Çi ñâiòëèì ñâÿòîì Âåëèêîäíÿ!

Âèøãîðîä
Газета Вишгородської міської ради

www.vyshgorod.in.ua

Субота, 15 квітня 2017 року, № 15 (1122)

Читай і пиши про СВОЄ місто

Виходить з 4 листопада 1995 року

Хай розквітне Україна в писанках, немов весна
Фестиваль писанки

Дорогі вишгородці!

>
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Прийміть найщиріші вітання з нагоди найбільшого християнського
свята – Воскресіння Христового!
Великдень спонукає нас ще глибше
замислитися над вічними цінностями
моралі. Наповнює наші серця любов’ю
і добром, духовно збагачує наше єство.
Великдень – символ торжества добра
над злом відродження життя. Це велике свято дає нам упевненість, що всі
труднощі ми можемо здолати!
Хай із кришталевими дзвонами Великодня в кожну оселю увійдуть віра,
надія, любов і світла радість.
І нехай Боже благословення стане
запорукою миру, духовного піднесення
та здійснення заповітних мрій.
Здоров’я, взаєморозуміння і добра
всім нам!
Христос Воскрес!
Вишгородський міський голова
Олексій МОМОТ,
секретар міської ради
Тетяна БРАЖНІКОВА,
депутатський корпус,
виконавчий комітет,
редакція газети «Вишгород»

аФішка

Двадцять друга сесія VII скликання

СВЯТКОВІ ЛІТУРГІЇ У ХРАМАХ МІСТА

ЦЕРКВА СВЯТОГО КНЯЗЯ ВОЛОДИМИРА
15 квітня (субота)
6:00 – Єрусалимська утреня
8:00 – літургія
23:45 – Полуношниця, Пасхальна рання відправа,
Часи, літургія
16 квітня (неділя)
З 03:30 до 08:00 – освячення пасок

СОБОР ВИШГОРОДСЬКОЇ БОГОРОДИЦІ
16 квітня (неділя)
З 00:00 до 03:00 – Воскресна утреня,
Великодня Божествена літургія.
Освячення пасок

09:00 – Свята літургія.
Благословення та освячення пасок
17 квітня (понеділок)
12:00 – гаївки біля Собору у супроводі музичного
гурту
Великодній ярмарок

ХРАМ СВЯТИХ БОРИСА ТА ГЛІБА
15 квітня (субота)
08:00 – Велика Субота.
Літургія Св. Василія Великого
18:00 – Читання Діяній святих апостолів
23:00 – Полуношниця
16 квітня (неділя)
00:00 – Світле Христове Воскресіння. Літургія
16:00 – Пасхальна вечірня

Голова Вишгородської райдержадміністрації –
Призначення
Вячеслав Савенок
10 квітня 2017 року відбулося
офіційне представлення голови
Вишгородської районної державної
адміністрації Вячеслава Савенка.
На урочистому заході були присутні Герой України Семен Поташник,
народний депутат України Ярослав
Москаленко, голова Київської ОДА
Олександр Горган, голова Вишгородської районної ради Ростислав Кириченко, голови місцевих рад району,

Читайте на сайті
vyshgorod.in.ua
Чемпіонат України із шахів у Вишгороді
Юні краєзнавці зустрілися із Сумською
Пожежна безпека під час Великодніх свят

керівники установ, підприємств та
організацій, відомств району, депутатський корпус, працівники адміністрації
та громадськість.
Олександр Горган вручив новопризначеному керівнику району посвідчення та висловив переконання,
що він успішно реалізує свої попередні напрацювання на новій відповідальній посаді.
Далі — на стор. 2

Читайте в наступному
номері газети
Зустріч народних депутатів
Рукоділля поважних майстринь
Під’їзд, як дивовижний сад

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

Про надання згоди на добровільне об’єднання
територіальних громад сіл, селищ, міст
Рішення від 04 квітня 2017 р.
№ 22/40
Відповідно до частин ст. 5 Закону України «Про добровільне
об’єднання територіальних громад»,
статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» міська
рада ВИРІШИЛА:
1. Підтримати ініціативу Вишгородського міського голови щодо добровільного об’єднання територіальних громад: Хотянівської сільської
ради (села Хотянівка та Осещина),
Лебедівської сільської ради (с. Лебедівка), Новосілківської сільської ради
(с. Новосілки), Нижчедубечанської
сільської ради (с. Нижча Дубечня),
Вищедубечанської сільської ради (с.

Вища Дубечня), Пірнівської сільської
ради (с. ІІірнове), Воропаївської сільської ради (с. Воропаїв), Жукинської
сільської ради (села Жукин та Ровжі), Сувидівської сільської ради (села
Сувид та Боденьки), Нопопетрівської
сільської ради (с. Нові Петрівці), Старопетрівської сільської ради (с. Старі
Петрівці), Лютізької сільської ради
(села Лютіж, Гута Межигірська) у
Вишгородську об’єднану територіальну громаду з адміністративним
центром у м. Вишгороді.
2. Контроль за виконанням цього
рішення покласти на постійну комісію з питань законності, депутатської
етики, контролю та виконанням рішень ради та її виконавчого комітету.
Міський голова О. МОМОТ

Про ініціювання добровільного об’єднання
територіальних громад сіл, селищ, міст
Розпорядження від 21 березня 2017 року № 39
Відповідно до частин 1, 2 ст. 5 Закону України «Про добровільне
об’єднання територіальних громад», статей 42, 59 Закону України «Про
місцеве самоврядування в Україні»:
Далі — на стор. 2

Вишгородському МКП «Водоканал» — 55!
Усіх мешканців міста, які бажають ознайомитися з роботою водозабору м. Вишгорода, запрошуємо 21 квітня з 12:00 до 14:00 год. відвідати водопровідну насосну станцію (м. Вишгород, вул. Шкільна, 1-в).
Адміністрація ВМКП «Водоканал»

Електронна адреса газети «Вишгород»: ngvyshgorod@ukr.net
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2017 року

Голова Вишгородської
райдержадміністрації – Вячеслав Савенок
Призначення

(Початок на стор. 1)
У свою чергу Вячеслав Савенок подякував Президенту України та голові Київської
ОДА за довіру, а громаді Вишгородського району — за підтримку та запевнив присутніх у
своїй готовності докладати максимум зусиль
для того, щоб Вишгородський район став одним із найкращих в Україні.
Савенок Вячеслав Володимирович народився в селі Лютіж Вишгородського району
Київської області 17.12.1968 року. Має вищу
освіту, у 1990 році закінчив Київське вище
інженерне радіотехнічне училище ППО, за
фахом — радіоінженер. Після закінчення училища був направлений до військової частини
№ 02857 міста Приозерськ Казахської РСР,
де служив на посаді старшого оператора
радіолокаційної лабораторії до 1991 року. У
1991 році переведений на посаду начальника
станції 2-го вимірювального пункту. У 1992
році звільнився в запас та повернувся до
України. З 1997-го по 2010 рік — приватний
підприємець. У лютому 2010 року призначе-

ний на посаду начальника відділу з питань
надзвичайних ситуацій та цивільного захисту
населення Вишгородської райдержадміністрації. У червні 2010 році обраний заступником голови Вишгородської районної ради. У
вересні 2010-го призначений на посаду першого заступника голови Вишгородської райдержадміністрації. У 2014 році закінчив Національну академію державного управління
при Президентові України, за спеціальністю
— державне управління, кваліфікація «магістр державного управління». З грудня 2015
року — аспірант кафедри регіонального розвитку місцевого самоврядування та управління містом Національної академії державного
управління при Президентові України.
У лютому 2017 року переміг у конкурсі на
заміщення вакантної посади голови Вишгородської РДА. 07 квітня 2017 року Президент
України Петро Порошенко підписав Розпорядження №79/2017-рп «Про призначення В.
Савенка головою Вишгородської районної
державної адміністрації Київської області».

Христос Воскрес!

один до одного.
Нехай Великодні дзвони озвуться у ваших серцях вірою, надією і любов’ю та додадуть натхнення і сил для продовження вашої
невтомної праці, спрямованої на розбудову
рідної України! У ці радісні квітневі дні відродження усього живого бажаю всім вам чудового весняного настрою, душевного спокою
та родинного затишку. Нехай у цей Великий
День душа повниться відчуттям абсолютного
щастя, чистої радості і добра, а теплі писанкові барви звучать у вашому серці найсвітлішою надією. Кожна ваша молитва хай єднає
вас із відкритим Великоднім небом і повертається пречистим Господнім благословенням.
Злагоди, достатку, віри і щирої любові вам та
вашим родинам.
З повагою
голова Вишгородської районної ради
Ростислав КИРИЧЕНКО

Дорогі земляки!
З відчуттям глибокої
радості щиро вітаю вас з
Великим Днем Світлого
Христового Воскресіння!
Для кожного християнина Великдень — свято
надзвичайно величне та
шановане, сповнене особливого змісту. Цей день
є символом перемоги життя над смертю, добра над злом, світла над тьмою, віри — над
безнадією. Пасхальні дні зазвичай спонукають усіх по-новому побачити й відчути себе в
світі, оцінити чистоту своїх помислів, бажань
та вчинків, а ще — бути добрішими, благороднішими, терплячішими, милосерднішими

Великдень прийшов із добром

Лист у
номер
Світлана АЛІМОВА

Вкотре нас із дітьми як багатодітну родину запросили до Благодійного фонду «Святої
Ольги». Напередодні Великодня тут писали
справжню писанку. Було все необхідне для роботи, була професійна майстриня і на завершення – смачне пригощання. Усе це – завдяки

Народна
боротьба

Суспільство

Вишгород

Двадцять друга сесія VII скликання

Про ініціювання добровільного об’єднання
територіальних громад сіл, селищ, міст
(Початок на стор. 1)
1. Ініціюю добровільне об’єднання територіальних громад сіл Хотянівської сільської
ради (села Хотянівка та Осещина), Лебедівської сільської ради (с. Лебедівка), Новосілківської сільської ради (с. Новосілки), Нижчедубечанської сільської ради (с. Нижча
Дубечня), Вищедубечанської сільської ради
(с. Вища Дубечня), Пірнівської сільської ради
(с. Пірнове), Воропаївської сільської ради (с.
Воропаїв), Жукинської сільської ради (села
Жукин та Ровжі), Сувидівської сільської ради
(села Сувид та Боденьки), Новопетрівської
сільської ради (с. Нові Петрівці), Сгаропетрівської сільської ради (с. Старі Петрівці),
Лютізької сільської ради (с. Лютіж) у Вишгородську об’єднану територіальну громаду з
адміністративним центром у місті Вишгороді.
2. Провести громадське обговорення
щодо можливого добровільного об’єднання
територіальних громад протягом 30 днів з дня
прийняття цього розпорядження.

3. Включити до порядку денного XXII сесії VII скликання Вишгородської міської ради
питання про добровільне об’єднання територіальних громад сіл Хотянівської сільської
ради (села Хотянівка та Осещина), Лебедівської сільської ради (с. Лебедівка), Новосілківської сільської ради (с. Новосілки),
Нижчедубечанської сільської ради (с. Нижча
Дубечня), Вищедубечанської сільської ради
(с. Вища Дубечня), Пірнівської сільської ради
(с. Пірнове), Воропаївської сільської ради (с.
Воропаїв), Жукинської сільської ради (села
Жукин та Ровжі), Сувидівської сільської ради
(села Сувид та Боденьки), Новопетрівської
сільської ради (с. Нові Петрівці), Старопетрівської сільської ради (с. Старі Петрівці),
Лютізької сільської ради (с. Лютіж) у Вишгородську об’єднану територіальну громаду з
адміністративним центром у місті Вишгороді.
4. Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою.
Міський голова О. MОМОТ

Розпорядженням Вишгородського міського голови Момота О. В. № 39 від 21 березня
2017 року ініційовано добровільне об’єднання
територіальних громад Вишгородського району у Вишгородську об’єднану територіальну громаду з адміністративним центром у м.
Вишгороді. Ініціатива міського голови підтримана рішенням Вишгородської міської ради №
22/40 від 4 квітня 2017 року.
19 квітня 2017 року о 15:00 год. у приміщенні великої актової зали адміністративного будинку (пл. Т. Шевченка, 1, м. Вишгород,
2 поверх) відбудеться засідання «круглого
столу» з метою вивчення та публічного обговорення питання добровільного об’єднання
територіальних громад у Вишгородську міську територіальну громаду з адміністративним
центром у м. Вишгороді.
На засідання запрошуються сільські голо-

ви: Хотянівської сільської ради (села Хотянівка
та Осещина), Лебедівської сільської ради (с.
Лебедівка), Новосілківської сільської ради (с.
Новосілки), Нижчедубечанської сільської ради
(с. Нижча Дубечня), Вищедубечанської сільської ради (с. Вища Дубечня), Пірнівської сільської ради (с. Пірнове), Воропаївської сільської
ради (с. Воропаїв), Жукинської сільської ради
(села Жукин та Ровжі), Сувидівської сільської
ради (села Сувид та Боденьки), Новопетрівської сільської ради (с. Нові Петрівці), Старопетрівської сільської ради (с. Старі Петрівці),
Лютізької сільської ради (с. Лютіж) Вишгородського району, депутати сільських, селищної,
районної та міської рад, представники громадськості та засобів масової інформації.
Початок реєстрації учасників — о 14:30
год. 19 квітня 2017 року у приміщенні проведення засідання круглого столу.

Акція

Весняний марафон

міському голові Олексію Момоту. Він ще й подбав про продуктовий набір для нашої сім’ї.
Ми щиро вдячні Олексію Вікторовичу за
увагу до нас, за його людяність і християнське ставлення до ближнього. Нехай Великоднє світло любові, добра і миру допоможе
йому здійснити все задумане, принесе в його
домівку щастя, здоров’я і родинну радість.

Зупинили тарифний терор
Валентина ПАРЧУК,
депутат Вишгородської
міської ради
VII скликання

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

Наша
політична
сила обурена ще одним
проявом
антинародної політики нинішньої
державної влади. Ніяк
по-іншому, як новою
спробою уряду обслужити олігархів коштами українців, неможливо назвати цьогорічну першоквітневу ініціативу «власть
імущих»: встановлення абонплати за газ
для населення.
Чергове «офіційне» зростання комуналки «в інтересах народу»! І це при тому, що
за останні два роки тарифи на послуги житлово-комунального господарства (ЖКГ) уже
ЗРОСЛИ ВТРИЧІ!!!
Влада розв’язує економічні проблеми коштом пересічних українців, ціною зубожіння
народу. І жоден із урядів не пояснив людям, з
якого дива вони мають оплачувати бездарну
політику Кабміну із власних злиденних кишень.
Нас намагалися «заговорити обіцянками», що з практикою постійного зростання
цін на комунальні послуги покінчено. Так влада продовжує цинічно знущатися з українців,
діє в інтересах олігархів, яким і належать Облгази та енергетичні підприємства.
Люди відреагували на здорожчання блакитного палива по-господарськи — ощадливістю. Тоді олігархи, аби не втратити надприбутків, вигадали ще один ЩОМІСЯЧНИЙ
ЗДИРНИЦЬКИЙ ТАРИФ.
Як же нас намагалися ще обібрати? Із
1 квітня споживачі мусили би щомісяця ви-

кладати чималеньку абонентську плату за
підключення до системи газопостачання —
незалежно від фактичного обсягу спожитого
газу.
На абонентську плату за газ субсидія не
поширюється. Таке рішення болюче вдарило
би саме по тих прошарках суспільства, що й
так споживає газ аж надто ощадливо. Найбільше постраждали б абоненти, які користуються газом сезонно — лише влітку на дачі,
та родини, що споживають мало газу, не мають газових лічильників і туляться трьома поколіннями у 1-2-кімнатних «хрущовках».
Це був би новий удар по кишенях простих
українців. Без сумніву, Національну комісію
з регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП) — по суті, ручну та
зручну структуру оліграхів, — слід розігнати,
а її членів — притягнути до відповідальності.
Саме тому 10 квітня ц. р. небайдужі громадяни разом із націоналістами вийшли до
НКРЕКП — висловити рішучий протест недолугій здирницькій політиці сьогоднішнього
уряду та не допустити затвердження нового
тарифу.
Попри те, що деякі політичні сили, що виголошують звернення та б’ють себе у груди
як захисники народу, навіть не спромоглися
вийти разом із людьми, щоб разом дотиснути НКРЕКП, — завдяки нашій активній позиції, підтримці громади ВДАЛОСЯ ДОМОГТИСЯ ВІДМІНИ ГАНЕБНОГО РІШЕННЯ УРЯДУ
— ЩОМІСЯЧНОЇ АБОНПЛАТИ НА ГАЗ. Нація зростає у боротьбі за свої права! Слава
Україні!

Минулого тижня депутати від фракції
«ВО «Батьківщина» у Вишгородській районній та міській радах спільно з юними
спортсменами та тренерським складом
ДЮСШ із водних видів спорту за ініціативою голови Вишгородської РОПП «ВО
«Батьківщина» Трохима Іванова та депу-

татів Київської обласної ради провели весняний марафон із прибирання на території
КП «Навчально-спортивна база».
Усі плідно потрудилися та гарно провели
час з чудовим настроєм, адже розуміли: те,
що вони роблять, — то для них та для інших
спортсменів, які мають бажання розвиватися.
Щиро дякуємо усім, хто приєднався та
взяв участь у прибиранні. Бажаємо успіхів у
тренуванні і нових спортивних звершень!

Великодні подарунки, як промінчики добра
Мешканці будинків № 1 та № 3
на вул. М. Грушевського
У переддень великих свят за давньою
християнською традицією прийнято допомагати ближнім, котрі цього потребують. Адже
доброта і милосердя – духовні плоди, які маємо берегти, щоб мати благословення жити і
творити в ім’я нашої громади, краю, України.
Вже сім років поспіль Володимир та
Олена Лісогори напередодні Нового року та
Пасхи підтримують найбільш незахищені категорії своїх виборців, надають посильну допомогу інвалідам, одиноким, сиротам, дітям,
позбавленим батьківського піклування, багатодітним — аби вони належно зустріли свята.
Так було і зараз. І ми щиро дякуємо нашому депутату Володимиру Лісогору та його
дружині Олені за подарунки до Великодня, за
те, що вони поставили на наші скромні столи
великодні кошики, як промінчики добра.
Вони могли б витратити кошти на власні
розваги та задоволення. Але зробили інший
вибір — аби відчути свою причетність до гар-

них справ, гідно зустріти світле свято Христового Воскресіння.
Поздоровляємо подружжя Лісогорів із
Великоднем, зичимо їм здоров’я, успіхів, процвітання та благополуччя, бо вони того варті.

Лист у номер

Наше місто

Вишгород

Вперше у Вишгороді — Громадські обговорення
громадські слухання в оn-line Володимир ТКАЧ
Вадим ПЕРЕГУДА
Проект про проведення електронних громадських слухань
із обговорення питання «Внесення змін до Генерального плану
м. Вишгорода Київської області» містить принципові рішення
щодо функціонального призначення території, розміщення
об’єктів державного та загальноміського значення, організації
вулично-дорожньої мережі та дорожнього руху, інженерного
обладнання, інженерної підготовки і благоустрою, захисту території від небезпечних природних та техногенних процесів,
охорони навколишнього середовища та історико-культурної
спадщини. По суті і простими словами — це все, що стосується
кожного: розташування дитячого майданчика, побудова нової
школи або дитячого садочка, створення зони відпочинку тощо.
Застосування інструменту електронних громадських слухань спрямоване на забезпечення конституційного права кожного члена громади взяти участь у місцевому самоврядуванні.
Це ті цінності — свобода вибору, демократія, рух до децентралізації та європейського стилю буття, — за які віддали своє
життя патріоти України.
Взяти участь у електронних громадських слуханнях дуже
просто. Всього 5 хвилин Вашого особистого часу для того, щоб
заповнити анкету і отримати індивідуальний пін-код (електронний підпис), який дозволить Вам уже через 24 години після
реєстрації на сайті http://vyshgorod-rada.gov.uay висловлювати
свою особисту думку, вносити пропозиції та зауваження, голосувати тощо. Це можливість не виходячи із власного помешкання, не витрачаючи особистий час стати активним учасником самоврядування і взяти участь у вирішенні найважливіших
питань міста Вишгорода. Це ШАНС об’єднати громаду в єдину
команду творців свого міста, ствердити «високий вишгородський стандарт», як підкреслив губернатор Київської області
Олександр Горган.
Реєструйтесь та беріть активну участь у електронних громадських слуханнях «Внесення змін до Генерального плану м.
Вишгорода Київської області». Анкети можна заповнити у вестибюлі адмінбудинку (пл. Т. Шевченка, 1) та РБК «Енергетик»
(пл. Строкова, 1).
Для отримання консультації та видачі анкет — гаряча
агентська лінія: (096) 951 47 18, Ірина Пилипенко;
(067) 900 57 32, Вадим Перегуда

Навіть людині, не обізнаній з тонкощами містобудівної
галузі, сьогодні зрозуміло, що місто Вишгород далі розвивати за старим Генпланом вже неможливо. Процеси
йдуть у зовсім іншому напрямку. Положення в Генплані
прописані одні, а об’єкти будуються інші, потреби міста
не враховуються. Отже, старий Генплан розвитку Вишгорода не влаштовує ані владу, ані громадськість, і це —
незаперечний факт. Саме тому міською владою і було
прийнято рішення про внесення змін у головний містобудівний документ Вишгорода.
Минулого вівторка у великій залі адмінбудинку відбулося
громадське обговорення пропозицій змін до Генплану. Модератор зібрання – заступник міського голови Олексій Рачинський – проінформував присутніх:
— До міської ради надходять пропозиції від громадських
організацій, окремих громадян і політичних сил. Найбільше
пропозицій підготувала міська рада і особисто міський голова.
На сьогодні лише за місяць зібрано близько 100 пропозицій,
які оформлено протоколом і передано до ДП «Науково-дослідний інститут містобудування». Сьогодні ми розглядаємо
те, що вже напрацьовано, і чекаємо ваших пропозицій, які
теж спрямуємо фахівцям інституту. Після опрацювання ми
знову їх розглянемо разом.
Представник Інституту містобудування Андрій Захарченко презентував опорний план розвитку міста.
На картографічному плані були нанесені існуючі забудови,
зони різного функціонального призначення і використання, а
також перспективи розвитку тих чи інших частин міста. Саме
останнє і викликало зливу запитань до інститутських розробників Генплану. Так, зауваження прозвучали в першу чергу
до схеми розташування майбутніх дитячих садочків. Інститут
із розрахунку приросту населення Вишгорода до 45 тисяч у
2036 році запропонував сім нових дошкільних закладів. Один
із них нанесений на території нижньої промзони, як і поряд
школа. Інший – у районі ГАЕС. Наскільки це реально – побудувати їх у таких несприятливих місцях?
Прозвучали зауваження й до інших інститутських напрацювань. Скажімо, чому на карті виглядає сірою зоною територія в улоговині поблизу готелю ГЕС, де раніше планувалося розташування музейно-туристичного комплексу? Чому
на існуючі багатоповерхівки нанесені майбутні зелені зони і

Нові бювети: пусковий строк — травень
Розмовляв Володимир ТКАЧ
З кожним погожим днем дорослим і дітям усе важче всидіти у квартирах. За вікном — сонце, зелень, а ще — доглянуті дворики, сквери і вулиці. Це перша ознака, що
весняний благоустрій міста в розпалі. З якими здобутками комунальники зустрічають
Великодні свята — з нами поділився заступник міського голови Ігор Свистун.
— Ігоре Івановичу, які об’єкти були пріоритетними в роботі виконкому за минулий
місяць?
— Найбільшу увагу було приділено артеріям
міста — вулицям і дорогам. Ми встигли очистити
проїжджі частини від піску за допомогою спеціальної техніки — машини-пилососу та провели

поточний ремонт асфальтобетонного полотна,
поновили дорожню розмітку, побілили бордюри.
— А ось у Києві відмовилися від побілки
дерев і бордюрів, мовляв, це совковий безсмак…
— У Києва свої смаки і вподобання, а ми
вважаємо, що побілка підкреслює чистоту і
охайність вулиць. Нещодавно ми завершили асфальтування вул. Гриненко в напрямку до індивідуального приватного сектору.
Частину вулиці Поповича заасфальтували
ще в минулому році, а зараз уже завершили її
до кінця. Гадаю, це буде приємний подарунок
місцевим жителям. У нас немає поняття центроколиця, всі вулиці міста рівнозначні.
— Я спостерігав за бурильними роботами в районі Поляни казок. Коли новий бювет

Адміністрація Вишгородського об’єднаного управління
ПФУ Київської області
На виконання Постанови Кабінету Міністрів України
від 21 грудня 2016 року № 988 «Деякі питання функціонування територіальних органів Пенсійного фонду України» 31 березня 2017 року відбулася державна реєстрація Вишгородського об’єднаного управління Пенсійного
фонду України Київської області шляхом злиття управління Пенсійного фонду України у Вишгородському районі
Київської області та управління Пенсійного фонду України у Іванківському районі Київської області. Керівником
Вишгородського об’єднаного управління ПФУ Київської

спеціально для «Вишгорода»

2017 року

навпаки? Прозвучали пропозиції побудувати школу на місці
котельні № 2, а також забудовувати територію ПМК-2 багатоповерхівками і плюс один дитячий садок.
Найбільша претензія до містобудівних фахівців полягала
в тому, що вони не підготували до цієї зустрічі пояснювальну
записку, яка б могла багато чого з’ясувати.
Не залишилися осторонь і представники різних відомств:
від залізничників до гідроенергетиків. Якщо перші апелювали
загрозою державним інтересам, то енергетики чітко визначилися: ні п’яді своєї землі не віддамо ні на правому ні на лівому
берегах, навіть якщо мова про гірськолижний комплекс.
Як часто трапляється на подібних обговореннях, прозвучали й радикальні пропозиції: запровадити мораторій на
зростання населення Вишгорода до 45 тисяч і що міська громада не має потреби в приїжджих жителях.
Можливо, і не за адресою, але із залу багато прозвучало
не зауважень, а претензій до будівництва багатоповерхівок —
самобудів. Пропонувалося навіть блокувати їх подальше спорудження. Шкода, що містобудівники не пояснили, що це проблема не лише м. Вишгорода, а й мегаполіса Києва. Що ті
будинки, які вже є, залишаться. І якщо хтось говорить, що їх
потрібно знести — це чистої води популізм. Де брати мільйони на їх демонтаж? Що вже побудовано — це перегорнута
сторінка, і ці будинки треба узаконювати: там проживають
люди, які ні в чому не винні. Інша справа, коли об’єкт ще не
побудований, а йому просто відведено земельну ділянку. На
цьому етапі варто поборотися.
Особливо багато шуму було, як не дивно від мешканців
нещодавних новобудов: ЖК «Ольжин Град» та ЖК «Ярославичі».
Громадські слухання по внесенню пропозицій змін до
Генплану міста засвідчили наскільки останніми роками загострилися соціальні проблеми. 30 років тому був введений
в експлуатацію останній у місті дитсадок. Зараз ця міна уповільненої дії вибухнула. Невдовзі вибухне й шкільна проблема. Як заведено в нас, будуть шукати цапа-відбувайла.
Ситуацію може виправити лише правильно обраний стратегічний напрямок. Це прийняття змін до Генплану на реальній основі з урахуванням всіх нюансів сьогоденних викликів.
На слуханнях присутні запропонували міській владі продовжити обговорення Генплану ще на місяць. Інститут містобудування має узагальнити надані пропозиції і знову зустрітися з громадськістю. І це буде безпомилковий шлях вперед.

питної води плануєте ввести в експлуатацію?
— Дійсно, в цьому році ми пробурили дві
свердловини: по вулиці Дніпровській, 3-а та по
вул. Шкільній біля скверу. Гідротехнічні роботи
вже завершені, залишилося облаштувати альтанки та встановити колонки. Гадаю, що в травні
мешканці цих вулиць уже зможуть насолоджуватися чистою кристалічною водою з глибинних
горизонтів.
— А як іде робота по заміні поштових
скриньок у під’їздах будинків?
— Ці роботи теж уже завершуємо. Зараз
працюємо в будинках по вул. В. Симоненка, 8,
10, вул. Ю. Кургузова, 6, 4-а, 2-а, вул. Київській,
18.
— Міський голова Олексій Момот неодноразово наголошував на якомога швидшому
встановленні світлофорів у районі масиву
«Дніпро» та на виїзді на димерську трасу.
Коли водії побачать ці світлофори?

— На масиві «Дніпро» залишилося провести
програмування роботи світлофора, а ось на димерському напрямку найближчим часом розпочнемо монтаж конструкцій. Нас трішки підвели
виробники із замовленням, але в травні, напередодні туристично-відпускного сезону, світлофор
однозначно запрацює.
— З чим би Ви хотіли звернутися до наших читачів?
— Напередодні Світлого Христового Воскресіння хочу побажати всім мешканцям Вишгорода і гостям міста добра, щастя і радості!
А ще хочу подякувати всім, хто взяв участь
у весняному благоустрої міста, серед них — і
депутати міської ради, працівникам Вишгородського історико-культурного заповідника, які
наводили красу на пагорбах набережної, тим
волонтерам, які добросовісно упорядкували
прибережну смугу, — пляж у районі «Чайки». Це
справжні патріоти міста.

Реорганізація територіальних органів

Пенсійний фонд України

ФОТО – Ольга ДУМАНСЬКА,

3
100 пропозицій змін до Генплану міста
15 квітня

області призначено Оксану Володимирівну Тарасенко.
Новостворене управління буде обслуговувати найбільшу
територію у Київській області, до складу якої входять Вишгородський, Іванківський, Поліський райони, зона відчуження.
Зі зміною назви та структури органів Пенсійного фонду
у м. Вишгороді та смт Іванків місце знаходження та функції
управлінь залишаються незмінними.
Варто зазначити, що значно скоротився керівний та адміністративний склад управлінь, а кількість працівників, які
безпосередньо займаються прийомом громадян, перерахуванням та виплатою пенсій, практично не змінилась.
Таким чином, об’єднання територіальних управлінь Пенсійного фонду жодним чином не вплине на якість обслугову-
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Місто Вишгород –
найкраща команда в усьому!

Анна ГОЛОВАЧЕНКО,
організатор змагань
8 квітня ц. р. відбувся Відкритий
чемпіонат м. Вишгорода на кубок
«Дельфін Свім» (організатори змагань
– Анна Головаченко, Андрій Шипілов).
Наші гості – дві команди з міста Славутича. Загальна кількість учасників –
120 спортсменів.
34 дистанції та 24 естафети були неймовірно цікаві. А результати спортсменів порадували тренерів. Представники
команд Вишгорода Андрій Шипілов та
Іларіон Манжола, а також представники
комад Славутича Ніна Верхольотова та
Олена Тітова отримали кубок із відзнакою за участь.
Запекла боротьба між містами була
за основний кубок, по загальному медальному заліку. З перевагою у 28 балів
перемогла команда Вишгорода: 20 золо-

вання громадян Вишгородського, Іванківського та Поліського
районів, не зменшить доступність пенсійних послуг.
У м. Вишгороді, селищах Іванкові та Красятичах і надалі
функціонуватимуть громадські приймальні (фронт-офіси), до
функцій яких належить комплексне надання всіх послуг, необхідних громадянам. Їх зможе надати той спеціаліст, до якого
відвідувачі звернуться за допомогою. Крім того, планується
збільшити мережу агентських пунктів з обслуговування громадян, розмістити їх у віддалених населених пунктах.
Отже, оптимізація структури територіальних органів Пенсійного фонду — це ще один важливий крок на шляху створення якісно нової пенсійної системи, головною метою якої є
якість та доступність надання послуг.

тих, 16 срібних та 9 бронзових медалей,
а також половину нагород в естафетах.
Тож незабаром кубки прикрасять хол приміщення нашого басейну.
Для змагань такого рівня потрібна
була відповідна організація. Ми дякуємо
за допомогу в цьому голові районної ради
Ростиславу Кириченку – не байдужому
до здоров’я дітей і молоді Вишгородщини
та їхнього заохочення до здорового способу життя, а також нашим секундантам
Микиті Будніку, Микиті Ткаченку, Дані
Ткаченку. Особлива подяка – депутату
обласної ради Роману Буковському за
постійну пітримку під час змагань, координатору запливів Наталії Крижанівській,
фотографу Ользі Думанській, Катерині
Шубці – за оригінальні дипломи, персоналу ресторану «Галс», які дочекалися і
нагодували наших гостей.
Місто Вишгород – найкраща команда
в усьому!
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Валентина ЯКОВЕНКО

Вишгород

У БФ «Святої Ольги»

ФОТО – автор, «Вишгород»

У Вербну неділю в Благодійному фонді
«Святої Ольги» панувала святкова й творча
атмосфера. Радник міського голови, президент Фонду Володимир Малишев запросив багатодітні родини міста на майстерклас із виготовлення листівки. Проведення
цієї та інших весняних благодійних акцій
«Мир Україні, любов та злагода – у кожній
родині» – ініціатива дружини міського голови Марини Ступник.
Господарі мають подбати, аби у свято Великодня кожна оселя наповнилася теплом, –
вважає майстриня Олена Кольвах – керівник
студії «Золоті ручки» міського Центру творчості «Джерело». А це можна зробити своїми
руками. Як саме – покаже і навчить.
Яскравий картон кольору молодої травички, писаночки у кошику, стрічечки, тасьма,
короткий інструктаж, а також обов’язкова
фішка робіт майстрині та її вихованців – паперова стрічечка з написом «Зроблено з любов’ ю» – і незабаром у кожної дитини й мами
з’явився власний виріб. Про необхідні матеріали та про солодке пригощання для гостей

Тепло в оселі – власноруч
подбала дружина Олексія Момота, яка також
виготовляла листівку разом із донечкою Каріною. Вона наголосила, що такі заходи проводитимуться у Фонді й надалі.
…З вуст багатодітної мами Наталі Анохіної, яка тут була з молодшими – Софійкою і
Степаном, не сходила усмішка. Хоча вона й
сама проводить майстер-класи – із задоволенням прийшла з дітьми до Фонду. «Поки
вони маленькі, – каже Наталя, – треба якомога більше бути поруч і робити спільні справи».

Тоня Проводнюк найменшого синочка залишила вдома. А для неї з Володею й
Леоном тут було справді свято – позитивне
спілкування, радість від зробленого власноруч, смачне пригощання.
Вже вкотре створювали свої маленькі
шедеври Світланка й Микола Заїки з мамою
Катериною. Листівку вони подарують бабусі
Ганні. А от Ірина Дзісь тут вперше – із сином Сашею, донькою Вікою та племінницею
Анею. «Нам усе сподобалось. Затишно, ува-
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га – кожному. А діти з яким задоволенням
працювали! Якщо нас запросять ще – прийдемо обов’язково».
По дорозі додому дітлахи з яскравими
великодніми листівками збирали посмішки
перехожих. Тож поділилися своїм гарним настроєм і з незнайомими людьми.
Нехай у Великодні дні буде якнайбільше
світла, радості й душевного тепла між усіма
нами.
Більше фото див. на сайті газети

«Клерико» вражає

Чекайте на нові витівки
Христина БАРАНОВСЬКА
ФОТО – архів «Клерико», спеціально для «Вишгорода»

2 квітня Вишгородський танцювальний колектив
«Клерико» запалив серця українців. Понад 1000 глядачів завітали до Київського університету ім. Б. Грінченка на дивовижний танцювальний мюзикл «Пригоди
Аліси в Дивокраї», який створили креативні керівники
колективу Ольга Пінчук, Аліна Кульбаба, Софія Мельник, Марія Чура та понад 155 талановитих вихованців
та акторів, які жили своїми ролями.

7:0 і кубок у «Чайки»
Юрій ОМЕЛЬЧЕНКО, старший тренер

САМОПОМІЧ — ЗА
ЗДОРОВИЙ СПОСІБ ЖИТТЯ!
Одним із пріоритетних напрямків нашої діяльності є
Проект «Здорове місто», в рамках якого протягом останніх двох років відбулось чимало заходів і акцій.
Малі й дорослі вишгородці гідно поцінували ініційовані
«Самопоміччю» Зарядку вихідного дня, міжшкільні змагання
«Веселі старти», акції «Безпека на воді», «Обстежся — не
дай раку шанс», діагностику цукрового діабету та інші. Ми постійно відвідуємо та долучаємось до різноманітних спортивних заходів, змагань, турнірів. От і 8 квітня 2017 р. допомогли
учням Вишгородської РКДЮСШ взяти участь у Відкритому
чемпіонаті м. Вишгорода на кубок «Дельфін Свім», оплативши стартові внески.
Ми вітаємо переможців та щиро дякуємо організаторам,
тренерам і всім учасникам змагань за чесну боротьбу!

ФОТОмить

ФОТО – автор, спеціально для «Вишгорода»

У минулі вихідні вперше у місті відбувся футбольний турнір «Весняний кубок м. Вишгорода». Засновником цих змагань виступило КП «Управління з розвитку фізичної культури та спорту Вишгородської міської ради».
У кубкових матчах взяли участь вишгородські команди «Чайка», «Чайка-2», «Чайка-2009», лютізькі — «Діназ-1», «Діназ-2»
та київські — «Єдність», «Єдність-2», «Kis kozaks». Як і очікувалось, ігри в двох групах проходили у безкомпромісній і видовищній боротьбі.
І ось фінал: переможці груп «Чайка» і «Діназ» розпочинають
гру. Боротьба за м’яч точиться на кожному куточку поля. Врештірешт майстерність і краща фізпідготовка дають свій результат і
«Чайка» перехоплює ігрову ініціативу. За цим — і перший гол.
Далі в сітку воріт влітає другий, третій!.. Суперник шокований і
розгромлений з рахунком 7:0!
«Чайка» заслужено виграла перший «Весняний кубок». У
вишгородців до всього ще й найкраще співвідношення забитих і
пропущених м’ячів — 21 проти 1.
Друге і третє місця, відповідно, посіли «Діназ» і «Єдність».

Інна ЄРМОЛЕНКО
Яке красиве сьогодні наше місто! Воно розквітло не лише
від тепла, а й від людських рук – чисто прибране, ошатне,
святкове! Знаю, що в цьому велика частина праці заступника
Вишгородського міського голови Ігоря Свистуна, який сумлінно виконує свої обов’язки та оперативно вирішує комунальні
питання міста.
Бережімо чистоту!

«Клерико» не раз вражав постановками та прагненням
більшого. Новоспечені чемпіони України знову представили глядачеві неймовірну казку у власній інтерпретації за
мотивами твору Льюїса Керолла «Аліса в країні чудес».
Кожен виступ, кожна сцена супроводжувались шаленими
оплесками, а для глядачів півтори години пролетіли непомітно.
До створення неймовірного шоу багато зусиль доклали
як керівники, так і вихованці «Клерико». Неперевершений
результат залежав, зокрема, і від талановитого костюмера
колективу – Людмили Чури, гримера Альони Хоменко, новоспечених акторів, які були на рівні народних артистів. Це
Роман Микитчик (Кролик), Любов Лисенко (Червона Королева), В’ячеслав Тарасюк (Білий Король), Оксана Ярова
(Капелюшник), Оксана Іванченко (Гусінь), Аліна Тарасенко
(мишка Соня), Оксана Степанишина, Тетяна Бабчук, Олег
Туранський (чарівні статуї) і Аліна Кульбаба (Аліса). Друзі
колективу допомагали за лаштунками.
Вишгородський танцювальний колектив «Клерико» дякує всім, хто завітав на чаювання, а також прокоментував
виступ у соцмережах.
Чекайте на нові витівки непередбачуваних та неймовірно талановитих танцівників. Ми танцюємо для вас!

З ювілеєм!
13 квітня відсвяткувала свій ЮВІЛЕЙ Германекільда Леонтіївна КУЧЕР.
Щиро вітаємо, дорога наша ювілярко!
Пропливає долі неспокійна річка, Попереду ще довга путь
Хай буде щастя і добро
А за нею линуть роки-журавлі!
Й вогонь у серці є.
Із Вами повсякчас.
Ось і загорілась 80-та свічка
Нові надії в нім цвітуть,
Людське і сонячне тепло
Вам на ювілейному столі!
І новий день встає.
Хай зігрівають Вас.
Донька, зять, онуки, правнук Богдан

Наше місто

Вишгород
Фестиваль писанки
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Хай розквітне Україна в писанках, немов весна
Влас. інф.
ФОТО – Андрій МАКСІМОВ, Валентина ЯКОВЕНКО «Вишгород»

8 квітня ц. р. в центрі Києва стартував
VII Всеукраїнський фестиваль писанок, а в
нашому місті – I-й Вишгородський міський
фестиваль писанок, ініційований міськрадою і, зокрема, міським головою Олексієм
Момотом. Саме він запропонував навчальним закладам міста, а також Вишгородському Центру творчості «Джерело» та ВРБК
«Енергетик» розфарбувати писанки. Діти і
педагоги охоче погодилися на пропозицію,
і вийшло це в них досить креативно, у чому
переконалися всі, хто прийшов того дня на
площу перед адмінбудинком.
Організатори фестивалю (традиційно долучився Вишгородський міський Центр творчості
«Джерело» – директор Наталія Кисіль, педагоги) прагнули популяризувати українські традиції, сприяти розвитку народного мистецтва,
поглибленню знань про культурну спадщину
України.
«Ми відновлюємо древні традиції, даємо

нащадкам відчути, як треба любити своє. А
нині, готуючись до Великодня, маємо зробити
певний підсумок життя, очистити наші душі.
Полюбімо світ, Господа, ближнього, як самого
себе. І тоді зрозуміємо всеобіймаючу любов
Ісуса Христа», – закликав присутніх настоятель церкви Св. князя Володимира протоієрей
Богдан Николин, повернувшись до історії виникнення крашанок та писанок. «Споглядаючи
писанку, ми розуміємо, що життя триває. Адже
сьогоднішні діти навчать згодом цьому мистецтву і своїх дітей… Нехай нині через переживання Великодня кожен знайде особистий
мир», – звернувся до громади настоятель Собору Вишгородської Богородиці протоієрей
Тарас Валах.
Найменші вишгородці – вихованці дитячого
драматичного театру «Експромт» ЦТ «Джерело» (керівник Наталя Філіпова) привітали всіх
великодніми віршами почесного громадянина
Вишгорода Ольги Дяченко. А кожен заклад
представив свої роботи: писанки ЦТ «Джерело»
(працювали керівник студії «Ра» Олена Ралко
та її вихованці) характеризували всі колективи

Доторкнулися до звичаїв

З вірою в майбутнє
і в оновлення життя

Тетяна ВОЛОТОВСЬКА,
директор ВСЗОШ «Сузір’я»
9 квітня 2017 р. учні та педагоги Вишгородської спеціалізованої школи «Сузір’я» долучилися
до міської Великодньої акції «Фестиваль писанок».
Кропіткою працею Вікторії Шрамко, Марії Алексєєвої, Катерини Волкової, Яни Дмитренко, Галини
Пархоменко, Анни Кшишковської, Марії Заварзіної,
учнів 11-х класів, 8-В, 7-А класів під керівництвом
педагогів М. Кононенко, С. Клименко, С. Калінової,
О. Ткач, Н. Швець, Ю. Оксюти створено Великодню
композицію «Скарби України». В ній представлено
скарби технології декорування писанок, такі як Петраківський розпис, «пейп-арт», «декупаж», нанесення декору атласними стрічками, бісером, прикрасами
з тканини, фетру та джутового шпагату.
Завдяки Фестивалю ми ще раз доторкнулися до
наших звичаїв, історії культури, традицій, адже писанка — це символ життєдайної сили Сонця як першооснови життя. Розписуючи писанки, ми прославляємо вічний закон пробудження природи, Землі і
нового життя.

Центру (НА ФОТО 3); РБК «Енергетик» (артмайстерня «Авангард» (НА ФОТО 1) під керівництвом Ганни Саржан) композицію «Весняна
ніжність» створили в оригінальних авторських
техніках, з різними орнаментами, квітами, навіть візитівкою міста – символом «Чайка» (НА
ФОТО 2); гімназія «Інтелект» – ЗОШ І ступеня»
та ВСЗОШ «Сузір’я» ще й поетичними рядками
розповіли про те, звідки родом писанка пішла;
ВЗОШ № 1 своїм «Писанковим садом» (у техніці «декупаж») прагнули показати красу весни.
А тим часом велика міська писанка, покрита тканиною, чекала свого часу. Відкрили
її дітлахи та священики. І всі побачили справді
унікальну вишгородську писанку, адже на ній,
окрім традиційних символів і знаків, художники
зобразили всі храми Вишгорода. Висота писанки – 2,05 м, діаметр – 1,45 м.
Над її створенням творчо працювали Олена Глава, начальник оргвідділу міської ради –
керівник проекту, Леся Максимова та Ксенія
Ковальова – художники (галерея-майстерня
«Художня подорож»), Валерій Тимченко – майстер декоративно-прикладного мистецтва, Ігор

Галина ПЕТРУК,
заступник директора ВЗОШ №1 з виховної роботи
Учні та вчителі Вишгородської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 1 з
ентузіазмом та захопленням відгукнулися на пропозицію
взяти участь у міському Фестивалі писанок.
Швидко було створено ініціативну групу, до якої увійшли
Марія Канарська — вчитель трудового навчання, Дар’я Лимаренко — педагог-організатор, Світлана Двірко — вчитель
української мови та літератури, Інна Герасимчук — учитель
художньої культури, Анастасія Радченко (8-Б клас), Вікторія
Якименко та Юлія Падалка (6-Б клас), Олександра Ярошенко
(7-В клас), Олександр Денисенко та Олег Шевченко (10 клас).
І кабінет трудового навчання перетворився на центр творчої,
невгамовної фантазії та кропіткої праці.
Ідея створення композиції «Писанковий сад» належить
Марії Канарській. Оскільки навесні ми з нетерпінням чекаємо
свята Великодня, то в композиції поєднали символ Паски з
символом весни. «Писанковий сад» — це маленький садочок
біля хати, який несе світлі мрії, радісні надії, віру в майбутнє,
оновлення життя!

Вітаємо з перемогою!
Тетяна БРАЖНІКОВА, секретар міської ради
9 квітня 2017 року в м. Чернівці юні грації Вишгорода взяли участь у Х Міжнародному турнірі з художньої гімнастики
«Буковинське Сузір’я» на честь першого космонавта України
Леоніда Каденюка (НА ФОТО).
Призові місця вибороли Влада Концева (2009 р. н.), Анна
Хаян, Кіра Задорожня (2008 р. н.) — 1-і місця, Кіра Тавгазова
(2007 р. н.) — 3 місце, Марія Проворна (2006 р. н.) — 2 місце.
Вітаємо наших маленьких зірочок із перемогою та бажаємо нових звершень!

Булавінцев, Володимир Пастушенко та Олександр Шептеліш – майстри ковальської справи, Юлія Однорог, Катерина Боднарчук, Ірина
Матвієвська – спеціалісти оргвідділу міськради.
Під дивовижно-весняну музику дорослі
й малі, гості міста ближче знайомилися з писанками. А тим часом ведучі Марина Іллєнок
та Данило Дем’яненко запросили охочих до
великодньої АРТ-майстерні, де на них чекали
майстер-класи з виготовлення ляльки-мотанки
(майстриня Олена Кольвах), прикрас для волосся (Людмила Желтякова), валяння вовною
(Тетяна Швидка). Кожен міг розписати символ
Великодня або розмалювати прикраси (Олена
Ралко). На малечу чекало шоу мильних бульбашок та дитячі забави.
I-й Вишгородський фестиваль писанки
стартував вдало. Вишгородці із задоволенням
підтримали старовинні традиції, надавши символу життя і краси нового вигляду, але залишивши в ньому глибокий зміст.
P.S. До 21 квітня ц. р. вишгородська писанка знаходитиметься на території церкви св.
Володимира.

Розписали писанки як диво
Інна ШУБКО, директор гімназії «Інтелект»

Українська писанка — це маленьке диво живопису, в якому
наш народ виявив свій творчий хист. Власні вміння перетворювати звичайне яйце на витвір мистецтва продемонстрували
мешканці нашого міста 9 квітня під час міського Фестивалю писанок.
Участь у Фестивалі взяли й учні НВК «Гімназія «Інтелект» —
ЗОШ І ступеня». Розписали писанки учениці 5-А класу Поліна Козаковська, Маргарита Демська та Віра Горбаченко, 5-Г класу – Ганна
Боднарчук, 6-В — Влада Брюсова та Вероніка Трубій, 10-А класу
– Анна Степанова й Лєра Нагорська разом зі своїм вчителем трудового навчання Любов’ю Котик.
Старшокласники гімназії Ася Старцева та Данило Дем’яненко —
ведучі свята — розповіли історію виникнення писанки. За легендою,
коли розіп’яли Христа, з кожної краплини його крові виникла крашанка. І під Хрестом стояла Мати Божа, яка молилася і гірко плакала. Ті червоні крашанки, на які падали її сльози, перетворилися на
розкішно прикрашені писанки.
Ми вдячні ініціаторам проведення Фестивалю писанок у нашому
місті, адже це сприяє ознайомленню учнів із традиціями і звичаями
українського народу, національно-патріотичному вихованню та розвитку творчих здібностей наших дітей.
Шановні вишгородці!
Прийміть сердечні привітання та щирі побажання з нагоди Великодніх свят!
Нехай ці святкові дні наповнять ваші серця світлом любові до Бога і ближніх, зміцнять віру, наповнять серця милосердям, добром та радістю. Хай
Господь Бог не обходить вас своєю милістю, надалі
супроводжує вас і ваші родини, дає силу, енергію,
допомагає повсякчас.
Божого благословення вам у всіх ваших справах і помислах!
Переможного миру усім на нашій Богом даній землі!
Христос Воскрес!
Депутат Вишгородської міської ради VII скликання Валентина ПАРЧУК
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Високошвидкісний Інтернет МТМ. Тел.: (093) 366-16-66; (095) 545-15-33; (098) 201-22-66
ПОНЕДІЛОК, 17 КВІТНЯ 2017 РОКУ
КАНАЛ 1+1
7:45 Т/с «Село на
мiльйон»
19:30 ТСН
20:15 Х/ф «Шукаю жiнку з
дитиною»
00:00 Х/ф «Паралельнi
свiти»
UA:ПЕРШИЙ
6:05, 08:05 АгроЕра
06:10, 07:10 Концерт
«Музика рiдного дому»
09:00 Вечiр пам’ятi Н.
Яремчука
11:25 Х/ф «Вiкторiя i
Альберт»
15:00 Фольк-music
16:20, 18:35 Т/с «На межi.
Група «Антитерор»
18:15, 18:25 Клiп учасника
Євробачення-2017
18:20 Що там з
Євробаченням? Блоги
20:30 Перша шпальта
21:00 Новини
21:30 Музична весна на
Першому
22:55 Вiчне
23:30 Вiд першої особи

ТРК «УКРАїНА»
6:10 Зiрковий шлях
09:40 Х/ф «Пiдкидько»
11:00 Х/ф «Роман в
листах»
12:50, 15:15 Т/с
«Поранене серце»
15:00, 19:00 Сьогоднi
16:45, 19:40 Т/с «Люба.
Любов»
21:00 Т/с «Покоївка»
23:00 Х/ф «Бiблiотекар 2:
Повернення до копалень
царя Соломона»
ТОНіС
6:00, 14:50 «В. Хурсенко.
Полiт бiлого журавля»
06:55 Концерт М.
Поплавського «Музика
рiдного дому»
09:55 Життя в цифрi
10:50 Завтра-сьогоднi
12:05 Дикi тварини
14:20 Супервiдчуття
15:55, 21:50 Х/ф
«Людина, яка багато
знала»
18:20 Концерт

переможцiв «Червоної
рути-97»
20:45 Євромакс
21:20 Україна М.
Поплавського
00:10 «Нiч чорних
краваток»
ТЕТ
7:10 М/с «Лис Микита»
07:25, 10:10 М/с «Шаленi
кролики. Вторгнення»
07:40 М/ф «Курка, яка
несла всяку всячину»
08:00 Мультмiкс
09:40 М/с «Дорамандрiвниця»
10:50 Х/ф «Король
скейтборду: Найбiльш
вертикальний примат»
12:20 Х/ф «Боги, мабуть,
з’їхали з глузду 2»
14:15 Х/ф «Трубач»
15:50 Готель Галiцiя
21:00 Одного разу пiд
Полтавою
22:00 Країна У
23:00 Х/ф «Новiтнiй
заповiт»

СТБ
7:05, 16:00 «Все буде
добре!»
09:05 «Все буде смачно!»
10:00, 18:30 «За живе!»
11:30 Х/ф «Осiннiй вальс»
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
8:55, 19:15 Т/с «Кулагiн та
партнери»
11:10, 17:50 Т/с
«Детективи»
12:45 Т/с «Суто англiйськi
вбивства»
14:35, 21:30 Т/с «CSI:
Нью-Йорк - 7»
16:05 Т/с «Елементарно»
00:15 Т/с «Чорнi вiтрила
- 3»
НОВИЙ КАНАЛ
6:00 Абзац

07:00, 08:50 Kids Time
07:02 М/с «Iсторiї Тома i
Джеррi»
08:52 М/ф «Синбад:
Легенда семи морiв»
10:20 Х/ф «Без почуттiв»
12:10 Х/ф «Учень
чарiвника»
14:20 Х/ф «Джон Картер:
Мiж двох свiтiв»
17:00, 19:00 Ревiзор
Крамницi
21:00 Таємний агент
22:10 Таємний агент.
Пост-шоу
00:00 Суперiнтуїцiя
МЕГА
6:00 Бандитська Одеса
07:30, 23:40 Брама часу
08:20 Бойова залiзниця
10:00 Таємницi Iсуса
12:30 Загадки планети
14:30 Пустелi: життя на
межi
16:30 Далеко i ще далi
18:20 Таємницi дефiциту
20:20 Паралельний свiт
21:10 Справжнє обличчя
Iсуса

22:50 Хрест у мистецтвi
ТРК «КИїВ»
8:00 «Ранок по-київськи»
10:30 «Київ музика»
14:00 «Сили природи»
14:45 «Концерт М.
Поплавського»
15:35 Х/ф «Десять
заповiдей»
18:40 «Концерт I.
Федишин «Лише у нас, на
Українi»
20:30 «Служба порятунку»
21:00, 23:00 «СТН»
21:25 Х/ф «Сiмейна
зустрiч»
22:55 «Українська
Нацiональна Лотерея»
00:35 Х/ф «Водiння за
Брайлем»
K1
6:30 «TOP SHOP»
07:30 «Мультфiльми»
10:00 «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 М/ф «Воруши
ластами, Семмi»
23:40 Т/с «Сонна
Лощина»
ІНТЕР
7:00 Х/ф «Опiкун»
08:40 Х/ф «Одруження
Бальзамiнова»
10:30 «Вiцин, якого ми не
знали»
11:30 Х/ф «Операцiя «И»
та iншi пригоди Шурика»
13:25 Ювiлейний вечiр
братів Меладзе
15:20 «Жди мене»
17:40 Новини
18:00, 19:00 «Стосується
кожного»
20:00 «Подробицi»
21:00 Т/с «Кохання за
законом»
22:45 Т/с «Одного разу в

Ростовi»
00:35 Т/с «Територiя
краси»
ICTV
08:05 Надзвичайнi
новини. Пiдсумки
09:00 Х/ф «Подорож
«Єдинорога»
12:10, 13:05 Х/ф
«Суперфорсаж»
12:45 Факти. День
14:20 М/ф «Iван Царевич i
Сiрий Вовк-2»
15:50 Х/ф «Хоббiт. Пустка
Смога»
18:45 Факти. Вечiр
19:20 Надзвичайнi
новини
20:05 Х/ф «Хоббiт. Битва
п’яти воїнств»
22:40 Х/ф «Робот Чаппi»
5 КАНАЛ
6:00, 21:40 Час-Time
06:45, 18:45 Мiсцевий час
07:00, 07:30, 08:00, 08:30,
09:00, 10:00, 11:00, 12:00,
13:00, 14:00, 15:00, 16:00,
17:00, 18:00, 19:00, 22:00,

23:00 Час новин
07:10, 08:10, 21:25 Час
бiзнесу
07:35 Фiнансовий
тиждень
07:50 Афiша
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 «Спецкор»
08:30 «Вiдеобiмба»
13:55 Т/с «Загублений
свiт»
15:35 Х/ф «Шах i мат»
17:20 Х/ф «В’язень»
19:10 Т/с «Команда» 24 с.
20:15 Т/с «Сутичка» 1 с.
21:10 Х/ф «Справжнє
правосуддя: Перехрестя
смертi»
23:00 «Вiн, Вона i
телевiзор»
00:00 Х/ф «Стiни»

ВIВТОРОК, 18 КВІТНЯ 2017 РОКУ
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»
10:50, 12:20 «Мiняю
жiнку - 7»
12:50, 13:50 «Пробач
менi, моя любове»
14:45, 15:45 «Сiмейнi
мелодрами 6»
17:10 Т/с «Величне
столiття. Роксолана»
18:30 Т/с «Кохання проти
долi»
20:30 «Секретнi
матерiали»
21:00 Т/с «Хороший
хлопець»
22:00 «На ножах»
23:35 Х/ф «Жити»
UA: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
10:25 Т/с «Площа Берклi»

11:15 Т/с «Лiнiя захисту»
13:40, 21:50 Музична
весна на Першому
15:30 Х/ф «Пiше: мiж
небом i землею»
18:15 Новинний блок
19:00 Новини. Культура
19:55 Нашi грошi
21:30 Новини. Спорт
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 «Покоївка»
23:30 Т/с «Закон i
порядок: Злочиннi
намiри»
ТОНіС
6:00, 16:55 «Данiель
Прево. Зiрка епiзоду»

07:00, 18:00 «Алло,
лiкарю!»
09:50 «Будьте здоровi!»
14:10 Бiльярдний турнiр
«Cluster Cup». 1/4 фiналу
16:15 «Таке спортивне
життя. П. Тимошенко»
19:00 В гостях у Д.
Гордона. М. Касьян
19:55 Вердикт iсторiї
21:20 «Вiдлуння»
22:20 Бiльярдний турнiр
«Cluster Cup». 1/2 фiналу
23:30 ТОП-10: таємницi i
загадки
00:00 «Нiч чорних
краваток»
ТЕТ
07:10 М/с «Лис Микита»
07:25 М/с «Шаленi
кролики. Вторгнення»
07:40 М/с «Пригоди
Котигорошка та його
друзiв»
09:25 М/с «Дорамандрiвниця»
09:55 Х/ф «Король
повiтря: Повернення»
12:30 Найгiрший водiй
країни
13:35, 19:55 Готель

Галiцiя
14:40, 21:00 Одного разу
пiд Полтавою
15:05 Т/с «Домашнiй
арешт»
16:40 Казки У Кiно
22:00 Країна У
23:00 Розсмiши комiка
СТБ
7:00, 16:00 «Все буде
добре!»
09:00, 18:30 «За живе!»
10:20 Х/ф «Джентльмени
удачi»
12:10 «МастерШеф - 4»
18:00, 22:00 «ВiкнаНовини»
20:00, 22:45
«МастерШеф. Дiти - 2»
23:20 Т/с «Коли ми
вдома»
00:20 «Слiдство ведуть
екстрасенси»
НТН
6:10 Х/ф «Бризки
шампанського»
08:00, 19:30 Т/с «Кулагiн
та партнери»
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 «Елементарно»
23:45 Т/с «Чорнi вiтрила
- 3»
НОВИЙ КАНАЛ
6:40 М/с «Iсторiї Тома i
Джеррi»
06:42, 08:00 Kids Time
08:02 Т/с «Друзi»
10:50 Т/с «Сашко Таня»
15:50, 19:00 Серця трьох
18:00 Абзац
21:00 Київ удень i вночi
22:10 Х/ф «Я номер
чотири»
00:20 Х/ф «Залiзна
сутичка»
МЕГА
6:00 Бандитський Київ
08:10, 12:50 Правила
життя
09:00 Правда життя
10:00, 21:40 Мистецтво
виживання
11:50 Пустелi: життя на

межi
13:40 Мiстична Україна
14:30 Прихована
реальнiсть
15:20 Бойова залiзниця
16:10, 20:50 Скарби зi
сховищ
18:00, 22:40 Загадки
планети
19:00 Легенди карного
розшуку
23:40 Щоденники II
свiтової вiйни
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 «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 «Одного разу в
Ростовi»
00:35 Т/с «Територiя
краси»
ICTV
6:30 Ранок у великому
мiстi
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:20 Надзвичайнi
новини
11:05 Бiльше нiж правда
11:55, 13:10 Секретний
фронт
12:45, 15:45 Факти. День
13:25 Х/ф «Робот Чаппi»
16:10 Х/ф «Хоббiт. Битва
п’яти воїнств»
18:45, 21:05 Факти. Вечiр
21:25 Т/с «Пес-2»
23:15 Х/ф «Дум»
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
22:30 Кордон держави
23:10 «За Чай.com»
00:00 Час: Важливо
2+2
6:00 Мульти.
Мультфiльми
08:00 Д/п «Помста
природи»
10:30, 23:00 «Вiн, Вона i
телевiзор»
15:10 Т/с «Мисливцi за
релiквiями»
17:00, 00:00 Т/с
«Перевiзник» 8 с.
18:00 «Нишпорки»
18:30 «Спецкор»
19:00 «ДжеДАI»
19:20 Т/с «Сутичка», 1 с.
20:15 Т/с «Сутичка», 2 с.
21:10 Х/ф «Справжнє
правосуддя: Темна
помста»

СЕРЕДА, 19 КВІТНЯ 2017 РОКУ
КАНАЛ 1+1
6:00, 07:00, 08:00, 09:00,
12:00, 16:45, 19:30 ТСН
06:45, 07:10, 08:10, 09:10
«Снiданок з 1+1»
09:30 «Чотири весiлля - 2»
10:50, 12:20 «Мiняю
жiнку - 7»
12:50, 13:50 «Пробач
менi, моя любове»
14:45, 15:45 «Сiмейнi
мелодрами 6»
17:10 Т/с «Величне
столiття. Роксолана»
18:30 Т/с «Кохання проти
долi»
20:30 «Секретнi
матерiали»
21:00 Т/с «Хороший
хлопець»
22:00 «Одруження
наослiп 3»
23:35 Х/ф «Розмова»
UA: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
10:25 Перша шпальта
16:30 Т/с «Лiнiя захисту»
17:25 Школа Мерi
Поппiнс
17:40 М/с «Книга
джунглiв»
18:15 Новинний блок
19:00 Новини. Культура
21:30 Новини. Спорт
21:50 Музична весна на
Першому
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
16:10 Iсторiя одного
злочину
18:00 Т/с «Райське мiсце»
19:45 «Говорить Україна»
21:00 Т/с «Покоївка»
23:30 Т/с «Закон i
порядок: Злочиннi
намiри»
ТОНіС

7:00, 18:00 «Алло,
лiкарю!»
10:45 «Моднi iсторiї з О.
Новицькою»
12:05 «Зимою i лiтом
мандруємо свiтом»
14:15, 22:20 Бiльярдний
турнiр «Cluster Cup». 1/2
фiналу
15:25 «Таке спортивне
життя. О. Пiдгрушна»
15:55 «Iпостасi спорту»
16:20, 23:35 ТОП-10:
таємницi i загадки
18:55 В гостях у Д.
Гордона. А. Кочерга
21:25 Глобал-3000
00:00 «Натхнення»
ТЕТ
7:10 М/с «Лис Микита»
07:25 М/с «Шаленi
кролики. Вторгнення»
07:40 М/с «Пригоди
Котигорошка та його
друзiв»
09:25 М/с «Дорамандрiвниця»
09:55 Х/ф «Принци
повiтря»
11:25, 17:45 Панянка-

селянка
14:40, 21:00 Одного разу
пiд Полтавою
15:05 Т/с «Домашнiй
арешт»
22:00 Країна У
23:00 Розсмiши комiка
СТБ
7:00, 16:00 «Все буде
добре!»
09:00 «Все буде смачно!»
10:00, 18:30 «За живе!»
11:15 «МастерШеф - 4»
18:00, 22:00 «ВiкнаНовини»
20:00, 22:45
«МастерШеф. Дiти - 2»
23:20 Т/с «Коли ми
вдома»
00:20 «Слiдство ведуть
екстрасенси»
НТН
6:05 Х/ф «Одиночне
плавання»
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 Т/с «Елементарно»
23:45 Т/с «Чорнi вiтрила
- 3»
НОВИЙ КАНАЛ
6:50 М/с «Iсторiї Тома i
Джеррi»
08:10 Т/с «Друзi»
11:00 Т/с «Щасливi
разом»
16:00, 19:00 Вiд пацанки
до панянки
18:00 Абзац
21:00 Київ удень i вночi
22:00 Х/ф «Таймлесс:
Рубiнова книга»
00:20 Х/ф «Я номер
чотири»
МЕГА
6:00 Бандитська Одеса
08:10, 12:50 Правила
життя
10:00, 21:40 Мистецтво
виживання

10:50, 17:00 Левиний
рейнджер
11:50 Пустелi: життя на
межi
13:40 Мiстична Україна
14:30 Прихована
реальнiсть
16:10, 20:50 Скарби зi
сховищ
18:00, 22:40 Загадки
планети
19:00 Легенди карного
розшуку
23:40 Щоденники II
свiтової вiйни
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 «Якiсне життя»

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»
22:40 Т/с «Одного разу в
Ростовi»
ICTV
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:20 Надзвичайнi
новини
10:10 Громадянська
оборона
11:05 Бiльше нiж правда
12:25, 13:10, 17:50 Т/с
«Пiвнiчний вiтер»
12:45, 15:45 Факти. День
13:35 Х/ф «Цунамi: Удар
iз глибини»
15:30, 16:10, 21:25 Т/с
«Пес-2»
18:45, 21:05 Факти. Вечiр
20:20 Секретний фронт
23:10 Х/ф «Обитель зла4. Життя пiсля смертi»
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
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
08:00, 18:30 «Спецкор»
08:30, 19:00 «ДжеДАI»
09:00 «Територiя обману»
10:30, 22:55 «Вiн, Вона i
телевiзор»
11:30 «Нове Шалене
вiдео по-українськи»
15:10 Т/с «Мисливцi за
релiквiями»
17:00, 23:55 Т/с
«Перевiзник» 9 с.
18:00 «Цiлком
таємно»
19:20 Т/с «Сутичка», 2 с.
20:15 Т/с «Сутичка», 3 с.
21:05 Х/ф «Справжнє
правосуддя: Вуличнi
вiйни»

ЧЕТВЕР, 20 КВІТНЯ 2017 РОКУ
КАНАЛ 1+1
6:00, 07:00, 08:00, 09:00,
12:00, 16:45, 19:30 ТСН
06:45, 07:10, 08:10, 09:10
«Снiданок з 1+1»
09:30 «Чотири весiлля - 2»
10:50, 12:20 «Мiняю
жiнку - 7»
14:45, 15:45 «Сiмейнi
мелодрами »
17:10 Т/с «Величне
столiття. Роксолана»
18:30 Т/с «Кохання проти
долi»
21:00 Т/с «Хороший
хлопець»
22:00 «Чотири весiлля 6»
23:00 «Право на владу
2017»
UA:ПЕРШИЙ
6:00, 07:00, 08:00, 13:00,
15:00, 21:00 Новини
10:00, 18:50 Що там з
Євробаченням? Блоги
10:05, 18:10, 18:55
Клiп учасника
Євробачення-2017
10:25 Т/с «Площа Берклi»
11:15, 16:30 Т/с «Лiнiя

захисту»
15:35 Надвечiр’я. Долi
17:20 Казки Лiрника
Сашка
17:40 М/с «Книга
джунглiв»
18:15 Новинний блок
19:00 Новини. Культура
19:55 «Схеми» з Н.
Седлецькою
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
16:10 Iсторiя одного
злочину
18:00 Т/с «Райське мiсце»
19:45 «Говорить Україна»
21:00 Т/с «Покоївка»
23:30 Т/с «Закон i
порядок: Злочиннi
намiри»
ТОНіС
6:50, 21:55 DW-Вiзерунок

дня
07:00, 18:00 «Алло,
лiкарю!»
14:10, 22:15 Бiльярдний
турнiр «Cluster Cup». 1/2
фiналу
15:30 «Таке спортивне
життя. Андрiй Говоров»
15:55 «Iпостасi спорту»
16:50, 19:55 Вердикт
iсторiї
19:00 В гостях у Д.
Гордона. А. Кочерга
21:20 «Вiдлуння»
00:00 «Нiч чорних
краваток»
ТЕТ
7:10 М/с «Лис Микита»
08:00 Мультмiкс
09:25 М/с «Дорамандрiвниця»
09:55 Х/ф «Король
повiтря: Лiга чемпiонiв»
11:25, 17:45 Панянкаселянка
14:40, 21:00 Одного разу
пiд Полтавою
15:05 Т/с «Домашнiй
арешт»

16:40 Казки У Кiно
22:00 Країна У
23:00 Розсмiши комiка
СТБ
6:45, 16:00 «Все буде
добре!»
08:45 «Все буде смачно! «
09:40, 18:30 «За живе!»
11:00 «МастерШеф - 4»
18:00, 22:00 «ВiкнаНовини»
20:00, 22:45 «Я
соромлюсь свого тiла 4»
00:00 «Один за всiх»
НТН
6:10 Х/ф «Страх висоти»
07:55, 09:00, 19:30 Т/с
«Кулагiн та партнери»
08:30 Ранковий «Свiдок»
10:30, 17:30 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 «Елементарно»

23:45 Т/с «Чорнi вiтрила
- 3»
НОВИЙ КАНАЛ
6:00, 18:00 Абзац
06:50, 08:10 Kids Time
06:52 М/с «Iсторiї Тома i
Джеррi»
08:12 Т/с «Друзi»
11:00 Т/с «Щасливi
разом»
16:05, 19:00 Хто зверху?
21:00 Київ удень i вночi
22:00 Х/ф «Таймлесс 2:
Сапфiрова книга»
00:15 Х/ф «Коли твоя
дiвчина - зомбi»
МЕГА
8:10, 12:50 Правила
життя
10:00, 21:40 Мистецтво
виживання
11:50 Пустелi: життя на
межi
13:40 Мiстична Україна
14:30 Прихована
реальнiсть
15:20, 23:40 Щоденники II
свiтової вiйни

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 У пошуках iстини
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 «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 «Одного разу в
Ростовi»
ICTV
6:30 Ранок у великому
мiстi
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:20 Надзвичайнi
новини
10:10 Секретний фронт
12:25, 13:10, 17:50 Т/с
«Пiвнiчний вiтер»
12:45, 15:45 Факти. День
13:50 Х/ф «Цунамi: Удар
iз глибини-2»
15:35, 16:10, 21:25 Т/с
«Пес-2»
18:45, 21:05 Факти. Вечiр
20:20 Iнсайдер
23:15 Х/ф «Обитель зла5. Вiдплата»
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 Акцент
23:10 «За Чай.com»
00:00 Час: Важливо
2+2
08:00, 18:30 «Спецкор»
08:30, 19:00 «ДжеДАI»
09:00 «Територiя обману»
10:05 «Цiлком таємно»
10:35, 22:50 «Вiн, Вона i
телевiзор»
15:10 Т/с «Мисливцi за
релiквiями»
17:00, 23:50 Т/с
«Перевiзник» 10 с.
18:00 «Секретнi
матерiали»
19:20 Т/с «Сутичка», 3 с.
20:10 Т/с «Сутичка», 4 с.
21:00 Х/ф «Справжнє
правосуддя: Смертельне
правосуддя»
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6:00, 07:00, 08:00, 09:00,
12:00, 16:45, 19:30 ТСН
06:45, 07:10, 08:10, 09:10
«Снiданок з 1+1»
09:30 «Чотири весiлля 6»
10:50, 12:20 «Мiняю
жiнку - 7»
12:50, 13:50 «Пробач
менi, моя любове»
14:45, 15:45 «Сiмейнi
мелодрами»
17:10 Т/с «Величне
столiття. Роксолана»
18:30 Т/с «Кохання проти
долi»
20:15 «Розсмiши комiка.
Дiти 2»
22:00 «Лiга смiху -3 2017»

UA:ПЕРШИЙ
6:00, 07:00, 08:00, 13:00,
15:00, 21:00 Новини
09:00 Ранок про Україну
10:00 Що там з
Євробаченням? Блоги
10:05, 18:10, 18:55
Клiп учасника
Євробачення-2017
10:25, 16:30 Т/с «Лiнiя

захисту»
12:40, 21:30 Новини.
Спорт
13:55 Музична весна на
Першому
18:15 Новинний блок
19:20 Циркове водновогняне шоу
21:50 Богатирськi iгри
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
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 Х/ф «Я його
злiпила»
23:20 Слiдами
львiвського смiття
00:00 Т/с «Закон i
порядок: Злочиннi
намiри»

ТОНіС
7:00, 18:00 «Алло,
лiкарю!»
10:35 «Моднi iсторiї з О.
Новицькою»
11:05 «Будьте здоровi!»
14:20 Бiльярдний турнiр
15:30 «Таке спортивне
життя. О. Воронiна»
15:55 «Iпостасi спорту»
16:10 ТОП-10: таємницi
i загадки
16:50, 19:55 Вердикт
iсторiї
19:00 В гостях у Д.
Гордона. А. Кочерга
21:20 «Вiдлуння»
22:15 Х/ф «Велика Беке»,
1 с.
00:10 «Нiч чорних
краваток»

15:05 Т/с «Домашнiй
арешт»
16:40 Казки У Кiно
20:00 Х/ф «Невловимi»
21:45 Х/ф «128 ударiв
серця за хвилину»
23:20 Х/ф «Кохання з
перешкодами»

ТЕТ
6:50 Байдикiвка
07:10 М/с «Лис Микита»
08:00 Мультмiкс
09:30 Х/ф «Гнiв»
12:30, 17:45 Панянкаселянка
14:40 Одного разу пiд
Полтавою

НТН
8:00, 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

МЕГА
6:00 Бандитська Одеса
10:00, 21:40 Мистецтво
виживання
11:50 Пустелi: життя на
межi
13:40 Мiстична Україна
14:30 Прихована

Майданi»
09:00 «Все буде смачно!»
10:55 «Холостяк - 7»
13:15 «МастерШеф.
Дiти - 2»
19:00 «Україна має
талант! Дiти»
22:05 Т/с «Коли ми
вдома»
23:35 «Давай поговоримо
про секс 3»

Пост-шоу
12:35 Вiд пацанки до
панянки
14:30 Хто зверху?
16:25 М/ф «Кiт у чоботях»
18:00 Х/ф «Гаррi Поттер
та напiвкровний принц»
21:00 Х/ф «Гаррi Поттер i
Дари Смертi ч.1»
23:50 Х/ф «Ватиканськi
записи»

НТН
6:20 Х/ф «Людина в
прохiдному дворi»
11:30 «Речовий доказ»
13:55 «Склад злочину»
15:20 Т/с «Детективи»
19:00 «Свiдок»
19:30 Х/ф «Акцiя»
21:15 Т/с «Гудiнi»
00:15 Х/ф «Рудий пес»

МЕГА
6:00 Бандитський Київ
08:20 Полювання на НЛО
09:10 Щоденники II
свiтової вiйни
11:20, 21:10 Земля:
останнi днi
13:50 Загадки планети
15:40 Пустелi: життя на
межi
16:50 Африка: хижий свiт
17:40 Далеко i ще далi
19:30 Прихована
реальнiсть
23:50 Скарб.UA

СТБ
7:45 Х/ф «Не можу
сказати «прощавай»
09:35 Х/ф «Наречений»
18:00, 22:00 «ВiкнаНовини»
18:30, 00:15 Т/с «Коли ми
вдома»
20:00, 22:55 «Холостяк
- 7»
22:30 «Небачене
Євробачення»

«CSI: Нью-Йорк - 7»
14:45, 19:00, 23:15
«Свiдок»
15:40 Т/с «Елементарно»
23:45 Т/с «Чорнi вiтрила
- 3»
НОВИЙ КАНАЛ
6:40, 08:00 Kids Time
06:42 М/с «Сiмейка
Крудс»
07:00 М/с «Iсторiї Тома i
Джеррi»
08:02 Т/с «Друзi»
09:50, 20:50 Київ удень
i вночi
14:10 Серця трьох
16:15, 19:00 Суперiнтуїцiя
18:00 Абзац
21:50 Х/ф «Таймлесс 3:
Смарагдова книга»
00:00 Х/ф «Вiрус кохання»

реальнiсть
15:20, 23:40 Щоденники II
свiтової вiйни
16:10, 20:50 Скарби зi
сховищ
17:00 20 найжахливiших
вбивць
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»
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»
22:55 «Українська
Нацiональна Лотерея»
K1

6:30 «TOP SHOP»
07:30 «Мультфiльми»
10:00, 01:40 «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, 13:15 «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 Т/с «Кохання
за законом»
15:50, 16:45 «Речдок»
18:00 «Стосується

кожного»
20:00 «Подробицi»
21:00 Х/ф «Секретний
фарватер»
ICTV
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:20 Надзвичайнi
новини
12:15, 13:10 Т/с
«Пiвнiчний вiтер»
12:45, 15:45 Факти. День
13:30 Х/ф «Унiверсальний
солдат»
15:35, 16:10 Т/с «Пес-2»
17:50 Т/с «Острiв
непотрiбних людей»
18:45, 21:05 Факти. Вечiр
21:25 Дизель-шоу
23:45 Х/ф «Ультрафiолет»
5 КАНАЛ
6:00, 21:40 Час-Time
06:45, 18:45 Мiсцевий час
07:00, 07:30, 08:00, 08:30,
09:00, 10:00, 11:00, 12:00,
13:00, 14:00, 15:00, 16:00,
17:00, 18:00, 19:00, 22:00,
23:00 Час новин
07:10, 08:10, 21:25 Час
бiзнесу

09:20, 17:50 Час громади
09:25, 10:10, 11:10, 12:25,
13:15, 14:15, 15:25, 16:15,
17:15 Iнформацiйний
день
19:30 Час. Пiдсумки дня
22:15 Стоп корупцiї!
23:10 «За Чай.com»
00:00 Час: Важливо
2+2
08:00, 18:30 «Спецкор»
08:30, 19:00 «ДжеДАI»
09:00 «Секретнi
матерiали»
09:55 «Роби бiзнес»
10:30 «Вiн, Вона i
телевiзор»
11:25 «Нове Шалене
вiдео по-українськи»
14:55 Т/с «Мисливцi за
релiквiями»
16:45 Х/ф «Сонячний
удар»
19:40 26 тур ЧУ з
футболу: «Динамо» «Шахтар»
21:55 Д/ф «Шовковський.
Завжди перший»
23:00 «Змiшанi
єдиноборства. UFC.»

СУБОТ А , 22 К ВІ Т НЯ 2 017 Р ОК У
КАНАЛ 1+1
7:05, 19:30 ТСН
08:00 «Снiданок.
Вихiдний»
10:00, 23:05 «Свiтське
життя»
11:00 «Одруження
наослiп 3»
12:35 «Голос країни 7»
16:30 «Вечiрнiй квартал»
18:30 «Розсмiши комiка
2017»
20:15 «Українськi
сенсацiї»
21:15 «Вечiрнiй квартал»
00:05 «Лiга смiху -3 2017»
UA:ПЕРШИЙ
6:35 Пiдсумки
10:45 Що там з
Євробаченням? Блоги
10:50 Клiп учасника
Євробачення-2017
11:00 Фольк-music. Дiти
11:50 Т/с «Доньки Єви»
13:20 Хокей з шайбою
серед чоловiкiв. ЧС
(Україна - Угорщина)

16:30 Чоловiчий клуб.
Спорт
18:30 Д/ф «Д. Гнатюк.
Моя Україна»
19:00 Х/ф «Насмiшка»
21:00 Новини
23:25 Життєлюб
ТРК «УКРАїНА»
7:00, 15:00, 19:00
Сьогоднi
07:15 Зiрковий шлях
09:00, 15:20 Т/с
«Покоївка»
17:20, 19:40 Т/с
«Протистояння»
22:00 Х/ф «Що приховує
любов»
23:50 Реальна мiстика
ТОНіС
6:00 Х/ф «Весна»
09:50 «Шеф-кухар
країни» з М. Поплавським
10:30, 16:10 Дикi тварини
13:35 «Iпостасi спорту»
14:05 Завтра-сьогоднi
15:30 «Соцiальний статус:

ваша пенсiя»
16:45 Х/ф «Велика Беке»,
1 с.
18:45 Концерт В. Павлiка
«Освiдчення»
22:00 Х/ф «Велика Беке»,
2 с.
00:00 «Вихiдний, пiсля
опiвночi»
ТЕТ
7:10 М/с «Лис Микита»
08:00 Мультмiкс
09:40 М/с «Дорамандрiвниця»
10:10 М/ф «Аеротачки»
12:10 Х/ф «Трубач»
13:45 Одного разу пiд
Полтавою
15:50 Казки У Кiно
18:05 Х/ф «Невловимi»
22:00 Одного разу в
Одесi
23:00 Країна У
00:00 Т/с «Отже»
СТБ
8:00 «Караоке на

НОВИЙ КАНАЛ
7:40 Kids Time
07:42 Ревiзор Крамницi
09:35 Таємний агент
10:50 Таємний агент.

ТРК «КИїВ»
8:00 «Ранок по-київськи»
10:30 «Київ музика»
14:00 «Прогулянки
мiстом»
14:50 «Самопомiч.
Країна»
15:40 «Хiти М.
Поплавського»
17:00, 19:00, 21:00, 23:15
«СТН»
17:20 Х/ф «Зустрiчi та
проводжання»
19:20 «Столиця.
Пiдсумки»
20:30 «Життєвi iсторiї»
21:25 Х/ф «Милий друг»
23:10 «Українська
Нацiональна Лотерея»
K1
6:00 «Спецiя»
06:30 «TOP SHOP»
07:30 «Мультфiльми»
10:00, 01:40 Х/ф
«Пригоди Бейлi:
Загублене цуценя»
11:45 Т/с «H2O: Просто

додай води»
13:10 М/ф «Воруши
ластами 2»
15:00, 19:00 «Орел i
Решка. На краю свiту»
18:00 «Навколо М»
00:00 Т/с «Сонна
Лощина»
ІНТЕР
6:15 Х/ф «Дачна поїздка
сержанта Цибулi»
07:50 Х/ф «Альошчина
любов»
10:00 Док. проект «Л.
Биков. «Будемо жити!»
11:00 Х/ф «Ати - бати,
йшли солдати...»
12:50 Х/ф «Максим
Перепелиця»
14:40 Т/с «Поверни моє
кохання»
20:00 «Подробицi»
20:30 Х/ф «Час збирати
камiння»
22:30 «Великий бокс на
Iнтерi»

ICTV
8:00 М i Ж
09:55 Дизель-шоу.
Дайджест
12:45 Факти. День
13:00 Т/с «На трьох»
13:15 Х/ф «Ультрафiолет»
14:55 Х/ф «Громобiй»
16:55 Х/ф «Люди у
чорному»
18:45 Факти. Вечiр
19:15 Надзвичайнi
новини. Пiдсумки
20:05 Х/ф «Люди у
чорному-2»
21:40 Х/ф «Люди у
чорному-3»
23:35 Х/ф «Унiверсальний
солдат»
5 КАНАЛ
6:15, 20:10 Рандеву
07:00, 08:00, 09:00, 10:00,
11:00, 12:00, 13:00, 14:00,
15:00, 16:00, 17:00, 18:00,
19:00, 20:00, 22:00, 00:00
Час новин
12:35 Прес-конференцiя

щодо ситуацiї у зонi АТО
14:10 Вiдкрита церква
14:35 Навчайся з нами
15:30 Особливий погляд
17:10 «За Чай.com»
19:25, 23:25 Машина часу
21:00 Велика полiтика
22:30 Док. проект «Вiддiл
кадрiв»
2+2
8:00 «Нове Шалене вiдео
по-українськи»
11:40 «Зброя»
13:40 «Цiлком таємно»
14:10 «Українськi
сенсацiї»
16:35 Х/ф
«Фiладельфiйський
експеримент»
18:15 Х/ф «Андроїдполiцейський»
20:00 Х/ф «Президент
Лiнкольн: Мисливець на
вампiрiв»
22:00 «Угон по-нашому»
23:30 Х/ф «Фунт
плотi»

НЕДIЛЯ , 23 К ВІ Т НЯ 2017 Р ОК У
КАНАЛ 1+1
6:20 «На ножах»
08:00 «Снiданок.
Вихiдний»
09:00 «Лото-забава»
09:40 М/ф «Маша i
ведмiдь»
10:10 «Розсмiши комiка
2017»
11:10 «Свiт навиворiт - 4:
В’єтнам»
15:10 Т/с «Хороший
хлопець»
18:30 «Українськi
сенсацiї»
19:30 «ТСН-Тиждень»
21:00 «Голос країни 7»
00:10 Х/ф «Нащадки»
UA:ПЕРШИЙ
6:35 Д/ф «Пасха»
07:25 Життєлюб
09:00 Телевистава
«Фараони»
10:40 Д/ф «Д. Гнатюк.
Моя Україна»
12:45 Фольк-music. Дiти
13:50 Фольк-music
15:45 Х/ф «Марко Поло»

19:30 Перша шпальта
20:00 Новини
20:20 Хокей з шайбою
серед чоловiкiв. ЧС
(Польща - Україна)
23:20 Територiя закону
23:30 Золотий гусак
ТРК «УКРАїНА»
6:50 Сьогоднi
07:40 Зiрковий шлях
09:10 Х/ф «Що приховує
любов»
11:00 Т/с «Протистояння»
15:00 Х/ф «Я його
злiпила»
17:00, 20:00 Т/с «Чорна
квiтка»
19:00 Подiї тижня з О.
Панютою
21:50 Х/ф «Павутинка
бабиного лiта»
23:45 Реальна мiстика
ТОНіС
6:00 Х/ф «Кубанськi
козаки»
13:35 «Будьте здоровi!»
15:25 «Соцiальний статус:

ваша пенсiя»
16:00 Х/ф «Велика Беке»,
2 с.
18:50 «Хiти М.
Поплавського»
20:15 «Кумири»
20:35 «Свiтськi хронiки»
21:10 «Шеф-кухар
країни» з М. Поплавським
22:15 Х/ф «Привид замку»
00:00 «Нiч чорних
краваток»
ТЕТ
6:50 Байдикiвка
07:10 М/с «Лис Микита»
08:00 Мультмiкс
09:40 М/с «Дорамандрiвниця»
11:20 Х/ф «Шайбу,
шайбу!»
14:30 Одного разу пiд
Полтавою
15:35 Казки У Кiно
16:40 Рятiвники
22:00 Одного разу в
Одесi
23:00 Розсмiши комiка
00:00 Т/с «Отже»

В магазин продовольчих товарів
потрібні ПРОДАВЦІ.
Довідки за тел: (098) 552-34-22
Вважати недійсним свідоцтво про право
власності на житло — квартиру за адресою: м.
Вишгород, вул. І. Мазепи, буд. 2, кв. 14, видане
Вишгородською міською радою 13 жовтня
1997 року згідно з розпорядженням №118
Пелагеї Артемівні МАРИЧЕВІЙ та Олександру
Васильовичу ТРИМОРУШУ

ПОГОДА НА СВЯТКОВІ ДНІ У ВИШГОРОДІ

23:35 Т/с «Гудiнi»
СТБ
7:45 «Холостяк - 7»
09:00 «Все буде смачно!»
09:55 «Караоке на
Майданi»
11:00 «Україна має
талант! Дiти»
14:05 Х/ф «Iван
Васильович змiнює
професiю»
16:00, 23:10 «Я
соромлюсь свого тiла 4»
18:00, 22:10 «Слiдство
ведуть екстрасенси»
21:00 «Один за всiх»

НОВИЙ КАНАЛ
6:00 Т/с «Друзi»
07:02 М/с «Iсторiї Тома i
Джеррi»
08:52 М/ф «Дублери»
11:05 М/ф «Кiт у чоботях»
12:50 Х/ф «Гаррi Поттер
та напiвкровний принц»
15:50 Х/ф «Гаррi Поттер i
Дари Смертi, ч.1»
18:30 Х/ф «Гаррi Поттер i
Дари Смертi, ч.2»
21:00 Х/ф «Час вiдьом»
22:50 Х/ф «Окулус»

НТН
6:00 Х/ф «Опудало»
08:20 Т/с «Черговий
ангел»
11:40 Х/ф «Акцiя»
13:20 Х/ф «Доля людини»
15:15 «Легенди карного
розшуку»
17:35 «Склад злочину»
19:00 Т/с «Охоронець - 3»
22:00 Х/ф «Вороги серед
нас»

МЕГА
6:00 Бандитська Одеса
07:30 Брама часу
08:20 Секти
09:10 Щоденники II
свiтової вiйни
11:20, 21:10 Земля:
останнi днi
13:50 Загадки планети
15:40 Африка: хижий свiт
17:40 Далеко i ще далi
19:30 Прихована

реальнiсть
23:50 Легенди карного
розшуку
ТРК «КИїВ»
8:00 «Ранок по-київськи»
10:30 «Шеф-кухар
країни»
14:00 «Жива природа»
14:30 «Мультляндiя»
15:30 «Сили природи»
15:55 «Українець М.
Поплавський у Варшавi»
16:20 Х/ф «Милий друг»
18:10 «Концерт Iво
Бобула»
21:00 «СТН-тижневик»
21:30 «СТН-спорттижневик»
21:50 Х/ф «Природжений
гонщик»
K1
6:30 «TOP SHOP»
07:30 «Мультфiльми»
09:40 Т/с «H2O: Просто
додай води»
11:00 М/ф «Воруши
ластами 2»

Вважати недійсними втрачені документи від 10.12.1991 р. про членство в ГБК «Ветеран» (гаражний
бокс № 72) на ім’я Петра Кириловича ПОЄДИНКА

ТОВ « Аквін» — підприємству,
що займається переробкою вторинної
сировини, на постійну роботу потрібні
жінки для сортування поліетиленової
плівки НЕ хімічної та чоловіки для
роботи на станках (екструдери).
З усіх питань звертайтеся
за тел: (093) 13-55-227, Анна.
Адреса: м. Вишгород ,
вул. Н. Шолуденка, 21,
територія заводу «Карат».

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.

«ПОСТЕЛЬКА»
РЕСТАВРАЦІЯ подушок, ковдр.
ПРОДАЖ нових подушок, ковдр.
ХІМЧИСТКА та ФАРБУВАННЯ
шкіри та хутра.
Тел: (050) 823-34-58, (097) 614-56-47

Вважати недійсним втрачене
свідоцтво учасника бойових дій,
серія УБД № 32227, видане 16
жовтня 2015 р. на ім’я Миколи
Юрійовича КУДРЯВЦЕВА

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.

12:50 «Навколо М»
13:50 «Орел i Решка. На
краю свiту»
20:00 М/ф «Астерiкс i
Обелiкс: Велика бiйка»
21:40 М/ф «Астерiкс
i Обелiкс пiдкорюють
Америку»
23:00 «КВН»
ІНТЕР
8:00 «уДачний проект»
09:00 «Готуємо разом»
10:00 «Орел i решка. Рай
i пекло»
11:00 «Орел i решка.
Перезавантаження»
12:00 Х/ф «Велика
маленька Я»
13:45 Х/ф «Час збирати
камiння»
15:40, 21:30 Т/с «Поверни
моє кохання»
20:00 «Подробицi тижня»
23:20 Х/ф «Сповiдь Дон
Жуана»
ICTV
6:00 Х/ф «Життя i

неймовiрнi пригоди
Робiнзона Крузо»
07:30 Т/с «Вiддiл 44»
11:05, 13:00 Х/ф
«Громобiй»
12:45 Факти. День
13:25 Х/ф «Люди у
чорному»
15:10 Х/ф «Люди у
чорному-2»
16:50 Х/ф «Люди у
чорному-3»
18:45 Факти тижня. 100
хвилин
20:30 Х/ф «Примарний
патруль»
22:15 Х/ф «Призначення»
00:00 Х/ф «Судна нiч»
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
Час новин

Âèøãîðîä

12:40 Прес-конференцiя
щодо ситуацiї у зонi АТО
19:25 Невигаданi iсторiї
21:00 Час: пiдсумки
тижня з В. Гайдукевичем
22:30 Док. проект «Вiддiл
кадрiв»
23:30 Фiнансовий
тиждень
2+2
6:00 Мульти.
Мультфiльми
08:30 «Роби бiзнес»
09:00 «Вiн, Вона i
телевiзор»
13:10 Х/ф
«Американський нiндзя 5»
15:30 Х/ф «Президент
Лiнкольн: Мисливець на
вампiрiв»
17:30 Х/ф «Балiстика: Екс
проти Сiвер»
19:20 26 тур ЧУ з
футболу: «Зоря» «Чорноморець»
21:25 ПРОФУТБОЛ
23:10 «Змiшанi
єдиноборства. UFC.»

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.

Істина завжди воскресає

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

15 квітня

Мозаїка

2017 року

З ЮВІЛЕЄМ!
Зі славним ювілеєм сердечно вітаємо почесного громадянина м.
Вишгорода Людмилу Кузьмівну КУТАФ’ЄВУ
КУТАФ’ЄВУ!!
Усе своє трудове життя вона присвятила навчанню й вихованню
підростаючого покоління. Старший вчитель, відмінник народної освіти
УРСР, вчитель-методист, Заслужений вчитель України, Лауреат конкурсу «Учитель року-95» Вишгородського району, вона понад п’ятдесят
років присвятила себе педагогічній роботі. Колишні учні й сьогодні
пам’ятають її уроки, як захоплюючі мандрівки у, здавалося б, світ «сухих» цифр і знаків, дякують за вимогливість та справедливе ставлення.
Шановна Людмило Кузьмівно! Спасибі за Ваш труд, за те, що виховали так багато хороших людей, котрі сьогодні розбудовують наше місто й рідну Україну. Зичимо Вам міцного здоров’я, мирного неба, щастя і
добра у колі родини і щирих друзів.
Вишгородський міський голова Олексій МОМОТ,
виконавчий комітет, редакція газети «Вишгород»
ВІТАЮ з ЮВІЛЕЄМ Людмилу Кузьмівну КУТАФ’ЄВУ
КУТАФ’ЄВУ!!
Зичу міцного здоров’я, бадьорості духу, сімейного затишку в колі
рідних людей.
Прийміть вітання мої щирі.
Хай обминає Вас журба,
Хай кожен день несе віднині
Для Вас міх щастя і добра!
Дмитро КОРНІЙЧУК, депутат міської ради

Шанованого Вчителя, почесного громадянина міста Вишгорода, натхненника і організатора створення Технічного ліцею НТУУ «КПІ» Вишгородської міськради, чудову Людину і мудрого директора Людмилу
Кузьмівну КУТАФ’ЄВУ вітаємо з ювілеєм.
На довгий вік, на многії літа,
На шану від людей, тепло родинне,
Стелися, доле, крізь усе життя
Лише добром для доброї людини.
Нехай цвітуть під небом синьооким
Ще довго-довго дні Ваші й літа,
А тиха радість, чиста і висока,
Нехай щодня до хати заверта!
Колектив Технічного ліцею НТУУ «КПІ», вдячні учні і батьки

15 квітня відзначає ЮВІЛЕЙ люба дружина, турботлива мама й бабуся Людмила Кузьмівна КУТАФ’ЄВА
КУТАФ’ЄВА!!
Дорога наша! У цей світлий день вклоняємось
твоїм натрудженим літам і зичимо міцного здоров’я,
родинного тепла і добробуту!
З ювілеєм вітаємо,
Щастя, радості бажаємо,
Hе старіти, не хворіти,
Як вогонь завжди горіти!
Чоловік, діти, невістки, онуки

ВІТАЄМО з ЮВІЛЕЄМ Людмилу Кузьмівну КУТАФ’ЄВУ
КУТАФ’ЄВУ!!
Дорога Людмило Кузьмівно!
Від імені усіх ваших учнів, випускників ліцею,
ліцею, вітаємо вас із ювілеєм! Щиро бажаємо вам і вашій сім’ї щастя і здоров’я, благополуччя і
процвітання!
Людмило Кузьмівно! Ви виховали і вивчили не одне покоління вишгородчан. Ваші глибинні знання і любов до точних наук допомогли нам із
вибором професії. Тепер ваші випускники — це провідні фахівці у сфері
інформаційних технологій, програмування, інженерії, виробництва. Це
викладачі, науковці і економісти, які будують нову Україну. А ваша енергія, рішучість у досягненні цілей і організаційний талант показали нам
те, що усі високі цілі і неймовірні мрії можуть здійснитися.
Низький вам уклін, Людмило Кузьмівно!

ВІТАЮ з ЮВІЛЕЄМ Меланію Іванівну БІЛЬКО!
БІЛЬКО!
Шановна ювілярко, будьте здорові, залишайтесь активною і небайдужою на довгі роки!
Хай буде осінь і весна,
Й неспокій у путі,
І днина райдужна, ясна,
І радість у житті.
Дмитро КОРНІЙЧУК, депутат міської ради

Шановні вишгородці!
Щиросердечно ВІТАЮ вас зі Світлим Христовим
Воскресінням!
Нехай це свято стане для вас відліком для втілення всіх благих починань. Кожному з вас від усієї душі
зичу здоров’я і довголіття, безмежного особистого
щастя, родинного затишку, життєвих гараздів, матеріальних статків, бадьорого духу та прихильності долі.
Божого вам благословення!
Христос Воскрес!
Олександр СЕМЕНОВ, депутат міської ради

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

Вишгород

З ЮВІЛЕЄМ!
Все життя – у труді і неспокої
14 квітня виповнилося 85 років
Меланії Іванівні БІЛЬКО — ветерану Великої Вітчизняної війни, голові
міської первинної організації ветеранів № 7.
З дитячих років їй довелося пізнати тяжку сільську працю, пережити фашистську окупацію...
Після війни отримала педагогічну освіту. Працювала в с. Іванівка Богуславського
району вчителем математики і фізики. У 1965 році
приїхала до Вишгорода, де продовжила навчати дітей.
А коли пішла на заслужений відпочинок, активно
долучилася до громадської роботи. Її обрали головою
первинної ветеранської організації міста. Меланія Іванівна і сьогодні сумлінно ставиться до цієї справи, користується авторитетом у колі ветеранів.
Щиро вітаємо Вас, шановна Меланіє Іванівно, зі
славним ювілеєм! Бажаємо міцного здоров’я, благополуччя, довгих років життя та успішної громадської
роботи.
Вишгородська міська рада ветеранів

16 квітня відзначає свій ЮВІЛЕЙ чудова жінка,
гарна господиня і просто дуже хороша людина
Марія Володимирівна ГУЛЯНИЦЬКА — людина
щедра на добре слово і готова підтримати кожного у
потрібну хвилину.
Бажаємо щастя, здоров’я і сили,
Щоб довгі літа плечей не схилили,
Щоб спокій і мир панували на світі,
Щоб радість знайшла ти
в онуках і дітях!
Хай доля дарує щирі хвилини
У дружньому колі і колі родини.
Друзі

Виробничому підприємству
в с. Нижча Дубечня
на постійну роботу потрібні:
БУХГАЛТЕР. Жінка 30-50 років,
досвід роботи, знання 1С, Excel.
З/П. від 5 000 грн. Тел: (099) 113-29-06
УЧЕНЬ НАЛАГОДЖУВАЛЬНИКА/
ЕКСТРУДЕРЩИКА.
Чоловік до 50 років. З/П. від 4 000грн.
Тел: (067) 450-39-25
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

ВИШГОРОДСЬКА
СПЕЦІАЛІЗОВАНА
ШКОЛА «СУЗІР’Я»
з поглибленим вивченням
іноземних мов і природничоматематичних дисциплін

ОГОЛОШУЄ
конкурсне приймання дітей (учнів)

до 1-го класу.
Співбесіда з майбутніми
першокласниками відбудеться
01, 02 травня 2017 р.
за встановленим графіком,
який розміщено на сайті школи
www.suzirya.org.ua.
Додаткова інформація –
за телефонами:
(04596) 5-39-67, 5-39-49
Адміністрація школи
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, павільйони. Навіси, альтанки, ворота,
паркани. Доставка матеріалів.
Тел: (096) 972-15-14,
(066) 839-34-83

ШАНОВНІ ГРОМАДЯНИ!
Прийміть найщиріші вітання з
нагоди найбільшого християнського свята — Воскресіння Христового!
Нехай ваші душі будуть багаті на
добро, нехай ця радісна подія утверджує наші переконання про те, що
достойні терпіння нагороджуються
перемогою, а чесне життя увінчується славою, а саме — славою тих, хто вже не один рік
береже наш спокій.
Від усього серця бажаю вам благодаті, добробуту,
окриленого настрою, миру, злагоди та душевної величі.
Нехай цей Великий День дарує всім вам щастя, здоров’я,
любов та непохитну віру в кращий завтрашній день.
Хай оберігає вас Господь!
Христос Воскрес!
З такої нагоди хотілось би ще звернутись до підприємців міста та нагадати їм, що, незважаючи на свята, у нас є рішення Вишгородської міської ради стосовно заборони продажу алкогольних напоїв із 22:00
год. до 08:00 год., якого потрібно дотримуватись.
Щиро ваш
голова Вишгородської РПО «ВО «Батьківщина»
та заступник Вишгородського міського голови
Трохим ІВАНОВ
БОЖОГО БЛАГОСЛОВЕННЯ І БЛАГОДАТІ!
Шановні вишгородці!
Квітень дарує нам
найвеличніше свято православного світу — Воскресіння Христове!
Це свято добрих помислів, великих сподівань,
духовного очищення та відродження. Тож нехай у
ваших серцях завжди будуть одвічні християнські
цінності — добро, мораль, порядність, уміння вибачати і готовність допомагати. Завдяки цим істинам
ми зможемо примножувати матеріальні блага і здолати всі труднощі.
Хай у ваших сім’ях завжди буде любов і тепло,
щастя і радість.
Божого вам благословення і благодаті!
Громадська організація «Вишгород — наш дім»,
голова — Володимир Лісогор

З ВЕЛИКОДНІМИ СВЯТАМИ!
Дорогі земляки!
Світле Христове Воскресіння — найбільш урочисте і радісне свято кожного з нас. У ці дні ваші родини, близькі і рідні
готуються зустрічати Великдень. У ваших оселях духмяніють
паски, розписують писанки, а малиновий дзвін закликає усіх
відвідати щедрот Господніх. Наш Вишгород у ці дні теж виглядає урочисто, з прибраними вулицями, затишними сквериками. І в цьому — ваша велика заслуга.
Ми сердечно вітаємо вас із Великодніми святами! Від щирого серця зичимо здоров’я, наснаги, віри у краще майбуття та
бажання творити добро.
Христос Воскрес!
Депутатська група «Єдність» —
Анатолій Шока, Ганна Буглакова, Юрій Попов, Тамара
Войтович, Володимир Лісогор, Богдан Руденок,
Дмитро Корнійчук, Олена Лісогор, Микола Кравченко

Шановна вишгородська
громадо!
Прийміть найщиріші вітання
з нагоди найбільшого християнського свята Воскресіння Христового!
Щиро бажаємо добра, радості, благополуччя, миру, душевного спокою та Божого благословіння в усіх ваших добрих
справах та помислах!
Христос воскрес! — Воістину воскрес!
Вишгородська міська організація
ПП «Об’єднання САМОПОМІЧ»
Щиро вітаємо з ювілеєм любу матусю
та бабусю Віру Павлівну АВРАМЕНКО!
АВРАМЕНКО!
Дякуємо за ніжність, ласку, розуміння і бажаємо тобі ще довгих років життя, повних міцним
здоров’ям, турботою і любов’ю рідних, теплою
погодою за вікном і легким подихом вітерцю.
Нехай кожен день для тебе починається з
однієї простої, але дуже важливої деталі — з посмішки! А ми, в свою чергу, будемо намагатися
кожен день бути для неї приводом!
Діти та онуки

Набираємо на денну форму навчання
Павло ПАНФЬОРОВ, начальник Вишгородського ВП ГУНП
у Київській області, підполковник поліції

Оголошення

Оголошено набір кандидатів на денну форму навчання до Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ для підготовки фахівців освітніх ступенів «бакалавр» та «магістр» із числа
цивільної молоді на базі повної загальної середньої освіти та з вищою
освітою для працівників поліції за державним замовленням та за умови окремого договору на заочну форму навчання.
За детальною інформацією звертайтесь до Вишгородського відділу поліції у Київській області (сектор кадрового забезпечення) за адресою: м. Вишгород, вул. Ю. Кургузова, 3. Тел: (04596) 22-065, 22-062

