Âèøãîðîä
Газета Вишгородської міської ради

www.vyshgorod.in.ua

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

аФішка

Субота, 8 квітня 2017 року, № 13/14 (1120-1121)

ФОТОмить

МІСЬКИЙ ФЕСТИВАЛЬ ПИСАНОК,
>
АКЦІЯ «СМІТТЯ НЕ ТАНЕ»
ВИСТАВКА «РУКОДІЛЛЯ ТА ХОБІ» >

Урочиста хода нацгвардійців по Вишгороду
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Об’єднання громад —
перспективний крок

Пряма мова

І ДИТЯЧІ САДКИ,
І ШКОЛИ В МІСТІ —
Є І БУДУТЬ!
Олексій МОМОТ,
Вишгородський міський голова
Батьки вихованців дитячих садків
були змушені кожного
місяця здавати «добровільні» внески у
фонди розвитку груп і
садочків.
Далі — на стор. 3

Військова еліта — надія
обороноздатності нашої держави

Офіційно

Про здійснення заходів з
підготовки електронного
громадського слухання

2

Депутати дали згоду на об’єднання
громад і ухвалили звернення
до керівництва країни щодо
абонплати на газ та недопущення
скасування мораторію на
землі сільськогосподарського
призначення
>

Сітка-берегиня

>
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Автотема: Перевезення
Дивовижні картини з вовни
«Калиновий дзвін»
«Театральна субота»
Розумна гра

Відповідно до статей 13, 42 Закону
України «Про місцеве самоврядування
в Україні», ст. 21 Закону України «Про
регулювання містобудівної діяльності»,
Положення про громадські слухання у
м. Вишгороді, затвердженого рішенням
Вишгородської міської ради від 17 жовтня 2016 року № 17/7,
Далі — на стор. 2

До уваги мешканців міста
і району!
ПРОБИ ВОДИ З КОЛОДЯЗІВ — БЕЗКОШТОВНО

Загальноміські толоки

День донора

Чит. стор. 4
На набережній Київського водосховища 24
березня прибирають працівники виконавчого комітету Вишгородської міськради

Відключення світла

Родина Луїзових не лише активно долучилася до загальноміської толоки 25 березня
в себе на вул. В. Симоненка, 5, а й організувала юних сусідів. З цього починається патріотизм — любов до малої батьківщини

До уваги вишгородців!

Дезінфекція водопроводу
11-12 квітня

Вишгородський РВ ПАТ «Київобленерго»
08 квітня (субота), 9:00-18:00, пров. Квітковий — буде Вишгородське міське КП«Водоканал»
відсутня напруга (капремонт ТП);
9:00-18:00, просп. Т. Шевченка, 7-а, 9-а – буде відсутня
Із 22:00 11 квітня (вівторок) до 08:00 12 квітня (середа) ц. р. проводитимуться роботи з
напруга;
профілактичного хлорування та дезінфекції водопровідної мережі міста. Перед користуванням
11 квітня (вівторок), 8:00-18:00 — відключення світла на необхідно злити воду з водопровідного крану впродовж 15 хвилин.
набережній біля моря.

Із славним
ювілеєм!

>

Читайте на сайті
газети «Вишгород»

ФОТОмить

Розпорядження
від 28 березня 2017 року № 44

11 квітня (вівторок) з 09:00 до 12:00
у КЗ «Вишгородська центральна районна лікарня» — платний День донора.
Оплата за здану кров — 123 грн.
Донорам при собі обов’язково мати
паспорт та ідентифікаційний код.

Загальноміські толоки
7 і 28 квітня — долучайтесь

Вишгородський районний відділ
лабораторних досліджень
З метою попередження водно-нітратної метгемоглобінемії у дітей віком до 3-ох років — відповідно до
Плану моніторингових досліджень об’єктів довкілля,
затвердженого головою КОДА, ДСанПіНу 2.2.4-171-10
«Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною» — Вишгородський районний відділ
лабораторних досліджень безкоштовно проводитиме
лабораторні дослідження на вміст нітратів проб питної
води з трубчатих та шахтних колодязів, воду яких використовують для пиття або приготування їжі дітям віком
до 3-ох років.
Проби питної води з колодязів прийматимуться – у
скляній тарі ємністю не менше 0,5 л — із 30 березня по
30 квітня з 9:00 до 13:00 за адресою: вул. Косарєва, 14,
смт Димер Вишгородського району Київської області.
Тел. для довідок: (04596) 3-11-51.

Юрію Дмитровичу Колодзяну — 60!

Дорогий друже!
Шістдесята весна постукала до Тебе у вікно й привітала квітневим
різнобарв’ям. Поважний вік, поважна дата.
Мабуть, за непрості визнання — заслужити право у Бога народитися
на Світле Благовіщення, й справжнім Благовіщеням для мене стало те,
що Господь звів наші дороги і на багато років подарував вірного друга та
надійного соратника.
Людина-державник, патріот, вірний син свого народу. Тобі є чим пишатися, як і Твоїй родині. Весь Твій життєвий шлях — приклад високопрофесійного та самовідданого служіння оновленій Українській державі.
Під Твоїм керівництвом ВАТ «Гідромеханізація» вже не одне десятиліття залишається флагманом у своїй галузі та одним із найбільших платників податків на Вишгородщині. А турбота про місто та вишгородчан у
якості депутата, громадського діяча й мецената — гідна наслідування.
У цей світлий для Тебе день прийми найщиріші привітання! Нехай доля
й далі буде до Тебе прихильною та дарує ще багато сил, наснаги, удачі
для нових звершень та здобутків. Нехай кожен день Твого непростого за насиченістю життя буде осяяний високим
злетом душі, а Твої справи, такі потрібні для Вишгорода, ще не одне десятиліття радують мешканців міста.
Невичерпного здоров’я, любові, родинного щастя! І нехай діти й онуки тішать тим, що наслідують широту та
велич Твого серця, а на столітній ювілей порадують не меншими успіхами.
Дарма, що рік за роком проліта
І скроні вже Твої сивіють.
Валерій ВИГОВСЬКИЙ,
Нехай же молодою залишається душа,
депутат Вишгородської міськради
А думи хай ніколи не старіють!

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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8 квітня

Вишгород

XXII сесія Вишгородської міської ради VII скликання

Офіційно

Про здійснення
заходів з
підготовки
електронного
громадського
слухання
(Початок на стор .1)
розпорядження міського голови
від 15.03.2017 року № 32 «Про
організацію та проведення громадських слухань щодо врахування громадських інтересів у
проекті містобудівної документації щодо внесення змін до Генерального плану міста Вишгорода»:
1. Провести електронне
громадське слухання з питання:
«Внесення змін до Генерального плану міста Вишгорода»
(далі — слухання) на сайті Вишгородської міської ради http://
vyshgorod-rada.gov.ua з «01»
квітня по «15» квітня 2017 року
включно.
2. З метою забезпечення
проведення електронного громадського слухання залучити
до співпраці комунальне підприємство Київської обласної ради
«Інститут соціально-економічного розвитку Київської області» в
якості Адміністратора.
3. Відповідальною особою
за підготовку та проведення
електронного громадського слухання призначити уповноважену
посадову особу Вишгородської
міської ради — заступника міського голови з питань діяльності
виконавчих органів Вишгородської міської ради Т. С. Іванова.
4. Визначити наступні адреси щодо організації громадських
приймалень (наметів) для ознайомлення учасників з матеріалами електронних громадських
слухань та видачі електронних
цифрових підписів: м. Вишгород, пл. Т. Шевченка, пл. Г.
Строкова.
5. Організаційному відділу
виконавчого комітету Вишгородської міської ради забезпечити
оприлюднення даного розпорядження в порядку, передбаченому чинним законодавством: розмістити на офіційному веб-сайті
Вишгородської міської ради та в
офіційному друкованому виданні
Вишгородської міської ради —
газеті «Вишгород».
6. Контроль за виконанням
цього розпорядження покласти
на заступника міського голови
з питань діяльності виконавчих
органів Вишгородської міської
ради Іванова Т. С.
Міський голова О. МОМОТ

ПОЛІТбюро

Суспільство

2017 року

Депутати дали згоду на об’єднання громад і ухвалили звернення до
керівництва країни щодо абонплати на газ та недопущення скасування
мораторію на землі сільськогосподарського призначення
Влас. інф.

Проект Звернення до вищої влади держави,
озвучений депутатом Валентиною Парчук (фракція
«Свободи»), щодо заборони переслідування учасників блокади, відставки представників Генштабу, припинення стосунків із РФ, визнання АТО війною депутати не підтримали, визнавши недоцільним.

Дві фракції виступили із проектами звернень до керівництва України щодо скасування абонплати на газ.
Іще з одним зверненням від імені Вишгородської
На обох засіданнях 22-ої сесії міськради, що
міської ради до Президента, Прем’єр-міністра, Головідбулися 30 березня і 3 квітня, окрім блоку бюви Верховної Ради та Кабінету міністрів України —
джетних і земельних питань, що стосувалися як
щодо недопущення скасування мораторію на землі
особистих інтересів вишгородців, так і змін до
сільськогосподарського призначення — виступив
Генплану міста, розглянули також і питання депудепутат Сергій Жадан.
татської дисципліни.
У нас в країні десятки млн паїв і земель сільськоНа обов’язку обранців міської громади звітувати
господарського призначення, котрими активно коперед виборцями наголосила представник громадристуються фермери. Та держава їх підтримує лише
ськості міста і району Наталя
на словах. У 2014-2015 рр. зниРуденко. Депутат Валентина
щено понад 10,5 тис. малих (сіКоментують голова фракції ПП «ВО «БатьківПарчук іще раз закликала
мейних) і середніх фермерських
щина» Сергій Жадан і член фракції Юрій Попов:
колег відповідальніше ставигосподарств — і цей процес три«Ми просили міських депутатів підтримати наше
тися до своєї присутності на
ває. До слова, у багатьох країзвернення до Президента України, Кабінету Міністрів,
засіданнях і не зривати сесії
нах такі господарства тримають
національної комісії, що здійснює державне регулюсвоєю відсутністю після переекономіку, дають до третини
вання у сферах енергетики та комунальних послуг
рви.
ВВП. «Мораторій хочуть подо(НКРЕКП), Генеральної прокуратури України, націоДепутати прийняли кільлати агрохолдинги та олігархинального агентства з питань запобігання корупції. І
ка доленосних для громади
латифундисти, щоби знищити
раді, що колеги дослухалися до наших пропозицій.
рішень. Підтримали ініціативу
селян і фермерів як клас, переЗа постановою НКРЕКП, кожна українська сім’я,
Вишгородського міського готворити їх у кріпаків», — зверНЕЗАЛЕЖНО ВІД СПОЖИВАННЯ, повинна буде долови щодо об’єднання низки датково до і так завищених газових тарифів у середньому сплатити ще 92 грн/міс. або 1 100 нувся до присутніх С. Жадан.
територіальних громад у Ве- грн щороку, а то й ще в рази більше (!) в кишені приватних облгазів, що належать олігархам! Обранці міської громади підликий Вишгород — від СуНайбільше постраждають ті абоненти, які сезонно користуються газом, — наприклад, ви- тримали колегу та ухвалили відвида до Лютежа включно із користовують його тільки влітку на дачі. Також постраждають ті люди, які мало споживають повідне рішення — звернення
центром у Вишгороді (рішен- газу, не мають лічильників і мають велику кількість зареєстрованих на своїй житлоплощі. У про недопущення скасування
ня див. на офіційному сайті них плата може зрости у півтора або й більше разів.
мораторію на землі сільськогосміськради).
подарського призначення.
При цьому субсидії на сплату цих нових поборів не передбачені!»

ФОТО — Андрій МАКСІМОВ, «Вишгород»

Об’єднання громад —
перспективний крок

Пряма
мова

Запровадивши на
сучасному
етапі державотворення посаду старости
в
системі
місцевого
самоврядування,
законодавець повернув українському народу ментально-національну традицію бути справжнім господарем на своїй рідній
землі.
Я вважаю, що об’єднання
територіальних громад є необхідним кроком у
майбутнє,
адже, як показує практика на-

Вітання

ших колег із інших областей,
об’єднання громад дає можливість розвинути свій населений
пункт набагато швидше, аніж
зараз, і швидше та дієвіше дійти до тих умов, у яких живе
Європа.
На мою думку, основне в
децентралізації — вибір старости. Людина на цій посаді має
прислуховуватись до кожного та
почути їх інтереси.
Тому об’єднання територіальних громад є серйозним
кроком до розвитку не лише в
благоустрої, а й у розвитку самих громадян.
Заступник Вишгородського
міського голови
Трохим ІВАНОВ

Здоров’я ювілярам

14 квітня відзначає 85-річний ювілей Меланія Іванівна БІЛЬКО,
а 22 квітня — своє 90-річчя Ігор Євгенович ДЕМЧЕНКО – ветерани
Великої Вітчизняної війни.
Щиро вітаємо! Зичимо мирного неба, міцного здоров’я, бадьорого настрою, тепла і затишку в родинах.
Вишгородська міська рада ветеранів

Громадянське суспільство

Наша мета єдина —
краще майбутнє наших дітей!
7 лютого 2017 року офіційно зареєстровано
ГО «Вишгородська Батьківська Рада»
Володимир
ГОЛОВАЧЕНКО,
голова ГО
«Вишгородська
Батьківська Рада»
Наша громадська організація (надалі —
Організація) створена з метою задоволення
та захисту законних прав та інтересів усіх
учасників загальної середньої, дошкільної
освіти в м. Вишгороді Вишгородського району Київської області; задоволення та захисту законних, соціальних, політичних й
інших прав та інтересів членів Організації,
сприяння впровадженню суспільних відносин на основі високої моралі, культури, поваги до особистості та історії України; представлення інтересів членів Організації в усіх
інших організаціях і органах, включаючи
органи державної влади, управління, правоохоронні, судові та господарські органи усіх

рівнів та ін.; створення експертної, психологічної, інформативної бази для всіх учасників загальної середньої та дошкільної освіти
Київської області та населення України загалом.
Сьогодні ГО «Вишгородська Батьківська
Рада» тісно співпрацює — відповідно до підписаного меморандуму — з Батьківськими
Радами Львівщини, Одеси, Києва, Полтавщини, Дніпра та Харкова.
Наша мета єдина — найкраще майбутнє наших дітей! Запрошуємо батьків, які не
хочуть пасивно спостерігати за погіршенням
рівня й умов навчання їхніх дітей, та інших
небайдужих громадян до співпраці у створенні батьківського руху. Ми як ніколи потрібні нашим дітям.
Голова ГО ГОЛОВАЧЕНКО Володимир Віталійович. Конт. тел: 097 954 73 68.
Сторінка у Фейсбуку «ВИШГОРОДСЬКА
БАТЬКІВСЬКА РАДА».

Фракція Радикальної партії оскаржить до суду це драконівське рішення НКРЕКП.
Ми не дозволимо владі та її прихвосням-олігархам грабувати українців!

Олег ЛЯШКО,
лідер фракції Радикальної партії
Фахівці Радикальної партії провели детальний аналіз грабіжницького рішення НКРЕКП, яким
встановлено «абонплату» за користування газовою
трубою незалежно від обсягів споживання для населення та промисловості. При цьому нововведення
набирають чинності через три дні з дати ухвалення!
(відповідні постанови затверджено 28 лютого 2017
року, набирають чинності з 1 квітня).
Сьогодні діюча ціна на газ — 6879 грн за 1000
куб. м, з яких 13% або 894 грн — частка облгазів.
Але вочевидь Фірташу, Бойку, Льовочкіну цього замало.
НКРЕКП хоче вилучити транспортну складову
із загального тарифу та ввести окрему обов’язкову
абонентську плату ще й за роздутим тарифом. Інакше кажучи, кожна сім’я, НЕЗАЛЕЖНО ВІД СПОЖИВАННЯ, повинна буде додатково до і так завищених
газових тарифів у середньому сплатити ще 92 грн/

міс. або 1 100 грн по року, а то й ще в рази більше
(!), — в кишені приватних облгазів, що належать
олігархам!
Зароблять на цій афері облгази 24 млрд грн!
Розмір тарифу для кожної газорозподільчої
компанії залежить від обсягу витрат та кількості
споживачів. Виходить, що в розвинених промислових регіонах та великих містах, де густота споживачів більша, тариф буде меншим. У віддалених
районах, у маленьких розподільчих компаній та у
компаній з маленькою кількістю абонентів тариф
буде високим.
Найнижчим тариф буде в Тернополі, Києві та
Дніпрі. Найвищим — у Закарпатській області, Тисменицькому районі Івано-Франківської області та в
Тернопільській області.
Платити пропонують не пропорційно обсягу
споживання, а за потужність лічильника. Чим вона
вища — тим більша сума до сплати. Для прикладу:
за найменший лічильник G1,6 у Київській області
потрібно сплатити 56 грн на місяць. Якщо немає лічильника, то сума вже становить 90 грн, а якщо в
тебе встановлений найпоширеніший лічильник G4
(це 54% споживачів), — то віддай із кишені 134 грн
на місяць. А якщо так сталось, що в тебе лічильник
G6 (це системи зі старими газовими котлами, переважно в пенсіонерів, які не мають коштів їх оновити), то плата Фірташу і Ко складе вже колосальні
224 грн на місяць.
Але й це не межа! Жителі Закарпаття з лічильником G6 повинні будуть сплатити щомісяця 340 грн
Закарпатгазу. І це при мінімальній пенсії 1247 грн.
При цьому субсидії на сплату цих поборів не

передбачені!
Для прикладу візьмемо квартиру в Києві, що
має центральне опалення і газову плиту, але не
має лічильника. Нехай у рік на приготування їжі тут
витрачають 50 м3 газу. До нововведень у рік за газ
потрібно було сплатити 344 грн, після — на 500 грн
більше. І ця різниця повністю піде в Київгаз.
Тепер уявіть домогосподарство, що споживає
800 кубів на рік. Це невеличкий будиночок, що паралельно топить дровами, чи однокімнатна квартира
з автономним газовим опаленням. До нововведень
НКРЕКП таке господарство в Київській області з
найпоширенішим лічильником G4 повинно було б
сплатити 5,5 тис грн, із яких 715 грн — це транспортування. А тепер це господарство загалом повинно
заплатити на 900 грн більше — 6,4 тис грн. І ця переплата повністю зарахується Київоблгазу.
Вигідна така схема лише товстосумам, що мають маєтки і вимушені спалювати багато газу. Якщо
ти живеш у Київській області, спалюєш 3000 кубів
газу на рік і маєш лічильник G4, то при такій схемі ти
зможеш зекономити 1 тис. грн на рік.
Отже, підсумуємо:
— для споживачів без лічильників, які використовують газ для приготування їжі, середній місячний
чек за газ збільшиться від 2 до 6 разів;
— для економних користувачів що спалюють
до 800 кубів газу на рік з найпоширенішим лічильником G4, місячна квитанція може зрости до 30 %,
і лише в Тернополі економія може скласти 0,35 %;
— для тих, хто спалює багато газу, — наприклад 3000 кубів на рік, — економія може становити
до 10 %.

АЛЕ НЕ ЗАБУВАЙТЕ, ЩО ЧЕРЕЗ 3 РОКИ
НКРЕКП ПЛАНУЄ ПІДНЯТИ ТАРИФИ НА ТРАНСПОРТУВАННЯ ДЛЯ НАСЕЛЕННЯ МАЙЖЕ В 3
РАЗИ.
При цьому самі облгази жодної копійки не платять за користування державними та комунальними
газопроводами, а з людей хочуть здирати останні
копійки, навіть якщо ті не споживають газу взагалі!
Більш того, обдирають тих же людей, які за власний
кошт побудували і підвели до своїх помешкань газову трубу, передали облгазу, а останній заробляє
на цьому.
На чию користь були прийняті ці рішення? Більшість із цих грошей отримає Фірташ, адже 70%
розподільчих мереж, які отримуватимуть ці гроші,
знаходяться в управлінні його «Регіональної газової
компанії».
Фірташ уже давно є монополістом на газовому
ринку України, в його «Регіональну газову компанію» входять 28 компаній із 40, які є на ринку. До
бенефеціарів газорозподільчого бізнесу Фірташа
також входять його соратники — Сергій Льовочкін
із сестрою, депутати Бойко та Фурсін. І от замість
того, щоб обмежити вплив олігарха на стратегічну
галузь країни, НКРЕКП вирішує дати йому ще й надприбутки.
Я не вірю, що ця афера НКРЕКП і новий пограбунок українців на користь Фірташа-ЛьовочкінаБойка могли відбутися без відома Президента Порошенка, чиїм ставлеником є голова комісії В овк.
Наша команда оскаржить до суду це драконівське рішення НКРЕКП. Ми не дозволимо владі та її
прихвосням-олігархам грабувати українців!

Тема

Вишгород
Пряма мова

8 квітня

3

І дитячі садки, і школи в місті — є і будуть!

(Початок на стор. 1)

Необхідність таких внесків
обгрунтовувалася
відсутністю
фінансування з бюджету міста.
Нещодавно витрати на ремонт та
утримання дошкільних навчальних закладів ми повністю взяли
на міське фінансування.
Та навіть після мого Розпорядження про
заборону збору коштів із батьків і зустрічі з
керівниками вишгородських ДНЗ, на якій було
обговорено питання дофінансування і матеріального забезпечення садочків, до мене надходили сигнали про те, що ситуація з «добровільними» внесками не змінилася.
Батьки продовжували за власний рахунок
ремонтувати сантехніку, купувати побутову хімію і витратні матеріали для занять із дітьми
і, що мене неймовірно здивувало, — навіть
віддавати відсотки із суми за зйомку дитячих свят у групах. Мережа «фейсбук» просто
майоріла найрізноманітнішими коментарями,
домислами і чутками щодо стуації навколо дошкільних закладів. Масово обговорювалося й
питання незадоволення харчуванням малюків.
Зустріч, на яку я запросив батьківські комітети та батьків вихованців дитячих садків, відбулася
у формі діалогу, насправді дуже емоційного. Щоб
довго не переказувати історію спілкування, одразу зупинюся на тому, які кроки робить міська
влада на шляху до вирішення всіх проблемних
ситуацій, описаних батьками.
Отже, батьки дошкільнят повинні знати: коштами на канцтовари, мультимедіа, на щорічні
ремонти в дитсадках та ігрових майданчиках нині
забезпечує міський бюджет. Кошторис на кожен
ДНЗ формується окремо, за заявками і зверненнями керівників садочків. До прикладу, сума на
миючі засоби, витратні матеріали і т. ін. за попередніми підрахунками складає близько 400 тис.
грн на один дошкільний заклад. Що стосується
забезпечення додатковими меблями, то тут я обіцяв, що садки отримають їх до кінця лютого. Але

перед зустріччю з батьками отримав листа від
ГО «Асоціація експертів будівельної галузі», яка
зобов’язалася забезпечити міські садочки згідно
з їхніми заявками необхідними меблями. Члени
організації звернулися з вибаченнями, що запізнюються з термінами виконання своєї обіцянки та
запевнили, що в березні нові меблі обов’язково
будуть придбані. Згідно з переліком модернізації
матеріальної бази дитсадків, буде закуплено 45
стільців, 85 стільців дитячих, 9 лавок, 10 письмових столів, 7 столів для їдальні, 5 столів з регулюванням, 10 стільців із регулюванням, 276 шаф, 22
ліжка, 31 двоярусне ліжко, 10 триярусних ліжок.
Говорити про дитячі садочки у Вишгороді –
непросто. Адже це та сфера, яка понад 25 років
перебувала у суцільному застої, і сьогодні потребує швидкої й обширної реанімації. У місті активно росла житлова забудова, тут оселялися переважно молоді родини. Однак ніхто не дбав про
те, щоб забезпечити всіх маленьких вишгородців
правом на дошкільну освіту.
Через події, які відбуваються у нашій країні,
багато людей із Криму та Сходу залишили свої
домівки та були вимушені шукати притулку в різних регіонах нашої держави. Не став виключенням і Вишгород. Наше місто є відкритим для всіх,
хто потребує допомоги, тому діти із вимушено переміщених сімей забезпечені місцями у садочках
та школах Вишгорода.
Попри те, що існує електронна черга запису
до ДНЗ, батьки бідкалися, що просувається вона
непрозоро і несправедливо. Мушу запевнити кожного, що міська рада загалом і я як мер зокрема
не впливаємо на формування списків і наданя
місць у садочках. Виключення є лише для пільгових категорій населення, які мають законне право
на першочерговість. До таких категорій належать
діти співробітників поліції, слідчих, прокурорів
і суддів, діти з багатодітних сімей, діти-інваліди,
або якщо один із батьків дитини є інвалідом, діти
військовослужбовців, діти-сироти, діти з неповних
сімей.
Світлий, чистий, теплий, із якісною їжею,
турботливими вихователями та ще й недалеко

На жаль, подібна ситуація
— не вперше
Репліка
Валентина ПАРЧУК,
депутат Вишгородської міської ради VII скликання
Сесійне засідання 22 сесії Вишгородської міської ради 30 березня 2017 р. розпочалося із запізненням на 30 хвилин. Зареєструвалися 28 депутатів. О 13:05 оголосили обідню перерву до 13:45.
До сесійної зали повернулися своєчасно 15 депутатів.
Головуючий – мер Вишгорода О. Момот — запропонував зачекати
до 14:30. Але й за півгодини депутати Виговський, Войтович, Жадан,
Клавдієнко, Колодзян, Круковець, Кучмій, Поліщук, Сардак, Семенов,
Тютюнник, Шубка у залі не з’явилися. Головуючий оголосив — у зв’язку
з відсутністю кворуму на сесії після обідньої перерви та неможливістю
продовженням роботи — про перенесення сесії на друге пленарне засідання (на вівторок, 4 квітня 2017 року на 10-ту годину) і залишив зал
засідань. Коли депутати почали розходитись, з’явилися Круковець і Виговський — але сесію вже було перенесено.
Не може не обурювати ставлення депутатів до своїх обов’язків,
до самодисципліни та відповідальності перед тими, кому вони завдячують мандатами. На сесії залишилося розглянути 20 питань порядку
денного — і представники громади міста, що з 10-ої ранку очікували
на результати по своїх питаннях, пішли із сесійної зали ні з чим. Дехто
(як от О. Крюкова) — лишили вдома хвору дитину з високою температурою. Громада висловила обурення такою «дисципліною» депутатів,
вірніше — її відсутністю.
Неодноразово мною як депутатом міської ради було звернено увагу на поведінку депутатів під час пленарних засідань, на дисципліну та
відповідальність, у відповідь — ігнорування зауважень. Головуючий —
мер Вишгорода О. Момот — зауважував, що впливу на депутатів він не
має. На мою думку, як депутата, більше нічого не залишається, як внести зміни до регламенту роботи Вишгородської міської ради і поставити питання про скасування обідньої перерви для депутатів під час сесій.
Шановні депутати! Якщо у вас немає часу на вирішення питань
громади, навіщо було балотуватись взагалі? Невже один день на місяць заради громади, яка делегує вам свої повноваження, — це забагато? Невже не можна привчити себе до порядку та дисциплінованості? Подібною поведінкою ви нівелюєте високе звання «депутат міської
ради»!

від дому — таким, на переконання батьків, має
бути дитячий садочок. І такий буде побудований
у Вишгороді — на тому місці, де ми минулоріч заклали капсулу. Проект садочка вже готовий, тижнів через два очікується завершення процедури
державної експертизи. На початкові будівельні
роботи нового ДНЗ в міському бюджеті закумульовано 17 млн грн. Вартість зведення закладу
«під ключ» — 52 млн грн.
По допомогу у співфінансуванні будівництва
садка ми звернулися до Київської ОДА, на що
отримали позитивну відповідь щодо надання 20
млн грн. На сьогодні у Вишгороді проведено перший інвестиційний конкурс з питань будівництва,
який нам дає ще додатково 16 млн грн у бюджет
міста. Чи варто говорити про те, що, якби кожна
компанія, яка зараз зводить будинки в місті, проходила через такі інвестконкурси, то питань зі
школами і садочками не було б взагалі. Та наразі
маємо колапс, створений багаторічним ігноруванням, і за один рік його, повірте, вирішити нереально.
Та все ж, повертаючись до будівництва нового садка, що стосується термінів виконання робіт
— тут я не можу називати конкретних дат. Якщо
все складатиметься за планом, то приблизно за
півтора року маленькі вишгородці відкриють двері
до омріяного садочка. Добудова повноцінних корпусів, згідно з державною експертизою, до «Ластівки» коштуватиме бюджету міста 24 млн грн,
«Чебурашки» — 17 млн грн. Також у пріоритеті
добудова до школи «Сузір’я», бо й із загальноосвітніми навчальними закладами у місті назріває
така ж ситуація, як із дошкільною освітою. Маючи
бюджет міста на рік 120 млн грн, важко планувати
такі масштабні кроки, але маємо надію, що завдяки підтримці Київської ОДА, завдяки виконанню
бюджету і плідній роботі депутатського корпусу
нам все вдасться.
Стосовно покращення меню для вихованців садочків, я вже зазначав, що міська рада
збільшила фінансування на харчування дітей у
дошкільних та шкільних навчальних закладах.
На складання денного раціону міський голова

На роботу в аптеку потрібні
ФАРМАЦЕВТ і ПРИБИРАЛЬНИЦЯ.
Тел: (097) 285-50-48
Вважати недійсним загублений оригінал
державного акту, серія ЯЛ №325154,
на право власності на земельну
ділянку площею 0.1051 га, кадастровий
№3221810100:38:001:0161, розташовану
за
адресою:
Київська
область,
Вишгородський р-н, м. Вишгород, с/т
«Дніпро-8», виданий 10.09.2010 р. на ім’я
Балабанової Наталії Олександрівни

Людина з великої літери

НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИЙ КОМПЛЕКС
«ВИШГОРОДСЬКА РАЙОННА ГІМНАЗІЯ
«ІНТЕЛЕКТ» — ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ
ШКОЛА І СТУПЕНЯ»
ОГОЛОШУЄ ПРИЙОМ УЧНІВ ДО 5-Х
ТА 10-Х ГІМНАЗІЙНИХ КЛАСІВ
Конкурсні випробування для учнів,
які вступають до 5-х класів гімназії,
проводитимуться 30 травня 2017 року
о 9:00: українська мова (тест, диктант),
іноземна мова (співбесіда) — для
класу з вивченням двох іноземних мов;
математика (контрольна робота) — для
класу ранньої профілізації природничоматематичного профілю.
Конкурсні випробування для учнів,
які вступають до 10-х класів гімназії,
проводитимуться 19 червня 2017 року
о 9:00: географія (тест) — для класу
економічного профілю; математика
(контрольна робота) — для класу
інформаційно-технологічного профілю.
Додатковий конкурсний прийом
можливий 22 серпня 2017 р. о 9:00 год.
за наявності вільних місць.
Наша адреса:
м. Вишгород, вул. Шкільна, 14.
Тел: (04596) 2-52-82

24 березня 2017 року на 76-му році пішов у потойбіччя активіст Вишгородської міської ради ветеранів, Вишгородської міської організації Спілки офіцерів УкраїСумуємо… ни, підполковник, учасник бойових дій,
ветеран праці, учасник хору «Ветеран»
ШМУГОВСЬКИЙ Роман Володимирович.
Людина щира, відверта, небайдужа. Хороший чоловік та
батько. Доля наділила його мудрістю, розумінням колег, з якими
працював. Про таких кажуть — Людина з великої літери.
Світла пам’ять залишиться у серцях тих, хто його знав.
Вишгородська міська рада ветеранів,
Вишгородська міська організація Спілки
офіцерів України, друзі та знайомі

8 квітня – 40 днів відтоді, як пішла з
життя дорога наша людина
УМНІКОВА Ольга Володимирівна.
Вона була доброю
донькою, матір’ю, сестрою. Такою і залишиться у наших серцях,
у нашій пам’яті назавжди.
Л ю б и м о ,
пам’ятаємо, будемо молитись за упокій
її світлої душі…
Рідні та близькі

Продаю гараж в КВГ «Берізка»
в м. Вишгороді (біля ринку).
Гараж цегляний, з льохом
(з оглядовою ямою). Гараж та земля
під ним — приватизовані (є документи).
Тел: (093) 022-69-27, (097) 350-50-10,
Наталя Михайлівна (власник)
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Запрошуємо на роботу
у Вишгороді КОНДИТЕРІВ
у цех тістечок.
Зарплата — 6 000 гривень.
(050) 010-41-04, Ірина

ЗНИЖКИ на роботи + матеріали до 20%.
РЕМОНТИ квартир, будинків, балконів.
Перепланування, підвісні стелі, гіпсокартон. Опалення, тепла підлога, водопровід, каналізація, електрика і т.д. БУДІВНИЦТВО — будинки, лазні, прибудови,
гаражі, павільони. Навіси, альтанки, ворота, паркани. Доставка матеріалів.
Тел: (096) 972-15-14, (066) 839-34-83

Заява про екологічні наслідки
КП «Координаційний центр з будівництва та земельних питань Вишгородської
міської ради» (07300, Київська область, м.
Вишгород, пл. Шевченка, буд. 1) на підставі Договору оренди земельної ділянки, зареєстрованого в реєстрі за № 1331, отримало право на будівництво комунального
дошкільного дитячого навчального закладу на земельній ділянці площею 0,5913 га
по вул. Шкільній у м. Вишгороді Вишгородського району Київської області.
Генеральний проектувальник: ТОВ
«Центрбудпроект», юридична адреса —
04211, м. Київ, вул. Оболонська Набережна,
буд.11, корп. 1, кв. 4.
Характеристика планованої діяльності
— надання послуг населенню з організації дошкільного виховання дітей. У процесі експлуатації об’єкту можливі викиди в
атмосферне повітря забруднюючих речовин від неорганізованого джерела викиду
(відкрита автостоянка на 7 м/м — 0,004 г/
сек., 0,004 т/рік), які не нормуються та не
обліковуються, а їхня концентрація в цілому по об’єкту нижча гранично допустимих
концентрацій (ГДК) для населених місць.
Забруднення земель, поверхневих та
підземних вод не відбуватиметься. Пригнічення флори і фауни не спостерігатиметься. Прийняті рішення по поводженню
з відходами. Потенційно можлива кількість
відходів — 20,67 т/рік. Буде організоване
належним чином збирання та зберігання
твердих побутових відходів (роздільний
збір за технологічною схемою 1). Проек-

навряд чи може впливати. Тут радше потрібен
батьківський контроль. Але таки погоджуся, що
сосиски — не найкращий продукт харчування для
малюків. Таке варто виключати із меню.
Загалом, вважаю, що зустріч наша була продуктивною. Я почув від батьків багато ідей, над
вивченям яких зараз працює апарат і фінансовий
відділ міськради. Це, зокрема, можливість підвозити дітей до садочків найближчих районів Києва,
пропозиція щодо співфінансування груп у приватних дитячих садках, питання доплат вихователям
міських ДНЗ. Щодо останнього, то мушу визнати,
що був приємно вражений ставленням батків до
педагогічного колективу садочків, бо саме представники батьківських комітетів звернулися з колективним проханням про можливість здійснення
доплат вихователям із бюджету міста. Така батьківська ініціатива свідчить, що батьки не лише
хочуть кудись «притулити» дитину на час зайнятості, а й піклуються, щоб за нею був необхідний
догляд, розвивалися дитячі здібності та творчий
потенціал, що також залежить і від матеріального
заохочення вихователя.
Повторюся: всі батьківські ініціативи будуть
детально вивчені і винесені на сесію міської ради,
де депутати колективно прийматимуть рішення.
Також було озвучено багато інших питань по
кожному міському ДНЗ — графіки роботи садочків у період літніх канікул, необхідність збалансування теплосистем (після утеплення фасадів у
деяких групах температурний режим перевищує
норму), є потреба в ремонті дитячих майданчиків,
заміні ігрових комплексів тощо.
Під час зустрічі я намагався почути кожного
і, в свою чергу, донести батькам правдиву інформацію, хай місцями і не надто обнадійливу на
день завтрашній, але загалом оптимістичну на
майбутнє. Дякую всім, хто відгукнувся на моє запрошення і прийшов на зустріч. Особлива подяка
– найменшим учасникам діалогу. Саме вони спонукають нас до створення найкращих умов для
їхнього розвитку та виховання. І ми про це дбаємо. Тільки так з них виростуть справжні патріоти
рідного міста і нашої країни.

том передбачений благоустрій та озеленення території.
Водоспоживання об’єкту в цілому
складає 23,4 м3/добу, в т. ч. — полив території — 4,14 м3/добу. На об’єкті утворюються господарсько-побутові та виробничі
стічні води (від дитячого садочка) — 18,36
м3/добу, господарсько-побутові стічні води
від працівників — 0,9 м3/добу, які відводитимуться в запроектовану мережу каналізації. Охорона поверхневих вод забезпечується за рахунок каналізування об’єкту.
Охорона підземних вод — за рахунок
планування території, її асфальтування.
Аварійні скиди не здійснюються, оскільки
мережі розраховані на прийом всієї кількості стічних вод.
Передбачені проектом заходи захисту
від шуму достатні для досягнення допустимих рівнів звуків та звукових тисків на
прилеглій до будівлі території та в її приміщеннях.
Проектом передбачений ряд заходів,
що гарантують безаварійну експлуатацію
об’єкту згідно з природоохоронними нормами і правилами утримання в належному
стані території майданчика.
ТОВ «Центрбудпроект» — виконавець
оцінки впливу на навколишнє середовище
(ОВНС) — забезпечує розробку розділу
ОВНС відповідно до норм і правил охорони навколишнього середовища і вимог
екологічної безпеки.
«Замовник» забезпечує передачу
об’єкту в експлуатацію обслуговуючій
компанії згідно з екологічними нормами та
правилами.

Виконавчий комітет Вишгородської міської ради оголошує

Конкурс на заміщення вакантних посад:
— спеціаліста ІІ категорії юридичного
відділу виконавчого комітету Вишгородської
міської ради;
— спеціаліста сектору контролю надходжень до міського бюджету Вишгородської
міської ради.
Вимоги:
— освіта вища (спеціаліст, магістр за спеціальністю «юрист»);
— вільне володіння українською мовою;
— знання ПК (Word, Exel), системи електронного документообігу «АСКОД»;
— досвід роботи в державних установах —
не менше 3-ох років, досвід роботи за фахом —
не менше 5-ти років.
Особи, які бажають взяти участь у конкурсі,
подають до конкурсної комісії такі документи:
— заяву встановленого зразка;
— заповнену особову картку (форма П2ДС) з відповідними додатками (трудова діяль-

ність, автобіографія);
— дві фотокартки розміром 3 х 4 см;
— копії документів про освіту, підвищення
кваліфікації тощо;
— копію військового квитка (для військовослужбовців або військовозобов’язаних);
— копію документа, який посвідчує особу
(паспорт);
— декларацію про майно, доходи, витрати
і зобов’язання фінансового характеру за минулий рік за формою, передбаченою Законом
України «Про засади запобігання і протидії корупції».
Під час проведення конкурсу кандидати
складають письмовий іспит.
Документи від охочих взяти участь у конкурсі приймаються впродовж 30 календарних
днів із дня оприлюднення повідомлення за адресою: м. Вишгород, пл. Т. Шевченка, 1, І поверх,
тел. (04596) 54-554.
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Школа народовладдя

Анастасія СКЛЯРОВА, Школа журналістики ЦТ «Дивосвіт»
ФОТО — архів РЦТ «Дивосвіт», спеціально для «Вишгорода»

Влас. інф.
ФОТО — Андрій МАКСІМОВ, «Вишгород», соцмережі (див. стор. 1)

До спільного прибирання міста ставляться по-різному.
Та для багатьох міських депутатів це іще одна нагода поспілкуватися з виборцями, виявити «вузькі» місця та застосувати свої організаційні здібності на загальну користь
громади.
От і вихідні 25-26 березня не стали винятком. І якщо спаяний колектив виконавчого комітету міськради традиційно причепурював набережну Київського моря у робочу п’ятницю, то
на округах люди виходили на прибудинкові території у свої вихідні.
За інформацією заступника міського голови Ігоря Свистуна, міська рада придбала все необхідне для проведення
загальноміської толоки та передала двом комунальним підприємствам — «Управляючій компанії» та «Благоустрою», а вони,
відповідно, надавали на запит депутатів мішки для сміття та лопати, пилки і сікатори, відра і сокири, щітки і вапно для побілки,
верейки і рукавички, вила, мітли і граблі.
Люди – і приємно, що переважно молоді — все більше відчувають себе господарями будинку, де вони мешкають. Так,
родина Луїзових із Симоненка, 5 не лише висадила рядочок
вічнозелених акумуляторів кисню, а й залучила до копання й
поливання сусідів-дітлахів. Отак негучно розпочинається в наших дітей патріотизм.
І поточна робота у міських комунальнків не вибуває: інтенсивний ремонт лавочок, дитячих і спортивних майданчиків,
декоративних огорож, згрібання і вивезення піску вздовж узбіч
і минулорічного палого листя. Тож нагадуємо: наступні загальноміські толоки — 7 і 28 квітня.

Сітка-берегиня

Шановні вишгородці! Група «СІТКА-БЕРЕГИНЯ» запрошує всіх
небайдужих долучитись до плетіння МАСКУВАЛЬНИХ СІТОК для
потреб наших ЗАХИСНИКІВ на Сході України!
Адреса: м. Вишгород, пл. Т. Шевченка, 1, внутрішнє
подвір’я адмінбудинку, гараж 3, щодня (крім вихідних) з
17:00 до 19:00.
Тел: 098-45-99-523 (Олександр Пишний), 095-46-50-353
(Олександр Захаров), 098-39-88-127 (Олена Роговенко).

Олена Андріяш – напрочуд молода жінка. А секрет її енергійності,
хисту та юної чарівності – в її роботі. Завжди поруч із дітьми і молоддю,
та не простими, а надзвичайно талановитими, вона акумулює свіжі,
креативні ідеї та обертає на стрункі ростки планів і втілює їх у життя,
саджаючи у розпушений підготовлений грунт. Ідеї вкорінюються та
розростаються, тішачи авторку чудовими квітами і плодами.
Олена Андріяш — відмінник освіти України, лауреат премії «Світоч позашкілля», має численні нагороди — Грамоти відділу освіти Вишгородської
РДА, відзнаки Вишгородських РДА та районної ради, Грамоти Департаменту освіти і науки Київської обласної державної адміністрації та Міністерства
освіти і науки України.
Коли вона прийшла до Вишгородського ЦТ «Дивосвіт», тут була ще
цілина і потрібно було самотужки перелопачувати цей грунт, щоби створювати різні гуртки та заохочувати дітей займатися в них. Через 17 років на
теренах дитячо-юнацької творчості Вишгородщини вже працює 82 гуртки
практично в усіх населених пунктах району (найбільші відділення ЦТ «Дивосвіт» у Вишгороді та Димері), сотні нагород на творчих змаганнях різних
рівнів (від районних до обласних, національних і міжнародних), три колективи здобули звання зразкових, безліч поїздок ДИВОвихованців по Україні та
за кордон, як із концертами, так і на відпочинок.
Сьогодні у ЦТ «Дивосвіт» є вже свої ветерани, які прийшли працювати
сюди разом із Оленою Іванівною: Тетяна Перегончук — заступник директора, Наталія Сахарова — методист, Олена Титаренко — художній керівник,
Людмила Гутніченко — методист, Лариса Мандро — завідуюча Димерським відділенням, Ірина Маричева — керівник гуртка Вишгородського
віділення. Наталія Гилюк — керівник гуртка, є й багато новачків. Колишні
вихованці Юлія Іващенко, Костянтин Захарій та Павло Хімоніді стали керівниками гуртків.
Крім роботи, Олена Андріяш – гарна дружина, хороша мати і чудова
господиня, дуже любить готувати, консервувати, пекти. Наготує вдома на
вихідних, а потім пригощає колектив і ділиться рецептами, яких знає багато.
Її хобі — і пошук різноманітних методичних «цікавинок» та інновацій, які
вона використовує у роботі.
Олена Іванівна – натура бойова. Землю навколо та під будівлею РЦТ
«Дивосвіт» намагалися «прихватизувати», та вона разом із дружним колективом педагогів і з батьками вихованців відбила рейдерські атаки. А
коли на її підлеглих та вихованців Центру, не дай Боже, хтось «наїжджає»
– вмить відіб’є, і так, що більше не захочеться.
У «Дивосвіті» проводять урочистості випускники шкіл міста, виступають відомі артисти, тут призначають зустрічі непересічні особистості (такі,
як Любомир Гузар), політичні діячі, збираються виборці послухати звіти своїх обранців. Тут проходять інтелектуальні ігри, підбиває підсумки навчального року Мала академія наук, проходять конференції юних краєзнавців,

Юні гандболісти – переможці першості в Запоріжжі
Від батьківського комітету –
Вікторія ФІЛІПЕНКО, Оксана БРОДЮК

21. А потрапивши у фінал, де з рахунком 26: 7
зіграла з полтавчанами, стала переможцем перФОТО – архів команди, спеціально для «Вишгорода»
шості.
У підсумку – команда Вишгородської
Знай
РКДЮСШ нагороджена кубком за I місце,
а гравці – медалями та грамотами. Ось
наших!
імена переможців: Михайло Поплавський,
Михайло Демидась, Нікіта Підсосонний,
Роман Мережа, Богдан Філіпенко, Денис
Кузнєцов, Олег Вавілюк, Вадим Булах, Андрій Іваницький, Андрій Ларін.
Ця та інші перемоги наших гандболістів – невтомна методична робота тренера
Євгена Земляного, який працює з командою третій рік. А в цьому навчальному році
він тренує наших дітей і у Вишгородській
ЗОШ № 1– програма спортивного класу,
який тут відкрито, передбачає по два уроки
фізкультури щодня.
Євген Миколайович – заслужений
тренер України із 35-річним стажем, вимогливий, але справедливий. Тож наші гандболісти, які кожні вихідні беруть участь у
змаганнях, переважно виборюють призові
З 26-го по 31-е березня ц. р. у м. Запомісця. Їхня нинішня гучна перемога у першості м.
ріжжі проходила відкрита першість міста із
Запоріжжя також порадувала і тренера та його
гандболу. У змаганнях брали участь команди
вихованців, і нас, батьків. Сподіваємось, міська і
хлопчиків 2006-2007 р. н. із Києва, Мелітопорайонна влада (в особі Олексія Момота та Росля, Дніпродзержинська, Полтави, Вишгорода
тислава Кириченка) сприятимуть подальшому
і Запоріжжя.
розвитку гандболу в місті та районі і підтримуваКоманда гандболістів Вишгородської
тимуть участь юних вишгородських гандболістів
РКДЮСШ (тренер Євген Земляний) перемогла в
у всеукраїнських змаганнях та учбово-тренуп’яти (!) іграх із загальною різницею м’ячів 113:
вальних зборах.

Округ 7:
нове
освітлення,
безпечний
перехід,
майданчики

Толока 26 березня порадувала активною
участю мешканців округу.
Насамперед дякую всім небайдужим мешканцям (вул. М. Грушевського 8 та 10). Нас було
справді багато — людей, що по-господарськи
ставляться до своїх будинків. Результатом
плідної праці став ідеально чистий простір поміж будинками (вивезено чотири самосвали із
гіллям та різним сміттям). Задля підтримання
порядку встановлено бетонні урни. Ну і, звичайно ж, прихильників настільного тенісу порадує новенький тенісний стіл. Техніку та весь
необхідний для толоки інвентар надало міське
комунальне підприємство «Благоустрій» (ди-

виборюють перемоги волонтери, гострослови з КВН тощо.
А які вистави на Новий рік, до початку
навчального року, які звітні концерти вихованців «Дивосвіту», виставки особливих дітей із районної школи «Надія»!..
Олена Андріяш мудро спрямовує молодь, завжди готова використати досвід,
прийняти гостей. У Вишгородському ЦТ «Дивосвіт» гостювали навіть чудотворні ікони з
Афону. Тут по-справжньому творчий дух, молоде завзяття та продумана і добре спланована робота всього колективу.
Назва «Дивосвіт» народилася у Олени Іванівни та художнього керівника
колективу Олени Титаренко. «Світ сповнений ДИВ», — переконана Олена
Андріяш, і ні вихованці, ні працівники Вишгородського районного центру
творчості її в цьому не розчаровують.
Тетяна Перегончук, заступник директора з навчально-виховної роботи:
«З Оленою Іванівною працюю з 2001року. Вона — мудрий керівник,
прекрасний фахівець, чудова жінка. Знає, коли з людини суворо спитати,
а коли похвалити. Завжди прийде на допомогу. Завдяки Олені Іванівні вже
багато років поспіль ми маємо потужний, великий та дружний колектив однодумців. Вона вболіває за кожного з нас, а ми — за неї».
Катерина Караваєва, культорганізатор:
«Олена Іванівна має рідкісний дар відчувати людей. Талановитий керівник,
вона створила колектив «Дивосвіту» — згуртований, творчий, який ефективно працює на загальну концепцію Центру – «Твори! Навчай! Поважай!
Допомагай!»
Юлія Іващенко, методист:
«З Оленою Іванівною я познайомилась, коли, ще десятикласницею, відвідувала Школу старшокласників. Заняття завжди проходили весело і цікаво,
бо поруч була не просто наставниця, керівник, а друга матуся – привітна,
енергійна, доброзичлива, талановита. І такою Олена Іванівна лишається
дотепер».
Валентина Духота:
«Вишгородщині пощастило із професіоналом – директором РЦХТДЮМ
«Дивосвіт», а мені пощастило з колегою і другом! Олена Іванівна Андріяш
розвіяла багато міфів про позашкільну освіту і своєю працею довела району, області та й усій Україні, що позашкілля – це один з трьох китів усієї
освітньої системи.
Висока компетентність і відповідальність, професійні управлінські навички, багатогранний талант, любов до дітей, небайдужість до справи і
до людських доль, совість – це те, що вирізняє цю людину з-поміж інших.
Вона вміє дружити, вміє навчати інших і вміє вчитись сама.
Многая літа Вам, Олено Іванівно, у достатку й благополуччі, при міцному здоров’ї, серед щасливих рідних, близьких та друзів!»

Партнерство заради розвитку дітей Вишгородщини
Лідія ШКУРКО,
вчитель
Вишгородської
ЗОШ № 1
24 березня за ініціативи
МБФ «Жовто-Блакитні Крила», за підтримки Дитячого
Фонду Німеччини (ChildFund
Deutschland), Lipoid Stiftung та
голови Вишгородської районної ради Ростислава Кириченка в малій залі адмінбудинку
відбувся круглий стіл, під час
якого започатковано діалогову платформу «Розширення життєвих горизонтів дітей
та молоді з особливими потребами міста Вишгорода та
Вишгородського району».
Захід розпочався з незвичайної флористичної акції
«Я дарую щастя». Діти з особливими освітніми потребами
подарували всім присутнім незабутні емоції захоплення та
здивування, бо напрочуд майстерно створили квіткові композиції. Життєрадісні кошики, наповнені квітами, іграшковими метеликами та їжачками, відразу поїхали до дитячого
будинку «Любисток», що у Нових Петрівцях, аби порадувати
його вихованців.
Дорослі учасники платформи — голова районної ради
Ростислав Кириченко, заступник голови райдержадміністрації Марина Мельник, начальник відділу освіти Тетяна
Фороща, громадські активісти, науковці, педагоги, батьки,
натхненні творчим запалом дітей, — перейшли до обговорення надважливого питання — створення інклюзивного
простору для повноцінного розвитку дітей із особливими
освітніми потребами.
Поважні експерти розповіли про останні практики інклюзії в Україні та світі. Досвідом створення інклюзивного
простору в Німеччині поділився координатор програм Дитячого Фонду Німеччини (ChildFund Deutschland) в Україні
доктор Богдан Андрощук. Реаліями благодійної допомоги
дітям із порушенням розвитку поділилась координатор
Всеукраїнського благодійного фонду «Крона» Лариса Сідельнік. Суттєвим доповненням став коментар юриста, ме-

Я дарую щастя

Щиро вдячні

ректор Валентин Пільгун).
Вул. М. Грушевського, 8 — будинок, де
ніколи не було повноцінного освітлення (за винятком єдиного ліхтаря над одним з під’їздів).
Реалії сьогодення: встановлено три стовпи з
відповідними Led-світильниками на прибудинковій території та ще один стовп, який освітлює
спортивний і дитячий майданчики між Грушевського, 8 і 10. Тепер навіть увечері дітки зможуть гратися, а мешканці будинків займатися
спортом. Кілька років тому цю територію хотіли забудувати, а сьогодні в неї вдихнули нове
життя — місця відпочинку та публічного простору для громади міста.
Неодноразово звертались до мене виборці
з Грушевського, 10 — і врешті встановлено сучасні яскраві знаки переходу. Тепер вулицю пішоходам долати — зручно і комфортно, а водіїв прошу бути уважними — діти ідуть до школи!

неджера проектів Громадської організації «Відчуй» Марини
Ярошук, що презентувала успішний досвід організації реабілітаційного центру для дітей із вадами слуху та розповіла
про останні тенденції у гарантуванні державою соціального
захисту дітей з інвалідністю. Свої пропозиції щодо впровадження інклюзивних методів роботи у навчальних закладах
міста та району висловили педагоги. Діти, учні ВРСЗОШ
«Надія», Вишгородської ЗОШ І-ІІІ ступенів №1, Хотянівської,
Лебедівської загальноосвітніх шкіл та їхні батьки були повноправними учасниками діалогу, озвучували свої потреби
та бажання.
Результатом роботи круглого столу стало напрацювання стратегічного плану розвитку інклюзивного простору в м.
Вишгороді та Вишгородському районі. Переймаючи досвід
упровадження методів роботи в канадців чи європейців,
ми маємо створювати свою національну інклюзивну освіту,
спираючись на реальні можливості та освітянські запити.
Підбиваючи підсумки, голова райради Ростислав Кириченко окреслив перелік задумів та ідей, навколо яких ми
всі маємо об’єднатися: визнання прав особливої дитини, її
інтересів, потреб, надання допомоги у процесі навчання, соціалізації та виборі майбутньої професії.
І насамкінець — приємний сюрприз від директора МБФ
«Жовто-Блакитні Крила» Людмили Чуркіної та Дитячого
Фонду Німеччини: тепер у особливих діток ВРСЗОШ «Надія» буде необхідна для сучасного навчально-виховного
процесу офісна техніка, наочне приладдя та нове обладнання для облаштування кабінету працетерапії.

Облаштування території — швидко і якісно

Актив будинку

У моєму місті – чисто
Сергій ЖАДАН,
депутат міської ради по 7 округу
(просп. І. Мазепи, 1, 4-а,
вул. М. Грушевського, 8, 10)

Вишгород

Секрет її молодості

Кругла дата

Загальноміські толоки

Народ
— армії

Наше місто

Ми, мешканці будинку № 6 по вул. Б. Хмельницького у
Вишгороді, щиро дякуємо за чітку організацію і проведення
робіт із благоустрою прибудинкової території міському голові
Олексію Момоту, його заступнику Ігорю Свистуну, депута-

Ринок і ярмарок
Марина КОЧЕЛІСОВА
Соціальний – тобто з нижчими цінами, бо виробники в цей час не платили за місце (інформація КОДА і
ВРДА) — ярмарок відбувся у Вишгороді в суботу 25 березня. У соцмережах — враження найрізноманітнішого
гатунку. Задля рівноваги надам і свої.
Почну з позитиву. Перекрито було не весь просп. Т.
Шевченка. Залишалося місце і для проходу, і для проїзду.
Хтось із вишгородців був задоволений цінами і асортиментом, хтось зітхав, що біля стадіону — краще, хтось наголошував на тому, що ярмарок — це добре, але необхідний і
стаціонарний міський ринок.
Участь у торговельному заході вихідного дня брали як

там Володимиру та Олені Лісогорам, ТОВ «Житлошляхбуд»,
його директору Олексію Білому, прорабу Олександру Хмелюку, підприємцю Віктору Отрощенку та його колективу.
Виконані роботи — облаштування тротуару, відмостки,
асфальтування дороги, санітарна очистка дерев — проведені якісно і в стислий термін.

Гайд-парк
виробники, які щотижня приїздять до Вишгорода з району
та області, а так і представники всієї України. Відбувалося все під контролем влади різних рівнів. Я особисто зустріла представників відповідного департаменту Київської
облдержадміністрації — саме тоді, як перевіряли санітарні
книжки і сертифікати відповідних структур про якість продукції. Цікаво, що саме організовані Київоблдержадміністрацією виробники мали гарні намети, закрили целофаном прилавки — від сумок, брудних рук і дихання тощо
товар був захищений.
Висновок очевидний: потрібні і ринок, і ярмарки, може
— й не один, враховуючи те, що місто стрімко зростає.
Сподіваюсь, всі думки вишгородців будуть враховані місцевою владою.

Людина

Вишгород
Міський фестиваль
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Писанка Вишгорода до Великодня

Інна ШУБКО,
директор гімназії «Інтелект»
ФОТО — архів гімназії,
спеціально для «Вишгорода»

Мудрі люди кажуть: «У світі
доти існуватиме любов, доки люди
писатимуть писанки». І справді,
тільки велика любов може творити
такі дива гармонії й уяви.
Кожна — це ніби маленький світ.
Тут і небо із зорями, і вода з рибами,
і дерево життя з оленями й птахами, і
засіяне поле, і триверхі церкви — усе
вималюване в певному порядку для
того, щоб підтримувати лад та рівновагу в нашому світі. Кожен орнаментальний мотив і колір — це ніби окрема
літера абетки. З них на писанці складається наша мальована молитва про
злагоду і мир поміж людьми.

Саме тому цьогоріч учениця 10-А
класу НВК «Гімназія «Інтелект» —
ЗОШ І ступеня» Анна Степанова та
вчитель Любов Котик — підтримали
ініціативу директора Вишгородского історико-культурного заповідника
(ВІКЗ) Владлени Литовченко й узяли
участь у спільному проекті «Писанка
Вишгорода до Великодня».
Учитель і учениця малюють на велетенській писанці символи та історію
нашого прадавнього міста, втілюють
у життя мрію: щоби разом із Великоднем в нашій країні нарешті запанував
мир. Писанку буде встановлено на Софійській площі у Києві 8 квітня.
Учні гімназії готують власноруч
розмальовані витвори і на міський
фестиваль писанок, що відбудеться
в неділю 9 квітня о 15:00 на площі
перед адмінбудинком у Вишгороді.

Друзі ІНТЕЛЕКТУ

Місточок знань
Інна ШУБКО, директор

У БФ «Святої Ольги»
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стрів, яку очолює Олена
Кольвах.
Маринка Цушко (дівчинка навчається в інклюзивному класі однієї з
київських шкіл) із мамою
Світланою прийшли на
майстер-клас
Турукіної
вдруге. «Для нас сьогодні
– свято, – каже Світлана.
– Адже власноруч створювати писанку – справжнє
задоволення, щось дуже
особисте
і
сакральне.
Хочу, аби моя донька також це відчула».
Світлані, яка залишилася з трьома дітьми без
чоловіка, Володимир Ма-

Сакральні
орнаменти – на
щастя і добро
Валентина ЯКОВЕНКО
ФОТО – автор

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

Весняні канікули у старшокласників навчально-виховного комплексу «Вишгородська районна гімназія
«Інтелект» — загальноосвітня школа
І ступеня» розпочалися ще 24 березня. Саме у цей день до них завітали
однолітки — школярі з Угорщини,
Білорусі, Одеси та Києва. Діти і їхні
вчителі зустрілися, аби налагодити
дружні стосунки між різними країнами та містами, поділитися радощами
і проблемами.
І їм це вдалося: у п’ятницю була
тепла зустріч із хлібом-сіллю, емоційне спілкування, цікаві вистави; у суботу — екскурсія до київських музеїв
і прогулянка містом; а в неділю (26
березня) — поїздка мальовничими

місцями Київщини. Гості від’їхали, а яскраві спогади залишилися, так само, як
і сподівання на нові зустрічі.

Сердечно вітаємо з днем народження депутата, секретаря Вишгородської міської ради
Тетяну Олексіївну БРАЖНІКОВУ!
Шановна імениннице! Хай рушниками добра і любові щедро стелить Вам дорогу доля. Нехай
здійсняться всі Ваші творчі задуми і кожен Ваш день буде осяяний почуттям любові і взаєморозуміння, а добре здоров’я та гарний настрій стануть запорукою успішної праці в ім’я розквіту рідного міста
і благополуччя Вашої родини.
Команда САМОПОМОЧІ – колеги по фракції та по партії

Хай стелить Вам дорогу доля

МІСЬКИЙ ФЕСТИВАЛЬ
ПИСАНОК — 9 квітня о 15:00
на пл. Т. Шевченка,
біля адмінбудинку.
На вас чекають: яскраве дійство, майстеркласи, розваги, ярмарок майстрів

Щиро вітаємо
Юрія Дмитровича
КОЛОДЗЯНА
зі славним ювілеєм!
Шановний ювіляре!
Нехай успішною буде
кожна Ваша справа, сонячним – кожен
день, завжди дружною і люблячою – родина.
Бажаєм здоров’я міцного,
Юнацької сили, як в добрі часи,
Веселої пісні, дотепного слова
І щастя земного – з води і роси!
Асоціація роботодавців Вишгородщини

13 медалей із 27 можливих

У Благодійному фонді «Святої Ольги»
традиційно писали писанку – символ Сонця, життя, безсмертя, любові, весняного відродження, щастя і добра. Третій рік поспіль
такий майстер-клас проводить народна
майстриня України з м. Василькова Олеся
Турукіна. Цього року захід, що пройшов з
ініціативи та за безпосередньої підтримки
міського голови Олексія Момота, зібрав вихованців студії «Золоті ручки» (керівник Олена Кольвах) міського ЦТ «Джерело» (директор Наталя Кисіль) із багатодітних і неповних
сімей, сімей-переселенців.
Про чудеса Господні та історію древньої
традиції готувати пасхальні яйця нагадав настоятель храму св. Володимира о. Богдан, благословивши всіх на добру справу святою молитвою...
І це було не лише символічно, а й надзвичайно щиро. Та й взагалі, готуючись до заходу,
радник міського голови, президент БФ Володимир Малишев зробив усе необхідне, аби гості
почувалися затишно: запрошення найкращої
майстрині, необхідні матеріали, смачне пригощання за солодким столом.
Сама Олеся пише писанки з 1992 року на
курячих, гусячих, качиних та страусиних яйцях
за стародруками 19-го – початку 20-го століття,
створює авторські композиції (понад 10 тисяч
робіт). У центрі дитячої та юнацької творчості
м. Василькова є керівником зразкової школи
писанкарства «Дивосвіт». Віддає перевагу геометричним і рослинним орнаментам.
А кожен учасник майстер-класу вибирав
орнамент, який йому найбільше до душі. Як
відомо, кожен символ і знак несе певну інформацію – про любов, добро, злагоду, надію на
щедрий урожай. Ці символи передавались від
покоління до покоління. І, якщо заглибитися у
далекі часи, то бажання людей, відображені на
писанках, є незмінними й нині – кожен прагне
здоров’я, благополуччя і миру своїй родині.
… Писали писанку на видутому курячому
яйці за допомогою фарб і воску, використовуючи вогонь свічки. Такі дівчатка, як Полінка Панасенко (їй 11 років і в «Золотих ручках» вона,
вважай, – профі), з роботою справлялися самі.
А маленьким – Семену Шавші (шість із половиною років), Карінці Момот (п’ять рочків) допомагали мами, Тетянці Желтяковій (шість років)
– бабуся Людмила Василівна. Желтякови – переселенці з Криму. На новому місці знайшли
хороших друзів, зокрема у «Джерелі»: Тетянка
– в «Золотих ручках», а бабуся – у Спілці май-

лишев за дорученням міського голови передав
продуктовий набір, що дуже доречно напередодні Великодніх свят.
Майстриня Олеся Турукіна передала раднику міського голови свою авторську писанку
– подарунок для мера Вишгорода Олексія Момота – з побажаннями злагоди, миру, любові і
благополуччя його родині й усій Вишгородській
громаді.
А кожен, хто прийшов на майстер-клас, поніс додому власноруч писаний символ Великодня, що інформує нас про минуле, живе у сьогоденні й дає сподівання на майбутнє.
Більше інф. та фото — див. на сайті газети

Виставки

Рукоділля та хобі
Із 7 по 12 квітня ц. р. із 11:00 до 17:00 у
приміщенні Вишгородської міської ради ветеранів за адресою: вул. Б. Хмельницького, 7 —
перша виставка рукоділля та хобі майстринь
поважного віку. Вхід вільний.
Вишгородська міська рада ветеранів

«Клерико» — дорослий чемпіон України
Влас. інф.
ФОТО — архів «Клерико», спеціально для «Вишгорода»

ǷȆȄȇȄ! ǥȉȋȕȖȔȒȎȒȆȄ ȄȎȚȩȣ

«ǵȐȩȖȖȣ ȑȉ ȖȄȑȉ»
ÇÀÃÀËÜÍÎÌ²ÑÜÊÀ ÒÎËÎÊÀ

Місця проведення:
Віталій Сардак (097) 916-69-53

2. вул. Грушевського

Олександра Савченко (093) 088-28-93

3. Будівельний
супермаркет
«Дім і Сад»

Олексій Ростовський (093) 127-02-24

ВИШГ
ОР
О

1. вул. Кургузова

Д
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з 11:00 до 15:00

Візьми участь,
збери 3 значки,
отримай заслужену
ВИНАГОРОДУ

СЛАВУТИЧ: плавання
Іван КАРПИНА,
заступник директора Вишгородської РК ДЮСШ
ФОТО — архів ВРК ДЮСШ, спеціально для «Вишгорода»

24-25 березня відбувалися змагання з плавання
в м. Славутич. Турнір проходив у категорії «Багатоборство». І, щоб отримати перемогу, потрібно було
пропливти аж три дистанції. Це була запекла і безкомпромісна боротьба! І ми повернулися додому з 13
медалями з 27 можливих (7 «золотих», 4 «срібних» та
2 «бронзові»), а також здобули 2 «золота» і 4 «срібла»
в естафетах. Усього 19 відзнак!
У наймолодшій категорії (2008 р. н.) наші спортсмени
неймовірно покращили свої результати. Слід відзначити
Олександру Костіну (здобула «срібло»), Ваню Басалая
(«золото»), а команда найменших плавчинь (Марія Король, Валерія Козярук, Ніка Дехтер, Олександра Костіна)
в естафеті 4х50 кролем посіла почесне 2 місце.
Тож серед чемпіонів і призерів обласного запливу
такі спортсмени:
«золото» — Ліза Щербакова, Іра Кожемяка, Ліза Самойленко, Влад Лаврук, Ніка Дехтяр, Віктор Леневич;
«срібло» — Ярослав Фурлет, Аня Боголепова;
«бронза» — Микита Петренко, Олександр Денисенко.
Щиро вітаємо наших юних вихованців та їхніх молодих амбітних тренерів – Анну Головаченко, Андрія Шипілова та Іларіона Манжолу. Так тримати!

Вишгородський танцювальний колектив «Клерико» (керівник — Ольга Пінчук)
взяв участь у чемпіонаті України (в номінації
«DANCE SHOW»), організованому Українською радою танцю та Українською федерацією сучасного танцю — представниками
Міжнародної танцювальної організації IDO.

Виконавши композицію «Вуличний оркестр», наш «Клерико» підкорив глядачів і почесне журі. Тож до його перемог додалася ще
одна — він став чемпіоном України (у дорослій
віковій категорії)!
Тепер перед колективом відкриваються наступні висоти: за наявності відповідних коштів
він зможе гідно представити рідний Вишгород і
Україну на чемпіонаті світу з танцювального шоу,
який відбудеться в Німеччині в листопаді ц. р.

Знай наших!
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Високошвидкісний Інтернет МТМ. Тел.: (093) 366-16-66; (095) 545-15-33; (098) 201-22-66
ПО Н Е ДІ ЛО К , 1 0 К ВІ Т НЯ 2 017 Р ОКУ
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 - 2»
10:55, 12:20 «Мiняю
жiнку - 7»
12:50 «Мольфар»
13:50 «Пробач менi, моя
любове»
14:45, 15:45 «Сiмейнi
мелодрами 6»
17:15 Т/с «Кохання проти
долi»
20:30 «Секретнi
матерiали»
21:00 Т/с «Хороший
хлопець»
22:00 «Грошi»
23:15 Х/ф «Екстрасенс»
UА:ПЕРШИЙ
6:00, 07:00, 08:00, 13:00,
15:00, 21:00 Новини
09:00 Ранок про Україну
10:25 Мiжнародний
турнiр зi спортивної
гiмнастики
12:00 Київський
пiвмарафон
14:00 Д/ф «На п’єдесталi

вiтрiв Флоренцiї»
15:20 Фольк-music
18:10, 18:55
КЛIП учасника
Євробачення-2017
18:15 Новинний блок
18:50 Що там з
Євробаченням? Блоги
19:00 Новини. Культура
19:55 Вересень
21:30 Новини. Спорт
21:50 Т/с «На межi. Група
«Антитерор»
23:15 Пiдсумки
23:35 Вiд першої особи
ТРК «УКРАїНА»
6:50, 07:15, 08:15 Ранок з
Україною
07:00, 08:00, 09:00, 15:00,
19:00, 23:00 Сьогоднi
09:15 Зiрковий шлях
10:50 Реальна мiстика
11:50 Х/ф
«Сонцестояння»
13:50, 15:30 Т/с «Гiрке
щастя»
18:00 Т/с «Райське мiсце»
19:45 «Говорить Україна»
21:00 Т/с «Заповiт
принцеси»
23:30 Х/ф «Бiблiотекар: В

пошуках списа долi»
ТОНіС
6:10, 15:45 «Тарапунька.
Аншлаг довжиною в
життя»
07:00, 18:00 «Алло,
лiкарю!»
10:45 Завтра-сьогоднi
14:10 «П’ять дорiг
доктора Миколи Сивого»
14:55 «Таке спортивне
життя. Василь
Ломаченко»
16:45 Вердикт iсторiї
19:00 Баскетбол.
Суперлiга. «Днiпро» «Хiмiк» (Южне)
21:00 Фестиваль
«Червона рута»
21:30 Українська мрiя М.
Поплавського
22:00 DW-Вiзерунок дня
22:25 Бiльярдний турнiр
«Cluster Cup». 1/8 фiналу
23:40 ТОП-10. таємницi i
загадки
ТЕТ
6:50 Байдикiвка
07:10 М/с «Лис Микита»
07:40 М/ф «Як козаки

мушкетерам допомагали»
08:00 Мультмiкс
09:55 Х/ф «Герцог»
11:25, 17:50 Панянкаселянка
12:25, 23:00 Найгiрший
водiй країни
13:25, 21:00 Одного разу
пiд Полтавою
14:55 Т/с «Домашнiй
арешт»
21:25 Країна У
00:00 Розсмiши комiка
СТБ
7:15, 16:00 «Все буде
добре!»
09:15 «Все буде смачно!»
10:10, 18:30 «За живе!»
11:40 Х/ф «Операцiя «И»
та iншi пригоди Шурика»
13:40 «Битва
екстрасенсiв 16»
18:00, 22:00 «ВiкнаНовини»
20:00, 22:35 «Слiдство
ведуть екстрасенси»
23:35 «Давай поговоримо
про секс 3»
НТН
8:15, 19:30 Т/с «Кулагiн та

партнери»
10:25, 17:25 Т/с
«Детективи»
11:55 Т/с «Суто англiйськi
вбивства»
13:50, 15:05 Т/с «CSI:
Нью-Йорк - 6»
14:45, 19:00, 23:15
«Свiдок»
15:40 Т/с «Морський
патруль»
21:30 Т/с «CSI: Нью-Йорк
- 7»
23:45 Т/с «Чорнi вiтрила
- 3»
НОВИЙ КАНАЛ
6:33, 08:03 Kids Time
06:35 М/ф «Сьомий гном»
08:05 Х/ф «Крабат - учень
чаклуна»
10:20 Х/ф «Особливо
небезпечна»
12:15 Х/ф «Страшилки»
14:15 Х/ф «Мисливцi на
вiдьом»
16:00 Ревiзор Спешл
19:00 Ревiзор Крамницi
21:00 Таємний агент
22:30 Таємний агент.
Пост-шоу

МЕГА
6:00 Бандитська Одеса
08:10, 12:40 Правила
життя
11:50 Повернення
додому
13:30 Мiстична Україна
15:10 Новi технологiї
вiйни
16:00, 20:50 Скарби зi
сховищ
17:50, 22:40 Загадки
планети
18:50 Легенди карного
розшуку
19:50 Далеко i ще далi
21:40 Вижити у Венесуелi
23:40 Бойова залiзниця
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 «Левиний
рик»
14:00, 15:10 «Громадська
приймальня»
16:00, 21:25 Т/с
«Королева пiвдня»
17:10, 20:20 «Ситуацiя»

19:20, 22:15 «Столиця»
20:30 «Служба порятунку»
22:55 «Українська
Нацiональна Лотерея»
K1
7:30 «Мультфiльми»
10:00 «Розсмiши комiка»
12:25 «Орел i Решка.
Шопiнг 2016»
14:20, 20:00 «Орел
i Решка. Незвiдана
Європа»
15:20 «Орел i Решка.
Ювiлейний 2»
18:00 «Звана вечеря»
19:00 «Орел i Решка»
21:00 «Орел i Решка.
Ювiлейний сезон»
22:00 М/ф «Планета 51»
23:45 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, 12:25 Т/с «Жереб
долi»

15:20 «Жди мене»
18:00, 19:00 «Стосується
кожного»
20:00 «Подробицi»
21:00 Т/с «Кохання за
законом»
22:45 Т/с «Територiя
краси»
ICTV
08:45 Факти. Ранок
09:15 Надзвичайнi
новини. Пiдсумки
11:05, 13:10 Х/ф
«Червона планета»
12:45, 15:45 Факти. День
13:25, 16:10 Х/ф «Ван
Хельсинг»
16:20 Х/ф «Бiлоснiжка i
мисливець»
18:45, 21:05 Факти. Вечiр
19:20 Надзвичайнi
новини
20:20 Бiльше нiж правда
21:25 Т/с «Майор i магiя»
22:30 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
6:00 Мультфiльми
08:00, 18:30 «Спецкор»
08:30, 19:00 «ДжеДАI»
12:25 «Угон по-нашому»
13:30 Т/с «Загублений
свiт»
15:10 Т/с «Мисливцi за
релiквiями»
17:00, 23:05 Т/с
«Перевiзник»
18:00 «Люстратор.
Прокляття системи»
19:20, 20:15 Т/с
«Команда»
21:15 Х/ф «Лiквiдатор»
00:00 Х/ф «Великi поганi
жуки»

ВI В ТО Р О К , 1 1 К ВІ Т 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»
09:30 «Чотири весiлля - 2»
10:55, 12:20 «Мiняю
жiнку - 7»
12:50 «Мольфар»
13:50 «Пробач менi, моя
любове»
14:45, 15:45 «Сiмейнi
мелодрами 6»
17:15 Т/с «Кохання проти
долi»
20:30 «Секретнi
матерiали»
21:00 Т/с «Хороший
хлопець»
23:35 Х/ф «Реквiєм за
вбивцею»
UА:ПЕРШИЙ
6:00, 07:00, 08:00, 13:00,
15:00, 21:00 Новини
06:30 Золотий гусак
10:05, 18:50 Що там з
Євробаченням? Блоги
10:10, 18:10, 18:55
КЛIП учасника
Євробачення-2017
10:25 Т/с «Площа Берклi»

11:20 Д/ф «Одного разу,
60 рокiв потому...»
15:20 Телевистава
«Наталка-Полтавка»
18:15 Новинний блок
19:00 Новини. Культура
21:30 Новини. Спорт
21:50 Т/с «На межi. Група
«Антитерор»
23:15 Пiдсумки
23:35 Вiд першої особи
ТРК «УКРАїНА»
6:10 Агенти
справедливостi
07:00, 08:00, 09:00, 15:00,
19:00, 23:00 Сьогоднi
07:15, 08:15 Ранок з
Україною
09:15 Зiрковий шлях
11:30 Реальна мiстика
13:30, 15:30 Агенти
справедливостi
16:10 Iсторiя одного
злочину
18:00 Т/с «Райське мiсце»
19:45 «Говорить Україна»
21:00 Т/с «Заповiт
принцеси»
23:30 Т/с «Закон i
порядок: Злочиннi
намiри»

ТОНіС
6:00, 16:25 «Сальваторе
Адамо. Снiг, що не
розтане нiколи»
11:35 «Соцiальний
статус»
14:10, 22:10 Бiльярдний
турнiр «Cluster Cup». 1/8
фiналу
15:10 «Таке спортивне
життя. Ганна Рiзатдiнова»
16:05 «Зимою i лiтом
мандруємо свiтом»
17:25, 23:40 ТОП-10.
Таємницi i загадки
19:00 В гостях
у Д. Гордона. А.
Кашпiровський
20:05 10 рокiв, якi
потрясли. Фестиваль
«Червона рута»
20:35 Дикi тварини
21:20 «Вiдлуння»
00:05 «Нiч чорних
краваток»
ТЕТ
6:50 Байдикiвка
07:10 М/с «Лис Микита»
07:40 М/ф «Як козаки на
весiллi гуляли»

08:00 Мультмiкс
09:25 М/с «Дорамандрiвниця»
09:55 Х/ф «Шайбу,
шайбу!»
12:25, 23:00 Найгiрший
водiй країни
13:25, 20:00 Готель
Галiцiя
14:30, 21:00 Одного разу
пiд Полтавою
14:55 Т/с «Домашнiй
арешт»
16:50 Казки У Кiно
21:25 Країна У
00:00 Розсмiши комiка

свiдка»
07:55, 09:00, 19:30 Т/с
«Кулагiн та партнери»
08:30 Ранковий «Свiдок»
10:35, 17:25 Т/с
«Детективи»
12:05 Т/с «Суто англiйськi
вбивства»
13:50, 15:05, 21:30 Т/с
«CSI: Нью-Йорк - 7»
14:45, 19:00, 23:15
«Свiдок»
15:40, 00:55 Т/с
«Морський патруль»
23:45 Т/с «Чорнi вiтрила
- 3»

СТБ
6:40, 16:00 «Все буде
добре!»
08:40 «Все буде смачно!»
10:40, 18:30 «За живе!»
11:55 «МастерШеф - 4»
18:00, 22:00 «ВiкнаНовини»
20:00, 22:45 «МастерШеф
Дiти - 2»
23:55 Т/с «Коли ми
вдома»

НОВИЙ КАНАЛ
08:05 Т/с «Друзi»
06:45 М/с «Сiмейка
Крудс»
10:50 Т/с «Сашко Таня»
16:00, 19:00 Серця трьох
18:00 Абзац
21:00 Київ вдень та вночi
22:15 Х/ф «Полювання на
колишню»

НТН
6:10 Х/ф «Зникнення

МЕГА
6:00 Бандитський Київ
07:20 Скарб.ua
08:10, 12:50 Правила

життя
09:00 Правда життя
10:00, 21:40 Мистецтво
виживання
11:50 Повернення
додому
13:40 Мiстична Україна
14:30 Брама часу
15:20 Новi технологiї
вiйни
16:10, 20:50 Скарби зi
сховищ
17:00 Тварини-генiї
18:00, 22:40 Загадки
планети
19:00 Легенди карного
розшуку
19:50 Далеко i ще далi
23:40 Бойова залiзниця
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 «Левиний рик»
14:00, 15:10 «Громадська
приймальня»
16:00, 21:25 Т/с
«Королева пiвдня»
17:10, 20:20 «Ситуацiя»
17:20 «У центрi уваги»

18:10 «Природа сьогоднi»
19:20, 22:15 «Столиця»
20:30 «Київськi iсторiї»
22:55 «Українська
Нацiональна Лотерея»
K1
6:30 «TOP SHOP»
07:30 «Мультфiльми»
10:00 «Розсмiши комiка»
11:00 «Файна Юкрайна»
12:25 «Орел i Решка.
Шопiнг 2016»
14:20, 20:00 «Орел
i Решка. Незвiдана
Європа»
15:20, 21:00 «Орел i
Решка. Ювiлейний сезон»
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, 13:15 «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»
11:10, 12:25, 21:00 Т/с
«Кохання за законом»
15:50, 16:45 «Речдок»
18:00, 19:00 «Стосується
кожного»
20:00 «Подробицi»
22:45 Т/с «Територiя
краси»
ICTV
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:20 Надзвичайнi
новини
10:00 Бiльше нiж правда
12:10, 13:05, 17:50 Т/с
«Пiвнiчний вiтер»
12:45, 15:45 Факти. День
13:25 Х/ф «Червона
планета»
15:30, 16:10, 21:25 Т/с
«Майор i магiя»
18:45, 21:05 Факти. Вечiр
20:20 Громадянська
оборона
23:20 Х/ф «Снайпер»
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, 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
22:15 Агрокраїна
22:30 Кордон
держави
23:10 «За Чай.com»
00:00 Час: Важливо
2+2
08:00, 18:30 «Спецкор»
08:30, 19:00 «ДжеДАI»
09:00 Д/п «Помста
природи»
11:00 «Облом.UA.»
15:15 Т/с «Мисливцi за
релiквiями»
17:00, 23:05 Т/с
«Перевiзник»
18:00 «Нишпорки»
19:20, 20:15 Т/с
«Команда»
21:15 Х/ф «Група 7»
00:00 Х/ф «Пулбой:
Тамуючи лють»

С Е Р Е ДА , 1 2 К ВІ Т 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»
10:55, 12:20 «Мiняю
жiнку - 7»
12:50 «Мольфар»
13:50 «Пробач менi, моя
любове»
14:45, 15:45 «Сiмейнi
мелодрами 6»
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 «Капоте»
UА:ПЕРШИЙ
6:00, 07:00, 08:00, 13:00,
15:00, 21:00 Новини
10:05, 18:50 Що там з
Євробаченням? Блоги
10:10, 18:10, 18:55
КЛIП учасника
Євробачення-2017

16:30 Т/с «Лiнiя захисту»
18:15 Новинний блок
19:00 Новини. Культура
19:20 Т/с «Доньки Єви»
19:55 Слiдство. Iнфо
21:30 Новини. Спорт
21:50 Т/с «На межi. Група
«Антитерор»
23:15 Пiдсумки
23:35 Вiд першої особи
ТРК «УКРАїНА»
7:00, 08:00, 09:00, 15:00,
19:00, 23:00 Сьогоднi
07:15, 08:15 Ранок з
Україною
11:30 Реальна мiстика
13:30, 15:30 Агенти
справедливостi
16:10 Iсторiя одного
злочину
18:00 Т/с «Райське мiсце»
19:45 «Говорить Україна»
21:00 Т/с «Заповiт
принцеси»
23:30 Т/с «Закон i
порядок: Злочиннi
намiри»
ТОНіС

6:00, 15:55 Д/ф «Мiшель
Мерсьє. Заручниця
кохання»
06:50, 22:00 DWВiзерунок дня
07:00, 18:00 «Алло,
лiкарю!»
11:25 «Кумири»
12:05 «Зимою i лiтом
мандруємо свiтом»
14:15 Бiльярдний турнiр
«Cluster Cup». 1/8 фiналу
19:00 Баскетбол.
Суперлiга. Полуфiнал.
«Днiпро» - «Хiмiк» (Южне)
21:00 10 рокiв, якi
потрясли. Фестиваль
«Червона рута»
22:25 Бiльярдний турнiр
«Cluster Cup»

ТЕТ
6:50 Байдикiвка
07:10 М/с «Лис Микита»
07:40 М/ф «Як козаки
наречених виручали»
09:55 Х/ф «Нiчна тусовка»
11:25, 17:50 Панянкаселянка

12:25, 23:00 Найгiрший
водiй країни
13:25, 20:00 Готель
Галiцiя
14:30, 21:00 Одного разу
пiд Полтавою
14:55 Т/с «Домашнiй
арешт»
21:25 Країна У
00:00 Розсмiши комiка
СТБ
6:40, 16:00 «Все буде
добре!»
08:40 «Все буде смачно!»
09:35, 18:30 «За живе!»
10:55 «МастерШеф - 4»
18:00, 22:00 «ВiкнаНовини»
19:55, 22:45 «МастерШеф
Дiти - 2»
23:30 Т/с «Коли ми
вдома»

10:35, 17:25 Т/с
«Детективи»
12:05 Т/с «Суто англiйськi
вбивства»
13:50, 15:05, 21:30 Т/с
«CSI: Нью-Йорк - 7»
14:45, 19:00, 23:15
«Свiдок»
15:40 Т/с «Морський
патруль»
23:45 Т/с «Чорнi вiтрила
- 3»
НОВИЙ КАНАЛ
08:05 Т/с «Друзi»
10:50 Т/с «Щасливi
разом»
16:00, 19:00 Вiд пацанки
до панянки
21:00 Київ вдень та вночi
22:00 Х/ф «Не жартуйте з
Зоханом»
00:10 Х/ф «Iнтерв’ю»

НТН
6:00 Х/ф «Табiр iде в
небо»
07:55, 09:00, 19:30 Т/с
«Кулагiн та партнери»
08:30 Ранковий «Свiдок»

МЕГА
6:00 Бандитська Одеса
08:10, 12:50 Правила
життя
10:00, 21:40 Мистецтво
виживання

09:55 Х/ф «Каштанчик.
Герой Центрального
парку»
12:25, 23:00 Найгiрший
водiй країни
13:25, 20:00 Готель
Галiцiя
14:30, 21:00 Одного разу
пiд Полтавою
14:55 Т/с «Домашнiй
арешт»
16:50 Казки У Кiно
21:25 Країна У

08:30 Ранковий «Свiдок»
10:30, 17:25 Т/с
«Детективи»
12:00 Т/с «Суто англiйськi
вбивства»
13:50, 15:05, 21:30 Т/с
«CSI: Нью-Йорк - 7»
14:45, 19:00, 23:15
«Свiдок»
15:40 Т/с «Морський
патруль»
23:45 Т/с «Чорнi вiтрила
- 3»

СТБ
6:50, 16:00 «Все буде
добре!»
08:50 «Все буде смачно!»
10:40, 18:30 «За живе!»
12:00 «МастерШеф - 4»
18:00, 22:00 «ВiкнаНовини»
20:00, 22:45 «Я
соромлюсь свого тiла 4»
00:00 «Один за всiх»

НОВИЙ КАНАЛ
6:43, 08:03 Kids Time
06:45 М/с «Сiмейка
Крудс»
08:05 Т/с «Друзi»
10:50 Т/с «Щасливi
разом»
16:00, 19:00 Хто
зверху?
21:00 Київ вдень та вночi
22:00 Х/ф
«Куленепробивний»
00:00 Х/ф «Залiзна
башка»

10:50, 17:00 Тваринигенiї
11:50 Повернення
додому
15:20, 23:40 Бойова
залiзниця
16:10, 20:50 Скарби зi
сховищ
18:00, 22:40 Загадки
планети
19:00 Легенди карного
розшуку
19:50 Далеко i ще далi
00:30 Бандитський Київ
ТРК «КИїВ»
7:00 «Ранок по-київськи»
09:30 «Київ музика»
13:00, 15:00, 17:00, 19:00,
21:00, 23:00 «СТН»
13:10, 18:10 «Природа
сьогоднi»
14:00, 15:10 «Громадська
приймальня»
16:00, 21:25 Т/с
«Королева пiвдня»
17:10, 20:20 «Ситуацiя»
17:20 «У центрi уваги»
19:20, 22:15 «Столиця»
20:30 «Мiсто добра»

22:55 «Українська
Нацiональна Лотерея»
K1
07:30 «Мультфiльми»
10:00 «Розсмiши комiка»
11:00 «Файна Юкрайна»
12:25 «Орел i Решка.
Шопiнг 2016»
14:20, 20:00 «Орел
i Решка. Незвiдана
Європа»
15:20, 21:00 «Орел i
Решка. Ювiлейний сезон»
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, 13:15 «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»
11:10, 12:25, 21:00 Т/с

«Кохання за законом»
15:50, 16:45 «Речдок»
18:00, 19:00 «Стосується
кожного»
20:00 «Подробицi»
22:45 Т/с «Територiя
краси»
ICTV
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:20 Надзвичайнi
новини
12:10, 13:05, 17:50 Т/с
«Пiвнiчний вiтер»
12:45, 15:45 Факти. День
13:30 Х/ф «Снайпер»
15:30, 16:10 Т/с «Майор
i магiя»
18:45, 21:05 Факти. Вечiр
20:20 Секретний фронт
21:25 Т/с «Пес-2»
23:25 Х/ф «Снайпер-2»
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 Особливий погляд
23:10 «За Чай.com»
00:00 Час: Важливо
2+2
6:00 Мультфiльми
08:30, 19:00 «ДжеДАI»
09:00 «Територiя обману»
10:00 «Люстратор.
Прокляття системи»
11:00 «Нове Шалене
вiдео по-українськи»
15:10 Т/с «Мисливцi за
релiквiями»
17:00, 23:05 Т/с
«Перевiзник»
18:00 «Цiлком таємно»
19:20, 20:15 Т/с
«Команда»
21:15 Х/ф «Замовлений
убивця»
00:00 «Угон по-нашому»

Ч Е ТВ Е Р , 1 3 К ВІ Т 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»
10:55, 12:20 «Мiняю
жiнку - 7»
12:50 «Мольфар»
13:50 «Пробач менi, моя
любове»
14:45, 15:45 «Сiмейнi
мелодрами 6»
17:15 Т/с «Кохання проти
долi»
20:30 «Секретнi
матерiали»
21:00 Т/с «Хороший
хлопець»
22:00 «Чотири весiлля 6»
23:00 «Право на владу
2017»
UА:ПЕРШИЙ
6:00, 07:00, 08:00, 13:00,
15:00, 21:00 Новини
10:05, 18:10, 18:55
КЛIП учасника
Євробачення-2017
10:10, 18:50 Що там з
Євробаченням? Блоги
10:25 Т/с «Площа Берклi»

11:15, 16:30 Т/с «Лiнiя
захисту»
12:40, 21:30 Новини.
Спорт
14:05 Д/ф «Герой не
нашого часу. Юрiй
Мажуга»
15:20 Надвечiр’я. Долi
18:15 Новинний блок
19:00 Новини. Культура
19:20 Т/с «Доньки Єви»
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 Зiрковий 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 Т/с «Заповiт
принцеси»
23:30 Т/с «Закон i

порядок: Злочиннi
намiри»
ТОНіС
6:00, 16:20 «П’єр Рiшар.
Блазень чи король?»
07:00, 18:00 «Алло,
лiкарю!»
14:10, 22:10 Бiльярдний
турнiр «Cluster Cup». 1/4
фiналу
15:25 «Таке спортивне
життя. Ю. Прокопчук»
16:00 «Зимою i лiтом
мандруємо свiтом»
17:25 ТОП-10. таємницi i
загадки
19:00 В гостях
у Д. Гордона. А.
Кашпiровський
19:55 10 рокiв, якi
потрясли. Фестиваль
«Червона рута»
00:05 «Нiч чорних
краваток»
ТЕТ
7:10 М/с «Лис Микита»
07:40 М/ф «Як козаки сiль
купували»
08:00 Мультмiкс

НТН
6:05 Х/ф «Таємниця
«Чорних дроздiв»
07:55, 09:00, 19:30 Т/с
«Кулагiн та партнери»

МЕГА
6:00 Бандитський Київ

08:10, 12:50 Правила
життя
09:00 Правда життя
11:50 Пустелi: життя на
межi
13:40 Мiстична Україна
14:30 Брама часу
16:10, 20:50 Скарби зi
сховищ
17:00 Вомбат: таємне
життя
18:00, 22:40 Загадки
планети
19:00 Легенди карного
розшуку
21:40 Мистецтво
виживання
ТРК «КИїВ»
7:00 «Ранок покиївськи»
09:30 «Київ музика»
13:00, 15:00, 17:00, 19:00,
21:00, 23:00 «СТН»
13:10, 18:10 «Природа
сьогоднi»
14:00, 15:10 «Громадська
приймальня»
16:00, 21:25 Т/с
«Королева пiвдня»
17:10, 20:20 «Ситуацiя»

19:20, 22:15 «Столиця»
20:30 «Прогулянки
мiстом»
22:55 «Українська
Нацiональна
Лотерея»
K1
6:30 «TOP SHOP»
07:30 «Мультфiльми»
10:00 «Розсмiши комiка»
11:00 «Файна Юкрайна»
12:25 «Орел i Решка.
Шопiнг 2016»
14:20, 20:00 «Орел
i Решка. Незвiдана
Європа»
15:20, 21:00 «Орел i
Решка. Ювiлейний сезон»
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, 13:15 «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»
11:10, 12:25, 21:00 Т/с
«Кохання за законом»
15:50, 16:45 «Речдок»
18:00, 19:00 «Стосується
кожного»
20:00 «Подробицi»
22:45 Т/с «Територiя
краси»
ICTV
6:30 Ранок у великому
мiстi
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:20 Надзвичайнi
новини
10:10 Секретний фронт
11:00 Бiльше нiж правда
12:10, 13:10, 17:50 Т/с
«Пiвнiчний вiтер»
12:45, 15:45 Факти. День
13:30 Х/ф «Снайпер-2»
15:25, 16:10, 21:25 Т/с
«Пес-2»
18:45, 21:05 Факти. Вечiр
23:20 Х/ф «Снайпер-3»
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
07:50 Мотор
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
6:00 Мультфiльми
08:00, 18:30 «Спецкор»
08:30, 19:00 «ДжеДАI»
09:00 «Територiя обману»
10:05 «Цiлком таємно»
15:10 Т/с «Мисливцi за
релiквiями»
17:00, 23:15 Т/с
«Перевiзник»
18:00 Д/п «Помста
природи»
19:20 Х/ф «Притулок»
21:20 Х/ф «Гра
смертi»
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П ’Я Т Н ИЦ Я, 1 4 К ВІ Т 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»
10:50, 12:20 «Мiняю
жiнку - 7»
12:50 «Мольфар»
13:50 «Пробач менi, моя
любове»
14:45, 15:45 «Сiмейнi
мелодрами 6»
17:15 Т/с «Кохання проти
долi»
20:15 «Розсмiши комiка.
Дiти 2»
22:00 «Лiга смiху -3 2017»
UА:ПЕРШИЙ
6:00, 07:00, 08:00, 13:00,
15:00, 21:00 Новини
09:00 Ранок про Україну
10:00, 18:50 Що там з
Євробаченням? Блоги
10:05, 18:10, 18:55
КЛIП учасника
Євробачення-2017
10:25, 16:30 Т/с «Лiнiя
захисту»
14:05 Д/ф «Голий король»

К. Степанкова»
18:15 Новинний блок
19:00 Новини. Культура
19:25 Х/ф «Десять
заповiдей»
22:00 ХРЕСНА ДОРОГА
за участю СВЯТIШОГО
ОТЦЯ ФРАНЦИСКА В
КОЛIЗЕЇ (РИМ)
ТРК «УКРАїНА»
7:00, 08:00, 09:00, 15:00,
19:00, 23:00 Сьогоднi
07:15, 08:15 Ранок з
Україною
09:15 Зiрковий шлях
11:30 Реальна мiстика
13:30, 15:30 Агенти
справедливостi
16:10 Iсторiя одного
злочину
18:00 Т/с «Райське мiсце»
19:45 «Говорить Україна»
21:00, 00:00 Т/с «Люба.
Любов»
23:20 Слiдами
львiвського смiття.
Спецрепортаж
ТОНіС

7:00, 18:00 «Алло,
лiкарю!»
10:40 «Моднi iсторiї з О.
Новицькою»
11:05 «Будьте здоровi!»
14:00 «Таке спортивне
життя. Ж. Беленюк»
14:35 Вечiр пам’ятi М.
Воронiна
17:30, 20:35 Дикi тварини
19:00 В гостях
у Д. Гордона. А.
Кашпiровський
20:05 Фестиваль
«Червона рута»
22:20 Х/ф «Червоний
готель»
00:00 «Нiч чорних
краваток»
ТЕТ
7:10 М/с «Лис Микита»
08:00 Мультмiкс
09:40 М/с «Дорамандрiвниця»
10:10 Х/ф «Чотири днi з
життя Чанднi»
12:25 Найгiрший водiй
країни
14:55 Т/с «Домашнiй

арешт»
16:50 Казки У Кiно
20:00 М/ф «Рiо»
21:50 Х/ф «Новiтнiй
заповiт»
00:00 Х/ф «Нескорений»
СТБ
8:00 Х/ф «Осiннiй вальс»
10:05 Х/ф «Парфумерша»
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
6:30 Х/ф «Алмази для
Марiї»
08:00, 09:00, 19:30 Т/с
«Кулагiн та партнери»
08:30 Ранковий «Свiдок»
10:35, 17:25 Т/с
«Детективи»
12:05 Т/с «Суто англiйськi
вбивства»
13:50, 15:05, 21:30 Т/с

«CSI: Нью-Йорк - 7»
14:45, 19:00, 23:15
«Свiдок»
15:40 Т/с «Морський
патруль»
16:35 Т/с «Елементарно»
23:45 Т/с «Чорнi вiтрила
- 3»
НОВИЙ КАНАЛ
6:35, 07:55 Kids Time
06:40 М/с «Сiмейка
Крудс»
08:00 Т/с «Друзi»
09:50, 20:45 Київ вдень
та вночi
14:10 Серця трьох
16:15, 19:00 Суперiнтуїцiя
18:00 Абзац
22:00 Х/ф «Без вiдчуттiв»
23:45 Х/ф «Бiсiв
мобiльник»
МЕГА
7:20 Майор «Вихор»
08:10, 12:50 Правила
життя
10:00, 21:40 Мистецтво
виживання
13:40 Мiстична Україна

15:20, 23:40 Бойова
залiзниця
16:10, 20:50 Скарби зi
сховищ
17:00 Вомбат: таємне
життя
18:00, 22:40 Загадки
планети
19:00 Легенди карного
розшуку
19:50 Далеко i ще далi
ТРК «КИїВ»
7:00 «Ранок по-київськи»
09:30 «Київ музика»
13:00, 15:00, 17:00, 19:00,
21:00, 23:00 «СТН»
14:00, 15:10 «Громадська
приймальня»
16:00, 21:25 Т/с
«Королева пiвдня»
17:10, 20:20 «Ситуацiя»
17:20 «У центрi уваги»
19:20, 22:15 «Столиця»
20:30 «Сили природи»
22:55 «Українська
Нацiональна Лотерея»
K1
5:10 «Рецепти щастя.

Нова iсторiя»
07:30 «Мультфiльми»
10:00, 00:50 «Розсмiши
комiка»
11:00, 16:20 «Файна
Юкрайна»
12:25 «Орел i Решка.
Шопiнг 2016»
14:20, 20:00 «Орел
i Решка. Незвiдана
Європа»
15:20, 21:00 «Орел i
Решка. Ювiлейний сезон»
18:00 «Звана вечеря»
19:00 «Орел i Решка»
22:00 «КВН на БIС»
23:00 «КВН»
ІНТЕР
6:20, 13:20 «Слiдство
вели... з Л. Каневським»
07:00, 08:00, 09:00, 12:00,
17:40 Новини
07:10, 08:10 «Ранок з
IНТЕРом»
09:20 «Давай
одружимося»
11:10, 12:25 Т/с «Кохання
за законом»
15:50, 16:45 «Речдок»

18:00 «Стосується
кожного»
20:00 «Подробицi»
21:00 «Чорне дзеркало»
23:00 Х/ф «Час бажань»
ICTV
6:30 Ранок у великому
мiстi
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:20 Надзвичайнi
новини
12:25, 13:10, 17:50 Т/с
«Пiвнiчний вiтер»
12:45, 15:45 Факти. День
13:55 Х/ф «Снайпер-3»
15:35, 16:10 Т/с «Пес-2»
18:45, 21:05 Факти. Вечiр
21:25 Дизель-шоу
23:45 Х/ф «Снайпер-4.
Перезавантаження»
5 КАНАЛ
6:00, 21:40 Час-Time
06:30, 07:32, 08:25 Огляд
преси
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
08:00, 18:30 «Спецкор»
08:30 «ДжеДАI»
09:00 «Секретнi
матерiали»
10:50 «Нове Шалене
вiдео по-українськи»
14:40 Т/с «Мисливцi за
релiквiями»
16:25 Х/ф «Притулок»
18:50 25 тур ЧУ з
футболу: «Зоря» «Динамо»
21:00 Х/ф «Останнi
лицарi»
23:00 «Змiшанi
єдиноборства. UFC.»

СУБОТ А , 15 К ВІ 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, 23:15 «Свiтське
життя»
12:00 «Одруження
наослiп 3»
13:45 «Голос країни 7»
16:35 «Вечiрнiй квартал»
18:30 «Розсмiши комiка
2017»
20:15 «Українськi
сенсацiї»
21:15 «Вечiрнiй квартал»

17:15 Чоловiчий клуб.
Спорт
19:25 Х/ф «Десять
заповiдей»
21:00 Новини
00:00 ВЕЛИКОДНЯ
БОЖЕСТВЕННА ЛIТУРГIЯ

UА:ПЕРШИЙ
7:20 Шеф-кухар країни
10:45 Що там з
Євробаченням? Блоги
10:50 КЛIП учасника
Євробачення-2017
11:00 Фольк-music
12:10 Т/с «Доньки Єви»
13:30 Т/с «Площа Берклi»
15:40 Д/ф «Свiтло
Христового воскресiння»

ТОНіС
6:10 Х/ф «Волга-Волга»
14:10 Завтра-сьогоднi
15:30 «Соцiальний статус:
ваша пенсiя»
16:10 Х/ф «Червоний
готель»
18:00 Зiркафест «Єдина
країна». Гала-концерт
21:00 10 рокiв, якi
потрясли. Фестиваль

ТРК «УКРАїНА»
07:15 Зiрковий шлях
09:00, 15:20 Т/с «Заповiт
принцеси»
17:00, 19:40 Т/с «Чужа
доля»
21:10 Х/ф «Наречений»
23:00 Х/ф «Вiддам
дружину в хорошi руки»

«Червона рута»
21:30 Анна Конда.
Вишиваний альбом
(Бiлий)
21:50 Х/ф «Серенада
сонячної долини»
23:30 Ювiлейний концерт
О. Бiлозiр «Сповiдь»
ТЕТ
07:25 М/с «Шаленi
кролики. Вторгнення»
07:40 М/ф «Чудасiя»
08:00 Мультмiкс
09:40 М/с «Дорамандрiвниця»
10:10 М/ф «Малюк
Великий панда»
11:50 Х/ф «Герцог»
16:05 Х/ф «Боги, мабуть,
з’їхали з глузду 2»
18:00 М/ф «Рiо»
19:50 Готель Галiцiя
23:00 Країна У
00:00 Т/с «Отже»
СТБ
8:00 «Караоке на
Майданi»

09:00 «Все буде смачно!»
10:00 «Холостяк - 7»
12:55 «МастерШеф
Дiти - 2»
19:00 «Україна має
талант! Дiти»
22:05 Т/с «Коли ми
вдома»
23:25 «Давай поговоримо
про секс 3»
НТН
5:25 Х/ф «Викликаємо
вогонь на себе»
11:30 «Речовий доказ»
13:50 «Склад злочину»
15:25 Т/с «Детективи»
19:00, 02:20 «Свiдок»
19:30 Х/ф «Ати - бати,
йшли солдати...»
21:10 Х/ф «Останнiй
легiон»
23:00 Х/ф «Кохання та
iншi обставини»
НОВИЙ КАНАЛ
7:20 Kids Time
07:25 Ревiзор Крамницi
09:30 Таємний агент

10:50 Таємний агент.
Пост-шоу
12:45 Вiд пацанки до
панянки
16:40 М/ф «Як
приборкати дракона»
18:15 Х/ф «Гаррi Поттер i
в’язень Азкабану»
21:00 Х/ф «Гаррi Поттер i
Келих вогню»
00:00 Х/ф «Небеса
реальнi»
МЕГА
08:20 Паралельний свiт
09:10 Бойова залiзниця
10:40 Iсус: таємниче
життя
12:40 Подорожi з Iсусом
13:30 Загадки планети
15:40 Повернення
додому
17:40 Далеко i ще далi
19:30 Прихована
реальнiсть
21:10 Таємницi Iсуса
23:50 Легенди карного
розшуку

ТРК «КИїВ»
8:00 «Ранок по-київськи»
10:30 «Київ музика»
14:00 «Прогулянки
мiстом»
14:30 «Мультляндiя»
15:10 «Прощальний
концерт М. Поплавського
«Юний орел»
16:50 «Паспортний стiл»
17:00, 19:00, 21:00, 23:15
«СТН»
17:20 Х/ф «Клятва Мадо»
19:20 «Столиця.
Пiдсумки»
20:30 «Життєвi iсторiї»
21:25 Х/ф «Водiння по
Брайлю»
23:10 «Українська
Нацiональна Лотерея»
K1
6:30 «TOP SHOP»
07:30 «Мультфiльми»
09:50 М/ф «Бунт
пернатих»
11:20 Т/с «H2O: Просто
додай води»
13:00 Х/ф «Мирний воїн»

15:10, 19:00 «Орел i
Решка. На краю свiту»
18:00 «Навколо М»
23:50 Т/с «Сонна
Лощина»
ІНТЕР
7:40 Х/ф «Бережись
автомобiля»
09:30 «Україна вражає»
10:00 Док. проект
«Менi подобається... А.
Пугачова»
11:05 Х/ф «Жiнка, яка
спiває»
12:45 «Сходження
Благодатного
Вогню у Храмi Гробу
Господнього»
14:45 Док. проект «Свята
земля»
15:25, 20:30 Т/с «Поверни
моє кохання»
20:00 «Подробицi»
23:30 «Трансляцiя
святкового богослужiння
з Києво-Печерської
Лаври»

ICTV
7:15 Дивитись усiм!
09:55 Дизель-шоу.
Дайджест
10:55 Особливостi
нацiональної роботи
12:45 Факти. День
13:00 Т/с «На трьох»
15:15 Х/ф
«Суперфорсаж»
17:00 М/ф «Монстри
проти прибульцiв»
18:45 Факти. Вечiр
19:15 Надзвичайнi
новини. Пiдсумки
20:05 М/ф «Iван Царевич i
Сiрий Вовк»
21:45 Х/ф «Хоббiт.
Несподiвана подорож»
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
08:20 Не перший погляд
08:50 Солодко з Iскрою
12:35 Прес-конференцiя

щодо ситуацiї у зонi АТО
13:10 Кiно з Я. Соколовою
15:15 Фiнансовий
тиждень
18:15 Фактор безпеки
19:25, 23:25 Машина часу
21:00 Велика полiтика
21:30 Вiкно в Америку
22:30 Док. проект «Вiддiл
кадрiв»
2+2
08:00 «Нове Шалене
вiдео по-українськи»
09:30 «Бушидо»
12:10 «Люстратор.
Прокляття системи»
12:40 «Цiлком таємно»
13:10 «Нишпорки»
13:40 Д/п «Помста
природи»
16:10 Х/ф «Новий
хлопець моєї мами»
18:00 Х/ф «Лiтак проти
вулкана»
19:50 Х/ф « В’язень»
21:30 Х/ф «Прометей»
00:55 «Нереальнi
iсторiї»

НЕДIЛЯ , 16 К ВІ Т НЯ 2017 Р ОК У
КАНАЛ 1+1
8:00 «Снiданок. Вихiдний»
09:00 Лотерея «Лотозабава»
09:40 М/ф «Маша i
ведмiдь»
10:00 «Розсмiши комiка
2017»
11:00, 12:00, 13:00, 14:00
«Свiт навиворiт»
15:00 Т/с «Хороший
хлопець»
19:30 «ТСН-Тиждень»
21:00 «Голос країни 7»
00:10 Х/ф «Лiнкольн»
UА:ПЕРШИЙ
9:00, 12:55 ВЕЛИКОДНI
ПРИВIТАННЯ
09:15 ВЕЛИКОДНЯ
БОЖЕСТВЕННА ЛIТУРГIЯ
10:50 ВЕЛИКОДНЯ
СЛУЖБА БОЖА i
АПОСТОЛЬСЬКЕ
БЛАГОСЛОВЕННЯ для
РИМА й ЦIЛОГО СВIТУ
СВЯТIШОГО ОТЦЯ
ФРАНЦИСКА з площi Св.
ПЕТРА в РИМI
14:00 Фольк-music
15:30 Х/ф «Клара i

Франциск»
21:00 Новини
22:30 Що там з
Євробаченням? Кухня
23:20 Дiадема Старця. Г.
Ургебадзе
23:55 Територiя закону
ТРК «УКРАїНА»
6:30 Сьогоднi
07:10 Зiрковий шлях
09:50 Х/ф «Вiддам
дружину в хорошi руки»
11:45 Т/с «Чужа доля»
15:10 Х/ф «Наречений»
17:00, 20:00 Т/с
«Поранене серце»
19:00 Подiї тижня з О.
Панютою
21:25 Х/ф «Роман в
листах»
23:20 Музична
платформа. Концерт
ТОНіС
6:50 Г. Татарченко «Такi
знайомi мелодiї»
10:00, 17:45 Останнiй
шанс побачити
11:45 Життя в цифрi
13:40 «Будьте здоровi!»

16:05 Х/ф «Серенада
сонячної долини»
18:55 Концерт М.
Поплавського
20:15 «Кумири»
20:35 «Свiтськi хронiки»
21:05 «Шеф-кухар
країни»
21:40 Анна Конда.
Джинсовий альбом
(Чорний)
22:00 Х/ф «Мiсце пiд
сонцем»
ТЕТ
6:50 Байдикiвка
07:10 М/с «Лис Микита»
07:25, 10:10 М/с «Шаленi
кролики. Вторгнення»
07:40 М/ф «Грицевi
писанки»
08:00 Мультмiкс
09:40 М/с «Дорамандрiвниця»
11:50 М/ф «Малюк
Великий панда»
13:30 Х/ф «Найкращий
друг шпигуна»
15:00 Х/ф «Король
повiтря. Сьома подача»
19:50 Готель Галiцiя

Вважати недійсним загублене посвідчення інваліда війни І групи, серія ААВ № 005310, видане
Управлінням праці та соціального захисту населення Вишгородської РДА 21.09.2016 р. на ім’я
Олександра Порфировича МАКОВЕНКА
Вважати недійсними втрачені документи від
10.12.1991 р. про членство в ГБК «Ветеран» (гаражний бокс № 14) на ім’я Володимира Васильовича КОРЗУНА

Потрібен перевізник із
автомобілями з холодильним
обладнанням (0-+5 С).
Розмір авто — «Газель» або «Фіат Добло». Кількість — до 5 авто на день.
Доставка продукції із Вишгорода
до Києва щодня.
Умови співпраці — при зустрічі.
Тел: (050) 01-04-104, Ірина

22:00 Одного разу в
Одесi
23:00 Розсмiши комiка
00:00 Т/с «Отже»
СТБ
7:45 «Холостяк - 7»
09:00 «Все буде смачно!»
10:00 «Караоке на
Майданi»
11:05 «Україна має
талант! Дiти»
14:15 Х/ф «Джентльмени
удачi»
16:05, 23:35 «Я
соромлюсь свого тiла 4»
18:00, 22:40 «Слiдство
ведуть екстрасенси»
20:55 «Один за всiх»
НТН
8:20 Т/с «Черговий ангел»
11:30 Х/ф «Ати - бати,
йшли солдати...»
13:10 Х/ф «Командир
щасливої «Щуки»
15:00 «Легенди карного
розшуку»
17:25 «Склад злочину»
19:00 Т/с «Охоронець - 3»
22:20 Х/ф «Усе як слiд!»

Вишгородське МКП «Водоканал» запрошує на роботу чоловіків за спеціальностями:
— слюсар аварійно-відновлювальних робіт;
— машиніст екскаватора;
— водій категорії «С».
Довідки за телефоном:
(04596) 23-354

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.

00:00 Х/ф «Останнiй
легiон»
НОВИЙ КАНАЛ
6:02 М/с «Сiмейка Крудс»
08:00 М/ф «Синбад:
Легенда семи морiв»
09:20 М/ф «Як
приборкати дракона»
11:15 Х/ф
«Куленепробивний»
13:15 Х/ф «Гаррi Поттер i
в’язень Азкабану»
16:00 Х/ф «Гаррi Поттер i
Келих вогню»
18:50 Х/ф «Учень
чаклуна»
21:00 Х/ф «Джон Картер»
23:25 Х/ф «Залiзна
сутичка»
МЕГА
7:30 Брама часу
08:20 Шосте вiдчуття.
Дар чи прокляття?
10:40 Справжнє обличчя
Iсуса
12:40 Хрест у мистецтвi
13:30 Загадки планети
15:40 Пустелi: життя на
межi

17:40 Далеко i ще далi
19:30 Прихована
реальнiсть
20:20 Паралельний свiт
21:10 Iсус: таємниче
життя
22:40 Подорожi з Iсусом
23:40 Україна: забута
iсторiя
ТРК «КИїВ»
8:00 «Ранок по-київськи»
10:30 «Шеф-кухар
країни»
14:00 «Жива природа»
14:30 «Мультляндiя»
15:30 «Музика рiдного
дому»
16:30 «Ювiлейний
концерт гурту «Фрiстайл»
19:25 Х/ф «Десять
заповiдей» с. 1
21:00 «СТН-тижневик»
21:30 «СТН-спорттижневик»
21:50 Х/ф «Десять
заповiдей» с.2
23:35 «Українська
Нацiональна Лотерея»
K1

У дитячий садочок
запрошуємо на роботу:
— кухаря;
— виховатeля;
— помічника виховатeля.
Достойна заробітна плата.
Тeл: (093) 452-60-22
«ПОСТЕЛЬКА»
РЕСТАВРАЦІЯ подушок, ковдр.
ПРОДАЖ нових подушок, ковдр.
ХІМЧИСТКА та ФАРБУВАННЯ
шкіри та хутра.
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.

6:30 «TOP SHOP»
07:30 «Мультфiльми»
08:00 М/ф «Бунт
пернатих»
09:25 Т/с «H2O: Просто
додай води»
11:00 Х/ф «Мирний воїн»
13:20 «Навколо М»
14:20 «Орел i Решка. На
краю свiту»
20:00 М/ф «Воруши
ластами, Семмi»
21:40 «КВН»
23:40 «Вечiрнiй квартал»
ІНТЕР
6:15 Х/ф «Бережись
автомобiля»
08:00 «уДачний проект»
09:00 «Готуємо разом»
10:00 «Орел i решка. Рай
i пекло»
11:00 «Орел i решка.
Перезавантаження»
12:00 Х/ф «Шалене
весiллля»
14:00 «Алла Пугачова.
Вибране»
16:00, 21:30 Т/с «Поверни
моє кохання»
20:00 «Подробицi тижня»

23:30 Х/ф «Жiнка, яка
спiває»
ICTV
6:15 Т/с «Вiддiл 44»
08:55 Х/ф «Подорож
«Єдинорога»
12:05, 13:00 М/ф
«Монстри проти
прибульцiв»
12:45 Факти. День
14:00 Х/ф «Хоббiт.
Несподiвана подорож»
17:05 М/ф «Iван Царевич i
Сiрий Вовк»
18:45 Факти тижня. 100
хвилин
20:30 М/ф «Iван Царевич i
Сiрий Вовк-2»
22:00 Х/ф «Хоббiт. Пустка
Смога»
5 КАНАЛ
6:00, 09:30 Вiкно в
Америку
06:25, 18:15 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

Âèøãîðîä

Час новин
08:30 Феєрiя мандрiв
12:40 Прес-конференцiя
щодо ситуацiї у зонi АТО
13:10 Модне здоров’я
15:15 П’ятий поверх
19:25 Невигаданi iсторiї
20:05 Машина часу
21:40 Час-Time
23:30 Фiнансовий
тиждень
2+2
6:00 Мультфiльми
08:00 «Нове Шалене
вiдео по-українськи»
08:30 «Роби
бiзнес»
09:00 Д/п «Зброя»
10:00 «Українськi
сенсацiї»
12:45 Х/ф «Лiтак проти
вулкана»
14:20 Х/ф «Прометей»
16:50 25 тур ЧУ з
футболу: «Чорноморець»
- «Олександрiя»
19:00 Х/ф «Шах i мат»
20:50 Х/ф «Останнi
лицарi»
23:00 ПРОФУТБОЛ

Над випуском працювали:

Директор КП «Редакція газети «Вишгород» — Володимир Ткач

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. Коли одна мрія збулася — вирушай за новою

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

8 квітня

Мозаїка

2017 року

3 квітня відзначив день народження наш дорогий чоловік, батько, дідусь, добрий товариш
Михайло Миколайович ПЕЧУРА.
Із днем народження вітаєм!
Добра і радощів бажаєм,
Здоров’я на усі літа,
Хай в серці квітне доброта!
Дружина, діти, внучка, друзі
Щиро вітаємо з днем народження
секретаря Вишгородської міської ради
Тетяну Олексіївну БРАЖНІКОВУ
БРАЖНІКОВУ!!
Шановна імениннице!
Доля дарує Вам активне і цікаве життя. Притаманний Вам талант
організатора у поєднанні зі щирою
любов’ю до свого міста і великим бажанням робити людям добро, є запорукою Вашої
успішної роботи на благо вишгородців. Вам вірять,
до Вашої думки прислухаються, у Вас вчаться. Тож
у день народження бажаємо Вам міцного здоров’я,
щастя, родинного тепла і добробуту! Нехай і надалі
Ваш шлях буде щедрим на добро, багатим на успіхи,
світлим і безхмарним завдяки прихильності Небес!
Нехай здійсняться всі Ваші заповітні мрії!
З повагою
Депутатська група «Єдність» – Микола Кравченко,
Ганна Булгакова, Юрій Попов, Тамара Войтович,
Володимир Лісогор, Богдан Руденок, Дмитро
Корнійчук, Олена Лісогор, Анатолій Шока

У квітні дні народження святкують
1 квітня — Тетяна Олексіївна БРАЖНІКОВА
БРАЖНІКОВА,,
секретар Вишгородської міської ради
5 квітня — Трохим Сергійович ІВАНОВ
ІВАНОВ,,
заступник міського голови
8 квітня — Світлана Миколаївна ЧЕРЕПАН
ЧЕРЕПАН,,
спеціаліст І категорії юридичного відділу
9 квітня — Святослав Олександрович
МОРОЗОВ,, спеціаліст І категорії юридичного відділу
МОРОЗОВ
18 квітня — Ганна Вікторівна ТЕРЕЩЕНКО
ТЕРЕЩЕНКО,,
спеціаліст І категорії сектору контролю надходжень до
міського бюджету
26 квітня — Ірина Миколаївна РВАЧОВА,
РВАЧОВА,
державний реєстратор
24 квітня — Наталя Миколаївна ТИЩЕНКО,
ТИЩЕНКО,
директор КП «Оркестр-студія «Водограй»
Депутати Вишгородської міської ради VII скликання:
7 квітня — Юрій Дмитрович КОЛОДЗЯН
8 квітня — Олександр Ігорович СЕМЕНОВ
Шановні іменинники! Нехай ваша праця буде
щедрою на життєдайні плоди. Божої благодаті та
всіляких гараздів вам і вашим родинам!
Нехай кожен ваш день буде наповнений приємними подіями, які зігріватимуть душу, додаватимуть життєвих сил і гарного настрою.
Міська рада, міськвиконком, редакція газети «Вишгород»

Доля дарує кожному з нас Учителя. Так,
саме Учителя з великої літери. Людину, яка назавжди стає частиною життя, проходить із нами
крізь роки, надихаючи на добро. Народна мудрість каже: справжній учитель — не той, хто на-

З ювілеєм!

вому шляху Ніни Михайлівни, яка понад 50 років віддала школі, із них 40 — нашому навчальному закладу. Її заняття стали справжніми уроками життя для
багатьох із нас, особливо для тих, хто продовжив її
вчительську справу.

Доля дарує нам УЧИТЕЛЯ

магається повчати нас, а той, у кого ми вчимося.
Саме так багато мешканців Вишгорода можуть
сказати про Ніну Михайлівну ТИТАРЕНКО, вчителя російської мови та літератури, яка 4 квітня ц. р.
відсвяткувала своє 80-ліття.
Учительська доля барвистіша, ніж саме життя.
Є в ній усе: сльози радості й гіркоти невдач, найвищі
злети духу — аж до запаморочення від висоти —
і сірий туман буденності, свіжий вітер змін і тягуче
відчуття застою. І все це було на тернистому життє-

Тільки нещодавно Ніна
Михайлівна пішла на заслужений відпочинок, проте
часто заходить у гімназію,
радо зустрічається з учнями
й колегами, щиро цікавиться
життям колективу, вболіває
за нас, допомагає порадами. А ми цінуємо такі миттєвості і говоримо «спасибі»

Квітневі іменинники
4 — Алевтина Олександрівна ОДИНОКІНА
ОДИНОКІНА,,
Володимир Вікторович БОНДАРЕНКО
5 — Юлія Василівна СКАЧКОВА
10 — Євдокія Олександрівна ПАЩЕНКО
12 — Раїса Іванівна КУШТА
25 — Віктор Миколайович ПОГРЕБЕЦЬ
26 — Михайло Дмитрович КАМЕНСЬКИЙ
КАМЕНСЬКИЙ,,
Олександра Костянтинівна НАСЕДКІНА
НАСЕДКІНА;;
28 — Маргарита Олександрівна ОЛАБІНА
30 — Катерина Романівна БРОВКО.
БРОВКО.
Шановні іменинники! Нехай кожен день приносить
вам приємні несподіванки, душевний комфорт та гармонію. Щастя вам, родинного благополуччя, миру на нашій
благословенній землі.
Вишгородська міська рада ветеранів

ВІТАЄМО з днем народження
Валентину Володимирівну
ЗВІРКО — чудову, прекрасну
жінку!
Бажаємо
жіночого щастя, вічної весни
в душі, яскравого сонця, співу птахів, квітів
і посмішок.
Нехай у твоєму домі завжди
панують мир, любов, тепло, радість, благополуччя і добро. Будь
завжди такою ж милою, прекрасною, доброю, чесною і щирою.
З повагою
кума Валентина
і хрещениця Анастасія

ВИХОВАТЕЛЯ
(ПРИВАТНИЙ ДИТСАДОК)

тел: (096) 448-37-88
(095) 578-18-22

10 квітня — кругла дата у Лілії Петрівни БРИЖАНОВОЇ!
Мудрість і досвід у нашої Лілечки вдало поєднуються з молодечим завзяттям і повною відданістю своїй роботі та догляду
за лежачою мамою. Ліля Петрівна — Берегиня за покликанням:
Вітання
завжди усміхнена та привітна, уважна і ретельна, гарна жінка і
хороша колега, до всіх людей ставиться, як до рідних, чужий біль сприймає як поклик
допомоги.
Квітни всім на радість, щастя тобі, здоров’я, усмішок, радості буття, тепла і любові
від людей і природи, Божого благословення в усіх справах!
Удачі, любові, здоров’я міцного!
Прихильності долі і щастя такого,
Щоб світ неозорий в обіймах стиснути
І зір вікових рукою сягнути.

Щоб успіхом теплі світанки займати,
Реальність у казку собі обирати.
І вірити в неї, щоб всім коло тебе
Завжди було сонячно, радісно, тепло!

Син із дружиною, брат із дружиною, племінниця, родичі з Кіровоградщини

З днем
народження
сердечно вітаємо Зою
Аркадіївну
ХАВКІНУ,
якій
виповнюється 84 роки.
Зичимо іменинниці доброго здоров’я, гарного настрою і якнайбільше сонячних теплих днів.
Від всього серця
Вам даруєм
Букет найкращих побажань,
До 100 живіть,
а може й далі,
Без всяких бід і хвилювань!
Родичі, колеги

Від щирого серця
ВІТАЄМО з ЮВІЛЕЄМ
Олену Іванівну
ТИТАРЕНКО,,
ТИТАРЕНКО
художнього керівника
Вишгородського
районного Центру
художньої творчості
дітей, юнацтва та молоді «Дивосвіт».
Хай сонячним промінням
Зустріне день новий!
Бажаємо везіння
І радісних подій!
Новин лише приємних,
Душевного тепла,
Щоб усмішка щоденно
До успіху вела!
Колектив Центру творчості «Дивосвіт»
ВІТАЄМО з ЮВІЛЕЄМ прекрасну жінку,
талановитого керівника Олену Іванівну
АНДРІЯШ, директора Вишгородського
районного Центру художньої творчості
дітей, юнацтва та молоді «Дивосвіт».
Хай в цю мить та кожен день
Буде щастя поруч з Вами.
Хай любов не омине,
Йде до Вас всіма шляхами.
Буде світло у душі
Та працюється з наснагою,
Хай в родині буде мир,
Ніжність, ласка та повага!
З найкращими побажаннями
Колектив Центру творчості «Дивосвіт»

Ніні Михайлівні за те, що вона є в нашому житті.
З ювілеєм Вас, шановна імениннице, вітає
весь колектив Навчально-виховного комплексу
«Вишгородська районна гімназія «Інтелект» —
загальноосвітня школа І ступеня», Ваші учні та
їхні батьки. Бажаємо Вам миру, довгих років життя,
усмішок та Божого благословення.
Летять літа, немов зірки вечірні,
І їм назад немає вороття.
Вже знов весна і знову іменини —
Бо це частина нашого життя.
Бажаєм мати щастя і здоров’я —
Вони і є той найцінніший дар,
Це те, що всі незгоди переборе
Й прикрасить Ваш життєвий календар.
Нехай завжди із Вами поруч будуть
Лиш вірні друзі і надійні люди.
Життю радійте, завжди усміхайтесь,
Чарівною такою ж залишайтесь.

ЗАПРОШУЄМО
НА ПОСТІЙНУ РОБОТУ

Берегиня
за покликанням

7 квітня цього року відзначає свій славетний 60-літній ювілей Голова правління Публічного акціонерного товариства «Гідромеханізація» Юрій Дмитрович КОЛОДЗЯН.
КОЛОДЗЯН.
Шановний Юріє Дмитровичу!
Свій ювілей Ви зустрічаєте в розквіті творчих сил, збагачені життєвим досвідом
та професійними знаннями. Сумлінною довгорічною працею та фаховістю Ви підняли
на найвищий рівень підприємство, яке очолюєте. Під Вашим керівництвом АТ «Гідромеханізація» стало флагманом гідромеханізації на теренах нашої держави.
Колектив глибоко шанує Вашу мудрість, внутрішню силу, талант. Нехай Ваша
життєва дорога в’ється по висхідній, нагороджує здоров’ям, щастям, радістю та всіма
земними благами.
Прийміть від нас щирі вітання і найкращі побажання міцного здоров’я на довгі
роки, великого людського щастя, добра, сімейного благополуччя, родинного затишку,
щасливого довголіття. Хай Боже благословення завжди буде з вами та дарує непохитні віру, надію, любов!
Життя дарує недаремно
З юнацьких і до сьогодення літ
Благословення невід’ємне
В широкий, трудний, дивовижний світ.
Ви сам собі проторував дорогу
І манівцем ніколи не ходив.
Як відійшов від рідного порогу,
Честь батьківського роду не зронив.
І хоч було на життєвій дорозі
Немало труднощів і перешкод —
Вас не лякали блискавки і грози,
Ви йшли вперед, і з Вами був народ.
Хай дні життя у вічність швидко линуть —
Та серце Ваше молоде завжди.
Вас не лишає віра й на хвилину,
Що добрий засів добрі дасть плоди.
Розквітне наша молода держава,
Коли у неї є такі сини.
Підніметься до сонця величаво,
А Вам вітання — з серця глибини.
З найщирішими побажаннями Колектив АТ «Гідромеханізація»
Від щирого серця ВІТАЄМО з
днем народження нашого депутата
Вишгородської міської ради
Олександра Ігоровича СЕМЕНОВА!
Від усієї душі бажаємо Вам
міцного здоров’я, щастя та любові, здійснення найзаповітніших
мрій та бажань, родині — достатку, процвітання та щедрої долі!
Нехай у Вашому житті панують гармонія та
удача. Бажаємо відчувати турботу й тепло друзів
і рідних. Мріємо та просимо Господа і Божу Матір, аби дарували нам усім терпимість, мудрість
і свою любов, щоб у нашій долі кардинально все
змінилося на краще. Бажаємо Вам мирного неба
над головою і невичерпної віри в краще майбутнє
України.
З повагою
Ваші виборці — пенсіонери,
сім’ї учасників АТО та багатодітні родини

Вишгород

Свій красивий ювілей відзначає
Зінаїда Денисівна ЖАРАЯ!
Сердечно вітаємо, шановна ювілярко!
Хай щастя панує у Вашому домі
І радість у ньому живе,
Здоров’я міцного і щедрої долі
Хай Бог посилає і Вас береже.
Хай посміхається життя
І буде кращим майбуття!
Асоціація роботодавців
Вишгородщини

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

4 квітня відзначила ювілей
наша щира подруга Анна
Василівна СКУДІЛОВА.
Щиро вітаємо!
Бажаємо
світлої радості
й сили,
Ласкавої долі,
добра і тепла,
Щоб ласку
Вам слало
небесне світило,
Здоров’ям наповнила
рідна земля.
Щоб спокій і мир
панували в родині,
Щоб щастя всміхалось
при кожній годині.
Нехай обминають
Вас болі й тривоги,
Хай стелиться довга
життєва дорога!
Твої подруги

ВЕСНЯНІ ЗНИЖКИ на роботи + матеріали до 25%. ПОКРІВЕЛЬНІ РОБОТИ
під ключ. Мансардні дахи, кроквяні
системи. М’яка покрівля, метал. Бітумна, полімерна, керамічна черепиця. УТЕПЛЕННЯ, ОБЛИЦЮВАННЯ
будинків, квартир. Сайдинг, фактурна
штукатурка, короїд, термопанелі. Доставка матеріалів.
Тел: (096) 972-15-14, (066) 839-34-83

Купуй органічне

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

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

