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Інститут політичної освіти — місцевому самоврядуванню

Вітання

Козацькому роду
нема переводу

Тетяна БРАЖНІКОВА,
секретар/депутат Вишгородської міської ради
ФОТО — архів авторки, спеціально для «Вишгорода»

Минулого тижня ми із депутатом міськради
Інною Василівною Шубко брали участь у курсі навчання для депутатів місцевих рад «Від загального
до конкретного. Гендерні аспекти» в рамках програми «Місцеве самоврядування. Крок до ефективності». Цей проект реалізується Інститутом політичної освіти у партнерстві з Представництвом
Фонду Конрада Аденауера в Україні.
Для участі у семінарі ми пройшли відбірковий конкурс і вибороли це право серед численних представників місцевих громад
України.
Організація роботи семінару, теми (зокрема, останні зміни у законодавстві стосовно місцевого самоврядування, врахування потреб
жінок і чоловіків на рівні прийняття рішення), добір лекторів та актуальність викладеного були на найвищому фаховому рівні. Із 30-ма
жінками-депутатами з усієї України ділились своїми знаннями та досвідом 10 відомих експертів-викладачів, координаторів багатьох суспільних проектів.
Говорили про гендерні проблеми та врахування потреб різних категорій населення при прийнятті рішень. Зокрема, про необхідність
врахування гендерних особливостей і те, що дрібниць у життєдіяльності людини не буває. Починаючи з оптимальної ширини сходів у
транспорті, лікарні, висоти лавок у парку, ширини смуг для візків і
кутів пандусів, висоти поручнів у тролейбусах і автобусах, до яких
легко дотягнутися пасажирам різного зросту, до врахування потреб
громадян різних вікових категорій та соціальних груп в об’єктах соціальної інфраструктури.
Дискутували на тему «Жінки у політиці — це добре?». Висловлювали думки, що жінки більш соціально відповідальні, стресостійкі та,
як правило, переносять ці якості із родини на роботу. Жінки ширше
лобіюють соціальні питання на всіх рівнях, вони комунікабельні та ди-
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Нічого для нас без нас
пломатичні, віддають перевагу домовленостям, а не
конфліктам.
Що вже й казати про те, що у розвинутих країнах
міністри оборони-жінки — це своєрідна запорука стабільності і миру!..
Габріеле Бауманн, керівник Представництва
Фонду Конрада Аденауера в Україні, прочитала нам
лекцію «Жінки в політиці. Погляд з Німеччини». Це,
власне, була жива розмова у формі діалогу, із запитаннями і відповідями. От, скажімо, у Верховній Раді
незалежної України сьогодні лише 12 % депутатів-жінок — тоді як у розвинених країнах в середньому 26
%. Не краща ситуація і в місцевому самоврядуванні.
Між тим, саме до місцевих рад люди звертаються по
вирішення своїх першочергових питань.
За результатами інтерактивної гри «Жінки у політиці. Перешкоди і переваги: стратегія розширення»
учасники семінару підтримали ініціативу законодавчого закріплення не просто квоти (не менше 30 %) жінок у виборчому списку, а й встановлення таких квот

Офіційно

у його прохідній частині.
Експерт Інституту політичної освіти Андрій Осіпов докладно ознайомив нас із роботою депутатів у
постійних комісіях, правами та статусом депутатів і
презентував книгу «Чого не знає депутат», у якій є
низка практичних порад, як ефективно застосовувати
ці права на благо своїх виборців. Як секретар ради
обов’язково розішлю скан книги колегам-депутатам
для ознайомлення та застосування.
За три насичені дні ми з Інною Василівною Шубко отримали чимало контактів і тепер спілкуємось у
вайбер-групі з учасниками семінару, радимось і обмінюємось досвідом. Участь у такому навчанні та
практичному спілкуванні є запорукою результативної
роботи, адже дозволяє підтримувати себе в інтелектуальній та професійній формі, навчатися й удосконалюватись.
Можна впевнено сказати, що повернулися із цього тренінгу ми іншими, набули досвіду і об’єдналися у
спільному баченні вирішення актуальних питань.

26 березня
наше суспільство відзначає
День
Національної гвардії
України — елітного підрозділу, що входить
до системи Міністерства внутрішніх справ, і третю річницю
з того дня, як добровольці і
патріоти стали на захисті національної безпеки, прав, свобод
і законних інтересів громадян,
суспільства і держави від злочинних та інших протиправних
посягань.
У цей день ми вітаємо
гвардійців та їхні родини, зичимо незламного козацького
духу, здоров’я й витривалості
та Божого благословення на
шляхетну справу оборони українського народу й української
державності.
Міський голова
Олексій МОМОТ,
секретар ради
Тетяна БРАЖНІКОВА,
міська рада, міськвиконком,
редакція газети «Вишгород»

Про скликання чергової ХХІІ сесії Вишгородської міської ради VIІ скликання

Розпорядження від 20 березня 2017 року № 33
Керуючись ч. 4, ч. 10 ст. 46, ст. 47 Закону
України «Про місцеве самоврядування в Україні», скликати ХХІІ сесію Вишгородської міської
ради VІІ скликання:
1. Призначити пленарне засідання 30 березня 2017 року о 10:00 у залі засідань адмінбудинку, пл. Т. Шевченка, 1 з таким порядком денним:
1. Про внесення змін до рішення Вишгородської міської ради № 1/2 від 12.11.2015 р. «Про
утворення постійних комісій ради, затвердження
їх складу та обрання голів комісій».
2. Про внесення змін до рішення Вишгородської міської ради від 23.12.2016 р. № 19/3 «Про
Вишгородський міський бюджет на 2017 рік».
3. Про надання дозволу на списання основних засобів.
4. Про звернення до Президента України, Голови Верховної Ради України та Прем’єр-міністра

України про недопущення скасування мораторію
на продаж сільськогосподарської землі.
5. Про звернення до Президента України,
Голови Верховної Ради України та Прем’єрміністра України.
6. Про внесення змін до рішення Вишгородської міської ради № 17/28 від 17.10.2016 року.
7. Про внесення змін до рішення Вишгородської міської ради № 17/57 від 17.10.2016 року.
8. Про внесення змін до рішення № 12/24 від
07.07.2016 року.
9. Про затвердження нової редакції Статуту
комунального підприємства «Управління з розвитку фізичної культури та спорту Вишгородської міської ради»
10. Про затвердження Статуту комунального підприємства Вишгородської міської ради
«Редакція газети Вишгород» у новій редакції.
11. Про прийняття у комунальну власність
об’єктів інженерної інфраструктури.

12. Про затвердження комплексної схеми
розміщення тимчасових споруд торгівельного,
побутового, соціально-культурного чи іншого
призначення для провадження підприємницької
діяльності у м. Вишгороді.
13. Про затвердження технічної документації
по інвентаризації земельних ділянок.
14. Про продовження (поновлення) дії договору оренди ФОП Мельниченко Д.Ю.
15. Про внесення змін до договору оренди
земельної ділянки (ТОВ «Видавнича група «Сьогодні»).
16. Про внесення змін до договору оренди
земельної ділянки (гр. Ганноченко О.).
17. Про внесення змін до договору оренди
земельної ділянки щодо ставки орендної плати
(ПП Медведь АВТО ТРАНС)
18. Про розірвання договору оренди № 200
від 27.06.2006 року.
Далі — на стор. 3

Громадські обговорення

Ярмарок до 85-річчя
Київської області
25 березня (субота) з 8:00 до 17:00 на просп. І.
Мазепи — сільськогосподарський ярмарок (з метою належного забезпечення і задоволення потреб
населення продуктами харчування сільськогосподарського виробництва за доступними цінами та з нагоди
85-річчя Київської області). Рух транспорту по просп. І.
Мазепи на цей час обмежено. (Наступний ярмарок —
13 травня. Див. оголошення).

Вшановуємо
Національну гвардію
26 березня (неділя) із 10:00 до 11:00 на просп.
І. Мазепи — урочиста військова хода на відзначення 3-ї річниці з Дня створення Національної гвардії
України, пропагування військової служби, військовопатріотичного виховання молоді, підвищення іміджу
Національної гвардії України, українського війська та
міста Вишгорода.
На цей час автотранспортний рух по просп. І.
Мазепи обмежено. Відповідає за дотримання правопорядку та безпеку учасників заходу командир військової частини 3027.

Про ініціювання добровільного
об’єднання територіальних
громад сіл, селищ, міст
Розпорядження від 21 березня 2017 року № 39
Відповідно до частин 1, 2 статті 5 Закону України «Про добровільне
об’єднання територіальних громад», статей 42, 59 Закону України «Про
місцеве самоврядування в Україні»:
1. Ініціюю добровільне об’єднання територіальних громад сіл Хотянівської сільської ради (села Хотянівка та Осещина), Лебедівської
сільської ради (село Лебедівка), Новосілківської сільської ради (село
Новосілки), Нижчедубечанської сільської ради (село Нижча Дубечня),
Вищедубечанської сільської ради (село Вища Дубечня), Пірнівської сільської ради (село Пірнове), Воропаївської сільської ради (село Воропаїв),
Жукинської сільської ради (села Жукин та Ровжі), Сувидівська сільська
рада (села Сувид та Боденьки), Новопетрівської сільської ради (село
Нові Петрівці), Старопетрівської сільської ради (село Старі Петрівці), Лютізької сільської ради (с. Лютіж) у Вишгородську об’єднану територіальну
громаду з адміністративним центром у місті Вишгороді.
2. Провести громадське обговорення щодо можливого добровільного об’єднання територіальних громад протягом 30 днів з дня прийняття
цього розпорядження.
3. Включити до порядку денного ХХІІ сесії VII скликання Вишгородської міської ради питання про добровільне об’єднання територіальних
Далі — на стор. 3

Відповідальний за розповсюдження газети «Вишгород» — Олексій, тел: 063-63-66-387
Офіційний сайт міськради: vyshgorod-rada.gov.ua

Електронна адреса газети «Вишгород»: ngvyshgorod@ukr.net
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25 березня

Соціальне
страхування

Нещасним
випадкам
можна і треба
запобігти
28 квітня –
Всесвітній день
охорони праці
Сергій ПІСКУН, начальник
відділення виконавчої дирекції
Фонду соціального страхування
від нещасних випадків на
виробництві та професійних
захворювань України у
Вишгородському районі
Київської області

Суспільство

2017 року

Щиро вітаю!

Призов 1 квітня – 31 травня 2017 р.

До армії — кроком руш!
Микола ПРИБОРА,
військовий комісар Вишгородського
районного військового комісаріату, полковник
На підставі Закону України «Про військовий
обов’язок і військову службу» та Указу Президента України від 24 лютого 2017 року № 44/2017
«Про звільнення в запас військовослужбовців
строкової служби, строки проведення чергових
призовів та чергові призови громадян України
на строкову військову службу у 2017 році» з 01
квітня по 31 травня 2017 року проводиться призов громадян на строкову військову службу.
Усі громадяни України чоловічої статі, які до
дня відправлення у військові частини досягли 20 років, та старші особи, які не досягли 27-річного віку
і не мають права на звільнення або відстрочку від
призову на строкову військову службу, зобов’язані

Громадянське
суспільство

У рамках Суспільно-політичного Республіканського руху створено Інститут права та суспільства. Про це його засновники повідомили на
прес-конференції, що відбулась минулого тижня
у прес-центрі інформаційного агентства Українських новин.
Заслужені юристи України та відомі громадські

Громада — влада

діячі, екс-судді Конституційного Суду Віктор Шишкін
і Іван Домбровський, сенатор Міжнародного парламенту безпеки і миру, народний депутат України чотирьох скликань Юрій Кармазін і керівник «Української
Координаційної Ради» Андрій Хома презентували
доктрину нової громадської інституції та відповіли на
запитання журналістів, зокрема — щодо своєї готовності надавати правову допомогу з приводу реформування ЗМІ.

«Обіцянка-цяцянка?»

Ольга ДЯЧЕНКО
Не продовжуватиму прислів’я, щоб не образити наївних читачів. Усі, хто відвідує хворих у Вишгородській лікарні, неодноразово скаржилися на
відсутність перил на крутому схилі.
Саме про необхідність обладнати східці для зручності йшлося у матеріалі однієї з місцевих газет. Представницька комісія місцевої влади разом із керівником
лікарні взимку ретельно оглядали виковзаний спуск.
Навіть фото переконливо засвідчувало, що нарешті
компетентні особи звернули увагу на недріб’язкове
питання облаштування зручного підйому до лікарні.
Проте лід розтанув, а з ним — і сподівання коли-небудь побачити обіцяне і зафіксоване знімками.
Отож згадується ще одне прислів’я: «Обіцяного три
роки чекають».
Вишгородська лікарня функціонує багато літ, то
вже ніякі математичні дії не виправдовують байдужість до потреб відвідувачів цього сумного закладу.

У колі друзів

прибути на призовну дільницю за адресою: м.
Вишгород, вул. Ю. Кургузова, 5 у зазначений час
із документами, що вказані в особистих повістках.
Громадяни, які не отримали особистих повісток на
строкову військову службу, зобов’язані прибути
в районний військовий комісаріат 01 квітня 2017
року, маючи при собі документи, які засвідчують
особу.
Призовники, що тимчасово перебувають на
території Вишгородського району, зобов’язані негайно повернутися до місця постійного проживання
та з’явитися у районний військовий комісаріат для
проходження призовної комісії. Громадяни, які ухиляються від призову і не з’являються за повісткою
до військового комісаріату, несуть відповідальність
згідно з чинним законодавством. Керівники підприємств, установ, організацій, кооперативів та
навчально-виховних закладів, незалежно від підпорядкування і форм власності, зобов’язані відкликати призовників із відряджень для забезпечення
своєчасного прибуття їх на призовну дільницю.

Інститут Права та суспільства — український
аналог Венеціанської комісії (експерт)

Влас. інф.

За оцінками Міжнародної організації праці (МОП), щорічно понад 270 млн нещасних випадків
на виробництві ведуть до відсутності на робочому місці більше
трьох днів і близько 160 млн випадків хвороб (без смертельного
наслідку). Щодня в світі в результаті нещасних випадків і захворюваності на виробництві помирають близько 5000 осіб, у рік — від
2 до 2,3 млн осіб.
Характерною особливістю сучасного виробництва в Україні є
шкідливі і небезпечні умови праці.
Така ситуація за короткий час може
призвести до реального дефіциту
трудових ресурсів.
Упродовж майже всього періоду незалежності України рівень виробничого травматизму мав стійку
тенденцію до зниження, але останнім часом почався зворотній процес
і кількість травмованих та загиблих
на виробництві досягла критичної
позначки.
Для запобігання нещасним випадкам на виробництві існують цілі
системи з охорони праці. З урахуванням специфіки того чи іншого
робочого процесу розробляються
відповідні інструкції, приписи, правила з техніки безпеки, вводиться
систематичний інструктаж працівників і всього персоналу, вводиться
в штат інженер по техніці безпеки,
а якщо це не є можливим, то його
функції бере на себе або дублює начальник підрозділу, зміни, майстер
або бригадир. На жаль, це різко
знижує якість контролю за дотриманням техніки безпеки та не може
повністю запобігти людському фактору.
Найчастіше випадки травматизму на виробництві трапляються,
коли знижується увага працівника:
наприкінці робочого дня чи тижня,
рідше — перед обідньою перервою.
Недотримання техніки безпеки
обертається втратою здоров’я та
життя працівників.
Відділення виконавчої дирекції
Фонду соціального страхування від
нещасних випадків на виробництві
та професійних захворювань України у Вишгородському районі Київської області — надійний партнер
та помічник страхувальнику у створенні безпечних умов праці — безоплатно надає практичну допомогу
із запобігання нещасним випадкам
та усунення загрози здоров’ю через
незадовільні умови праці.
По консультації з питань охорони праці для представників підприємств, які зареєстровані на території
Вишгородського району, звертайтеся за телефонами: (04596) 52-083,
(04596) 22-595, (044) 578-22-11. Повідомлення про настання нещасного випадку надавайте цілодобово
на електронну адресу відділення:
vyshgorod_fond@ukr.net
Підвищення рівня культури охорони праці в суспільстві — це запорука збереження здоров’я та життя
працівників. Дотримуйтесь правил з
охорони праці!

Вишгород

Від редакції. Як відомо, Вишгородська центральна районна лікарня відноситься до компетенції
Вишгородської районної ради. У зв’язку з численними
зверненнями мешканців міста щодо облаштування
перил на східцях крутого схилу депутати міської ради
Тетяна Бражнікова і Володимир Лісогор звернулись
до голови районної ради Ростислава Кириченка з
цього питання.
Ростислав Кириченко організував спільну виїзну
нараду з метою ознайомлення із зазначеною проблемою. Як наголосив головний лікар Вишгородської
ЦРЛ Іван Клюзко, Комунальний заклад районної ради
«Вишгородська ЦРЛ» вже звернувся з клопотанням
до Київської обласної ради щодо виділення коштів з
обласного бюджету на облаштування території лікарні. Однак на розгляд чергової сесії Київської обласної
ради це клопотання не виносилось. У свою чергу, Ростислав Кириченко повідомив, що питання у нього на
особистому контролі та Вишгородська райрада встановлення перил візьме на себе у найкоротший термін.

Вони охороняють
безпеку держави
Шановні працівники Служби
безпеки України!
Прийміть щиросердечні вітання з
нагоди вашого професійного свята.
За покликом серця захищати життя громадян, інтереси суспільства і держави — це надзвичайно відповідальна та благородна місія.
Ваше служіння святій справі відстоювання незалежності, територіальної цілісності і конституційного ладу
України, протидії посяганням і викликам сучасності робить вам честь!
Сердечно зичу вам і вашим родинам щастя, міцного
здоров’я та благополуччя!
Також хочу привітати тих, хто зберігає наш мир і спокій, — службовців внутрішніх військ! Ваш обов’язок
— берегти країну, щоб їй дихалось вільно і без турбот.
Бажаю вам довгих років і всіх радостей життя!
З повагою,
Трохим ІВАНОВ,
заступник Вишгородського міського голови

Увага!

Весна милосердя

Ірина ПРАВДИВА, голова ВРО ТЧХ України
Із 20 березня по 20 квітня 2017 року Вишгородська районна організація Товариства Червоного Хреста України проводить Всеукраїнський червонохресний
Місячник для надання всебічної допомоги і підтримки
місцевим організаціям ТЧХ у зборі благодійних внесків,
продовольства, одягу та взуття, ліків, засобів гігієни для
наших підопічних та постраждалих внаслідок АТО.
Звертаємось до керівників підприємств усіх форм власності — як державних, так і приватних, — загальноосвітніх
шкіл міста та району, людей різних поколінь та різного фінансового забезпечення, які мають чуйні серця та милосердні душі до проблем найбільш вразливих верств населення.
Приєднуйтесь до добрих справ червонохрестівців! Разом
допоможемо тим, кого випробовує доля, повернімо їм віру
в добро.
Пункти прийому працюють щоденно, крім суботи та неділі, з 9:00 до 16:00 за адресами:
м. Вишгород, вул. В. Симоненка, 5, центр медико-соціальної допомоги ВРО ТЧХ України, тел: (04596)5-26-38;
с. Старі Петрівці, приміщення сільської ради, кімната
медико-соціальної допомоги.
Для благодійної допомоги у вигляді коштів наш розрахунковий рахунок 2600130093822, МФО 322669, ГУ
по м.Києву та Київській області, АТ «Ощадбанк», ЗКПО
23571538.

Діти героїв на берегах Вісли

Володимир ТКАЧ
ФОТО – архів родини Арсієнків

Хто-хто, а найближчі сусіди України — Польща,
країни Балтії на власному гіркому досвіді переконалися в підлості кремлівського режиму, в розпалюванні воєн на околицях колишньої імперії. І ні Штати, ні Німеччина не сприйняли так гаряче перемогу
Майдану, героїзм української армії на Донбасі, як
Литва, Латвія та Естонія. І по сьогодні ці країни залишаються найкращими друзями України.
В Польщі склалася добра традиція запрошувати в
гості українських дітей, життя яких так чи інакше зачепила війна на Сході. З українського боку серед інших
організацією таких поїздок займаються Міжнародний
благодійний фонд «Реабілітаційний центр-шпиталь
Майдану» та Міжнародний благодійний фонд «Всесвітня допомога дітям України».
Нещодавно на польських теренах побувала і наша
землячка, 12-річна Діана Арсієнко, донька загиблого під
Авдіївкою десантника Збройних сил України Руслана
Арсієнка. В Польщу 25 українських дітей із різних регіонів потрапили швидко, на комфортабельному автобусілайнері. Дітей традиційно поселили в польських сім’ях.

Діана з подругою проживала в просторому двоповерховому будинку на околиці Варшави. Подружжя і його троє дітей виявилися надзвичайно гостинними і шляхетними. Ці люди дуже переживали
за ситуацію в Україні і робили все можливе, щоб
дітям було затишно.
Звісно, що на юних українців столиця Речі
Посполитої справила незабутнє враження: старовинна архітектура і модернізм, мальовничі парки,
планетарії, зоо- і аквапарки, прогулянки на конях — все це надовго залишиться у пам’яті дітей.
Нашій Діані дуже сподобалася польська школа. Вразило те, що в програмі навчання дуже багато практичних занять і дослідних робіт.
Звичайно, що діти побували і на Алеї Яна
Христиана Шуха, де розташоване посольство України.
Наші діти разом із польськими ровесниками подарували дипломатам свої пісні, а ті віддячили гостям приємними подарунками.
— Я дуже вдячна секретарю міської ради Тетяні Бражніковій за турботу, яку вона проявила до моєї
доньки, — розповіла мама Діани Наталя Арсієнко. — Це
вона знайшла благодійні фонди, підготувала всі необхідні документи. А ще від душі хочу подякувати депутату

Про Генплан і ринок
Галина ДАНИЛЕНКОВА
Генеральний план м. Вишгорода до 2036 року,
наданий для громадського обговорення у газеті
«Вишгород» № 11’2017 р., підлягає зацікавленості
правоохоронних органів, тому що в ньому порушені мораторій на землі ОСГ, Земельний Кодекс
України (насамперед, главу 34 — Державний земельний кадастр), а особливо гл. 17 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності»
від 17.02.2011 р., яка зазначає, що всі Генплани —
безстрокові і зміни до них можна вносити щоп’ять
років.
Положення Земельного Кодексу (ст. 15-б 10 розділу) прямо забороняють відчуження земель ОСГ та
зміну їх цільового призначення іншим способом. Щоб
обійти вимоги законів, придумують такі начебто прогресивні схеми — Генеральні плани на два десятиліття
— щоб державні та комунальні землі під ОСГ та паї
перевести «під забудову», продавати «сірим» забудовникам, ублажати високопосадовців і прокурорів.
Абсурд номер один. На прибудинковій території
просп. Т. Шевченка, 2-г (біля «АТБ» огороджено) заплановано забудову, хоча міська влада найперше має
подбати про людей, які живуть у цьому будинку і визначити все по нормах (озеленення, майданчики тощо

Обговорюємо

за щільністю населення). Із цим нині розбираються
правоохоронці.
Абсурд номер два. Міський ринок. 24,6 сотки (із
64 соток ринкової території) забудували двома будинками, порушуючи всі будівельні норми і стандарти.
Ринкової землі стало 39,4 сотки. Але є земля і міцна
будівля ринку, що має висновок Інституту будівельних
конструкцій про довгострокову придатність.
Чому ж комусь із високопосадовців так хочеться
завалити цю будівлю? А тому що будинки навколо
мають надщільну забудову і не мають достатньої прибудинкової території. Тобто, не стане будівлі ринку,
питання автоматично вирішиться: збудують ще одну
багатоповерхівку і торговельний центр.
Для 30-тисячного міста повинен бути ринок повноцінний, щоденний, як колись. А сьогодні замість того,
щоб його оживити, — тимчасовими ярмарками відучують вишгородців від продукції місцевого виробника,
вирощеної на городах і дачах.
Я не проти ярмарків, але часто-густо їхні ціни і
якість (продукція не перевіряється) не дотягують до
стандартів і вищі, ніж у супермаркетах. До того ж ми,
підприємці, платимо у місцевий бюджет, а приїжджі
продавці ярмарків — у свої бюджети, та й робочі місця
зайняті не вишгородцями.
Далі — буде

міської ради Олені Лісогор, яка давно допомагає нашій
сім’ї і в тому числі разом із Тетяною Олексіївною сприяла поїздці в Польщу.
Десять днів у Польщі промайнули як одна миттєвість. Однозначно, що перебування на берегах Вісли
закарбується на довгі роки. Можливо, юна вишгородчанка по закінченню школи обере навчання в улюбленій
Варшаві. Її вибір базуватиметься на твердому переконанні, що за Бугом вона буде в колі друзів — щирих і
відданих Україні.

Сплата єдиного податку

При зміні місця знаходження
Вишгородська ОДПІ ГУ ДФС у Київській області
За нормою п. 298.5 Податкового кодексу України, у разі зміни податкової адреси суб’єкта господарювання, місця провадження господарської
діяльності, видів господарської діяльності заява подається платниками єдиного податку І та ІІ груп не
пізніше 20 числа місяця, наступного за місяцем, у
якому відбулися такі зміни.
Нарахування авансових внесків для платників єдиного податку першої і другої груп здійснюється ДФС на
підставі заяви платника єдиного податку щодо розміру
обраної ставки єдиного податку, заяви щодо періоду
щорічної відпустки або заяви щодо терміну тимчасової
втрати працездатності (п. 295.2 Податкового кодексу
України).
Зміни до відомостей щодо місця провадження та/
або видів господарської діяльності підприємців – платників єдиного податку I або II груп вносяться до реєстру
платників єдиного податку в день подання платником
відповідної заяви. Внаслідок цього змінюється ставка
єдиного податку. Нова ставка застосовується, починаючи з місяця, у якому подано заяву про відповідні зміни.

Наше місто

Вишгород
Олексій МОМОТ,
міський голова
24 березня – згідно з
розпорядженням
міського
голови – загальноміська
весняна толока. До цього заходу ми підготувалися – закупили необхідний інвентар,
сміттєві мішки і рукавиці. Все, що потрібно

них приміщень. Проблема виникла у зв’язку
з тим, що свого часу, коли зводився згаданий будинок, проектувальники не врахували
особливостей рельєфу і що вода затримуватиметься на цій прибудинковій території.
При спілкуванні з працівниками підрядної організації, яка виконує роботи по вул.
Б. Хмельницького, 6, мені розповіли, що
цей багаторічний недолік буде усунено за
рахунок відмостки, підвищених тротуарів і

день збору «потягнув» на 8 «КамАЗів» по
7-8 м3 негабариту кожен. Такі роботи проводяться двічі, а то й тричі на місяць, в залежності від кількості накопичення сміття. Часто
компанії, що відповідають за чистоту міста,
витрачають не один день на прибирання
майданчиків біля сміттєвих контейнерів. Наголошую на тому, що оплата таких послуг
комунальникам відбувається з бюджету міста. Ці суми не закладені в тариф на житлово-
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дей вважають за доцільне обстригти кущі
навколо прибудинкової території, робота
буде зроблена. Те ж стосується і кронування
дерев – комунальники реагують на звернення депутатів і містян, колективно вирішують,
як і які дерева почистити від старих гілок.
Виключенням є лише ті зелені насадження,
що вважаються аварійними.
Також працівники КП «Управляюча компанія» здійснюють обстеження підвальних

Долучайтесь до загальноміської толоки

Пряма мова
для прибирання міста, можна отримати в
«Управляючій компанії». Тож прошу депутатів разом зі своїми виборцями на округах
долучитися до прибирання Вишгорода. Варто зауважити, що дехто з міських обранців,
не очікуючи на офіційне оголошення про
суботник, заручившись підтримкою жителів
будинків, уже встигли попрацювати на прибудинкових територіях та навести на них порядок.
Справді, робота з благоустрою міста ведеться щоденно. Мною здійснено традиційний об’їзд міста, і маю поділитися з вами наступною інформацією: про ремонтні роботи,
про початок реалізації у 2017 році програми
«Теплий під’їзд» і загалом, стосовно проходження весняного впорядкування Вишгорода.
По вул. Б. Хмельницького, 6 розпочато реконструкцію прибудинкової території.
Здавалося б, що в цьому особливого? Але,
напевно, мало хто з містян знає (окрім, власне, жителів будинку), наскільки непрохідною
ставала ця територія в період дощів чи танення снігу. Подолати малий відрізок шляху
пішохід міг лише по бордюрному каменю,
оскільки стічні води утворювали таке собі
«озеро» перед будинком. Окрім того, відбувалося систематичне підтоплення підваль-

асфальтового полотна, яке заллють під певним кутом. Обіцяють завершити ремонт території за два тижні.
Продовжується прибирання піщано-соляної суміші на прибудинкових територіях і
тротуарах. Цього тижня ліквідовувати засмічення на обочинах вул. Межигірського Спаса та Шкільної нам допомагали працівники
філії Вишгородського дорожньо-експлуатаційного управління.
Вже завершено перший етап комплексу
робіт по заміні світлодіодними ліхтарями по
вулицях М. Ватутіна та Межигірського Спаса (приватний сектор), продовжено монтаж
освітлення по вулицях Т. Шевченка та Шкільній. Нарешті й по вул. М. Грушевського, 8
ліквідовано багаторічну проблему з освітленням прибудинкової території. Для цього
додатково встановлено чотири електроопори. Також проведено комплекс підготовчих
робіт з відновлення та підключення бювету
по просп. І. Мазепи (біля котельні)..
Працівники міських КП «Вишгород Благоустрій» та «Управляюча компанія» днями
завершили збирання негабаритного сміття
по Вишгороду. Будівельне сміття, старі меблі, побутова техніка, що вийшла з ладу,
– від холодильників і пральних машин до
прасок, – весь цей «доробок» містян за один

Громадські обговорення

Лист у номер

Про ініціювання добровільного
об’єднання територіальних громад
сіл, селищ, міст
(Початок на стор. 1)
громад сіл Хотянівської сільської ради (села Хотянівка та Осещина), Лебедівської сільської ради (село Лебедівка), Новосілківської
сільської ради (село Новосілки), Нижчедубечанської сільської ради
(село Нижча Дубечня), Вищедубечанської сільської ради (село
Вища Дубечня), Пірнівської сільської ради (село Пірнове), Воропаївської сільської ради (село Воропаїв), Жукинської сільської ради
(села Жукин та Ровжі), Сувидівська сільська рада (села Сувид та
Боденьки), Новопетрівської сільської ради (село Нові Петрівці),
Старопетрівської сільської ради (село Старі Петрівці), Лютізької
сільської ради (с. Лютіж) у Вишгородську об’єднану територіальну
громаду з адміністративним центром у місті Вишгороді.
4. Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою.
Міський голова О. МОМОТ

Офіційно

25 березня

комунальні послуги для населення.
З будинку № 8 по вул. Н. Шолуденка у
2017 році продовжено реалізацію програми
«Теплий під’їзд» щодо заміни вікон на енергозберігаючі. Роботи вже на завершальній стадії. Впевнено просувається «Теплий
під’їзд» і по вул. Набережній, 12. Вдалося поспілкуватися із жителями цього будинку, які
відзначили оперативну роботу працівників,
що встановлюють енергозберігаючі вікна.
Проведено роботи з прочищення колекторів стічної каналізації по просп. Т. Шевченка, вул. Ю. Кургузова, 11 та за гімназією
«Інтелект» (де проходить «відкритий лоток»).
За зверненнями депутатів та громадян
на прибудинкових територіях і вулицях міста
проводиться санітарна обрізка дерев. Із аварійними деревами, висота яких понад 26 м,
нам допомагають справлятися ірпінські комунальники, у яких є відповідна 28-метрова
вишка. Вони ж ліквідовують загрозливі гілки
над лініями електропередач та над житловими будинками. Є також звернення громадян
щодо обрізки кущів поблизу будинків. Наголошую, що «Управляюча компанія» перед
тим, як здійснювати розчистку, проводить
опитування мешканців щодо їхньої згоди
(звернення підкріплюють колективними підписами). Лише за умови, що більшість лю-

Дякуємо
за допомогу

Петро ЖУЛАНОВ,
від імені Вишгородської міської ради ветеранів
Значну фінансову допомогу Вишгородській міській ветеранській організації у 2016 р. надали Вишгородська міська
рада та її голова Олексій Момот, ТОВ «КЕН-ПАК» (керівник
Юрій Юров), ПАТ «Гідромеханізація» (голова правління Юрій
Колодзян), МКП «Віта» (директор Олександр Семенов), ТЦ
«Меркурій» (керівник Юрій Гусаров), президент БФ «Святої
Ольги» Володимир Малишев. Це дозволило ветеранській організації вирішувати статутні питання.
Матеріальну допомогу надали також директор ТОВ «Рута»
Валерій Виговський, Вишгородська міська організація ПП
«Об’єднання «Самопоміч», Вишгородська районна організація
ПП «ВО «Батьківщина», Вишгородський військовий комісаріат (військовий комісар, полковник Микола Прибора), що дало
змогу провести необхідні заходи, а також надати людям похилого віку підтримку і допомогу, вчасно вирішити питання їхнього соціального захисту.
Щиро дякуємо!

Увага!

приміщень і дахів з метою виявлення несправності, а подекуди і відсутності вхідних
дверей. Планується як і ремонт, так і заміна
чи встановлення нових металевих дверей до
підвальних приміщень і дахових люків. Крім
того, у будинках проводиться заміна старих
каналізаційних вузлів на сучасні металопластикові. Такі роботи заплановано провести по всіх будинках, що перебувають на
обслуговуванні «Управляючої компанії».
Також продовжується встановлення
обіцяних вуличних комплексів для гри в настільний теніс. Любителі цього виду спорту
вже можуть змагатися у своїй майстерності
на Набережній, 4, Ю. Кургузова, 4, просп. Т.
Шевченка, 2-д та М. Грушевського, 8.
Загалом роботи зроблено чимало. Ще
більше планів. Але, здійснюючи об’їзд міста, я помітив, що ще не в усіх дворах зібрано минулорічне листя, поміняно перемичку
на лавці чи приведено до ідеального стану
дитячі майданчики. Запевняю, що комунальники знають усі свої недопрацювання
і намагаються якісно та швидко виконати ті
завдання, що на них покладені. Але, вкотре
звертаюся до містян, – давайте разом дбати
про чистоту рідного Вишгорода. Долучайтеся до загальноміської толоки 24 березня.
Зробімо свій дім затишним!

Добровільна здача зброї

Вишгородський відділ поліції ГУНП
в Київській області
Нагадуємо: згідно зі статтею 263
КК України, особи, які незаконно носять, зберігають, купують, передають
чи збувають вогнепальну зброю (крім
гладкоствольної мисливської — без передбаченого законом дозволу), боєприпаси, вибухівку, — караються позбавленням волі строком від 3 до 7 років.
Що стосується гладкоствольної
мисливської зброї, то тут передбачено
адміністративну відповідальність за ст.
190 КУпАП (порушення громадянами
порядку придбання, зберігання, передачі іншим особам або продажу вогнепальної, холодної чи пневматичної
зброї) — у вигляді штрафу від трьох
до п’яти неоподатковуваних мінімумів
доходів громадян з конфіскацією зброї

або без такої. Якщо громадянин здасть
в органи поліції мисливську вогнепальну, газову, холодну зброю, спецзасоби
вітчизняного виробництва для відстрілу патронів, споряджених гумовими
кулями, після проведення додаткової
перевірки зброї, її технічного стану,
оформлення відповідних документів та
за наявності законодавчих підстав він
може, за бажанням, зареєструвати їх у
свою власність.
Шановні громадяни! При виявленні
вами підозрілих предметів та матеріалів
— прохання негайно звертатись для подальшого реагування відповідними підрозділами Національної поліції України
та Державної служби з надзвичайних
ситуацій.
Докладнішу інформацію можна
отримати за телефоном 102.

Про скликання чергової ХХІІ сесії Вишгородської міської ради VIІ скликання

(Початок на стор. 1)
19. Про надання дозволу на розробку проекту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у
власність гр. Масановцю Я.В.
20. Про надання дозволу на розробку проекту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки в
оренду терміном на 49 років гр. Дем’яновській Н.Д.
21. Про надання дозволу на розробку проекту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у
власність гр. Недашківській І.М.
22. Про надання дозволу на розробку проекту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у
власність гр. Хомутовій Н.С.
23. Про надання дозволу на розробку проекту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у
власність гр. Уславцеву О.Ю.
24. Про надання дозволу на розробку проекту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у
власність гр. Глущенко О.О.
25. Про надання дозволу на розробку проекту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у
власність гр. Силивоник Ю.В.
26. Про надання дозволу на розробку проекту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у
власність гр. Артющенко Г.В.
27. Про надання дозволу на розробку проекту

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у
власність гр. Давидку С.І.
28. Про надання дозволу на розробку проекту
землеустрою щодо відведення земельних ділянок у
власність громадянам (ГБК «Автомобіліст»)
29. Про надання дозволу на розробку проекту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у
власність гр. Сторожику І.І.
30. Про надання дозволу на розробку проекту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у
власність гр. Наконечному В.Н.
31. Про надання дозволу на розробку проекту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у
власність гр. Коваленко Г.М.
32. Про надання дозволу на розробку проекту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у
власність гр. Купріян О.І.
33. Про надання дозволу на розробку проекту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у
власність громадянам (Возняк В.Б., Ляліков М.С.)
34. Про надання дозволу на розробку технічної документації із землеустрою щодо поділу та
об’єднання земельної ділянки, яка знаходиться в
оренді ФОП Васюка Н.І.
35. Про надання дозволу на розробку технічної документації із землеустрою щодо поділу та
об’єднання земельної ділянки, яка знаходиться в

оренді ФОП Губки К.Д.
36. Про надання дозволу на розробку проекту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки в
спільну часткову власність гр. Сербіну І.І., гр. Кириченко К.О., гр. Крюковій О.О., земельної ділянки у
власність гр. Кириченко К.О. та земельної ділянки у
власність гр. Сербіну І.І.
37. Про надання дозволу на розробку проекту
землеустрою щодо відведення земельних ділянок у
власність громадянам (КІГ «Лісний»).
38. Про затвердження проекту землеустрою
щодо відведення земельної ділянки у власність гр.
Шпаку В.М.
39. Про затвердження проекту землеустрою
щодо відведення земельної ділянки у власність гр.
Скирді Ю.В.
40. Про затвердження проекту землеустрою
щодо відведення земельної ділянки у власність гр.
Шубі А.М.
41. Про затвердження проекту землеустрою
щодо відведення земельних ділянок у власність гр.
Терновому А.М.
42. Про затвердження проекту землеустрою
щодо відведення земельної ділянки у власність гр.
Галицькій С.В.
43. Про затвердження проекту землеустрою
щодо відведення земельної ділянки у власність гр.

Гайдуковій О.В.
44. Про затвердження проекту землеустрою
щодо відведення земельної ділянки у власність гр.
Савицькій М.Ф.
45. Про затвердження проекту землеустрою
щодо відведення земельної ділянки у власність ГБК
«Крайовий».
46. Про затвердження проекту землеустрою
щодо відведення земельної ділянки, цільове призначення якої змінюється гр. Хоменко Т.К.
47. Про затвердження проекту із землеустрою
товариству з обмеженою відповідальністю «Оцінювач».
48. Про надання дозволу на розробку проекту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки в
оренду ТОВ «ВИШГОРОД ПЛАЗА».
49. Про затвердження Порядку залучення, розрахунку розмірів і використання коштів пайової
участі замовників у створенні і розвитку соціальної
та інженерно-транспортної інфраструктури м. Вишгорода.
2. Рекомендувати головам постійних комісій
Вишгородської міської ради скликати засідання
постійних комісій для вивчення, попереднього розгляду питань порядку денного та надання висновків
по них.
Міський голова О. МОМОТ
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Майстер спорту України з
плавання — 12-річний Ростислав
Знай наших!
Крижанівський!
Адміністрація ВРКДЮСШ
У зимовому чемпіонаті України з плавання серед юнаків та
дівчат у м. Дніпро взяли участь
дівчата до 13 років та юнаки до
14 років з усіх куточків України.
До складу збірної команди Київської області потрапив наш юний
талант Ростислав Крижанівський. І
не просто потрапив – саме завдяки
його феноменальним результатам
маємо чотири «золота» на дистанціях 50 м, 100 м, 200 м брасом та в
командній естафеті 4х100 м команда Київщини у командному заліку — на загальному першому місці.
Але і це ще не все. На дистанції 100 м брасом, окрім першого місця та «золотої» медалі, Ростислав Крижанівський (тренер Геннадій Жданов) показав результат
1.05.79, тим самим виконавши норматив майстра спорту. Випадок у плаванні — унікальний, адже Ростиславу лише 12 років. Можна тільки уявити, які результати цей
хлопець покаже через кілька років, адже подібного в такому віці не демонстрував
жоден плавець світу.

Вишгородські грації

У танці з чемпіонкою

Микола КОРОЛЬ, директор ВРКДЮСШ
ФОТО – архів ВРКДЮСШ,
спеціально для «Вишгорода»

Із 17 по 19 березня ц. р. у Київському Палаці спорту відбувся 22-й
Міжнародний турнір із художньої гімнастики «Кубок Дерюгіної-2017». Він
був присвячений 85-річчю президента
федерації гімнастики України, Героя

України, головного тренера збірної
країни Альбіни Дерюгіної. У турнірі
взяли участь 28 країн, у тому числі і
наша збірна.
До цієї важливої події в житті кожної гімнастки готувалися й чарівні грації
Вишгородської КДЮСШ. Напередодні
яскравого свята їм пощастило пройти
кастинг на участь у гала-концерті, який
влаштувала Ірина Блохіна — тренер і
хореограф збірної. Дівчата протягом місяця їздили до школи Дерюгіної і відточували кожен рух разом із вихованцями
цієї школи та іншими учасницями з різних куточків України.
Вихованки Вишгородської КДЮСШ
Діана Король і Катерина Злепко – гордість нашої школи – виступили з танцем «Кросівки» разом із «бронзовим»
призером Олімпійських ігор у Ріо-деЖанейро-2016, чемпіонкою світу у вправі з обручем, багаторазовим призером
чемпіонатів світу і Європи Анною Різатдіновою, а разом із вихованками школи
Дерюгіної – з танцем «Кружляє» під пісню Діми Монатика.
Ще один феєричний виступ за участі
п’яти наших юних гімнасток відбувся 17
березня – з танцем «Рандеву» виступили Поліна Козіна, Марія Проворна, Кіра
Тавгазова, Кіра Задорожна, Анна Хаян.

Живемо ЗДОРОВО

Вишгород

ІНТЕЛЕКТдипломи та медалі
У VIII Міжнародній виставці «Сучасні заклади освіти» та V Міжнародній виставці освіти за кордоном «World Edu», що відбулись у Києві в
березні ц. р. за підтримки та участі Міністерства освіти і науки України,
Національної академії педагогічних наук України (організатор — компанія
«Виставковий Світ»), взяли участь 796 представників 25 регіонів України
та 14 країн світу (Польщі, Австрії, Німеччини, Швейцарії, США, Болгарії,
Чехії, Литви, Молдови, Грузії, Словаччини, Румунії, Угорщини, Китаю).
Свої напрацювання представив і навчально-виховний комплекс «Вишгородська районна гімназія «Інтелект» — загальноосвітня школа І ступеня».
Навчальний заклад нагороджено золотою медаллю та дипломом у номінації
«Становлення нової української школи в умовах модернізації та інтеграції до
європейського освітнього простору: досягнення та перспективи». Педагоги
гімназії також відзначені дипломом за активну участь у створенні сучасної
якісної системи національної освіти.
Докладніше чит. і більше
фото див. на сайті газети «Вишгород»

«Зимова першість»

«ДОМІСОЛЬКА» (керівник Ганна Покровська) міського Центру творчості «Джерело» 18
березня отримала ГРАН-ПРІ на Міжнародному

Урок-лекція

Вчителі англійської мови НВК «Гімназія
«Інтелект» — ЗОШ І ст.» Діана Корнакова і Тетяна Шульженко взяли участь у семінарі «Використання міжпредметних зв’язків як провідний інструмент мотивації учнів» видавництва
«Cambridge University Press» (створене на базі
Кембриджського університету Англії, воно вважається найстарішим видавництвом світу).
Семінар відбувся на базі гімназії № 19
«Межигірська» (м. Київ) і був присвячений
підготовці до роботи літніх мовних таборів
«GoCamps».
Цього року такий мовний табір працюватиме на базі «Інтелекту» у червні.

Олександр МЕЛЬНИК,
президент ГО «ФК «Чайка-Вишгород»
18 березня 2017 року завершився останній
тур чемпіонату з футболу «Зимова першість»
серед дітей 2006-2007 р. н., який проходив у м.
Києві з грудня 2016-го по березень 2017 року.
У чемпіонаті взяли участь 9 команд із Києва
та Київської області, а наші хлопці 2007 р. н. помірялися силами з ФК «Оболонь», ФК «Арсенал»,
ДЮСШ-14, ФК «Зміна», ФК «Ірпінь» та іншими.
Юні гравці вдало завершили перший для себе посправжньому зимовий чемпіонат та в підсумку посіли третє місце.
По завершенню чемпіонату наші хлопці нагороджені кубком та бронзовими медалями.
Щиро вітаємо юних футболістів та їхнього
тренера Олега Санжару з гідним початком нового
футбольного року.

Поступилися лише одним голом
Юрій ОМЕЛЬЧЕНКО, старший тренер КП «УФКС»
11-12 березня у Києві відбувся Всеукраїнський дитячий турнір із футболу.
Участь у ньому взяв і наш ФК «Чайка» – вихованці 2009 р. н. тренерів Олега Панченка та Юрія Омельченка.
У групі виступили ФК «Альпіна», ФК «Вишневе» та «Чайка» ім. Лобановського. Наша «Чайка» обіграла всі ці команди і виборола перше місце. Тож у півфіналі
змагалася зі спортсменами футбольної Академії Владислава Ващука. І тут перемога
теж була за нашою командою з переконливим рахунком 6:1. Голами відзначилися
Данило Убоженко, Дарина Шевченко, Дмитро Панасюк, Антон Баранов та Владислав
Коршевнюк.
У фіналі ж нашим чаєнятам трішечки не вистачило фарту – зігравши з рахунком
3:4, вони одним голом поступилися «Чайці» ім. Лобановського.

ФутГОЛ

Перші медалі
чаєнят
Вихованці тренера Дмитра Демченка (2011 р. н.) вперше зіграли у товариській зустрічі з ФК «Чайка» ім. Лобановського і з рахунком 5:4 вибороли
перемогу. Відзначились голами Максим
Непомящий, Ілля Сорокін, Володя Нестеренко. Юні футболісти отримали свої
перші медалі.

Міську збірну з більярду
сформовано

СОНЯШНИКовий гран-прі

ФОТО — архів «Домісольки»,
спеціально для «Вишгорода»

Влас. інф.

У наших футболістів — «бронза»

Шар у лузу

19 березня 2017 року в м. Вишгороді в більярдному клубі
«Пальміра» відбувся другий турнір з більярду «Вільна піраміда»
серед дорослих. Мета — визначити п’ять кращих спортсменів,
які складуть збірну команду нашого міста, — для участі в обласних і всеукраїнських змаганнях.
І якщо у лютому ц. р. в першому турнірі змагалися лише спортсмени нашого міста, то вже за місяць взяли участь і більярдисти
Вишгородського району. 12 учасників розподілили на дві підгрупи, з
кожної до фіналу потрапляли два спортсмени. Переможці у підгрупах
грали у фіналі, ті, хто посів другі місця в групах, грали за третє місце.
Шкода, що у турнірі не зміг взяти участь переможець попереднього
турніру Едуард Леонов.
Отже з групи «А» до фіналу потрапили Володимир Сидорчук та
Андрій Глеков. З групи «Б» вийшли Руслан Іщук та Антон Куйбишев.
Із 10-ої ранку і до 18-ої вечора точилася запекла боротьба за призові
та за 4-5 місця, що давало право потрапити до збірної м. Вишгорода.

Влас. інф.

Мовний табір у червні

Влас. інф.

Валерій СИДОРЧУК, суддя турніру

Знай наших!

Розмовляємо
англійською

Міжнародні освітні виставки

фестивалі «Соняшник» у м. Києві! У номінації
«Малюки» Соломія Пастернак і Марта Горбаченко вибороли 1-ші місця. Пишаємось!
Відео див. за посиланням: https://www.
facebook.com/photo.php?fbid=1401631589908
758&set=pcb.1401634493241801&type=3&thea
ter

«Вулицями Вишгорода…»

Влас. інф.
ФОТО — архів НВК «ВРГ «Інтелект» — ЗОШ І
ст.», спеціально для «Вишгорода»

До учнів початкової школи НВК
«Гімназія «Інтелект» — ЗОШ І ст.» завітав заслужений працівник культури
України Олександр Іванович Власюк,
відомий під ім’ям Сашко Лірник —
казкар, колишній учасник київського
гурту «Вій», сценарист, актор, телеведучий, автор телепрограм. Організувала зустріч Леся Кашка.
Діти слухали казки Сашка Лірника

У фінальній грі Андрій Глеков переміг Руслана Іщука
з рахунком 2:1, і це була несподіванка, адже в першому
турнірі Андрій посів лише 4 місце. У грі за третє місце
кращим був Володимир Сидорчук, який обіграв Антона
Куйбишева (2:0). (До речі, Володимир випередив у своїй
групі і нинішнього переможця турніру Андрія Глекова —
2:1). Призери турніру нагороджені медалями.
Отже збірну нашого міста сформовано. До неї увійшли Андрій Глеков, Руслан Іщук, Володимир Сидорчук,
Едуард Леонов, Антон Куйбишев.
Турнір відбувся за підтримки міського голови Олексія Момота та голови Вишгородської районної ради Ростислава Кириченка.

у авторському виконанні; відверто раділи і співчували героям відомих і вперше
почутих розповідей. Автор розпочав
із зовсім дитячих історій і продовжив
більш дорослими — з життєвими і повчальними сюжетами, де кожен сюжет
на казковий лад розповідає про ситуації,
що повсякчас зустрічаються у житті, та
ненав’язливо готує дітлахів до реальних
умов — навчає добру і справедливості,
силі духу і щирості.
Головне — дітям дуже сподобалось:
усміхнені й подекуди зосереджені обличчя — цьому підтвердження!

Влас. інф.
Вулицями Вишгорода пройшлися гімназисти
«Інтелекту» під час інтерактивного уроку. Це був
черговий захід Відкритого університету ім. Княгині Ольги, започаткованого директором Вишгородського історико-культурного заповідника, к. і. н.
Владою Литовченко.
Як раніше називалися різні частини, а потім вулиці Вишгорода? Чому деякі з них названі на честь
гетьманів і очільників України часів Козаччини: Богдана Хмельницького, Івана Мазепи, Семена Палія та
Петра Калнишевського? Про це, зокрема, розповів
заступник директора ВІКЗ Тарас Чухліб. Працівники
заповідника плідно поспілкувалися зі школярами та
вчителями НВК «Гімназія «Інтелект» — ЗОШ І ст.»
(директор Інна Шубко).

Початкова
школа

Дитячі історії від
Сашка Лірника

Кобзар

Читаємо
Шевченка
разом
Влас. інф.
Вишгородський історико-культурний заповідник та НВК «Гімназія «Інтелект» — ЗОШ І
ступеня» у Всесвітній
день поезії започаткували новий проект
— флеш-моб «Читаємо Шевченка разом».
Найкращі твори Великого Кобзаря читали
гімназисти
Вероніка
Трубій, Ілля Шклярук,
Анастасія Мельничук,
Влада Брюсова, Олександр-Абі
Божеску,
Анастасія
Питльована та їх вчитель Надія
Кисляк.

Людина

Вишгород

Збережемо
історичні цінності
Антоніна ШУЛЬГА,
Ольга МИХАЙЛОВА

Лист у номер

У минулому 2016 році Вишгород відзначав
1070 років від першої згадки про нього в літописі (946 рік). Але численні археологічні матеріали
свідчать про те, що територія Вишгорода була
заселена набагато раніше (ІІІ тис. до н. е.). Це

підтверджують розкопки, де знаходили глиняний посуд тих часів.
До нашого часу збереглися залишки великого
Вишгородського городища ІХ-ХІІІ ст., а також берегові схили, які є основною панорамою історичного
ареалу з боку Київського моря. Такі краєвиди історичної і художньої цінності потребують дбайливого
збереження. Церква святих Бориса і Гліба є домінантою на Дніпровських пагорбах. І будувати на
цих пагорбах ні в якому разі не можна. Будувати на
них — означає знищувати духовну скарбницю нашої
історії.
Багато чого знищено у Вишгороді після того, як
почалось будівництво Київської ГЕС. Архітектурних
пам’яток збереглося зовсім мало. Був навмисно

Велосипедні маршрути
Віктор КІР’ЯНОВ
Нещодавно Вишгородська міська рада
прийняла програму облаштування та розвитку велосипедної інфраструктури на 10 років.
Хочу надати пропозиції щодо наповнення
програми конкретикою. Гадаю, проект маршрутів слід узгодити з київською громадою,
тому що велодоріжки потрібні як для активного відпочинку, так і для
ділових поїздок (на роботу,
на дачу, в магазин тощо).
На ілюстрації наведено
схему можливих маршрутів.
Маршрути I категорії (червона лінія) повинні мати ширину не менше 3 метрів. Їх слід
прокладати окремо від проїжджої частини й тротуарів.
Немає необхідності прокладати їх із обох боків вулиць
чи доріг. Маршрути II категорії (синя лінія) слід прокласти
по краях проїжджої частини,
але ні до якому разі не по
тротуару.
Ще кілька коментарів по
номерах маршрутів.
1. Маршрут із Києва через Вишгород і греблю за
Дніпро. Є технічна можливість прокласти його окремо
від інших шляхів. Необхідно
облаштувати безпечний перехід через проїжджу частину вул. Дніпроводської в
районі зуп. «Водонапірна
станція» (бажано — місток).
2. Маршрут із Києва на
Димер і далі. Велику частину
маршруту можна облаштувати, забравши «зайву» частину проїжджої частини Димерського шосе. Саму проїжджу
частину слід перепланувати
із трьох смуг на дві.

Виставка
на підвіконні

Валентина ЯКОВЕНКО, методист ЦТ «Джерело»
ФОТО – автор, Оксана МИНЕНКО, спеціально для «Вишгорода»

У студії «Золоті ручки» Вишгородського міського Центру творчості «Джерело» весна розпочалася «Виставкою на
підвіконні». Серію таких невеличких персональних виставок
відкрила Полінка Чмелюк.
Вона навчається у другому класі, а в студії займається лише
перший рік. «Дівчинка дуже здібна і старанна, – розповідає керівник студії Олена Кольвах. – Захопилася технікою «квілінг», і
в результаті в неї вийшли чудові оригінальні роботи-листівки, які
стали окрасою нашого підвіконня».
Заступник директора закладу Оксана Миненко, керівник та
вихованці студії привітали Полінку. А директор Наталія Кисіль
вручила їй Подяку «за майстерність у роботі та прагнення зробити світ привабливішим, за те, що своєю майстерністю подарувала оточуючим весну з усією її красою»».

спалений будинок Артющенка — історична хата.
Знищили місцевий клуб, де вишгородська молодь
проводила своє дозвілля, там була і бібліотека.
Дуже добре, що зараз почалась реставрація
«Будинку Клюкви», якому у 2005-у виповнилось 100
років. Сподіваємось, що незабаром цей будинок
матиме пристойний вигляд і в ньому знайде місце
багато цікавого матеріалу.
Але є зауваження: потрібно було ставити не
сучасні пластикові вікна, а дерев’яні, які й були.
Сучасні вікна ніяк не поєднуються із старовинним
будинком. Якщо робити реконструкцію, то потрібно
дотримуватися єдиного стилю.
Ще в нашому місті дивом збереглася земська
школа 19 ст. Їй уже більше 100 років. Вона в жалю-

Гайд-парк
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гідному стані, руйнується, протікає дах. Школу теж
обов’язково потрібно зберегти для нащадків, аби
сучасні школярі бачили, в яких умовах колись навчались вишгородські діти. Спочатку тут було 2 класи, потім — 4, пізніше — 8 класів. А хто хотів вчитися
далі, той ходив пішки в десятирічку із Вишгорода в
Нові Петрівці. Біля школи був дуже гарний сад, теплиці, шкода, що це все знищено. Потрібно знайти
гроші на капітальний ремонт школи. Зберегти в такому самому вигляді — щоби і вікна були не пластикові, а дерев’яні, і візерунки по всьому периметру
споруди зробити такі, як зараз. А в майбутньому
відкрити тут Музей — матеріалу для цього є багато.
Приміщення школи потрібно зберегти як історичний
об’єкт м. Вишгорода.

Кільце замість світлофора

Банк ідей

3. Зв’язка між маршрутами № 1 і № 2 через
селище Водогін. Маршрут можна прокласти в
лісі паралельно дорозі.
4. Маршрут через центр Вишгорода — є
технічна можливість прокласти його окремо від
тротуарів і проїжджої частини.
5. Зв’язка між маршрутами № 1 і № 2 через Вишгород. Є технічна можливість прокласти
маршрут окремо від тротуару, паралельно вулиці Н. Шолуденка.
6. Маршрут по вул. М.
Ватутіна через ВишГору.
Частину шляху неможливо
обладнати по I категорії через вузьку вулицю в приватному секторі.
7. Радіальний маршрут
на набережну Київського
моря. Він уже реально існує, необхідне грамотне
з’єднання з маршрутом № 1.
8. Радіальний маршрут
на музей корупції в Межигір’ї.
Надзвичайно популярний серед велосипедистів. Є технічна можливість прокласти
маршрут окремо від тротуару, паралельно проїжджій
частині.
9. Маршрут по вул. Ю.
Кургузова. Менш цікавий
для туристів, але корисний
всередині міста. Є технічна
можливість провести велодоріжку через існуючий тунель під автомагістраллю і
далі — паралельно автомагістралі лісом до маршруту
№ 3.
10. Внутрішньоміський
маршрут по вул. Київській.
11. Туристична зв’язка
між маршрутами № 1 та №
2 по мальовничій місцевості
повз озеро «Міністерка».
Тел: (066) 206-00-48

У «Джерелі»
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Віктор КІР’ЯНОВ
Прочитав у газеті про проект установки світлофора при виїзді на трасу Київ-Димер. Напружений
трафік давно потребує впорядкування автомобільного руху. Зараз, щоб повернути там наліво, потрібно кидатися під колеса, порушуючи ПДР України і ризикуючи здоров’ям. Але світлофор (хоча він
краще дикої саморегуляції руху), далеко не краще
технічне рішення на дорогах державного значення,
до яких відноситься Димерське шосе. Тут потрібен
комплексний підхід для забезпечення інтересів місцевих водіїв і транзитного транспорту.
Для прикладу, розглянемо нашу набережну, яка в
тому числі виконує функцію транзиту автотранспорту
за Дніпро. Зараз ми маємо на ній «смугу перешкод»
із чотирьох світлофорів. Колона машин із Києва зупиняється на червоне світло по головній дорозі, чекаючи,
поки збоку проскочить пара машин. При цьому повернути ліворуч на червоний заборонено, на зелений — неможливо через суцільний зустрічний потік машин.
Головна перевага транзитних доріг — це безперервний рух, завдяки якому навіть на невеликій швидкості (60-80 км/год) водії швидко минають населений
пункт. Зараз незручності мають і транзитні, і місцеві водії. Більш оптимальним і недорогим рішенням може стати кільцева розв’язка з перевагою у того, хто рухається
по колу (кільця ефективніше світлофорів на дорогах з
1-2-ма смугами руху в кожну сторону).
По-перше, транзитні машини з Києва безупинно
рухаються в сторону дамби.
По-друге, місцеві водії, повертаючи ліворуч, матимуть перевагу. Транзитні машини будуть пригальмовувати на пару секунд, щоб пропустити тих, хто виконує
поворот.
По-третє, пішоходи на нерегульованих переходах
доповнюють гармонію, перекриваючи іноді рух по головній дорозі і полегшуючи місцевим водіям в’їзд через
кільце на набережну.
В результаті автомобільний трафік стане більш динамічним, а організація руху більш зручною для всіх. До
речі, в місті вже є кільце на розвилці просп. І. Мазепи
та вул. Н. Шолуденка. Там заторів не спостерігається!
Хтось може заперечити мою пропозицію, викласти
свої аргументи. Пам’ятаю якось в Австрії спілкувався на
цю тему з місцевим жителем. Він розповів, як після ві-

зиту до Англії в 70-х роках (де вже тоді застосовувалися
кільцеві розв’язки) пішов у поліцію з подібною пропозицією. Його підняли на сміх. Тепер всюди в Європі масово замінюють світлофори на кільця. Як водій зі стажем
зауважу, що це пішло на користь і допомогло уникнути
перманентного колапсу на другорядних дорогах.
Як відомо, найкращим підтвердженням теорії є експеримент. Для початку пропоную облаштувати тимчасову кільцеву розв’язку на розвилці вул. Набережної та
Н. Шолуденка. Для цього потрібно всього лише:
1) відключити світлофор;.
2) виставити з пластикових тумб кільце діаметром
15 метрів;
3) поставити на в’їзді знаки «Поступися дорогою» і
«Кільцевий рух».
Якщо експеримент пройде вдало, таку ж розв’язку
можна облаштувати при виїзді на трасу Київ-Димер. На
ілюстрації наведені ескізи обох розв’язок. Якщо таке
нововведення отримає схвалення водіїв, подібні кільця
можна влаштувати ще мінімум у 5-ти місцях по Вишгороду та околицях.

Музей давньоруського гончарства і будинок Клюкви

Ірина ПИРОЖЕНКО
ФОТО — архів
Ірини ПИРОЖЕНКО,
спеціально для «Вишгорода»

Прочитала у газеті «Вишгород» (№
6’2017) допис «Живий музей» із зверненням до вишгородців: що має бути головним
у експозиціях Вишгородського історикокультурного заповідника (ВІКЗ)? Тож хочу
скористатися нагодою й поділитися своїми
міркуваннями з цього приводу.
Пропоную в будинку Клюкви, який є
пам’яткою архітектури місцевого значення та
єдиною житловою спорудою початку ХХ століття (1905 р.), створити експозицію, присвячену
її мешканцям, під назвою «Історія будинку
Клюкви», а експозиція часів Київської Русі
має бути пріоритетною.
Так само пріоритетним має бути і унікальний, єдиний в Україні, розташований
в зоні історичного ареалу Вишгорода Музей
давньоруського гончарства ВІКЗ, де «в землі
горна сплять». У Музеї давньоруського гончарства можна зробити більш розлогою експозицію «Розвиток гончарства на Київщині», долучити до роботи гончарів, які будуть пов’язувати
історичне минуле із сьогоденням через дітей і
дорослих. Експозиція з вулицями гончарів, гончарним виробництвом, занурюючи сучасників у

давню історію, прославлятиме
наше
місто, що згадується
в літописі 38 разів.
В експозиції Історичного музею ВІКЗ
обов’язково
мають
бути
представлені й особистості,
пов’язані з Вишгородом і Вишгородщиною, — історичні
і сучасники (канонізовані Православною церквою князі
Борис і Гліб, Ярослав
Мудрий,
княгиня
Ольга), і відкриті археологами ливарне,
склоробне, ювелірне, ковальське виробництва.
Зичу всім науковцям творчої наснаги в
створенні нових наукових експозицій Історичного музею ВІКЗ.
Від редакції. Нагадуємо вишгородцям:
свої пропозиції щодо концепції розвитку
ВІКЗ озвучуйте за тел: 050-332-09-90 (Влада
Володимирівна) та надсилайте на електронну адресу: vlada.litovchenko@ukr.net

В історичній частині давньоруського Вишгорода XI-XII ст. ст. був розташований найбільший у
Східній Європі гончарний центр. Відкриття зроблене науковою експедицією (під керівництвом Т.
Мовчанівського) Інституту археології НАНУ у 1935 році. На площі 6 га їх існувало до 250-300 — і
саме тому ця територія занесена до Державного реєстру нерухомих пам’яток України та охороняється законом.
Горни, знайдені з 1935-го по 2015 рр., були зафіксовані і досліджені науковцями. До 1960-их
років по вул. Межигірського Спаса (Першотравнева) було знайдено до 10 горнів, із 1990-их — іще
18.
У 2004 р. на виконання рішення Вишгородської міської ради науковцями заповідника було
досліджено ділянку на садибі Межигірського Спаса, 11, 13. На площі 30 м2 розкрито 5 поховань
XVII ст. та гончарний горн XI ст. Він був занесений до Державного реєстру пам’яток України, законсервований, музеєфікований для огляду і сьогодні знаходиться в павільйоні.
Велике значення вивченню і популяризації Гончарного центру приділяла влада. Ще у 1992
році, до створення у Вишгороді історико-культурного заповідника, Вишгородською РДА, котру
очолював представник Президента України Володимир Романюк, було видане розпорядження
(від 06.05.1992 № 18) про передачу гончарної території і створення на цій ділянці музейної експозиції давньоруського гончарства.
Управління культури Київської обласної державної адміністрації віддає наказ від 18.07.2003
р. «Про створення музею гончарства» — і заповідник у 2003 році отримує свідоцтво на право
власності на музей гончарства.
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Високошвидкісний Інтернет МТМ. Тел.: (093) 366-16-66; (095) 545-15-33; (098) 201-22-66
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КАНАЛ 1+1
6:45, 07:10, 08:10, 09:10
«Снiданок з 1+1»
07:00, 08:00, 09:00, 12:00,
16:45, 19:30 ТСН
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, 22:00 Т/с
«Хороший хлопець»
23:00 «Грошi»
UA:ПЕРШИЙ
6:00, 07:00, 08:00, 13:00,
15:00, 21:00 Новини
09:00 Х/ф «Повне
беззаконня»
10:55 Х/ф «Безсмертнi»
15:20 Фольк-music
16:45 Д/с «Нацiональнi
парки Америки»
18:15 Новинний блок
18:50 Що там з
Євробаченням?

19:00 Новини. Культура
19:20 Перша шпальта
19:50, 21:45 З перших
вуст
19:55 Вересень
20:20 Про головне
21:30 Новини. Спорт
21:50 Т/с «На межi. Група
«Антитерор»
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 Зоряний шлях
11:00 Реальна мiстика
12:00 Х/ф «Руда»
13:50, 15:30 Т/с «Сонячне
затьмарення»
18:00 Т/с «Райське мiсце»
19:45 «Говорить Україна»
21:00 Т/с «Два життя»
23:30 Х/ф «Залiзний
кулак»
ТОНіС
6:15 «Тарапунька. Аншлаг
довжиною в життя»
07:00, 18:00 «Алло,

лiкарю!»
14:00 Оглядач. LIVE
19:00 В гостях у Д.
Гордона. Л. Чащина
20:05, 23:15 Щоденники
Другої свiтової вiйни:
день за днем
21:35 Українець М.
Поплавський у Варшавi
22:00 DW - Вiзерунок дня
22:10 Супервiдчуття
00:30 «Нiч чорних
краваток»
ТЕТ
7:10 М/с «Лис Микита»
07:25 М/с «Шаленi
кролики. Вторгнення»
07:40 М/с «Пригоди
Котигорошка та його
друзiв»
09:25 М/с «Дорамандрiвниця»
09:55 Х/ф «Король
повiтря: Лiга чемпiонiв»
12:25, 18:55 Найгiрший
водiй країни
13:25, 21:00 Одного разу
пiд Полтавою
14:30 Т/с «Домашнiй
арешт»

16:50 Казки У Кiно
22:00 Країна У
23:00 Розсмiши комiка

патруль»
23:45 Т/с «Чорнi вiтрила
- 2»

СТБ
7:05, 16:00 «Все буде
добре!»
09:05 «Все буде смачно!»
10:00, 18:30 «За живе!»
11:30 Х/ф «Екiпаж»
14:00 «Битва
екстрасенсiв 16»
18:00, 22:00 «ВiкнаНовини»
20:00, 22:35 «Слiдство
ведуть екстрасенси»
23:40 «Давай поговоримо
про секс 3»

НОВИЙ КАНАЛ
6:45 М/с «Iсторiї Тома i
Джеррi»
07:45 Х/ф «Макс Стiл»
09:35 Х/ф «Сутiнки. Сага.
Свiтанок 1»
11:45 Х/ф «Сутiнки. Сага.
Свiтанок 2»
13:50 Х/ф «Дивергент,
частина 3: Вiддана»
16:00, 19:00 Ревiзор
Спешл
21:00 Таємний агент
22:10 Таємний агент.
Пост-шоу
00:10 Х/ф «Великий
солдат»

НТН
8:05, 19:30 Т/с «Кулагiн та
партнери»
10:25, 17:25 Т/с
«Детективи»
11:55 Т/с «Суто англiйськi
вбивства»
13:45, 15:05, 21:30 Т/с
«CSI: Нью-Йорк - 6»
14:45, 19:00, 23:15
«Свiдок»
15:40 Т/с «Морський

МЕГА
6:00 Бандитська Одеса
07:20 Україна: забута
iсторiя
08:10, 12:50 Правила
життя
09:00 Правда життя
10:50, 17:00 Вижити
серед звiрiв

11:50 Жирафи: вартовi
савани
13:40 Мiстична Україна
15:20, 23:40 Охоронцi
Гiтлера
16:10, 20:50 Скарби зi
звалища
18:00, 22:40 Загадки
планети
19:00 Бандитський Київ
21:40 Вижити попри все
ТРК «КИїВ»
09:30 «Київ музика»
13:00, 15:00, 17:00, 19:00,
21:00, 23:00 «СТН»
13:10, 18:10 «Королева
левiв»
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»
08:40 «Мультфiльми»

10:00 «Розсмiши комiка»
11:00, 16:20 «Файна
Юкрайна»
12:25 «Орел i Решка.
Шопiнг»
14:20 «Орел i Решка. На
краю свiту»
15:20, 21:00 «Орел i
Решка. Ювiлейний 2»
18:00 «Звана вечеря»
19:00 «Орел i Решка»
20:00 «Орел i Решка.
Незвiдана Європа»
22:00 Х/ф «Наречена з
того свiту»
23:50 Т/с «Сонна
Лощина»
ІНТЕР
6:20, 13:30 «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, 02:20 Х/ф «Все
можливо»
11:15, 12:25 Х/ф «Дочка
баянiста»
15:20 «Жди мене»
18:00, 19:00 «Стосується

кожного»
20:00 «Подробицi»
21:00 Т/с «Мата Харi»
23:50 Т/с «Територiя
краси»
ICTV
8:45 Факти. Ранок
09:15 Надзвичайнi
новини. Пiдсумки
10:45 Секретний фронт.
Дайджест
11:40, 13:05 Х/ф «Еон
Флакс»
12:45, 15:45 Факти. День
13:35 Х/ф «Джек Райан.
Теорiя хаосу»
16:10 Х/ф «Джек Рiчер»
18:45, 21:05 Факти. Вечiр
19:20 Надзвичайнi
новини
20:20 Бiльше нiж правда
21:25 Т/с «Майор i магiя»
22:20 Свобода слова
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
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
19:30 Час. Пiдсумки дня
22:15 Стоп корупцiї!
23:10 «За Чай.com»
00:00 Час: Важливо
2+2
12:10 Т/с «Загублений
свiт»
14:45 Т/с «Мисливцi за
релiквiями»
16:30 Д/п «Iлюзiя
безпеки. Прокляття
фараонiв»
17:25 «Зброя»
17:55 «Люстратор.
Прокляття системи»
18:30 «Спецкор»
19:00 «ДжеДАI»
19:20, 20:15 Т/с
«Команда»
21:15 Х/ф «Волл-стрiт»
23:45 Х/ф «Зубастий
торнадо 3»

ВI В ТО Р О К , 2 8 БЕ Р Е З НЯ 2017 Р ОКУ
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 «Хороший
хлопець»
22:00 «На ножах»
23:35 Х/ф «В ритмi
беззаконня»
UA:ПЕРШИЙ
6:00, 07:00, 08:00, 13:00,
15:00, 21:00 Новини
09:35 Т/с «Площа Берклi»
10:30, 16:30 Т/с «Лiнiя
захисту»
11:20 Д/ф «Я за все
вдячний долi. Народний
артист України О.

Богданович»
12:45, 21:30 Новини.
Спорт
18:15 Новинний блок
18:50 Що там з
Євробаченням?
19:00 Новини. Культура
19:50, 21:45 З перших
вуст
21:50 Т/с «На межi. Група
«Антитерор»
23:15 Пiдсумки
ТРК «УКРАїНА»
6:10 Т/с «Адвокат»
07:00, 08:00, 09:00, 15:00,
19:00, 23:00 Сьогоднi
07:15, 08:15 Ранок з
Україною
11:30 Реальна мiстика
13:30, 15:30 Агенти
справедливостi. Новий
сезон
16:10 Iсторiя одного
злочину
18:00 Т/с «Райське мiсце»
19:45 «Говорить Україна»
21:00 Т/с «Два життя»
23:30 Т/с «Закон i
порядок. Злочинний

намiр»
ТОНіС
6:50, 22:00 DW Вiзерунок дня
07:00, 18:00 «Алло,
лiкарю!»
09:50 «Будьте здоровi!»
10:40, 22:15
Супервiдчуття
11:50 «Соцiальний
статус»
14:00 Оглядач. LIVE
19:05 В гостях у Д.
Гордона. Л. Чащина
20:05, 22:50 Щоденники
Другої свiтової вiйни:
день за днем
21:20 «Вiдлуння»
00:05 «Нiч чорних
краваток»
ТЕТ
7:10 М/с «Лис Микита»
07:40 М/с «Пригоди
Котигорошка та його
друзiв»
08:00 Мультмiкс
09:55 Х/ф «Король
повiтря. Золота лiга»

12:25, 18:55 Найгiрший
водiй країни
13:25, 21:00 Одного разу
пiд Полтавою
14:30 Т/с «Домашнiй
арешт»
16:50 Казки У Кiно
22:00 Країна У
23:00 Розсмiши комiка
СТБ
6:40, 16:00 «Все буде
добре!»
08:40 «Все буде смачно!»
10:20, 18:30 «За живе!»
11:50 Х/ф «За двома
зайцями»
13:15 «МастерШеф - 3»
18:00, 22:00 «ВiкнаНовини»
20:00, 22:45 «МастерШеф
Дiти - 2»
23:25 Т/с «Коли ми
вдома»
НТН
6:05 Х/ф «Небезпечно
для життя!»
07:50, 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, 15:05, 21:30 Т/с
«CSI: Нью-Йорк - 6»
14:45, 19:00, 23:15
«Свiдок»
15:40 Т/с «Морський
патруль»
23:45 Т/с «Чорнi вiтрила
- 2»
НОВИЙ КАНАЛ
6:00, 18:00 Абзац
07:00, 08:05 Kids Time
07:02 М/с «Iсторiї Тома i
Джеррi»
08:10 Т/с «Друзi»
11:00 Т/с «Щасливi
разом»
16:00, 19:00 Серця трьох
21:00 Х/ф «Кiлери»
22:50 Х/ф «Твої, мої й
нашi»
МЕГА
6:00, 19:00 Бандитський
Київ

07:20 Україна: забута
iсторiя
08:10, 12:50 Правила
життя
10:50, 17:00 Вижити
серед звiрiв
11:50 Берег Африки
13:40 Мiстична Україна
15:20, 23:40 Охоронцi
Гiтлера
16:10, 20:50 Скарби зi
звалища
18:00, 22:40 Загадки
планети
21:40 Вижити попри все
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 «Королева
левiв»
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»
08:40 «Мультфiльми»
10:00 «Розсмiши комiка»
11:00 «Файна Юкрайна»
12:25 «Орел i Решка.
Шопiнг»
14:20, 20:00 «Орел
i Решка. Незвiдана
Європа»
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
«Мата Харi»
15:50, 16:45 «Речдок»
18:00, 19:00 «Стосується
кожного»
20:00 «Подробицi»
23:50 Т/с «Територiя
краси»
ICTV
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:20 Надзвичайнi
новини
10:10 Бiльше нiж правда
11:55, 17:50 Т/с
«Спецзагiн «Шторм»
12:45, 15:45 Факти. День
13:20 Х/ф «Костолом»
15:10, 16:10, 21:25 Т/с
«Майор i магiя»
18:45, 21:05 Факти. Вечiр
23:15 Х/ф «Пiдривник»
5 КАНАЛ
6:45, 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

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
19:30 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»
14:50 Т/с «Мисливцi за
релiквiями»
16:35 Д/п «Iлюзiя
безпеки. Загибель
планети»
17:30 «Зброя»
18:00 «Нишпорки»
19:20, 20:15 Т/с
«Команда»
21:15 Х/ф «Ведмежатник»
23:45 Х/ф «Литовське
весiлля»

С Е Р Е ДА , 2 9 БЕ Р Е З НЯ 2017 Р ОК У
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 «Хороший
хлопець»
22:00 «Одруження
наослiп 3»
23:35 Х/ф «Iмператор»
UA:ПЕРШИЙ
6:00, 07:00, 08:00, 13:00,
15:00, 21:00 Новини
09:35 Т/с «Площа Берклi»
10:30 Д/ф «Iван
Пiддубний»
16:30 Т/с «Лiнiя захисту»
17:45 М/с «Гон»
19:00 Новини. Культура

19:20 Д/ф «Богодар
Которович. Вiдблиски»
(ф.1)
20:20 Про головне
21:30 Новини. Спорт
21:50 Т/с «На межi. Група
«Антитерор»
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
09:15 Зоряний шлях
11:30 Реальна мiстика
13:30, 15:30 Агенти
справедливостi. Новий
сезон
16:10 Iсторiя одного
злочину
18:00 Т/с «Райське мiсце»
19:45 «Говорить Україна»
21:00 Т/с «Два життя»
23:30 Т/с «Закон i
порядок. Злочинний
намiр»
ТОНіС
6:45, 22:00 DW -

Вiзерунок дня
07:00, 18:00 «Алло,
лiкарю!»
10:45 «Моднi iсторiї з О.
Новицькою»
11:20 «Кумири»
12:00 «Зимою i лiтом
мандруємо свiтом.
Бiлорусiя»
14:00 Оглядач. LIVE
19:05 В гостях у Д.
Гордона. Л. Чащина
20:05, 22:50 Щоденники
Другої свiтової вiйни:
день за днем
21:35 Глобал-3000
00:00 «Натхнення»
ТЕТ
7:10 М/с «Лис Микита»
08:00 Мультмiкс
09:25 М/с «Дорамандрiвниця»
09:55 Х/ф «Король
сноуборду»
11:25, 17:50 Панянкаселянка
12:25, 18:55 Найгiрший
водiй країни
13:25, 21:00 Одного разу

пiд Полтавою
14:30 Т/с «Домашнiй
арешт»
15:30 Рятiвники
16:50 Казки У Кiно
22:00 Країна У
23:00 Розсмiши комiка
СТБ
7:15, 16:00 «Все буде
добре!»
09:15 «Все буде смачно!»
11:10, 18:30 «За живе!»
12:40 «МастерШеф - 4»
18:00, 22:00 «ВiкнаНовини»
20:00, 22:45 «МастерШеф
Дiти - 2»
23:30 Т/с «Коли ми
вдома»
НТН
6:25 Х/ф «Балада про
солдата»
07:55, 09:00, 19:30 Т/с
«Кулагiн та партнери»
08:30 Ранковий «Свiдок»
10:25, 17:25 Т/с
«Детективи»
12:00 Т/с «Суто англiйськi

вбивства»
13:45, 15:05, 21:30 Т/с
«CSI: Нью-Йорк - 6»
14:45, 19:00, 23:15
«Свiдок»
15:40 Т/с «Морський
патруль»
23:45 Т/с «Чорнi вiтрила
- 2»
НОВИЙ КАНАЛ
6:00, 18:00 Абзац
06:50, 08:10 Kids Time
06:52 М/с «Iсторiї Тома i
Джеррi»
08:12 Т/с «Друзi»
11:00 Т/с «СашаТаня»
16:00, 19:00 Вiд пацанки
до панянки
21:00 Х/ф «Йолопирозбiйники»
22:50 Х/ф «Конвоїри»
МЕГА
6:00 Бандитська Одеса
07:20 Україна: забута
iсторiя
08:10, 12:50 Правила
життя
10:00, 21:40 Вижити

попри все
13:40 Мiстична Україна
15:20, 23:40 Охоронцi
Гiтлера
18:00, 22:40 Загадки
планети
19:00 Бандитський Київ
19:50 Забороненi дослiди
Фрейда
00:30 Скарб.ua
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 «Королева
левiв»
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»
10:00 «Розсмiши комiка»
11:00 «Файна Юкрайна»
12:25 «Орел i Решка.
Шопiнг»
14:20, 20:00 «Орел
i Решка. Незвiдана
Європа»
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
«Мата Харi»
15:50, 16:45 «Речдок»

18:00, 19:00 «Стосується
кожного»
20:00 «Подробицi»
23:50 Т/с «Територiя
краси»
ICTV
8:45 Факти. Ранок
09:15, 19:20 Надзвичайнi
новини
12:10, 13:10, 17:45 Т/с
«Спецзагiн «Шторм»
12:45, 15:45 Факти. День
13:35 Х/ф «Пiдривник»
15:20, 16:10, 21:25 Т/с
«Майор i магiя»
18:45, 21:05 Факти. Вечiр
20:20 Секретний
фронт
23:20 Х/ф «Ордер на
смерть»
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

09:25, 10:10, 11:10,
12:25, 13:15, 14:15,
15:25, 16:15, 17:15, 18:15
Iнформацiйний день
19:30 Час. Пiдсумки дня
22:15 Особливий
погляд
23:10 «За Чай.com»
00:00 Час: Важливо
2+2
8:00, 18:30 «Спецкор»
09:00 «Секретнi
матерiали»
10:00 «Люстратор.
Прокляття системи»
10:35, 11:30 «Нове
Шалене вiдео поукраїнськи»
14:50 Т/с «Мисливцi за
релiквiями»
16:35 Д/п «Iлюзiя
безпеки. Життя на тому
свiтi»
18:00 «Цiлком таємно»
19:20, 20:15 Т/с
«Команда»
21:15 Х/ф «Тактична
сила»
23:05 Х/ф «Бойовi пси»

Ч Е ТВ Е Р , 3 0 БЕ Р Е З НЯ 2 017 Р ОК У
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»
10:50, 12:20 «Мiняю
жiнку - 6»
12:50, 13:50 «Мольфар»
14:45, 15:45 «Сiмейнi
мелодрами»
17:15 Т/с «Кохання проти
долi»
21:00 Т/с «Хороший
хлопець»
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
09:35 Д/ф «Гнат Юра. На
перехрестях часу»
10:30, 16:30 Т/с «Лiнiя
захисту»
11:20 Д/ф «Винниченко
без брому»
12:45, 21:30 Новини.
Спорт

14:00 Д/ф «Арабески
Гоголя»
15:20 Надвечiр’я. Долi
19:20 Д/ф «Богодар
Которович. Вiдблиски»
(ф.2)
21:50 Т/с «На межi. Група
«Антитерор»
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
09:15 Зоряний шлях
11:30 Реальна мiстика
13:30, 15:30 Агенти
справедливостi. Новий
сезон
18:00 Т/с «Райське мiсце»
19:45 «Говорить Україна»
21:00 Т/с «Два життя»
23:30 Т/с «Закон i
порядок. Злочинний
намiр»
ТОНіС
6:50, 22:00 DW -

Вiзерунок дня
07:00, 18:00 «Алло,
лiкарю!»
10:45 «Моднi iсторiї з
Оксаною Новицькою»
11:50 «Соцiальний
статус»
19:00 В гостях у Д.
Гордона. Л. Чащина
19:55 Щоденники Другої
свiтової вiйни: день за
днем
22:45 Останнiй шанс
побачити
00:00 «Нiч чорних
краваток»

15:30 Рятiвники
16:50 Казки У Кiно
22:00 Країна У
23:00 Розсмiши комiка

ТЕТ
7:10 М/с «Лис Микита»
08:00 Мультмiкс
09:55 Х/ф «Каштанчик:
герой Центрального
парку»
11:25, 17:50 Панянкаселянка
13:25, 21:00 Одного разу
пiд Полтавою
14:30 Т/с «Домашнiй
арешт»

НТН
6:10 Х/ф «Двi стрiли»
07:55, 09:00, 19:30 Т/с
«Кулагiн та партнери»
08:30 Ранковий «Свiдок»
10:25, 17:25 Т/с
«Детективи»
12:00 Т/с «Суто англiйськi
вбивства»
13:45, 15:05, 21:30 Т/с
«CSI: Нью-Йорк - 6»
14:45, 19:00, 23:15

СТБ
7:10, 16:00 «Все буде
добре!»
09:10 «Все буде смачно!»
11:05, 18:30 «За живе!»
12:35 «МастерШеф - 4»
18:00, 22:00 «ВiкнаНовини»
20:00, 22:45 «Я
соромлюсь свого тiла 4»
00:00 «Один за всiх»

«Свiдок»
15:40 Т/с «Морський
патруль»
23:45 Т/с «Чорнi вiтрила
- 2»
НОВИЙ КАНАЛ
6:40, 08:00 Kids Time
06:42 М/с «Iсторiї Тома i
Джеррi»
08:02 Т/с «Друзi»
10:50 Т/с «Щасливi
разом»
16:00, 19:00 Хто зверху?
18:00 Абзац
21:00 Х/ф «Команда «А»
23:10 Х/ф «Кур’єр»
01:10 Х/ф «Великий
солдат»
МЕГА
6:00, 19:00 Бандитський
Київ
07:20 Україна: забута
iсторiя
08:10, 12:50 Правила
життя
10:00 Вижити попри все
13:40 Мiстична Україна

14:30 Забороненi дослiди
Фрейда
15:20, 23:40 Охоронцi
Гiтлера
16:10, 20:50 Скарби зi
звалища
18:00, 22:40 Загадки
планети
19:50 Таємниця
Джоконди
21:40 Вижити у Венесуелi
00:30 Ризиковане життя
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 «Королева
левiв»
14:00, 15:10 «Громадська
приймальня»
16:00, 21:25 Т/с
«Королева пiвдня»
17:15 «У центрi уваги»
20:30 «Прогулянки
мiстом»
22:55 «Українська
Нацiональна Лотерея»

K1
7:40 М/с «Сейлор Мун»
10:00 «Розсмiши комiка»
12:25 «Орел i Решка.
Шопiнг»
13:20 «Орел i Решка.
Шопiнг. Невидане»
14:20, 20:00 «Орел
i Решка. Незвiдана
Європа»
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
«Мата Харi»

15:50, 16:45 «Речдок»
18:00, 19:00 «Стосується
кожного»
20:00 «Подробицi»
23:50 Т/с «Територiя
краси»
ICTV
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:20 Надзвичайнi
новини
10:10 Секретний фронт
12:10, 13:10, 17:50 Т/с
«Спецзагiн «Шторм»
12:45, 15:45 Факти. День
13:35 Х/ф «Ордер на
смерть»
15:20, 16:10, 21:25 Т/с
«Майор i магiя»
18:45, 21:05 Факти. Вечiр
23:15 Х/ф «Раптова
смерть»
5 КАНАЛ
7:00, 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
19:30 Час. Пiдсумки дня
22:15 Акцент
23:10 «За Чай.com»
00:00 Час: Важливо
2+2
08:00, 18:30 «Спецкор»
08:30, 19:00 «ДжеДАI»
09:00 «Люстратор»
10:30 «Цiлком таємно»
14:50 Т/с «Мисливцi за
релiквiями»
16:35 Д/п «Iлюзiя
безпеки. Iнопланетнi
мутанти»
18:00 Д/п «Помста
природи»
19:20, 20:15 Т/с
«Команда»
21:15 Х/ф «Сiрi»
23:25 Х/ф «Снiгова
людина»
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П ’Я Т Н ИЦ Я, 3 1 БЕ Р Е З НЯ 2 017 Р ОКУ
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 6»
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»
20:15 «Розсмiши комiка.
Дiти 2»
22:00 «Лiга смiху -3 2017»
00:00 «Вечiрнiй Київ «
UA:ПЕРШИЙ
6:00, 07:00, 08:00, 13:00,
15:00, 21:00 Новини
10:30, 16:30 Т/с «Лiнiя
захисту»
11:20 Д/ф «Богодар
Которович. Вiдблиски»
12:45, 21:30 Новини.
Спорт
14:00 Д/ф «Пошук
Мазепи»

15:20 Вiра. Надiя. Любов
18:15 Новинний блок
18:50 Що там з
Євробаченням?
19:00 Новини. Культура
23:00 Золотий гусак
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
09:15 Зоряний шлях
11:30 Реальна мiстика
13:30, 15:30 Агенти
справедливостi
16:10 Iсторiя одного
злочину
18:00 Т/с «Райське мiсце»
19:45 «Говорить Україна»
21:00, 23:30 Т/с «Два
життя»
ТОНіС
6:50, 22:00 DW Вiзерунок дня
07:00, 18:00 «Алло,
лiкарю!»

10:35 «Моднi iсторiї з
Оксаною Новицькою»
11:05 «Будьте здоровi!»
19:00 В гостях у Д.
Гордона. Л. Чащина
20:00 Останнiй шанс
побачити
21:20 «Вiдлуння»
22:05 Х/ф «Емiгрант»
00:15 «Нiч чорних
краваток»
ТЕТ
7:10 М/с «Лис Микита»
08:00 Мультмiкс
09:25 М/с «Дорамандрiвниця»
09:55 Х/ф «Повний дiм»
12:25, 18:55 Найгiрший
водiй країни
13:25 Одного разу пiд
Полтавою
14:30 Т/с «Домашнiй
арешт»
20:00 Х/ф «Диявол носить
Прада»
22:00 Х/ф «Гамбiт»
23:40 Х/ф «Вiдьма»

СТБ
8:05 Х/ф «Довгоочiкуване
кохання»
10:00 Х/ф «Бiля рiчки два
береги»
14:00 Х/ф «Бiля рiчки два
береги-2»
18:00, 22:00 «ВiкнаНовини»
18:30, 01:00 Т/с «Коли ми
вдома»
20:00, 22:55 «Холостяк
- 7»
22:30 «Небачене
Євробачення»
НТН
6:20 Х/ф «Буднi карного
розшуку»
08:00, 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, 15:05, 21:30 Т/с
«CSI: Нью-Йорк - 6»
14:45, 19:00, 23:15

«Свiдок»
15:40 Т/с «Морський
патруль»
23:45 Т/с «Чорнi вiтрила
- 2»
НОВИЙ КАНАЛ
6:33, 07:55 Kids Time
06:35 М/с «Iсторiї Тома i
Джеррi»
08:00 Т/с «Друзi»
14:10 Серця трьох
16:05 Х/ф «Кiлери»
18:00 Абзац
19:00 Суперiнтуїцiя
20:50 Х/ф «Обладунки
Бога 3: Мiсiя Зодiак»
23:10 Х/ф «Випадковий
шпигун»
МЕГА
6:00 Бандитська Одеса
07:20 Україна: забута
iсторiя
08:10, 12:50 Правила
життя
10:00 Вижити попри все
10:50 Вижити серед
звiрiв

13:40 Мiстична Україна
16:10, 20:50 Скарби зi
звалища
17:00 Найотруйнiшi змiї
Африки
18:00, 22:40 Загадки
планети
19:00 Бандитський Київ
19:50 Далеко i ще далi
21:40 Вижити у Венесуелi
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 «Королева
левiв»
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

8:00 «Чи знаєте ви, що...»
10:00, 00:50 «Розсмiши
комiка»
11:00, 16:20 «Файна
Юкрайна»
12:25 «Орел i Решка.
Шопiнг. Невидане»
13:20 «Орел i Решка.
Шопiнг 2016»
14:20, 20:00 «Орел
i Решка. Незвiдана
Європа»
15:20, 21:00 «Орел i
Решка. Ювiлейний 2»
18:00 «Звана вечеря»
19:00 «Орел i Решка»
22:00 «КВН на БIС»
23:00 «КВН»
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 Т/с «Мата

Харi»
15:50, 16:45 «Речдок»
18:00 «Стосується
кожного»
20:00 «Подробицi»
21:00 «Чорне дзеркало»
23:00 Х/ф «Людина з Рiо»
ICTV
6:30 Ранок у великому
мiстi
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:20 Надзвичайнi
новини
11:05 Бiльше нiж правда
12:00, 17:45 Т/с
«Спецзагiн «Шторм»
12:45, 15:45 Факти. День
13:15 Х/ф «Раптова
смерть»
15:20, 16:10 Т/с «Майор
i магiя»
18:45, 21:05 Факти. Вечiр
21:25 Дизель-шоу
23:55 Х/ф «Кiборг»
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
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
19:30 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 по-українськи»
14:25 Т/с «Мисливцi за
релiквiями»
16:10 Х/ф «Сiрi»
19:20 Х/ф «Тактичний
напад»
21:10 Х/ф «Пiд захистом»
23:00 «Змiшанi
єдиноборства. UFC.»

СУБОТ А , 1 КВІ Т НЯ 2 017 Р ОК У
КАНАЛ 1+1
6:00, 19:30 ТСН
06:45 «Грошi»
08:00 «Снiданок.
Вихiдний»
10:00 «Таємний код вiри»
11:00, 23:10 «Свiтське
життя»
12:00 «Одруження
наослiп 3»
13:50 «Голос країни 7»
16:30, 21:15 «Вечiрнiй
квартал 2017»
18:30 «Розсмiши комiка
2017»
20:15 «Українськi
сенсацiї»
00:10 «Лiга смiху - 3 2017»
UA:ПЕРШИЙ
6:35 Пiдсумки
09:00 М/с «Книга
джунглiв»
11:00 Фольк-music
12:35 Т/с «Площа Берклi»
18:10 Церемонiя
вручення премiї «Людина
року-2016» (ч.1)
20:25 Д/ф «Штепсель i

Тарапунька. Слава - на
виснаження»
21:00 Новини
21:30 Музична весна на
Першому
23:00 Свiт on line
23:25 Життєлюб
ТРК «УКРАїНА»
7:00, 15:00, 19:00
Сьогоднi
07:15 Зоряний шлях
09:20 Х/ф «Формула
щастя»
11:15, 15:20 Т/с «Два
життя»
17:00, 19:40 Т/с «Процес»
21:45 Х/ф «Кохання для
бiдних»
23:40 Реальна мiстика
ТОНіС
6:15 Х/ф «Серця 4-х»
09:50 «Шеф-кухар
країни» з М. Поплавським
13:30 «Iпостасi спорту»
14:05 Завтра-сьогоднi
16:10 Х/ф «Емiгрант»
18:20 14-й фестиваль

«Мелодiя двох сердець»
21:00 «Тарапунька.
Аншлаг довжиною в
життя»
21:55 М. Поплавський
«Українцям - українське»
22:50 Останнiй шанс
побачити
00:00 «Вихiдний, пiсля
опiвночi»
ТЕТ
7:10 М/с «Лис Микита»
07:40 М/ф «Лежень»
08:00 Мультмiкс
09:45 М/с «Дорамандрiвниця»
11:40 Х/ф «Король
повiтря: Лiга чемпiонiв»
13:20 Казки У Кiно
16:10 Х/ф «Гамбiт»
17:50 Х/ф «Диявол носить
Прада»
19:50 Одного разу пiд
Полтавою
22:05 Одного разу в
Одесi
23:05 Країна У

СТБ
8:00 «Караоке на
Майданi»
09:00 «Все буде смачно!»
10:45 «Холостяк - 7»
13:20 «МастерШеф
Дiти - 2»
19:05 «Україна має
талант! Дiти-2»
22:10 Т/с «Коли ми
вдома»
23:45 «Давай поговоримо
про секс 3»
НТН
7:15 Х/ф «Два капiтани»
11:30 «Речовий доказ»
13:50 «Склад злочину»
15:15 Т/с «Детективи»
19:00 «Свiдок»
19:30 Х/ф «За двома
зайцями»
21:00 Х/ф «Розшукується
герой»
22:50 Х/ф «Замiна - 4: без
права на поразку»
00:35 Х/ф «Побачення
наослiп»

НОВИЙ КАНАЛ
6:00 Т/с «Друзi»
07:02 М/с «Iсторiї Тома i
Джеррi»
08:52 Ревiзор Спешл
10:45 Таємний агент
12:00 Таємний агент.
Пост-шоу
14:00 Вiд пацанки до
панянки
17:50 М/ф «Бременськi
розбiйники. Вiдчайдушна
гастроль»
19:15 Х/ф «Таксi»
21:00 Х/ф «Таксi 2»
22:45 Х/ф «Нью-Йоркське
таксi»
МЕГА
6:00 Бандитський Київ
07:40 Прихована
реальнiсть
08:30, 19:30 У пошуках
iстини
10:10 Охоронцi Гiтлера
12:00, 21:10 Дивовинаходи
13:50 Загадки планети
15:50 Берег Африки

17:40 Далеко i ще далi
23:50 Брама часу
ТРК «КИїВ»
8:00 «Ранок по-київськи»
10:30 «Київ музика»
14:00 «Прогулянки
мiстом»
14:30 «Мультляндiя»
16:00 «Українцям українське!»
17:00, 19:00, 21:00, 23:15
«СТН»
17:15 Х/ф «Пощастить у
коханнi»
19:20 «Столиця.
Пiдсумки»
20:30 «Життєвi iсторiї»
21:25 Х/ф «Бехзат:
Анкара у вогнi»
23:10 «Українська
Нацiональна Лотерея»
K1
6:30 «TOP SHOP»
07:40 М/с «Сейлор Мун»
08:00 «Чи знаєте ви,
що...»
08:40 «Мультфiльми»

09:50 М/ф «Гнiздо
Дракона»
11:40 Т/с «H2O: Просто
додай води»
13:00 Х/ф «Слава»
15:00, 19:00 «Орел i
Решка. Ювiлейний сезон»
18:00 «Навколо М»
23:50 Т/с «Сонна
Лощина»
ІНТЕР
7:00 М/с «Ну, постривай!»
07:25 Х/ф «Пiдкидьок»
09:00 «Україна вражає»
10:00 Х/ф «За двома
зайцями»
11:20 Х/ф «Королева
бензоколонки»
13:00 Х/ф «Дiамантова
рука»
15:00 Концерт «М. Галкiн.
Ми знову разом»
16:30, 20:30 Т/с «Мата
Харi»
20:00 «Подробицi»
23:00 Х/ф «Список
контактiв»

ICTV
7:00 Дивитись усiм!
09:45 Дизель-шоу.
Дайджест
10:55, 11:50 Особливостi
нацiональної роботи
12:45 Факти. День
13:00 Т/с «На трьох»
13:40 Х/ф «Куля в лоб»
15:20 Х/ф «Прокляття
фараона Тута»
18:45 Факти. Вечiр
19:15 Надзвичайнi
новини. Пiдсумки
20:05 Х/ф «Мумiя»
22:30 Х/ф «Мумiя
повертається»
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
13:30 Феєрiя мандрiв

14:10 Вiдкрита церква
15:15 Фiнансовий
тиждень
17:10 «За Чай.com»
19:25, 23:25 Машина часу
21:00 Велика
полiтика
21:30 Час: Важливо
22:30 Д/ п «Вiддiл кадрiв»
2+2
6:00 Мультфiльми
08:00 «Нове
Шалене вiдео поукраїнськи»
12:30 Д/п «Iлюзiя
безпеки. Прокляття
фараонiв»
13:05 Д/п «Iлюзiя
безпеки. Життя на тому
свiтi»
15:05 Х/ф «Тактичний
напад»
16:50 23 тур ЧУ з
футболу: «Чорноморець»
19:00 Х/ф «Прибулець»
20:55 Х/ф «Напролом»
22:40 Х/ф «Деяка
справедливiсть»

НЕДIЛЯ , 2 К ВІ Т НЯ 2017 Р ОК У
КАНАЛ 1+1
6:25 «На ножах»
08:00 «Снiданок.
Вихiдний»
09:00 «Лото-Забава»
09:40 М/ф «Маша i
ведмiдь»
10:00 ТСН
11:00, 12:00, 13:00 «Свiт
навиворiт - 4: В’єтнам»
14:00 Т/с «Хороший
хлопець»
19:30 «ТСН-Тиждень»
21:00 «Голос країни 7»
23:30 Х/ф «Мiльйонер з
нетрiв»
UA:ПЕРШИЙ
7:05 Золотий гусак
09:00 Поза часом.
Телевистава «Украдене
щастя»
11:55 Театральнi сезони
12:50 Фольк-music
14:20 Т/с «На межi. Група
«Антитерор»
18:10 Церемонiя
вручення премiї «Людина
року-2016» (ч.2)

20:30 Перша шпальта
21:00 Новини
21:50 Що там з
Євробаченням?
22:25 Д/ф «Український
пересмiшник. А. Сова»
23:20 Територiя закону
ТРК «УКРАїНА»
6:50 Сьогоднi
07:40 Зоряний шлях
09:20 Х/ф «Кохання для
бiдних»
11:15 Т/с «Два життя»
16:45, 20:00 Т/с «Осiння
мелодiя кохання»
19:00 Подiї тижня з О.
Панютою
21:15 Т/с «Процес»
ТОНіС
7:45 «Натхнення»
09:55 Останнiй шанс
побачити
13:20 «Будьте здоровi!»
14:20, 16:05
Супервiдчуття
15:30 «Соцiальний статус:
ваша пенсiя»

16:40 «Сальваторе
Адамо. Снiг, що не
розтане нiколи»
17:40 14-й фестиваль
«Мелодiя двох сердець»
20:15 «Кумири»
20:35 «Свiтськi хронiки»
21:05 «Шеф-кухар
країни» з М. Поплавським
22:05 Х/ф «Сабрiна»
ТЕТ
6:50 Байдикiвка
07:10 М/с «Лис
Микита»
07:40 М/ф «Кам’яний вiк»
08:00 Мультмiкс
12:50 Х/ф «Король
повiтря. Золота лiга»
14:25 Х/ф «Каштанчик:
герой Центрального
парку»
16:05 Рятiвники
19:50 Одного разу пiд
Полтавою
22:05 Одного разу в
Одесi
23:05 Розсмiши комiка
00:05 Т/с «Отже»

Вважати недійсним втрачений акт на право власності, серія ЯК № 762 819 від 25.12.2009 р., кадастровий номер 0110 942 03902, виданий на ім’я
Надії Володимирівни НОВІКОВОЇ
Вважати недійсним втрачений акт на право власності, серія ЯК 762 825, від 25.12.2009 р., кадастровий номер 0110 942 03908, виданий на ім’я
Ольги Григорівни БОНДАРЕНКО

КП «ВЦРА № 23» (Аптека)
потрібен ПРОВІЗОР/ФАРМАЦЕВТ.
Освіта — середня спеціальна
(фармацевт), вища,
незакінчена вища (студент),
пенсіонери з профільною
освітою.
Адреса: м. Вишгород,
вул. Н. Шолуденка, 6.
Гнучкий графік,
гідна заробітна плата.
Тел: (067) 752-52-70,
(04596) 5-47-47

22:50 Х/ф «Грiнго»
СТБ
7:45 «Холостяк - 7»
09:00 «Все буде смачно!»
09:55 «Караоке на
Майданi»
10:55 «Україна має
талант! Дiти-2»
14:05 Х/ф
«Спортлото-82»
16:00, 23:10 «Я
соромлюсь свого тiла 4»
18:00, 22:10 «Слiдство
ведуть екстрасенси»
20:55 «Один за всiх»
НТН
7:05 Х/ф «Чорний принц»
08:55 Т/с «Черговий
ангел»
12:10 Х/ф «За двома
зайцями»
13:30 Х/ф «Ти - менi,
я - тобi»
15:10 «Легенди карного
розшуку»
17:25 «Склад злочину»
19:00 Т/с «Одного разу в
Ростовi»

НОВИЙ КАНАЛ
6:50 М/с «Iсторiї Тома i
Джеррi»
08:10 Kids Time
08:12 М/ф «Бременськi
розбiйники. Вiдчайдушна
гастроль»
09:30 Х/ф «Заборонне
королiвство»
11:30 Х/ф «Команда «А»
14:00 Х/ф «Кур’єр»
16:00 Х/ф «Таксi»
17:40 Х/ф «Таксi 2»
19:30 Х/ф «Таксi 3»
21:00 Х/ф «Мiстер та мiсiс
Смiт»
23:15 Х/ф «Гонщик»
МЕГА
6:00 Бандитська
Одеса
07:40 Прихована
реальнiсть
08:30, 19:30 У пошуках
iстини
10:10 Охоронцi Гiтлера
12:00, 21:10 Диво-

винаходи
13:50 Загадки планети
15:50 Берег Африки
16:50 Дика Бразилiя
17:40 Далеко i ще далi
23:50 Мiстична
Україна
ТРК «КИїВ»
8:00 «Ранок по-київськи»
10:30 «Шеф-кухар
країни»
14:00 «Жива природа»
14:30 «Мультляндiя»
15:45 Х/ф «Пощастить у
коханнi»
17:15 Х/ф «Бехзат:
Анкара у вогнi»
19:00 Х/ф «Любий друг»
21:00 «СТН-тижневик»
21:30 «СТН-спорттижневик»
21:50 Х/ф «Гра на
виживання»
23:35 «Українська
Нацiональна Лотерея»
K1
5:10 «Рецепти щастя»

1 квітня 2017 року о 10 годині по вул. Дніпровській, буд. № 7 у
м. Вишгороді, у дворі будинку, відбудуться збори власників щодо здачі в оренду нежитлового приміщення. Прохання до всіх співвласників
будинку № 7 бути присутніми на зборах
Вважати недійсною печатку садівничого товариства «Десна-3», яку використовує керівник неюридичної особи Людмила Леонтіївна НОВИЦЬКА

Вважати недійсними втрачені документи від 10.12.1991 р. про членство в ГБК
«Ветеран» (гаражний бокс № 10) на
ім’я Юрія Миколайовича СИБІРКА

Підприємству на постійну
роботу потрібен ВОДІЙ.
Звертатись за тел.:
(067) 44-05-802

Вважати недійсним втрачений технічний
паспорт № GBBFV-55859, зареєстрований на автомобіль FORD TAUNUS 1978
року випуску, номерний знак 064-03 КК.

Потрібна ШВЕЯ у
швейний цех у Вишгороді
(б/ц «Карат»). Висока
зарплата. Шиємо жіночий
одяг (трикотажу немає).
Запис на співбесіду:
(067) 463-51-14, Аліна.

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

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.

06:00 «Спецiя»
06:30 «TOP SHOP»
08:00 «Чи знаєте ви,
що...»
08:40 «Мультфiльми»
09:50 Т/с «H2O: Просто
додай води»
11:15 Х/ф «Слава»
13:15 «Навколо М»
14:10 «Орел i Решка.
Ювiлейний сезон»
22:00 Х/ф «Хитрощi
Норбiта»
00:00 «КВН»
ІНТЕР
6:30 Х/ф «За двома
зайцями»
08:00 «уДачний проект»
09:00 «Готуємо разом»
10:00 «Орел i решка. Рай
i пекло»
11:00 «Орел i решка.
Перезавантаження»
12:00 «Орел i Решка.
Ювiлейний сезон»
13:00 Концерт «М. Галкiн.
Ми знову разом»
14:30 Т/с «Мата Харi»

20:00 «Подробицi тижня»
21:30 Х/ф
«Передбачення»
23:20 Х/ф «Iгри дорослих
дiвчат»
ICTV
6:40 Т/с «Вiддiл 44»
09:20 Ньюзмейкер
10:15, 13:00 Х/ф
«Прокляття фараона
Тута»
12:45 Факти. День
13:55 Х/ф «Мумiя»
16:10 Х/ф «Мумiя
повертається»
18:45 Факти тижня. 100
хвилин
20:30 Х/ф «Цар
скорпiонiв»
22:15 Х/ф «Цар
скорпiонiв-2. Сходження
воїна»
5 КАНАЛ
6:00, 09:30 Час: Важливо
06:15, 21:00 Час:
пiдсумки тижня з В.
Гайдукевичем

Âèøãîðîä

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
19:25 Невигаданi iсторiї
20:05, 23:35 Машина
часу
22:30 Д/ п «Вiддiл кадрiв»
2+2
6:00 Мультфiльми
08:00 «Нове Шалене
вiдео по-українськи»
08:30 «Роби бiзнес»
12:05 Х/ф «Мiсiя на Марс»
14:10 Х/ф «Прибулець»
16:00 Х/ф «Пiд захистом»
17:45 Х/ф «Воїн ушу»
19:20 23 тур ЧУ з
футболу: «Зоря» «Шахтар»
21:25 ПРОФУТБОЛ
23:15 «Змiшанi
єдиноборства. UFC.»

Директор КП «Редакція газети «Вишгород»
— Володимир Ткач
Головний редактор — Марина Кочелісова

Літредактор, кореспондент — Валентина Яковенко
Фотокореспондент, набірник — Андрій Максімов
Художній редактор — Максим Крадожон
Бухгалтер — Ірина Поліщук
Погляди редакції не завжди збігаються Засновник — Вишгородська міська рада
Передплатний індекс газети у Каталозі
з думкою авторів публікацій.
місцевих періодичних видань 40007
Редакція залишає за собою право
Газета виходить щосуботи. Ціна договірна
скорочувати надані матеріали,
Свідоцтво про реєстрацію
які не рецензують і не повертають.
КВ № 957 від 20.09.1994 року
Відповідальність за достовірність
Адреса редакції: 07300, м. Вишгород,
даних несуть автори публікацій
вул. Б. Хмельницького, 2;
(рекламодавці).
Тел/факс: (04596) 5-27-25
Матеріали, опубліковані під знаком ,
Надруковано у «МЕГА-ПОЛІГРАФ»
друкуються на платній основі.
Київ, вул. Марка Вовчка, 12/14
Останній термін надання матеріалів —
Наклад 11 000 примірників
середа, 13-00

P. S.

Народний засіб від туберкульозу: у день
весняного рівнодення в лісі над струмком
читати вірші, не обтяжені інтелектом

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

8

25 березня

Знай наших!

2017 року

Відзнака за турботу

Мозаїка
Увага до людей

Щиро вдячні!

Влас. інф.
ФОТО – Валентина ЯКОВЕНКО, «Вишгород»

Багатодітні родини та соціально незахищені категорії населення (вдови, одинокі) щиро
дякують меру Вишгорода О. В.
Момоту та президенту Благодійного фонду «Святої Ольги» В.
О. Малишеву за привітання наших родин зі святом 8 Березня.
Спасибі за увагу і за набори чудових миючих засобів.
Вдячні вам за турботу та піклування.

До численних грамот, подяк і відзнак В. Малишева додалася ще одна. Днями Міністерство
соціальної політики України згідно з наказом №
12 НС від 10.03. 2017 р. відзначило радника Вишгородського міського голови, президента-голову
правління Благодійного фонду «Святої Ольги» Володимира Малишева Подякою за вагомий внесок
у надання соціальних послуг населенню, активну
громадянську позицію та благодійну діяльність.
23 березня у нього – день народження. Тож
щиро вітаємо та зичимо натхнення і успіхів у доброчинній діяльності на благо Вишгородської громади.
Вишгородський міський голова Олексій
МОМОТ, секретар ради Тетяна БРАЖНІКОВА,
міська рада, міськвиконком,
редакція газети «Вишгород»

БГО «Заради спасіння миру»

За кулісами «Pas de danse»

У «Джерелі»

Валентина ЯКОВЕНКО, методист ЦТ «Джерело»
ФОТО – автор, спеціально для «Вишгорода»

Колектив сучасного танцю «Pas de danse» Вишгородського міського Центру творчості «Джерело» на сцені –
яскравий, ритмічний, запальний! Частинку того, якими стараннями це досягається, ми побачили на відкритому занятті
сучасної хореографії, на яке гостинно запросила педагогів і
батьків Катерина Барладян.
Мінімум слів – максимум роботи. Впродовж трьох етапів заняття (розминка, а після перерви – розтяжка і представлення
стилів «контемп» /контемпорарі/ і «хіп-хоп») за одним сплеском
долонь свого наставника діти виконали десятки вправ, які вимагають фізичної підготовки, пластичності, великої наполегливості
і сили волі.
«Діти на 70 % опанували програму, – сказала по закінченні
уроку керівник колективу. – І це природньо. Бо Софія Буланова,

наприклад, займається у колективі 6 років (з першого класу школи) і Маша Брехт теж давно на гуртку, а от Каріна Данько перейшла до цієї старшої групи із середньої. Їй, можливо, ще не все
під силу, але дівчинка дуже старається».
І стараються всі. Підтвердження цьому – нагороди колективу:
зокрема, кубки за 1 місця – у конкурсі «Калейдоскоп талантів»
(2015), обласному фестивалі-конкурсі «Терпсихора запрошує»
(2013), 5-у Всеукраїнському фестивалі-огляді «Дебют парад»
(2015) та низка нагород за 2-3 місця у конкурсах різного рівня.
Колективу є чим пишатися — відзначили директор закладу
Наталія Кисіль і її заступник Оксана Миненко. Та зазначили, що
для роботи танцюристів у залі необхідне м’яке покриття (працюватимуть над цим).
У вересні ц. р. колективу «Pas de danse» виповнюється 8 років. Побажаємо йому довгого творчого життя і успіхів.
Більше фото див.
і докладніше чит. на сайті газети «Вишгород»

Керівник колективу Катерина Барладян (випускниця кафедри «хореографія і художня культура» Ніжинського державного педагогічного університету ім. М. Гоголя) у процесі навчання сучасному танцю, оволодіння хореографічним мистецтвом та
формування творчих здібностей дітей – професійний і уважний наставник, але дуже вимогливий. А як інакше навчити ритміці,
елементам класичної хореографії та її сучасним напрямкам – естрадному танцю, контемпорарі, хіп-хопу? Для цього відводиться
два заняття по 45 хв. тричі на тиждень.

День поезії

…Була б молодою душа

Сусіди

Валентина ЯКОВЕНКО
ФОТО – Дмитро ЮРЧЕНКО,
спеціально для «Вишгорода»

Своє 90-річчя відзначив ветеран
Великої Вітчизняної війни та праці,
учасник бойових дій Олександр Пилипович Кравченко. З поважною датою
його привітали голова ветеранської
організації міста Петро Жуланов, голова первинної ветеранської організації № 9 («Гора») Маргарита Олабіна,
керівник хору «Ветеран» та колективу
хорового співу «Домісолька» Вишгородського міського Центру творчості
«Джерело» Ганна Покровська, рідні та
друзі.
Цього весняного, напрочуд сонячного дня у господі ювіляра лунали «Многая
літа», веселі пісні, які зазвичай дарують
у день народження, та про прадідуся,
який не жалкував у боях свого життя,
щоб народилися наступні покоління. Їх
проспівали вихованці Ганни Покровської
Марта Горбаченко і Даша Кумко. Було
багато теплих слів від колег-ветеранів,
від дружини Нелі Никонорівни, з якою
живуть душа в душу ось уже 57-й рік, від
рідних – доньки Валентини, онука Сергія,
правнучки Вікторії, двоюрідних сестри
Марії та брата Федора, друзів – Анатолія
Наумова, Олександра Сорокіна, хрещениці Тетяни, яка проїхала тисячу кілометрів, аби привітати свого названого
батька.
Хорошій людині, невтомному трудівнику, чудовому сім’янину зичили завжди відчувати тепло і турботу рідних,
здоров’я, наснаги, а ще – взяти курс на
100 років і впевнено триматися його.
Олександр Пилипович зізнався, що
старість – річ підступна, бо слух підводить і він слабо чує адресоване йому.
Проте, як зауважила дружина ювіляра,
«не важливо, що вписано в паспорт,

була б молодою душа…»
На його пам’яті – служба (загалом
сім з половиною років) у складі 4-ї Повітряної армії Збройних сил СРСР, дороги Другої світової, переможний травень 1945-го в Берліні, звідти – шлях на
Батьківщину, де в мирний час протягом
55 років успішно трудився на провідному
підприємстві шкіряної галузі «Чинбар» у
Києві на Куренівці. Вже скільки часу він
на пенсії, а директор підприємства Віктор Ліщук щороку приїздить, аби привітати сім’ю Кравченків із Днем перемоги.
За успішне виконання бойових завдань і успіхи в праці уряд відзначив
Олександра Кравченка орденами «За
мужність», Вітчизняної війни, медаллю
«За перемогу над Німеччиною» та іншими. А Петро Жуланов та Маргарита
Олабіна від ВГО «Спілка ветеранів та
працівників силових структур України
«Звитяга» вручили ювілярові ще одну
нагороду – «За службу державі».
…У свої роки ветеран має світлу
пам’ять. Читає документальні й художні
книги, з багатьма героями яких зустрічався чи брав участь разом із ними в історичних подіях. Та й сам він – частина
історії...
Звісно, за ювіляра підняли келихи.
А його тост був: «За перемогу!». Вона
назавжди закарбувалася в пам’яті. То
були, вочевидь, найяскравіші роки його
молодості. І хоча війну згадує як «страшне лихо й велике горе», все ж гордий за
народ і армію, що отримали перемогу
над фашизмом.
Сьогодні Україна знову в стані війни.
Тож підтримаємо Збройні сили України,
побажаємо їм перемоги і подякуємо за
те, що ветерани спокійно зустрічають
свої поважні ювілеї, а прийде час – онуки
й правнуки теж завдячуватимуть нинішнім воякам своєю появою на світ у незалежній і вільній державі.

Купуй органічне

***
Життя іде і все без коректур.
І час летить, не стишує галопу.
Давно нема маркізи Помпадур,
і ми живем уже після потопу.
Не знаю я, що буде після нас,
в які природа убереться шати.
Єдиний, хто не втомлюється, — час.
А ми живі, нам треба поспішати.
Зробити щось, лишити по собі,
а ми, нічого, — пройдемо, як тіні,
щоб тільки неба очі голубі
цю землю завжди бачили в цвітінні.
Щоб ці ліси не вимерли, як тур,
щоб ці слова не вичахли, як руди.
Життя іде і все без коректур,
і як напишеш, так уже і буде.
Але не бійся прикрого рядка.
Прозрінь не бійся, бо вони як ліки.
Не бійся правди, хоч яка гірка,
не бійся смутків, хоч вони як ріки.
Людині бійся душу ошукать,
бо в цьому схибиш — то уже навіки.
***
Життя, як річку, не перейдеш вбрід.
Та, певно, в ньому і немає броду.
Заходь по груди у студену воду,
Пливи, пливи, пливи десятки літ!
Не уникай в путі круговороту —
Хай руки загартуються твої,
Бо доведеться плавати і проти,
І впоперек стрімкої течії.
Коли ж попадеш в смугу теплих течій,
Коли душа розніжиться без меж,
Ослабнуть руки і отерпнуть плечі,
І вже навряд чи далі попливеш.
Зануриш серце у блаженну втому,
Запрагнеш тільки затишку... О, ні!
Як жити, зачепившись на мілкому,
То краще потонуть на глибині.
(Ліна КОСТЕНКО)

Годинник

Вишгород

Натуральна косметика
за помірними цінами

Степ
Переораний «градами» степ,
Наче попіл, сухий і гарячий, —
Лиш полин обгорілий росте
Та акація зранена плаче.
Ніби сльози, там роси гіркі
На світанках зволожують сушу, —
Мов оплакує степ вояків
Одчайдушних впокоєні душі.

Немає матері
Крізь сон вслухаючись в слова
І світ не бачачи віднині, —
Лежить матуся, мов жива,
В тісній утробі домовини.
Сльоза згорьована моя
На щічці маминій не тане, —
Ствердивши холодність лиця
І нерухомість неслухняну.
То плачу, наче немовля,
То мить розгублено німію, —
В снігах розкопана земля
Бідою наглою чорніє.
Немає матері… Нема
Дзвінкої радості моєї, —
Лиш туга болісна й німа
Зростає в серці й над землею.
Скорбота втрати не дає
Ні говорить мені, ні дихать, —
І в’яже прядиво своє
В душі засмученій безвихідь...
(Віктор КУЧЕРУК)

Перехід на літній час

Два рази на рік стрілки годинників переводяться на годину в більш як 100 країнах світу. В останню неділю березня
– на годину вперед, а в останню неділю жовтня – на годину
назад. Це необхідно для того, щоб наблизити адміністративний час до сонячного.
Цього року перехід на літній час припадає на 26 березня
(неділю).

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»;

Куплю роги
лося, оленя —
до 100 грн
за 1 кг.
Тел: (096)
676-23-34

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

Гаражному кооперативу «Екран»
потрібен ЕЛЕКТРИК.
З/п — 1 600 грн.
Тел: (067) 395-82-07
В гаражному кооперативі «Екран»
відбудуться ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ
01 квітня о 10:00.
Правління

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

