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Чорнобильська хата

ФОТОмить

Віктор КУЧЕРУК
Мов бідолашна сиротина,
Сьорбнувши лиха на віку,
Стоїть залишена хатина
В радіаційнім вишняку.
А скільки їх по Україні,
Таких покинутих хатин,
Світанки будять солов’їні
І сну лише гіркий полин?
Не уродила де селянам
Нічого зморена земля —
Пішли у світ заробітчани,
Щоб повернутись опісля.
А хто повернеться до тебе,
Печаль поліська і журба?
Тут від землі і аж до неба
Не спів пташиний — голосьба.
Чужа залишена хатина
Стоїть роками в вишняку.
Немов хтось рідний на світлині
Уже у траурнім вінку...

Влас. інф.
ФОТО — Андрій МАКСІМОВ, «Вишгород»

26 квітня біля пам’ятного знаку Героям
Чорнобиля відбувся мітинг-реквієм з нагоди
31-ї річниці аварії на Чорнобильській АЕС. Традиційно сюди прийшли ліквідатори аварії, їх
близькі і рідні, переселенці, учнівська молодь.
Мітинг відкрили голови Вишгородської РДА
Вячеслав Савенок, Вишгородський міський
голова Олексій Момот, голова Вишгородської
районної ради Ростислав Кириченко та голова районного осередку «Чорнобиль-86» Ігор
Магала. Виступаючі подякували всім, хто брав
участь у ліквідації аварії, закликали свято берегти пам’ять про них, пам’ятати про ті трагічні
події квітня 1986-го...
До підніжжя знаку лягли сотні червоних квітів — як символ подяки героям.

аФішка

Читайте у номері

АЛЕЯ ТРОЯНД НА ЧЕСТЬ ЗАГИБЛИХ
ЗА НЕЗАЛЕЖНІСТЬ
29 квітня (субота) на Межигірського Спаса,
11 (Музей давньоруського гончарства) о 12:00
розпочнуть висаджувати троянди на честь загиблих за незалежність України. Адміністрація
Вишгородського історико-культурного заповідника запрошує всіх охочих долучитися.
ПАМ’ЯТАЄМО ПОДВИГ БАТЬКІВ І ДІДІВ
09 травня (вівторок) о 10: 00 — виступ оркестру «Водограй» (пл. Т. Шевченка); 10:30 —
формування колони для святкової ходи; 10:45
— урочиста хода (пл. Т. Шевченка — просп. Т.
Шевченка — вул. Шкільна);
11:00 — урочистий мітинг, присвячений 72-й
річниці Перемоги над нацизмом у Європі, Дню
пам’яті та примирення — біля братської могили
(вул. Шкільна)
«ШАНУЙ УКРАЇНСЬКЕ»
10 травня (середа) о 19:00 у приміщенні РБК
«Енергетик» – концерт за участі Національної
заслуженої капели бандуристів України ім.
Георгія Майбороди та солістки Національної
філармонії України Тетяни Школьної у рамках
реалізації ініціативи міського
голови Олексія Момота «Шануй
українське», з метою збереження традицій, популяризації кращих зразків духовної і народної
музики, організації змістовного
дозвілля мешканців міста та
об’єднання громади.
Вхід вільний.

Офіційно

Нестерпний біль, подвиг,
пам’ять…

Із зали сесії — шп. 3
Референдум про землю — шп. 2
Про нещасні випадки
Тінь Різних Людей — шп. 4
Партизанський хліб — шп. 5
Фестиваль родинної пісні — шп. 8

Читайте на сайті
газети «Вишгород»
ДПІ інформує

Читайте у наступному
Резервісти
номері
ФОТО – Андрій СОРОКІН, спеціально для «Вишгорода»

Знакова дата

Дві «п’ятірки» Водоканалу
Марина КОЧЕЛІСОВА
Днями Вишгородське міське комунальне підприємство «Водоканал» відзначило знакову дату – 55 років роботи
на благо вишгородської громади. Обидві
відмінні оцінки (55) стосуються як віку, так
і якості роботи дружної родини, що скла-
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дається з 80 працівників.
Із них п’ятеро працюють понад 30 років,
п’ятнадцятеро – понад 20, а 25 осіб із команди водопостачальника-відмінника – понад
10 років. Сукупний стаж родин Філенків, Пономаренків, Паліїв, Крюкових, Лупин, Глоб/
Кравців, Щербаків і Шевчуків сягає за три сотні трудових літ і зим.

Щасливих
травневих вихідних!
Першотравень! Як багато в цьому
слові… І не тільки для покоління зрілого.
Зараз, коли зайвий ідеологічний наліт
вже зметений з цього свята, його із задоволенням святкує і старий, і молодий!
Немає прекраснішого приводу, щоб
всім трудящим весело і солідарно провести вихідні дні!
Нехай тепло травневого сонечка, свіжість молодої зелені і відчуття весняного
польоту душі повернуться з вами після
свята в офіс, цех, кабінет — загалом, у
те місце, де ви проводите трудові будні. І
нехай дарує вам ця першотравнева аура
натхнення у праці ще довгі-довгі дні: і
весняні, і літні, і навіть зимові. Миру вам,
добра, щастя і радості!
Вишгородський міський голова
Олексій МОМОТ,
секретар міської ради
Тетяна БРАЖНІКОВА,
депутатський корпус,
виконавчий комітет,
редакція газети «Вишгород»

Про продовження строку прийняття та розгляду пропозицій громадськості до проекту
містобудівної документації щодо внесення змін до Генерального плану міста Вишгорода

Розпорядження від 24 квітня 2017 року № 56
Керуючись ст. 25, пунктом 42 частини
першої ст. 26, частиною першою ст. 59 Закону України «Про місцеве самоврядування
в Україні», ст.ст. 17, 21 Закону України «Про
регулювання містобудівної діяльності», постановою Кабінету Міністрів України від 25
травня 2011 року № 555 «Про затвердження
Порядку проведення громадських слухань
щодо врахування громадських інтересів під
час розроблення проектів містобудівної документації на місцевому рівні», Положення про
громадські слухання у м. Вишгороді, затвердженого рішенням Вишгородської міської
ради від 17 жовтня 2016 року № 17/7:
1. У зв’язку з численними пропозиціями
громади щодо врахування громадських ін-

тересів у проекті містобудівної документації
«Внесення змін до Генерального плану міста Вишгорода», розробленої відповідно до
рішення Вишгородської міської ради від 26
лютого 2016 року № 7/15, продовжити строк
для прийняття та розгляду пропозицій громадськості на 1 місяць.
2. Визначити місце та термін для ознайомлення з матеріалами внесення змін до
Генерального плану міста Вишгорода: м.
Вишгород, пл. Т. Шевченка, 1, 3-й поверх, загальні приміщення (коридор) Вишгородської
міської ради та кабінет 63-в.
Строк ознайомлення з проектами містобудівної документації — один місяць з моменту публікації у засобах масової інформації.
3. Запросити до участі у громадських

обговореннях керівників підприємств, установ, об’єднань, фізичних та юридичних осіб,
представників громадських організацій міста
Вишгорода, відповідно до вимог п. 7 Постанови Кабінету Міністрів України від 25 травня
2011 року № 555 «Про затвердження Порядку проведення громадських слухань щодо
врахування громадських інтересів під час
розроблення проектів містобудівної документації на місцевому рівні».
4. Посадова особа, відповідальна за організацію розгляду пропозицій громадськості,
— Рачинський О.С., заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів
ради Вишгородської міської ради. Строк подання пропозицій протягом одного місяця з
дня публікації оголошення.

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. Прилюдне експонування матеріалів
внесення змін до Генерального плану міста
Вишгорода здійснювати протягом місяця за
адресою: м. Вишгород, пл. Т. Шевченка, 1,
3-й поверх, загальні приміщення (коридор)
Вишгородської міської ради та кабінет 63-в.
7. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.
Міський голова О. МОМОТ

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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Вишгород

Нові лічильники — складова державної енергозберігаючої програми

Особисте

Найстрашніша катастрофа
в історії!
Трохим ІВАНОВ,
заступник
Вишгородського
міського голови
В 1986 році сталася найстрашніша катастрофа на Чорнобильській АЕС, яка
спричинила великі людські жертви,
тисячі людей було евакуйовано, тисячі людей не розуміли, як це залишити
все і почати життя з самого початку,
адже часу на роздуми зовсім не було.
Мені разом із сім’єю знайомий цей
біль: ще маленькими нам довелося залишити рідний дім. Разом із батьками, бабусею і дідусем ми були змушені
переїхати до родичів у Київ, потім до
Житомира, а вже наприкінці 1986 року
моя мати, працюючи на заводі «Карат»,
отримала квартиру в місті Вишгороді, де
ми всі разом і проживали.
Той день, той біль і спогади досі залишаються в пам’яті кожного з нас, ми
не можемо забути найстрашнішу аварію
в історії атомної енергетики, яка нещадно вигнала людей із їхніх домівок.
По сьогоднішній день ми всі вшановуємо пам’ять тих, хто поклав своє життя в той час… Ми вдячні героям, які нині
знаходяться поряд з нами, від щирого
серця дякуємо та схиляємо перед вами
голови.

Зміни у законодавстві

Застосування РРО суб’єктами
господарювання, які
здійснюють реалізацію
технічно складних побутових
товарів, що підлягають
гарантійному ремонту
ГУ ДФС у Київській області
Змінами в законодавстві (Закон № 1791VIII) передбачено, що платники єдиного податку, які здійснюють реалізацію технічно
складних побутових товарів, що підлягають
гарантійному ремонту, повинні застосовувати РРО незалежно від обсягу отриманого доходу від продажу. Водночас, згідно з п. 6 ст.
9 Закону про РРО при продажу товарів (крім
технічно складних побутових товарів, що підлягають гарантійному ремонту) (наданні послуг) фізичними особами-підприємцями, які
належать відповідно до Податкового кодексу
до груп платників єдиного податку, що не застосовують РРО, не застосовуються РРО та
розрахункові книжки.
Застосовувати РРО в разі продажу технічно складних побутових товарів, що підлягають гарантійному ремонту, повинні як
єдиноподатники першої групи, які провадять
діяльність на ринках, так і єдиноподатники
другої і третьої груп незалежно від обсягу
річного доходу. Для них визначальною умовою для застосовування РРО є реалізація
відповідного виду товарів, а саме — технічно
складних побутових товарів, що підлягають
гарантійному ремонту.
Постановою Кабінету Міністрів України
від 16.03.2017 №231 (далі – Постанова №231)
затверджено Перелік груп технічно складних
побутових товарів, які підлягають гарантійному ремонту (обслуговуванню) або гарантійній
заміні, в цілях застосування реєстраторів розрахункових операцій. Згідно з п. 3 Постанови
№231 вона набирає чинності через 30 днів з
дня її опублікування. Постанова №231 була
опублікована у випуску газети «Урядовий
кур’єр» №66/217 від 07.04.2017.
Відповідальність за незастосування РРО
суб’єктами господарювання, які здійснюють
реалізацію технічно складних побутових товарів, що підлягають гарантійному ремонту,
передбачено ст. 17 Закону України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг» від 06.07.1995 №265/95-ВР
(із змінами та доповненнями).

У квартирах вишгородських «хрущовок» з’явилися нові лічильники. Хто їх встановлював і за чий кошт —
редакція дізнавалася у Вишгородському районному підрозділі ПАТ «Київобленерго»
У режимі економії

Люди кажуть

Розмовляла Марина КОЧЕЛІСОВА
Начальник районного енергопостачального підприємства Сергій Фороща розповів,
що встановлення лічильників провадиться у
найстаріших житлових будинках Вишгорода
та по всіх населених пунктах Вишгородщини
за обласною інвест-програмою 2017 р. (до
200 приладів обліку електроенергії — щомісяця). До програми входить і закупівля техніки, і реконструкція повітряних електромереж,
і одна з позицій — це заміна лічильників на
більш досконалі, сучасні, з можливістю програмування.
Що це означає для людей — доповнює
заступник начальника з комерційної роботи
Сергій Бакалов. Споживачу достатньо написати заяву про перепрограмування нового
лічильника на режим «день — ніч» і отримати
більш вигідний тариф. Із 23 ночі до 7 ранку
економія електроенергії сягає 50 %. Скажімо,
із нагрітого вночі бойлера гарячу воду можна
використовувати весь день, а коштів на це
піде наполовину менше.
Крім цього, не треба передавати покази
лічильника — їх реєструватимуть дистанційно. Це зручно і постачальнику, і споживачу
— людина не витрачає свій час на телефонні
розмови чи стояння у чергах. Перевірити, чи
правильно зняті покази, можна у щомісячній
квитанції.
У Вишгороді почали заміну на просп. І.
Мазепи, 1 (перший будинок селища гідробудівників) і на вул. Б. Хмельницького та М.
Грушевського.
«Встановлення лічильників триває вже
третій місяць, з початку ц. р. Лишень за квітень встановлено 170 нових лічильників, —
повідомляє Сергій Фороща. — Причому –
безкоштовно, за рахунок компанії.

Що власники і орендарі приміщень, у яких встановлено нові
прилади обліку електроенергії, думають про лічильники «день-

ніч»:
Ірина Ф.: «Лічильник із режимом «день-ніч» ми встановили за свій кошт у листопаді минулого року. Відтоді стали платити за електроенергію набагато менше. У нічний час вмикаємо бойлер, хлібопічку, пральну машину. Такий лічильник у нас і на дачі. І ми дуже задоволені,
бо економія сімейного бюджету досить відчутна».
Микола Т.: «У нашій квартирі по вул. Б. Хмельницького у Вишгороді двофазний лічильник встановили згідно з інвест-програмою. Це було швидко, без зайвого шуму й метушні.
Відтоді пройшло близько двох місяців. Але про переваги лічильника поки що нічого конкретного сказати не можу. Адже його до цих пір не зареєстрували у районному підрозділі ПАТ
«Київобленерго». Тож, поживемо – побачимо».
Павло Д.: «Зі встановленням лічильника нового зразка стала відчутною не лише економія коштів, а й часу. Тепер не телефонуємо й не стоїмо в черзі, аби передати покази – їх
реєструють дистанційно. А правильність показів перевіряємо за щомісячною квитанцією».
Ми свідомо поставилися до втілення у
життя державних енергозберігаючих програм і сподіваємось на таку ж свідомість із
боку споживачів.
Хотів би наголосити ще на такому. Ті, хто
вже купив або збирається придбати дво- або
тритарифний лічильник, мають знати, що цей
лічильник після введення в експлуатацію передається на баланс і обслуговування ПАТ
«Київобленерго». Це надає споживачу можливість у подальшому безкоштовно замінити
прилад обліку електроенергії, що вийшов із
ладу, так само безкоштовно обслуговувати
— регулярно здавати на держповірку.
Зверніть увагу на те, що електролічильник має входити до відповідного Державного
реєстру України. Також бажано проконсультуватися у районних енергопостачальників,
який саме багатотарифний лічильник краще
встановити у вашому помешканні.
До Вишгородського районного підрозділу ПАТ «Київобленерго» можна звертатися з
понеділка по четвер із 8-ої до 17-ої години, а
у п’ЯТНИЦЮ — з 8:00 до15:45 Телефон консультативного центру: (04596) 26 160».
Окрема тема — крадіжки трансформаторного масла та електрообладнання, причо-

му по всій Київській області. Тільки по Вишгородському району за квітень ц. р. вкрадено
електрообладнання на суму 100 тис. грн.
Ламають замки у трансформаторних підстанціях і викрадають дроти, автомати тощо.
Такі протиправні дії не лише завдають матеріальних збитків компанії-енергопостачальнику, а й призводять до тривалого відключення
від електропостачання цілих будинків, вулиць
чи кварталів, а іноді — цілих населених пунктів.
За фактами крадіжок ПАТ «Київобленерго» пише заяви до правоохоронних органів,
та на сьогодні цього недостатньо для запобігання розкраданню майна та забезпечення
сталого електропостачання абонентів. Тому
енергопостачальник вкотре звертається до
всіх мешканців Київської області: якщо ви
стали свідками викрадення електрообладнання чи знаєте осіб, причетних до таких
протиправних дій, – будь ласка, надавайте інформацію про це за телефоном або на
електронну пошту, зазначені нижче:
ЛІНІЯ ДОВІРИ
Служба захисту економіки
(044) 492 30 53
bezpeka@koe.vsei.ua

Всі – на референдум!

ПОЛІТбюро

Не дамо продати чорноземи України!
У вівторок, 25 квітня, Центральна виборча комісія України
прийняла до розгляду пакет документів про склад ініціативної групи
з проведення Всеукраїнського референдуму щодо
заборони продажу сільськогосподарської землі.
Зокрема, до складу пакету документів входять понад 10 тис. заяв учасників ініціативної групи, протокол зборів обсягом понад 500 сторінок
та ін.
Ініціаторами проведення Всеукраїнського референдуму виступили партія «ВО «Батьківщина»
та Асоціація фермерів України.
Як заявив уповноважений представник ініціативної групи Іван Томич, довідка від ЦВК про при-

Охорона праці

йняття документів отримана ним
25 квітня близько 18:00.
Це означає, що вже зроблено
перший етап здачі документів в
установленому законом порядку.
Після цього у комісії буде п’ять днів на перевірку поданих документів та прийняття рішення, чи
видавати ініціативній групі листи для збору підписів за проведення земельного референдуму.
Після видачі підписних листів за визначений
законом термін ініціативна група має зібрати 3
мільйони підписів.
До того ж, мінімальна кількість підписів, які
мають бути зібрані в одній області, становить 100
тисяч.

Національний податковий форум

«ПДВ. ПРИБУТОК.ЗЕД»
Вишгородська ОДПІ ГУ ДФС у Київській області доводить до відома платників, що 27 квітня 2017 р. у Києві у
бізнес-центрі «Леонардо» відбувся Національний податковий форум «ПДВ. ПРИБУТОК.ЗЕД».
Учасники заходу дізналися офіційну
позицію податкового відомства щодо нововведень у ПДВ, податку на прибуток та
ЗЕД, почули незалежну точку зору на ці питання від експертів із провідних консалтингових та юридичних компаній, приєдналися
до відкритої дискусії між учасниками та спікерами форуму.

Статистика, дослідження, профілактика

Сергій ПІСКУН, начальник відділення
Виконавчої дирекції Фонду соціального
страхування від нещасних випадків на
виробництві та професійних захворювань
України у Вишгородському районі
Відповідно до Указу Президента від
18.08.2006 № 685/2006, Всесвітній день
охорони праці, 28 квітня, визначено Днем
охорони праці в Україні.
За рекомендацією Міжнародної організації праці, девіз цьогорічного Всесвітнього дня – «Удосконалення збору та використання даних про безпеку та гігієну
праці».
Найперспективнішою моделлю економічного зростання України є прискорення її
інтеграції у світові торговельно-економічні та
фінансові структури. Знайти достойне місце
в рейтингу розвинених країн наша держава
зможе лише завдяки функціонуванню системи збору реальних, вірогідних, загальновизнаних безпекових показників трудової діяльності громадян.
Травматизм на виробництві є недостатньо усвідомленою проблемою нашого суспільства, для розв’язання якої потрібні систематичні та всебічні зусилля. За офіційними
даними, у середньому щороку на виробництві
гинуть 400 осіб і 5 тис. травмуються (зокрема
понад 1 тис. жінок), приблизно 500 працівників стають інвалідами.
Показово, що співвідношення показників загального травматизму і травматизму зі

смертельними наслідками в Україні не відповідає закономірностям, що є у світі. Частота
випадків смертельного травматизму в Україні вища і становить майже 7% від загальної
кількості травмованих, водночас як у країнах
Заходу вона дорівнює 0,08-0,12%. Це можна
пояснити нереєструванням значної кількості
виробничих травм. Відмінності при порівнянні
таких статистичних даних у країнах світу зумовлені відмінностями між законодавствами
різних країн, їхніми правилами та системами
класифікації, особливостями збору даних і
підготовки статистичної документації.
Крім того, в українській статистиці виробничого травматизму не враховано осіб, які
працювали за цивільно-правовими угодами,
оскільки ці показники потрапляють у категорію випадків, не пов’язаних з виробництвом.
Законодавча норма в Україні зобов’язує
роботодавця інформувати працівників про
умови праці на робочому місці, в яких вони
здійснюватимуть чи здійснюють трудову діяльність, про всі небезпечні та шкідливі виробничі фактори, що реально чи потенційно
можуть впливати на них і спричиняти відповідні негативні наслідки, загрожувати їхньому
життю та здоров’ю.
Систематичний і достовірний збір даних
про стан охорони праці і травматизм на виробництві є об’єктивним підґрунтям для здійснення аналізу всіх аспектів травматизму й
розроблення фахівцями заходів із профілактики на рівні підприємств, регіонів і держави.
Оптимізація та підвищення точності збору да-

них із використанням новітніх інформаційних
систем дасть змогу чіткіше визначати пріоритети в державній політиці у сфері охорони
праці, раціонально використовувати людські
та матеріальні ресурси й підвищувати рівень
безпеки на виробництві.
Водночас, для України важливим завданням є налагодження системи широкого доступу до даних про стан охорони праці, виробничий травматизм і професійні захворювання
на рівні регіонів, фондів соціального страхування та держави. Фактично в усіх країнах
світу й міжнародних організаціях дослідження
(аналіз) та оцінку ризиків для життя і здоров’я
працівників розглядають як основний механізм профілактики виробничого травматизму
та професійної захворюваності. Ефективне
впровадження цього механізму у вітчизняну
практику управління охороною праці можливе лише за наявності статистичних даних, що
відображають реальний стан виробничого
травматизму в Україні. Особливо це стосується використання кількісних методів оцінювання виробничого та професійного ризиків.
Захистити і зміцнити здоров’я, добробут потерпілих на виробництві і є завданням
Фонду соціального страхування від нещасних
випадків на виробництві та професійних захворювань України. Продуктивність як усього
колективу, так і кожного окремого працівника неможлива без загального розуміння людей, а також без спланованої програми, яка
пом’якшить наслідки нещасного випадку і,
що більш важливо, запобігти їм.

Наше місто

Вишгород
Володимир ТКАЧ

Із зали сесії

Порядок денний чергової ХХІІІ сесії
міської ради передбачав розгляд понад
50 проектів рішень, з яких 90 відсотків
становили земельні питання. В більшості
йшлося про надання громадянам дозволів на розробку проектів землеустрою
щодо відведення земельних ділянок у
власність та в оренду промисловим підприємствам.

з числа інвесторів, серйозна група різнопрофільних фахівців, а напередодні забудовник
не поскупився і потужно використав місцевий медіа-ресурс.
І ось тут для депутатів настав момент
істини: задовольнити вимоги забудовника
чи громади? А із зали звучали різкі виступи вишгородців. Жодна людина не сказала
«так» будівництву висоток. Вишгород — не
Манхеттен, і хмарочоси, такі собі Емпайр
Стейт Білдінг, тут ні до чого. Велике занепо-

Депутати показали
забудовнику, хто в місті хазяїн

29 квітня

і доводили, що з містобудівною документацією, геологією все гаразд. Більше того, їх
виступи чергувалися від закликів шукати
компромісу – до попереджень про судові
позови. Звісно, що такий пресинг, напористість не налаштовували зал на позитив.
Дуже прикро, що на сесії не було керівника районної архітектури Дмитра Ликова. А
багатьом хотілося почути, з яких міркувань
він дав «добро» на будівництво 25-поверхівок. Здається, киянину Ликову тривоги вишгородців такі далекі, як сніги Кіліманджаро.
Після двогодинних гарячих дискусій на
голосування 26 присутніх депутатів і міського голови було винесено два проекти рішень.
Перший — про продовження (поновлення) дії
договору оренди ПАТ «КПМК-2». Результати
голосування виявилися наступними: «за» —

ФОТО – Андрій МАКСІМОВ, «Вишгород»

Напередодні земельна комісія розглядала їх із виїздом на місця, тому абсолютна їх
більшість була підтримана депутатами. Але
це було під завісу сесії. Спочатку міський
голова Олексій Момот виніс на розгляд питання, яке, без перебільшення, хвилює все
місто: бути чи не бути кам’яним джунглям за
лікарнею.
Нагадаю історію питання.
ПАТ «Київська пересувна механізована
колона-2» споруджує на вул. Ю. Кургузова
комплекс багатоповерхових будинків. Раніше йшлося про 16-поверхове житло. І раптом забудовник у минулому році у районній
архітектурі отримує містобудівні умови на
три 25-поверхові будинки і один на 10 поверхів. Міську владу забудовник і районна
архітектура просто проігнорували. Тому і не
дивно, що на березневій сесії міської ради
депутати висловилися про припинення дії
договору оренди земельної ділянки ПАТ
«КПМК-2». На думку депутатів, на цій території мають бути не висотки, а дитячий садок
або школа.
Ось 25 квітня і розпочалася, як жартують, друга частина марлезонського балету:
поновлювати договір на оренду ділянки чи
припинити. ПАТ «КПМК-2» до сесії підготувалося капітально: солідна група підтримки

Сесія
закінчилась
— осад
залишився

коєння в громадськості викликало будівництво комплексу в несприятливих геологічних
умовах, зокрема, за наявності плавунів, небезпеки зсуву будинків.
Побоювання дійсно не безпідставні.
Пам’ятаю, як у Дніпропетровську в 1997 році
на масиві Тополь-1 за лічені хвилини під землю пішла 100-квартирна дев’ятиповерхівка.
За нею посунула і розвалилася чотириповерхова середня школа, а потім — дитячий
садок і гаражі. Наслідки катастрофи я бачив
на власні очі, як і поневіряння 2 000 людей,
які втратили квартири.
Дуже слушні зауваження стосувалися
парковки автомобілів майбутніх новоселів.
Їх практично немає. Куди тулити сотні машин — цього ніхто не скаже, бо немає куди.
Але і це було не головне у виступах вишгородців. Буквально кожен наголошував на
катастрофічній ситуації з дитячими садками
і школами. Чи знають майбутні власники
квартир у висотках, що їхні діти не потраплять до дитсадків, а старших доведеться
возити у київські школи?
Навантаження на водопровідну і каналізаційну мережу — це ще одна проблема
новобудов.
Втім, на емоції зали та депутатів представники ПАТ «КПМК-2» реагували жорстко

0, «проти» — 1, «утримались» — 21. Не
проголосували п’ять депутатів. Наступний
проект — про припинення договору оренди
земельної ділянки. Депутати проголосували
наступним чином: «за» — 13, «проти» — 0,
«утрималися» — 8, не проголосували шість
депутатів. Отже, рішення не прийнято по
жодному із проектів.
Що це в дійсності означає? До липня,
коли закінчиться строк дії оренди ділянки, у
забудовника є час сісти за стіл переговорів
з міською владою. Без погроз судами щодо
відшкодувань збитків, без тиску ззовні — сідати і знаходити шляхи розв’язання цієї болючої для міста проблеми.
Депутати міської ради врешті-решт показали забудовнику (поки що першому), хто
в місті хазяїн. Здається, час китайських болванчиків для піднімання рук сплив.
На цьому пленарному засіданні депутати внесли зміни до бюджету поточного
року. Враховуючи перевиконання дохідної
частини загального фонду у першому кварталі на 5 млн 160 тис. грн, було вирішено
спрямувати ці кошти на благоустрій міста,
зокрема, на утримання та розвиток інфраструктури доріг, капітальний ремонт житлового фонду та інші нагальні питання сьогодення громади.

Земельні поневіряння,
або Чи є здоровий глузд?

Ольга ФІЛЮК,
помічник депутата міської ради
7 скликання Валентини Парчук
Звісно, держава створює
певні умови, але і при цих «умовах» слід залишатись людьми ...
і користуватись хоча б якоюсь
логікою, не говорячи вже про
здоровий глузд. Я намагаюсь
знайти логіку, але не можу. Намагаюсь знайти здоровий глузд — і його не бачу.
Далі — по суті.
На розсуд депутатів (25.04.2017 — ред.) виносилось рішення № 26, де перелічені прізвища громадян,
— загалом 5 — претендентів на 0,50 га землі в одному
місці, тобто — всі поряд. Така «золота земля Вишгорода», якої немає, видається «списком».
Виносять на голосування: 19 депутатів (з присутніх: 22+ мер) — «за» те, щоб надати цим людям ділянки, на кожного по 10 сот. Тобто, рішення — прийняте.
Прізвища щасливців:
КОВАЛЬ Крістіна Миколаївна
КОВАЛЬ Ірина Вікторівна
ПОЛОСА Тамара Миколаївна
КАЛЬНИЦЬКИЙ Олексій Анатолійович
ГОНЧАРОВ Віктор Васильович
Що за люди, звідки, і чому такі привілеї? Це одна
сторона медалі.
А ось інша. На цю ж сесію, пройшовши пару кіл пекла, все ж внесли на розгляд два рішення на розробку
проектів землеустрою для вишгородчан — учасників
війни на Сході України, як прийнято у нас називати —
АТОшників. Вони були присутні і на комісіях, і на сесії,
питань депутати не ставили. Ось ці люди:
ВАЛАГА Андрій Дмитрович. Із початку 2000-го
проживає у Вишгороді, на Межигірського Спаса, одружений, має сина. Кадровий військовий, бере участь у

проведенні антитерористичної операції на території
Донецької та Луганської областей з початку квітня
2014 року. Починав — у квітні 2014 року у місті Донецьку.
Нагороджений державними нагородами (орденом
Данила Галицького) та відзнаками від Командуючого
АТО («За Україну та її волю» за участь у бойових діях
у 2014 році), Командуючого Національної гвардії України («За доблесну службу»), Міністерства Збройних
Сил України та відзнакою «Ветеран війни». На даний
час продовжує свій обов’язок по захисту незалежності
та територіальної цілісності України на Сході держави.
ШИЙКА Богдан Богданович. Із початку 2000-го —
мешканець м. Вишгорода, по вул. Дніпровській,
одружений, батько трьох дітей. Із 2014 року — доброволець у батальоні «Київ», брав участь в АТО на
території Луганської та Донецької областей, воював
у складі полку «Миротворець», також має нагороди.
Рішення на обох були винесені під № 56 та №
57. Результат: рішення не прийняті. Обидва.
По рішенню А. Валаги проголосували «за» — 10
депутатів; Б. Шийки — 12 (із присутніх: 22+мер).
Утримались по рішенню А. Валаги: Виговський,
Клавдієнко, Кравченко, Кучмій, Шока, Шубка.
Не голосували: Жадан, Корнійчук, Костюченко,
Лісогор, Макаренко, Руденок, Тютюнник.
Утримались по рішенню Б. Шийки: Виговський,
Войтович, Кравченко, Кучмій, Руденок, Сардак, Шока.
Не голосували: Жадан, Корнійчук, Лісогор, Тютюнник.
Цікаво, що тернопільські претенденти на ці самі
ділянки зібрали на минулій сесії все ж таки більше голосів.
Вважаю, має бути системний підхід. Особливо в
такому питанні. І хто та людина, і звідки? І що людина
вже має, і що та коли отримувала та чи має взагалі.
А то, даруйте, ні логіки, ні здорового глузду. Лишень
сум і зневіра.
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Чорнобиль — біль кожного!
Тетяна БРАЖНІКОВА
Цього тижня ми запалили поминальні свічки, згадуючи про чорнобильську трагедію, яка без перебільшення стосується кожного! Не
оминула вона i мою родину!
Бабуся та дідусь змушені
були залишити рідну домівку в
м. Прип’яті, рідний мамин брат (мій хрещений)
23-річним брав участь у ліквідації наслідків аварії
на ЧАЕС у 1986-му.
31-ша весна спливла, та скільки б не минуло часу, чорнобильський біль не вщухає, а день,
який вмить змінив звичне та сповнене надій життя мільйонів людей, об’єднує всіх нас одним спогадом, однією печаллю.
Схиляю голову перед ліквідаторами аварії й
усіма, хто, не шкодуючи свого здоров’я і життя,
став на захист майбутнього своїх нащадків та
людства в цілому.
Щиро бажаю всім вам та вашим рідним і
близьким міцного здоров’я, життєвої енергії, сімейного затишку, щастя, миру, добра та злагоди!
Низький уклін за ваш подвиг!

Дата

Ми
маємо
вічно
пам’ятати
Богдан РУДЕНОК, Сергій ПІНЧУК,
депутати міської ради
від Радикальної партії Олега Ляшка
Чорнобиль — не лише велика трагедія, а й
символ безмежної мужності багатьох тисяч наших земляків. Чорнобильська катастрофа завдяки самопожертві ліквідаторів аварії стала символом жертовності в ім’я Батьківщини. Ризикуючи
власним життям та здоров’ям, вони виконали свій
обов’язок і захистили людство від згубного впливу
і подальшого розповсюдження радіації.
Страшна трагедія не обминула і жителів нашого міста та району. Сотні добровольців тієї квітучої
весни вирушили на зустріч невідомій небезпеці.
Біль Чорнобиля торкнувся серця кожного жителя
нашого міста, назавжди залишивши у пам’яті народній подвиг бійців із радіоактивним лихом…

Ми закликаємо забудовників
Пряма
і владу до співпраці
мова
Голова правління ПАТ «Київська пересувна механізована колона-2»,
заслужений будівельник України Сергій Васильович АНДРУШКО
щодо необхідності конструктивного діалогу з питань розвитку
соціальної інфраструктури Вишгорода

По гарячих слідах сесії
І знов пройшла чергова сесія… Мабуть, уперше у новій каденції депутатський корпус міста, представники забудовника, інвестори і громадськість спільно обговорювали долю забудови на вул. Ю. Кургузова. І хоч
остаточного рішення у жодній із запропонованих редакцій прийнято не
було, ми спільно змогли окреслити низку питань, які до цього часу не
мали хоч якої-небудь перспективи. Головне — дійшли згоди про проведення — на базі профільної депутатської комісії — до наступної сесії
міськради всебічного вивчення питань забудови з урахуванням інтересів
громади і численних забудовників Вишгорода.
Хочу подякувати народним обранцям за можливість висловити свою
позицію усім бажаючим, за проявлений конструктивізм та розуміння логіки наших дій, за висловлені слова підтримки на адресу інвесторів, які,
сподіваюсь, невдовзі стануть громадянами нашого міста. Ми вважаємо,
що нас почули.

Соціальна інфраструктура як пріоритет
У ході обговорення було багато сказано про брак дитячих дошкільних
і шкільних навчальних закладів. Ми готові разом із нашими колегамибудівельниками Вишгородчини долучитися до зменшення напруги у цій
сфері і запрошуємо їх і місцевих депутатів очолити цей процес.
Окремо звертаюсь до директора спеціалізованої школи «Сузір’я»: ми
готові взяти на себе фінансові зобов’язання з проведення технічної експертизи стану будівлі і чекаємо на ваші пропозиції.
Ми завжди готові підтримати програму із розвитку соціальної інфраструктури Вишгорода, розроблену з урахуванням реальних потреб міста
і на рівних умовах для всіх учасників ринку житла, і чекаємо на запрошення для визначення шляхів вирішення згаданої проблеми нашої громади.
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Будні перетворимо на свято

У «Джерелі»

Як Вишгородські козаки
в Київ по медалі їздили

Микола САМСОН, методист РМК
ФОТО – Аліна ГОНЧАРУК,
спеціально для «Вишгорода»

Учні школи № 256 м. Києва запросили школярів
Вишгородської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 1 взяти участь
у спортивному фестивалі випускників 9-х класів із
футболу на «Кубок Людмили Костенко» – депутата
Київради. Вишгородчан гостинно зустріли директор
начального закладу Микола Рудящий та вчителі фізичної культури. З вітальним словом до учасників
змагань звернулась Л. Костенко.
Окрім нас, у змаганнях взяли участь чотири київських команди. У боротьбі за ІІІ місце, після матчевих
пенальті, на майданчику господарів перемогла команда
нашої школи і отримала кубок, диплом та медаль. Всіх
здивувала технічною майстерністю та прагненням до
перемоги єдина дівчина в команді – учениця 9-В класу
Аліна Гончарук.
Капітан команди Олександр Попов задоволений
грою, але зауважив: «Була можливість вибороти більш
почесне місце, але, певно, фортуна сьогодні не посміхнулася нам».
Як керівник команди я запросив юних спортсменів
м. Києва на турнір до Вишгорода. Сподіваюсь, співпраця між нашими навчальними закладами продовжиться і
стане доброю традицією.

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

«Сонечко, сонечко, ти лети на небо!» – наспівують діти,
коли малесенька комашка дріботить по долоньці. І вона ніби
погоджується: піднімає лаковані надкрила, випускає прозорі крильця й відлітає. Ці дрібні комахи добре відомі завдяки
своєму яскравому забарвленню і тим, що зовсім не бояться людини. У світі їх існує 5200 видів. А вихованці керівника студії «Золоті ручки» Вишгородського міського центру
творчості «Джерело» Олени Кольвах побачили і відтворили
цих комах по-своєму.
Найменші зробили веселих сонечок із паперу, вихованці середньої групи прикрасили ними власноруч виготовлені брошки,
поробки й аксесуари для волосся, а старші пошили м’які іграшки.
До речі, окрім того, що діти вправно попрацювали руками,
вони ще й вірші вивчили про цю комаху та дізнались багато цікавого. Наприклад, те, що сонечка – дивовижні непосиди – щоб
врятувати врожай від ненажерливої попелиці, вони часто летять
за кілька кілометрів; у деяких видів на спинах – коми, тире, а то і
буква «М», є й такі, що вкриті химерним орнаментом; а яскраве
вбрання цій комашці для того, щоб її не чіпали, не кривдили.
До дитячої ековиставки додали свої вишиті роботи й жінки зі

Спілки майстрів Вишгорода. «Таким чином завдяки інтенсивній
роботі й теплому червоному кольору ми додали джерельній атмосфері тепла й зігрілися в ці досить прохолодні дні. Тож, якщо
надворі потеплішає – знайте: це ми постаралися», – напівжартома говорить Олена Ростиславівна. Вона охоче створює із буднів свята, які роблять усіх довкола добрішими й щасливішими.

Людина народжується для щастя

Сусіди
Алла СТУДЗИНСЬКА
28 квітня 1943 року вона з’явилася на
світ. У такий важкий час, у складний для
країни рік Маргарита Олабіна все ж народилася під щасливою зіркою. Хоча не
все було безхмарно в її житті…
Батька свого вона ніколи не бачила.
Він, військовий льотчик, загинув під час
бойового завдання десь у тилу ворога. Чи
літак збили, чи він упав у море… Ніхто
нічого не знав – увесь екіпаж пропав безвісти. У пам’ять про батька зберігся лише
жетон, який він залишив, відлітаючи у ворожий тил...
Голодні воєнні й повоєнні роки зробили своє – Маргарита росла кволою, хворобливою. Не встигала перехворіти на кір, як
підхоплювала скарлатину або запалення
легень. По півроку через це не ходила до
школи. Згадує: «До чотирнадцяти літ я на-

віть сміятися не вміла…»
Лікарі настійливо рекомендували змінити клімат, краще – на кримський. І мати,
рятуючи доньку, переїхала з трьома дітьми
ближче до Керчі. Там дівчина ніби на світ
народилася. З’явився рум’янець на щічках та й самі щічки, заблищали оченята,
а вуста розквітли усмішкою. Незабаром
вступила до залізнодорожного технікуму
на будівельне відділення. Отримала спеціальність, знайшла друзів…
Доля привела її до Вишгорода 37 років тому. Працювала старшим інженером
Тресту «Вишгородсільбуд». Відповідальної роботи було багато. Працівники Тресту споруджували будинки у Вишгороді,
приміщення кінотеатру «Мир», відомий
в Україні племптахозавод «Поліський».
У чоловічому колективі слово Маргарити
Олександрівни було твердим і впевненим. Її поважали за компетентність, за

«ТІНЬ». «Різні Люди»

Перезавантаження
Влас. інф.
ФОТО — Ольга ДУМАНСЬКА, спеціально для «Вишгорода»

Увечері 25 квітня велика зала Вишгородського Центру творчості
«Дивосвіт» була заповнена глядачами — і це так тішило тих, хто того
вечора хвилювався за лаштунками, адже для більшості артистів

Фестивалі

Вишгород

творчого об’єднання «Різні Люди» це була не тільки прем’єра
вистави, але й їхній власний театральний дебют.
Отже, прем’єра вистави «Тінь» відбулася при повній залі, бурхливих оплесках, вигуках «Браво!» — словом, це був справді успіх!
І це була саме прем’єра, попри те, що вперше виставу за мотивами однойменної п’єси Є. Шварца «Різні Люди» поставили три роки
тому. «Перезавантаження» було ініціативою самих акторів, і це підтримала режисер Олена Титаренко, адже казкова п’єса-памфлет,
написана у сорокові роки минулого століття, на жаль, актуальна і в
наш час. Сценарій переписали, режисерські ходи оновили, акторські роботи вдосконалили.
І свіжість нового прочитання п’єси (переклад та адаптація тексту О. Титаренко), і надзвичайно щиру гру акторів-аматорів (старша група творчого об’єднання «Різні Люди»), і сценографію та костюми (світло — К. Караваєва, декорації та реквізит — М. Бреяк,
костюмер — С. Матюк), і танцювальні дивертисменти (хореографія — П. Лук’яненко) — усе відмітили захоплені глядачі.
«Країна казкових ідіотів», показана «Різними Людьми» у виставі, викликала неабияку гаму почуттів. Усі замислювалися разом

справедливість і вимогливість.
Після аварії на Чорнобильській АЕС
«Вишгородсільбуд» розформували і М.
Олабіна перейшла до субпідрядної організації, що знаходилась у Києві. Працювала
начальником виробничо-технічного відділу.
Вийшовши на заслужений відпочинок,
не прагнула спокою, адже звикла весь час
бути у вирі подій. Вона й сьогодні – член
ветеранської організації міста, голова первинної організації ветеранів № 9 («Гора»),
староста хору «Ветеран», активна помічниця президента Благодійного фонду «Святої
Ольги». Встигає всюди із задоволенням. І
головне – залишається при цьому оптимістичною, впевненою в тому, що затрашній
день буде кращим і принесе тільки добро.
Це тому, що вона сама несе добро ближньому, легко піднімає настрій тим, хто поруч, і переконує кожного: людина народжується для щастя!

із головним героєм Хрістіаном-Теодором
(Павло Хімоніді) й тривожилися з появою
його Тіні (Андрій Харкевич), сміялися над колишніми «людожерами» П’єтро та Цезарем
Борджіа (Віталій Побережний, Артем Пилипенко), над Першим Міністром і Міністром
Фінансів (Анастасія Гудзь, Богдан Кирильчук), закохувалися й обурювалися з Принцесою та її Таємною Радницею (Дарія Гуцал,
Євгенія Булах), веселилися разом із Придворними Дамами (Олександра Булгакова,
Дарина Іванюк, Ксенія Пономаренко) та Сестрами Милосердя (Анна Полоса, Карина
Коцюба, Маргарита Товстуха), із цікавістю
спостерігали за ексцентричними Лікарем
(Іван Демидко) та Юлією-Джулі (Анастасія
Саїнчук), плакали разом із Аннунціатою
(Уляна Базуєва).
Тож «Різні Люди», як завжди, змусили і
замислитись, і розбурхали почуття — а це
головне, чого вони прагнуть. Наступну театральну зустріч призначено у травні. Чекаємо!

Всі призові місця — у «Дивосвіту»

ВРЦХТДЮМ «Дивосвіт»
ФОТО – архів «Дивосвіту», спеціально для «Вишгорода»

Вокальна студія «Візерунок» Вишгородського районного Центру художньої
творчості дітей, юнацтва та молоді «Дивосвіт» з успіхом взяла участь у ІХ Всеукраїнському фестивалі-конкурсі дитячої
творчості «Сонце за нас», що проходив у
Києві.
Всі композиції наших вокалістів оцінили
високими балами та запросили старшу групу
взяти участь у гала-концерті.
Ансамбль старшої групи студії отримав
І місце за композиції «Сумувала весна» та
«Колискова Україні».
Середня група, яка вперше брала участь
у конкурсі з піснями «Канікули» і «Дощик»,
отримала ІІ місце.
Дует В’ячеслав Тарасюк та Гліб Попов
отримав ІІІ місце за композиції «Сам собі країна» та «Надія є», а соліст В’ячеслав Тарасюк
став дипломантом конкурсу.
Фестиваль залишив у наших артистів та
їхнього керівника Тетяни Литвин справді чу-

дові спогади не тільки про свої нові перемоги.
Це був і новий досвід, і цікаве творче спілкування, і безліч талановитих учасників, і високопрофесійне суддівство. Конкурс проходив у
невимушеній атмосфері. Після виступів конкурсантів вимогливе журі давало рекомендації всім учасникам щодо покращення своїх
виконавських можливостей.
Звісно. ще одним яскравим спогадом
про фестиваль стало спілкування і фото на
згадку з відомими учасниками, тренерами
та продюсерами популярних телепроектів
«Х-фактор», «Україна має талант», які входили до складу журі.
Вітаємо наших «Візерунків» з перемогами, із вдалим дебютом та новими творчими
здобутками!
***
У V Міжнародному фестивалі-конкурсі мистецтв «ЗІРКАФЕСТ. Моя Україна»,
з успіхом взяли участь юні артисти Димерського відділення районного Центру
художньої творчості дітей, юнацтва та
молоді «Дивосвіт»: студія хореографічних
мініатюр «Пролісок» (керівник Олексан-

дра Нетикша) та вокальна студія
«Смайлик» (керівник Олена Ушакова).
«ЗІРКАФЕСТ» — це один із найбільших дитячих творчих проектів в
Україні, на який завжди збираються
безліч художніх колективів із різних
міст та областей нашої країни, аби
продемонструвати свої таланти у
вокальному та хореографічному
конкурсах. «Проліски» приїхали на
фестиваль майже повним складом,
взявши участь у всіх вікових категоріях хореографічного конкурсу.
Студію «Смайлик» представляла солістка Вікторія Любиш.
Усі димерські ДИВО-таланти повернулися
з фестивалю з найвищими нагородами.
Вікторія Любиш стала переможницею вокальному конкурсі, отримавши І місце у своїй
віковій категорії.
Кілька нагород привезла студія «Пролісок».
Молодша група за композицію «Мері
Поппінс» отримала найвищу відзнаку фести-

валю — ГРАН-ПРІ (у своїй віковій категорії).
Танець «Драйв по-українськи», в якому
задіяні різновікові групи колективу, отримав
І місце.
Композиції середньої групи «Ах, Одесса!»
та старшої — «Аве, Марія» також не залишились без нагород: вони здобули ІІ місця.
Вітаємо студію хореографічних мініатюр
«Пролісок», вокальну студію «Смайлик» та
їхніх керівників з новими творчими здобутками і перемогами! «Дивосвіт» пишається
вами! Так тримати!

Людина

Вишгород

Партизанський хліб

Діти війни

Віка ДУМАНСЬКА,
Школа журналістики ЦТ «Дивосвіт»
ФОТО — автор, спеціально для «Вишгорода»

Моя старенька бабця, вірніше прабабуся, Галина Йосипівна дуже бережливо ставиться до хліба. Як заходиш до неї додому
та приносиш гостинці і щось смачненьке,
то обов’язково — хліб (вона полюбляє
«український»). Бабуся першим завжди
бере в руки хліб і каже: «Хліб всьому голова» або «Хліб наш насущний». Вдихне
його духмяний запах, посміхнеться і очі її
починають світитися якимось особливим
світлом та добром.
Коли їй кажуть, що хліб став не таким
смачним, як раніше, — вона у відповідь: «Не

кажіть так, на хліб не можна
нарікати».
І починає: «Ось я тобі
розкажу, правнучко… Коли
мені було стільки, як тобі (12
років) — у наше село прийшли німці. Встановили свою
владу – жандармерію, а якраз жнива — в полі
колосяться жито та пшениця. Поліцаї почали
виганяти людей в поле жати збіжжя.
Можеш не можеш, а жити хочеться —
пішли працювати. Людей було небагато, одні
баби та старі, то й нас, дітей, залучали до роботи. Вже коли снопи сушилися на току, діди
ціпами, а ми палками їх молотили, потім провіювали від полови. Ця полова потрапляла в
очі та в ніс, а колючі остюки всюди залізали

29 квітня

під одяг.
Та ми ходили на тік, бо мали з цього вигоду. Мами пошили всім полотняні торбинки.
Ми наповнювали їх пшеницею, ховали в полові, а ввечері несли додому. Бригадир, що
був за наглядача, закривав очі на наші «витівки», бо розумів, що нам потрібно якось
вижити. Вдома ми просушували зерно на
печі, засипали в жорна, мололи його і мати
випікала нам хліб. Коли хата наповнювалася
ароматом свіжоспеченого хліба, то були найбільш щасливі години нашого життя.
Та одного разу на тік прийшли німецькі
наглядачі, двоє солдат із автоматами, торбинки наповнити і заховати ми не змогли.
А я мала, нетямуща – насипала пшениці за
пазуху, підперезала платтячко мотузкою і
збираюся йти додому. Коли ж солдати мене
зупиняють і питають, що у мене за пазухою.
І один ткнув автоматом у живіт, а зерно так

і посипалось по ногах. Німці як зарегочуть, а
я — в плач. Пожаліли малу, відпустили.
…Навкруги села був ліс, німці боялися
таких місць і не селилися в наших домівках.
І добре робили, бо ночами до нас заходили
партизани. Мама годувала їх у темряві, давала із собою напеченого хліба, фрукти, що
було — усім ділилася. Я заховаюся за дверима і все чую, про що говорять. Вони розповідали різні новини, де зараз проходить фронт,
хто наступає. Такі новини були дуже важливими для нас.
Коли партизани довго не приходили, то
матуся споряджала в дорогу мене, щоб я віднесла торбину з хлібом нашим родичам, які
жили на краю села під лісом, а ті вже передавали його партизанам.
Так що, доню, хліб не одну людину врятував від голоду і допоміг нам вижити в лиху
годину».

Влас. інф.

Дві «п’ятірки» Водоканалу

Дозвілля

Момот, заступник міського голови Ігор
Свистун, представники Вишгородської
міськради, Асоціації роботодавців Вишгородщини, міський Центр творчості «Джерело», оркестр «Водограй» і хоровий
колектив «Золотий вік» (до речі, керівник
ансамблю Тамара Шевченко та солістка
Надія Лупина – працівники підприємства)
вітали ювілярів і бажали плідної роботи.
А директор ВМКП «Водоканал» Георгій
Чебан частував усіх козацьким кулішем,
звареним власноруч у казані на 80 л.
Ті, хто перший раз потрапив на водопровідну насосну станцію, мали нагоду
познайомитися з роботою водозабору.
За якістю води в міській мережі Вишгород — серед лідерів України. Вишгородське міське комунальне підприємство
«Водоканал» обслуговує 54,8 км водопровідних і 75,4 км каналізаційних мереж
по місту, три каналізаційні насосні станції
(Центральна, Київська, Валки) та водо-

провідну насосну станцію на вул. Шкільній, 1-в.
Ми поцікавилися у Георгія Чебана і
перспективами розвитку та участі міського водопостачальника — відмінника
у державних програмах і міжнародних
грантах, доцільністю власних очисних
споруд, резервами підприємства — враховуючи стрімку забудову і зростання
кількості вишгородців, ці запитання були
не для галочки.
Георгій Васильович інформував, що
проектна потужність водозабору – 7 тис.
кубометрів. ВНС може подавати до міста
до 8 тис. куб. м води на добу.
Сьогодні середній обсяг піднятої із
артезіанських свердловин води – до 5
тис. куб. м/доба. Стоків відкачується,
відповідно, до 4,5-5 тис. кубометрів. Обсяги водопостачання за минулий 2016 рік
склали 1 млн 700 тис. кубометрів, водовідведення — 1 млн 300 тис. куб. м.

Відпочивайте з користю!

Ірина ЯКОВЕНКО, студентка 1 курсу
університету ім. Б. Грінченка
ФОТО – Альона ЄРЖИКЕВИЧ,
спеціально для «Вишгорода»

Вихідні – це проміжок часу, який необхідно проводити з
користю, щоб перепочити та з новими силами підкорювати
навчання або професійні вершини. Одним із ліпших методів
відпочинку є мандрівка. Можливо, два дні буде замало, аби
пізнати незнайоме місце, але вочевидь вдосталь для культурної подорожі.
Саме розташування нашого Вишгорода неподалік Києва
дає змогу відвідувати одні з кращих виставок у галереях і творчих центрах. Нещодавно, шукаючи на мапі столиці України цікаві місця, натрапила на галерею «Brucie Collections». «Вона була
заснована у 2008 році. Спеціалізується виключно на фотографіях. Тут представлені роботи кращих майстрів сучасного світового фотомистецтва», – повідомляють її засновники в Інтернеті.
Зацікавившись, я не забарилась відвідати галерею. Тут саме
функціонувала персональна виставка молодої української фо-

Лист у номер

Де ж правда?..

Володимир ПИРОЖЕНКО
Біда, біль та скрута змушують звернутися до громади
і розповісти гірку історію нашої родини. Все почалося у
2011-му році, коли моя майбутня дружина отримала спадок від свого дідуся. Сума була солідною, тож постало
питання — як правильно скористатися коштами. Розпорядитися так, щоб нашій майбутній родині та діткам, про
яких ми тоді мріяли, ці гроші були на користь.
Нашу увагу привабив місцевий бізнесмен, в якого у
Вишгороді була добра та порядна репутація. Було вирішено
вкласти 150 000 гривень у його бізнес, при посередництві нашого спільного друга, який також був чудової думки про цю
людину. Як показали подальші події, добра репутація та чесність були лише роллю, яку грав Микола Іванович Т., якого
всі добре знають по виборах.
Тож, використовуючи нашу довіру, він узяв у нашої родини в позику ще 39 500 доларів, які ми отримали від продажу
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Спілчани «Онкочорнобиля»
відзначили ювілей

Знакова дата

(Початок на стор. 1)
Технік виробничо-технічного відділу
Варвара Гаврилівна Шмуговська працює
з 1981-го. Заступник директора з виробництва Олександр Якович Сорокін у
«Водоканалі» з 1982-го. Водій Олександр
Васильович Крюков беззмінно керує аварійною спецавтівкою із 1986-го.
Провідний бухгалтер фінансово-економічного відділу Олена Іванівна Ленок
три десятиліття опікується матеріальною
частиною підприємства. Наталя Олексіївна Палій прийшла на посаду секретаря
у 1986-му – і вже близько 15 років є надійним помічником директора: референт
завжди все знає, акумулює і координує.
Вишгородський «Водоканал» розпочав день свого 55-річчя літургією в
церкві свв. Бориса і Гліба (приурочено до
свята ікони «Живоносне джерело»), а потім зустрічав друзів на території ВНС на
вул. Шкільній. Мер Вишгорода Олексій

2017 року

тохудожниці Юлії Вебер, яка вже
більше 10 років професійно займається цим мистецтвом. Її роботи демонструють непересічний
талант та характеризують авторку
як прискіпливого фотографа, що
звертає увагу на непомітні на перший погляд деталі.
Ось «Собака в Парижі» (здається, вона говорить з офіціантом), «Вечір у Венеції» (двоє дітлахів пізнають щось нове, захоплено
читаючи книгу), серія знімків «Кольори Бурано» (це містечко у
Венеції, де фасади будинків зачаровують насиченістю кольорів,
що й демонструє фотограф у стилі мінімалізму) та ряд інших робіт, де грають світло й тінь. Вони справили на мене неймовірне
враження!..
Тому раджу читачам «Вишгорода» теж здійснити мандрівки до світу мистецтва. Це буде активний і духовний відпочинок,
який не вимагає багато часу і коштів.
однокімнатної квартири. Хотіли збільшити житлову площу,
щоб діткам було де зростати, тому вклали гроші, аби заробити на дво- чи трикімнатну. І з того часу власного житла моя
родина не має. Нашому сину вже два з половиною рочки,
дружина на сьомому місяці вагітності, а гроші нам так і не повернули. Хоча мали це зробити ще 24 листопада 2013 року.
Більше того, нам почали погрожувати, звинувачувати у шахрайстві і просто знущатися.
Зараз ми з малолітнім сином та вагітною дружиною проживаємо у квартирі батьків, де окрім нас мешкають моя мама,
сестра, доросла донька сестри, і всі — на 54-х квадратних
метрах. У той час, цей громадянин має власне житло, авто,
ломбарди, землю та інші статки.
Вже четвертий рік ми намагаємося повернути гроші нашої родини, наших дітей. Звертаємося до всіх небайдужих
громадян з проханням про допомогу у вирішенні нашого
скрутного та болючого питання.
Від редакції. Нагадуємо, що погляди редакції не завжди
збігаються з думкою дописувачів. Відповідальність за достовірність даних несе автор публікації. Матеріал опублікований
на платній основі.

Благодійність

26 квітня відбулося урочисте засідання членів Громадської
благодійної спілки «Онкочорнобиль» з нагоди 20-річчя створення цієї організації.
Присутніх ліквідаторів, постраждалих від аварії тепло привітав голова районної ради Ростислав Кириченко. За активну громадянську позицію вручив подяку міського голови його радник
Володимир Малишев. Вишгородці також відзначили вагомий
внесок в підтримці спілки присутнього депутата Київської обласної ради Романа Буковського. З нагоди ювілею голова спілки Віктор Лук’яненко вручив членам організації пам’ятні знаки.
Не забули спілчани і про своїх відсутніх хворих товаришів.
Їм напередодні були розвезені продуктові набори. Ювілейна
зустріч завершилася святковим обідом.

Алкоголь та органи дихання
Віталій НЕДАШКІВСЬКИЙ,
районний лікар-нарколог

Термометр

Про шкоду алкоголю на мозок та органи травлення добре відомо.
А от про дію алкоголю на дихання знають не всі. Тим
часом, особи, які зловживають спиртними напоями, в 3-4
рази частіше хворіють на різні недуги органів дихання, в
тому числі і на сухоти та рак.
Алкоголь викликає атрофічний фарингіт і ларингіт. Голос
стає грубим, хриплим, зі своєрідним тембром, так званим «пропойним басом».
Хоча після прийняття алкоголю дихання частішає та поглиблюється, до організму надходить недостатньо кисню, оскільки
спиртні напої діють наркотично, різко уповільнюючи і зменшуючи обсяг повітря, що поступає.
Алкоголь звужує просвіт у кровоносних судинах, що живлять тканини органів дихання. Пізніше в них розростається сполучна тканина, і просвіт поступово закривається, втрачається
здатність живити тканини дихальної системи.
Дихальні шляхи здорової людини вкриті слизовою оболонкою, клітини якої мають війки, а трахея і бронхи всипані миготливим епітелієм, що дозволяє заштовхувати пил із мікробами і
виводити їх назовні. Слиз, який знаходиться в дихальних шляхах, містить білі кров’яні тільця (лейкоцити) та інші речовини,
що згубно діють на мікроби. Цей бар’єр швидко руйнується під
впливом алкоголю, і хвороботворні мікроби вільно проникають
в організм.
Близько 10% прийнятого алкоголю видаляється з організму
через легені. Тому дрібні легеневі альвеоли з часом втрачають
свою еластичність, заміщаються грубою рубцевою тканиною і
розширюються. В порожнинах, що утворюються, скупчуються
слиз і мокрота, що призводить до хронічних поразок бронхів
і легенів.
Із 100 алкоголіків бронхіт і трахеобронхіт діагностовано у
54, емфізема легенів — у 47, пневмосклероз — у 39, що значно
більше, ніж у інших групах. Від запалення легенів помирає 7%
непитущих проти 66% алкоголіків.
Лікування часто малоефективне і не перешкоджає переходу, скажімо, гострої пневмонії в її хронічну форму і в пневмосклероз (ущільнення легеневої тканини) навіть у молодих
алкоголіків.
Алкоголіки хворіють на сухоту в 16 разів частіше, ніж решта населення. На думку лікарів-фтизіатрів Франції, туберкульоз не може бути ліквідований, поки не вирішиться проблема
алкоголізму. 70% чоловіків, що лікуються від туберкульозу в
госпіталях і санаторіях Франції, — алкоголіки, які становлять
велику епідеміологічну небезпеку для оточуючих, бо часто не
дотримуються запобіжних заходів.
Алкоголіки безпечно ставляться до свого здоров’я. Вони не
звертають уваги на прояв тієї чи іншої недуги. А туберкульоз
тим і підступний, що маскується під інші захворювання, в першу
чергу — простудні. Ось чому при безпричинній стомлюваності,
загальному нездужанні, втраті ваги, підвищенні температури
тіла ввечері до 37,0-37,3 необхідно негайно відвідати лікаря. Із
цих незначних на перший погляд симптомів дуже часто починається важке захворювання легенів.
Особливо небезпечний алкоголь у тандемі з тютюном. Про
це я розповім у наступній статті.
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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 Т Р А ВНЯ 2 017 Р ОКУ
КАНАЛ 1+1
7:05 Х/ф «Кирило i
Мефодiй»
08:45 Комедiя «Iнструкцiї
не додаються»
11:00 Мелодрама
«Попелюшка з Райського
острова»
12:35 Мелодрама
«Кохання неждане
надiйде»
16:20 Х/ф «Екiпаж»
19:30 ТСН
20:15 Бойовик «Люди Iкс.
Початок. Росомаха»
22:15 Бойовик «Вiйна
Богiв»
00:15 Комедiя «Закони
привабливостi»
UA:ПЕРШИЙ
7:05 Концерт «Українцям
- українське»
09:00 Циркове водновогняне шоу
10:40 За крок до
Євробачення
11:25, 22:25 Д/с «Легенди
тофу»
11:50 Х/ф «Насмiшка»
15:10 Фольк-music

16:25 КЛIП учасника
Євробачення-2017
16:35 Х/ф «Вiкторiя i
Альберт»
20:10 Чемпiонат України з
перетягування канату
21:00 Новини
21:30 Д/с «Мисливцi за
нацистами»
23:35 Вiд першої особи
00:00 Концерт Мiли Нiтiч
ТРК «УКРАїНА»
6:00, 06:50 Зiрковий шлях
08:50 Х/ф «Стережися
автомобiля»
10:45 Х/ф «Волошки для
Василини»
12:40, 15:20 Т/с «Поки
живу, люблю»
15:00, 19:00 Сьогоднi
16:45, 19:50 Т/с «Тест на
любов»
21:00 Т/с «Я дарую тобi
щастя»
23:45 Х/ф «Зелена миля»
ТОНіС
6:15 Х/ф «Серця 4-х»
09:50 Життя в цифрi
10:50 Завтра-сьогоднi

15:00 Баскетбол.
Суперлiга. Фiнал.
«Будiвельник» (Київ) «Хiмiк» (Южне)
17:00 Концерт Тараса
Петриненка «Бути!»
18:20 «Вiдлуння»
19:00 «Р. Нахапетов: вiд
П’ятихаток до Голлiвуду»
20:00 ТОП-10: таємницi i
загадки
21:00 Леонiд Кравчук про час i про себе
22:05 Х/ф «Котися!»
00:10 «Нiч чорних
краваток»
ТЕТ
7:10 М/с «Лис Микита»
07:25 М/с «Шаленi
кролики. Вторгнення»
07:40 М/ф «Як у нашого
Омелечка невеличка
сiмеєчка»
08:00 Мультмiкс
09:40 М/с «Дорамандрiвниця»
10:10 М/с «Клуб Вiнкс:
Школа чарiвниць»
11:00 Рятiвники
17:40 Одного разу пiд

Полтавою
19:55 Готель Галiцiя
22:00 Одного разу в Одесi
00:00 Розсмiши комiка
СТБ
6:45, 16:00 «Все буде
добре!»
08:45, 18:30 «За живе!»
10:05 Х/ф «Термiново,
шукаю чоловiка»
12:05 Х/ф «Два береги»
13:40 «Битва
екстрасенсiв 13»
18:00, 22:00 «ВiкнаНовини»
20:00, 22:35 «Слiдство
ведуть екстрасенси»
23:35 «Давай поговоримо
про секс 3»
НТН
8:30, 19:15 Т/с «Кулагiн та
партнери»
10:30, 17:50 Т/с
«Детективи»
12:00, 21:30 Т/с «CSI:
Нью-Йорк - 8»
14:00 Т/с «Елементарно»
- 2»
15:55 Т/с «Батькiвщина»

23:50 Т/с «Королi втечi»
НОВИЙ КАНАЛ
6:45 М/с «Iсторiї Тома i
Джеррi»
07:39 Kids Time
07:40 М/ф «Переполох в
Гiмалаях»
09:10 М/ф «Гладiатори
Рима»
11:00 Х/ф «Мабуть, боги
з’їхали з глузду»
13:15 Х/ф «Лара Крофт:
Розкрадачка гробниць»
15:15 Х/ф «Лара Крофт:
Колиска життя»
17:30 М/ф «Три богатирi
та Шамаханська цариця»
19:00 Ревiзор Магазини
21:00 Таємний агент
22:20 Таємний агент.
Пост-шоу
00:10 Суперiнтуїцiя
МЕГА
6:00 Бандитська
Одеса
07:20 Мiстична
Україна
08:10 Вирiшальнi битви 2
свiтової

10:00, 23:50 Анатомiя
бою
11:00, 21:00 Таємницi
автокатастроф
13:00 Загадки планети
14:00 Африка: хижий свiт
17:00 Далеко i ще далi
18:50 Iгри розуму
00:50 Прихована
реальнiсть
ТРК «КИїВ»
8:00 «Ранок по-київськи»
10:30 «Київ музика»
14:00 «Природа сьогоднi»
15:00 Х/ф «Смак
романтики»
16:30 «Українська пiсня
року»
18:10 «1000 днiв для
планети»
19:00 «Концерт
О.Єгорова «Легенда
повертається»
21:00, 23:00 «СТН»
21:25 Х/ф «Перший день»
22:55 «Українська
Нацiональна Лотерея»
00:35 Х/ф «Штиль»
K1

6:25 «TOP SHOP»
07:25 «Мультфiльми»
10:00 «Розсмiши комiка»
10:55 «Файна Юкрайна»
12:20 «Орел i Решка.
Шопiнг 2016»
15:05 «Орел i Решка.
Ювiлейний сезон»
18:00 «Звана вечеря»
19:00 «Орел i Решка.
Невидане»
21:00 Х/ф «Шалено
закоханий»
23:00 Х/ф «Блеф»
ІНТЕР
6:20 «Слiдство вели... з Л.
Каневським»
07:50, 20:00 «Подробицi»
08:20 «Готуємо разом»
09:10 «Орел i Решка»
Краще
10:10 «Давай
одружимося»
12:00 Х/ф «Її серце»
13:50 Концерт «Весна на
Зарiчнiй вулицi»
16:00 «Жди меня»
18:00 «Стосується
кожного»
20:30 Т/с «Спокуса»

22:30 Т/с «Одного разу в
Ростовi»
00:15 Т/с «Головний
калiбр»
ICTV
7:10 Надзвичайнi новини.
Пiдсумки
08:05 Х/ф «Флот
МакХейла»
10:05 Х/ф «Агент Джонi
Iнглiш»
11:45, 13:15 Х/ф
«Агент Джонi Iнглiш-2.
Перезавантаження»
12:45 Факти. День
14:00 Х/ф «Смертельнi
перегони»
15:55 Х/ф
«Трансформери-2.
Помста полеглих»
18:45 Факти. Вечiр
19:20 Надзвичайнi
новини
20:05 Х/ф
«Трансформери-3»
22:55 Х/ф «Смертельнi
перегони-2»
5 КАНАЛ
6:45, 18:45 Мiсцевий час

07:00, 07:30, 08:00, 08:30,
09:00, 10:00, 11:00, 12:00,
13:00, 14:00, 15:00, 16:00,
17:00, 18:00, 19:00, 22:00,
23:00 Час новин
07:10, 08:10, 21:25 Час
бiзнесу
07:35 Фiнансовий
тиждень
07:50 Афiша
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 «Нове
Шалене вiдео поукраїнськи»
11:05 Х/ф «Пригоди
Посейдона»
14:15 Х/ф «Загнаний»
16:00 Т/с «Одинак»
23:00, 00:00 «Вiн, Вона i
телевiзор»

ВI В ТО Р О К , 2 Т Р А ВНЯ 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 «Мiняю жiнку - 11»
12:20 Комедiя «1+1»
14:40 Бойовик «Люди Iкс.
Початок. Росомаха»
17:10 Т/с «Величне
столiття. Роксолана»
20:15 Бойовик «Люди Iкс:
Перший клас»
22:40 Бойовик «Люди Iкс»
UA:ПЕРШИЙ
6:15, 08:45 Свiт он лайн
09:00 Чоловiчий клуб.
Кубок України з фрiфайту
10:40 За крок до
Євробачення
11:55, 17:30
КЛIП учасника
Євробачення-2017
12:05 Х/ф «Цiна солi»
14:00 Д/ф «Бiй за гору
Макiвка» (ч. 2)
15:10 Телевистава «Двi
сiм’ї»

17:40 Х/ф «Дитячий
секрет»
19:30 Д/ф «Одеська
трагедiя: кривавий слiд
«Русской войны»
21:00 Новини
21:30 Д/с «Мисливцi за
нацистами»
22:55 Вiчне
00:00 Концерт «Шлягер
року»
ТРК «УКРАїНА»
7:00, 15:00, 19:00
Сьогоднi
07:50 Зiрковий шлях
09:15 Х/ф «Небесний
тихохiд»
11:00 Х/ф «Жила-була
любов»
12:50, 15:20 Т/с «Тест на
любов»
16:45, 19:50 Т/с «Свiй
чужий син»
21:00 Т/с «Я дарую тобi
щастя»
23:45 Т/с «Закон i
порядок: Злочиннi
намiри»
ТОНіС

6:10 Х/ф «Свiтлий шлях»
09:50 «Будьте здоровi!»
10:40 «Цивiлiзацiя
Incognita»
10:55 Teen-клуб
11:50 «Соцiальний
статус»
14:05, 23:05 ТОП-10:
таємницi i загадки
15:10 Х/ф «Котися!»
17:15 «Герої спортивного
року-2016»
20:00 «Азбука життя
Миколи Сивого»
21:20 Прощальний
концерт М. Поплавського
00:10 «Нiч чорних
краваток»
ТЕТ
6:50 Байдикiвка
07:10 М/с «Лис Микита»
07:25 М/с «Шаленi
кролики. Вторгнення»
07:40 М/ф «Черевички»
08:00 Мультмiкс
09:40 М/с «Дорамандрiвниця»
10:10 М/с «Клуб Вiнкс:
Школа чарiвниць»
11:00 Рятiвники

17:40 Одного разу пiд
Полтавою
19:55 Готель Галiцiя
22:00 Одного разу в Одесi
00:00 Розсмiши комiка
СТБ
08:25, 18:30 «За живе!»
09:55 «Все буде смачно!»
11:50 «МастерШеф - 4»
18:00, 22:00 «ВiкнаНовини»
20:00, 22:45 «МастерШеф
Дiти - 2»
23:10 Т/с «Коли ми
вдома»
НТН
7:10 Х/ф «Кухарка»
08:30, 19:15 Т/с «Кулагiн
та партнери»
11:05, 17:50 Т/с
«Детективи»
12:40, 21:30 Т/с «CSI:
Нью-Йорк - 8»
14:25 Т/с «Елементарно
- 2»
16:00 Т/с «Батькiвщина
- 2»
23:50 Т/с «Королi втечi»

НОВИЙ КАНАЛ
6:55 М/с «Iсторiї Тома i
Джеррi»
08:10 Х/ф «Хто б казав»
10:00 Х/ф «Хто б казав 2»
11:40 Х/ф «Великий
татко»
13:30 Х/ф «Черговий
тато»
15:20 Х/ф «Черговий
тато: Лiтнiй табiр»
17:00, 19:00 Серця трьох
21:00 Київ вдень та вночi
22:00 Х/ф «Назад на
Землю»
23:45 Х/ф «Ласкаво
запрошуємо в
Зомбiленд»
МЕГА
6:00 Бандитський Київ
07:20 Мiстична Україна
08:10 Вирiшальнi битви 2
свiтової
10:00, 23:50 Анатомiя
бою
11:00, 18:50 Iгри розуму
13:00 Загадки планети
14:00 Африка: хижий свiт
17:00 Далеко i ще далi
21:00 Таємницi

автокатастроф
00:50 Теорiя змови
ТРК «КИїВ»
8:00 «Ранок по-київськи»
10:30 «Київ музика»
11:00, 23:20
«Телемаркет»
14:00 «Герої спортивного
року»
16:15 «Україна М.
Поплавського»
16:40 «Життєвi iсторiї»
17:10, 00:35 Х/ф «Наш
дiм»
18:45 Концерт Павла
Зiброва
20:30 «Київськi iсторiї»
21:00, 23:00 «СТН»
21:25 Х/ф «Робити
все iнакше: iсторiя
пенiцилiну»
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»
14:20 «Орел i Решка.
Невидане»
16:20, 23:00 Т/с «Доктор
Хаус»
18:00 «Звана вечеря»
19:00 «Орел i Решка.
Курортний сезон»
20:00 «Орел i Решка.
Незвiдана Європа»
21:00 «Орел i Решка.
Ювiлейний сезон»
22:00 «КВН на БIС»
ІНТЕР
6:20, 13:50 «Слiдство
вели... з Л. Каневським»
07:50, 20:00 «Подробицi»
08:20 «Готуємо разом»
09:10 «Орел i Решка»
Краще
10:10 «Давай
одружимося»
12:00, 20:30 Т/с
«Спокуса»
16:15, 17:10 «Речдок»
18:00 «Стосується
кожного»
22:30 Т/с «Одного разу в
Ростовi»
00:15 Т/с «Головний

калiбр»
ICTV
6:30 Ранок у великому
мiстi
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:20 Надзвичайнi
новини
10:00 Х/ф «Флот
МакХейла»
12:00, 13:15 Х/ф «Агент
Джонi Iнглiш»
12:45 Факти. День
14:00 Х/ф «Агент
Джонi Iнглiш-2.
Перезавантаження»
15:50 Х/ф
«Трансформери-3»
18:45 Факти. Вечiр
20:05 Х/ф
«Трансформери-4. Час
вимирання»
23:20 Х/ф «Смертельнi
перегони-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, 21:00,

22:00, 23:00 Час новин
07:10, 08:10, 21:25 Час
бiзнесу
07:50 Будiвельний
стандарт
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 «Нове Шалене
вiдео по-українськи»
08:55 Х/ф «Агент Кодi
Бенкс»
10:50 Х/ф «Агент
Кодi Бенкс 2. Пункт
призначення - Лондон»
12:35 Х/ф «Помста
безоднi»
14:15 Х/ф «Абсолютний
нуль»
16:00 Т/с «Одинак»
23:00, 00:00 «Вiн, Вона i
телевiзор»

С Е Р Е ДА , 3 Т Р А ВНЯ 2017 Р ОК У
КАНАЛ 1+1
6:00, 07:00, 08:00, 09:00,
12:00, 16:45, 19:30 ТСН
06:45, 07:10, 08:10, 09:10
«Снiданок з 1+1»
09:30 «Чотири весiлля - 2»
10:50 «Мiняю жiнку - 11»
12:20 Бойовик «Люди Iкс»
14:10 Бойовик «Люди Iкс:
Перший клас»
17:10 Т/с «Величне
столiття. Роксолана»
20:15 Бойовик «Люди
Iкс - 2»
22:40 Х/ф «Едвард Рукиножицi»
UA:ПЕРШИЙ
6:00, 07:00, 08:00, 21:00
Новини
09:00 Чоловiчий клуб.
Кубок України з фрiфайту
10:15, 17:40
КЛIП учасника
Євробачення-2017
10:25 За крок до
Євробачення
11:50 Щоденник
Євробачення
12:05 Х/ф «Цiна солi»
14:00 Д/ф «Українська
революцiя»

15:10 Надвечiр’я. Долi
17:50 Х/ф «Скарби Трої»
19:40 Перша шпальта
20:40 Щоденник ПКЄ2017
21:30 Д/с «Мисливцi за
нацистами»
22:55 Вiчне
23:00, 00:00 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 «Я дарую тобi
щастя»
23:30 Т/с «Закон i
порядок: Злочиннi
намiри»
ТОНіС
6:05, 14:05 «Формула
Пруста. Микола Сивий»
06:50, 22:00 DW-

Вiзерунок дня
07:00, 18:00 «Алло,
лiкарю!»
10:50 «Моднi iсторiї з
Оксаною Новицькою»
12:05 «Зимою i лiтом
мандруємо свiтом»
15:00 Rock Time з П.
Полтарєвим
16:05 Ювiлейний концерт
дуету «Свiтязь»
19:05 В гостях у Д.
Гордона. М. Саакашвiлi
20:15, 22:20 ТОП-10:
таємницi i загадки
21:30 Глобал-3000
23:50 «Натхнення»
00:00 «Нiч чорних
краваток»
ТЕТ
6:50 Байдикiвка
07:10 М/с «Лис Микита»
07:25 М/с «Шаленi
кролики. Вторгнення»
07:40 М/ф «Братик
кролик та братик лис»
08:00 Мультмiкс
09:40 М/с «Дорамандрiвниця»
11:00 Х/ф «Бiляночка та
Розочка»
12:10, 18:50 Панянка-

селянка
13:15, 19:55 Готель
Галiцiя
14:20 Т/с «Домашнiй
арешт»
16:40 Казки У Кiно
17:45 Одного разу пiд
Полтавою
21:00 Танька i Володька
22:00 Країна У
23:00 Розсмiши комiка
СТБ
8:50, 18:30 «За живе!»
09:40 Х/ф «Дiамантова
рука»
11:40 «МастерШеф - 4»
16:00 «Все буде добре!»
18:00, 22:00 «ВiкнаНовини»
20:00, 22:45 «МастерШеф
Дiти - 2»
23:20 Т/с «Коли ми
вдома»
00:50 «Слiдство ведуть
екстрасенси»
НТН
8:10, 19:30 Т/с «Кулагiн та
партнери»
10:45, 17:25 Т/с
«Детективи»
12:20, 21:30 Т/с «CSI:

Нью-Йорк - 8»
14:05 Т/с «Елементарно
- 2»
15:45 Т/с «Батькiвщина
- 2»
19:00, 23:15 «Свiдок»
23:45 Т/с «Королi втечi»
НОВИЙ КАНАЛ
06:40 М/с «Сiмейка
Крудс»
07:00 М/с «Iсторiї Тома i
Джеррi»
07:55 Т/с «Друзi»
10:40 Т/с «Щасливi
разом»
16:00, 19:00 Вiд пацанки
до панянки
18:00 Абзац
21:00 Київ вдень та вночi
22:00 Х/ф «Чоловiк за
викликом 2»
23:50 Х/ф «Назад на
Землю»
МЕГА
6:00 Бандитська Одеса
08:10, 12:30 Правила
життя
09:00 Правда життя
10:00, 21:40 Мистецтво
виживання
10:50, 17:10 Мисливець

та жертва
11:40 Африка: хижий свiт
13:20 Мiстична Україна
14:20 Прихована
реальнiсть
15:20, 23:40 Вирiшальнi
битви 2 свiтової
16:20, 20:50 Скарби зi
сховищ
18:00, 22:40 Загадки
планети
19:00 Легенди карного
розшуку
19:50 Далеко i ще далi
00:30 Україна: забута
iсторiя
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 «1000 днiв
для планети»
14:00, 15:10 «Громадська
приймальня»
16:00, 21:25 Т/с
«Королева пiвдня»
17:10 «Жива природа»
17:20 «У центрi уваги»
19:20, 22:15 «Столиця»
20:20 «Ситуацiя»
20:30 «Якiсне життя»

22:55 «Українська
Нацiональна Лотерея»
K1
10:00 «Розсмiши комiка»
11:00 «Файна Юкрайна»
12:25 «Орел i Решка.
Шопiнг»
14:20, 20:00 «Орел
i Решка. Незвiдана
Європа»
15:20, 21:00 «Орел i
Решка. Ювiлейний сезон»
16:20, 23:00 Т/с «Доктор
Хаус»
18:00 «Звана вечеря»
19:00 «Орел i Решка.
Курортний сезон»
22:00 «КВН на БIС»
00:45 Т/с «Ти - моє життя»
ІНТЕР
6:20, 13:50 «Слiдство
вели... з Л. Каневським»
07:50, 20:00 «Подробицi»
08:20 «Готуємо разом»
09:10 «Орел i Решка»
Краще
10:10 «Давай
одружимося»
12:00, 20:30 Т/с
«Спокуса»
16:15, 17:10 «Речдок»

18:00 «Стосується
кожного»
22:30 Т/с «Одного разу в
Ростовi»
00:15 Т/с «Головний
калiбр»
ICTV
6:30 Ранок у великому
мiстi
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:20 Надзвичайнi
новини
10:10 Громадянська
оборона
12:00, 20:20 Секретний
фронт
12:45, 15:45 Факти. День
13:20 Х/ф «Смертельнi
перегони-3»
15:05, 16:10 Х/ф
«Трансформери-4. Час
вимирання»
18:45, 21:05 Факти. Вечiр
21:25 Т/с «Пес-2»
22:25 Х/ф «Скажений
Макс»
5 КАНАЛ
6:00, 21:40 Час-Time
06:45, 18:45 Мiсцевий час
06:55 Ранок iз Бiблiєю
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
08:00, 13:20 «Нове
Шалене вiдео поукраїнськи»
09:00 Т/с «Одинак»
15:30 Т/с «Загублений
свiт»
17:05 Т/с «Перевiзник 2»
18:00 «Цiлком таємно»
18:30 «Спецкор»
19:00 «ДжеДАI»
19:20, 20:15 Т/с
«Схватка»
21:00 Х/ф «Справжнє
правосуддя 2: Вiдплата»
22:45, 23:45 «Вiн, Вона i
телевiзор»

Ч Е ТВ Е Р , 4 Т Р А ВНЯ 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 - 3»
10:50 «Мiняю жiнку - 11»
12:20 Х/ф «Едвард Рукиножицi»
14:10 Бойовик «Люди
Iкс - 2»
17:10 Т/с «Величне
столiття. Роксолана»
20:15 Бойовик «Люди Iкс 3: Останнiй контакт»
22:15 Бойовик «Петля
часу»
UA:ПЕРШИЙ
6:00, 07:00, 08:00, 21:00
Новини
09:00 Чоловiчий клуб.
Кубок України з фрiфайту
10:30 За крок до
Євробачення
11:50 КЛIП учасника
Євробачення-2017
12:00 Х/ф «Потаємнi
мiсця»
13:50 Д/ф «Командарм»
15:10 Надвечiр’я. Долi
16:10 А. Матвiйчук.

«Полустанок любовi»
17:45 Х/ф «Скарби Трої»
19:35 Д/ф «Нульовий
рубiж»
20:40 Щоденник ПКЄ2017
22:55 Вiчне
23:00, 00:00 Пiдсумки
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 «Я дарую тобi
щастя»
23:30 Т/с «Закон i
порядок: Злочиннi
намiри»
ТОНіС
6:15, 14:10 «Формула
Пруста. А. Демиденко»

07:00 «Алло, лiкарю!»
11:50 «Соцiальний
статус»
15:00 Rock Time з П.
Полтарєвим
16:00 Ювiлейний концерт
дуету «Свiтязь»
17:00 Перша сумська: 25
рокiв лiдерства
17:45 «Ландшафтнi iгри»
18:00 Баскетбол.
Суперлiга. Фiнал. «Хiмiк»
(Южне) - «Будiвельник»
(Київ)
20:00 ТОП-10: таємницi i
загадки
21:20 «Вiдлуння»
22:10 Дикi тварини
23:05 Повiтрянi воїни
ТЕТ
7:10 М/с «Лис Микита»
07:25 М/с «Шаленi
кролики. Вторгнення»
07:40 М/ф «Капiтошка»
09:40 М/с «Дорамандрiвниця»
10:10 М/с «Клуб Вiнкс:
Школа чарiвниць»
11:00 Х/ф «Гензель i
Гретель»
12:10, 18:50 Панянкаселянка

13:15, 19:55 Готель
Галiцiя
14:20 Т/с «Домашнiй
арешт»
16:40Казки У Кiно
17:45 Одного разу пiд
Полтавою
21:00 Танька i Володька
22:00 Країна У
23:00 Розсмiши комiка
СТБ
6:50, 16:00 «Все буде
добре!»
08:50 «Все буде смачно!»
11:05, 18:30 «За живе!»
12:35 «МастерШеф - 4»
18:00, 22:00 «ВiкнаНовини»
20:00, 22:45 «Я
соромлюсь свого тiла 4»
00:00 «Один за всiх»
НТН
7:25 Х/ф «Пострiл у
спину»
09:10, 19:30 Т/с «Кулагiн
та партнери»
10:55, 17:25 Т/с
«Детективи»
12:20, 21:30 Т/с «CSI:
Нью-Йорк - 8»
14:00 Т/с «Елементарно

- 2»
15:35 Т/с «Батькiвщина
- 2»
19:00, 23:15 «Свiдок»
23:45 Т/с «Королi втечi»
НОВИЙ КАНАЛ
6:35, 07:55 Kids Time
06:40 М/с «Сiмейка
Крудс»
07:00 М/с «Iсторiї Тома i
Джеррi»
08:00 Т/с «Друзi»
10:40 Т/с «Щасливi
разом»
16:00, 19:00 Хто зверху?
18:00 Абзац
21:00 Київ вдень та вночi
22:00 Х/ф «Тварина»
23:40 Х/ф «Мабуть, боги
з’їхали з глузду»
МЕГА
6:00 Бандитський Київ
08:10, 12:30 Правила
життя
09:00 Правда життя
10:00, 21:40 Мистецтво
виживання
10:50, 17:10 Мисливець
та жертва
13:20 Мiстична Україна
14:20 Чорна пiхота

15:20, 23:40 Вирiшальнi
битви 2 свiтової
16:20, 20:50 Скарби зi
сховищ
18:00, 22:40 Загадки
планети
19:00 Легенди карного
розшуку
19:50 Далеко i ще далi
00:30 Вiйна всерединi нас
ТРК «КИїВ»
7:00 «Ранок по-київськи»
09:30 «Київ музика»
10:00, 23:20
«Телемаркет»
13:00, 15:00, 17:00, 19:00,
21:00, 23:00 «СТН»
13:10, 18:10 «1000 днiв
для планети»
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»
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.
Курортний сезон»
22:00 «КВН на БIС»
ІНТЕР
6:20, 13:50 «Слiдство
вели... з Л. Каневським»
07:50, 20:00 «Подробицi»
08:20 «Готуємо разом»
09:10 «Орел i Решка»
Краще
10:10 «Давай
одружимося»
12:00, 20:30 Т/с
«Спокуса»
16:15, 17:10 «Речдок»
18:00 «Стосується
кожного»
22:30 Т/с «Одного разу в

Ростовi»
00:15 Т/с «Головний
калiбр»
ICTV
6:30 Ранок у великому
мiстi
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:20 Надзвичайнi
новини
10:10 Секретний фронт
11:15, 13:20 Х/ф
«Скажений Макс»
12:45, 15:45 Факти. День
13:35, 16:10 Т/с «Нiконов
i Ко»
17:40, 21:25 Т/с «Пес-2»
18:45, 21:05 Факти. Вечiр
20:20 Iнсайдер
22:25 Х/ф «Скажений
Макс-2. Воїн
дороги»
00:25 Т/с «Лас-Вегас»
5 КАНАЛ
6:00, 21:40 Час-Time
06:45, 18:45 Мiсцевий час
06:55 Ранок iз Бiблiєю
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
07:50 Мотор
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
6:00 Мультфiльми
08:00, 18:30 «Спецкор»
08:30, 19:00 «ДжеДАI»
09:00 «Територiя
обману»
10:00 «Цiлком таємно»
10:30, 22:40, 23:40 «Вiн,
Вона i телевiзор»
11:30 «Вiдеобiмба»
15:30 Т/с «Загублений
свiт»
17:05 Т/с «Перевiзник 2 «
18:00 «Секретнi
матерiали»
19:20, 20:05 Т/с
«Схватка»
20:55 Х/ф «Справжнє
правосуддя: Чорний
янгол»

ТЕЛЕпрограма

Вишгород
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Високошвидкісний Інтернет МТМ. Тел.: (093) 366-16-66; (095) 545-15-33; (098) 201-22-66
П ’Я Т Н ИЦ Я, 5 Т Р А ВНЯ 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
- 3»
10:55, 12:20 «Мiняю
жiнку - 11»
14:45 Бойовик «Люди Iкс
- 3: Останнiй контакт»
17:10 Т/с «Величне
столiття. Роксолана»
20:15 «Розсмiши комiка.
Дiти 2»
22:00 «Вечiрнiй квартал»
00:00 «Вечiрнiй Київ»
UA:ПЕРШИЙ
6:00, 07:00, 08:00, 21:00
Новини
06:45, 07:45, 08:25
Смакота
09:00 Чоловiчий клуб.
Кубок України з фрiфайту
10:40 Чемпiонат України з
перетягування канату
11:30, 22:25 Д/с «Легенди
тофу»
12:05 Д/ф «Євробачення.
Дихай глибше»
12:30 Щоденник

Євробачення
13:05, 21:30 Д/с
«Мисливцi за нацистами»
17:10 Хокей. Чемпiонат
свiту 2017 (Фiнляндiя Бiлорусь)
19:40 Богатирськi iгри
20:40 Щоденник ПКЄ2017
23:00, 00:00 Пiдсумки
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 Х/ф «Райський
куточок»
23:20 Спецiальний
репортаж
00:00 Т/с «Закон i
порядок: Злочиннi
намiри»

ТОНіС
07:00, 18:00 «Алло,
лiкарю!»
10:35 «Моднi iсторiї з О.
Новицькою»
11:00 «Будьте здоровi!»
14:40 Rock Time з Петром
Полтарєвим
15:40 Ювiлейний концерт
дуету «Свiтязь»
16:45 «Ландшафтнi iгри»
16:55 Дикi тварини
19:00 В гостях у Д.
Гордона. М.Саакашвiлi
20:05 Повiтрянi воїни
21:20 «Вiдлуння»
22:20 Х/ф «Принцеса
Карабу»
ТЕТ
07:25 М/с «Шаленi
кролики. Вторгнення»
07:40 М/ф «Повертайся
Капiтошка»
08:00 Мультмiкс
09:25 Х/ф «Р...
Раджкумар»
12:10, 18:50 Панянкаселянка
13:15 Готель Галiцiя
14:20 Т/с «Домашнiй
арешт»
16:40 Казки У Кiно

17:45 Одного разу пiд
Полтавою
20:00 Х/ф «Сам удома»
22:00 Х/ф «Роман iз
каменем»
00:00 Х/ф «Бiлий птах з
чорною ознакою»

- 2»
15:35 Т/с «Батькiвщина
- 2»
19:00, 23:15 «Свiдок»
21:30 Т/с «CSI: Нью-Йорк
- 9»
23:45 Т/с «Королi втечi»

СТБ
6:20 Х/ф i «Молода
дружина»
08:20 Х/ф «Рiдна кров»
10:10 Х/ф «Закоханi
жiнки»
18:00, 22:00 «ВiкнаНовини»
18:30 Т/с «Коли ми
вдома»
20:00, 22:55 «Холостяк
- 7»
22:30 «Небачене
Євробачення»

НОВИЙ КАНАЛ
07:00 М/с «Iсторiї Тома i
Джеррi»
08:00 Т/с «Друзi»
09:45, 20:45 Київ вдень
та вночi
14:15 Серця трьох
16:10, 19:00 Суперiнтуїцiя
18:00 Абзац
22:00 Х/ф «Великий Стен»
00:00 Х/ф «Король
вечiрок 2»

НТН
7:15 Х/ф «Загадка
Ендхауза»
09:10, 19:30 Т/с «Кулагiн
та партнери»
11:00, 17:25 Т/с
«Детективи»
12:25 Т/с «CSI: Нью-Йорк
- 8»
14:05 Т/с «Елементарно

МЕГА
6:00 Бандитська Одеса
08:10, 12:30 Правила
життя
09:00 Правда життя
10:00, 21:40 Мистецтво
виживання
10:50, 17:10 Мисливець
та жертва
11:40 Африка: хижий свiт
13:20 Мiстична Україна
14:20 Мiсто, яке зрадили

15:20, 23:40 Вирiшальнi
битви 2 свiтової
16:20, 20:50 Скарби зi
сховищ
18:00, 22:40 Загадки
планети
19:00 Легенди карного
розшуку
19:50 Далеко i ще далi
00:30 Брама часу
ТРК «КИїВ»
7:00 «Ранок по-київськи»
09:30 «Київ музика»
10:00, 23:20
«Телемаркет»
13:00, 15:00, 17:00, 19:00,
21:00, 23:00 «СТН»
13:10, 18:10 «1000 днiв
для планети»
14:00, 15:10 «Громадська
приймальня»
16:00, 21:25 Т/с
«Королева пiвдня»
16:55 «Самопомiч.
Країна»
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, 16:20 «Файна
Юкрайна»
12:25 «Орел i Решка.
Шопiнг»
14:20, 20:00 «Орел
i Решка. Незвiдана
Європа»
15:20, 21:00 «Орел i
Решка. Ювiлейний сезон»
18:00 «Звана вечеря»
19:00 «Орел i Решка.
Курортний сезон»
22:00 «КВН на БIС»
23:00 «КВН»
ІНТЕР
6:20, 13:50 «Слiдство
вели... з Л. Каневським»
07:50, 20:00 «Подробицi»
08:20 «Готуємо разом»
09:10 «Орел i Решка»
Краще
10:10 «Давай
одружимося»
12:00 Т/с «Спокуса»
16:15, 17:10 «Речдок»
18:00 «Стосується
кожного»
20:30 Х/ф «Йшов
четвертий рiк вiйни»

22:15 Х/ф «Бiлоруський
вокзал»
00:15 Х/ф «Людина
народилась»
ICTV
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:20 Надзвичайнi
новини
10:10 Iнсайдер
11:10, 13:20 Х/ф
«Скажений Макс-2. Воїн
дороги»
12:45, 15:45 Факти. День
13:35, 16:10 Т/с «Нiконов
i Ко»
17:40 Т/с «Пес-2»
18:45, 21:05 Факти. Вечiр
20:20 Антизомбi
21:25 Дизель-шоу
23:45 Х/ф «Скажений
Макс-3. Пiд куполом
грому»
5 КАНАЛ
6:00, 21:40 Час-Time
06:45, 18:45 Мiсцевий час
06:55 Ранок iз Бiблiєю
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
18:15 Iнтерв’ю з А.
Сусленком
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»
10:25 «Роби бiзнес»
11:00 «Вiн, Вона i
телевiзор»
12:00 «Нове Шалене
вiдео по-українськи»
15:10 Т/с «Загублений
свiт»
16:50 Х/ф «Мiсце аварiї:
Сiм’я в небезпецi»
19:20 Х/ф «Смертельний
удар»
21:10 Х/ф «24 години»
23:00 «Змiшанi
єдиноборства. UFC.»

СУБОТ А , 6 Т Р А ВНЯ 2017 Р ОК У
КАНАЛ 1+1
6:00, 19:30 ТСН
06:55 «Свiтське життя. Рiк
голосу»
08:00 «Снiданок.
Вихiдний»
10:00, 23:10 «Свiтське
життя»
11:00 Мелодрама
«Велика рiзниця»
12:45 Мелодрама «Трава
пiд снiгом»
16:40, 21:15 «Вечiрнiй
квартал»
18:30 «Розсмiши комiка
2017»
20:15 «Українськi
сенсацiї»
00:10 «Лiга смiху»
UA:ПЕРШИЙ
08:30 Золотий гусак
11:00 Фольк-music. Дiти
12:00 Т/с «Красунi Едiт
Уортон»
14:35 Чоловiчий клуб.
Спорт
15:40 Чоловiчий клуб
16:15 Богатирськi iгри
17:10 Хокей. Чемпiонат

свiту 2017 (Бiлорусь Чехiя)
20:45 Щоденник ПКЄ2017
21:00 Новини
21:30 Д/с «Мисливцi за
нацистами»
23:25 Життєлюб
00:05 На слуху. Пiдсумки
ТРК «УКРАїНА»
7:00, 15:00, 19:00
Сьогоднi
07:15 Зiрковий шлях
08:00, 15:20 Т/с «Я дарую
тобi щастя»
17:30, 19:40 Т/с «Вiрю.
Люблю. Сподiваюся»
22:00 Х/ф «Жила-була
любов»
23:50 Т/с «Вiйна i мир»
ТОНіС
6:20 Х/ф «Принцеса
Карабу»
09:55 «Шеф-кухар
країни»
11:30 Завтра-сьогоднi
13:25 «Iпостасi спорту»
14:00 Баскетбол.

Суперлiга. Фiнал. «Хiмiк»
(Южне) - «Будiвельник»
(Київ)
16:35 «Соцiальний статус:
ваша пенсiя»
17:40 Творчий вечiр П.
Маги
20:00 Повiтрянi воїни
21:00 «Сальваторе
Адамо. Снiг, що не
розтане нiколи»
22:00 Х/ф «Операцiя
«Святий Януарiй»
00:00 «Вихiдний, пiсля
опiвночi»
ТЕТ
7:25 М/с «Шаленi
кролики. Вторгнення»
07:40 М/ф «Чарiвнi
окуляри»
08:00 Мультмiкс
09:40 М/с «Дорамандрiвниця»
12:35 Одного разу пiд
Полтавою
13:40 Казки У Кiно
15:50 Х/ф «Роман iз
каменем»
17:50 Х/ф «Сам удома»

19:50 Готель Галiцiя
22:00 Одного разу в
Одесi
00:00 Х/ф «Р...
Раджкумар»
СТБ
8:00 «Караоке на
Майданi»
09:00 «Все буде смачно!»
09:55 Т/с «Коли ми
вдома»
11:10 «Холостяк - 7»
13:50 «МастерШеф
Дiти - 2»
19:00 «Україна має
талант! Дiти-2»
21:50 «Небачене
Євробачення. O.Torvald»
22:50 «Україна має
талант! Дiти-2». Пiдсумки
голосування
23:20 «Давай поговоримо
про секс 3»

11:30 «Речовий доказ»
13:50 «Склад злочину»
15:20 Т/с «Детективи»
19:00 «Свiдок»
19:30 Х/ф «Невловимi
месники»
21:00 Х/ф «В iм’я короля»
23:20 Х/ф «Подорож
капiтана Фракасса»
НОВИЙ КАНАЛ
06:55 М/с «Iсторiї Тома i
Джеррi»
07:50 Ревiзор Магазини
10:00 Таємний агент
11:15 Таємний агент.
Пост-шоу
13:00 Вiд пацанки до
панянки
15:00 Хто зверху?
17:00 М/ф «Мегамозок»
18:50 Х/ф «Iлюзiя обману»
21:00 Х/ф «Iлюзiя обману
2»
23:25 Х/ф «Азартнi iгри»

НТН
6:10 Х/ф «Зворотного
шляху немає»
10:00 Х/ф «Мерседес»
тiкає вiд погонi»

МЕГА
6:00 Бандитський Київ
07:00 Мiстична Україна
07:40 Вирiшальнi битви 2

19:50 Готель Галiцiя
22:00 Одного разу в
Одесi
00:00 Х/ф «Пляж»

17:25 «Склад злочину»
19:00 Т/с «Я - охоронець»
22:15 Х/ф «Найманець»
00:00 Х/ф «В iм’я короля»

СТБ
7:45 «Холостяк - 7»
09:00 «Все буде смачно!»
09:55 «Караоке на
Майданi»
10:50 Т/с «Коли ми
вдома»
12:20 «Україна має
талант! Дiти-2»
16:00, 23:15 «Я
соромлюсь свого тiла 4»
18:00, 22:10 «Слiдство
ведуть екстрасенси»
21:00 «Один за всiх»

НОВИЙ КАНАЛ
08:39 Kids Time
08:40 М/ф «Астерiкс:
Земля Богiв»
10:15 М/ф «Мегамозок»
12:00 Х/ф «Черговий
тато»
14:00 Х/ф «Iлюзiя обману»
16:00 Х/ф «Iлюзiя обману
2»
18:50 Х/ф «Одинадцать
друзiв Оушена»
21:00 Х/ф «Дванадцять
друзiв Оушена»
23:20 Х/ф «Тринадцять
друзiв Оушена»

свiтової
09:40, 23:50 Анатомiя
бою
10:50, 21:00 Шiсть
вiдчуттiв
13:20 Загадки планети
14:20 Дивовижний Iзраїль
17:10 Далеко i ще далi
18:50 Iгри розуму
00:50 Бандитська Одеса
ТРК «КИїВ»
8:00 «Ранок по-київськи»
10:30 «Київ музика»
14:00 «Прогулянки
мiстом»
14:30 «Мультляндiя»
15:45 «Концерт «Хiти М.
Поплавського»
16:50 «Паспортний стiл»
17:00, 19:00 «СТН»
17:20 Х/ф «Зоряний час
невдахи»
19:20 «Столиця.
Пiдсумки»
20:30 «Життєвi iсторiї»
21:25 Х/ф «Як вкрасти
«Поцiлунок»
23:10 «Українська
Нацiональна Лотерея»

K1
07:30 «Мультфiльми»
10:00 Х/ф «Пригоди
Бейлi: Рiздвяний герой»
11:40 Т/с «H2O: Просто
додай води»
13:00 Х/ф «Любий Джон»
15:10, 19:00 «Орел i
Решка. На краю свiту»
18:00 «Навколо М»
23:45 «КВН»
ІНТЕР
09:30 «Україна вражає»
10:00, 04:30 Док. проект
«В. Етуш. «Усе, що нажито
непосильною працею»
11:00 Х/ф «Iван
Васильович змiнює
професiю»
12:50 Х/ф «Сусiди за
розлученням»
14:45 Концерт О. Винника
17:00, 20:30 Т/с «Я
повернуся»
20:00 «Подробицi»
23:45 Х/ф «Ромашка,
кактус, маргаритка»

ICTV
7:05 Дивитись усiм!
09:50 Дизель-шоу.
Дайджест
10:55, 11:50 Вiдпустка за
обмiном
12:45 Факти. День
13:00 Т/с «На трьох»
14:10 Х/ф «Скажений
Макс-3. Пiд куполом
грому»
16:10 Х/ф «Перший
лицар»
18:45 Факти. Вечiр
19:15 Надзвичайнi
новини. Пiдсумки
20:05 Х/ф «Битва титанiв»
21:55 Х/ф «Гнiв титанiв»
23:45 Х/ф «Останнi
лицарi»
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
07:50, 08:55, 22:15 Час
бiзнесу
08:20 Не перший погляд

10:10 Модне здоров’я
10:30 Iсторiя успiху
12:35 Прес-конференцiя
щодо ситуацiї у зонi АТО
13:10 Кiно з Я. Соколовою
13:30 Феєрiя мандрiв
14:35 Навчайся з нами
18:15 Фактор безпеки
19:25, 23:25 Машина часу
21:00 Велика полiтика
21:30 Вiкно до Америки
22:30 «Вiддiл кадрiв»
2+2
08:00 «Нове Шалене
вiдео по-українськи»
09:00 «Бушидо»
10:50 «Зброя»
13:00 «Люстратор 7,62.
Прокляття системи»
13:30 «Цiлком таємно»
14:00 «Українськi
сенсацiї»
17:10 Х//ф «24 години»
19:00 Х/ф «Бандитки»
20:45 Х/ф «Шанхайський
полудень»
22:50 «Угон по-нашому»
00:15 Х/ф «Абсолютний
страх»

НЕДIЛЯ , 7 Т Р А ВНЯ 2017 Р ОК У
КАНАЛ 1+1
7:05 ТСН
08:00 «Снiданок.
Вихiдний»
09:00 Лотерея «Лотозабава»
09:40 Марiччин кiнозал.
М/ф «Маша i ведмiдь»
09:50 «Розсмiши комiка
2017»
10:45 «Розсмiши комiка.
Дiти 2»
12:35 «Свiт навиворiт - 2:
Iндiя»
18:30 «Українськi
сенсацiї»
19:30 «ТСН-Тиждень»
21:00 Концерт «Бенефiс
Руслана Квiнти. Небо это я»
22:55 Х/ф «Повстання
планети Мавп»
UA:ПЕРШИЙ
7:25 Життєлюб
09:00 Х/ф Поза часом.
«Тарас Шевченко»
11:45 Щоденник
Євробачення
12:00 Театральнi сезони
13:00, 16:00

Мотоциклетний спорт.
Чемпiонат свiту. II етап
13:45 Фольк-music. Дiти
14:35 Фольк-music
15:40 Твiй дiм-2
16:50 ЧЕРВОНА
ДОРIЖКА та Церемонiя
вiдкриття мiжнародного
пiсенного конкурсу
Євробачення-2017
21:00 Новини
23:25 Територiя закону
ТРК «УКРАїНА»
6:50 Сьогоднi
07:40 Зiрковий шлях
10:10 Т/с «Вiрю. Люблю.
Сподiваюся»
13:50 Т/с «Свiй чужий
син»
17:20, 20:00 Т/с «Моє
нове життя»
19:00 Подiї тижня з О.
Панютою
22:00 Х/ф «Подружки»
23:50 Т/с «Вiйна i мир»
ТОНіС
6:10 Х/ф «Багата
наречена»
07:45 «Натхнення»

09:50 Повiтрянi воїни
11:35 «Iпостасi спорту»
13:35 «Будьте здоровi!»
15:25 «Соцiальний статус:
ваша пенсiя»
16:00 Х/ф «Операцiя
«Святий Януарiй»
18:00 Творчий вечiр П.
Маги
20:15 «Кумири»
20:40 «Свiтськi хронiки»
21:10 «Шеф-кухар
країни»
21:45 Євромакс
22:15 Х/ф «Мiсце пiд
сонцем»
ТЕТ
07:10 М/с «Лис Микита»
07:25 М/с «Шаленi
кролики. Вторгнення»
07:40 М/ф «Двоє
справедливих курчат»
08:00 Мультмiкс
09:40 М/с «Дорамандрiвниця»
11:00 М/ф «Врятувати
Землю»
12:25 М/ф «Нарештi
вдома»
14:05 Країна У

Продаю дачну ділянку 7,4 сот. із
двоповерховим будинком (недобудова), с.
Хотянівка, р-н Кривого озера (власник).
Тел: (096) 197-33-12

Виробничому підприємству
в с. Нижча Дубечня
на постійну роботу потрібні:
Бухгалтер – жінка 30-50 років;
вимоги: 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
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

НТН
6:05 Х/ф «Слухати у
вiдсiках»
08:40 Т/с «Черговий
ангел - 2»
12:10 Х/ф «Невловимi
месники»
13:30 Х/ф «Дачна поїздка
сержанта Цибулi»
15:00 «Легенди карного
розшуку»

Вважати недійсними загублені
документи про право власності на
будинок та земельну ділянку, що
знаходяться за адресою:
м. Вишгород, вул. Яблунева, 165,
кв. 3, на ім’я
Олени Михайлівни КИСЕЛЬОВОЇ
Вважати недійсними втрачені документи
від 10.06.2004 р. про членство в ГБК
«Ветеран» (гаражний бокс № 144) на ім’я
Анни Сергіївни МАКАРЧУК

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.

МЕГА
7:00 Мiстична Україна
07:40 Вирiшальнi битви 2
свiтової
09:40, 23:50 Анатомiя
бою
10:50, 21:00 Шiсть
вiдчуттiв
13:20 Загадки планети

14:20 Дивовижний Iзраїль
15:20 Дика Канада
17:10 Далеко i ще далi
18:50 Iгри розуму
00:50 1377 спалених
заживо
ТРК «КИїВ»
8:00 «Ранок по-київськи»
10:30 «Шеф-кухар
країни»
14:00 «Вперед, на Олiмп!»
14:20 «Паспортний стiл»
14:30 «Мультляндiя»
15:25 «М.Поплавський
«Українцям - українське!»
16:10 «Сили природи»
17:00 Х/ф «Атака на
Перл-Харбор»
19:30 «Концерт I.
Поповича «Трембiтар
української душi»
21:00 «СТН-тижневик»
21:30 «СТН-спорттижневик»
21:50 Х/ф «Кращий з
чоловiкiв»
23:35 «Українська
Нацiональна Лотерея»
K1

Вишгородська ОДПІ ГУ ДФС у
Київській області запрошує фізичних осіб-підприємців на тематичний
семінар за участю провідних фахівців
ГУ ДФС у Київській області на тему:
«Основні аспекти застосування РРО
суб’єктами господарювання. Загальні
зміни в законодавстві, що регулює порядок проведення розрахунків у 2017
році».
Семінар відбудеться 28 квітня
2017 року об 11:00 за адресою: м.
Вишгород, пл. Т. Шевченка, 1 (мала
зала Вишгородської РДА).
Початок реєстрації о 10:30.
Довідки за тел: (04596)-2-22-29
Потрібні охоронники: доба\три,
доба\дві у Вишгороді і Києві. Доба –
від 300 грн. Вік – до 60 років.
(096) 015 74 95, Юрій Анатолійович.
(097) 546-37-09,
Ігор Геннадійович

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»
10:00 Т/с «H2O: Просто
додай води»
11:20 Х/ф «Любий Джон»
13:25 «Навколо М»
14:20 «Орел i Решка. На
краю свiту»
22:00 Х/ф «Вiк Аделайн»
00:00 Х/ф «Один день»
ІНТЕР
6:10 Х/ф «Iван
Васильович змiнює
професiю»
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 «Любов без
пересадок»
13:50 Х/ф «Ромашка,
кактус, маргаритка»
15:45, 20:30 Т/с «Я
повернуся»
20:00 «Подробицi»
22:15 Х/ф «Дот»
00:10 Х/ф «Йшов
четвертий рiк вiйни»

ICTV
6:45 Т/с «Вiддiл 44»
10:20 Х/ф
«Вiдчайдушний»
12:15, 13:00 Х/ф «Перший
лицар»
12:45 Факти. День
15:05 Х/ф «Битва титанiв»
16:55 Х/ф «Гнiв титанiв»
18:45 Факти. Вечiр
19:10 Х/ф «300
спартанцiв-2.
Вiдродження iмперiї»
21:00 Х/ф «300
спартанцiв»
23:20 Х/ф «Останнi
лицарi»
5 КАНАЛ
6:00, 09:30 Вiкно до
Америки
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
07:50, 08:55, 22:15 Час
бiзнесу

Âèøãîðîä

12:40 Прес-конференцiя
щодо ситуацiї у зонi АТО
13:10 Модне здоров’я
13:30 Час iнтерв’ю
15:15 П’ятий поверх
16:05 В кабiнетах
20:05 Машина часу
21:00 Час: пiдсумки
тижня з В. Гайдукевичем
22:30 «Вiддiл кадрiв»
23:30 Фiнансовий
тиждень
2+2
08:00, 09:00 «Нове
Шалене вiдео поукраїнськи»
08:30 «Роби бiзнес»
09:40 «Вiн, Вона i
телевiзор»
13:40 Х/ф «Бандитки»
15:15 Х/ф «Шанхайський
полудень»
17:20 Х/ф «Смертельний
удар»
19:20 28 тур ЧУ з
футболу: «Динамо» «Олександрiя»
21:25 ПРОФУТБОЛ
23:10 «Змiшанi
єдиноборства. UFC.»
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КАЛЮЖА — МАЛЕНЬКЕ МОРЕ.
НЕ ВІДМОВЛЯЙТЕ СОБІ У ЗАДОВОЛЕННІ
ПРОЙТИСЯ ПО НІЙ
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29 квітня

Мозаїка

2017 року

Щиро вітаємо з днем народження Віталія В’ячеславовича КУТАФ’ЄВА!
Дорогий імениннику!
Бажаємо здоров’я, сонця в зеніті,
Любові, доброти і щастя повен дім!
Нехай у серці розкошує літо
І соняхом квітує золотим!
Нехай успіх, радість і достаток
Сипляться, немов вишневий цвіт,
Хай життєвий досвід творить з буднів свята,
А Господь дарує довгих-довгих літ!
Батьки, дружина, донька, брат, племінники
Вітаємо з днем народження Віталія В’ячеславовича КУТАФ’ЄВА!
Шановний імениннику!
В святковий день
Прийміть вітання
Та найщиріші побажання:
Здоров’я, щастя і добра,
Наснаги, успіхів, тепла.
І повсякденно, повсякчас
Хай буде все у Вас гаразд!
Спілка підприємців Вишгородщини
З днем народження вітаємо нашого доброго друга, хорошу, щиру
людину Віталія В’ячеславовича КУТАФ’ЄВА!
Багато років він віддав педагогічній роботі, виховуючи молодь, зробив і свій внесок у розвиток нашого міста як депутат міської ради, яким
обирався неодноразово. І в той же час він завжди був і залишається
уважним сином і чоловіком, турботливим батьком і вірним другом.
Ми зичимо імениннику богатирського здоров’я, родинного щастя й
добробуту, прихильності фортуни та здійснення всіх задумів і мрій.
Друзі

Увага!

ВІТАЮ з днем народження дорогого, ріднесенького синочка
Володю КОЛЕСНИКА!
35 років він живе і працює в республіці Саха (Якутія), а в Україні, у Вишгороді – його рідний дім, надійна пристань. Тут живуть друзі, з якими ходив до дитсадочка «Ластівка», навчався у школі № 1. Зустріч з мамою і
з друзями – як повернення у дитинство і юність… А тобі вже – 56, у тебе
дорослі діти, підростають онуки.
Дорогий синочок мій, рідний і красивий,
Хочу я, щоб все життя був такий щасливий,
І розумний, роботящий, ніжний і привітний,
Терпеливий до людей і душею світлий!
У роботі і в труді все було, як треба,
А в душі буяла цвітом доброта від неба!
Хай Господь тебе боронить від біди і горя,
А щасливих днів хай буде, наче крапель в морі!
Цілую, люблю і бажаю здоров’я на многії літа. Я завжди рада твоєму
приїзду. Це додає мені сили, терпіння, здоров’я і надії на нову зустріч.
Мама

На послуги необхідно укласти договір

Шановні мешканці будинків, які обслуговує комунальне підприємство «Управляюча компанія»!
Нагадуємо про необхідність укладання договору
про надання послуг із утримання будинку та прибудинкової території між Комунальним підприємством
«Управляюча компанія» Вишгородської міської ради та
фізичними особами (власниками/орендарями) житлових приміщень (квартир).
Хочемо зазначити, що, згідно зі ст. 20 Закону України «Про житлово-комунальні послуги», укладання
договору з підприємством-надавачем житлово-кому-

З 20 квітня 2017 року в об’єктах поштового зв’язку
ПАТ «Укрпошта» розпочалось приймання передплати періодичних друкованих видань на ІІ півріччя 2017
року.
До передплатних каталогів внесено понад 3 тис.
найменувань газет, журналів, книжок, навчальних посібників, словників та енциклопедій за найрізноманітнішими тематичними напрямками та ціновою політикою.
Передплатна кампанія на друге півріччя 2017 року
триватиме:
— на загальнодержавні видання, що включені до
«Каталогу видань України на ІІ півріччя 2017 року» — до
15 червня 2017 року включно;
— на видання обласної сфери розповсюдження,
що включені до «Каталогу місцевих періодичних видань

Свята у травні

1 травня – Свято Весни і Праці та Міжнародний день солідарності трудящих
3 – Всесвітній день свободи преси
5 – Всесвітній день акушерки, Міжнародний
день боротьби за права інвалідів

Вишгородська міська рада,
Вишгородський міський центр
художньо-естетичної
творчості «Джерело»
запрошують
співочі творчі родини міста
Вишгорода і Вишгородського району взяти участь у
Вишгородському фестивалі родинної пісні у рамках
святкування Дня матері.
Номінації фестивалю: народна пісня; авторська пісня; естрадна пісня.
Вік учасників необмежений.
Репертуар – один-два твори.
Заявки на участь у фестивалі приймаються
до 10 травня 2017 р.
Форма заявки на v-dzherelo.com.ua
або dzherelo_@ukr.net
Місце проведення фестивалю: м. Вишгород,
вул. В. Симоненка, 3-а, Вишгородський міський
ЦТ «Джерело».
Довідки за тел: (04596) 54-821,
(097) 522-75-56, (093) 567-55-67

Сигнали служби 101

Пожежа на Шкільній
ЗАВОДУ З ВИГОТОВЛЕННЯ ЛІФТІВ
«КАРАТ-ЛІФТКОМПЛЕКТ»
на постійну роботу терміново потрібні:
— оператори верстатів з ЧПК;
— газоелектрозварювальники;
— електрослюсар;
— слюсар-ремонтник;
— водій легкового автомобіля.
Заробітна плата — від 8 000 грн +
соцпакет (безкоштовне харчування,
безкоштовна перевозка на роботу і з роботи: Димер-Вишгород, Вишгород-Димер).
Звертатись за адресою:
м. Вишгород, вул. Н. Шолуденка, 19.
Тел: 579-23-36, (04596) 22-457

нальних послуг на надання цих послуг, підготовленого
виконавцем на основі типового договору, є обов’язком
споживача.
Для укладання договору звертайтесь за адресою:
07300, м. Вишгород, вул. Ю. Кургузова, буд. 9-а, 1 поверх, абонентський відділ, тел. для довідок (04596) 26562.
При собі необхідно мати оригінали таких документів: паспорт, ідентифікаційний номер, документ, що підтверджує право власності або оренди на квартиру.
Адміністрація КП «Управляюча компанія» ВМР

Передплатна кампанія на друге півріччя 2017 року

Календар
ВІТАЄМО з днем народження Віталія В’ячеславовича КУТАФ’ЄВА
Бажаємо міцного здоров’я та успіхів у всьому.
Однокласники

Вишгород

За повідомленням ДПРЧ-37
26 квітня ц. р. о 23:00 до ДПРЧ-37 надійшло
повідомлення про пожежу на вулиці Шкільній у
Вишгороді.
На момент прибуття підрозділу дерев’яна господарча будівля розміром 3х4 м була вся охоплена
вогнем. Повідомлення про пожежу надійшло занадто пізно, будівля згоріла повністю.
Причини пожежі встановлюються.

на ІІ півріччя 2017 року», — до 22 червня 2017 року
включно;
— на видання районної сфери розповсюдження,
що включені до «Каталогу місцевих періодичних видань
на ІІ півріччя 2017 року», — до 29 червня 2017 року
включно.
Приймання передплати здійснюється в усіх відділеннях поштового зв’язку, а також безпосередньо листоношею на доставній дільниці. Передплату можна оформити за готівку та безготівковим розрахунком.
Не гайте часу, завітайте до відділень зв’язку, ми чекаємо на Вас! Наші співробітники з радістю проконсультують Вас щодо порядку оформлення передплати.
Передплачуйте та отримуйте улюблені періодичні
друковані видання через мережу ПАТ «Укрпошта».

З ювілеєм!
28 квітня святкує свій 65-річний
ювілей заслужений тренер України,
тренер
Вишгородської
гандбольної команди Євгеній Миколайович
ЗЕМЛЯНИЙ.. Гандбол — сенс його
ЗЕМЛЯНИЙ
життя, а перемоги його вихованців —
гордість та радість!
Щиро вітаємо улюбленого тренера
з ювілейним днем народження! Бажаємо міцного здоров’я, нових перемог, успіхів і щастя! А
ще – незабутніх вражень, щасливих подій, здійснення задумів, втілення мрій! За невтомну працю ми Вам щиро
вдячні! Добра Вам, миру й довгих літ!
З повагою
Команда юних гандболістів та їхні батьки

Від щирого серця вітаємо з днем народження Ніну Федорівну ЛЮДВИЧЕНКО
– нашу найдорожчу в світі турботливу матусю, добру і дбайливу бабусю, чарівну
жінку, яка зігріває серця безмежною турботою та ласкавим словом, уміє підбадьорити та завжди дасть мудру пораду.
Поруч із тобою, наша рідна, усі ми
стаємо кращими. Спасибі за доброту, чуйність, відвертість, готовність допомогти.
Хай буде у тебе щасливих хвилинок
Без ліку, неначе в пустелі піщинок!
Хай зіронька долі твоєї не згасне,
Хай буде життя твоє світле й прекрасне!
Хай успіх назустріч іде із дарами!
Вітаєм тебе! З ДНЕМ НАРОДЖЕННЯ, мамо!
З повагою і вдячністю
Люблячі діти та онуки
29 квітня СВЯТКУЄ свій 70-річний ювілей
Галина Григорівна ЗАВАЦЬКА!
Ми раді Вас, рідненька, привітати
У ці весняні світлі дні,
Бо Ви для нас – бабуся, теща, мати
І кращої немає на землі.
Бажаємо довго іще Вам прожити,
Міцного здоров’я на довгий Ваш вік,
Щоб внуків встигли одружити
Й благословити правнуків у світ.
Прийміть найкращі побажання,
Яскравих квітів незабутній цвіт,
Нехай найкращі, щирі побажання
Звучать ще добру сотню літ.
Донька з родиною

Вважати недійсним загублене свідоцтво про право власності на житло від 02
лютого 1998 року, видане Вишгородською міською радою на квартиру за адресою: Київська область, м. Вишгород, проспект І. Мазепи, буд. 5, кв. 63, що належить на праві приватної спільної власності Миколі Семеновичу ПОТАПЕНКУ,
свідоцтво видане згідно з розпорядженням від 02 лютого 1998 року № 11

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

Укрпошта

