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Офіційно

ФОТОмить

Про скликання чергової
ХХІV сесії Вишгородської
міської ради VIІ скликання
Розпорядження
від 19 травня 2017 року № 72
Керуючись ч. 4, ч. 10 ст. 46, ст. 47 Закону
України «Про місцеве самоврядування в
Україні», скликати ХХІV сесію Вишгородської
міської ради VІІ скликання.
1. Призначити пленарне засідання 30
травня 2017 року о 10:00 у залі засідань
адмінбудинку, пл. Т. Шевченка, 1, з наступним
порядком денним:
1. Про внесення змін до рішення
Вишгородської міської ради від 23.12.2016 р.
№ 19/3 «Про Вишгородський міський бюджет
на 2017 рік».
2. Про надання дозволу на розробку
проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки у власність гр. Мінчук Н. Ф.
3. Про надання дозволу на розробку проекту
землеустрою щодо відведення земельної
ділянки у власність гр. Недашківській І. М.
4. Про надання дозволу на розробку
проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки у власність гр. Якименко
Т. В.
5. Про надання дозволу на розробку
проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки у власність гр. Наконечному
В. Н.
6. Про надання дозволу на розробку
проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки у власність гр. Поєдинку
К. П.
7. Про надання дозволу на розробку
проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки у власність гр. Хижняк С. С.
8. Про надання дозволу на розробку
проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки у власність гр. Сіренко А. М.
9. Про надання дозволу на розробку
проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки у власність гр. Кириченку
В. В.
10. Про надання дозволу на розробку
проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки у власність гр. Валазі А. Д.
Далі — на стор. 2

Олексій МОМОТ:
— Для кожного свідомого українця Тарас Шевченко –
не лише Велика Людина, народний поет, унікальний митець, а й національний Пророк, апостол правди, заступник
знедолених, провидець, великий патріот і революціонер.
Адже кожна його поезія – це палкий заклик любити свій
народ і Україну, осуд неправди і неволі, насильства і соціальної несправедливості. І хоч минуло вже більше 200
років від дня його появи на світ, а значущість постаті Кобзаря і його пророчого слова не зменшилася.

ФОТО – Андрій МАКСІМОВ, «Вишгород»

Вшанували національного Пророка
22 травня за доброю традицією було
вшановано пам’ять національного Пророка Тараса Шевченка. Саме в травневі дні
1961 року нетлінний прах Великого Кобзаря було упокоєно на «Україні милій».
27 травня (субота)

Нині покладання квітів до пам’ятника молодому Тарасу відбувалося без пафосу і велемовних промов. І це було доречно в умовах воєнних дій на Сході України. Недаремно кажуть:
коли говорять гармати — музи мовчать.

аФішка

Звітує «Джерело»

12:00 – виступи вихованців початкового рівня навчання;
13:00 – вистава театральної студії «АТОС» – «Чарівник
Смарагдового міста»;
17:00 – виступи вихованців основного рівня навчання (актова зала Центру творчості «Джерело»)

Звітує «Дивосвіт»
17:00 – звітний концерт колективів Вишгородського Центру творчості «Дивосвіт» у приміщенні закладу

«У полоні снів»
19:00 – танцювально-вокальна казка «У полоні
снів» (у РБК «Енергетик») за участі гімнасток КДЮСШ,
вокалісток школи-студії «Шанс», танцівників професійної
школи танцю DSF та балету Вишгорода

Від Вишгородської міської ради і виконавчого комітету живі квіти, оповиті національними стрічками, поклали секретар
міської ради Тетяна Бражнікова та заступник
міського голови Ігор Свистун.

Міжнародні велоперегони

28 травня (неділя) – міжнародні жіночі велоперегони з роздільним стартом VR Women ITT VR Women ITT.
10:00 – збір учасників у с. Сухолуччя, вул. Миру, 2, біля центральної садиби
Дніпровсько-Тетерівського державного лісомисливського господарства;
11:00 – старт велогонки;
13:00 – фініш велогонки.
Контакти: тел. 0937489853 (Ірина)
sektor_oaz_vrda@ukr.net, vyshgorod_vp@ukr.net

Міський ЦТ – до Дня захисту дітей
29 травня (понеділок), 30 травня (вівторок), 31 травня (середа), 2 червня
(п’ятниця) о 10:00 – театральна вистава «Чарівник смарагдового міста» (актова зала Центру творчості «Джерело»)
1 червня (четвер) о 18:00 – виставка робіт студії творчості «Ра».
У рамках заходу – нагородження переможців художньої виставки-конкурсу на еко-тематику «Дизайн ручки з макулатури»

Житловий комплекс «Борисо-Глібський» у Вишгороді
Житловий комплекс «Борисо-Глібський», вул. Шкільна, 73 (а, б, в) у Вишгороді.
Стіни — гіпсова штукатурка, підлога — бетонна стяжка, сантехніка — відводи із заглушками, вікна — металопластикові рами з двокамерними склопакетами, вхідні
двері — металеві, електропостачання — введення в квартиру, опалення — котел, лічильники — на електрику, воду, газ. Планування дозволяє обладнати все на смак
власника.
З верхніх поверхів будівлі відкривається мальовничий краєвид річки Дніпро.
У дворі – дитячий та спортивний майданчики. Закрита територія. Цілодобове відеоспостереження. Парковка: стоянка вздовж кругового проїзду і підземний паркінг, цілодобове
відеоспостереження на закритій території.
Центр міста, розвинена інфраструктура. Все поруч — школи, д/садки, магазини, аптеки,
розважальні заклади, кафе і ресторани. Практично під будинком — зупинки громадського
транспорту, 15 хвилин їзди до Києва, станція метро Героїв Дніпра або площа Т. Шевченка.
Вишгород — невелике, тихе і затишне містечко з прекрасною природою і мальовничою
набережною для прогулянок із сім’єю.
Забудовник комплексу — ДЕВЕЛОПЕР «ПРОФГРУП» — вишгородська будівельна
компанія з багаторічним досвідом роботи на ринку, яка зарекомендувала себе, як надійна, що важливо в наш час. Нею побудовані і введені в експлуатацію ЖК «Смарагдове місто», ЖК «Французький квартал», ЖК «4Карата», ЖК «Французький бульвар»
в м. Вишгороді.
Тел. для довідок: (068) 167 14 67.

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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27 травня

Офіційно

Володимир ТКАЧ

Вишгород

Про скликання чергової ХХІV сесії Вишгородської міської ради VIІ скликання

(Початок — на стор. 1)
11. Про надання дозволу на
розробку проекту землеустрою
щодо відведення земельної ділянки
у власність гр. Шийці Б. Б.
12. Про надання дозволу на
розробку проекту землеустрою
щодо відведення земельної ділянки
у власність гр. Альошину О. В.
13. Про надання дозволу на
розробку проекту землеустрою
щодо відведення земельної ділянки
у власність гр. Чаяловій Л. В.
14. Про надання дозволу на
розробку проекту землеустрою
щодо відведення земельної ділянки
в оренду терміном на 49 років гр.
Трояну Я. Ю.
15. Про надання дозволу на
розробку проекту землеустрою
щодо відведення земельної ділянки
у власність гр. Сторожику І. І.
16. Про надання дозволу на
розробку проекту землеустрою
щодо відведення земельної ділянки
у власність гр. Нехворовській В. М.
17. Про надання дозволу на
розробку проекту землеустрою
щодо відведення земельної ділянки
у власність гр. Соколу С. А.
18. Про надання дозволу на
розробку проекту землеустрою
щодо відведення земельної ділянки
у власність гр. Поповій С. І.
19. Про надання дозволу на
розробку проекту землеустрою
щодо відведення земельної ділянки
у власність гр. Городиському Ю. О.
20. Про надання дозволу на
розробку проекту землеустрою
щодо відведення земельної ділянки

Точка зору

Наше місто

2017 року

у власність гр. Коваленко З. Г.
21. Про надання дозволу на
розробку проекту землеустрою
щодо відведення земельної ділянки
у власність гр. Длогушу В. І.
22. Про надання дозволу на
розробку проекту землеустрою
щодо відведення земельної ділянки
у власність гр. Білоусовій В. П.
23. Про надання дозволу на
розробку проекту землеустрою
щодо відведення земельної ділянки
у власність гр. Мартиненко В. М.
24. Про надання дозволу на
розробку проекту землеустрою
щодо відведення земельної ділянки
у власність гр. Шпилевському І. В.
25. Про надання дозволу на
розробку проекту землеустрою
щодо відведення земельної ділянки
у власність гр. Мошковській Л. С.
26. Про надання дозволу на
розробку проекту землеустрою
щодо відведення земельної ділянки
у власність гр. Сафонюк Ю. П.
27. Про надання дозволу на
розробку проекту землеустрою
щодо відведення земельної ділянки
у власність гр. Дерев’янку В. В.
28. Про надання дозволу на
розробку проекту землеустрою
щодо відведення земельної ділянки
у власність гр. Ковальчуку В. П.
29. Про надання дозволу на
розробку проекту землеустрою
щодо відведення земельної ділянки
у власність гр. Мойсюк І. І.
30. Про надання дозволу на
розробку проекту землеустрою
щодо відведення земельної ділянки
у власність гр. Якименку А. П.

31. Про надання дозволу на
розробку проекту землеустрою
щодо відведення земельної ділянки
у власність гр. Бражнікову О. В.
32. Про надання дозволу на
розробку проекту землеустрою
щодо
відведення
земельної
ділянки в оренду ТОВ «Спортивне
об’єднання «Молода країна».
33. Про надання дозволу на
розробку проекту землеустрою
щодо
відведення
земельних
ділянок у власність громадянам
(гр. Старшуну Є. Ю., Сибірку Ю. М.,
Ситник В. В.).
34. Про надання дозволу на
розробку проекту землеустрою
щодо
відведення
земельних
ділянок у власність громадянам
(гр. Рибакову Л. О., Левченко Л.
Г., Маковію О. В., Тавгазову А. О.,
Лукашевич О. Б.).
35. Про надання дозволу на
розробку проекту землеустрою
щодо
відведення
земельних
ділянок у власність громадянам (гр.
Кадирбаєвій Л. П., Носихіній Г. С.,
Парасків Л. Л.).
36. Про надання дозволу на
розробку проекту землеустрою
щодо відведення земельної ділянки
у постійне користування ОСББ
«Молодіжний-10».
37. Про надання дозволу на
розробку проекту землеустрою
щодо відведення земельної ділянки
ОСББ «Шолуденка 6 В».
38. Про надання дозволу на
розробку проекту землеустрою
щодо відведення земельної ділянки
в
оренду
ТОВ
«ВИШГОРОД

Back in the USSR?
Повернення в СРСР?

На останньому квітневому
обговоренні внесення змін до
Генерального плану розвитку міста байдужих людей у великій залі адмінбудинку
не було. І це природньо, бо йшлося, яким
бути Вишгороду принаймні в найближчі
десять років. А найгарячіші дискусії точилися навколо теми хаотичної забудови
міста висотними будинками. З цього приводу звучали різні пропозиції, але вразили декілька. Зокрема, одна екзальтована
пенсіонерка нервово заявила, що Вишгороду не потрібні приїжджі новосели, а
інший активіст рубонув радикальну пропозицію — ввести мораторій на подальшу забудову міста. От взяти і заборонити.
При цих словах я поринув у спогади про
радянські часи. Чомусь пригадалася пісенька «Бітлз» «Back in the USSR» («Повернення
в СРСР»). Але Пол Маккартні співав, які чудові українки в Союзі, не те що західні дівки,
а в моїх очах постало інше — закриті міста
СРСР. І судячи з риторики «патріотів» міста,
саме таким і хочуть вони бачити Вишгород.
У свій час мені пощастило побувати в
одному тоді закритому місті — Арзамас-16.
Щоб потрапити на весілля приятеля, довелося замовляти разову перепустку, доводити компетентним органам, що я — не
американський шпигун. На в’їзді до міста —
КПП, шлагбаум, колючий дріт і стенд «Стой!
Стреляют. Проезд и проход запрещен!». Тут
уже не до жартів і приколів.
У магазинах міста мене вразило багатство дефіцитних тоді товарів: килимів,
кришталю, сервізів, телевізорів, гарнітурів
тощо. Ковбаса по 2,20 — їж не хочу, рідкісна
горілка «Столична» — по 3,80, м’ясо, риба,
ікра не заморська, а чорна, тобто місто воєнних атомщиків у порівнянні з відкритими
містами голодного Поволжя початку 1980х років жило дуже кучеряво. І відпочивали
16-ті арзамасці не дикунами, а в санаторіях Ялти і Сочі. Аякже, до зарплати йшло 20
відсотків надбавки. Єдине, що від них вимагалося на курорті, — відповідати на запитання: «Ти звідки?» таким чином: «Я — з
Арзамасу», а цифру 16 випускати. Якщо ти
з Челябінська-40, то кажеш просто «Я — з
Челябінська». До речі, в паспортах стояла
обласна прописка, номери на машинах теж
із обласних центрів. Не підкопаєшся. Всі жителі давали розписку про нерозголошення
таємниць, і за довгий язик можна було потрапити туди, де Макар телят не пасе.
Красноярськ-26, Свердловськ-45, Пен-

за-19, Загорськ-6 та інші — це були острівці
комунізму за колючим дротом. Обласкані
воєнним відомством жителі цих комфортних резервацій відчували себе особливими,
потрібними партії і уряду. І товариша Брежнєва вони любили щиро і самовіддано, а на
тих, хто знаходився по той бік колючки, дивилися зверхньо, як на другий сорт.
Чому я так детально розповідаю про
закриті міста? Це паралель до закликів
ввести у Вишгороді мораторій, заборону на
будівництво. А ще краще обнести колючкою-спіраллю Бруно, місто по периметру, і
облаштувати КПП на «Чайці» і Дідовиці. А
потім очистити місто від заробітчан і набирати лише лімітчиків: безправних і некваліфікованих.
Я добре розумію ностальгію пенсіонерів за минулою епохою. Народжені в СРСР
так і залишаться однією ногою в соціалізмі.
Але в одну річку двічі увійти неможливо, як
і склеїти розбитий глек. І проти хаотичної
забудови міста багатоповерхівками треба
боротися, але не мораторіями, не пікетами,
не падати під колеса, а суто економічними
методами. Запровадити чітку і прозору систему інвестиційних конкурсів. Щоб землю
під будівництво отримував той забудовник,
який зобов’яжеться будувати дитячі садки,
школи та інші соціальні об’єкти. Перша ластівка вже є.
Депутати міської ради нинішнього VII
скликання за півтора року своєї каденції
надали лише одну ділянку для спорудження
дев’ятиповерхового будинку на два під’їзди.
І зробили це через інвестиційний конкурс.
У результаті цього забудовник — ТПК «Лідер» — перед початком робіт сплатив до
міського бюджету 16 млн грн. Якби з нині
існуючих 11 будмайданчиків надійшли подібні суми, то це — 176 млн грн. Ось вам і три
дитячих садки. Або одна школа і дитсадок.
Як би ми цього не хотіли, але зростання населення міст-супутників Києва — незворотній процес. Але у Вишневому, Ірпені,
Бучі, Броварах це відбувається з максимальною користю для громад міст. Тому там і
немає катастроф зі школами, дитсадками,
інженерними мережами. Якщо наш депутатський корпус і надалі дотримуватиметься
політики інвестиційних конкурсів — самобуди зникнуть. Тоді і не виникатимуть у людей
думки про мораторій, пікети і заборони.
І мрії про закрите місто Вишгород теж не
буде.

ПЛАЗА»
39. Про надання дозволу на
проведення експертної грошової
оцінки земельної ділянки, що
підлягає продажу (ФОП Івасько).
40. Про припинення дії договору
оренди земельної ділянки (ТОВ
«Ванда»).
41. Про створення регіонального
ландшафтного парку.
42.
Про
затвердження
документації із землеустрою щодо
встановлення
меж
земельної
ділянки в натурі (на місцевості) гр.
Подшивалкіній О. Ф.
43. Про затвердження проекту
землеустрою щодо відведення
земельної ділянки у власність гр.
Лукашуку В. М.
44. Про затвердження проекту
землеустрою щодо відведення
земельної ділянки у власність гр.
Майбоженко С. М.
45. Про затвердження проекту
землеустрою щодо відведення
земельної ділянки у власність гр.
Дем’яновській Н. Д.
46. Про затвердження проекту
землеустрою щодо відведення
земельної ділянки у власність гр.
Бабіковій О. П.
47. Про затвердження проекту
землеустрою щодо відведення
земельної ділянки у власність гр.
Руденку М. М.
48. Про затвердження проекту
землеустрою щодо відведення
земельних ділянок у власність гр.
Старковій О. М., гр. Старкову Г. М.,
гр. Горбачу А. І.
49. Про затвердження проекту

землеустрою щодо відведення
земельної ділянки у власність гр.
Буренок С. В.
50. Про затвердження проекту
землеустрою щодо відведення
земельної ділянки у власність гр.
Соловйовій О. В.
51. Про затвердження проекту
землеустрою щодо відведення
земельної ділянки у власність гр.
Гринюк Г. А.
52. Про затвердження проекту
землеустрою щодо відведення
земельної ділянки у власність гр.
Базуркаєву Р. О.
53. Про затвердження проекту
землеустрою щодо відведення
земельної ділянки у власність гр.
Рудоль Г. М.
54. Про затвердження проекту
землеустрою щодо відведення
земельних
ділянок,
цільове
призначення яких змінюється гр.
Максимова Є. О.
55. Про затвердження проекту
землеустрою щодо відведення
земельної ділянки у власність гр.
Хомяк К. П.
56. Про затвердження проекту
землеустрою щодо відведення
земельної ділянки в оренду ТОВ
«Оцінювач».
2. Рекомендувати головам постійних комісій Вишгородської
міської ради скликати засідання
постійних комісій для вивчення,
попереднього розгляду питань порядку денного та надання висновків по них.
Міський голова О. МОМОТ

ОГОЛОШЕННЯ
Відповідно до Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних громад» від 05.02.2015 № 157-VIII, 31 травня 2017 року о 18:00 буде
проводитися громадське обговорення у формі громадського слухання
щодо можливого об’єднання територіальних громад.
Місце проведення: м. Вишгород, пл. Т. Шевченка, 1, адміністративний будинок, велика зала засідань.

Служба за контрактом
Микола ПРИБОРА,
військовий комісар Вишгородського
районного військового комісаріату
Вишгородський районний військовий
комісаріат у Київській області оголошує
набір на військову службу за контрактом.
На військову службу за контрактом приймаються громадяни віком від 18 до 40 років,
а під час особливого періоду – до 60 років,
які мають відповідну фізичну підготовку та
пройшли професійно-психологічний відбір і
відповідають установленим вимогам проходження військової служби.
Служба у ЗСУ має певні відмінності та
переваги у порівнянні з цивільним життям
країни. Грошове забезпечення військовослужбовця залежить від займаної посади, військового звання, кваліфікації, терміну та умов
проходження військової служби. Мінімальне
грошове забезпечення військовослужбовця
найнижчої категорії з 1 січня 2016 року – від
7 000 гривень.
Крім того, військовослужбовці мають

До армії —
кроком руш

право на: безкоштовне
отримання вищої освіти; речове та продовольче забезпечення;
отримання безоплатної
кваліфікованої медичної допомоги військовослужбовцями
та
членами їх сімей; санаторно-курортне лікування та відпочинок у санаторіях, будинках відпочинку, пансіонатах і
на туристичних базах МОУ; можливість отримання безкоштовного житла за рахунок держави; отримання військовослужбовцями та
членами їх сімей 50-відсоткової знижки плати
за користування житлом та плати за комунальні послуги; щорічну чергову відпустку та
щорічну матеріальну допомогу; отримання
права на пенсійне забезпечення військовослужбовців після звільнення їх із військової
служби.
Детальніше – за адресою: м. Вишгород,
вул. Ю. Кургузова, 5, каб. № 3.
Тел: (04596) 5-43-45.

Шахрайство з банківськими картками
Служба «102» інформує
Павло ПАНФЬОРОВ,
начальник Вишгородського ВП ГУНП
у Київській області, підполковник поліції
Шановні громадяни! Працівники поліції
вже тривалий час звертають вашу увагу на
шахрайські дії з банківськими картками.
Зловмисники кожен день вигадують нові
способи заволодіння вашими коштами.
Один із найрозповсюдженіших — коли
шахраї дзвонять на мобільний телефон і
представляються працівниками банку. Повідомляють про те, що ваша банківська картка
заблокована в зв’язку з тим, що з неї сторонні особи нібито намагались зняти кошти, просять назвати останні три цифри з тильної сторони пластикової картки та строк її дії або ж
— цифри коду, який приходить на мобільний
телефон, для розблокування картки.

Звертаємо вашу увагу, що будь-які
цифри, крім банківського рахунку, називати стороннім особам заборонено та
небезпечно. Ніколи не повідомляйте ваші
персональні дані (пін-код, номер картки, логін
і пароль, cvv-код) третім особам, навіть якщо
вони представляються працівниками банку.
Працівники банку ніколи не перевіряють ваші
персональні дані.
Тому будьте уважні та обережні з таємними кодами банківських карток. Не розголошуйте персональні відомості будь-кому, доступ до
даних відомостей маєте лише ВИ. Дізнайтеся
телефон «гарячої лінії» вашого банку та відразу телефонуйте, якщо підозрюєте, що маєте
справу з шахрайством. Чим швидше ви це зробите, тим менше шансів у шахраїв.
У разі, якщо ви стали жертвами шахраїв, повідомляйте по гарячій лінії «102» або
ж звертайтесь до найближчого відділення
поліції.

Суспільство

Вишгород
Охорона праці

Головне — безпечні умови

Олена ЄСЬКОВА, страховий експерт з
охорони праці відділення Фонду
Створюючи підприємство або починаючи
власний бізнес, роботодавці не задумуються про наслідки нещасного випадку або аварії, які можуть статися в їхній організації або
установі.
Переважно, тільки після нещасного випадку, аварії або перевірки і отримання припису
інспектора Держпраці директори і підприємці
починають організовувати відповідну службу
та розробляти документацію з питань охорони праці на підприємстві. А можна було б
уникнути багатьох проблем, якби робота по
створенню безпечних умов праці, зменшенню
ризиків травмування працівників, навчання та
інструктажів була проведена своєчасно.
Охорона праці тісно пов’язана з широким
спектром дисциплін та сфер діяльності, серед
яких – медицина, психологія, епідеміологія, фізіотерапія, реабілітація, ергономіка, юриспруденція,
людський фактор і багато іншого. І чим більше
підприємство, більша кількість обладнання, техніки, видів робіт — тим ширше коло обов’язків.
Вивчаючи Закон України «Про охорону праці»,
здається, що все відносно просто і зрозуміло.
Але, насправді, цей Закон є лише вершиною височезної піраміди нормативно-правових актів.
Згідно із вищезазначеним Законом, «Охорона
праці — це система різного роду заходів, спрямованих на збереження життя, здоров’я і працездатності людини у процесі трудової діяльності».
У світовій практиці поняття «охорона праці» має
дещо різні визначення (тлумачення), але суть
зводиться до одного — це, в першу чергу, забезпечення безпеки і здоров’я працівників та всіх
присутніх на підприємстві. Але в нашій країні на
більшості підприємств робота з охорони праці полягає в усуненні проблем керівництва у цій сфері, з мінімальними затратами.
Охорона праці (зі сторони роботодавця) — це
формальні та практичні дії, спрямовані на те, щоб
не траплялися нещасні випадки на виробництві
або щоб мінімізувати їхню кількість, забезпечити
відсутність штрафів зі сторони контролюючих органів та мінімізувати незадоволення працівників
щодо умов їх праці з мінімальними затратами.
Вишгородське УСЗН
Постановою Кабінету Міністрів України
від 26.04.2017 №300 «Про внесення змін до
деяких постанов Кабінету Міністрів України», яка набрала чинності з 1 травня 2017
року, впроваджено оновлену програму
житлових субсидій.
З урахуванням прийнятих змін у травні
поточного року органами соціального захисту населення буде перепризначено субсидії
на наступний 12-місячний термін. Вони будуть розраховані на неопалювальний сезон,
а з жовтня — на новий опалювальний сезон.
Сім’ям, які вже отримували субсидію, повторно звертатися до органів соціального захисту населення та подавати документи не
потрібно.
Заяву і декларацію про доходи необхідно повторно подавати лише сім’ям, які
орендують помешкання; мають зміни у складі
сім’ї (наприклад, хтось прописався чи виписався); звертаються по отримання субсидії
на тверде паливо та скраплений газ; виявили
бажання отримувати субсидію за зареєстрованим місцем перебування.
Чи впливає наявність простроченої заборгованості з оплати за житлово-комунальні послуги на призначення субсидії?
Після закінчення строку отримання субсидії органи соціального захисту населення
самостійно здійснюють розрахунок субсидії
на наступний період для домогосподарств,
які отримували субсидію у попередньому
періоді.
У разі отримання від організацій-надавачів житлово-комунальних послуг інформації
про прострочену понад два місяці заборгованість із оплати послуг, субсидія на наступний строк не призначається, про що органи
соціального захисту населення інформують
особу.
Субсидія буде призначена з дати закінчення дії попередньої субсидії, якщо протягом двох місяців з дати інформування про
непризначення субсидії на наступний строк
громадянин документально підтвердив сплату заборгованості або укладення договору
про її реструктуризацію.
Зазначений строк може бути продовжений на підставі рішення райдержадміністрації, виконавчого органу міської, районної у
місті (у разі її створення) ради або комісії, яка
ними утворюється, за наявності поважних
причин.

Охорона праці (зі сторони контролюючих
органів) — це забезпечення виконання вимог
нормативно-правових актів із охорони праці на
об’єктах (у т. ч. — не дуже важливих, але матеріально затратних для підприємства), відсутність
травматизму і стимулювання проявлення «щедрості» керівництвом підприємства.
Основні контролюючі органи по дотриманню вимог охорони праці на підприємствах:
1. Державна служба України з питань праці (Держпраці) виступає в особі інспекторів з
охорони праці, які здійснюють як планові перевірки, так і позапланові, при виникненні нещасних
випадків, надходженні скарг, очевидних порушеннях законодавства (недостовірність поданих
даних, невиконання приписів тощо). Можуть
штрафувати, зупиняти роботу.
2. Фонд соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань виступає в особі страхового
експерта з охорони праці, який здійснює планові
перевірки, а також позапланові, при виникненні
нещасних випадків на виробництві та в деяких
інших випадках.
Перевірки мають профілактичний характер
(без накладання штрафу), але при систематичному невиконанні заходів щодо усунення порушень, страховий експерт має право повідомити
про це до Головного управління Держпраці.
Інші органи, що проводять перевірки, напряму не контролюють дотримання вимог з охорони
праці, але частково можуть торкатися деяких питань. Наприклад санітарно-епідеміологічна служба (СЕС) — проходження санітарних медоглядів,
інспекція з питань праці — дотримання режимів
роботи, надання пільг та компенсацій за умови
праці та ін.
Цікаво, що в розвинутих країнах контроль
за охороною праці на підприємстві здійснюється
певним органом та страховими компаніями, в т.
ч. приватними, де застраховані працівники.
З приводу всебічних питань, що стосуються
охорони праці у виробничому середовищі, працівники відділення Фонду завжди нададуть безкоштовну консультацію. Наша адреса: м. Вишгород, вул. Набережна, 7/1, тел: (04596) 52-083,
22-595. Звертайтесь, завжди раді допомогти.

Змінено підхід щодо врахування доходів для призначення субсидії
До внесення змін субсидія на оплату житлово-комунальних послуг розраховувалась
виходячи з нарахованих особам доходів без
урахування податку з доходів фізичних осіб,
за попередній календарний рік.
Відтепер субсидія для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг
призначається виходячи із середньомісячного сукупного доходу осіб без урахування

Субсидії
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Благоустрій

Дорожні роботи на околицях
Влас. інф.
Про благополуччя того чи іншого
міста судять не за показним блиском
центру, а по околицях. Якщо грань між
ними умовна, значить і влада, і громада взаємодіють належним чином. Цю
аксіому намагаються реалізувати і у
Вишгородській міській раді. Зокрема, програми соціально-економічного
розвитку передбачають асфальтування всіх вулиць мста, які пролягають на
околицях. Одна з них — імені Леоніда
Глібова, Героя Радянського Союзу,
який загинув при визволенні Вишгорода.
— Ми вирішили зробити дорожнє покриття таким чином, щоб у майбутньому
надовго забути про ямковий ремонт, —

і перераховувалася відповідно до прийнятого
рішення органів місцевого самоврядування
або органів виконавчої влади про дату початку та закінчення опалювального сезону, то в
опалювальний сезон 2017/2018 рр. для сімей,
які користуються індивідуальним опаленням,
субсидія на послугу опалення буде нараховуватись з 16 жовтня до 15 квітня.
Для тих же, хто користується централізованим опаленням, субсидія й надалі призначатиметься на період з 1 жовтня до 30 квітня

Програму оновлено

податку з доходів фізичних осіб за чотири
квартали, що передують місяцю, що передує місяцю, з якого призначається субсидія,
а субсидія на придбання скрапленого газу,
твердого та рідкого пічного побутового палива — виходячи з розміру доходу за попередній календарний рік.
Під час здійснення розрахунку субсидії
для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг на наступний період у
травні для домогосподарств, які отримували
субсидію у попередньому періоді, будуть враховані доходи за період з квітня попереднього
року по березень поточного року включно.
Особливості врахування доходів непрацюючим пенсіонерам
У разі коли на час звернення за призначенням субсидії особа є непрацюючим
пенсіонером, який декларує відсутність в
останньому місяці періоду, за який враховуються доходи, інших доходів, крім пенсії, до
її середньомісячного сукупного доходу враховується розмір пенсії за такий місяць. Під час
призначення субсидії на наступний період такій особі не враховуються її доходи у вигляді
заробітної плати та доходи від підприємницької діяльності, якщо вона була непрацюючим
пенсіонером на кінець періоду, за який враховуються доходи.
Доповнено перелік доходів, які не враховуються при призначенні субсидії
З 1 травня поточного року при призначенні субсидії не враховується до доходу сім’ї
державна допомога на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування.
Визначено термін опалювального періоду для домогосподарств з індивідуальним опаленням
Якщо раніше субсидія на опалювальний
сезон призначалася з 1 жовтня до 30 квітня

2017 року

та буде перераховуватись в залежності від
прийнятих рішень органів місцевого самоврядування про початок/закінчення опалювального періоду.
Збільшується соціальна норма житла
для непрацездатних осіб при призначенні
субсидії
Відтепер розмір субсидії для пенсіонерів, інвалідів та інших непрацездатних осіб
буде більшим, адже соціальна норма для них
збільшена майже удвічі.
Якщо в помешканні проживає одна-дві
непрацездатні людини, соціальна норма,
за якою їм рахуватиметься розмір субсидії,
збільшується з 48,87 кв. м (на одну особу) до
75 кв. м (на одну-дві особи).
Можливість призначення субсидії за
зареєстрованим місцем перебування
У разі реєстрації місця перебування особи субсидія для відшкодування витрат на
оплату житлово-комунальних послуг призначається з місяця звернення на строк, що не
перевищує шести місяців з дати реєстрації
місця перебування.
На наступний строк субсидія призначається за особистим зверненням громадянина
після продовження строку реєстрації місця
перебування.
Про що необхідно повідомляти управління соціального захисту населення шляхом подання відповідних документів?
Протягом місяця отримувачі субсидії повинні повідомити управління соціального захисту населення, шляхом подання відповідних документів, про наступні зміни:
— складу зареєстрованих у житлі (наприклад, хтось виписався чи прописався), у
такому випадку подаються також нові заява
і декларація;
— соціального статусу членів сім’ї (напри-

розповів заступник міського голови Ігор
Свистун. — На проїжджу частину спочатку завезли пісок, потім висипали крупну
і дрібну фракції щебеню. Все це добре
утрамбували катком. Це гарантія того, що
асфальт не просідатиме.
Серйозна робота сьогодні проводиться і на інженерних мережах міста. Зокрема, це очищення ливневої каналізації від
піску, мулу та побутового сміття. Мережу,
яка тягнеться від вул. Кургузова аж до
водойми-накопичувача на набережній, не
чистили більше десяти років, а звідси і її
низька ефективність. Діаметр трубопроводу 1,5 метра викликав певні складнощі,
але їх вдалося подолати за допомогою
спеціальної техніки. Є всі надії, що до
осінніх дощів оновлена ливневка працюватиме бездоганно.

клад, хтось звільнився або влаштувався на
роботу, став пенсіонером);
— про здійснення одноразової покупки
(оплати послуг) на суму, яка перевищує 50
тис. грн;
— набору комунальних послуг: відмовилися від централізованого опалення і перейшли на індивідуальне чи навпаки.
У разі свідомого подання громадянином
документів із недостовірними відомостями
або неповідомлення про вищевказані зміни
сума надміру перерахованої субсидії повертається за вимогою управління соціального
захисту населення, зокрема шляхом зняття
відповідних сум із особових рахунків отримувачів субсидії на підприємствах — надавачах
житлово-комунальних послуг.
Повернення невикористаної суми субсидій до бюджету
Після закінчення опалювального сезону
невикористана сума субсидії для відшкодування витрат на оплату послуги з централізованого
опалення
(теплопостачання),
постачання холодної та гарячої води і водовідведення, послуг із газо- та електропостачання для індивідуального опалення повертається підприємствами – надавачами такої
послуги до бюджету в повному обсязі на підставі акта розрахунку загального обсягу невикористаних сум субсидії.
При цьому передбачено монетизацію частини невикористаної суми субсидії для відшкодування витрат на оплату послуг із газо-,
електропостачання для індивідуального опалення. Виплата буде проведена у грошовому еквіваленті вартості (станом на 1 травня)
зекономлених 100 кубів газу або 150 кіловат
електроенергії, якщо цей ресурс використовується для опалення.
На сьогоднішній день звертатися до органів соціального захисту населення не потрібно, на даний час розробляється детальний
порядок реалізації вказаної норми.
Суми невикористаної субсидії для відшкодування витрат на оплату послуг із газо-,
електропостачання для індивідуального опалення будуть визначені організаціями – надавачами вказаних послуг у червні.
Інформацію про наявність економії кожен
отримувач субсидії може відслідковувати у
платіжних повідомленнях або шляхом звернення до організацій — надавачів послуг із
газо-, електропостачання для індивідуального опалення, якщо вони використовуються
для опалення.
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Доля Кобзаря —
боротьба за
«життя без кайданів»
Валерій ВИГОВСЬКИЙ,
депутат Вишгородської
міськради,
голова Благодійного фонду
«Покоління»,
організатор поїздки
Не заростають стежки
до Кобзаревої могили на
Чернечій горі у Каневі. І щороку у річницю
перепоховання українського генія Тараса
Шевченка велика група вишгородців, дорослі й діти — завдяки ініціативній групі — виїжджає вшанувати Батька української нації,
все життя й творчість якого є зразком того,
як справжній митець повинен своїм талантом служити народові.
Не варто, мабуть, зайвий раз наголошувати
на великій виховній силі Шевченкового Слова,
яке є невичерпним джерелом у формуванні нових національно свідомих поколінь української
молоді. Велетень духу, неперевершений співець народної свободи, перед генієм якого схиляється весь світ. На моє переконання, й десять
заповідей не треба читати, а достатньо ознайомитися з творами Тараса Шевченка, в яких

Людина

є відповіді на всі нагальні запитання. Почитаєш
звечора — і зранку розумієш, як жити далі.
У його поезіях кожне покоління знаходить
близьке і зрозуміле своєму серцю. Чи не тому,
що твори Кобзаря звеличують вічні цінності
— Бога, Добро, Любов, Батьківщину. А «убога
Україна» для нього є найдорожчою за все на
світі. Вона постійно була перед його духовним
зором в усій її пронизливо тужливій красі та величі героїчного минулого волелюбного народу.
Шевченкова постать на віки стала символічною для України і взірцем для підростаючих
поколінь, бо уособлює в собі непримарний патріотизм, безмежну любов до народу й рідної
мови. Поет належить до тих нечисленних обранців людства, які не дбали про власне щастя,
бо їхня доля — це боротьба за правду та «життя
без кайданів».
Незламний велетень нації став іконою українського народу ще за життя, бо ніхто так, як він,
не розніс славу «хуторянської» неньки-України
по всьому світові. І сьогодні він є живішим від живих у своїх творах, думках, пророчих настановах.
А його порада, що шлях до національного відродження пролягає через усвідомлення
своєї історії, мови, національної гідності, є, як
ніколи, актуальною і в наші дні, коли після духовного відродження та відновлення суверенності
Україна вже 28-й рік ніяк не може встати з колін.
«Все розберіть... та й спитайте
Тоді себе: хто ми?
Чиї сини? Яких батьків?
Ким? За що закуті?»

До Шевченка йде народ
Мій краю прекрасний,
розкішний, багатий!
Хто тебе не мучив?!
Т. Шевченко
Степанія СІДЛЯР, координатор Духовнопросвітницького центру «Спадщина»
У погожі травневі дні, дні перепоховання
Т. Шевченка на Чернечій горі, з усієї України і
не тільки до Шевченка йде народ. І ми — учні
Вишгородської школи «Сузір’я», вчителі цієї
школи та ВЗОШ № 1, жителі м. Вишгорода,
українські письменники за підтримки депутата Вишгородської міської ради Валерія
Виговського — теж мали таку можливість.
До Шевченка йдемо за порадою, до Шевченка — на розмову, до Шевченка — на сповідь. Адже українському народу Господь Бог
дав Т. Шевченка у надзвичайно важкий час,
час духовного і матеріального занепаду. І весь
тягар українського народу поклав на його плечі.
Із 47 років життя — 34 роки неволі. Із них —
10 років російської солдатської муштри. Проте

доля не змогла зламати його духу, ані перетворити любов до людей у ненависть і погорду, ані
віру в Бога — у зневіру.
…І отак, ідучи у людському потоці на Чернечу гору, кожен із нас розуміє, що Шевченко
був посланий українському народу для переродження, для перетворення його в націю, щоб
кожен став людиною, гідною свого імені.
Т. Г. Шевченко дуже добре розумів душу
українця, особливості сім’ї, звичаїв, традицій.
Народ розумів, як живу цілісність.
Це розуміння, поєднане з глибокою інтуїцією, дало йому можливість передбачити, що нас
чекає в майбутньому, а його пророчий «Кобзар» став для нас дзеркалом, в якому відображаються нинішні і майбутні події України.
І вже, прийшовши до підніжжя могили у велелюдді численної кількості народу, розмов,
гомону і співу, розумію, що народ, який має такого Пророка, такого Кобзаря, ніколи не буде
приреченим, ніколи не стане переможеним.
…А чи «діждемося Вашінгтона з новим і
праведним законом? А діждемось-таки… колись…»

Обов’язок кожного українця —
бути причетним до долі Батьківщини
Тетяна ВОЛОТОВСЬКА,
директор ВСШ «Сузір’я»
Кожен українець, зростаючи духовно,
мужніючи національно, приходить вклонитися Тарасові Шевченку. У кожного на це
свій час.
Дев’ятикласники
Вишгородської спеціалізованої школи «Сузір’я», які глибоко вивчають творчість великого Кобзаря, отримали можливість побувати у м. Каневі завдяки
депутату і меценату Валерію Виговському,
який посприяв у забезпеченні чудової екскурсії для дітей на Чернечу гору, а також дякуючи Степанії Сідляр, раднику голови КОДА з
гуманітарних питань, яка організувала туристичний супровід.
Урочиста атмосфера, дивовижно прекрасна природа, величний пам’ятник Тарасу – усе
це ще раз нагадало присутнім про обов’язок
кожного українця – бути причетним до долі
своєї Батьківщини.
Учні співали пісень, Володимир Мацібон,
Марина Соколюк, Анжеліка Гордієнко читали
поезії Т. Шевченка, а відвідування музею залишило незабутні враження.
— Екскурсія дуже сподобалася. Особливо

музей. Він сучасний, цікавий
та змістовний.
— Поїздка була пізнавальною. Побувати на місці
поховання видатного Пророка Тараса Шевченка – велика честь для мене.
— Канів – дивовижне
місто.
— Дякую за можливість
відвідати чудові місця, пов’язані з нашим Шевченком, – поділились враженнями учні Анастасія Гаврищук, Єва Чаус, Денис Воробйов,
Владислав Чалій.
Також теплими враженнями про поїздку до
святинь української історії ділилися і педагоги,
залучені до екскурсійної програми, – Олена
Мельник, Галина Климович, Світлана Сідова. Дійсно, було що розповісти після поїздки
учням на уроках літератури, учителі привезли
з собою багато фотоматеріалів.
Тож щиро дякуємо Валерію Виговському
за внесок у навчання та виховання підростаючого покоління.
Всі учасники поїздки вдячні також директору ТОВ «Авто-Лайн» Олександру Балуєву за
наданий комфортабельний автобус.

Вишгород

Вишгородці
вклонились
Тарасові

Дора ТИМОШЕВСЬКА,
ветеран педагогічної праці
По-весняному теплим і сонячним видався день 21 травня
цьогоріч, коли вишгородці вирушили автобусом на прощу
до Великого Кобзаря. Школярі,
вчителі, слухачі
школи української мови, що
діяла в міській
бібліотеці, люди
старшого
віку
побували на могилі Тараса Шевченка саме в ці
дні, пов’язані з датою перепоховання поета в Україні (22 травня
156 років тому).
Дякуємо депутатові Вишгородської міської ради Валерію Виговському, який глибоко переймається проблемами української мови,
культури і вкотре відгукнувся на
духовні запити містян, допоміг
транспортом і був активним учасником усіх заходів під час нашого
перебування на Канівській землі.
Дійсно, не заростає дорога
до могили українського Пророка.
Перед нами багато людей уже
побувало там: кошики зі свіжими
квітами, букети блакитних волошок і запашних конвалій лягли до
пам’ятника Тарасові Шевченку.
Делегація вишгородців теж віддала шану великому Українцеві —
діти, вчителі, пані Степанія Сідляр
(координатор
Духовно-просвітницького центру «Спадщина»)
читали його поезії, співали пісні
на його вірші. Поклавши квіти, всі
вклонилися ніби присутньому серед нас Тарасові.
Таке, зокрема, в мене було
відчуття. А ще, коли піднімалася
сходами до могили поета, весь
час у голові чула: «…Щоб лани
широкополі і Дніпро, і кручі було
видно, було чути, як реве ревучий». А озирнешся — і видно всі ці
прекрасні українські краєвиди, аж
серце завмирає.
Побували і в музеї Т. Г. Шевченка. Добре, що після «сумнозвісної реконструкції» музею під
керівництвом регіоналки Л. Скорик працівники музею відмовилися від багатьох її «новшеств» та
відкрили вітражі Василя Кричевського, виставили ті експонати,
які глибше розкривають життєвий
і творчий шлях Велета Духу…
Це вже моя друга поїздка на

поклін до Тараса Шевченка. А
вперше я побувала на Чернечій
горі 1996 року, коли супроводжувала 30 переможців обласного
конкурсу «Іду з дитинства до Тараса», який організувало та провело Луганське обласне Братство
шанувальників творчості Тараса
Шевченка спільно з освітянами.
Тоді, в перші роки Незалежної
України, було започатковано традицію поїздок дітей зі Сходу України до нашої Святині, до Української Мекки. Правда, лише три
роки поспіль їздили до Канева юні
луганці. Відновився конкурс лише
2005 року, налагодилися щорічні
організовані відвідини переможцями конкурсу Канівського національного заповідника Тараса
Шевченка. Це була надзвичайно
змістовна складова частина національного виховання юних українців Луганщини.
З глибоким сумом, гіркотою, а
то й зі слізьми на очах переживаю
все те, що відбулося 2014 року
на Луганщині, Донеччині, що досі
продовжується там, де за наші
українські ідеали гинуть найкращі
сини України. Та вірю: ті луганські діти, які побували хоч раз на
могилі Т. Шевченка, не зможуть
відректися від свого українського
єства…
Нарешті, вирішила поділитися
деякими спостереженнями-висновками. Треба давати школярам
завдання вивчати напам’ять більше творів Тараса Шевченка, в т.
ч. й позапрограмних, допомагати
зрозуміти їх зміст (зокрема таких,
як: «Іржавець», «Холодний яр»
тощо). Тоді б на могилі Т. Шевченка у Каневі змогли читати його поезії всі старшокласники (а так читали тільки вибрані учні). І музей
Т. Шевченка всі школярі мають
відвідати. Коли ж вони побувають там, як не під час навчання?
Напевне, повинна вже діяти така
всеукраїнська освітянська програма з національного виховання
юних українців, у якій чільне місце
посяде Шевченкіана.
Вишгородцям відвідати серце
України — могилу Тараса Шевченка на Чернечій горі у Каневі —
можна без будь-яких труднощів,
адже це так близько.
А ще маємо плекати в собі
Шевченків український дух, читаючи, перечитуючи настільну книгу
українців «Кобзар», вдумуючись у
його заповіти та виконуючи їх.

Гайд-парк

Вишгород

Влас. інф.
На Київщині стартує перший конкурс дитячої творчості «Яскраві діти
України». Його мета – національнопатріотичне виховання, популяризація української народної та естрадної
пісні, виявлення юних талантів та виховання у молоді художнього смаку й
поваги до мистецтва.
Засновники та організатори конкурсу – благодійний фонд народного депутата України Ярослава Москаленка,
творче об’єднання «The Bright Children
of Ukraine» та Київська облдержадміністрація. Захід відбудеться під патронатом голови Київської ОДА Олександра

Горгана.
Із 28 травня протягом п’яти днів десятки талановитих дітей із різних куточків столичного регіону змагатимуться за
Гран-прі.
Попередньо в кожному районі Київщини відбирали конкурсантів. Тож у фінал вийшли 37 учасників у трьох вікових
категоріях (6-9, 10-13, 13-15 років), які
продемонструють свій хист в естрадному, народному, джазовому та академічному співі. Кожен представлятиме своє
місто чи район. Виступи оцінюватиме
компетентне журі – відомі українські композитори, співаки, діячі мистецтва України та закордону.
Конкурсантів прийматиме міжнарод-
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«Яскраві діти України»

Конкурс

Знай наших!

27 травня

ний дитячий центр «Артек», що у ПущіВодиці, а концерт відбудеться в приміщенні облдержадміністрації.
У рамках конкурсу у Вишгородському районному центрі художньої творчості
дітей, юнацтва та молоді «Дивосвіт» 11
травня пройшов районний відбірковий
етап за участі вокалістів району віком
від 8 до 15 років. Оцінювало конкурсантів журі: заступник голови ВРДА Марина
Мельник, начальник відділу культури,
національностей та релігій РДА Юлія Іванова, спеціаліст цього ж відділу Артем
Буренок, директор Димерської музичної
школи Світлана Заводовська, директор
Новопетрівської дитячої музичної школи Ярослав Сидоренко, керівник аматорського вокального колективу РБК
«Енергетик» Юлія Каталагіна, керівник
аматорського вокального колективу РБК
«Енергетик», регент церковного хору
православної церкви св. Володимира
Наталія Глушко, викладач вокалу Вишгородської дитячої музичної школи Ірина
Беза.
Третє місце здобув Вячеслав Тарасюк, соліст вокальної студії «Візерунок»
(керівник Тетяна Литвин), друге – Вікторія Любаш, вихованка Димерського відділення ВРЦХТДЮМ «Дивосвіт» (керівник Олена Ушакова), перше – Ангеліна
Тереннікова, учениця Вишгородської районної гімназії «Інтелект». Гран-прі виборола солістка студії «Астерія» Анастасія
Ковальська (керівник Юлія Каталагіна).
Відтак на обласному пісенному конкурсі
Вишгородський район представлятимуть
Анастасія Ковальська та Ангеліна Тереннікова.

Досить гендлювати
намиванням піску
Трохим ІВАНОВ,
заступник Вишгородського
міського голови
Черговий раз ми зіштовхуємось із ситуацією щодо незаконного намиву піску. На жаль, у
Вишгороді є факти незаконного
видобутку та складування піску
з метою продажу. Це відбувається при в’їзді в місто та ще на одній ділянці біля
бетонного заводу, де так звана вулиця Шлюзова.
Така ситуація триває вже кілька років. Ми намагаємось це зупинити на рівні області, з якою вже
знайдено діалог стосовно цієї ситуації, та чекаємо
відповіді на наші звернення від відповідних структур.
До речі, ще є намір перевірити кожну подібну організацію та зрозуміти, чим насправді там займаються.
Але, все ж таки, хотілося б знати: хто покриває
незаконний намив піску в місті і з якою метою. Адже
коли йшла мова про передачу Комунальному підприємству Київської обласної ради «КОРА» в оренду на
один рік земельної ділянки по вул. Шлюзовій у Вишгороді для будівництва, обслуговування та ремонту об’єктів інженерної, транспортної, енергетичної
інфраструктури, об’єктів зв’язку та дорожнього господарства, то деякі фракції та депутати навмисно ігнорували це питання. І вже після цього на цій же території розташувались невідомі особи, які здійснюють
там незаконну діяльність. Також у місті є організації,
які під діяльністю нібито «ресторанного бізнесу» зберігають на ділянках та продають пісок.
На сьогоднішній день міська рада відправила
звернення до відповідних структур. Сподіваємося,
що це болюче питання буде вирішено в найближчий час.

Із Мукачевого повернулися з перемогами

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

19-21 травня у м. Мукачево Закарпатської області проходив Х Міжнародний дитячо-юнацький фестиваль народного мистецтва «Смарагдові витоки».
Розвивати творчий потенціал молодого покоління, зберегти та відтворити кращі зразки народного мистецтва, залучити до скарбниці національної
спадщини засобами пісні, танцю, музики, живопису,

декоративно-ужиткового мистецтва, художніх ремесел — такою була мета організаторів фестивалю
— Українського державного центру позашкільної
освіти,управління освіти Мукачівського міського виконавчого комітету та Будинку школярів. До участівони запросили учнів (вихованців) загальноосвітніх,
професійно-технічних і позашкільних навчальних
закладів, творчих колективів, родинних гуртів та
творчих об’єднань.
Тож вокальний колектив «Співаночка» (керівник —
Валентина Демочко) та студія «Ра» (керівник — Олена Ралко) Вишгородського міського центру творчості
«Джерело»також вирушили на фестиваль разом із директором закладу Наталією Кисіль.
«Серед численних учасників було багато колективів
із Західних областей, які виступили на сцені Парку Слави. Київщину представляли лише вишгородці, — розповідає Валентина Демочко. — І наша «Співаночка»
виступила вдало — посіла почесне 3-є місце у номінації
«народний вокал»; солістка Софія Лисенко у цій же номінації, у 1-й віковій категорії, — 2-е місце, Марія Ярмоленко — 3-є місце у 2-й віковій категорії.
Вихованці Олени Ралко також були на висоті: у номінації «образотворче мистецтво» Анна Степанова
виборола Диплом першого ступеня, а Ксенія Толстих

Основи сім’ї. Мистецтво спілкування
Юрій ПЕТРОВ
Статистика говорить: 75% подружніх пар в Україні розлучаються вже в перші п’ять років спільного
життя! Що робити? Це питання стоїть перед фахівцями із сімейних питань, перед людьми, яким не байдуже їх майбутнє життя в шлюбі і які є відповідальними перед своїми дітьми.
21 травня у приміщенні Церкви Бога Живого відбувся семінар «Основи сім’ї. Мистецтво спілкування».
Спікером на семінарі виступав провідний український
експерт із питань сімейних відносин, доктор філософії, президент Всеукраїнського благодійного фонду
«Сім’я» Адріан Буковинський.
Теми, підняті на семінарі, є дуже актуальними для

Пам’яті Слави Стецько
Валерій СИДОРЧУК, тренер команди
Уже стало доброю традицією у травні,
в день народженння Слави Стецько, проводити змагання з настільного тенісу серед школярів м. Києва.
Слава Стецько належить до тих великих українців, для яких найвищою цінністю

— Диплом третього ступеня у третій віковій категорії
(13-15 років); Маргарита Демська, Валерія Зайченко,
Катерина Горшкова — Дипломи третього ступеня, Азгин Ділар — диплом учасника у другій віковій категорії
(10-12 років).
Дітей та дорослих зачарувало надзвичайно гарне,
ошатне та по-європейському вишукане місто Мукачево, що над річкою Латорицею, яке в цьому році святкує
1121-у річницю свого заснування.

Семінар

багатьох українських сімей. «Як бути щасливим у шлюбі?», «Як прожити все життя і бути задоволеним?», «Як
виховати своїх дітей достойними громадянами країни?». Ці та інші питання розглянули під час зустрічі, на
якій було близько 100 людей – подружні пари та молоді
люди, які бажають взяти шлюб і яким важливе їхнє майбутнє.
Семінар отримав багато позитивних відгуків майже
від усіх, хто зацікавився і прийшов.
Адріан Буковинський має намір провести більш розгорнутий семінар для сімей та батьків Вишгорода цієї
осені.
Байдужі «все знають», активні — вчаться. Так закінчується одна з книг А. Буковинського. Отож не будемо
байдужими до майбутнього наших сімей та наших дітей.

Спортивна
орбіта

були ідеали свободи, а змістом життя – боротьба за Українську самостійну соборну
державу.
Отже, 20 травня ц. р. в м. Києві, у спортивній залі ЗОШ № 240, відбувся турнір із настільного тенісу серед юнаків та дівчат 2006
р. н. та молодших, присвячений 97-й річниці
від дня народження жінки-легенди, першої

голови Конгресу українських націоналістів,
голови Проводу ОУН (б), президента Антибільшовицького блоку народів, народного депутата України трьох скликань, світлої пам’яті
Слави Стецько.
Змагання пройшли в дусі безкомпромісної боротьби. Поєдинки відбувалися за олімпійською двомінусовою системою. На попередній стадії за особисту першість змагалися
42 учасники. До фінальної частини потрапили 16 кращих тенісистів столичних шкіл №
240, 226, 18, 20, Київської гімназії «Потенці-

ал», Вишгородської СЗОШ «Сузір’я». За підсумками напружених зустрічей, чемпіонський
титул виборола Ліза Малаканова (ЗОШ №
240), срібна медаль дісталася Микиті Коробці. Третє місце посів Микита Паливода. Вишгородці Владислав Железнев – на 9 місці,
Павло Коноваленко – на 11-му.
Усі призери та учасники змагань отримали медалі, тенісні м’ячі та буклети, за що
щира подяка приватному підприємцю Миколі
Ковалю та голові селянсько-фермерського
господарства «Лан» Валентину Титаренку.
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27 травня

Вишгород

ТЕЛЕпрограма

2017 року

Високошвидкісний Інтернет МТМ. Тел.: (093) 366-16-66; (095) 545-15-33; (098) 201-22-66
ПО Н Е ДІ ЛО К , 2 9 Т Р А ВНЯ 2 017 Р ОКУ
КАНАЛ 1+1
6:00, 07:00, 08:00, 09:00,
12:00, 16:45, 19:30 ТСН
06:45, 07:10, 08:10, 09:10
«Снiданок з 1+1»
09:30 «Чотири весiлля - 4»
10:55 «Мiняю жiнку»
12:20 Комедiя «Матусi»
13:25 Комедiя «Матусi-2»
14:30, 17:10 Т/с «Величне
столiття. Роксолана»
20:15, 21:20, 22:20 Т/с
«Свати - 3»
23:20 Комедiя
«Обережно! Предки в
хатi»
UА:ПЕРШИЙ
6:00, 07:00, 08:00, 13:00,
15:00, 21:00 Новини
09:00 Д/ф «Юрiй
Рибчинський. Слова i
музика»
10:00 Т/с «На межi. Група
«Антитерор»
11:00 Д/с «Нацiональнi
парки Америки»
14:05 Т/с «Анна Пiль»
15:35 Х/ф «По-модньому»
17:15 Д/ф «Клоун iде на
манеж. М. Яковченко»
19:55 Вересень

20:20 Про головне
21:30 Новини. Спорт
21:50 Вiйна i мир
22:55 Вiчне
23:00 Пiдсумки
ТРК «УКРАїНА»
6:50, 07:15, 08:15 Ранок з
Україною
07:00, 08:00, 09:00, 15:00,
19:00, 23:00 Подiї тижня з
О. Панютою
09:15 Зiрковий шлях
11:00 Х/ф «Пiзнє кохання»
12:50, 15:30 Т/с «З надiєю
на щастя»
17:10 Т/с «Райське мiсце»
19:45 «Говорить Україна»
21:00 Т/с «Тiльки про
любов»
23:30 Х/ф «Потяг до
Пусана»
ТОНіС
6:00, 15:40 «Формула
Пруста. А. Матвiйчук»
07:00, 14:00, 18:00 «Алло,
лiкарю!»
10:50 Завтра-сьогоднi
12:00 Євромакс
15:00 «Вiдлуння»
16:40 «Червона Рута» 97

17:10 «П’ять дорiг
доктора Сивого»
19:05 В гостях у Д.
Гордона. Т. Єгорова
20:05, 22:55 Вердикт
iсторiї
21:30 Українець М.
Поплавський у Варшавi
22:05 DW-Вiзерунок дня
22:15 Неприручена
Амазонка
00:05 «Нiч чорних
краваток»
ТЕТ
7:35 М/с «Королiвська
академiя»
08:00 Мультмiкс
09:40 М/с «Дорамандрiвниця»
10:10 М/с «Клуб Вiнкс:
Школа чарiвниць»
11:00 Х/ф «Панi
Метелиця»
12:10, 18:50 Панянкаселянка
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
6:35, 16:00 «Все буде
добре!»
08:35 «Все буде смачно!»
10:15, 18:30 «За живе!»
11:45 Х/ф «Коханий за
наймом»
13:45 «Битва
екстрасенсiв 13»
18:00, 22:00 «ВiкнаНовини»
19:55, 22:35 «Слiдство
ведуть екстрасенси»
23:30 «Давай поговоримо
про секс 4»
НТН
8:05, 19:30 Т/с «Кулагiн та
партнери»
10:10, 17:25 Т/с
«Детективи»
11:45 Т/с «Полiцiя Маямi»
13:45, 15:05, 21:30 Т/с
«CSI: Лас-Вегас - 13»
14:45, 19:00, 23:15
«Свiдок»
15:40 «Легенди карного

розшуку»
23:45 Т/с «Детектив Босх»
НОВИЙ КАНАЛ
7:03 Kids Time
07:05 Х/ф «Гарфiлд 2»
08:40 Х/ф «Слiдопит»
10:45 Х/ф «Книга Iлая»
13:00 Х/ф «Iндiана Джонc
i останнiй хрестовий
похiд»
15:40 Х/ф «Iндiана
Джонc i Королiвство
кришталевого черепа»
18:00 Абзац
19:00 Ревiзор Крамницi
21:00 Ревiзор
00:00 Страстi за
Ревiзором
МЕГА
6:00, 14:30 Бандитська
Одеса
07:20 Пiдроблена iсторiя
08:10, 12:50 Правила
життя
09:00 Правда життя
10:00, 21:40 Мистецтво
виживання
11:50 Дика Бразилiя
13:40 Мiстична Україна
15:20, 23:40 Великi битви

богiв
16:10, 20:50 Зброя:
сiмейна справа
17:00 Королiвська кобра:
обличчям до обличчя
19:00 Легенди карного
розшуку
20:00 Путiвник
неприємностей
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»
17:10, 20:20 «Ситуацiя»
17:20 «У центрi уваги»
19:20, 22:15 «Столиця»
20:30 «Служба порятунку»
22:55 «Українська
Нацiональна Лотерея»
K1

7:50 «Чи знаєте ви, що...»
08:25 «Мультфiльми»
10:00, 16:20 «Файна
Юкрайна»
10:30 «Розсмiши комiка»
11:30 «Орел i Решка»
12:25 «Орел i Решка.
Шопiнг»
14:20, 20:00 «Орел i
Решка. Ювiлейний 2»
15:20, 21:00 «Орел i
Решка. Навколосвiтня
подорож»
18:00 «Звана вечеря»
22:00 Х/ф «Побачення
наослiп»
23:50 Х/ф «Подорож
капiтана Фракасса»
ІНТЕР
6:20, 13:30 «Слiдство
вели... з Л. Каневським»
07:00, 08:00, 09:00, 12:00,
17:40 Новини
07:10, 08:10 «Ранок з
IНТЕРом»
09:20, 12:25 Т/с «Все
повернеться»
15:15 «Жди мене»
18:00, 19:00 «Стосується
кожного»
20:00 «Подробицi»

20:40 Т/с «Єдиний
чоловiк»
22:30 Т/с «Доярка з
Хацапетiвки-3»
ICTV
6:40 Факти тижня. 100
хвилин
08:45 Факти. Ранок
09:15 Надзвичайнi
новини. Пiдсумки
11:10 Секретний фронт
12:45, 15:45 Факти. День
13:20, 16:05 Х/ф «2012»
16:25 Х/ф «П’ята хвиля»
18:45, 21:00 Факти. Вечiр
19:20 Надзвичайнi
новини
20:20 Бiльше нiж
правда
21:20 Т/с «Пес»
22:35 Свобода слова
00:30 Х/ф «Теорiя змови»
5 КАНАЛ
6:00, 21:40 Час-Time
07:00, 07:30, 08:00, 08:30,
09:00, 10:00, 11:00, 12:00,
13:00, 14:00, 15:00, 16:00,
17:00, 18:00, 19:00, 22:00,
23:00 Час новин
07:10, 08:10, 21:25 Час

бiзнесу
07:35 Фiнансовий
тиждень
09:20, 17:50 Час громади
09:25, 10:10, 11:10,
12:25, 13:15, 14:15,
15:25, 16:15, 17:15, 18:15
Iнформацiйний день
19:30 Час. Пiдсумки
дня
22:15 Стоп корупцiї!
23:10 «За Чай.com»
00:00 Час: Важливо
2+2
6:00 Мультфiльми
08:00, 18:30 «Спецкор»
08:30, 19:00 «ДжеДАI»
09:00 «Нове Шалене
вiдео по-українськи»
13:25 Х/ф «Пристрелити
героя»
15:00 Х/ф «Мега-акула
проти Колоса»
16:50, 00:00 Т/с «Теорiя
брехнi»
19:20, 20:15 Т/с
«Зустрiчна смуга»
21:15 Х/ф «Мисливець
проти Чужого»
23:00 «Вiн, Вона i
телевiзор»

ВI В ТО Р О К , 3 0 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 - 4»
10:55 «Мiняю жiнку»
12:20 Комедiя «Матусi-2»
13:00, 14:00, 15:00,
20:15, 21:15, 22:20 Т/с
«Свати - 3»
16:00, 17:10 Т/с «Величне
столiття. Роксолана»
23:20 Комедiя «Щоденник
слабака-2: Правила
Родрiка»
UА:ПЕРШИЙ
6:00, 07:00, 08:00, 13:00,
15:00, 21:00 Новини
09:00 Т/с «Бiлий танець»
10:00 Т/с «На межi. Група
«Антитерор»
11:00 Д/с «Iсторичнi
розслiдування»
12:10 Баклани на Балкани
12:40, 21:30 Новини.
Спорт
14:05 Т/с «Анна Пiль»
15:35 Фольк-music
16:30 Т/с «Незнайомка»

18:15 Новинний блок
19:00 Новини. Культура
21:50 Т/с «Справедливi»
23:00 Пiдсумки
ТРК «УКРАїНА»
6:10, 13:30, 15:30 Агенти
справедливостi
07:00, 08:00, 09:00, 15:00,
19:00, 23:00 Подiї тижня з
О. Панютою
07:15, 08:15 Ранок з
Україною
09:15 Зiрковий шлях
11:30 Реальна мiстика
16:10, 21:00 Т/с «Тiльки
про любов»
18:00 Т/с «Райське
мiсце»
19:45 «Говорить Україна»
23:30 Т/с «Закон i
порядок: Злочиннi
намiри»
ТОНіС
6:50, 22:00 DW-Вiзерунок
дня
07:00, 14:00, 18:00 «Алло,
лiкарю!»
09:50 «Будьте здоровi!»
11:50 «Соцiальний

статус»
15:00, 21:20 «Вiдлуння»
15:40 Фестиваль
«Червона Рута»-97
16:10 Неприручена
Амазонка
16:50, 20:10, 22:55
Вердикт iсторiї
19:00 В гостях у Д.
Гордона. Т. Єгорова
22:25 Неприручена Азiя
00:05 «Нiч чорних
краваток»
ТЕТ
8:00 Мультмiкс
09:40 М/с «Дорамандрiвниця»
10:10 М/с «Клуб Вiнкс:
Школа чарiвниць»
11:00 Х/ф «Червона
шапочка»
12:10, 18:50 Панянкаселянка
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
7:00, 16:00 «Все буде
добре!»
09:00, 18:30 «За живе!»
10:30 Х/ф «Дiвчата»
12:30 «МастерШеф Дiти»
18:00, 22:00 «ВiкнаНовини»
20:00 «МастерШеф Дiти 2. Фiнал»
22:45 «МастерШеф
Дiти - 2. Фiнал.
Оголошення переможця»
23:15 Т/с «Коли ми
вдома»
НТН
6:15 Х/ф «Самотня жiнка
бажає познайомитись»
08:00, 09:00, 19:30 Т/с
«Кулагiн та партнери»
08:30 Ранковий «Свiдок»
10:30, 17:25 Т/с
«Детективи»
12:00 Т/с «Полiцiя Маямi»
13:40, 15:05, 21:30 Т/с
«CSI: Лас-Вегас - 13»

14:45, 19:00, 23:15
«Свiдок»
15:40 «Легенди карного
розшуку»
23:45 Т/с «Детектив
Босх»
НОВИЙ КАНАЛ
6:40, 08:00 Kids Time
06:45 М/с «Сiмейка
Крудс»
07:05 М/с «Пригоди Кота
в чоботах»
08:02 Т/с «Молодята»
10:45 Т/с «СашаТаня»
16:00, 19:00 Серця трьох
18:00 Абзац
21:00 Київ вдень та вночi
22:00 Х/ф «У пеклi»
00:00 Х/ф «Прибрати
Картера»
МЕГА
6:00 Бандитський Київ
08:10, 12:50 Правила
життя
10:00, 21:40 Мистецтво
виживання
10:50, 17:00 Вiйна хижакiв
11:50 Африка: стихiя води
13:40 Мiстична Україна

14:30 Бандитська
Одеса
15:20, 23:40 Великi битви
богiв
16:10, 20:50 Зброя:
сiмейна справа
19:00 Легенди карного
розшуку
20:00 Путiвник
неприємностей
00:30 Теорiя змови
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, 20:20 «Ситуацiя»
17:20 «У центрi уваги»
19:20, 22:15 «Столиця»
20:30 «Київськi
iсторiї»
22:55 «Українська
Нацiональна Лотерея»

K1
7:50 «Чи знаєте ви, що...»
08:25 «Мультфiльми»
10:00 «Файна Юкрайна»
10:30 «Розсмiши
комiка»
11:30, 19:00 «Навколо М»
12:25 «Орел i Решка.
Шопiнг»
14:20, 20:00 «Орел i
Решка. Ювiлейний 2»
15:20, 21:00 «Орел i
Решка. Навколосвiтня
подорож»
16:20, 23:00 Т/с «Доктор
Хаус»
18:00 «Звана вечеря»
22:00 «КВН на БIС»
ІНТЕР
6:00 Мультфiльм
06:20, 13:20 «Слiдство
вели... з Л. Каневським»
07:00, 08:00, 09:00, 12:00,
17:40 Новини
07:10, 08:10 «Ранок з
IНТЕРом»
09:20 «Давай
одружимося»
11:05, 12:25, 20:40 Т/с
«Єдиний чоловiк»

15:50, 16:45 «Речдок»
18:00, 19:00 «Стосується
кожного»
20:00 «Подробицi»
22:30 Т/с «Доярка з
Хацапетiвки-3»
ICTV
6:30 Ранок у великому
мiстi
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:20 Надзвичайнi
новини
10:10 Бiльше нiж правда
11:10, 13:20 Х/ф «Теорiя
змови»
12:45, 15:45 Факти. День
13:45, 16:10 Т/с
«Кримiнолог»
17:45, 21:25 Т/с «Пес»
18:45, 21:05 Факти. Вечiр
20:20 Громадянська
оборона
22:25 Х/ф «Морпiхи»
5 КАНАЛ
6:45, 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, 21:00,
22:00, 23:00 Час новин
07:10, 08:10, 21:25 Час
бiзнесу
08:50 Клуб LIFE
09:20, 17:50 Час громади
09:25, 10:10, 11:10,
12:25, 13:15, 14:15,
15:25, 16:15, 17:15, 18:15
Iнформацiйний день
19:30 Час. Пiдсумки дня
22:30 Кордон держави
23:10 «За Чай.com»
00:00 Час: Важливо
2+2
6:00 Мультфiльми
08:00, 18:30 «Спецкор»
08:30, 19:00 «ДжеДАI»
09:00 Д/п «Помста
природи»
11:30 «Облом.UA.»
15:00 Х/ф «Справжнє
правосуддя 2: Помста»
16:50 Т/с «Теорiя брехнi»
19:20, 20:20 Т/с
«Зустрiчна смуга»
21:25 Х/ф «Цiнний
вантаж»
23:15 «Вiн, Вона i
телевiзор»

С Е Р Е ДА , 3 1 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 - 4»
10:55 «Мiняю жiнку»
12:20 Комедiя «Матусi-2»
13:00, 14:00, 15:00,
20:15, 21:20, 22:20 Т/с
«Свати - 3»
16:00, 17:10 Т/с «Величне
столiття. Роксолана»
23:20 Комедiя «Три
телепнi»
UА:ПЕРШИЙ
6:00, 07:00, 08:00, 13:00,
15:00, 21:00 Новини
09:00, 16:30 Т/с
«Незнайомка»
10:00 Т/с «На межi. Група
«Антитерор»
14:05 Т/с «Анна Пiль»
17:45 М/с «Книга
джунглiв»
18:15 Новинний блок
19:00 Новини. Культура
19:20 Д/с «Дикi тварини»
19:55 Слiдство. Iнфо
21:30 Новини. Спорт
21:50 Т/с «Справедливi»

22:55 Вiчне
23:00 Пiдсумки
ТРК «УКРАїНА»
6:10, 13:30, 15:30 Агенти
справедливостi
07:00, 08:00, 09:00, 15:00,
19:00, 23:00 Подiї тижня з
О. Панютою
07:15, 08:15 Ранок з
Україною
09:15 Зiрковий шлях
11:30 Реальна мiстика
16:10, 21:00 Т/с «Тiльки
про любов»
18:00 Т/с «Райське мiсце»
19:45 «Говорить Україна»
23:30 Т/с «Закон i
порядок: Злочиннi
намiри»
ТОНіС
6:10, 15:35 «Формула
Пруста. Микола Сивий»
07:00, 14:00, 18:00 «Алло,
лiкарю!»
11:50 «Моднi iсторiї з О.
Новицькою»
12:20 «Кумири»
14:55 «Вiдлуння»
16:20 Фестиваль
«Червона Рута»-89

16:55 «Зцiлення теплом»
17:30, 22:20 Неприручена
Азiя
19:00 В гостях у Д.
Гордона. Т. Єгорова
20:05, 22:45 Вердикт
iсторiї
21:30 Глобал-3000
23:55 «Натхнення»
00:05 «Нiч чорних
краваток»
ТЕТ
7:35 М/с «Королiвська
академiя»
08:00 Мультмiкс
09:40 М/с «Дорамандрiвниця»
10:10 М/с «Клуб Вiнкс:
Школа чарiвниць»
11:00 Х/ф «Столику,
накрийся»
12:10, 18:50 Панянкаселянка
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
6:35, 16:00 «Все буде
добре!»
08:30 «Все буде смачно!»
10:20, 18:30 «За живе!»
11:50 «МастерШеф Дiти»
18:00, 22:00 «ВiкнаНовини»
19:55, 22:45 «МастерШеф
Дiти - 2. Невiдома версiя»
23:10 Т/с «Коли ми
вдома»
НТН
6:05 Х/ф «Бiлоруський
вокзал»
08:00, 09:00, 19:30 Т/с
«Кулагiн та партнери»
08:30 Ранковий «Свiдок»
10:30, 17:25 Т/с
«Детективи»
12:00 Т/с «Полiцiя Маямi»
13:40, 15:05, 21:30 Т/с
«CSI: Лас-Вегас - 13»
14:45, 19:00, 23:15
«Свiдок»
15:40 «Легенди карного
розшуку»
23:45 Т/с «Детектив Босх»

НОВИЙ КАНАЛ
6:40, 08:00 Kids Time
06:45 М/с «Сiмейка
Крудс»
07:05 М/с «Пригоди Кота
в чоботах»
08:02 Т/с «Молодята»
10:45 Т/с «Татусевi
дочки»
16:00, 19:00 Вiд пацанки
до панянки
18:00 Абзац
21:00 Київ вдень та вночi
22:00 Х/ф «Вбивцi на
замiну»
23:50 Х/ф «У пеклi»
МЕГА
6:00, 14:30 Бандитська
Одеса
07:20 Пiдроблена iсторiя
08:10, 12:50 Правила
життя
10:00, 21:40 Мистецтво
виживання
10:50 Сила тварин
13:40 Мiстична Україна
15:20, 23:40 Великi битви
богiв
16:10, 20:50 Зброя:
сiмейна справа

17:00 Вiйна хижакiв
18:00, 22:40 Квест
19:00 Легенди карного
розшуку
20:00 Путiвник
неприємностей
00:30 Чорна пiхота
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, 20:20 «Ситуацiя»
17:20 «У центрi уваги»
19:20, 22:15 «Столиця»
20:30 «Якiсне життя»
22:55 «Українська
Нацiональна Лотерея»
K1
6:30 «TOP SHOP»
07:50 «Чи знаєте ви,
що...»
08:25 «Мультфiльми»
10:00 «Файна Юкрайна»

10:30 «Розсмiши комiка»
11:30, 19:00 «Навколо М»
12:25 «Орел i Решка.
Шопiнг 2016»
14:20, 20:00 «Орел i
Решка. Ювiлейний 2»
15:20, 21:00 «Орел i
Решка. Навколосвiтня
подорож»
16:20, 23:00 Т/с «Доктор
Хаус»
18:00 «Звана вечеря»
22:00 «КВН на БIС»
ІНТЕР
6:00 Мультфiльм
06:20, 13:20 «Слiдство
вели... з Л. Каневським»
07:00, 08:00, 09:00, 12:00,
17:40 Новини
07:10, 08:10 «Ранок з
IНТЕРом»
09:20 «Давай
одружимося»
11:05, 12:25, 20:40 Т/с
«Єдиний чоловiк»
15:50, 16:45 «Речдок»
18:00, 19:00 «Стосується
кожного»
20:00 «Подробицi»
22:30 Т/с «Доярка з
Хацапетiвки-3»

ICTV
6:30 Ранок у великому
мiстi
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:20 Надзвичайнi
новини
09:50 Громадянська
оборона
10:45, 13:20 Х/ф
«Морпiхи»
12:45, 15:45 Факти. День
13:35 Т/с «Кримiнолог»
15:10, 16:10 Т/с
«Володимирська, 15»
17:40, 21:25 Т/с «Пес»
18:45, 21:05 Факти. Вечiр
20:20 Секретний фронт
22:25 Х/ф «Королiвство»
5 КАНАЛ
6:00, 21:40 Час-Time
06:45, 18:45 Мiсцевий час
07:00, 07:30, 08:00, 08:30,
09:00, 10:00, 11:00, 12:00,
13:00, 14:00, 15:00, 16:00,
17:00, 18:00, 19:00, 22:00,
23:00 Час новин
07:10, 08:10, 21:25 Час
бiзнесу
07:50 Драйв
09:20, 17:50 Час громади

09:25, 10:10, 11:10,
12:25, 13:15, 14:15,
15:25, 16:15, 17:15, 18:15
Iнформацiйний день
19:30 Час. Пiдсумки дня
22:15 Особливий
погляд
23:10 «За Чай.com»
00:00 Час: Важливо
2+2
6:00 Мультфiльми
08:00, 18:30 «Спецкор»
08:30 «ДжеДАI»
09:00, 00:50 «Територiя
обману»
11:00 «Нове Шалене
вiдео по-українськи»
14:55 Х/ф «Справжнє
правосуддя 2: Темний
провулок»
16:45, 23:55 Т/с «Теорiя
брехнi»
17:35 Т/с «Теорiя брехнi
2»
18:50 32 тур ЧУ з
футболу: «Зоря»«Олiмпiк» та «Динамо»«Чорноморець»
21:00 Х/ф «Ультиматум»
22:55 «Вiн, Вона i
телевiзор»

Ч Е ТВ Е Р , 1 ЧЕ Р 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»
10:55 «Мiняю жiнку»
12:20 Комедiя «Матусi-2»
13:00, 14:00, 15:00, 20:15,
21:15 Т/с «Свати - 3»
16:00, 17:10 Т/с «Величне
столiття. Роксолана»
22:20 «Право на владу
2017»
00:00 Комедiя
«Божевiльнi викладачi»
UА:ПЕРШИЙ
6:00, 07:00, 08:00, 13:00,
15:00, 21:00 Новини
09:00, 16:30 Т/с
«Незнайомка»
10:00 Т/с «На межi. Група
«Антитерор»
11:00 Д/с «Iсторичнi
розслiдування»
12:40, 21:30 Новини.
Спорт
14:05 Т/с «Анна Пiль»
15:35 Надвечiр’я. Долi
17:45 М/с «Книга

джунглiв»
19:00 Новини. Культура
19:20 Д/с «Дикi тварини»
20:20 Про головне
21:50 Т/с «Справедливi»
22:55 Вiчне
23:00 Пiдсумки
ТРК «УКРАїНА»
6:10, 13:30, 15:30 Агенти
справедливостi
07:00, 08:00, 09:00, 15:00,
19:00, 23:00 Подiї тижня з
О. Панютою
07:15, 08:15 Ранок з
Україною
09:15 Зiрковий шлях
11:30 Реальна мiстика
16:10, 21:00 Т/с «Тiльки
про любов»
18:00 Т/с «Райське мiсце»
19:45 «Говорить Україна»
23:30 Т/с «Закон i
порядок: Злочиннi
намiри»
ТОНіС
6:10, 16:05 «Формула
Пруста. I. Бобул»
06:55, 22:00 DWВiзерунок дня

07:00, 14:00, 18:00 «Алло,
лiкарю!»
10:50 «Зимою i лiтом
мандруємо свiтом»
11:50 «Соцiальний
статус»
15:00, 21:20 «Вiдлуння»
17:00 Фестиваль
«Червона Рута»-89
17:30, 22:20 Неприручена
Азiя
19:05 В гостях у Д.
Гордона. Є. Чичваркiн
20:00, 22:50 Вердикт
iсторiї
00:00 «Нiч чорних
краваток»
ТЕТ
7:35 М/с «Королiвська
академiя»
09:40 М/с «Дорамандрiвниця»
10:10 М/с «Клуб Вiнкс:
Школа чарiвниць»
11:00 Х/ф «Король
Дроздобород»
12:10, 18:50 Панянкаселянка
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

14:45, 19:00, 23:15
«Свiдок»
15:40 «Легенди карного
розшуку»
23:45 Т/с «Детектив Босх»

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

НОВИЙ КАНАЛ
6:39, 07:53 Kids Time
06:40 М/с «Сiмейка
Крудс»
07:00 М/с «Пригоди Кота
в чоботах»
07:55 Т/с «Молодята»
10:40 Т/с «Щасливi
разом»
16:00, 19:00 Хто зверху?
18:00 Абзац
21:00 Київ вдень та вночi
22:10 Х/ф «Найманi
вбивцi»

НТН
6:15 Х/ф «Тупик»
07:55, 09:00, 19:30 Т/с
«Кулагiн та партнери»
08:30 Ранковий «Свiдок»
10:30, 17:25 Т/с
«Детективи»
12:00 Т/с «Полiцiя Маямi»
13:40, 15:05, 21:30 Т/с
«CSI: Лас-Вегас - 13»

МЕГА
6:00 Бандитський Київ
07:20 Пiдроблена iсторiя
08:10, 12:50 Правила
життя
10:00, 21:40 Мистецтво
виживання
11:50 Африка: стихiя води
13:40 Мiстична Україна
14:30 Бандитська Одеса

15:20 Великi битви богiв
16:10, 20:50 Зброя:
сiмейна справа
19:00 Легенди карного
розшуку
20:00 Путiвник
неприємностей
23:40 Смертельний
двобiй
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»
07:50 «Чи знаєте ви,
що...»
08:25 «Мультфiльми»
10:00 «Файна Юкрайна»
10:30 «Розсмiши комiка»
11:30, 19:00 «Навколо М»
12:25 «Орел i Решка.
Шопiнг 2016»
14:20, 20:00 «Орел i
Решка. Ювiлейний 2»
15:20, 21:00 «Орел i
Решка. Навколосвiтня
подорож»
16:20, 23:00 Т/с «Доктор
Хаус»
18:00 «Звана вечеря»
22:00 «КВН на БIС»
ІНТЕР
6:00 Мультфiльм
06:20, 13:20 «Слiдство
вели... з Л. Каневським»
07:00, 08:00, 09:00, 12:00,
17:40 Новини
07:10, 08:10 «Ранок з
IНТЕРом»
09:20 «Давай
одружимося»
11:05, 12:25, 20:40 Т/с

«Єдиний чоловiк»
15:50, 16:45 «Речдок»
18:00, 19:00 «Стосується
кожного»
20:00 «Подробицi»
22:30 Т/с «Доярка з
Хацапетiвки-3»
ICTV
6:35 Ранок у великому
мiстi
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:20 Надзвичайнi
новини
09:55 Секретний фронт
10:50, 13:20 Х/ф
«Королiвство»
12:45, 15:45 Факти. День
13:30, 16:10 Т/с
«Володимирська, 15»
17:40, 21:25 Т/с «Пес»
18:45, 21:05 Факти. Вечiр
20:20 Iнсайдер
22:25 Х/ф «Не брати
живим»
5 КАНАЛ
6:45, 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 Акцент
23:10 «За Чай.com»
00:00 Час: Важливо
2+2
6:00 Мультфiльми
08:00, 18:30 «Спецкор»
08:20, 11:00 «Вiдеобiмба»
09:00, 00:50 «Територiя
обману»
15:05 Х/ф «Справжнє
правосуддя 2: Вiдплата»
16:50, 23:55 Т/с «Теорiя
брехнi 2»
19:00 «ДжеДАI»
19:20 Х/ф «Дорога без
вороття»
21:05 Х/ф «Месник»
22:55 «Вiн, Вона i
телевiзор»
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КАНАЛ 1+1
6:00, 07:00, 08:00, 09:00,
12:00, 16:45, 19:30 ТСН
06:45, 07:10, 08:10, 09:10
«Снiданок з 1+1»
09:30 «Чотири весiлля»
10:55 «Мiняю жiнку»
12:20 Комедiя «Матусi-2»
14:00, 15:00 Т/с «Свати
- 3»
16:00, 17:10 Т/с «Величне
столiття. Роксолана»
20:15 «Розсмiши комiка.
Дiти 2»
22:00 «Вечiрнiй квартал
Туреччина 2017»
00:10 «Вечiрнiй Київ»
UА:ПЕРШИЙ
6:00, 07:00, 08:00, 13:00,
15:00, 21:00 Новини
09:00 Т/с «Незнайомка»
10:00 Т/с «На межi. Група
«Антитерор»
12:40, 21:30 Новини.
Спорт
14:05 Т/с «Анна Пiль»
15:35 Вiра. Надiя. Любов
16:30 Т/с «Аристократи»
18:15 Новинний блок
18:50, 22:50 З перших вуст

19:00 Новини. Культура
21:50 Д/ф «ХХ сторiччя
Кароля Войтили»
23:00 Пiдсумки
23:50 Вiд першої особи
ТРК «УКРАїНА»
6:10, 13:30, 15:30 Агенти
справедливостi
07:00, 08:00, 09:00, 15:00,
19:00, 23:00 Подiї тижня з
О. Панютою
07:15, 08:15 Ранок з
Україною
09:15 Зiрковий шлях
11:30 Реальна мiстика
16:10 Т/с «Тiльки про
любов»
18:00 Т/с «Райське мiсце»
19:45 «Говорить Україна»
21:00, 00:00 Т/с «Щастя
є»
23:20 «Слiдами популiста.
Частина третя»
ТОНіС
6:05, 15:35 «Формула
Пруста. Володимир
Дорош»
07:00, 14:00, 18:00 «Алло,
лiкарю!»

10:35 «Моднi iсторiї з О.
Новицькою»
10:55 «Будьте здоровi!»
14:55, 21:20 «Вiдлуння»
16:25 Фестиваль
«Червона Рута» 89
17:30 Неприручена Азiя
19:00 В гостях у Д.
Гордона. Є. Чичваркiн
20:00 Вердикт iсторiї
22:15 Х/ф «Серенада
сонячної долини»
00:00 «Нiч чорних
краваток»
ТЕТ
7:15 М/с «Шаленi
кролики. Вторгнення»
07:35 М/с «Королiвська
академiя»
08:00 Мультмiкс
09:25 Х/ф «Ра-Один»
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 5:

Святкове пограбування»
21:45 Х/ф «Кохання на
островi»
23:15 Х/ф «Небилицi про
Iвана»
СТБ
7:10 Х/ф «Стережись
автомобiля»
09:05 Х/ф «Zolushka. ru»
11:15 Х/ф «Трохи не в
собi»
18:00, 22:00 «ВiкнаНовини»
18:30, 23:55 Т/с «Коли ми
вдома»
20:00, 22:45 «Холостяк - 7»
НТН
6:25 Х/ф «Беремо все
на себе»
07:55, 09:00, 19:30 Т/с
«Кулагiн та партнери»
08:30 Ранковий «Свiдок»
10:30, 17:25 Т/с
«Детективи»
12:00 Т/с «Полiцiя Маямi»
13:45, 15:05, 21:30 Т/с
«CSI: Лас-Вегас - 13»
14:45, 19:00, 23:15
«Свiдок»

15:40 «Легенди карного
розшуку»
23:45 Т/с «Детектив Босх»
НОВИЙ КАНАЛ
6:29, 07:43 Kids Time
06:30 М/с «Сiмейка
Крудс»
06:50 М/с «Пригоди Кота
в чоботах»
07:45 Т/с «Молодята»
09:40, 20:45 Київ вдень
та вночi
14:15 Серця трьох
16:15, 19:00 Суперiнтуїцiя
18:00 Абзац
22:00 Х/ф «Фахiвець»
00:00 Х/ф
«Ультраамериканцi»
МЕГА
6:00, 14:30 Бандитська
Одеса
07:20 Пiдроблена iсторiя
08:10, 12:50 Правила
життя
09:00 Правда життя
10:00, 21:40 Мистецтво
виживання
10:50 Королiвська кобра:
обличчям до обличчя

11:50 Африка: стихiя води
13:40 Мiстична Україна
15:20 Великi битви богiв
16:10, 20:50 Зброя:
сiмейна справа
19:00 Легенди карного
розшуку
20:00 Путiвник
неприємностей
23:40 Смертельний
двобiй
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 «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»
18:10 «Сили природи»
19:20, 22:15 «Столиця»
20:30 «Мiсто добра»
22:55 «Українська
Нацiональна Лотерея»

K1
6:30 «TOP SHOP»
07:50 «Чи знаєте ви,
що...»
08:25 «Мультфiльми»
10:00, 16:20 «Файна
Юкрайна»
10:30 «Розсмiши комiка»
11:30, 19:00 «Навколо М»
12:25 «Орел i Решка.
Шопiнг 2016»
14:20, 20:00 «Орел i
Решка. Ювiлейний 2»
15:20, 21:00 «Орел i
Решка. Навколосвiтня
подорож»
18:00 «Звана вечеря»
22:00 «КВН на БIС»
23:00 «Вечiрнiй квартал»
ІНТЕР
6:20, 13:20 «Слiдство
вели... з Л. Каневським»
07:00, 08:00, 09:00, 12:00,
17:40 Новини
07:10, 08:10 «Ранок з
IНТЕРом»
09:20 «Давай
одружимося»
11:05, 12:25 Т/с «Єдиний
чоловiк»

15:50, 16:45 «Речдок»
18:00 «Стосується
кожного»
20:00 «Подробицi тижня»
22:00 Т/с «Птаха у клiтцi»
ICTV
6:30 Ранок у великому
мiстi
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:20 Надзвичайнi
новини
10:50, 13:20 Х/ф «Не
брати живим»
12:45, 15:45 Факти. День
13:30, 16:10 Т/с
«Володимирська, 15»
17:45 Т/с «Пес»
18:45, 21:05 Факти. Вечiр
20:20 Антизомбi
21:25 Дизель-шоу
23:45 Х/ф «Шоугелз»
5 КАНАЛ
6:00, 21:40 Час-Time
06:45, 18:45 Мiсцевий час
07:00, 07:30, 08:00, 08:30,
09:00, 10:00, 11:00, 12:00,
13:00, 14:00, 15:00, 16:00,
17:00, 18:00, 19:00, 22:00,
23:00 Час новин

07:10, 08:10, 21:25 Час
бiзнесу
07:50 Драйв
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
6:00 Мультфiльми
08:00, 18:30 «Спецкор»
08:30, 19:00 «ДжеДАI»
09:00, 01:20 «Територiя
обману»
10:00 «Роби бiзнес»
10:35 «Нове Шалене
вiдео по-українськи»
16:05 Х/ф «Бруклiнськi
копи»
19:20 Х/ф «Бандитки»
21:10 Х/ф «Морська
пригода»
23:00 «Змiшанi
єдиноборства. UFC.»

СУБОТ А , 3 ЧЕ Р ВНЯ 2017 Р ОК У
КАНАЛ 1+1
7:00, 19:30 ТСН
08:00 «Снiданок.
Вихiдний»
10:00, 23:10 «Свiтське
життя»
11:00 Мелодрама «Партiя
для чемпiонки»
14:40 Мелодрама
«Чоловiча iнтуїцiя»
16:45, 20:15 «Вечiрнiй
квартал»
18:30 «Розсмiши комiка
2017»
22:10 «Вечiрнiй квартал.
Дайджест»
00:10 «Лiга смiху»
UА:ПЕРШИЙ
6:35 Пiдсумки
13:10 Т/с «Справедливi»
16:10 Книга.ua
16:40 Чоловiчий клуб.
Спецвипуск. Фрi-файт
19:00 Конкурс
професiйної
журналiстики «Честь
професiї»
20:00 Д/с «Скарби та
смертельнi таємницi
морiв»

21:00 Новини
21:30 Розсекречена
iсторiя
22:20 Д/с «Дикi тварини»
23:00 Свiт on line
23:25 Життєлюб
00:05 На слуху. Пiдсумки
ТРК «УКРАїНА»
7:00, 15:00, 19:00 Подiї
тижня з О. Панютою
07:15 Зiрковий шлях
09:00 Т/с «Щастя є»
12:45, 15:20 Т/с «Не
зрiкаються кохаючи»
16:40, 19:40 Т/с «Велике
кохання»
21:00 Шоу Братiв
Шумахерiв
23:00 Реальна мiстика
ТОНіС
6:05 Х/ф «Кубанськi
козаки»
09:50 «Шеф-кухар країни»
з М. Поплавським
11:35 Завтра-сьогоднi
12:15 «Ландшафтнi iгри»
13:40 «Iпостасi спорту»
14:10 Неприручена Азiя
15:30 «Соцiальний статус.

ваша пенсiя»
16:10 Х/ф «Серенада
сонячної долини»
17:50 «Українська пiсня
року»
19:40 Вердикт iсторiї
20:50 «В. Маренич. Крихкi
гойдалки слави»
22:00 Х/ф «Котися!»
00:05 «Вихiдний, пiсля
опiвночi»
ТЕТ
7:15 М/с «Шаленi
кролики. Вторгнення»
07:35 М/с «Королiвська
академiя»
08:00 Мультмiкс
09:40 М/с «Дорамандрiвниця»
11:00 М/ф «Втеча з
курника»
12:40 Одного разу пiд
Полтавою
14:15 Казки У Кiно
16:25 Х/ф «Кохання на
островi»
18:05 Х/ф «Сам удома 5:
Святкове пограбування»
22:00 Рятiвники
00:00 Х/ф «Герой з

плаката»
СТБ
8:00 «Караоке на
Майданi»
09:00 «Все буде смачно!»
10:55 «Холостяк - 7»
13:55 «МастерШеф Дiти
- 2. Фiнал. Оголошення
переможця»
16:35 «МастерШеф
Дiти - 2. Невiдома версiя»
19:05 Х/ф «Тато
напрокат»
23:15 «Давай поговоримо
про секс 4»
НТН
6:10 Х/ф «Зiрка шерифа»
08:20 Х/ф «Через Гобi та
Хiнган»
11:30 «Речовий доказ»
14:20 «Склад злочину»
15:50 Т/с «Детективи»
19:00 «Свiдок»
19:30 Х/ф «Мiмiно»
21:20 Х/ф «Полювання
Ханта»
23:15 Х/ф «Бронежилет»
НОВИЙ КАНАЛ

6:50 М/с «Пригоди Кота в
чоботах»
07:43 Kids Time
07:45 Київ вдень та вночi
09:00 Ревiзор.
Спецвипуск
11:45 Ревiзор Крамницi
13:40 Вiд пацанки до
панянки
15:40 Хто зверху?
17:35 М/ф «Пiдводна
братва»
19:00 Х/ф «Солт»
21:00 Х/ф «Лицар дня»
23:15 Х/ф «Це кiнець»
МЕГА
6:00 Бандитський Київ
07:40, 00:00 Мiстична
Україна
08:30, 19:20 У пошуках
iстини
10:10 Смертельний
двобiй
12:00, 21:00 ТОП 10:
Таємницi та загадки
13:40 Квест
14:40 Африка: стихiя води
17:40 Путiвник
неприємностей
23:20 Паранормальний

свiт
ТРК «КИїВ»
8:00 «Ранок по-київськи»
11:00, 23:35
«Телемаркет»
14:00 «Прогулянки
мiстом»
14:30, 04:55
«Мультляндiя»
15:30 «Єврошоу М.
Поплавського»
16:20 «Якiсне життя»
16:50 «Паспортний стiл»
17:00, 19:00, 21:00, 23:15
«СТН»
17:10 «Ситуацiя»
17:20 Х/ф «Кохання - це
слово з семи букв»
19:20 «Столиця.
Пiдсумки»
20:30 «Життєвi iсторiї»
21:25 Х/ф «Останнiй
танець Кармен»
23:10 «Українська
Нацiональна Лотерея»
K1
6:00 «Спецiя»
06:30 «TOP SHOP»
07:50 «Чи знаєте ви,

що...»
08:25 «Мультфiльми»
10:10 Х/ф «Лiто.
Однокласники. Любов»
12:00 Т/с «H2O: Просто
додай води»
13:20 «Орел i Решка»
23:50 «Вечiрнiй квартал»
ІНТЕР
7:45 Х/ф «МоскваКасiопея»
09:30 «Україна вражає»
10:00 Х/ф «Отроки у
Всесвiтi»
11:45 Х/ф «Пригоди
Електронiка»
15:50 Х/ф «Невловимi
месники»
17:15, 20:30 Т/с «Одесамама»
20:00 «Подробицi»
23:00 Х/ф «Областi
темряви»
ICTV
6:45 Дивитись усiм!
08:45 Я зняв! Прем’єра
10:50, 11:50 Вiдпустка за
обмiном
12:45 Факти. День

13:00 Т/с «На трьох»
13:35 Х/ф «Проблемна
дитина»
15:10 Х/ф «Проблемна
дитина-2»
16:55 Х/ф «Ера драконiв»
18:45 Факти. Вечiр
19:15 Надзвичайнi
новини. Пiдсумки
20:05 Х/ф «Падiння
Лондона»
21:55 Х/ф «Падiння
Олiмпу»
00:05 Х/ф «Шоугелз»
5 КАНАЛ
6:15, 20:10 Рандеву
07:00, 08:00, 09:00, 10:00,
11:00, 12:00, 13:00, 14:00,
15:00, 16:00, 17:00, 18:00,
19:00, 20:00, 22:00, 00:00
Час новин
07:50, 08:55, 22:15 Час
бiзнесу
11:30 Майстри ремонту
12:35 Прес-конференцiя
щодо ситуацiї у зонi АТО
13:10 Кiно з
Я. Соколовою
13:30 Феєрiя мандрiв
18:15 Фактор безпеки

19:25 Машина часу
21:00 Велика полiтика
21:30 Вiкно в Америку
22:30 Док. проект «Вiддiл
кадрiв»
23:25 Нацiональний
актив
2+2
6:00 Мультфiльми
08:00 «Нове Шалене
вiдео по-українськи»
11:00 «Ситуацiя
«Небезпека»
11:30 «Територiя
обману»
12:30 «Цiлком таємно»
13:00 «Люстратор 7,62.
Прокляття системи»
13:30 «Нишпорки»
14:00 «Вiн, Вона i
телевiзор»
17:00 Х/ф «В iм’я короля
3»
18:45 Х/ф «Повернення
Геркулеса»
20:20 Х/ф «Центурiон»
22:15 Х/ф «Дiамантовi
пси» Черв. Круг
00:00 «Заручники
правосуддя»

НЕДIЛЯ , 4 Ч Е Р ВНЯ 2017 Р ОК У
КАНАЛ 1+1
7:00 ТСН
08:00 «Снiданок.
Вихiдний»
09:00 «Лото-забава»
09:40 М/ф «Маша i
ведмiдь»
10:15 «Розсмiши комiка
2017»
11:15 «Розсмiши комiка.
Дiти 2»
13:05, 14:10, 15:15, 16:10,
17:30 «Свiт навиворiт - 5:
Iндонезiя»
18:30 «Українськi
сенсацiї»
19:30 «ТСН-Тиждень»
21:00 Мелодрама
«Катерина»

8:10 Смакота
08:35 Паспортний сервiс
09:00 Д/с «Скарби та
смертельнi таємницi
морiв»
10:00 БОГОСЛУЖIННЯ У
ДЕНЬ СВЯТОЇ ТРIЙЦI
13:00 Докудрама «Доньки
Єви»
13:50 Мистецькi iсторiї
14:20 Фольк-music
16:40 Х/ф «Святий Петро»
20:30 Перша шпальта
21:00 Новини
21:30 Д/с «Традицiйнi
свята Мацурi»
23:25 Територiя закону
23:30 Вiд першої особи.
Пiдсумки

UА:ПЕРШИЙ

ТРК «УКРАїНА»

Продаю 2 га під індивідуальне
садівництво. 1 лінія озера, 500 м
від Десни і 9,2 сот. під будівництво,
ліс — 180 м, у селі Старі Петрівці
(хазяїн).
Тел: (097) 656-88-97

6:50, 19:00 Подiї тижня з
О. Панютою
07:40 Зiрковий шлях
09:50 Т/с «Не зрiкаються
кохаючи»
13:15 Т/с «Велике
кохання»
17:00, 20:00 Т/с «Лист
Надiї»
21:50 Х/ф «Нiчна фiалка»
23:45 Реальна мiстика
ТОНіС
6:10 Х/ф «Свiтлий шлях»
11:45 «Iпостасi спорту»
12:05 «Зимою i лiтом
мандруємо свiтом»
13:40 «Будьте здоровi!»
16:05 Х/ф «Котися!»
18:10 «MISS BLOND
UKRAINE» - 2016
20:05 «Цивiлiзацiя
Incognita»
20:20 «Кумири»
20:40 «Свiтськi хронiки»
21:15 «Шеф-кухар
країни»
21:45 Євромакс
22:20 Ювiлейний концерт
В. Павлiка
00:05 «Нiч чорних

Вважати недійсним загублене свідоцтво
на право приватної власності на нерухоме
майно, видане 30.01.2007 р. на підставі рішення виконавчого комітету Вишгородської
міської ради від 17.03.2006 р. № 156. Тип
об’єкта: офісне приміщення за адресою:
Київська обл., Вишгородський р-н, м. Вишгород, вул. Гриненка, буд. 1-г, власник: ЗАТ
«Будівельна компанія «Укренергобуд»

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.

P. S.

Життя налагоджується,
коли пакетик чаю
стає дійсно одноразовим

краваток»

ведуть екстрасенси»
20:55 «Один за всiх»

ТЕТ
6:50 Байдикiвка
07:35 М/с «Королiвська
академiя»
08:00 Мультмiкс
09:40 М/с «Дорамандрiвниця»
10:50 М/ф «Чарiвна
карусель»
12:15 Х/ф «Герой з
плаката»
15:00 Країна У
19:50 Готель Галiцiя
22:00 Рятiвники
00:00 Х/ф «Небилицi про
Iвана»
СТБ
7:00 «Все буде добре!»
08:55 «Все буде смачно!»
09:50 «Караоке на
Майданi»
10:45 Х/ф «Тато
напрокат»
14:45 Х/ф «Найчарiвнiша
та найпривабливiша»
16:15, 23:00 «Я
соромлюсь свого тiла 4»
18:05, 22:05 «Слiдство

ПРОДАМ балони
з газом пропаном (2 шт.)
Тел: (067) 794-43-65
Вважати недійсними втрачені
документи від 15.05.1998 р. про
членство в ГБК «Ветеран» (гаражний бокс № 62) на ім’я Володимира Миколайовича ПАЛЕКА
Вважати недійсним технічний
паспорт на екскаватор-навантажувач Kahatsu WB 93 R-5,
номерн. знак 65972 АА, серія ЕЕ
№ 029780, що належить ТОВ
«РБУ-1» (м. Київ)
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
6:10 Х/ф «31 червня»
08:35 Т/с «Право на
захист»
12:20 Х/ф «Мiмiно»
14:10 Х/ф «Сiм старих i
одна дiвчина»
15:45 «Легенди карного
розшуку»
17:30 «Склад злочину»
19:00 Т/с «Бухта страху»
22:15 Т/с «Охоронець - 2»
НОВИЙ КАНАЛ
06:02 М/с «Сiмейка
Крудс»
07:00 М/с «Пригоди Кота
в чоботах»
09:10 М/ф «Переполох у
Гiмалаях»
10:50 М/ф «Пiдводна
братва»
12:40 Х/ф «Фахiвець»
14:45 Х/ф «Солт»
16:40 Х/ф «Лицар дня»
19:00 Х/ф «Коломбiана»
21:00 Х/ф «Прискорення»
22:50 Х/ф «Ланцюгова

реакцiя»
МЕГА
07:40 Мiстична Україна
08:30, 19:20 У пошуках
iстини
10:10 Смертельний
двобiй
12:00, 21:00 ТОП 10:
Таємницi та загадки
13:40 Квест
14:40 Велика пустеля
17:40 Путiвник
неприємностей
22:50 Паранормальний
свiт
23:40 Таємницi
кримiнального свiту
ТРК «КИїВ»
8:00 «Ранок по-київськи»
10:30 «Київ музика»
14:00 «Вперед,
на Олiмп!»
14:20 «Паспортний стiл»
14:30 «Мультляндiя»
15:20 «Вiкно в Європу»
15:45 Х/ф «Десять
заповiдей»
18:55 «Концерт
композитора Нiколо

«Весна прийшла»
21:00 «СТН-тижневик»
21:30 «СТН-спорттижневик»
21:50 Х/ф «Вбивство
Керолайн Берн»
23:35 «Українська
Нацiональна Лотерея»
K1
6:30 «TOP SHOP»
07:50 «Чи знаєте ви,
що...»
08:25 «Мультфiльми»
09:25 Т/с «H2O: Просто
додай води»
11:00 Х/ф «Лiто.
Однокласники. Любов»
12:50 «Орел i Решка»
23:00 Х/ф «Цiна
пристрастi»
ІНТЕР
6:25 Х/ф «Невловимi
месники»
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 «Вихiднi!»
13:45 Х/ф «Два Iвани»
17:20, 20:30 Т/с «Одесамама»
20:00 «Подробицi»
23:00 Х/ф «Випадковий
запис»
ICTV
7:00 Т/с «Вiддiл 44»
10:25 Х/ф «Пташка на
дротi»
12:45 Факти. День
12:55 Х/ф «Ера драконiв»
14:35 Х/ф «Падiння
Олiмпу»
16:50 Х/ф «Падiння
Лондона»
18:45 Факти тижня. 100
хвилин
20:30 Х/ф «Помпеї»
22:40 Х/ф «Водний свiт»
5 КАНАЛ
6:00, 09:30 Вiкно в
Америку
06:25, 18:15 Велика
полiтика
07:00, 08:00, 09:00, 10:00,
11:00, 12:00, 13:00, 14:00,
15:00, 16:00, 17:00, 18:00,

19:00, 20:00, 22:00, 00:00
Час новин
08:30 Феєрiя мандрiв
12:40 Прес-конференцiя
щодо ситуацiї у зонi АТО
13:10 Модне здоров’я
19:25 Невигаданi iсторiї
20:05 Машина часу
21:00 Час: пiдсумки
тижня з В. Гайдукевичем
21:40 Час-Time
22:30 Док. проект «Вiддiл
кадрiв»
23:30 Фiнансовий
тиждень
2+2
6:00 Пряма трансляцiя
«Змiшанi єдиноборства.
UFC.»
08:30 «Роби бiзнес»
09:00 «Вiн, Вона i
телевiзор»
16:00 Х/ф «Бандитки»
17:45 Х/ф «Центурiон»
19:40 Х/ф «Пограбування
казино»
21:15 Х/ф «Морська
пригода»
23:00 «Змiшанi
єдиноборства. UFC.»

ПРОДАМ автомобіль «ВАЗ 21-04» та гараж у кооперативі «Гідромеханізатор» (за ЖЕКом). Тел: (067) 794-43-65
ЗНИЖКИ на роботи + матеріали до 20%. РЕМОНТИ
квартир, будинків, балконів. Перепланування, підвісні
стелі, гіпсокартон. Опалення, тепла підлога, водопровід,
каналізація, електрика і т. д. БУДІВНИЦТВО – будинки,
бані, прибудови, гаражі, павільйони. Навіси, альтанки,
ворота, паркани.
Доставка матеріалів (096) 972-15-14, (066) 839-34-83

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

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

«Працюйте з нами»
Агенція по працевлаштуванню за кордон.
Легально. Найбільша база вакансій.
Повний документальний супровід.
Високий рівень оплати праці. Індивідуальний підхід.

Адреса: вул. Н. Шолуденка, 6-в, оф. 8.
Тел: (098) 828-39-24, (063) 508-12-68
Ліцензія АЕ №637174 від 05.06.2015 р. видана Державною службою зайнятості (центральний апарат)

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

Мешканці району, області, м. Києва тощо, підприємства та організації можуть передплатити газету у будь-якому відленні
поштового зв’язку. Індекс газети «Вишгород» у Каталозі місцевих періодичних видань 40007.
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Шановні випускники, батьки, вчителі!

Із сапфіровим
весіллям!
ВІТАЄМО
дорогих батьків
Віктора Володимировича
та Анну Іванівну
ДМИТРЕНКІВ
із 45-ою річницею
спільного життя!
Вже 45 років пішло у вічність,
А Ви разом, мов юні два птахи.
І сльози, й радість пронесли Ви гідно.
В турботах Ваших виростали дітлахи.
Безмежні терпеливість і уміння
Із Вами крокували все життя.
Дітей своїх навчили Ви терпіння
І, як святиню, берегти сімейний дах.
Нехай сапфір осяє шлях подружній
І приведе Вас в золоті літа,
Щоб Ви обоє знову так раділи,
Як в перший день сумісного життя.
Щоб Ви разом ще не одну зустріли весну,
Щоб не згасали Ваші почуття,
Щоб правнуків могли іще зігріти...
Хай Божа Матір з Вами йде у майбуття!
На пережите погляд не вертайте,
Хай смуток Вас покине назавжди.
Разом творіть, разом перемагайте!
Хай Ангел Божий Вас хоронить від біди.
Ваш дім хай буде – невичерпна чаша
Добра і радості для всіх людей.
Нехай зігріє душі Ваші
Ще не один прекрасний ювілей!
З любов’ю,
дочки Таня та Оксана, зяті Вітя, Ігор,
онуки Євген, Микола, Ярослав, Ілля

Від щирого серця вітаю вас зі Святом останнього дзвоника,
яке знаменує завершення навчального року!
Хвилюючі почуття переповнюють сьогодні наймолодших наших учнів: взято першу сходинку на шляху пізнання.
Випускники ж сприймають останній шкільний дзвоник, як початок дороги у нове, доросле та самостійне життя. Попереду —
нові вершини та нові досягнення. А головне — непросте доросле
життя, в якому щодня доведеться робити важливий вибір, відстоювати власні думки та відповідати за прийняті рішення.
Нехай світлою буде ваша дорога у самостійне життя, вистелена добрими справами, прогресивними ідеями та особистими
перемогами! Хай поруч з вами завжди будуть вірні друзі, досвідчені колеги та мудрі наставники! Бажаю вам знайти свою життєву стежину, стати гідними громадянами нашої держави.
Навчалися і навчали вас також вчителі і ваші найрідніші —
батьки. Вкладали турботу і знання, відчуваючи вічний неспокій.
То ж подякуємо їм за невпинний творчий пошук та педагогічну

З ювілеєм!
Від щирого серця
вітаємо з ювілеєм вчителя
музичного мистецтва
Вишгородської
ЗОШ І-ІІІ ступенів № 1
Петра Кириловича
ПОЄДИНКА
Зорить чудова Ваша дата,
Цей світлий день – Ваш ювілей.
У дім уже заходить свято
З вітанням друзів та гостей.
Хай незліченні будуть роки,
Багаті сонцем і теплом,
Веселим співом, легким кроком.
Хай доля повниться добром!
З повагою, колектив
Вишгородської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 1

Ольга ДЯЧЕНКО
Люди поважного віку пам’ятають
фільм під такою назвою, де професор
Преображенський перетворив песика
Шарика на homo sapiens (людину розумну) Шарикова. Експеримент удався,
тільки деякі собачі звички залишилися
в новому образі.
Звичайно, фантазії сценаристів і
режисерів іноді закручують такі неймовірні сюжети, що сприйняти без скепсису варіації їхнього розуму неможливо.
Проте життєві ситуації бувають такими
ж непередбачуваними. Мимоволі бере
сумнів: чи правильно людину називають розумною і за якими критеріями.
Таке враження, що клони Шарикова
безконтрольно множаться і звіриноподібна раса поволі витісняє простір людини розумної.
Щоденні повідомлення про звірства
двоногих мутантів щодо собі подібних
діють на підсвідомість без маніпуляцій
скальпелем.
Саме шарикови придумали звірячий
вид розваг, коли натренованих бійцівських псів нацьковують на людей або
влаштовують смертельні поєдинки між
тваринами. Існує версія, що дикі собаки
дінго, в минулому кинуті напризволяще
безвідповідальними господарями, пере-

Свята у травні-червні
27 травня – День працівників видавництв, поліграфії і книгорозповсюдження України
28 - День Києва
28 – День прикордонника
28 – День хіміка
29 – Міжнародний день миротворців ООН
30 – Всесвітній день боротьби проти астми і
алергії, День жіночої емансипації (День емансіпе)
31 – Всесвітній день без тютюну
31 – Всесвітній день блондинок, Міжнародний
день розсіяного склерозу
1 червня – Всесвітній день батьків, Міжнародний день захисту дітей

Собаче серце

Болюча тема
творилися в організовані й жорстокі зграї.
Вони нападають не тільки на тварин, а іноді жертвами стають і любителі екзотики.
Спрацьовує бумеранг — зло множиться
встократ.
Певно, собачі інстинкти переважили і
в однієї багатодітної матусі, котра власних
голодних і брудних дітей годувала кормом
для тварин, а цуценят виціловувала та викупувала.
Такі парадокси у природі навряд чи побачиш.
Споконвіку собаки були надійними помічниками і вірними друзями людині. У критичні моменти навіть жертвували собою.
Гірка телевізійна історія покинутого
пса в аеропорту сколихнула тоді багатьох

КУПЛЮ РОГИ ЛОСЯ, ОЛЕНЯ —
до 100,00 грн за 1 кг і старі роги сайгака.

Тел: (096) 676-23-34.

Купуй органічне

Натуральна косметика
за помірними цінами
Раді познайомити Вас з новинками виробництва
Фармацевтичного науково-дослідного центру «Альянс
краси» (с. Синяк Вишгородського р-ну): продукція торгової марки n 0% Green home, що відповідає екологічним критеріям та відзначена знаком екомаркування
«Зелений журавлик».
А саме: еко-гелі для миття посуду та господарське

Âèøãîðîä

мудрість.
Шановні наші педагоги! Бажаю вам життєвих сил і натхнення. Щиро зичу, аби вогонь
творчості та любові до власної професії ніколи не полишав ваших сердець, а всі майбутні задуми та справи повнились світлом,
красою і добром!
Всім школярам бажаю гарного відпочинку та яскравих вражень, учителям — творчого завзяття, а випускникам — упевненості
у власних силах та наполегливості у досягненні мети!
Зичу добра й благополуччя у кожному вашому домі.
А нам усім — переможного миру на нашій, Богом даній
Україні!
Валентина ПАРЧУК,
депутат Вишгородської міської ради 7-го скликання

Шановні вишгородці!
З ініціативи та за підтримки мецената Максима Калінкіна, з метою профілактики та раннього виявлення захворювань, 3 червня
2017 року з 9:00 до 13:00 в м. Вишгороді (фойє РБК «Енергетик»)
відбудеться безкоштовна благодійна медична акція.
У рамках заходу надаватимуться консультативно-діагностичні медичні послуги:
— вимірювання тиску;
— вимірювання рівня цукру в крові;
— консультація офтальмолога, терапевта.
Під час акції безкоштовно надаватимуться окуляри
(відповідно до призначення лікаря).
Місце проведення акції: м. Вишгород, пл. Г. Строкова, РБК «Енергетик».
Додаткова інформація за тел.: (093) 589-74-43, (097) 934-97-64

Календар

Директор КП
«Редакція газети
«Вишгород» —
Володимир Ткач

Вишгород

мило. Продукція містить 93,18% натуральних компонентів.
Адреса магазину:
м. Вишгород, вул. Б. Хмельницького, 2.
Працюємо з 10:00 до 19:00,
в суботу – з 10:00 до 15:00. Неділя — вихідний.
Тел: (066) 522-30-87, (099) 405-73-03

Літредактор, кореспондент — Валентина Яковенко
Фотокореспондент, набірник — Андрій Максімов
Художній редактор — Максим Крадожон
Бухгалтер — Ірина Поліщук

небайдужих. Собача відданість змушувала зрадженого друга вибігати до злітної
смуги на кожний рейс літаків. Він нікого не
визнавав, а чекав господаря. Телеграма,
що його покинуто, змусила залишити свій
пост, бо пес уcе зрозумів.
Таких прикладів вірності можна пригадати безліч. Собаки — охоронці, помічники хворим людям, прикордонникам, службам на митниці й правоохоронцям та ін.
Отож, як співається, собака буває кусючою тільки від собачого життя. А таким
віддячують ті, що їх приручили. І крилаті
слова Антуана де Сент-Екзюпері, що ми
відповідаємо за тих, кого приручили, залишаються тільки популярним гаслом.
Бо в деяких шарикових не собаче серце — віддане й гаряче, а холодне, жорстоке озвірілої людиноподібної істоти.
Якими словами охарактеризувати
власників торгової точки на Лівому березі під лісом, які недавно увечері залишили прив’язаними двох собачат навіть без
води. А день був спекотний, нещасні тварини жалібно скавчали і просили допомоги.
Добре, що їх вчасно помітили перехожі…
На залишеного у зав’язаному мішку
песика в лісі випадково натрапили діти.
Вони врятували дружка, який вірно служив їм багато літ. Та який урок отримали
дітлахи?! Бацила жорстокості надто живуча. І не тільки в собачому серці.

ВІТАЄМО Валерія Павловича ВИГОВСЬКОГО
з днем народження!
Поздравления от нас — это раз.
Шлем мы теплые слова — это два.
Быть все время впереди — это три.
Жить со всеми в дружбе, мире — это, кажется, четыре.
Никогда не унывать — это пять.
Приумножить все что есть — это шесть.
Быть внимательным ко всем — это семь.
Быть всегда в нормальном весе — это восемь, девять, десять!
Ну, и к этому впридачу —
Счастья, радости, учади!
Від мешканців будинку № 6 по вул. Кургузова —
Валентина КИРИЄНКО

Потрібен вантажник-різник
на металобазу.
Офіційне працевлаштування,
повний соц. пакет, гідна
заробітна плата.
Тел: (067) 446-41-07

Погляди редакції не завжди збігаються з думкою авторів
публікацій. Редакція залишає за собою право скорочувати
надані матеріали, які не рецензують і не повертають.
Відповідальність за достовірність даних несу ть автори
публікацій (рекламодавці).
Матеріали, опубліковані під знаком , друк уються на платній
основі. Останній термін надання мате ріалів — середа, 13-00

На харчове виробництво
потрібна прибиральниця.
Графік роботи:
пн-пт з 10:30 до 19:00.
Зарплата – 5 000 грн.
Тел: (050) 0104-104, Ірина

Засновник — Вишгородська міська рада
Передплатний індекс газети у Каталозі місцевих періодичних
видань 40007. Газета виходить щосуботи. Ціна договірна
Свідоцтво про реєстрацію КВ № 957 від 20.09.1994 року
Адреса редакції: 07300, м. Вишгород, вул. Б. Хмельницького, 2;
Тел/факс: (04596) 5-27-25. Надруковано у «МЕГА-ПОЛІГРАФ»
Київ, вул. Марка Вовчка, 12/14. Наклад 13 000 примірників

