецкор»
10:15 Д/п «Вiйськовi
технологiї»
11:10 Х/ф «Пильне
око»
13:00, 20:20 Т/с
«Мисливцi за релiквiями»
13:55 Т/с «Загублений
свiт»
17:00 «Вiдеобiмба 2»
19:20 «Секретнi
матерiали»
21:20 Х/ф «Винищувачi»

ТЕЛЕпрограма

Вишгород

16 квітня

2016 року

7
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П ’Я Т Н ИЦ Я, 2 2 К ВІ Т НЯ
КАНАЛ 1+1
06:00, 07:00, 08:00, 09:00,
12:00, 16:45, 19:30 ТСН
06:45, 07:10, 07:45, 08:10,
09:10 «Снiданок з 1+1»
07:35 «Маша i ведмiдь»
09:30, 10:50, 12:20
«Мiняю жiнку»
13:55 «Сiмейнi
мелодрами - 4»
14:50 «Сiмейнi
мелодрами - 6»
17:10 Т/с «Величне
столiття. Роксолана - 3»
20:20 «Розсмiши комiка.
Дiти»
22:15 «Свiтське життя»
23:15 Х/ф «Операцiя
«Валькiрiя»
УТ-1
06:00, 07:00, 08:00, 13:00,
18:30, 21:00 Новини
12:00 Вересень
12:30 «Схеми» з Наталiєю
Седлецькою
13:15 Час-Ч
13:40 Казки Лiрника
Сашка
13:50 Мультфiльм

15:30 Вiра. Надiя. Любов
17:10 Т/с «Таксi»
18:15 Новини. Свiт
21:30 Новини. Спорт
21:50 Люструвати не
можна залишити
22:10 Перша студiя
23:00 Пiдсумки
ТРК «УКРАїНА»
06:00 Т/с «Адвокат»
10:50 Реальна мiстика
12:45 Агенти
справедливостi
13:40, 15:30 Т/с «Вiкно
життя»
16:00 Х/ф «Шлях до
серця чоловiка»
18:00 Т/с «Не зарiкайся»
19:45 «Говорить Україна»
21:00 Х/ф «Чужi дiти»
23:00 Подiї дня
23:30 Т/с «C.S.I. Мiсце
злочину Майамi»
ТОНіС
07:10, 21:20 DW- новини
07:55 «Будьте здоровi»
10:00, 16:50 «Алло,
лiкарю!»

13:00 «Соцiальний
статус»
14:00, 22:10 Дика
Австралiя
15:40, 21:00, 23:10
Дивовижний свiт
17:45 Жива природа
18:10 Твiй дiм
18:20 «Таке спортивне
життя. О.Михайличенко»
19:00 В гостях у Д.
Гордона. Н. Кустинська
00:00 «Еротична спека»
ТЕТ
07:35 М/с «Чагiнгтон»
08:00 Мультик з Лунтиком
11:00 Т/с «Якось у казцi»
11:50 Т/с «Усi жiнки вiдьми»
14:10 Любов онлайн
15:10 Країна У
16:45 Одного разу в
Одесi
18:25 М/ф «Астробой»
20:00 Х/ф «Пригоди
Паддiнгтона»
21:50 Х/ф «Джордж iз
джунглiв 2»
23:20 Х/ф «Загадки

Сфiнкса»
СТБ
05:50, 18:30 Т/с «Коли ми
вдома»
07:05 «Зiркове життя»
08:55 Х/ф «У Бога свої
плани»
10:50 Х/ф «П’ята група
кровi»
18:00, 22:00 «ВiкнаНовини»
20:00, 22:45 «Холостяк
- 6»
НТН
06:50 Х/ф «Очiкування
полковника Шалигiна»
08:30 Ранковий «Свiдок»
09:00 «Кримiнальнi
справи»
09:50, 17:25 Т/с
«Детективи»
11:15 «Страх у твоєму
домi»
13:45, 14:20, 21:30 Т/с
«CSI: Нью-Йорк - 7»
14:00, 19:00, 23:15
«Свiдок»
15:35 Т/с «Копи-

новобранцi»
19:30 Т/с «Кулагiн та
партнери»
23:45 Т/с «Код 100»
НОВИЙ КАНАЛ
06:00, 07:05 Kids Time
06:02 М/с «Кунг-фу
Панда: Легенди крутостi»
07:07 Т/с «Друзi»
09:55, 22:00 Київ вдень
i вночi
10:55 Хто зверху
13:00 Половинки
18:00 Абзац!
19:00 Аферисти в
мережах
20:00 Х/ф «Джек пiдкорювач велетнiв»
23:00 Суперiнтуїцiя
МЕГА
06:50 Неймовiрнi парки
09:30, 14:30 Правила
життя
11:30, 19:10 Мiстична
Україна
12:30 Таємницi вермахту
13:30 У пошуках iстини
15:20, 20:00 НЛО з

минулого
16:10, 20:50 Скарби зi
сховищ
17:10, 22:40
Найнебезпечнiшi тварини
23:30 Ялта: жертва
Сталiну
ТРК «КИїВ»
09:30 «Київ музика»
10:00 «Телемаркет»
13:00, 15:00, 17:00, 19:00,
21:00, 23:00 «СТН»
13:10, 15:10, 23:50
«Громадська
приймальня»
16:00 «Мультляндiя»
16:20, 17:10 «У центрi
уваги»
19:20, 21:25 «Столиця»
22:30 «Якiсне життя»
22:55 «Українська
Нацiональна Лотерея»
23:20 «Прогулянки
мiстом»
K1
06:00 «Свати бiля плити»
08:15 «Мультфiльми»
09:00 Т/с «90210. Нове

поколiння»
10:40, 19:10 «Орел i
Решка. Шопiнг»
12:30 Т/с «Дикий ангел»
14:00, 20:10 «Орел
i Решка. Незвiдана
Європа»
15:00, 21:00 «Орел i
Решка. Ювiлейний 2»
16:00 «Файна Юкрайна»
17:20, 01:10 «Розсмiши
комiка»
18:15 «Звана вечеря»
22:00 «КВН на БIС»
23:00 «КВН»
ІНТЕР
06:10, 12:25 Д/с
«Слiдство вели... з Л.
Каневським»
07:00, 07:30, 08:00, 08:30,
09:00, 12:00, 14:00, 16:00,
17:40 Новини
07:15, 07:35, 08:10, 08:35
«Ранок з IНТЕРом»
09:20 Т/с «Гречанка»
13:35 «Судовi справи»
14:20, 16:15 «Сiмейний
суд»
18:05 «Стосується

кожного»
20:00 «Подробицi»
21:00 «Чорне дзеркало»
23:30 Х/ф «Кохати не
можна забути»
ICTV
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:20 Надзвичайнi
новини
12:45, 15:45 Факти. День
13:10 Т/с «Вiддiл 44»
14:05 Х/ф «Встигнути за
30 хвилин»
16:10 Т/с «На трьох»
17:20 Т/с «На трьох-2»
18:20 Т/с «Патрульнi»
18:45, 21:05 Факти. Вечiр
23:15 Х/ф «Точка
обстрiлу»
5 КАНАЛ
07:00, 08:00, 09:00, 10:00,
11:00, 12:00, 13:00, 14:00,
15:00, 16:00, 17:00, 18:00,
19:00, 21:00 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,
00:00 Час: Важливо

10:10, 10:32, 11:10,
11:32, 12:32 Наживо:
прес-конференцiя щодо
ситуацiї у зонi АТО
14:32, 15:15, 15:32, 16:10,
16:32, 17:12, 17:32, 18:32
Україна - понад усе!
(телемарафон)
16:40 Мотор
19:50 Час. Пiдсумки дня
22:00 «Досвiд»
2+2
08:10, 19:00 «ДжеДАI»
08:30, 18:30 «Спецкор»
09:00 Д/п «Помста
природи»
10:15 Д/п «Вiйськовi
технологiї»
11:10 Х/ф «Цiль номер
один»
13:00 Т/с «Мисливцi за
релiквiями»
13:55 Т/с «Загублений
свiт»
17:00 «Вiдеобiмба 2»
19:20 Х/ф «Винищувачi»
21:15 Х/ф «Вiдплата»
23:35 Х/ф «Письменникпривид»

СУБОТ А , 23 К ВІ Т НЯ
КАНАЛ 1+1
06:05 «Свiтське життя»
07:05, 19:30 ТСН
08:00 «Снiданок.
Вихiдний»
10:00 Т/с «Останнiй
москаль 2»
14:10 «Голос країни 6»
16:40 «Вечiрнiй квартал»
18:30 «Розсмiши комiка
7»
20:15 «Українськi
сенсацiї»
21:15 «Лiга смiху 2»
23:20 «Розсмiши комiка.
Дiти»
УТ-1
06:20 У просторi буття
08:35 Золотий гусак
09:40 Мистецький пульс
Америки
11:00 Школа Мерi
Поппiнс
11:15 Казки Лiрника
Сашка
11:45 М/с «Казки
Андерсена. Сучасне
прочитання»

13:35 «Пiсня України», О.
Злотник
15:50 Чоловiчий клуб
16:25 Д/с «Розкриття
Америки»
21:005 Новини
21:30 Дорога до Рiо-2016
23:00 Територiя закону
23:15 День Янгола
ТРК «УКРАїНА»
07:00, 15:00, 19:00 Подiї
07:10 Зоряний шлях
09:00 Кулiнарна Академiя
О. Суханова
10:00 Вiдверто з М.
Єфросинiною
11:00 Х/ф «Чужi дiти»
12:50, 15:20 Т/с «Життя
розсудить»
17:00, 19:40 Т/с «Чорну
квiтку»
21:30 Т/с «Другий шанс»
ТОНіС
07:50 DW- новини
11:00 «Шеф-кухар
країни» з М. Поплавським
11:50 Х/ф «Єсенiя»

16:20 «Мистецтво i час»
16:40 Жива природа
17:00 «Крок до зiрок. 15
рокiв»
17:30 Концерт М.
Поплавського
21:00 «Сальваторе
Адамо. Снiг, що не
розтане нiколи»
22:00 Х/ф «Вiн»
23:50 «Кумири»
00:00 «Вихiдний, пiсля
опiвночi»
ТЕТ
06:20, 09:40 М/с «Дорамандрiвниця»
08:25 М/с «Смiшарики.
Новi пригоди»
09:00 Мультик з Лунтиком
10:35 М/с «Дора i друзi.
Пригоди в мiстi»
11:35 М/ф «Клуб Вiнкс.
Чарiвна пригода»
13:10 Т/с «Таємничий
острiв»
18:10 Х/ф «Пригоди
Паддiнгтона»
20:00 Х/ф «Джордж iз

джунглiв 2»
22:00 Х/ф «Цiлитель.
Учень Авiценни»

кролик атакує»
23:00 «Чоловiчий журнал»
23:55 Х/ф «Клятва»

СТБ
08:00 «Караоке на
Майданi»
09:00 «Все буде смачно!»
09:55, 21:25, 23:10 Т/с
«Коли ми вдома»
12:05 «Холостяк - 6»
14:50 «МастерШеф
Дiти - 5»
19:00 «Україна має
талант! Дiти»
22:15 «Україна має
талант! Дiти. Пiдсумки
голосування»

НОВИЙ КАНАЛ
07:00 Kids Time
07:05 Дешево i сердито
08:15 Ревiзор
11:20 Страстi за
ревiзором
14:00 Вiд пацанки до
панянки
16:00 Х/ф «Все або
нiчого»
18:10 Х/ф «Людинапавук: Ворог у вiдбиттi»
21:00 Х/ф «Нова людинапавук»
23:25 Х/ф «Суддя Дредд»

НТН
06:30 Х/ф «Вигiдний
контракт»
11:30 «Речовий доказ»
13:50 Т/с «Детективи»
16:30 Т/с «Кулагiн та
партнери»
19:00 «Свiдок»
19:30 Х/ф «Двоє»
21:10 Х/ф «Голодний

МЕГА
08:30 Паралельний свiт
10:30 Д/ф «Дракула та
iншi»
11:20 Д/ф «Професiя Альфонс»
12:20 Таємницi вермахту
15:20 Акула 21-го
столiття

16:10 Дикi острови
18:10 Сiль Землi
19:10 Мiстична Україна
22:00 Стихiйнi лиха:
вижити
23:50 Цiкавi дослiди
ТРК «КИїВ»
08:00 «Ранок по-київськи»
09:30 «Київ музика»
13:00 «Приречений на
любов»
14:40 «Твiй дiм»
15:00, 17:00, 19:00, 21:00,
23:00 «СТН»
15:10, 16:20, 17:10, 23:50
«У центрi уваги»
16:00 «Мультляндiя»
19:20, 21:25 «Столиця»
22:30 «Життєвi iсторiї»
22:55 «Українська
Нацiональна Лотерея»
23:20 «Прогулянки
мiстом»
K1
06:30 «TOP SHOP»
08:15 «Мультфiльми»
09:00 Х/ф «Володарi

шторму»
11:30 Х/ф «Джек та
бобове стебло»
13:20 Х/ф «Вчитель року»
15:25 «Розсмiши комiка»
17:10 «Орел i Решка»
21:00 «Орел i Решка.
Шопiнг 2016»
22:00 «Орел i Решка. На
краю свiту»
23:00 Х/ф «Принцеса
спецiй»
ІНТЕР
08:30, 20:00 «Подробицi»
09:30 Х/ф «Дiвчина без
адреси»
11:20 Х/ф «Доярка з
Хацапетiвки 2»
15:00 Х/ф «Кохати не
можна забути»
17:00 Т/с «Дурна кров»
20:30 «Концерт О.
Винника»
23:00 «Великий бокс. Бiй
за участю Д. Беринчика i
О. Малиновського»
ICTV

06:40 М/с «Скубi-Ду»
08:30 Х/ф «Встигнути за
30 хвилин»
10:05, 16:50 Lабiринт.
Мiстика поруч
11:05 Секретний фронт
12:45 Факти. День
15:05 Х/ф «Точка
обстрiлу»
17:45 Перший раз за
кордоном
18:45 Факти. Вечiр
19:20 Надзвичайнi
новини. Пiдсумки
20:05 Х/ф «Код Да Вiнчi»
22:55 Х/ф «Аполло 13»
5 КАНАЛ
07:30, 08:30, 09:30, 11:30,
12:30, 13:30, 14:30,
15:30, 16:30, 17:30, 18:30,
21:30, 22:30, 23:30 Час:
Важливо
11:32 Майстри ремонту
12:32 Прес-конференцiя
щодо ситуацiї у зонi АТО
13:40 Сучасний фермер
14:10 Феєрiя мандрiв
16:32 Особливий погляд

20:00 Стоп корупцiї!
21:00 Велика полiтика
22:32 Спецпроект
«Останнiй мiф»
2+2
07:00 «Маски-шоу»
09:00 «Облом.UA»
13:50 23 тур Чемпiонату
України з футболу
«Карпати» - «Говерла»
16:00 Бокс: Василь
Ломаченко (Україна)
- Гамальєр Родрiгес
(Пуерто-Рiко)
16:55 Бокс: Флойд
Мейвезер (США)- Меннi
Пакьяо (Фiлiппiни)
18:05 Бокс: Генадий
Головкiн (Казахстан) Девiд Лемьє (Канада)
19:20 23 тур Чемпiонату
України з футболу
«Чорноморець» «Шахтар»
22:20 Х/ф «Балiстика: Екс
проти Сiвер»
00:10 Х/ф «Письменникпривид»

НЕДIЛЯ , 24 К ВІ Т НЯ
КАНАЛ 1+1
06:10 «Однокласники»
08:00 «Снiданок.
Вихiдний»
09:40 Марiччин кiнозал.
Мультфiльм «Маша i
ведмiдь»
10:05 ТСН
11:00 «Свiт навиворiт - 5:
Iндонезiя»
12:30, 13:50 «Свiт
навиворiт 6»
17:10 Х/ф «Операцiя
«Валькiрiя»
19:30 «ТСН-Тиждень»
21:00 «Голос країни 6»
23:15 «Свiтське життя»
УТ-1
06:35 Крок до зiрок
07:40 Золотий гусак
11:25 Х/ф «Нескорений»
15:55 Баскетбол.
Чемпiонат України. Матч
за третє мiсце
19:45 Д/ф «Будiвництво
автостради на Алясцi»
21:00 Новини
21:40 Перша шпальта
22:40 Iсторiя музики з Б.

Россом ч. 1
23:00 Паспорт.Ua
23:15 День Янгола
ТРК «УКРАїНА»
07:00 Подiї
07:50 Агенти
справедливостi
08:50 Т/с «Другий шанс»
12:40 Т/с «Чорна квiтка»
16:20, 20:00 Т/с «А снiг
кружляє...»
19:00 Подiї тижня з О.
Панютою
21:10 Т/с «Життя
розсудить»
ТОНіС
07:50 «Натхнення»
10:00 «Сальваторе
Адамо. Снiг, що не
розтане нiколи»
13:50 «Будьте здоровi»
16:45 «Вiдверто про
музику з В. Дорошем»
17:35 Концерт В. Дороша
«Осiнь. 14 новел»
19:10 Дика природа
Нiмеччини
20:35 «Свiтськi хронiки»

21:00 «Шеф-кухар
країни» з М. Поплавським
21:35 Євромакс
22:05 Дивовижний свiт
23:00 Х/ф «Змiй»
ТЕТ
06:20, 09:40 М/с «Дорамандрiвниця»
07:15 М/с «Машинi казки»
07:30 Байдикiвка
08:25 М/с «Смiшарики.
Новi пригоди»
09:00 Мультик з Лунтиком
10:35 М/с «Дора i друзi.
Пригоди в мiстi»
11:35 М/с «Маша i
Ведмiдь»
12:45 М/ф «Клуб Вiнкс.
Чарiвна пригода»
14:35 Країна У
23:00 Дайош молодьож!
СТБ
06:00 «Все буде добре!»
07:55 «Холостяк - 6»
09:00 «Все буде смачно!»
10:35 «Караоке на
Майданi»
11:35 «Україна має

На підставі Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції» від 07.04.11р. № 3206-VI, оприлюднюємо:
Декларація про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2015 рік.
І. Загальні відомості.
1. Матвійчук Олексій Вікторович — заступник начальника
управління Держгеокадастру у Вишгородському районі Київської
області.
2. Місце проживання: м. Київ, проспект Перемоги.
3. Члени сім’ї декларанта:
Дружина — Матвійчук Г. М.
Син — Матвійчук О. О.
Донька — Матвійчук А. О.
ІІ. Відомості про доходи.
1. Загальна сума одержаного (нарахованого) доходу декларанта становить 43324,78 гривень, членів сім’ї — відсутній.
2. Заробітна плата, інші виплати та винагороди, нараховані
(виплачені) декларанту відповідно до умов трудового або цивільно-правового договору становить 43324,78 гривень, членів сім’ї
— відсутній.
ІІІ. Відомості про нерухоме майно.
1. Майно, що перебуває у власності, в оренді чи на іншому праві користування декларанта, та витрати декларанта на
придбання такого майна або на користування ним: земельна ділянка, яка знаходиться за адресою: Україна, Київська область,
Вишгородський район.
2. Майно, що перебуває у власності, в оренді чи іншому праві користування членів сім’ї декларанта: дві земельні ділянки, які
знаходяться за адресою: Київська область, Броварський район;
Київська область, Вишгородський район; квартира, яка знаходиться за адресою: м. Київ, проспект Перемоги.
IV. Відомості про транспортні засоби.
1. Транспортні засоби, що перебувають у власності декларанта: автомобіль Mitsubishi Pajero Sport Р.1 2972. Рік випуску —
2007-й.
2.Транспортні засоби, що перебувають у власності членів
сім’ї декларанта: автомобіль Suzuki Jimny 1328. Рік випуску —
2007-й.

талант! Дiти»
15:00, 23:10 «Я
соромлюсь свого тiла 3»
17:00 «Слiдство ведуть
екстрасенси»
19:00 «Битва
екстрасенсiв»
20:40 «Один за всiх»
21:55 «Детектор брехнi 9»

15:30 Х/ф «Новий
людина-павук»
17:50 Х/ф «Повернення
супермена»
21:00 Х/ф
«Ультраамериканцi»
22:50 Х/ф «Роллербол»
00:50 Х/ф «Суддя Дредд»

НТН
07:20 Х/ф «Чорна стрiла»
09:00 Т/с «Агентство
НЛС»
12:30 «Розсмiши комiка»
14:15 Х/ф «Кримiнальний
талант»
17:00 Т/с «Детективи»
19:00 Т/с «Бухта страху»
22:40 Х/ф «Таємницi
Пiттсбурга»
00:30 Х/ф «Вiдкрите
море: новi жертви»

МЕГА
06:50 Мiй дiм вбивця
10:30 Д/ф «Єврорабинi.
Просто бiзнес»
11:20 Д/ф «Органи на
експорт»
12:20 Таємницi вермахту
16:10 Дикi острови
18:10 Сiль Землi
19:10 Мiстична Україна
22:00 Берег акул
23:00 Акула 21-го
столiття
23:50 Цiкавi дослiди

НОВИЙ КАНАЛ
07:00 Kids Time
07:02 Т/с «Пригоди
Мерлiна»
12:30 Х/ф «Людинапавук: Ворог у вiдбиттi»

ТРК «КИїВ»
08:00 «Ранок по-київськи»
14:10 «Служба порятунку»
14:35 «Гаряча лiнiя «102»
14:40 «Київськi iсторiї»
15:00, 16:00, 17:00, 18:00,

00:00 «У центрi уваги»
18:50, 23:30 «Прогулянки
мiстом»
19:20, 21:30 «Столиця»
21:00, 23:00 «СТНтижневик»
22:35 «СТН-спорттижневик»
22:55 «Українська
Нацiональна Лотерея»
K1
06:00 «Свати бiля плити»
06:30 «TOP SHOP»
07:40 «Чи знаєте ви,
що...»
08:15 «Мультфiльми»
09:30 Х/ф «Джек та
бобове стебло»
11:20 Х/ф «Вчитель року»
13:25 «Орел i Решка»
17:15 «Орел i Решка. На
краю свiту»
18:15 «Орел i Решка.
Шопiнг 2016»
19:10 «Вечiрнiй квартал»
21:00 Х/ф «Наречена з
того свiту»
22:50 «КВН»

ТОВ «Торговий дім «Земля» 25.04.2016 року
об 11:00 проводитиме роботи із закріплення
межовими знаками меж земельних ділянок, які
знаходяться в користуванні Приватного акціонерного товариства «Фабрика «Комбі» та знаходяться за адресою: Київська обл., Вишгордський
р-н, с. Пірнове та с. Пірнове, вул. Київська, 29.
Просимо суміжних землевласників, а саме —
представників Служби автомобільних доріг у Київській області та Пірнівської сільської ради бути
присутніми для погодження акта прийому-передачі межових знаків на зберігання.

Куплю будинок у
с. Демидів (для себе).
Тел: (050) 380-29-28

ІНТЕР
06:10 «Великий бокс. Бiй
за участю Д. Беринчика i
О. Малиновського»
08:10 «уДачний проект»
10:00 «Орел i решка.
Навколосвiтня подорож»
11:00 «Орел i Решка.
Шопiнг»
12:00 Т/с «Доярка з
Хацапетiвки 2»
15:25 «Концерт О.
Винника»
18:00, 21:30 Т/с «Дурна
кров»
20:00 «Подробицi тижня»
22:30 Д/ф «В. Висоцький
i М. Владi. Останнiй
поцiлунок»
23:35 Х/ф «Двiчi в одну
рiку»
ICTV
06:40 Факти
07:10 М/с «Скубi-Ду»
11:05 Труба мiстера
Сосиски
12:00 Перший раз за
кордоном
12:45 Факти. День

13:10 Х/ф «Аполло 13»
15:55 Х/ф «Код Да Вiнчi»
18:45 Факти тижня
20:20 10 хвилин з
Прем’єр-мiнiстром
України
20:30 Х/ф «Ангели i
демони»
23:10 Х/ф «Вигнанець»
5 КАНАЛ
06:30, 07:30, 08:30, 09:30,
10:35, 11:30, 12:30,
13:30, 15:35, 16:30, 17:30,
18:30, 22:30, 23:30 Час:
Важливо
06:32, 18:10 Велика
полiтика
07:00, 08:00, 09:00, 10:00,
11:00, 12:00, 13:00, 14:00,
15:00, 16:00, 17:00, 18:00,
19:00, 22:00, 00:00 Час
новин
12:32 Прес-конференцiя
щодо ситуацiї у зонi АТО
14:10 Модне здоров’я
18:35 «10 хвилин iз
Прем’єром»
21:00 Час: пiдсумки
тижня з В. Гайдукевичем

23:32 Фiнансовий
тиждень
2+2
06:00, 09:00
Чемпiонський бiй за
версiями WBA, WBC i
IBF: Геннадiй Головкiн
(Казахстан) - Домiнiк
Вейд (США)
07:10 Бокс: Василь
Ломаченко (Україна)
- Гамальєр Родрiгес
(Пуерто-Рiко)
08:20 Д/п «Королi рингу.
Постол»
08:50 Бокс: Флойд
Мейвезер (США)- Меннi
Пакьяо (Фiлiппiни)
12:00 «Люстратор.
Спецпроект»
15:00 Х/ф «Цiль номер
один»
17:00 Х/ф «Тунель»
19:20 23 тур Чемпiонату
України з футболу
«Динамо» - «Ворскла»
21:30 «ПРОФУТБОЛ»
23:15 «Золотий
свисток»

Підприємству у м. Вишгороді потрібен водій на «Газель».
З/п — від 5 000 грн. Тел: (098) 159-54-57
Потрібна медична сестра в стоматологію ПП «Харизма-2006»
Тел: (044) 229-01-28, (097) 388-38-34
ХІМЧИСТКА всіх видів одягу та текстилю.
РЕМОНТ ОДЯГУ.ФАРБУВАННЯ шкіри і хутра.
РЕСТАВРАЦІЯ подушок, ковдр і перин.
м. Вишгород, пров. Квітневий, 1, тел: (050) 823-34-58

Терміново потрібні
прибиральниці для торгових
центрів. Г/р: тиждень/тиждень.
Тел: (067) 656-28-48, Людмила

А ти вже ПЕРЕДПЛАТИВ «Вишгород»?

Куплю роги лося, оленя —
до 100 грн за кг.
Тел: (096) 676-23-34

У Вишгороді відділ передплати
Центру поштового зв’язку №10
(пл. Т. Шевченка, 2)
Індекс газети «Вишгород» у Каталозі місцевих періодичних видань 40007.

На роботу в аптеку
потрібні фармацевти.
Тел: (097) 285-50-48
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Відомості про майно, доходи,
витрати і зобов’язання фінансового
характеру за 2015 рік керівного
складу апарату виконавчого комітету
Вишгородської міської ради
Голова Вишгородської міської ради Олексій
Вікторович МОМОТ
Загальна сума сукупного доходу декларанта —
89 880 грн.
Загальна сума сукупного доходу членів сім’ї —
307 345 грн.
Нерухоме майно, що перебуває у власності декларанта: квартира — 1/3 частки (20 м2) від загальної площі 60 м2.
Нерухоме майно, що перебуває у власності членів сім’ї: квартира — 82,2 м2.
Транспортні засоби, що перебувають у власності
декларанта:
легковий автомобіль —Тоyota Camry — 2 494 см3
2015 р. в.
Транспортні засоби, що перебувають у власності
членів сім’ї:
легковий автомобіль — Mitsubishi Colt — 1,3/
1298/ 85 2007 р. в.
***
Секретар Вишгородської міської ради Тетяна
Олексіївна БРАЖНІКОВА
Загальна сума сукупного доходу декларанта —
47 953 грн.
Загальна сума сукупного доходу членів сім’ї —
32 369 грн.
Нерухоме майно, що перебуває у власності декларанта: квартира — 1/4 частки від 62 м2.
Нерухоме майно, що перебуває у власності членів сім’ї: квартира — 28,8 м2.
Розмір внесків декларанта до статутного капіталу товариств — 14 475 грн.
***
Заступник Вишгородського міського голови
з питань діяльності виконавчих органів ради Ігор
Іванович СВИСТУН
Загальна сума сукупного доходу декларанта —
304 590 грн.
Загальна сума сукупного доходу членів сім’ї —
33 323 грн.
Нерухоме майно, що перебуває у власності декларанта:
земельна ділянка — 1600 м2 , земельна ділянка
— 20 000 м2 , квартира — 47 м2 ;
садовий будинок — 154 м2, інше нерухоме майно
— 45 м2 .
Нерухоме майно, що перебуває у власності членів сім’ї:
земельна ділянка — 1200 м2 , земельна ділянка
— 10 001 м2 , земельна ділянка — 1130 м2, квартира
— 47 м2.
Транспортні засоби, що перебувають у власності
декларанта:
легковий автомобіль — Volkswagen Passat — 2,0
м3 2008 р. в.
Транспортні засоби, що перебувають у власності
членів сім’ї:
легкові автомобілі — Chevrolet Aveo — 1,6 м3
2006 р. в., Volvo S60 — 1,6 м3 2012 р. в.
***
Заступник Вишгородського міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради
Олексій Сергійович РАЧИНСЬКИЙ
Загальна сума сукупного доходу декларанта —
945 118 грн.
Нерухоме майно, що перебуває у власності декларанта:
земельна ділянка — 39 м2; квартира — 156 м2.
***
Заступник Вишгородського міського голови
з питань діяльності виконавчих органів ради Трохим Сергійович ІВАНОВ
Загальна сума сукупного доходу декларанта —
17 358 грн.
Загальна сума сукупного доходу членів сім’ї —
3600 грн.
Нерухоме майно, що перебуває у власності декларанта: квартира —36,5 м2.
Нерухоме майно, що перебуває у власності членів сім’ї: квартира — 35 м2.
Транспортні засоби, що перебувають у власності
декларанта:
легкові автомобілі — Mercedes-Benz Sprinter —
2148 см3 2006 р. в.,
Mercedes-Benz — 5439 см3 2001 р. в.
Транспортні засоби, що перебувають у власності
членів сім’ї:
легковий автомобіль — Volkswagen Touareg —
2967 см3 2007 р. в.

У приватний дитсадок
(м. Вишгород)
на постійну роботу
запрошуємо:

*ВИХОВАТЕЛЯ
*ПОМІЧНИКА
ВИХОВАТЕЛЯ
ЗП — за домовленістю
(096) 448-37-88, Анна

Початок на стор. 1
Передавши маленьку донечку дружині, з такими словами молодий чоловік почав
прив’язувати клаптики тканини
до сітки.
9 квітня на площі перед адмінбудинком — із вірою у перемогу, з найкращими сподіваннями і
турботою про наших Героїв-захисників — вишгородці плели
чергову маскувальну сітку для
солдат, котрі воюють на фронті.
Дітки поруч із батьками старанно допомагали.
Ініціатор та волонтер Юля
Тригуб дякує усім, хто долучився
до акції.

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

Засновник — Вишгородська міська рада
Передплатний індекс газети у Каталозі
місцевих періодичних видань 40007
Газета виходить щосуботи. Ціна договірна
Свідоцтво про реєстрацію
КВ № 957 від 20.09.1994 року
Адреса редакції: 07300, м. Вишгород,
вул. Б. Хмельницького, 2;
Тел/факс: (04596) 5-27-25
Надруковано у «МЕГА-ПОЛІГРАФ»
Київ, вул. Марка Вовчка, 12/14
Наклад 11 000 примірників

Відповідальний за розповсюдження газети «Вишгород» —
Михайло Темнохудов, тел: 093-67-20-155

P. S.

Проблем по горло?
Встань — і буде по коліна

Дерева
миру

Другий рік поспіль вишгородці долучаються до ініціативи світової спільноти та висаджують дерева як символ
миру.
9 квітня активістки жіночого клубу
«Живана» на Галявині казок висадили 15
лип, 3 гінкго-білоба, 2 каштани, 5 горіхів, 2 черешні. На
подвір’ї Технічного ліцею разом із військовослужбовцями
частини 1937 (командир — майор Сергій Команчук) — 10
горіхів. Організатори дякують усім, хто долучився до акції, міськраді — за доставку дерев із столичного ботанічного саду ім. Гришка. Усіх частували домашньою випічкою, чаєм та соком.
14 квітня продовжили акцію у Димері — біля стаціонарного відділення для одиноких людей поважного віку.
***
11 квітня до акції долучилися і учні Вишгородської
районної гімназії «Інтелект». Діти висаджували дерева
з думками про мир і вірою в те, що дерева ростимуть
і зміцнюватимуть енергію миру, співдружності та свідомого життя.

Технічний ліцей
НТУУ «КПІ» Вишгородської міськради
Вишгородського району Київської області
(Тел: (04596) 22-341, (067) 4461296
www.liceumkpi.at.ua
E-mail: zirka.07@mail.ru)

оголошує конкурсний набір
учнів до 8, 10 класів
з поглибленим вивченням
математики та історії.
Заяви приймаються з 9:00 до 16:00 щодня
(крім неділі) у приміщенні Технічного ліцею.

громадянина нашого міста!
Хай Вас зігріває людська теплота
За все, що зробили за свої літа.
Хай сонечко сяє і серце співає,
Хай смуток дороги до хати не знає.
Нехай благодатним буде Ваш вік,
Життя не скупиться на роки.
Від щирого серця бажаєм Вам многая літ–
Міцного здоров’я, щастя, любові!
Педагогічний колектив Технічного
ліцею, вдячні випускники та батьки

Спасибі за допомогу

Вишгородському міському голові
Момоту О. В.
Шановний Олексію Вікторовичу!
Прийміть слова щирої вдячності і побажання здоров’я, добра, злагоди, благополуччя від учнів 5-А класу та їх батьків,
вчителів Вишгородської районної гімназії
«Інтелект» за надану технічну допомогу нашому класу, а саме: за телевізор, ноутбук
та принтер.
Приємно усвідомлювати, що є в нашій рідній країні люди, чиї серця, наміри і
дії спрямовані на творення добра, радості,
віри в краще майбутнє.

Торі ШУМ

«За Волноваху,
за Мар’їнку, за
Дебальцево…»

Головний редактор — Марина Кочелісова

Лист у номер

Природа дарує безсмертя

ФОТОмить

Директор КП «Редакція газети «Вишгород» — Володимир Ткач

ВІТАЄМО
Людмилу
Кузьмівну
КУТАФ’ЄВУ
із днем народження!
Вчителя від Бога,
організатора, натхненника і першого директора Технічного ліцею
НТУУ «КПІ» Вишгородської міськради;
заслуженого вчителя України, почесного

З повагою
батьки та учні 5-А класу
Вишгородської районної гімназії
«Інтелект»

Коли верстався номер
14 квітня близько 15-ї години у приймальні Вишгородського міського голови стрімко з’явилася група
чоловіків із неприхованою військовою виправкою. Не
затримуючись, працівники Прокуратури Київської області разом із співробітниками СБУ увійшли до кабінету міського голови і зачитали рішення суду про затримання Олексія Момота. За інформацією прес-служби
Прокуратури Київської області, відкрито кримінальне
провадження за ч. 3 ст. 368 КК України (одержання
неправомірної вигоди службовою особою, за попередньою змовою групою осіб, поєднане із вимаганням,
— передбачає покарання у вигляді позбавлення волі
строком до 10 років із конфіскацією майна).
Наразі проводиться необхідний комплекс слідчих
та інших процесуальних дій з метою встановлення усіх
обставин вчиненого кримінального правопорушення.
На переконання працівників міської ради, ця ситуація виникла на грунті конфлікту із забудовником.
ТОВ «Вишгородміськреконструкція-І» із порушеннями
чинного законодавства розпочав житлове будівництво
на пров. Прожекторному. Міський голова, відповідно,
вжив заходів. І ось — продовження цієї історії, але вже
із затриманням автоматниками.

