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Богородиця захищатиме воїнів у поході та мирних жителів у домі

Із Днем працівників
житлово-комунального
господарства!

Небесне і земне
Влас. інф.
ФОТО — Андрій МАКСІМОВ, «Вишгород»,
Віктор ШАМОТА, спеціально для «Вишгорода»

15 березня у фойє адмінбудинку у Вишгороді відбувся молебень за мир в Україні за участю Вячеслава
Савенка (Вишгородська РДА), Ростислава Кириченка
(Вишгородська райрада), Олексія Момота (Вишгородська міська рада). Літургію відправив митрополит Іоан
УПЦ КП.
Ікону Іверської Пресвятої Богородиці надав Євген
Навара, голова парафіяльної ради храму «Всецариця» (с. Литвинівка). Афонська святиня близько двох
місяців перебуватиме у зоні АТО у пересувній церкві
св. Михаїла. Унікальну можливість прикластися до
мироточивого лику отримають жінки, яким не вільно
підніматися на Святу Гору Афон.

Увага!

«Твої сини, Україно!»

Виставки

Шановні представники
батьківських комітетів
та батьки вихованців дитячих
садочків Вишгорода!
Запрошую вас на відкриту зустріч, яка відбудеться у четвер 23 березня о 19:00 год. у великій
залі засідань адмінбудинку.
Захід плануємо у форматі діалогу, що має за мету
виявити всі проблеми, з якими стикаються батьки під
час відвідин дитиною дошкільного навчального закладу. Навколо цієї теми останнім часом точиться багато
розмов і найнеймовірніших чуток...
Завдяки вам ми отримаємо цінну інформацію, що
дасть можливість поліпшити якість матеріально-технічної бази закладів та навчально-виховного процесу.
Зі свого боку, готовий відповісти на питання щодо
додаткової фінансової підтримки кожного з міських
ДНЗ, забезпечення їх необхідними меблевими комплексами, покращення харчування вихованців дитячих
садків та на всі інші питання, що вас цікавитимуть.
Ще раз запрошую вас до спілкування у четвер 23
березня о 19:00 год. до великої зали засідань адмінбудинку.
Олексій МОМОТ, міський голова

Вітання

Валентина ЯКОВЕНКО
ФОТО – автор, «Вишгород»

14 березня 2014-го понад 500 бійців Самооборони
Майдану прибули на полігон у с. Нові Петрівці, звідки
й розпочався бойовий шлях першого добровольчого
батальйону. Відтепер щороку 14 березня відзначатиметься День українського добровольця (згідно з Постановою Верховної Ради України № 1822).
Цього дня 2017 р. у Національному музеї-заповіднику
«Битва за Київ у 1943 році» (с. Нові Петрівці) було урочисто
відкрито виставку «Твої сини, Україно!» – вже другий музейний проект, що висвітлює війну на Сході нашої держави. Це спільна праця музею-заповідника із Всеукраїнською
громадською організацією «Союз «Народна пам›ять» та

Благодійним фондом «З відкритим серцем у майбутнє», воїнів-добровольців та волонтерів. Організатор і натхненник
цього проекту – директор музею-заповідника, заслужений
працівник культури України Іван Вікован.
На захід із вшанування добровольців прибули перші
особи району, районні депутати, працівники Вишгородського історико-культурного заповідника на чолі з директором,
кандидатом історичних наук Владою Литовченко, воїни-добровольці, ветерани ВВВ, командири та бійці Національної
гвардії України (в/ч 3027), «афганці», рідні загиблих воїнів
АТО, святі отці, учні Новопетрівських шкіл із педагогами,
громадськість. Таке широке коло присутніх свідчило не
лише про цікавість до події – серед гостей було і багато тих,
хто представлений на самих експонатах виставки.
Далі — на стор. 3

З професійним
святом
сердечно
вітаю
працівників
житлово-комунальних
господарств,
які
забезпечують
життєдіяльність нашого міста, роблять
усе можливе для
того, щоб життя
кожного мешканця було комфортним,
зручним і безпечним.
Завдяки комунальникам із року в рік
змінюється загальний вигляд Вишгорода:
він стає ошатнішим, чистішим, впорядкованішим.
Щиро дякую всім, для кого створення
щоденних зручностей людям, поліпшення
умов їхнього побуту стало сенсом життя. Досить символічно, що ваше свято відзначається саме у весняну пору розквіту.
Будемо вірити, що разом ми подолаємо
всі негаразди і зробимо наше рідне місто
ще кращим.
Дякуючи комунальникам за щоденну
напружену працю, бажаю досягнення нових професійних висот, міцного здоров’я,
благополуччя та родинного затишку.
Олексій МОМОТ,
Вишгородський міський голова

Читайте на сайті

«Серця Вишгорода»
поїдуть в АТО
«Дружба з книгою –
це свято»
Майстер слова —
Паустовський
Брати Капранови:
«Забудь-річка»
За кулісами «Pas de danse»
ФутГОЛ

До уваги споживачів
27 березня (понеділок) з 09:00-17:00 — відключення світла на 3 години, лінія 39 — Петрівці.

Депутатські звіти > 2 Громадські слухання щодо змін до Генерального плану міста > 4-5
Вишгородському
Міському голові
Момоту О.В.
Депутатів фракції «ВО «Свобода» у Вишгородській міській раді
7 скликання
Звернення
Шановний Олексію Вікторовичу!
Звертаємось до Вас з проханням
негайно скликати позачергову сесію
Вишгородської міської ради 7 скликання у зв’язку з подіями, які відбулися
13.03.2017 року на редуті торгової блокади на «Кривому Торці» на Донеччині
— а саме – розгін добровольців, які блокували торгівлю з тимчасово окупованими територіями України.
Сесію необхідно скликати, щоб депутати Вишгородської міської
ради дали оцінку подіям та звернулися до Верховної Ради, аби депутати
ВР нарешті негайно ухвалили закон «Про заборону торгівлі з тимчасово
окупованими територіями України». В парламенті України вже два роки
лежить свободівський законопроект № 2066 а авторства Юрія Левченка.
Фракція «ВО «Свобода» у Вишгородській міській раді 7 скликання
категорично засуджує дії, що були вчинені 13.03.2017 року на редуті
«Кривий Торець» на Донеччині проти патріотичних сил, і вважає недопустимим, щоб у країні, де точиться війна – 3 роки, – відбувалася торгівля з окупантом.
Проект рішення додається на 2 аркушах.
Голова фракції «ВО «Свобода»
Вишгородської міської ради 7 скликання Валентина ПАРЧУК

Офіційно

Про проведення місячника
благоустрою у м. Вишгороді
Розпорядження від 13 березня 2017 року № 25
Відповідно до ст. ст. 30, 42 Закону України «Про
місцеве самоврядування в Україні», ст. 10 Закону
України «Про благоустрій населених пунктів», розпорядження Кабінету Міністрів України від 04.11.2009 р.
№ 1320-р «Про затвердження Національного плану
дій щодо підвищення рівня благоустрою населених
пунктів та прилеглих до них територій на 2010-2016
роки», рішенням Вишгородської міської ради від
30.10.2006 р. № 1/23 «Про затвердження Правил благоустрою території, дотримання тиші в громадських
місцях, торгівлі на ринку у м. Вишгороді» та з метою
поліпшення стану навколишнього природного середовища, благоустрою, озеленення, санітарного стану
міста, автомобільних доріг, прилеглих до них територій та впорядкування цвинтарів:
1. Для організації і проведення місячника благоустрою з 24 березня по 28 квітня 2017 року утворити
міський штаб з питань організації проведення місячника благоустрою – відповідно до додатку 1.
Далі — на стор. 3
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Справи депутатські

На часі — ремонти і благоустрій

Олена ЛІСОГОР,
депутат Вишгородської міської ради
Березень приніс не лише
тепло, але і нагадав про початок сезону міського благоустрою. Так уже склалося, що
на моєму виборчому окрузі всі
будинки, які в народі називають
хрущовками. Фактично це перші багатоповерхівки Вишгорода. Будинки споруджувалися,
як тимчасове житло, без підвалів, тому в деяких з
них — по вул. Б. Хмельницького, 1, 3 водопровідні
мережі знаходяться прямо під підлогою. І якщо
трапляється аварія, то у квартирі відбувається
справжній погром: зривають підлогу, міняють
труби. А якщо з місцем пориву не вгадали, то доводиться руйнувати ще й сусідню квартиру. Проблему можна вирішити лише шляхом винесення
комунікацій з-під будинку. У свій час це було
зроблено по вул. Б. Хмельницького, 5. Але зновутаки потрібні великі кошти. Але як би нам ці хрущовки не дошкуляли, в нинішній ситуації ніхто їх
зносити не буде. Тому зараз головне — зберегти
це житло і дати йому друге життя. В першу чергу
необхідно замінити зношені ливневі труби з покрівель, щоб дощова вода не текла по стінах.
По-друге, мешканці округу дуже розраховують
на благоустрій прибудинкових територій. Це асфальтування проїздів, відновлення мощення навколо фундаментів будинків, побудова безпечних тротуарів.

У планах робіт по округу ключовим питанням є
ремонт під’їздів. У минулому році були замінені вікна,
з’явилися нові поштові скриньки. Але дуже важливо, щоб ці ремонти робилися комплексно, разом із
вхідною групою: дверима і обов’язково козирком над
ними. Тоді у під’їзді буде справді сухо і тепло. Відрадно, що в цьому плані є повна підтримка з боку заступника міського голови Ігоря Свистуна.
За весняно-літній сезон потрібно встигнути відремонтувати шиферні покрівлі. Є проблеми з теплом,

бо система опалення хрущовок повністю зношена,
труби закоксовані. Треба думати, як промивати системи і не зруйнувати їх остаточно.
Хочеться порушити ще одне важливе питання.
Це — зелені насадження. Дуже багато дерев навколо
будинків потребують обрізки. Від цього буде світліше,
а, по-друге, ми позбавимося омели — кущів-паразитів на гілках дерев і цим врятуємо їх. Хочу нагадати,
що листя і стебла омели — отруйні і якщо вони потрапляють до шлунку людини, то викликають нудоту,
блювоту та діарею.
Сьогодні вже недостатньо просто посадити дерево. Вишгородцям потрібна гармонія, краса, зручність, практичність і водночас простота. Рельєф міста дозволяє нам створити неповторні зелені куточки
з газонами, кущами, деревами, використовувати
різні декоративні елементи та всілякі художні деталі.
У минулій каденції мешканці будинків разом
з депутатами за власні кошти створили альпійські
декоративні гірки. Ввесь цей час за ними доглядала
велика трудівниця Л. О. Козловська, з будинку № 4
по вул. Б. Хмельницького, за що їй велике спасибі.
Але літа беруть своє і Людмилі Олексіївні вже важко,
тому було б добре, якби наші комунальники взяли ці
гірки під свою опіку.
Ми з вами варті того, щоб жити в красивому
місті.
Повертаючись до проблем житлового фонду,
хочу зазначити, що сьогодні ми все ще на комунальному роздоріжжі. Стара жеківська система обслуговування будинків уже не діє, а ось нова форма —
створення ОСББ — дуже повільно впроваджується.

Енергозбереження, екологія, спорт і відпочинок
Звіт депутата Вишгородської міської ради Юрія Попова про роботу на мажоритарному окрузі в 2016 році

Депутатські турботи

Як депутат Вишгородської міської ради брав
участь практично в усіх
пленарних засіданнях Вишгородської міської ради VII
скликання. У складі фракції ВО «ПП «Батьківщина» розробляв та виносив на розгляд сесії
міськради Звернення до Верховної Ради, Кабінету Міністрів України та Національної комісії,
що здійснює державне регулювання у сфері
енергетики та комунальних послуг, щодо оприлюднення інформації по формуванню тарифів
на житлово-комунальні послуги (ЖКП).
Перед кожним засіданням сесії я проводив засідання постійної комісії міськради з благоустрою та
комунального господарства міста Вишгорода, яку
очолюю. Неодноразово брав участь у тимчасових
комісіях Вишгородської міської ради з нагальних
питань життєдіяльності міста.
На окрузі — і не тільки — регулярно зустрічався
(і зустрічаюсь!) з мешканцями. Стосовно проблем,
що турбують людей, направляв листи до міського
голови та на профільні комісії міськради — насамперед про фінансування та шляхи розв’язання цих

Рука допомоги

Візок і ремонт
за сприяння мера
Олександр ВОЛКОТРУБ, Микола КОРОЛЬ,
Іван КАРПИНА, Сергій ШКІЛЬНИЙ,
ветерани спорту Вишгородського району
У Вишгороді Опанаса Опанасовича Глушка
знає більшість літніх людей, переважно спортсменів. Чемпіон Спартакіади народів СРСР із
легкої атлетики (1976 р.), неодноразовий чемпіон і рекордсмен з військово-прикладних видів
спорту, свого часу він очолював Добровільне
спортивне товариство (ДСТ) «Колос» Вишгородського району.
З роками хвороба позбавила його можливості повноцінно пересуватись. Лікарі порадили
оперативне втручання, але воно потребувало великих коштів і тривалої реабілітації.
Порадившись, ми вирішили придбати для Опанаса Опанасовича інвалідний візок. А це теж – річ
дороговартісна, від 50 тис. грн. По допомогу звернулися до Республіканської ради «Колоса», до підприємців району, але скрізь нам відмовляли.
Позитивний результат отримали, лише побувавши на прийомі у Вишгородського міського голови Олексія Момота. Це було в середу, а за день, у
п’ятницю, – зручний візок вартістю понад 75 тис. грн
уже було придбано. Ще за день Олексій Вікторович
разом із нами привіз його в помешкання Опанаса
Глушка – маленьку хрущовку на першому поверсі в
старому будинку по вул. Б. Хмельницького.
Побачивши, в яких умовах живе колись відомий
на всю країну спортсмен, мер пообіцяв підтримку й
у проведенні ремонту.
Така оперативність і щира турбота міського голови про літню хвору людину заслуговує на повагу.
Завдяки йому Опанас Глушко тепер має можливість
пересуватись містом, а ми впевнені, що і питання з
ремонтом квартири також буде вирішене.
Від імені ветеранів спорту нашого міста щиро
дякуємо Олексію Момоту за небайдужість, увагу і
людяність.

проблем. Завдяки оперативному реагуванню міського голови та підтримці депутатського корпусу чимало проблем
було вирішено, та ще є над чим працювати в цьому році.
За звітний рік було складено 148 депутатських актів
обстеження матеріально-побутових умов проживання
мешканців з метою засвідчення різноманітних фактів:
прописки, фактичного проживання осіб, визначення матеріального статусу для надання допомоги, субсидій та інше.
За мого сприяння було встановлено нові лічильники
тепла в будинках за адресами: вул. Дніпровська, 4, Н. Шолуденка 7, просп. І. Мазепи 13/9.
На Дніпровській, 4 зроблено ремонт вхідної групи І
під’їзду, частковий ремонт відмостки будинку, замінено старі вікна на енергозберігаючі, встановлено ледсвітильники та нові поштові скриньки в усіх під’їздах. На
прибудвинкових територіях проведено екологічну обрізку
та кронування сухих і аварійних дерев та кущів.
На Дніпровській, 2, — окрім обрізки та кронування дерев і кущів, заміни поштових скриньок, ламп освітлення
та вікон у під’їздах на енергозберігаючі, — встановлено
паркан між будинком та стоянкою для автомобілів, аби автівки не заїздили під вікна будинку, відремонтовано вхідну
групу ІІІ під’їзду. Зроблено сходи та облаштування пішохідної доріжки. Після організованого прибирання мешканцями підвалу вивезено негабаритне сміття.
В будинку 3 на вул. Дніпровській замінено поштові
скриньки та вікна в усіх під’їздах, облаштовано територію
перед будинком (вирізка та обрізка-кронування дерев і
кущів; елементи ландшафтного декору — глиби-каміння,
декоративні ворота, декоративні журавлі; нові пішохідні
доріжки) та встановлено спортивний майданчик.
За адресою Дніпровська, 3-б (ОСББ) зроблено частковий ремонт відмостки будинку, встановлено додаткові
елементи дитячого майданчика (гірка, гойдалки) та декоративні паркани, відремонтовано пішохідну доріжку навколо будинку, обрізано сухі та аварійні гілки дерев.
Шановні виборці, сподіваюсь на вашу підтримку та
подальшу плідну співпрацю. Планів чимало, серед них —
дуже перспективні. Головні завдання — безпечного і комфортного проживання людей у своїх оселях — разом із
вами ми цього року обов’язково виконаємо.

Вишгород
Практика засвідчила: там, де співвласники багатоквартирних будинків взяли управління в свої руки, —
є конкретні позитивні результати. Люди звикають до
того, що це їх майно і його треба оберігати. У будинках ОСББ не кидають недопалки на східцях, не обмальовують стіни, не б’ють лампочок, а навпаки — розміщують вазони з квітами на підвіконнях під’їздів. На
моєму окрузі важко створювати ОСББ, бо тут проживає багато незаможних пенсіонерів. Вони може б і
забрали будинки під свою опіку, але ж на жодному з
них ніколи не проводився капітальний ремонт. І знову
все впирається у кошти. Але іншого варіанту в нас
немає. Мешканці будинку № 10 по просп. І. Мазепи,
а це теж хрущовка, не побоялися створити ОСББ. За
словами людей, нова форма управління будинком
вже дає свої позитивні результати. Навколо будинку наводиться ідеальний порядок, всі жителі беруть
участь у благоустрої, слідкують за порядком. І це
лише початок.
Я дуже вдячна виборцям округу, яким не байдуже, як вони житимуть сьогодні і завтра, яке місто
вони залишать своїм дітям і онукам. Мені було б набагато важче вирішувати проблеми округу, якби не
допомога моїх громадських активістів, справжніх
патріотів міста. Зокрема, найкращих слів заслуговують Раїса Костюк з активом із вул. Б. Хмельницького, 6, Тетяна Назаренко з вул. Б. Хмельницького,
2, Валентина Богданова, Тетяна Зацепіна, Світлана
Цесельска з просп. І. Мазепи, 7, Ірина Орлова, Валентина Войцеховська з просп. І. Мазепи, 10, Галина
Ходосова з вул. Б. Хмельницького, 1, Ганна Калмикова з вул. Б. Хмельницького, 3 та багато інших добропорядних особистостей. Знаю і вірю — з такими
чудовими людьми ми неодмінно реалізуємо те, що
задумали.

До уваги внутрішньо переміщених осіб, які не
оформили заяви на виготовлення електронного
пенсійного посвідчення!
Управління ПФУ у Вишгородському районі.
Згідно з Постановою КМУ від 14 березня
2016 р. № 167 «Про внесення змін до деяких
постанов Кабінету Міністрів України» з 1 серпня 2016 р. Ощадбанк розпочав виготовлення
електронних пенсійних посвідчень та обмін
існуючих платіжних карток на такі посвідчення. Виготовлення електронних пенсійних посвідчень здійснюється виключно у разі звернення клієнта і є безкоштовним для нього.
Станом на 01.03.2017 року на обліку в управлінні ПФУ у Вишгородському районі перебувають
1008 внутрішньо переміщених осіб, з них 691 —
подав заяви на виготовлення електронного пенсійного посвідчення.
Для отримання платіжної картки, яка
одночасно є електронним пенсійним посвідченням (ЕПП), пенсіонерам — внутрішньо переміщеним особам необхідно здійснити такі
кроки:
Крок 1. Пенсійний фонд України:
— звернутись до Пенсійного фонду за місцем фактичного проживання та написати заяву
на виготовлення ЕПП;
— надати до Пенсійного фонду паспорт, довідку про присвоєння ідентифікаційного номера
та інші документи, необхідні для формування
пенсійної справи.

Крок 2. Ощадбанк:
— через місяць після подання заяви до
Пенсійного фонду звернутись до відділення
Ощадбанку, зазначеного в заяві. Надати до
Ощадбанку паспорт, довідку про присвоєння
ідентифікаційного номера, довідку про взяття на
облік особи, яка переміщується;
— укласти з Ощадбанком договір, отримати
ЕПП та одразу активувати його в касі.
Звертаємо увагу на те, що протягом першого
року строку дії ЕПП кожні 6 місяців пенсіонерам
потрібно звертатись до відділення Ощадбанку, в
якому отримано ЕПП, для обов’язкової фізичної
ідентифікації. Протягом другого та третього року
строку дії ЕПП потрібно звертатись до того ж відділення Ощадбанку раз на рік.
Крім того, управління Пенсійного фонду
України у Вишгородському районі повідомляє,
що внутрішньо переміщені особи, які належать
до маломобільних груп населення (інваліди І та ІІ
груп, інші особи, які потребують стороннього догляду або досягли 80-річного віку), можуть звернутись до управління для оформлення заяви на
виготовлення ЕПП за телефоном «гарячої» лінії
(04596) 25-059 або засобами електронної пошти
(10085@ko.pfu.gov.ua) та попередньо домовитись щодо здійснення спеціалістами управління
виїзного прийому за місцем проживання пенсіонера.

АТ «Гідромеханізація» (далі — «Товариство») (код за
ЄДРПОУ 04628646) повідомляє, що 19 квітня 2017 р. о
12:00 відбудуться загальні збори акціонерів за адресою: Київська область, м. Вишгород, Проммайданчик,
зал засідань.
Порядок денний:
1. Про обрання лічильної комісії, голови та секретаря
загальних зборів акціонерів.
2. Звіт правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік та
прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
Вважати недійсними втрачені документи від 10.12.1991
3. Звіт Наглядової ради Товариства за підсумками 2016
р. про членство в ГБК «Ветеран» (гаражний бокс № 418)
року та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
на ім’я Леоніда Івановича СИНГАЄВСЬКОГО
4. Звіт та висновки Ревізійної комісії та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
Вважати недійсними втрачені документи від 10.12.1991
5. Затвердження річного фінансового звіту та балансу
р. про членство в ГБК «Ветеран» (гаражний бокс № 171)
Товариства за 2016 рік.
на ім’я Віктора Олексійовича ГОРДИ
6. Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) за підсумками фінанВважати недійсною втрачену в зв’язку з пограбуванням автомобісово-господарської діяльності Товариства у
ля книгу доходів ФОП Дмитра Леонідовича ДЕНИСЕНКА, видану
2016 р.
Вишгородською ОДПІ ГУ ДФС у Київській обл., свідоцтво про держ.
7. Про обрання членів Наглядової ради.
реєстрацію № 532715 від 26.02.2010 р.
8. Про внесення змін до Статуту шляхом
викладення його в новій редакції у зв’язку з
Директор КП «Редакція газети «Вишгород» приведенням діяльності Товариства у відповідність до Закону України «Про акціонерні
— Володимир Ткач
Головний редактор — Марина Кочелісова Товариства».
Реєстрація акціонерів та їх представників відбудеться з 10:00 до 11:00 за місцем та
Літредактор, кореспондент — Валентина Яковенко
в день проведення зборів. З документами,
Фотокореспондент, набірник — Андрій Максімов
необхідними для прийняття рішень з питань
Художній редактор — Максим Крадожон
порядку денного, можна ознайомитись з 9:00
Бухгалтер — Ірина Поліщук
до 12:00 за адресою фактичного місцезнаходження Товариства у робочі дні. Посадова
особа Товариства, відповідальна за порядок
Погляди редакції не завжди збігаються Засновник — Вишгородська міська рада
ознайомлення акціонерів з документами, —
Передплатний індекс газети у Каталозі
з думкою авторів публікацій.
референт АТ «Гідромеханізація».
місцевих періодичних видань 40007
Редакція залишає за собою право
Для участі в зборах акціонерам необхідно
Газета
виходить
щосуботи.
Ціна
договірна
скорочувати надані матеріали,
мати при собі документ, що посвідчує особу,
Свідоцтво про реєстрацію
які не рецензують і не повертають.
представники акціонерів підтверджують свої
КВ № 957 від 20.09.1994 року
Відповідальність за достовірність
повноваження у відповідності до чинного заАдреса редакції: 07300, м. Вишгород,
даних несуть автори публікацій
конодавства України.
вул. Б. Хмельницького, 2;
(рекламодавці).
Телефони для довідок: (04596) 5-41-64;
Тел/факс: (04596) 5-27-25
Матеріали, опубліковані під знаком ,
5-48-71
Надруковано у «МЕГА-ПОЛІГРАФ»
друкуються на платній основі.
Київ, вул. Марка Вовчка, 12/14
Голова Правління АТ «Гідромеханізація»
Останній термін надання матеріалів —
Наклад 11 000 примірників
Ю. Д. Колодзян
середа, 13-00
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Пам’ятаємо

Згасла ще одна Зірка…
Осиротіла праведна
Земля… Горить лампадки невгасимий вогник…
Ідуть з життя у вічність
небуття шановані, дорогі
нам люди — і вже ніколи
поміж нами їх не буде…
Смерть до чуйних і доброзичливих
приходить раптово. І тільки після того, як
рідну людину проведуть у дорогу, з якої
ніколи не повертаються, усвідомлюють
важку втрату. Її не виміряти ні словами, ні
стражданням рідних та близьких, бо нема
таких слів і нічим не можна полегшити
сердечний біль…
7 лютого 2017 р. на 79-у році життя
пішла від нас у потойбіччя КУЧЕРУК
Олена Іванівна. Доля наділила її мудрістю і вмінням розуміти і всім серцем любити дітей і всіх, з ким зустрічалась.
Вона вже не прийде до нас, не переступить рідний поріг, не зустріне родичів,
друзів своїх… А як любила їх зустрічати!
Серце не вірить, душе на сприймає,
що тебе з нами немає…
Але ти є! Ти тут! Ти з нами! Твій добрий слід не пропаде…
Не заросте стежина, що провела в
останню путь… Похилиться зажурена калина і всі, хто знав тебе, добрим словом
пом’януть!
Над твоєю могилою завжди світитимуть Сонце, Зірки, співатимуть пташки,
а на квітах буде роса — то пам’ять про
тебе, то нашого смутку сльоза. Лебединим пухом хай буде тобі свята Земля, а
душі — світлий спокій і Царство Небесне!
Світла пам’ять залишиться у серцях
тих, хто знав тебе, любив і кого ти знала
і любила…
Сумуємо, любимо, пам’ятаємо.
Рідні, друзі,
міська рада ветеранів

Живемо ЗДОРОВО

Вишгород

18 березня

Створюється районна Молодіжна рада

Влас. інф.
ФОТО — Катерина ДЕНИСОВА,
спеціально для «Вишгорода»

15 березня голова Вишгородської районної ради двічі зустрічався з лідерами громадських думок (представниками молоді від
місцевих рад та громадських формувань району) — у районній
Громадській раді та з кандидатами до складу ініціативних груп
Молодіжної ради як консультативно-дорадчого органу при Вишгородській районній раді.
Ростислав Кириченко наголосив на тому, що Громадська рада
повинна бути містком між владою і населенням, вміти прислухатися
до громадськості, донести її думку до влади. Адже тільки за умови
співпраці, прозорого та відкритого обговорення між громадою та владою питань життєдіяльності району можливе прийняття ефективних
управлінських рішень.
В ході зустрічей присутні познайомилися, обговорили перспективи і проблеми розвитку територіальних громад Вишгородщини та
ініціативи щодо розвитку молодіжного самоврядування в районі та
можливості їх втілення.
«Ми запрошуємо до співпраці усіх, хто хоче впливати на розвиток свого рідного села, селища, міста, свого рідного району. Якщо ви
маєте бажання розвиватися, ви енергійні та креативні, маєте цікаві
ідеї і бажаєте втілювати їх у реальність — запрошуємо стати членами
Молодіжної ради. Вірте в себе, не бійтеся висловлювати свої думки та
позиції», — сказав Ростислав Кириченко.
ОГОЛОШЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОГО КОНКУРСУ
Комісією з підготовки та проведення інвестиційного конкурсу
щодо будівництва, реконструкції об’єктів житлового, нежитлового
призначення та соціальної інфраструктури м. Вишгорода на підставі
рішення виконавчого комітету № 303 від 17.11.2016 року, протоколу
засідання комісії № 5 від 14.03.2017 року, оголошується конкурс,
що буде проведений у приміщенні Вишгородської міської ради за
адресою: м. Вишгород, пл. Т. Шевченка, 1, каб. 65 18 квітня 2017
року о 10:00, щодо будівництва Об’єкта промисловості та торгівлі
на земельній ділянці, розташованій по вул. Н. Шолуденка в м. Вишгороді, кадастровий номер 3221810100:01:105:6115.
Орієнтовні техніко-економічні показники Об’єкта інвестування:
площа земельної ділянки — 1,9914 га;
поверховість — не більше 5 поверхів.
Заяви з документами на участь у конкурсі подаються у запечатаних конвертах у строк з 15.03 до 13.04.2017 року до 16:00.
Додаткову інформацію та конкурсну документацію можна одержати у виконавчому комітеті Вишгородської міської ради за адресою: м. Вишгород, пл. Т. Шевченка, 1, каб. 69, тел: 04596-22 957.

На черговому виконкомі

Вітання
Шановні працівники комунального
підприємства «Управляюча компанія»!
Прийміть найщиріші вітання з професійним святом від адміністрації. Ми, як
ніхто інший, достеменно знаємо, яких
зусиль потребує ваша непроста, подекуди виснажлива праця. І хоча вимоги
до роботи, інноваційні запровадження,
які ми започаткували на підприємстві,
потребують максимальної віддачі, а
планка, задана нами, піднята на найвищий рівень, — ми впевнені, що зусилля, які ви докладаєте для її виконання,
варті витрачених сил та часу.
І нехай не всі помічають, що ваша нелегка праця починається в той час, коли
більшість мешканців нашого міста ще не
прокинулася, а завершується, коли майже всі вже сплять, а при цьому за свій
кропіткий труд ви лише зрідка отримуєте
вдячні слова, — ми впевнені, що зрештою
відповідальне ставлення до справи принесе помітні і суттєві плоди на користь
громади нашого міста та стане запорукою успішного виконання поставлених
задач. Ми переконані, що наполеглива
віддана праця сприятиме зростанню ком-

фортності життя наших містян, забезпеченню найповнішого задоволення їхніх
потреб, наближення їх якості до високих
стандартів.
Дякуємо вам, трудівники галузі, за
самовіддану, відповідальну та почесну
працю на благо людей. Бажаємо вам і
вашим родинам доброго здоров’я, щастя,
рясних матеріальних статків, наснаги, душевного тепла та нових професійних здобутків. Нехай найвищою оцінкою нашої
праці стане комфортне, квітуче, чисте та
охайне місто та щасливі його мешканці.
Віталій САРДАК, директор,
Олег КУЧМІЙ,
заступник директора
КП «Управляюча компанія»

«Золото»
і дві
«бронзи»
Знай
наших!
Кіра Тавгазова (НА ФОТО) виборола перше
місце на обласних змаганнях з художньої гімнастики серед дівчат 2006 р. нар. Дві «бронзи» — в
Олександри Гольденберг та Єлизавети Куциної.

Виставки

«Твої сини, Україно!»
(Початок на стор. 1)
Для нас уже звично бачити тут, у музеї, експонати Другої світової,
і коротке гасло «Ні – війні!» ми завжди пам’ятали. Та нині тут з’явилися
зовсім нові експонати – у сучасній картинці. Війна повернулася. Вона
випала на наш час. І це вже теж історія, історія сьогодення, що продовжує поповнюватися трагічними сторінками.
Військовий комісар району Микола Прибора назвав імена наших
земляків-героїв, які за покликом серця пішли захищати Батьківщину
і віддали за неї своє життя. Це нагороджені орденами «За мужність»
III ступеня (посмертно) старший сержант, гранатометник Арсієнко
Руслан; старший сержант, командир інженерно-саперного відділення
Благовісний Віталій; солдат Єрмаков Євген; старший сержант, старший механік, водій танка Костюченко Олександр; сержант, командир
відділення Костянтин Непоп; солдат, гранатометник Єрмаков Олег;
солдат, далекомірник Савченко Анатолій; старший солдат, гранатометник Ханчич Денис; лейтенант, командир взводу Олександр Устименко, нагороджений орденом Богдана Хмельницького III ступеня;

Вітаємо!

Многая літа

солдат, водій автомобільної роти Білоус Павло; молодший сержант,
інструктор Лупікс Яніс; старший сержант, навідник-оператор бойової
машини піхоти Чердловський Микола; командир механізованого взводу Юрченко Олександр. Пам’ять загиблих героїв вшанували хвилиною
мовчання...
Прапори батальйонів, пілони з фотографіями захисників Донецького аеропорту, зброя, рештки мін, снарядів, особисті речі бійців,
виставки книг «Україна – понад усе!», «Шана за подвиг, вдячність за
мир», патріотичні плакати Юрія Неросліка (м. Дніпро), відеоматеріали,
що демонструвалися у центрі зали, та ін. – все це об’єднує виставка
«Твої сини, Україно!».
Одними з перших її побачили новопетрівські школярі, учнів 7-8
класів. Для них професійно, доступно й цікаво провела екскурсію Олена Вітряна. Виставка діятиме постійно. Усі бажаючі можуть завітати
до музею щодня (крім понеділка) з 9:00 до 17:00. Екскурсії можна замовити за тел: (04596) 32- 672.
Детальніше чит. та більше фото див. на сайті газети «Вишгород»

«Синій кит»: у школах посилено увагу
Відділ освіти Вишгородської РДА

Власн. інф.
На черговому засіданні виконавчого комітету міської ради було
розглянуто низку актуальних питань сьогодення нашого міста. Передусім, ішлося про квартирні питання, проблеми опікунства, встановлення режимів роботи об’єктів торгівлі та сфери послуг, про заходи
щодо організації та проведення щотижневого ярмарку-продажу, проведення благоустрою.
Члени виконкому припинили дію договору на пасажирському внутрішньоміському маршруті № 1 з ПрАТ «АТАСС-Бориспіль» та надали
дозвіл ТОВ «АВТО-ЛАЙН» обслуговувати цей напрямок.
Також було надано дозвіл на приватизацію житла у гуртожитку
по просп. Шевченка, 6, затверджено додаткову угоду з ТОВ «Ванда»
щодо участі в розвитку інженерно-транспортної інфраструктури міста,
розглянуті проекти технічних умов на приєднання до централізованих
систем водопостачання та водовідведення, ливневої каналізації та
водовідведення окремих новобудов згідно вимог міськводоканалу та
інші поточні питання з життя громади.

З днем народження настоятеля храму Святого Рівноапостольного князя Володимира Української Православної Церкви Київського Патріархату у місті Вишгороді – протоієрея Богдана (Николина)!
Бажаємо Вам, отче, Божого благословення в усіх Ваших справах!
У цей день молитовно зичимо Вам богатирського здоров’я,
мудрості, довголіття, непохитної
віри в милосердя Боже. Нехай
Господь завжди укріпляє Ваші
душевні та тілесні сили, дарує
невичерпну наснагу для подальшого плідного служіння.
Многая Літа!
Валентина ПАРЧУК, депутат
Вишгородської міської ради
Ольга ФІЛЮК,
помічник депутата

2. З метою забезпечення чистоти та порядку в
галузі благоустрою території у місті організувати та
провести загальноміські суботники: 24 березня; 7
квітня; 28 квітня 2017 року.
2.1 Керівникам підприємств, установ, організацій, загальноосвітніх навчальних закладів (шкіл),
дошкільних навчальних закладів (садочків) комунальної та приватної власності в м. Вишгороді, головам житлових кооперативів, ОСББ, старшим будинків сприяти в організації проведення місячника
благоустрою.
3. Суб’єктам підприємницької діяльності, які
здійснюють господарську діяльність на території
міста, виконати роботи з благоустрою власних і при-

леглих територій, встановити урни для сміття, якщо
такі не встановлені, біля об’єктів господарювання у
термін до 7 квітня 2017 року.
3.1 Суб’єктам підприємницької діяльності забезпечити прибирання закріпленої території та вивіз сміття.
4. ВМКП «Водоканал» (Чебан Г.В.), ВРКП
«Вишгородтепломережа» (Таран О.В.), Вишгородській дільниці ЗАТ «А.Е.С. Київобленерго» (Фороща
С.М.), Цеху телекомунікаційних послуг № 18 Київської обласної філії ВАТ «Укртелеком» (Нагорський
С.І.), Вишгородській філії експлуатації газового
господарства (Нікулін М.М.) до 28 квітня 2017 р.
провести відновлення благоустрою та озеленення
місць розриття при виконанні ремонтних робіт.
5. Мешканцям приватного сектору міста утри-

мувати в належному санітарному стані садиби та
інші господарчі споруди, прилеглі території до своїх
земельних ділянок.
6. Головам гаражних кооперативів організувати
до 28 квітня 2017 року прибирання власних та прилеглих до ГБК територій.
7. Зобов’язати Комунальне підприємство «Благоустрій-Вишгород» Вишгородської міської ради
(Пільгун В.С.): виконати комплекс заходів, спрямованих на поліпшення стану озеленення та благоустрою території міста в термін до 28 квітня 2017
року; додатково вивезти сміття з місць прибирання;
забезпечити виконавців необхідними інструментами та матеріалами під час проведення суботників.
8. Всі керівники підприємств, організацій, установ незалежно від форм власності і відомчого підпо-

Офіційно
рядкування несуть персональну відповідальність за
виконання цього розпорядження. Про хід проведення суботників інформувати міський штаб з питань
організації проведення місячника благоустрою.
9. Начальнику фінансово-бухгалтерського відділу міськради Мирієвському І. В. здійснити оплату з міського бюджету господарського інвентаря і
товарів для благоустрою міста під час проведення
заходів.
10. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника міського голови
Свистуна І. І.
11. Дане розпорядження довести до відома підприємств, організацій, установ та опублікувати в
газеті «Вишгород».
Міський голова О. МОМОТ

СКЛАД міського штабу з питань організації та проведення місячника благоустрою міста Вишгорода
Свистун І.І.
Іванов Т.С.
Сардак В.І.
Пільгун В.С.
Чебан Г.В.
Доброхотова Т.В.

— заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради
— заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради
— директор КП «Управляюча компанія» Вишгородської міської ради
—директор КП «Благоустрій-Вишгород» Вишгородської міської ради
— директор Вишгородського МКП «Водоканал»
— провідний спеціаліст відділу містобудування та архітектури Вишгородської
міської ради

7.
8.
9.

До уваги батьків!

Для попередження суїцидальних випадків серед дітей та учнівської молоді, пов’язаних із небезпечною інтернет-грою «Синій кит»,
ми проводимо профілактичну та інформаційно-роз’яснювальну роботу серед керівників навчальних закладів, викладачів, вихователів і шкільних психологів.
Посилено увагу педагогічних працівників та психологічних служб
навчальних закладів до учнів, схильних до адитивної поведінки або замкнутості, а також до дітей, які опинились у складних життєвих обставинах.
Шкільні психологи проводять моніторинги серед учнів для виявлення у дітей тривожної поведінки та недопущення фізичного і психічного
насильства над неповнолітніми. Спільно з органами охорони здоров’я
у навчальних закладах проходять медичні огляди з метою виявлення у
школярів тілесних ушкоджень, характерних для небезпечної гри.
Закликаємо батьків приділяти більше уваги дітям і спілкуватися
з класними керівниками та вихователями. Любов і Віра перемагають
будь-які негаразди. Хай нам усім щастить!

Про проведення місячника благоустрою у м. Вишгороді
(Початок на стор. 1)
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Зі святом, міські комунальники!

Громада — влада

1.
2.
3.
4.
5.
6.

2017 року

Додаток 1
до розпорядження міського голови
від 13 березня 2017 року № 25

Стефанівський В.С. — секретар адміністративної комісії при виконавчому комітеті Вишгородської
міської ради
Клавдієнко О.І.
— директор КП «Благоустрій-Вишгород» Вишгородської міської ради
Попов Ю.П.
— голова комісії з питань комунального господарства, благоустрою Вишгородської міської ради (за згодою)
Керуючий справами виконкому Н. ВАСИЛЕНКО

4

18 березня

Вишгород

2017 року

Про організацію та проведення
громадських слухань щодо
врахування громадських інтересів у
проекті містобудівної документації
щодо внесення змін до Генерального
плану міста Вишгорода
РОЗПОРЯДЖЕННЯ № 32
від 15 березня 2017 року
Керуючись ст. 25, пунктом 42 частини першої ст. 26,
частиною першою ст. 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.ст. 17, 21 Закону України «Про
регулювання містобудівної діяльності», постановою Кабінету Міністрів України від 25 травня 2011 року № 555 «Про
затвердження Порядку проведення громадських слухань
щодо врахування громадських інтересів під час розроблення проектів містобудівної документації на місцевому рівні»,
Положення про громадські слухання у м. Вишгороді, затвердженого рішенням Вишгородської міської ради № 17/7 від
17 жовтня 2016 року:
1. Організувати та провести процедуру розгляду та врахування пропозицій громадськості у проекті містобудівної
документації щодо внесення змін до Генерального плану
міста Вишгорода. Зміни до Генерального плану міста Вишгорода вносяться, відповідно до рішення Вишгородської
міської ради № 7/15 від 26 лютого 2016 року, Державним
підприємством «Науково-дослідний і проектний інститут
містобудування», 01133, м. Київ, бул. Лесі Українки, 26-а,
ДП «НДПІ містобудування». Директор — Сюр Микола Григорович.
2. Визначити місце та термін для ознайомлення з матеріалами внесення змін до Генерального плану міста Вишгорода:
Додаток
до розпорядження Вишгородського
міського голови № 32 від 15 березня 2017 р.

СКЛАД організаційного комітету з
підготовки та проведення громадських
слухань щодо внесення змін до
Генерального плану міста Вишгород в
електронному форматі
Голова комітету
Іванов Трохим Сергійович

заступник міського голови з
питань діяльності виконавчих органів Вишгородської
міської ради

Члени комітету:
Глава Олена Олексіївна
Однорог Юлія Сергіївна
Матвієвська Ірина Ігорівна
Боднарчук Катерина Віталіївна

начальник
відділу
спеціаліст
відділу
спеціаліст
відділу
спеціаліст
відділу

організаційного
організаційного
організаційного
організаційного

Керуючий справами виконавчого комітету
Н.Василенко

Вишгород
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Про організацію та проведення громадських
слухань щодо врахування громадських
інтересів у проекті містобудівної документації
щодо внесення змін до Генерального плану
міста Вишгорода
2.1. м. Вишгород, пл. Т. Шевченка, 1, 3-й поверх, загальні приміщення
(коридор) Вишгородської міської ради та кабінет 63-В.
2.2. Електронний формат проведення громадських слухань — на сайті
Вишгородської міської ради http://vyshgorod-rada.gov.ua.
Строк ознайомлення з проектами містобудівної документації – 1 місяць
з моменту публікації у засобах масової інформації.
3. Запросити до участі у громадських обговореннях керівників підприємств, установ, об’єднань, фізичних та юридичних осіб, представників громадських організацій міста Вишгорода, відповідно до вимог п. 7 Постанови
Кабінету Міністрів України від 25 травня 2011 року № 555 «Про затвердження Порядку проведення громадських слухань щодо врахування громадських
інтересів під час розроблення проектів містобудівної документації на місцевому рівні».
4. Посадова особа, відповідальна за організацію розгляду пропозицій
громадськості, – Рачинський О.С., заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Вишгородської міської ради та організаційний
комітет з проведення громадських слухань в електронному форматі. Строк
подання пропозицій протягом 1 місяця з дня публікації оголошення.
5. Утворити організаційний комітет з проведення громадського слухання в електронному форматі та затвердити його склад (згідно з додатком).
6. З метою забезпечення проведення громадського слухання в електронному форматі залучити до співпраці комунальне підприємство Київської
обласної ради «Інститут соціально-економічного розвитку Київської області» в якості Адміністратора.
7. Визначити наступні адреси щодо організації громадських приймалень (наметів) для ознайомлення з матеріалами громадських слухань та
видачі електронних цифрових підписів: м. Вишгород, пл. Т. Шевченка, пл.
Г. Строкова.

8. Організаційному відділу виконавчого комітету
Вишгородської міської ради забезпечити оприлюднення даного розпорядження в порядку, передбаченому
чинним законодавством: розмістити на офіційному
веб-сайті Вишгородської міської ради та в офіційному
друкованому виданні Вишгородської міської ради – газеті «Вишгород».
9. Прилюдне експонування матеріалів внесення
змін до Генерального плану міста Вишгорода здійснювати протягом місяця за адресою: м. Вишгород, пл. Т.
Шевченка, 1, 3-й поверх, загальні приміщення (коридор) Вишгородської міської ради та кабінет 63-В.
10. Визначити дату та місце громадських обговорень – 11 квітня 2017 року о 14 годині в приміщенні
адміністративного будинку на пл. Т. Шевченка, 1 у м.
Вишгороді, другий поверх, великий зал засідань.
11. Контроль за виконанням цього розпорядження
залишаю за собою.
Міський голова О. МОМОТ

Внесення змін до Генерального плану м. Вишгорода Київської області
Внесення змін до Генерального плану м. Вишгорода Київської області зроблено на замовлення
Вишгородської міської ради згідно з завданням на
проектування та договором 2016-07.
Згідно з чинним законодавством та завданням
на проектування, проект містить принципові рішення
щодо функціонального призначення території, розміщення об’єктів державного та загальноміського
значення, організації вулично-дорожньої мережі і
дорожнього руху, інженерного обладнання, інженерної підготовки і благоустрою, захисту території
від небезпечних природних і техногенних процесів,
охорони навколишнього середовища та історикокультурної спадщини.
Під час виконання внесення змін до Генерального плану м. Вишгорода враховані: Земельний кодекс
України від 25.10.2001 р. № 2768-ІІІ зі змінами; Закон
України «Про регулювання містобудівної діяльності»
від 17.02.2011 р. № 3038-VІ зі змінами; Закон України «Про Генеральну схему планування території
України» від 7.02.2002 р. № 3059-ІІІ; Закон України
«Про комплексну програму утвердження України як
транзитної держави у 2002-2010 роках» від 7 лютого
2002 року № 3022-ІІІ; Закон України «Про внесення
змін до статті 8 Закону України «Про автомобільні
дороги» щодо класифікації автомобільних доріг загального користування» від 20 грудня 2011року №
4203-VІ; Закон України «Про мораторій на зміну цільового призначення окремих земельних ділянок рекреаційного призначення в селищі та інших населе-

них пунктах (із змінами, внесеними згідно із Законом
від 23.02.2012 р. № 4444- VІ ( 4444-17) ; Закон України «Про туризм» від 15.09.1995 р. № 325/95-ВР ( зі
змінами); Закон України «Про використання земель
оборони» від 27.11.2003 р. № 1345- IV; Постанова
КМ України «Про затвердження Списку історичних
населених місць України» від 26.06.2001 р. № 878;
Постанова КМ України «Перелік автомобільних доріг
загального користування державного значення» від
18 квітня 2012 року № 301.
Проект «Внесення змін до Генерального плану
м. Вишгорода Київської області» відповідає чинному законодавству України у галузі містобудування,
Державним будівельним нормам ДБН Б.1.1.- 15:2012
«Склад та зміст Генерального плану населеного
пункту», ДБН 360-92** «Містобудування. Планування
і забудова міських і сільських поселень».
Генеральний план міста є основним видом містобудівної документації на місцевому рівні, призначеної для обґрунтування довгострокової стратегії
планування та забудови території населеного пункту.
Основні показники Генерального плану визначені на розрахунковий етап до 2036 року. Строк дії
Генерального плану не обмежується.
Запроектований Генеральний план стане основою для розробки детальних планів територій, проектів розміщення інженерного обладнання, благоустрою, озеленення та інших проектних робіт, а також
для раціонального використання земель у проектних

межах міста та за його межами.
Попередній Генеральний план міста Вишгорода
Київської області було виконано у 2008 році Інститутом ДП НДІПМ «Діпромісто» імені Ю. М. Білоконя,
але, зважаючи на зміни у соціально-економічному
становищі та державних вимогах, міською радою
було прийняте рішення внести зміни у всі розділи попереднього Генерального плану.
Оновлений Генеральний план вирішує питання
впорядкування межі міста, реновації промислових
територій в межі міста, розміщення логістичних
комплексів, що дасть поштовх до створення нових
робочих місць, нової житлової забудови, врахування
дефіциту місць у дитячих дошкільних установах та
у загальноосвітніх школах, розміщення унікальних
об’єктів для обслуговування населення тощо.
Вишгород – місто районного підпорядкування,
районний центр одноіменного адміністративного району. Місто розташоване на правому березі Дніпра,
біля м. Києва. Населення м. Вишгорода, за даними
Держкомстату України, на початок 2016 року становило 27,8 тис. чол. Згідно з демографічним прогнозом, виконаним у складі Генерального плану,
населення на початок 2036 року становитиме 45,0
тис. чол.
На ділянках житлового будівництва проектом
внесення змін пропонується розміщення садибної
забудови одноквартирного типу. Під освоєння пропонується 97,0 га. Розмір присадибної ділянки – 0,06
га. Кількість будинків – 1300 од. Також у межах міста

пропонується будівництво багатоквартирної житлової забудови. Під освоєння пропонується 54,0
га. Новий житловий фонд у багатоквартирній забудові складатиме 690 тис. м кв. У межах ділянок
житлового будівництва розміщено всі об’єкти для
соціально-побутового обслуговування населення –
магазини, аптеки, амбулаторії сімейної медицини,
дитячі дошкільні установи, дитяча дошкільна установа з початковою школою, загальноосвітні школи
тощо.
Постановою Кабінету Міністрів України від 26
липня 2001р. № 878 Вишгород віднесений до історичних міст України. В ньому розташований історико-культурний заповідник, на території якого
знаходиться пам’ятка археології національного
значення – городище літописного міста Вишгорода. У розвиток туризму міста проектом пропонується створення рекреаційних зон з об’єктами для
відпочинку та розваг – рекреаційно-туристичний
комплекс, зоопарк, створення пляжів та майданчиків для відпочинку дорослого населення та дітей.
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КАНАЛ 1+1
6:00, 07:00, 08:00, 09:00,
12:00, 16:45, 19:30 ТСН
06:45, 07:10, 08:10, 09:10
«Снiданок з 1+1»
09:30 «Чотири весiлля»
10:55, 12:20 «Мiняю
жiнку - 6»
12:50, 13:50 «Мольфар»
14:45, 15:45 «Сiмейнi
мелодрами»
17:15 Т/с «Кохання проти
долi»
20:30 «Секретнi
матерiали»
21:00 Т/с «Життя пiсля
життя»
22:00 «Грошi»
23:15 Х/ф «Центурiон»
UA:ПЕРШИЙ
6:00, 07:00, 08:00, 13:00,
15:00, 21:00 Новини
06:25, 23:00 Золотий
гусак
09:00 Бiатлон. Кубок
свiту. IХ етап. Мас-старт
12,5км. (жiнки)
09:55 Бiатлон. Кубок
свiту. IХ етап. Мас-старт
15км. (чоловiки)

11:00 Д/ф «Приватний
лист свiтовi»
15:20 Фольк-music
18:15 Новинний блок
19:00 Новини. Культура
19:55 Вересень
21:30 Новини. Спорт
21:50 Т/с «На межi. Група
«Антитерор»
22:55 Вiчне
23:15 Пiдсумки
ТРК «УКРАїНА»
6:50, 07:15, 08:15 Ранок з
Україною
07:00, 08:00, 09:00, 15:00,
19:00, 23:00 Сьогоднi
09:15 Зiрковий шлях
11:50 Х/ф «Срiблястий
дзвiн струмка»
13:45, 15:30 Т/с «Берег
надiї»
18:00 Т/с «Райське мiсце»
19:45 «Говорить Україна»
21:00 Т/с «Анжелiка»
23:30 Х/ф «Контрабанда»
ТОНіС
6:05 Останнiй шанс
побачити
07:00, 18:00 «Алло,

лiкарю!»
19:00 В гостях у Д.
Гордона. В. Фокiн
19:55, 23:10 Щоденники
Другої свiтової вiйни:
день за днем
21:35 Вiкно в Європу М.
Поплавського
22:00 DW Вiзерунок дня
22:05 Заклинач акул
00:15 «Нiч чорних
краваток»
ТЕТ
7:15 М/с «Дорамандрiвниця»
07:40 М/с «Лис Микита»
10:05 М/с «Клуб Вiнкс:
Школа чарiвниць»
10:35 Т/с «Баффi винищувачка вампiрiв»
13:25, 16:50 Казки У Кiно
14:30, 21:00 Одного разу
пiд Полтавою
14:55 Т/с «Домашнiй
арешт»
18:55 Найгiрший водiй
країни
22:00 Країна У
23:00 Розсмiши комiка
00:00 Т/с «Отже»

СТБ
6:50, 16:00 «Все буде
добре!»
08:50 «Все буде смачно!»
10:45, 18:30 «За живе!»
12:05 Х/ф «Аварiя - дочка
мента»
14:00 «Битва
екстрасенсiв 16»
18:00, 22:00 «ВiкнаНовини»
19:55, 22:35 «Слiдство
ведуть екстрасенси»
23:35 «Давай поговоримо
про секс 3»
НТН
7:55, 19:30 Т/с «Кулагiн та
партнери»
10:20, 17:25 Т/с
«Детективи»
11:50 Т/с «Суто англiйськi
вбивства»
13:45, 14:20, 21:30 Т/с
«CSI: кiберпростiр - 2»
14:00, 19:00, 23:15
«Свiдок»
15:45 Т/с «Грейспойнт»
23:45 Т/с «Пiд куполом
- 3»

НОВИЙ КАНАЛ
6:03, 07:19 Kids Time
06:05 М/с «Хай живе
король Джулiан»
06:40 М/с «Iсторiї Тома i
Джеррi»
07:20 Т/с «Бiблiотекарi 3»
11:50 Х/ф «Дуже поганi
матусi»
13:50 Х/ф «Ми - Мiллери»
16:00, 19:00 Ревiзор
Спешл
21:00 Таємний агент
22:00 Таємний агент.
Пост-шоу
00:00 Х/ф «Принцеса і
злидар»
МЕГА
6:00 Бандитська Одеса
07:20 Україна: забута
iсторiя
08:10, 12:50 Правила
життя
09:00 Правда життя
10:00, 21:40 Вижити
попри все
10:50, 17:00
Найдивовижнiшi тварини
13:40 Мiстична Україна

15:20, 23:40 I свiтова:
апокалiпсис
16:10, 20:50 Скарби зi
звалища
18:00, 22:40 Загадки
планети
19:00 Бандитський Київ
00:30 У пошуках iстини
ТРК «КИїВ»
7:00 «Ранок по-київськи»
09:30 «Київ музика»
10:00, 23:20
«Телемаркет»
13:00, 15:00, 17:00, 19:00,
21:00, 23:00 «СТН»
13:10, 18:10 «Довiдник
дикої природи»
14:00, 15:10 «Громадська
приймальня»
16:00, 21:25 Т/с
«Королева пiвдня»
17:15 «У центрi уваги»
19:20, 22:15 «Столиця»
20:30 «Служба порятунку»
22:55 «Українська
Нацiональна Лотерея»
K1
7:40 М/с «Сейлор Мун»
08:00 «Чи знаєте ви,

що...»
08:40 «Мультфiльми»
10:00 «Три сестри»
11:00, 16:20 «Файна
Юкрайна»
12:25 «Орел i Решка.
Шопiнг»
14:20, 20:00 «Орел i
Решка. На краю свiту»
15:20, 21:00 «Орел i
Решка. Ювiлейний 2»
18:00 «Звана вечеря»
19:00 «Орел i Решка»
22:00 Х/ф «Весiльний
переполох»
00:00 Т/с «Сонна
Лощина»
ІНТЕР
6:20, 13:40 «Слiдство
вели... з Л. Каневським»
07:00, 08:00, 09:00, 12:00,
17:40 Новини
07:10, 08:10 «Ранок з
IНТЕРом»
09:20 Х/ф «Бiдна Liz»
11:10, 12:25 Х/ф
«Навмисно не
придумаєш»
15:20 «Жди мене»
18:00, 19:00 «Стосується

кожного»
20:00 «Подробицi»
21:00 Т/с «Заради
кохання я все зможу!»
00:00 Т/с «Територiя
краси»
ICTV
08:45 Факти. Ранок
09:15 Надзвичайнi
новини. Пiдсумки
11:05 Секретний фронт.
Дайджест
12:45, 15:45 Факти. День
13:10 Х/ф «Останнiй
кiногерой»
16:10 Х/ф «Форсаж-6»
18:45, 21:00 Факти. Вечiр
19:20 Надзвичайнi
новини
20:20 Бiльше нiж правда
21:20 Т/с «Майор i магiя»
22:20 Свобода слова
5 КАНАЛ
6:00, 21:40 Час-Time
06:45, 18:45 Мiсцевий час
07:00, 07:30, 08:00, 08:30,
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, 08:10, 21:25 Час
бiзнесу
09:20, 17:50 Час громади
09:25, 10:10, 11:10,
12:25, 13:15, 14:15,
15:25, 16:15, 17:15, 18:15
Iнформацiйний день
20:00 Час. Пiдсумки дня
22:15 Стоп корупцiї!
23:10 «За Чай.com»
00:00 Час: Важливо
2+2
08:00 «Вiдеобiмба»
09:40 Т/с «Загублений
свiт»
13:10 Х/ф «Ураган 500
миль на годину»
14:55 Т/с «Мисливцi за
релiквiями»
16:45 Х/ф «Супер
циклон»
18:30 «Спецкор»
19:00 «ДжеДАI»
19:20, 20:15 Т/с
«Команда»
21:15 Х/ф «Зубастий
торнадо 2»
23:05 Х/ф «Вiдкрите
море: Новi жертви»
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КАНАЛ 1+1
6:00, 07:00, 08:00, 09:00,
12:00, 16:45, 19:30 ТСН
06:45, 07:10, 08:10, 09:10
«Снiданок з 1+1»
09:30 «Чотири весiлля»
10:50, 12:20 «Мiняю
жiнку - 6»
12:50, 13:50 «Мольфар»
14:45, 15:45 «Сiмейнi
мелодрами»
17:15 Т/с «Кохання проти
долi»
20:30 «Секретнi
матерiали»
21:00 Т/с «Життя пiсля
життя»
23:35 Х/ф «Тринадцятий
воїн»
UA:ПЕРШИЙ
6:00, 07:00, 08:00, 13:00,
15:00, 21:00 Новини
09:35 Т/с «Аристократи»
10:30, 16:30 Т/с «Лiнiя
захисту»
11:15 Д/ф «Бути
сама собi цiллю. О.
Кобилянська»
12:40, 21:30 Новини.

Спорт
18:15 Новинний блок
18:50 Що там з
Євробаченням?
19:00 Новини. Культура
19:20 Д/ф «Борис
Мозолевський. Знак
Скiфiї»
21:50 Т/с «На межi. Група
«Антитерор»
22:50 З перших вуст
23:15 Пiдсумки
ТРК «УКРАїНА»
7:00, 08:00, 09:00, 15:00,
19:00, 23:00 Сьогоднi
07:15, 08:15 Ранок з
Україною
11:30 Реальна мiстика.
Новий сезон
13:30 Т/с «Черговий
лiкар 2»
15:30 Т/с «Черговий
лiкар»
16:10 Т/с «Адвокат»
18:00 Т/с «Райське мiсце»
19:45 «Говорить Україна»
21:00, 23:30 Т/с
«Анжелiка»
00:20 Т/с «Закон i

порядок: Злочиннi
намiри»
ТОНіС
6:55, 22:00 DW Вiзерунок
дня
07:00, 18:00 «Алло,
лiкарю!»
09:50 «Будьте здоровi!»
11:50 «Соцiальний
статус»
14:00 Оглядач. LIVE
19:00 В гостях у Д.
Гордона. А. Кох
20:10, 22:50 Щоденники
Другої свiтової вiйни:
день за днем
21:20 «Вiдлуння»
22:15 Заклинач акул
00:05 «Нiч чорних
краваток»
ТЕТ
6:50 М/с «Дорамандрiвниця»
07:40 М/с «Лис Микита»
07:50 М/с «Елвiн i
бурундуки»
10:05 М/с «Клуб Вiнкс:
Школа чарiвниць»

10:35 Т/с «Баффi винищувачка вампiрiв»
12:25, 18:55 Найгiрший
водiй країни
13:25, 16:50 Казки У Кiно
14:30, 21:00 Одного разу
пiд Полтавою
14:55 Т/с «Домашнiй
арешт»
22:00 Країна У
23:00 Розсмiши комiка
00:00 Т/с «Отже»

08:30 Ранковий «Свiдок»
10:30, 17:25 Т/с
«Детективи»
12:00 Т/с «Суто англiйськi
вбивства»
13:45, 14:20, 21:30 Т/с
«CSI: кiберпростiр - 2»
14:00, 19:00, 23:15
«Свiдок»
15:45 Т/с «Морський
патруль»
23:45 Т/с «Пiд куполом
- 3»

СТБ
7:10, 16:00 «Все буде
добре!»
09:10 «Все буде смачно!»
10:10, 18:30 «За живе!»
11:25 «МастерШеф - 3»
18:00, 22:00 «ВiкнаНовини»
20:00, 22:45 «МастерШеф
Дiти - 2»
23:25 Т/с «Коли ми
вдома»

НОВИЙ КАНАЛ
06:45 М/с «Iсторiї Тома i
Джеррi»
08:00 Т/с «Друзi»
10:50 Т/с «Щасливi
разом»
16:00, 19:00 Серця трьох
18:00 Абзац
20:50 Х/ф «Сутiнки»
23:10 Х/ф «Iдеальний
незнайомець»

НТН
6:10 Х/ф «Акселератка»
07:55, 09:00, 19:30 Т/с
«Кулагiн та партнери»

МЕГА
6:00, 19:00 Бандитський
Київ
07:20 Україна: забута

водiй країни
14:30, 21:00 Одного разу
пiд Полтавою
14:55 Т/с «Домашнiй
арешт»
22:00 Країна У
23:00 Розсмiши комiка
00:00 Т/с «Отже»

вбивства»
13:45, 14:20, 21:30 Т/с
«CSI: кiберпростiр - 2»
14:00, 19:00, 23:15
«Свiдок»
15:45 Т/с «Морський
патруль»
23:45 Т/с «Пiд куполом
- 3»

iсторiя
08:10, 12:50 Правила
життя
10:00, 21:40 Вижити
попри все
10:50, 17:00
Найдивовижнiшi тварини
11:50 Морськi парки
13:40 Мiстична Україна
15:20, 23:40 I свiтова:
апокалiпсис
16:10, 20:50 Скарби зi
звалища
18:00, 22:40 Загадки
планети
ТРК «КИїВ»
7:00 «Ранок по-київськи»
09:30 «Київ музика»
13:00, 15:00, 17:00, 19:00,
21:00, 23:00 «СТН»
13:10, 18:10 «Довiдник
дикої природи»
14:00, 15:10 «Громадська
приймальня»
16:00, 21:25 Т/с
«Королева пiвдня»
17:15 «У центрi уваги»
19:20, 22:15 «Столиця»
20:30 «Київськi iсторiї»

22:55 «Українська
Нацiональна Лотерея»
K1
7:40 М/с «Сейлор Мун»
08:00 «Чи знаєте ви,
що...»
08:40 «Мультфiльми»
11:00 «Файна Юкрайна»
12:25 «Орел i Решка.
Шопiнг»
14:20, 20:00 «Орел i
Решка. На краю свiту»
15:20, 21:00 «Орел i
Решка. Ювiлейний 2»
16:20, 23:00 Т/с «Доктор
Хаус»
18:00 «Звана вечеря»
19:00 «Орел i Решка»
22:00 «КВН на БIС»
ІНТЕР
6:20, 14:15 «Слiдство
вели... з Л. Каневським»
07:00, 08:00, 09:00, 12:00,
17:40 Новини
07:10, 08:10 «Ранок з
IНТЕРом»
09:20 «Давай
одружимося»

11:00, 12:25, 21:00 Т/с
«Заради кохання я все
зможу!»
15:50, 16:45 «Речдок»
18:00, 19:00 «Стосується
кожного»
20:00 «Подробицi»
00:00 Т/с «Територiя
краси»
ICTV
09:15, 19:20 Надзвичайнi
новини
09:55 Бiльше нiж правда
11:40, 17:45 Т/с
«Спецзагiн «Шторм»
12:35, 13:10 Х/ф
«Останнiй кiногерой»
12:45, 15:45 Факти. День
15:30, 16:10, 21:25 Т/с
«Майор i магiя»
18:45, 21:05 Факти. Вечiр
20:20 Громадянська
оборона
23:20 Х/ф «Людина, що
бiжить»
5 КАНАЛ
6:00, 21:40 Час-Time
06:45, 18:45 Мiсцевий час

07:00, 07:30, 08:00, 08:30,
09:00, 10:00, 11:00, 12:00,
13:00, 14:00, 15:00, 16:00,
17:00, 18:00, 19:00, 21:00,
22:00, 23:00 Час новин
09:25, 10:10, 11:10,
12:25, 13:15, 14:15,
15:25, 16:15, 17:15, 18:15
Iнформацiйний день
20:00 Час. Пiдсумки дня
22:30 Кордон держави
23:10 «За Чай.com»
00:00 Час: Важливо
2+2
6:00 Мультфiльми
08:00, 18:30 «Спецкор»
08:30, 19:00 «ДжеДАI»
09:00 Д/п «Помста
природи»
11:00 «ШОУМУХОСЛОН»
11:30 «Облом.UA.»
15:00 Т/с «Мисливцi за
релiквiями»
16:50 Х/ф «Природжений
гонщик»
19:20, 20:15 Т/с
«Команда»
21:15 Х/ф «Заручник»
23:25 Х/ф «Тормоз»
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КАНАЛ 1+1
6:00, 07:00, 08:00, 09:00,
12:00, 16:45, 19:30 ТСН
06:45, 07:10, 08:10, 09:10
«Снiданок з 1+1»
09:30 «Чотири весiлля»
10:55, 12:20 «Мiняю
жiнку - 6»
12:50, 13:50 «Мольфар»
14:45, 15:45 «Сiмейнi
мелодрами»
17:15 Т/с «Кохання проти
долi»
20:30 «Секретнi
матерiали»
21:00 Т/с «Життя пiсля
життя»
22:00 «Одруження
наослiп 3»
23:30 Х/ф «Великi надiї»
UA:ПЕРШИЙ
6:00, 07:00, 08:00, 13:00,
15:00, 21:00 Новини
06:25, 23:00 Золотий
гусак
09:35 Т/с «Аристократи»
10:30 Д/ф «Борис
Мозолевський. Знак

Скiфiї»
16:30 Т/с «Лiнiя захисту»
17:40 М/с «Гон»
19:00 Новини. Культура
19:20 Д/ф «Дворянин
Микола Лисенко»
21:30 Новини. Спорт
21:50 Т/с «На межi. Група
«Антитерор»
23:15 Пiдсумки
ТРК «УКРАїНА»
6:10, 16:10 Т/с «Адвокат»
07:00, 08:00, 09:00, 15:00,
19:00, 23:00 Сьогоднi
07:15, 08:15 Ранок з
Україною
09:15 Зiрковий шлях
11:30 Реальна мiстика.
Новий сезон
13:30 Т/с «Черговий
лiкар 2»
15:30 Т/с «Черговий
лiкар»
18:00 Т/с «Райське мiсце»
19:45 «Говорить Україна»
21:00, 23:30 Т/с
«Анжелiка»

ТОНіС
6:45, 22:00 DW Вiзерунок
дня
07:00, 18:00 «Алло,
лiкарю!»
11:15 «Кумири»
12:00 «Зимою i лiтом
мандруємо свiтом.
Грецiя»
14:00 Оглядач. LIVE
19:05 В гостях у Д.
Гордона. А. Кох
20:00, 22:45 Щоденники
Другої свiтової вiйни:
день за днем
21:30 Глобал-3000
23:55 «Натхнення»
ТЕТ
6:50 М/с «Дорамандрiвниця»
07:40 М/с «Лис Микита»
10:05 М/с «Клуб Вiнкс:
Школа чарiвниць»
10:35 Т/с «Баффi винищувачка вампiрiв»
11:25, 17:50 Панянкаселянка
12:25, 18:55 Найгiрший

СТБ
6:55, 16:00 «Все буде
добре!»
08:55 «Все буде смачно!»
09:55, 18:30 «За живе!»
11:10 «МастерШеф - 3»
18:00, 22:00 «ВiкнаНовини»
20:00, 22:45 «МастерШеф
Дiти - 2»
23:15 Т/с «Коли ми
вдома»

НОВИЙ КАНАЛ
6:35, 07:53 Kids Time
06:40 М/с «Iсторiї Тома i
Джеррi»
07:55 Т/с «Друзi»
10:40 Т/с «СашаТаня»
15:45, 19:00 Вiд пацанки
до панянки
18:00 Абзац
21:10 Х/ф «Сутiнки. Сага.
Новолуння»
23:45 Х/ф «Спокуса»

НТН
7:50, 09:00, 19:30 Т/с
«Кулагiн та партнери»
08:30 Ранковий «Свiдок»
10:30, 17:25 Т/с
«Детективи»
12:00 Т/с «Суто англiйськi

МЕГА
7:20 Україна: забута
iсторiя
08:10, 12:50 Правила
життя
10:00, 21:40 Вижити

12:25, 18:55 Найгiрший
водiй країни
13:25, 16:50 Казки У Кiно
14:30, 21:00 Одного разу
пiд Полтавою
14:55 Т/с «Домашнiй
арешт»
22:00 Країна У
23:00 Розсмiши комiка
00:00 Т/с «Отже»

«Детективи»
12:00 Т/с «Суто англiйськi
вбивства»
13:45, 14:20, 21:30 Т/с
«CSI: кiберпростiр - 2»
14:00, 19:00, 23:15
«Свiдок»
15:45 Т/с «Морський
патруль»
23:45 Т/с «Елементарно»

СТБ
6:55, 16:00 «Все буде
добре!»
08:55 «Все буде смачно!»
09:50, 18:30 «За живе!»
11:10 «МастерШеф - 3»
18:00, 22:00 «ВiкнаНовини»
20:00, 22:45 «Я
соромлюсь свого тiла 4»
00:00 «Один за всiх»

НОВИЙ КАНАЛ
06:40 М/с «Iсторiї Тома i
Джеррi»
08:00 Т/с «Друзi»
10:50 Т/с «Щасливi
разом»
16:00, 19:00 Хто зверху?
18:00 Абзац
21:00 Х/ф «Сутiнки. Сага.
Затемнення»
23:10 Х/ф «Вовки»

НТН
6:15 Х/ф «Корупцiя»
07:50, 09:00, 19:30 Т/с
«Кулагiн та партнери»
08:30 Ранковий «Свiдок»
10:30, 17:25 Т/с

МЕГА
6:00, 19:00 Бандитський
Київ
07:20 Україна: забута
iсторiя
08:10, 12:50 Правила

попри все
10:50, 17:00
Найдивовижнiшi тварини
11:50 Морськi парки
13:40 Мiстична Україна
15:20, 23:40 I свiтова:
апокалiпсис
16:10, 20:50 Скарби зi
звалища
18:00, 22:40 Загадки
планети
19:00 Бандитський Київ
ТРК «КИїВ»
7:00 «Ранок по-київськи»
09:30 «Київ музика»
13:00, 15:00, 17:00, 19:00,
21:00, 23:00 «СТН»
13:10, 18:10 «Довiдник
дикої природи»
14:00, 15:10 «Громадська
приймальня»
16:00, 21:25 Т/с
«Королева пiвдня»
17:15 «У центрi уваги»
19:20, 22:15 «Столиця»
20:30 «Мiсто добра»
22:55 «Українська
Нацiональна Лотерея»

K1
7:40 М/с «Сейлор Мун»
08:00 «Чи знаєте ви,
що...»
08:40 «Мультфiльми»
11:00 «Файна Юкрайна»
12:25 «Орел i Решка.
Шопiнг»
14:20, 20:00 «Орел i
Решка. На краю свiту»
15:20, 21:00 «Орел i
Решка. Ювiлейний 2»
16:20, 23:00 Т/с «Доктор
Хаус»
18:00 «Звана вечеря»
19:00 «Орел i Решка»
22:00 «КВН на БIС»
00:45 Т/с «Ти - моє життя»
ІНТЕР
6:20, 14:15 «Слiдство
вели... з Л. Каневським»
07:00, 08:00, 09:00, 12:00,
17:40 Новини
07:10, 08:10 «Ранок з
IНТЕРом»
09:20 «Давай
одружимося»
11:00, 12:25, 21:00 Т/с

«Заради кохання я все
зможу!»
15:50, 16:45 «Речдок»
18:00, 19:00 «Стосується
кожного»
20:00 «Подробицi»
00:00 Т/с «Територiя
краси»
ICTV
8:45 Факти. Ранок
11:05 Бiльше нiж правда
12:00, 17:45 Т/с
«Спецзагiн «Шторм»
12:45, 15:45 Факти. День
13:20 Х/ф «Людина, що
бiжить»
15:25, 16:10, 21:25 Т/с
«Майор i магiя»
18:45, 21:05 Факти. Вечiр
20:20 Секретний фронт
23:15 Х/ф «Без
компромiсiв»
5 КАНАЛ
6:00, 21:40 Час-Time
07:00, 07:30, 08:00, 08:30,
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
08:50 Клуб LIFE
09:20, 17:50 Час громади
09:25, 10:10, 11:10,
12:25, 13:15, 14:15,
15:25, 16:15, 17:15, 18:15
Iнформацiйний день
20:00Час. Пiдсумки дня
22:15 Особливий погляд
23:10 «За Чай.com»
00:00 Час: Важливо
2+2
08:00, 18:30 «Спецкор»
08:30, 19:00 «ДжеДАI»
09:00 «Секретнi
матерiали»
11:00 «ШОУМУХОСЛОН»
11:30 «Нове Шалене
вiдео по-українськи»
14:55 Т/с «Мисливцi за
релiквiями»
16:45 Х/ф «Тормоз»
19:20, 20:15 Т/с
«Команда»
21:15 Х/ф «На одного
менше»
23:25 Х/ф «Лiфт»
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КАНАЛ 1+1
6:00, 07:00, 08:00, 09:00,
12:00, 16:45, 19:30 ТСН
06:45, 07:10, 08:10, 09:10
«Снiданок з 1+1»
10:55, 12:20 «Мiняю
жiнку - 6»
12:50, 13:50 «Мольфар»
14:45, 15:45 «Сiмейнi
мелодрами»
17:15 Т/с «Кохання проти
долi»
20:30 «Секретнi
матерiали»
21:00 Т/с «Життя пiсля
життя»
22:00 «Чотири весiлля 6»
23:00 «Право на владу
2017»
UA:ПЕРШИЙ
6:00, 07:00, 08:00, 13:00,
15:00, 21:00 Новини
06:30, 23:00 Золотий
гусак
09:35 Т/с «Площа Берклi»
10:30, 16:30 Т/с «Лiнiя
захисту»
12:40, 21:30 Новини.

Спорт
15:20 Надвечiр’я. Долi
18:15 Новинний блок
19:00 Новини. Культура
19:20 Д/ф «Клоун iде на
манеж. М. Яковченко»
21:50 Т/с «На межi. Група
«Антитерор»
22:55 Вiчне
23:15 Пiдсумки
ТРК «УКРАїНА»
6:10, 16:10 Т/с «Адвокат»
07:00, 08:00, 09:00, 15:00,
19:00, 23:00 Сьогоднi
07:15, 08:15 Ранок з
Україною
09:15, 03:30 Зiрковий
шлях
11:30 Реальна мiстика.
Новий сезон
13:30 Т/с «Черговий
лiкар 2»
15:30 Т/с «Черговий
лiкар»
18:00 Т/с «Райське мiсце»
19:45 «Говорить Україна»
21:00, 23:30 Т/с
«Анжелiка»

ТОНіС
6:20, 22:15 Заклинач акул
07:00, 18:00 «Алло,
лiкарю!»
10:45 «Моднi iсторiї з О.
Новицькою»
11:50 «Соцiальний
статус»
14:00 Оглядач. LIVE
19:00 В гостях у
Д.Гордона. Ю. Кiм
20:05, 22:55 Щоденники
Другої свiтової вiйни:
день за днем
21:20 «Вiдлуння»
00:10 «Нiч чорних
краваток»
ТЕТ
6:50 М/с «Дорамандрiвниця»
07:40 М/с «Лис Микита»
07:50 М/с «Елвiн i
бурундуки»
10:05 М/с «Клуб Вiнкс:
Школа чарiвниць»
10:35 Т/с «Баффi винищувачка вампiрiв»

життя
10:00, 21:40 Вижити
попри все
10:50, 17:00
Найдивовижнiшi тварини
13:40 Мiстична Україна
15:20 I свiтова:
апокалiпсис
16:10, 20:50 Скарби зi
звалища
18:00, 22:40 Загадки
планети
23:40 Охоронцi Гiтлера
ТРК «КИїВ»
7:00 «Ранок по-київськи»
09:30 «Київ музика»
13:00, 15:00, 17:00, 19:00,
21:00, 23:00 «СТН»
13:10, 18:10 «Довiдник
дикої природи»
14:00, 15:10 «Громадська
приймальня»
16:00, 21:25 Т/с
«Королева пiвдня»
19:20, 22:15 «Столиця»
20:30 «Прогулянки
мiстом»
22:55 «Українська

Нацiональна Лотерея»
K1
7:40 М/с «Сейлор Мун»
08:40 «Мультфiльми»
10:00 «Три сестри»
11:00 «Файна Юкрайна»
12:25 «Орел i Решка.
Шопiнг»
14:20, 20:00 «Орел i
Решка. На краю свiту»
15:20, 21:00 «Орел i
Решка. Ювiлейний 2»
16:20, 23:00 Т/с «Доктор
Хаус»
18:00 «Звана вечеря»
19:00 «Орел i Решка»
22:00 «КВН на БIС»
ІНТЕР
6:20, 14:20 «Слiдство
вели... з Л. Каневським»
07:00, 08:00, 09:00, 12:00,
17:40 Новини
07:10, 08:10 «Ранок з
IНТЕРом»
09:20 «Давай
одружимося»
11:05, 12:25, 21:00 Т/с

«Заради кохання я все
зможу!»
15:50, 16:45 «Речдок»
18:00, 19:00 «Стосується
кожного»
20:00 «Подробицi»
00:00 Т/с «Територiя
краси»
ICTV
09:15, 19:20 Надзвичайнi
новини
10:10 Секретний фронт
11:05 Бiльше нiж правда
12:00, 17:50 Т/с
«Спецзагiн «Шторм»
12:45, 15:45 Факти. День
13:20 Х/ф «Без
компромiсiв»
15:30, 16:10, 21:25 Т/с
«Майор i магiя»
18:45, 21:05 Факти. Вечiр
23:15 Х/ф
«Вiдшкодування збиткiв»
5 КАНАЛ
6:00, 21:40 Час-Time
06:45, 18:45 Мiсцевий час
07:00, 07:30, 08:00, 08:30,

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, 08:10, 21:25 Час
бiзнесу
09:25, 10:10, 11:10,
12:25, 13:15, 14:15,
15:25, 16:15, 17:15, 18:15
Iнформацiйний день
20:00 Час. Пiдсумки дня
22:15 Акцент
23:10 «За Чай.com»
00:00 Час: Важливо
2+2
6:00 Мультфiльми
08:00, 18:30 «Спецкор»
08:30, 19:00 «ДжеДАI»
09:00 «Люстратор»
11:00 «ШОУМУХОСЛОН»
14:20 Т/с «Мисливцi за
релiквiями»
16:10 Х/ф «На одного
менше»
19:20, 20:15 Т/с
«Команда»
21:15 Х/ф «Нокаут»
23:05 Х/ф «Самоволка»
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П’ЯТНИЦЯ, 24 БЕРЕЗНЯ 2017 РОКУ
КАНАЛ 1+1
6:00, 07:00, 08:00, 09:00,
12:00, 16:45, 19:30 ТСН
06:45, 07:10, 08:10, 09:10
«Снiданок з 1+1»
09:30 «Чотири весiлля»
10:55, 12:20 «Мiняю
жiнку - 6»
12:50, 13:50 «Мольфар»
14:45, 15:45 «Сiмейнi
мелодрами»
17:15 Т/с «Кохання проти
долi»
20:15 «Розсмiши комiка.
Дiти 2»
21:45 «Вечiрнiй квартал»
23:45 Х/ф «Закони
привабливостi»
UA:ПЕРШИЙ
6:00, 07:00, 08:00, 13:00,
15:00, 21:00 Новини
06:45, 07:45, 08:25
Смакота
09:35 Т/с «Площа Берклi»
10:30, 16:30 Т/с «Лiнiя
захисту»
11:15 Д/ф «Клоун iде на
манеж. М. Яковченко»

12:40, 21:30 Новини.
Спорт
15:20 Вiра. Надiя. Любов
19:00 Новини. Культура
22:40 З перших вуст
23:00 Золотий гусак
23:15 Пiдсумки
ТРК «УКРАїНА»
6:10, 16:10 Т/с «Адвокат»
07:00, 08:00, 09:00, 15:00,
19:00, 23:50 Сьогоднi
07:15, 08:15 Ранок з
Україною
11:30 Реальна мiстика.
Новий сезон
13:30 Т/с «Черговий
лiкар 2»
15:30 Т/с «Черговий
лiкар»
18:00 Т/с «Райське мiсце»
19:45 «Говорить Україна»
21:35 Футбол.
Квалiфiкацiя ЧС-2018.
Хорватiя - Україна
ТОНіС
6:45, 22:00 DW Вiзерунок
дня

07:00, 18:00 «Алло,
лiкарю!»
10:35 «Моднi iсторiї з
Оксаною Новицькою»
11:10 «Будьте здоровi!»
14:00 Оглядач. LIVE
19:00 В гостях у Д.
Гордона. Ю. Кiм
20:05 Щоденники Другої
свiтової вiйни: день за
днем
21:20 «Вiдлуння»
22:15 Х/ф «Шляхетний
венецiанець»
00:20 «Нiч чорних
краваток»
ТЕТ
6:50 М/с «Дорамандрiвниця»
07:40 М/с «Лис Микита»
07:50 М/с «Елвiн i
бурундуки»
09:35 Х/ф «Рам i Лiла»
13:25, 16:50 Казки У Кiно
14:30 Одного разу пiд
Полтавою
14:55 Т/с «Домашнiй
арешт»

20:00 Х/ф «Дiти шпигунiв
2: Острiв утрачених мрiй»
21:50 Х/ф «Агент пiд
прикриттям»
23:25 Х/ф «Як утратити
друзiв i примусити всiх
тебе ненавидiти»

14:00, 19:00, 23:15
«Свiдок»
15:45 Т/с «Морський
патруль»
21:30 Т/с «CSI: Нью-Йорк
- 6»
23:45 Т/с «Елементарно»

СТБ
8:45 Х/ф «Екiпаж»
11:15 Х/ф «Мати й
мачуха»
18:00, 22:00 «ВiкнаНовини»
18:30 Т/с «Коли ми
вдома»
20:00, 22:45 «Холостяк
- 7»

НОВИЙ КАНАЛ
6:43, 08:03 Kids Time
06:45 М/с «Iсторiї Тома i
Джеррi»
08:05 Т/с «Друзi»
14:15 Серця трьох
16:10 Х/ф «Вовки»
18:00 Абзац
19:00 Х/ф «Сутiнки. Сага.
Свiтанок 1»
21:00 Х/ф «Сутiнки. Сага.
Свiтанок 2»
23:10 Х/ф «Яма»

НТН
7:50, 09:00, 19:30 Т/с
«Кулагiн та партнери»
08:30 Ранковий «Свiдок»
10:30, 17:25 Т/с
«Детективи»
12:00 Т/с «Суто англiйськi
вбивства»
13:45, 14:20 Т/с «CSI:
кiберпростiр - 2»

МЕГА
6:00 Бандитська Одеса
07:20 Україна: забута
iсторiя
08:10, 12:50 Правила
життя
10:00, 21:40 Вижити

попри все
10:50, 17:00
Найдивовижнiшi тварини
13:40 Мiстична Україна
15:20 I свiтова:
апокалiпсис
16:10, 20:50 Скарби зi
звалища
18:00, 22:40 Загадки
планети
19:00 Бандитський Київ
23:40 Охоронцi Гiтлера
ТРК «КИїВ»
7:00 «Ранок по-київськи»
09:30 «Київ музика»
13:00, 15:00, 17:00, 19:00,
21:00, 23:00 «СТН»
13:10 «Довiдник дикої
природи»
14:00, 15:10 «Громадська
приймальня»
16:00, 21:25 Т/с
«Королева пiвдня»
17:15 «У центрi уваги»
19:20, 22:15 «Столиця»
20:30 «Незвичайна наука»
22:55 «Українська
Нацiональна Лотерея»

K1
7:40 М/с «Сейлор Мун»
08:00 «Чи знаєте ви,
що...»
08:40 «Мультфiльми»
10:00 «Три сестри»
11:00, 16:20 «Файна
Юкрайна»
12:25 «Орел i Решка.
Шопiнг»
14:20, 20:00 «Орел i
Решка. На краю свiту»
15:20, 21:00 «Орел i
Решка. Ювiлейний 2»
19:00 «Орел i Решка»
22:00 «КВН на БIС»
23:00 «КВН»
ІНТЕР
6:20, 14:20 «Слiдство
вели... з Л. Каневським»
07:00, 08:00, 09:00, 12:00,
17:40 Новини
07:10, 08:10 «Ранок з
IНТЕРом»
09:20 «Давай
одружимося»
11:00, 12:25 Т/с «Заради
кохання я все зможу!»

15:50, 16:45 «Речдок»
18:00 «Стосується
кожного»
20:00 «Подробицi»
21:00 «Чорне дзеркало»
23:00 Х/ф «Рецепт її
молодостi»
ICTV
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:20 Надзвичайнi
новини
11:05 Бiльше нiж правда
11:55, 17:45 Т/с
«Спецзагiн «Шторм»
12:45, 15:45 Факти. День
13:20 Х/ф
«Вiдшкодування збиткiв»
15:30, 16:10 Т/с «Майор
i магiя»
18:45, 21:05 Факти. Вечiр
21:25 Дизель-шоу
23:35 Х/ф «Саботаж»
5 КАНАЛ
6:00, 21:40 Час-Time
06:45, 18:45 Мiсцевий час
07:00, 07:30, 08:00, 08:30,
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, 08:10, 21:25 Час
бiзнесу
09:20, 17:50 Час громади
09:25, 10:10, 11:10,
12:25, 13:15, 14:15,
15:25, 16:15, 17:15, 18:15
Iнформацiйний день
20:00 Час. Пiдсумки дня
22:15 Стоп корупцiї!
23:10 «За Чай.com»
00:00 Час: Важливо
2+2
08:00, 18:30 «Спецкор»
08:30, 19:00 «ДжеДАI»
09:00 Бушидо
11:30 «Нове
Шалене вiдео поукраїнськи»
14:55 Т/с «Мисливцi за
релiквiями»
16:45 Х/ф «Нокаут»
19:20 Х/ф «Самоволка»
21:25 Х/ф «Списаний»
23:00 «Змiшанi
єдиноборства. UFC.»

СУБОТА, 25 БЕРЕЗНЯ 2017 РОКУ
КАНАЛ 1+1
6:00, 19:30 ТСН
06:45 «Грошi»
08:00 «Снiданок.
Вихiдний»
10:00 «Таємний код вiри»
10:50, 23:10 «Свiтське
життя»
11:50 «Одруження
наослiп 3»
13:25 «Голос країни 7»
16:30 «Вечiрнiй квартал»
18:30 «Розсмiши комiка
2017»
21:15 Прем’єра «Вечiрнiй
квартал 2017»
UA:ПЕРШИЙ
6:35 Пiдсумки
07:20 Шеф-кухар країни
08:30, 00:00 Золотий
гусак
09:00 М/с «Книга
джунглiв»
11:00 Фольк-music
12:30 Т/с «Площа Берклi»
16:15 Чоловiчий клуб.
Спорт

17:50 Богатирськi iгри
18:45 Х/ф «Шопен.
Бажання любовi»
21:00 Новини
21:30 Концертна
програма
22:40 Мегалот
23:25 Життєлюб
ТРК «УКРАїНА»
7:00, 15:00, 19:00
Сьогоднi
07:15 Зiрковий шлях
09:30 Х/ф «Руда»
11:20, 15:20 Т/с
«Анжелiка»
17:00, 19:40 Т/с «Щоб
побачити веселку»
21:15 Х/ф «Героїня свого
роману»
23:10 Реальна мiстика
ТОНіС
6:05 Х/ф «Весна»
09:55 «Шеф-кухар
країни» з М. Поплавським
10:35, 20:40 Заклинач
акул

13:35 «Iпостасi спорту»
15:30 «Соцiальний статус:
ваша пенсiя»
16:10 Х/ф «Шляхетний
венецiанець»
18:10 Концерт Н.
Бучинської i Н. Петраша
«Весна прийшла»
21:05 Останнiй шанс
побачити
22:15 Х/ф «Школа
грабiжникiв»
00:10 «Вихiдний, пiсля
опiвночi»
ТЕТ
6:50 М/с «Дорамандрiвниця»
07:40 М/с «Лис Микита»
07:50 М/ф «Як Петрик
П’яточкин слоникiв
рахував»
10:05 М/с «Пригоди
Котигорошка та його
друзiв»
12:00 Х/ф «Чого чекати,
коли чекаєш на дитину»
16:15 Х/ф «Агент пiд

прикриттям»
18:00 Х/ф «Дiти шпигунiв
2: Острiв утрачених мрiй»
19:50 Одного разу пiд
Полтавою
22:00 Одного разу в
Одесi
23:00 Країна У
00:00 Т/с «Отже»
СТБ
8:00 «Караоке на
Майданi»
09:00 «Все буде смачно!»
09:55 «Холостяк - 7»
13:25 «МастерШеф
Дiти - 2»
19:00 «Україна має
талант! Дiти-2»
22:05 Т/с «Коли ми
вдома»
23:40 «Давай поговоримо
про секс 3»
НТН
7:00 Х/ф «Два капiтани»
11:30 «Речовий доказ»
13:50 «Склад злочину»

15:20 Т/с «Детективи»
19:00 «Свiдок»
19:30 Х/ф «Висота»
21:15 Х/ф «Клин клином»
23:00 Т/с «Чорнi вiтрила»
НОВИЙ КАНАЛ
7:09 Kids Time
07:10 Ревiзор Спешл
09:05 Таємний агент
10:10 Таємний агент.
Пост-шоу
12:10 Вiд пацанки до
панянки
16:20 М/ф «Шрек
назавжди»
18:00 Х/ф «Дивергент»
21:00 Х/ф «Iнсургент»
23:10 Х/ф «Фiлософи:
Урок виживання»
МЕГА
6:00 Бандитський Київ
07:20 Прихована
реальнiсть
09:00, 19:30 У пошуках
iстини
10:40 Охоронцi Гiтлера

12:30, 21:10 Дивовинаходи
14:20 Загадки планети
16:20 Морськi парки
18:20 Нашi
23:50 Аджимушкай.
Пiдземелля смертi
ТРК «КИїВ»
8:00 «Ранок по-київськи»
14:00 «Прогулянки
мiстом»
14:50 «Самопомiч.
Країна»
15:10 «Українська пiсня
року»
16:50 «Паспортний стiл»
17:00, 19:00, 21:00, 23:15
«СТН»
17:15 Х/ф «Втратити та
знайти»
19:20 «Столиця.
Пiдсумки»
20:30 «Життєвi iсторiї»
21:25 Х/ф «Бехзат: я
поховав своє серце»
23:10 «Українська
Нацiональна Лотерея»

K1
6:00 «Спецiя»
07:40 М/с «Сейлор Мун»
08:00 «Чи знаєте ви,
що...»
08:40 «Мультфiльми»
11:45 Т/с «H2O: Просто
додай води»
13:10 Х/ф «ФанфанТюльпан»
15:00, 19:00 «Орел i
Решка. Ювiлейний сезон»
18:00 «Навколо М»
00:00 Т/с «Сонна
Лощина»
ІНТЕР
6:00, 20:00 «Подробицi»
06:55 Мультфiльм
07:15 Х/ф «На Вас чекає
громадянка Никанорова»
09:00 «Україна вражає»
10:00 Док.проект «Бомби,
якi пiдiрвали свiт»
10:45 Х/ф «Вокзал для
двох»
13:50, 20:30 Т/с «Одну

тебе кохаю»
22:30 Х/ф «Кохати не
можна забути»
ICTV
7:00 Дивитись усiм!
08:55 Я зняв! Прем’єра
09:50 Дизель-шоу.
Дайджест
12:45 Факти. День
13:00 Т/с «На трьох»
13:25 Х/ф «Ясон та
аргонавти»
17:00 Х/ф «Еон Флакс»
18:45 Факти. Вечiр
19:15 Надзвичайнi
новини. Пiдсумки
20:05 Х/ф «Джi Ай Джо.
Атака кобри»
22:20 Х/ф «Джi Ай Джо.
Атака кобри-2»
5 КАНАЛ
7:00, 08:00, 09:00, 10:00,
11:00, 12:00, 13:00, 14:00,
15:00, 16:00, 17:00, 18:00,
19:00, 20:00, 22:00, 00:00
Час новин

12:15 Сiмейнi зустрiчi
12:35 Прес-конференцiя
щодо ситуацiї у зонi АТО
16:30 Особливий погляд
18:15 Фактор безпеки
19:25 Машина часу (В.
Чорновiл)
21:00 Велика полiтика
21:30 Час: Важливо
22:30 Документальний
проект «Вiддiл кадрiв»
23:25 Машина часу
2+2
6:00 Мультфiльми
08:00 «Нове Шалене
вiдео по-українськи»
13:05 Х/ф «Пекельний
смерч»
14:50 Х/ф «Списаний»
16:15 Х/ф «У пошуках
скарбiв нiбелунгiв»
18:50 Х/ф «У пошуках
бурштинової кiмнати»
21:00 Х/ф «Зубастий
торнадо 3»
22:50 Х/ф «Литовське
весiлля»

НЕДIЛЯ, 26 БЕРЕЗНЯ 2017 РОКУ
КАНАЛ 1+1
7:00 «Українськi сенсацiї»
08:00 «Снiданок.
Вихiдний»
09:40 Марiччин кiнозал.
Мультфiльм «Маша i
ведмiдь»
09:50 ТСН
10:50, 12:00 «Свiт
навиворiт - 3: Танзанiя»
13:25, 14:30 «Свiт
навиворiт - 4: В’єтнам»
15:35 Т/с «Життя пiсля
життя»
19:30«ТСН-Тиждень»
21:00 «Голос країни 7»
23:30 «VIVA! Найкрасивiшi
2017»
UA:ПЕРШИЙ
7:05, 23:30 Золотий гусак
09:00 Воїни миру. Рустам
Хамраєв
09:35 Х/ф «Хоча зi мною
нiхто не йде»
12:35 Х/ф «Кохання. Це
слово iз семи букв»

14:35 Фольк-music
16:30 Т/с «На межi. Група
«Антитерор»
21:00 Новини
21:50 Що там з
Євробаченням?
22:20 Д/ф «М. Левитська.
Театральний роман»
23:20 Територiя закону
ТРК «УКРАїНА»
07:40 Зiрковий шлях
09:30 Х/ф «Героїня свого
роману»
11:20 Т/с «Анжелiка»
16:45, 20:00 Т/с «Сонячне
затемнення»
19:00 Подiї тижня з О.
Панютою
21:20 Т/с «Щоб побачити
веселку»
ТОНіС
6:05 Х/ф «Школа
грабiжникiв»
09:55 Останнiй шанс
побачити

14:00 Баскетбол.
Суперлiга. «Днiпро»
«Запорiжжя»
16:50 «Соцiальний статус:
ваша пенсiя»
18:05 «Трускавецька
Фiєста»
20:35 «Свiтськi хронiки»
21:05 «Шеф-кухар
країни» з М. Поплавським
21:40 Євромакс
22:10 Х/ф «Школа
грабiжникiв-2»
00:00 «Нiч чорних
краваток»
ТЕТ
7:15 М/с «Дорамандрiвниця»
08:00 Мультмiкс
09:15 М/с «Шаленi
кролики. Вторгнення»
10:55 М/с «Пригоди
Котигорошка та його
друзiв»
12:00 М/ф «Тiтоф»
13:40 Х/ф «Чого чекати,

Куплю роги лося, оленя —
до 100 грн за 1 кг.
Тел: (096) 676-23-34
Гаражному кооперативу «Екран» потрібен ЕЛЕКТРИК.
З/п — 1 600 грн.
Тел: (067) 395-82-07
В гаражному кооперативі «Екран»
відбудуться ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ 01 квітня об 10:00.
Правління

Вишгородське МКП «Водоканал»
запрошує на роботу чоловіків
за спеціальностями:

— слюсар аварійновідновлювальних робіт;
— машиніст екскаватора;
— лаборант.
Довідки за тел: (04596) 23-354

коли чекаєш на дитину»
17:45 Казки У Кiно
22:00 Одного разу в
Одесi
23:00 Розсмiши комiка
00:00 Т/с «Отже»
СТБ
09:00 «Все буде смачно!»
09:55 «Караоке на
Майданi»
11:10 «Україна має
талант! Дiти-2»
14:20 Х/ф «За двома
зайцями»
16:00, 23:15 «Я
соромлюсь свого тiла 4»
18:00, 22:15 «Слiдство
ведуть екстрасенси»
21:00 «Один за всiх»
НТН
8:55 Т/с «Дiти Арбата»
13:40 Х/ф «Висота»
15:15 Х/ф «Добре
сидимо!»
16:45 «Легенди карного

КУПЛЮ
БУДИНОК
у с. Демидів,
для себе.
Тел:
(050)
380-29-28

ХІМЧИСТКА
всіх видів одягу
та текстилю.
РЕМОНТ
ОДЯГУ.
ФАРБУВАННЯ
шкіри і хутра.
РЕСТАВРАЦІЯ
подушок,
ковдр і перин.
м. Вишгород,
пров.
Квітневий, 1
(район ринку)
Тел:
(050) 823-34-58,
(097) 614-56-47

розшуку»
19:00 Т/с «Одного разу в
Ростовi»
22:40 Т/с «Чорнi вiтрила»
НОВИЙ КАНАЛ
08:50 Х/ф «Сутiнки. Сага.
Новолуння»
11:15 Х/ф «Сутiнки. Сага.
Затемнення»
13:40 Х/ф «Дивергент»
16:35 Х/ф «Iнсургент»
18:45 Х/ф «Дивергент,
частина 3: Вiддана»
21:00 Х/ф «Макс Стiл»
22:50 Х/ф «Трикутник»
МЕГА
6:00 Бандитська Одеса
07:20, 23:50 Прихована
реальнiсть
09:00, 19:30 У пошуках
iстини
10:40 Охоронцi Гiтлера
12:30, 21:10 Дивовинаходи
14:20 Загадки планети

16:20 Морськi парки
18:20 Нашi
ТРК «КИїВ»
8:00 «Ранок по-київськи»
10:30 «Шеф-кухар
країни»
14:45 «Українець М.
Поплавський у Варшавi»
15:10 Х/ф «Втратити та
знайти»
16:50 Х/ф «Бехзат: я
поховав своє серце»
18:45 Х/ф «Джобс:
iмперiя спокуси»
21:00 «СТН-тижневик»
21:30 «СТН-спорттижневик»
21:50 Х/ф «Артур
Ньюман»
23:35 «Українська
Нацiональна Лотерея»
K1
7:40 М/с «Сейлор Мун»
08:00 «Чи знаєте ви,
що...»

Запрошуємо на роботу ДИСПЕТЧЕРА.
Місце роботи: м. Вишгород,
графік роботи: 08:00-17:00, пн-пт, з/п — 6 000 грн.
Тел: 050 010-41-04, Ірина
Запрошуємо на роботу ВАНТАЖНИКА.
Місце роботи: м Вишгород,
графік роботи: 08:00-17:00, пн-пт, з/п — 4 500.
Тел: 050 010-41-04, Ірина
Запрошуємо на роботу КАРТОНАЖНИКА.
Місце роботи: м Вишгород,
графік роботи: 08:00-17:00, пн-пт, з/п — 5 000 грн.
Тел: 050 010-41-04, Ірина
ВЕСНЯНІ ЗНИЖКИ на роботи + матеріали до 25%.
ПОКРІВЕЛЬНІ РОБОТИ під ключ. Мансардні дахи, кроквяні
системи. М’яка покрівля, метал, Бітумна, полімерна, керамічна черепиця. УТЕПЛЕННЯ, ОБЛИЦЮВАННЯ будинків, квартир. Сайдинг, фактурна штукатурка, короїд, термопанелі. Доставка матеріалів: (096) 972-15-14, (066) 839-34-83
ЗНИЖКИ на роботи + матеріали до 20.03 до 25%.
РЕМОНТИ квартир, будинків, балконів. Перепланування, підвісні стелі, гіпсокартон. Опалення, тепла підлога, водопровід,
каналізація, електрика і т.д. БУДІВНИЦТВО — будинки, лазні,
прибудови, гаражі, павільйони. Навіси, альтанки, ворота, паркани. Доставка матеріалів: (096) 972-15-14, (066) 839-34-83

Мешканці району, області, м. Києва тощо, підприємства та організації можуть передплатити газету у будьякому відленні поштового зв’язку. Індекс газети «Вишгород» у Каталозі місцевих періодичних видань 40007.

08:40 «Мультфiльми»
09:45 Т/с «H2O: Просто
додай води»
11:10 Х/ф «ФанфанТюльпан»
13:00 «Навколо М»
14:00 «Орел i Решка.
Ювiлейний сезон»
22:00 Х/ф «Наречена з
того свiту»
23:50 «КВН»
ІНТЕР
6:15 Х/ф «Рецепт її
молодостi»
08:00 «уДачний проект»
09:00 «Готуємо разом»
10:00 «Орел i решка. Рай
i пекло»
11:00 «Орел i решка.
Перезавантаження»
12:00 Х/ф «Кохати не
можна забути»
13:50, 21:30 Т/с «Одну
тебе кохаю»
20:00 «Подробицi тижня»
23:40 Х/ф «Вокзал для

двох»
ICTV
7:10 Т/с «Вiддiл 44»
10:50, 13:00 Х/ф «Ясон та
аргонавти»
12:45 Факти. День
14:25 Х/ф «Джi Ай Джо.
Атака кобри»
16:45 Х/ф «Джi Ай Джо.
Атака кобри-2»
18:45 Факти тижня. 100
хвилин
20:30 Х/ф «Джек Ричер»
23:05 Х/ф «Джек Райан.
Теорiя хаосу»
5 КАНАЛ
6:00, 09:30 Час: Важливо
06:15, 21:00 Час:
пiдсумки тижня з В.
Гайдукевичем
06:25, 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, 20:00, 22:00, 00:00
Час новин
12:40 Прес-конференцiя
щодо ситуацiї у зонi АТО
13:10 Модне здоров’я
19:25 Невигаданi iсторiї
20:05 Машина часу (В.
Чорновiл)
22:30 Док. проект «Вiддiл
кадрiв»
23:35 Машина часу
2+2
6:00 Мультфiльми
08:00 «Нове Шалене
вiдео по-українськи»
08:30 «Роби бiзнес»
09:00 Бушидо
12:00 Х/ф «У пошуках
скарбiв нiбелунгiв»
14:20 Х/ф «У пошуках
бурштинової кiмнати»
16:45 Х/ф «Волл-стрiт»
19:05 Х/ф «Ведмежатник»
21:30 ПРОФУТБОЛ
23:15 «Змiшанi
єдиноборства. UFC.»

Товариству з обмеженою відповідальністю
«Карат-Ліфткомплект» на постійну роботу потрібні:
— оператори верстатів з ЧПК;
— газоелектрозварювальники;
— електрослюсар;
— слюсар-ремонтник.
Заробітна плата — від 8 000 грн.
Звертатись за адресою:
м. Вишгород, вул. Н. Шолуденка, 19.
Тел: (044) 579-23-36, (04596) 22-457

Потрібний продавець.
Зарплата за 2 тижні —
4 000-5 000 грн.
Тел: (098) 341-97-50
P. S.

Якщо людина позбавлена
гумору, значить — було за що

У Вишгороді відділ передплати Центру поштового зв’язку №10 (пл. Т. Шевченка, 2) працює:
понеділок — п’ятниця, з 8:30 до12: 30 і з 13:30 до 17:30. Тел: (04596) 54-349
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Вишгород

Міжнародний культурно-просвітницький проект
Влас. інф.
ФОТО — Ольга ДУМАНСЬКА, спеціально для «Вишгорода»

«Нас єднає Шевченкова слово» — під такою назвою вже третій
рік поспіль у Національному музеї Тараса Шевченка в Києві проходить унікальний міжнародний культурно-просвітницький проект.
Із самого початку його підтримали понад два десятки посольств і
представництв держав світу в Україні.
Три роки тому започаткували читання творів Шевченка різними
мовами. Шевченків «Заповіт», як відомо, перекладено на 124 мови
народів світу. У Києві вперше пролунали переклади малайзіською,
індонезійською та японською. Посли понад 40 установ представляли
літературних геніїв своїх держав.
10 березня ц. р. у Національному музею Тараса Шевченка (генеральний директор Дмитро Стус) сім Повноважних і надзвичайних Послів (зокрема, Білорусі, Індії, Македонії, Мексики, Пакистану, Польщі)
та представники майже двох десятків дипломатичних установ читали
визначні твори своїх країн, які стали для них такими ж знаковими, як
Шевченковий «Заповіт» для України. Це була своєрідна галерея знакових особистостей, які відіграли особливу роль у формуванні самосвідомості народів і націй.
Під час урочистої церемонії було презентовано найбільший «Кобзар» у світі (висота макету з обкладинкою — 2 м 10 см, ширина — 1 м
45 см; шість сторінок із творами Тараса «Мені 13 минало», «Заповіт»
і «Реве та стогне Дніпр широкий»), підготовлений видавництвом «Самміт-книга» (директор Іван Степурін).
У конференц-залі, окрім дипломатів, було чимало відомих осіб
– представників державних установ України, артистів, телеведучих,
громадських діячів, увагу яких привернув також присвячений 85-річчю з дня створення Київської області міжмузейний проект – експозиція
«Шевченко і Київщина». Його підготували Державний архів Київськоі
області, Національний історико-етнографічний заповідник «Переяслав», музей «Флігель Тараса Шевченка» (м. Яготин) та Вишгородський
історико-культурний заповідник (ВІКЗ).
Куратор і автор міжнародного культурно-просвітницького проекту
«Нас єднає Шевченкове слово» – директор ВІКЗ, к. і. н. Влада Литовченко – нагадала про флеш-моб «Київщина читає Шевченка вголос»
(відеоролик у кількох форматах вже розійшовся соцмережами) та
ознайомила присутніх із програмою збереження історичної спадщини, за якою працює Вишгородський історико-культурний заповідник. В
експозиції, розміщеній у конференц-залі Національного музею Тараса
Шевченка, були представлені, зокрема, список ікони Вишгородської
Богородиці (Х ст.), журнал «Український інженер» із статтею Сікорського про Шевченка-гравера, автентичний одяг мешканців Київського По-

Вітання
Щиро вітаємо з днем народження
завідуючу ДНЗ «Ластівка»
Галину Петрівну ЛИТВИНЕНКО!
Від усього серця Вам бажаєм
Здоров’я, затишку, тепла!
Хай гарний настрій розквітає,
Щоб в серці молодість жила.
Бажаєм Вам снаги і сили,
Щоб був щасливим кожен день,
Щоб до 100 років Ви раділи
Вітанням люблячих людей.
Хай постійний успіх, радість і достаток
Сипляться на Вас, немов вишневий цвіт,
Хай життєвий досвід творить з буднів свята,
А Господь дарує довгих-довгих літ.
З повагою
колектив «Ластівки»
17 березня відзначила ювілей наша подруга
Валентина Іванівна ГРЕБІНИК.
Шановна ювілярко!
Ми з ювілеєм Вас вітаєм!
Щоб стільки ж раз весна цвіла!
Назавжди щиро Вам бажаєм
Здоров’я, щастя і добра!
Нехай душа ніколи не старіє,
На білій скатертині
будуть хліб і сіль,
Своїм теплом хай сонечко зігріє
І привітання линуть звідусіль!
Друзі

З днем народження щиро вітаємо
директора КП ЖКГ Миколу Степановича ЛИСЮКА.
Шановний імениннику!
Нехай в житті все буде, що потрібно,
Без чого не складається життя:
Кохання, щастя, вірні друзі
І вічно юна, нестаріюча душа.
Бажаєм успіхів великих у роботі
Й побільше творчих Вам натхнень.
Нехай минають завжди всі турботи,
І хай приносить радість кожний день.
Віктор ПОЛІЩУК та співробітники

лісся (XVIII-XIX ст.ст.)
«Сьогодні лунала наймилозвучніша із мов – мова літературної дипломатії, – підкреслила Влада Литовченко. – Представники різних країн, натхненні творчістю Кобзаря, читали філософські закодовані послання для
нащадків. Шевченкове ж слово завжди буде актуальним не лише для українців, це патріотичний гімн всього людства».
Організатори цьогорічних заходів у рамках міжнародного проекту
«Нас єднає Шевченкове слово» – Національний музей Тараса Шевченка та
Вишгородський історико-культурний заповідник за підтримки Міністерства
культури України, Київської обласної ради, Київської обласної державної
адміністрації та Управління культури, національностей та релігій КОДА.
Більше фото див. на сайті газети «Вишгород»

Нас єднає Шевченкове слово

З ювілеєм!
Шановному директору
ТОВ «Житлошляхбуд»
Олексію Івановичу БІЛОМУ —
60 років!
Шановний ювіляре!
Для нас Ви завжди були
і є взірцем добропорядності й
людяності. На Вашому обличчі
віддзеркалюється совість
і чесніть, у
складну годину Ви завжди
приходите
на
допомогу,
подаєте
міцну руку і
позбавляєте друзів від тривог
і невдач. Батьки наділили Вас
душею, що відчуває в людях тільки хороше і ніколи не
втрачає віру, всепрощаючим
серцем, пам’яттю, що забуває
погане.
Бажаємо, друже, здоров’я
і довголіття, щастя, радості,
добра, великої любові, сімейного затишку та незгасної
енергії.
Володимир ЛІСОГОР,
голова ГО
«Вишгород — наш дім»

Магазину дверей (м. Вишгород) потрібен ПРОДАВЕЦЬ.
Зручний графік роботи, оплата праці — договірна (ставка + премії).
Тел: (050) 014-19-11

З Днем працівників житловокомунального господарства і побутового обслуговування населення
щиро вітаю КП «Управляюча компанія» та КП «Благоустрій»!
Нещодавно створені комунальні підприємства вдосконалюються,
впроваджують інноваційний підхід та
задають активний темп у роботі. Ваше добросовісне
ставлення до своїх обов’язків і оперативність заслуговують на повагу. Бажаю не збавляти, а тільки нарощувати оберти. Звісно, попереду ще багато роботи, але впевнений, що ваше відповідальне ставлення
до справи стане запорукою успішного розвитку житлово-комунального господарства нашого міста!
Дякую за вашу важку і водночас таку важливу
працю по забезпеченню життєдіяльності Вишгорода! Бажаю вам благополуччя, професійних досягнень та звершень на користь міської громади! Процвітання вам і вашим родинам! Нехай кожен день
дарує вам віру в добро, надію на кращі часи та любов
до рідного міста!
Сергій ЖАДАН, депутат Вишгородської міської ради

У дитячий садочок запрошуємо
на роботу: КУХАРЯ,
ВИХОВАТЕЛЯ, ПОМІЧНИКА
ВИХОВАТЕЛЯ.
Гідна заробітна плата.
Тeл: (093) 452-60-22

ДНІПРОВСЬКЕ БАСЕЙНОВЕ УПРАВЛІННЯ
ВОДНИХ РЕСУРСІВ ЗАПРОШУЄ НА РОБОТУ:
— заступника начальника
відділу експлуатації гідротехнічних споруд;
— інженера-гідротехніка;
— машиніста екскаватора;
— машиніста крана автомо-

більного 1 класу;
— водія автотранспортних засобів 1 класу;
— геодезиста;
— гідробіолога;
— хіміка-аналітика.

Офіційне працевлаштування.
За довідками звертатись: 07300, Київська обл., м. Вишгород,
вул. Київська, 10-в, тел: (04596) 5-41-31, відділ управління персоналом

Будівельні паспорти.
Повідомлення про початок
виконання будівельних робіт.
Технічні паспорти.
Декларації про готовність до експлуатації об'єкта.
Розробка проектів будівництва та реконструкції.
Та багато інших послуг у будівельній сфері!

ТОВ
«АЛТАНА»
БТІ

м. Вишгород, вул. Ю. Кургузова, 6-а, офіс 205.
Тел: (096) 585-52-46; (04596) 22-131

Купуй органічне

Натуральна косметика
за помірними цінами
Завітайте в наш фірмовий магазин «Каприз» за
адресою: м. Вишгород, вул. Б. Хмельницького, 2
(сьомий магазин, приміщення колишньої аптеки).
У магазині представлена продукція виробників
косметики Вишгородського р-ну: фабрики «Комбі» та
Фармацевтичного науково-дослідницького центру
«Альянс краси»;

КАНЦТОВАРИ, КНИГИ ТА БЛАНКИ
ДЛЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО
ОБЛІКУ. ЛАМІНУВАННЯ.
КСЕРОКОПІЯ.
ВЕЛИКИЙ АСОРТИМЕНТ
ДИТЯЧОЇ ЛІТЕРАТУРИ.
ОРИГІНАЛЬНІ ІГРАШКИ.
Графік роботи:
з 9:00 до 19:00 без вихідних.
Ми знаходимось за адресою:
м. Вишгород, пл. Т. Шевченка, 3

Вітання ювілярам
12 березня відзначає 95-річний
ювілей Людмила Миколаївна
ЄВСТИГНЄЄВА, а 17 березня – своє 90-річчя Олександр
Пилипович КРАВЧЕНКО —
ветерани Великої Вітчизняної
війни.
Щиро вітаємо! Зичимо мирного неба, міцного здоров’я,
бадьорого настрою, тепла і затишку в родинах.
Вишгородська
міська рада ветеранів

продукція Харківської парфумерної фабрики;
білоруська косметика та побутова хімія.
Працюємо з 10:00 до 19:00 (обідня перерва з 14:00
до 15:00)
У суботу – з 10:00 до 15:00.
Неділя – вихідний.
Тел: (066) 522-30-87

Виробниче
підприємство оголошує
набір роздільників
брухту та відходів
металу (чоловіки).
Місце роботи —
м. Вишгород («Карат»),
графік роботи: пн-пт,
з/п — від 5 000 грн.
Тел: (04596) 25-271,
25-272

