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Читай і пиши про СВОЄ місто
Виходить з 4 листопада 1995 року
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Сюрприз для любителів спорту

Стадіон «Енергетик» планують реконструювати, а територію розширити. Встановлять сучасні трибуни, побудують нову адмінбудівлю і готельний комплекс для розміщення спортивних команд, на
футбольному полі буде нове покриття.
Олексій МОМОТ:
— Ідея повномасштабної комплексної реконструкції стадіону
виникла у народного депутата України Ярослава Москаленка.
Ми довго з ним обговорювали цю тему, шукали оптимальні
варіанти. Врешті-решт вирішили, що кошти на проектно-вишукувальні роботи виділить місто, і ми вже передбачили 5
млн грн, а Ярослав Миколайович акумулюватиме кошти на
будівництво. Це близько 100 млн грн.
Є надії щодо співпраці по нашому проекту з Федерацією футболу України, Міністерством регіонального
будівництва та Київською обласною адміністрацією. Але
для того, щоб вийти на співфінансування такого амбітного проекту, потрібно отримати всі експертні висновки
і розробити проектну документацію. Чим наразі і займається міська рада.
Детальніше — на стор. 5, 6, 7
ФОТО — Іван МОЛДАВЧУК, спеціально для «Вишгорода»

Читайте на сайті газети «Вишгород»
Акція єднання
До акції єднання «Україна моя вишивана», яка стартувала 22 червня 2017 р. у смт Скала Подільська
Тернопільської області, нині долучились мешканці нашого міста. Свої кольорові стібки на карті держави,
що прибула у Центр творчості «Джерело», зробили вишгородські майстрині та інші охочі.
Для духовного процвітання України єднаються всі спільноти!
Докладніше – у наступному номері

Великодній кошик здорожчав на третину
Казки – іноземними мовами
Переможці обласного етапу всеукраїнських учнівських
олімпіад та обласного етапу конкурсу-захисту робіт МАН
Зброю можна здати добровільно
«Запобігти! Врятувати! Допомогти!»
Будуєш? Дотримуйся правил
Смачної паски!
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31 березня

Команда
«Об’єднання
«Самопоміч»
від усього серця вітає
з днем народження мудру,
добросердечну колегу і наставницю, чарівну, милу
жінку, люблячу і турботливу маму, жінку-Берегиню
Тетяну БРАЖНІКОВУ!
Нехай жіноче щастя квітне веселково,
І хай лунає скрізь привітне слово,
Хай Бог благословляє Вашу долю,
І вбереже Вас від розчарування й болю.
Достатку, щастя, радості й любові,
Родині Вашій в доброму здоров’ї!
Р

Офіційно

Наше місто

2018 року

Вітаємо!
1 квітня відзначає день народження
Тетяна Олексіївна БРАЖНІКОВА!
Декілька десятиріч тому лелека приніс Вашим батькам донечку, яку вони з любов’ю нарекли Тетянкою. І це
не випадково, бо з тих пір Ви, немов квітневий первоцвіт, даруєте нам весняне тепло своєї душі, щиру, чарівну посмішку і неповторний шарм.
Для нашої сім’ї Ви — найшляхетніша подруга і порадниця, з якою можна легко розділити свої радощі і
турботи, знаючи, як Ви щиро їх сприймаєте, розділяєте і ладні прийти на поміч у будь-який час, бо воістино
дружба для Вас — святе й нетлінне почуття.
Ми добре знаємо, наскільки Ви чудова мати і надійна дружина, тому й пишаємося Вашими успіхами.
Нехай Ваш улюблений квітень дарує щастя і радість, родинну злагоду і добробут, любов ближніх,
здоров’я і довголіття!
З днем народження, Тетяно Олексіївно!
Володимир та Олена Лісогори

Вишгород
1 квітня у секретаря міської ради Тетяни
Олексіївни БРАЖНІКОВОЇ — день народження!
Ми маємо за велику честь працювати у міській
раді рука об руку з цією навдивовиж чарівною, грамотною й інтелігентною жінкою. Нам дуже імпонують
такі Ваші риси як порядність, людяність і відвертість,
які приваблюють до Вас людей. Ми Вас любимо, цінуємо і пишаємося, Тетяно Олексіївно!
Не кожній людині випадає щастя народитися саме
у найвеселіший день року — 1 квітня. То ж нехай Вас
і Вашу родину минають смуток і журба, а натомість
завжди поряд будуть бадьорість і удача, невгасима
життєдайна енергія, міцне здоров’я і успіхнена доля.
Сонячних днів Вам по життю, люба імениннице!
Депутатська група «Єдність» —
Микола Кравченко, Ганна Булгакова,
Юрій Попов, Тамара Войтович,
Володимир Лісогор, Богдан Руденок,
Дмитро Корнійчук, Олена Лісогор,
Анатолій Шока

Про скликання чергової ХХХVІІ сесії Вишгородської міської ради VIІ скликання

Розпорядження № 25
від 26 березня 2018 року
Керуючись ч. 4, ч. 10 ст. 46, ст. 47 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», скликати ХХХVІІ сесію
Вишгородської міської ради VІІ скликання:
1. Призначити пленарне засідання 5 квітня 2018 року о 10:00 у залі засідань адмінбудинку, пл. Шевченка, 1 з наступним порядком денним:
1. Про внесення змін до рішення Вишгородської міської ради від 22.12.2017 р. №
33/2 «Про Вишгородський міський бюджет
на 2018 рік».
2. Про затвердження Статуту комунального підприємства Вишгородської міської
ради «Редакція газети Вишгород» в новій
редакції.
3. Про звернення Вишгородської міської
ради до Голови Верховної Ради України, народних депутатів України.
4. Про демонтаж пам’ятного знаку місту
Бєлгороду (Російська Федерація), розташованого на Алеї міст-побратимів у м. Вишгороді.
5. Про затвердження змін до комплексної
схеми розміщення тимчасових споруд торгівельного, побутового, соціально-культурного
чи іншого призначення для провадження підприємницької діяльності у м. Вишгороді.
6. Про внесення змін до рішення № 36/6
від 02.03.2018 року «Про передачу основних
засобів».
7. Про передачу основних засобів.
8. Про прийняття у комунальну власність
об›єктів інженерної інфраструктури.
9. Про розробку проекту берегоукріплення.
10. Про затвердження Детального плану
території по вул. Ватутіна у м. Вишгороді Київської області площею 60,00 га.
11. Про затвердження Детального плану
території по вул. Шолуденка у м. Вишгороді
Київської області площею 25,00 га.
12. Про затвердження Детального плану
території по вул. Шолуденка у м. Вишгороді
Київської області (Карат) площею 35,00 га.
13. Про внесення клопотання про передачу земельної ділянки із державної власності до комунальної власності територіальної
громади м. Вишгорода Київської області для
розширення міського кладовища № 2.
14. Про внесення клопотання про передачу земельної ділянки із державної власності до комунальної власності територіальної
громади м. Вишгорода Київської області для
створення міського кладовища № 3.
15. Про розірвання договору оренди земельної ділянки, укладеного з ТОВ «Бінат
ЛТД».
16. Про припинення права постійного користування земельною ділянкою ПРАТ «Вишгородсільрибгосп» та передачі її в оренду.
17. Про внесення змін до рішення Вишгородської міської ради № 36/9 від 02.03.2018
року.
18. Про внесення змін до рішення Вишгородської міської ради № 28/27 від 27.12.2013
року.
19. Про внесення змін до рішення Вишгородської міської ради № 28/21 від 30.08.2017
року.
20. Про внесення змін до рішення Вишгородської міської ради № 24/50 від 30.05.2017
року.

21. Про внесення змін до рішення Вишгородської міської ради № 8/20 від 28.12.2011
року.
22. Про надання дозволу на розробку
проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність громадянам (Бачинському Є.О., Заєць Л.Л., Нікітенко Т.О.,
Ковалю А. А.).
23. Про надання дозволу на розробку
проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність громадянам
(Анохіну А.В., Супруну В.О., Федякіну С.В.,
Школьній М.В., Яковенко Н.М., Вакуленку
М.А.).
24. Про надання дозволу на розробку
проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність громадянам
(Перегіну П.Ю., Трубіну О.О., Сопову В.О.,
Шарандіну М.М., Чечотці В.П., Лихогоду О.В.,
Шундік Н.О., Котляровій К.М., Ленді О.Б.,
Когут Н.О., Римбаловичу М.В., Навроцькому
С.П., Мусієнку В.І., Давиденко І.С.).
25. Про надання дозволу на розробку
проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність громадянам (Ісамбаєву В.Ю., Кравчук-Ісамбаєвій А.М.).
26. Про надання дозволу на розробку
проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність громадянам.
(Москаленку В.Б., Сердюку О.М.).
27. Про надання дозволу на розробку
проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність громадянам
(Шавші О.М., Репетюк А.С.).
28. Про надання дозволу на розробку
проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність громадянам (Поліщук Т.В., Пеньківський В.В.).
29. Про надання дозволу на розробку
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Артющенко
Л. Д.
30. Про надання дозволу на розробку
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Базяку С. В.
31. Про надання дозволу на розробку
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Верхочубу
В. С.
32. Про надання дозволу на розробку
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Войтович Т.
О.
33. Про надання дозволу на розробку
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Давиденку
Я. Ф.
34. Про надання дозволу на розробку
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Демченко
Н. В.
35. Про надання дозволу на розробку
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Звездіну О. В.
36. Про надання дозволу на розробку
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Котляровій
І. Ю.
37. Про надання дозволу на розробку
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Крутушкіній
А.Г.
38. Про надання дозволу на розробку
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Лисенко С. Г.
39. Про надання дозволу на розробку
проекту землеустрою щодо відведення зе-

мельної ділянки у власність гр. Майбоженко
Ю. Ю.
40. Про відмову у наданні дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Майбоженко Ю. Ю.
41. Про надання дозволу на розробку
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Науменку В.
О.
42. Про надання дозволу на розробку
технічної документації із землеустрою щодо
встановлення (відновлення) меж земельної
ділянки на місцевості (в натурі) гр. Нестеренко В. П.
43. Про надання дозволу на розробку
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Онуфрієву М.
А.
44. Про надання дозволу на розробку
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Оржаховському В. В.
45. Про надання дозволу на розробку
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Паладійчук
Н. М.
46. Про надання дозволу на розробку
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Плахотнюк
Н. В.
47. Про надання дозволу на розробку
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Проценку В.
О.
48. Про надання дозволу на розробку
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Сухоцькому
Ю. О.
49. Про надання дозволу на розробку
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Ткач Л.В.
50. Про надання дозволу на розробку
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Ткачук Л. М.
51. Про надання дозволу на розробку
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Ткачуку М. І.
52. Про надання дозволу на розробку
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Чемерису
О. А.
53. Про надання дозволу на розробку
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду ФОП Фещенко
Н. З.
54. Про продовження (поновлення) дії договору оренди ТОВ «Екопроект-2000».
55. Про продовження (поновлення) дії договору оренди ПП «НВФ «Омега».
56. Про продовження (поновлення) дії договору оренди ТОВ «Ванда».
57. Про надання дозволу на розробку
технічної документації із землеустрою щодо
поділу та об’єднання земельної ділянки, яка
знаходиться в оренді ТОВ «А.М.А. Транс».
58. Про надання дозволу на розробку
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду Київській регіональній спілці споживчої кооперації.
59. Про надання дозволу на розробку
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду ТОВ «Будівельна
індустрія ЛТД».
60. Про надання дозволу на розробку
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду ТОВ «Будпром»

(1,4071 га).
61. Про надання дозволу на розробку
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду ТОВ «Будпром» (0,
3615 га)
62. Про надання дозволу на розробку
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду ТОВ «Завод будівельних матеріалів і конструкцій».
63. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у
власність гр. Баранову П.О.
64. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у
власність гр. Білоусовій В.П.
65. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у
власність гр. Бурлій Н.М.
66. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у
власність гр. Галушку С.П.
67. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки,
цільове призначення якої змінюється, гр.
Мозгового А.В.
68. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у
власність гр. Катуніну Б.М.
69. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у
власність гр. Коцюбі В.О.
70. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у
власність гр. Кравченку С.М.
71. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у
власність гр. Ляху В.Г.
72. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у
власність гр. Марцевій К.В.
73. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у
власність гр. Микитчі А.М.
74. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у
власність гр. Микитчі М.М.
75. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у
власність гр. Поліщук Я.В.
76. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у
власність гр. Рудоль Г.М.
77. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у
власність гр. Рудь І.І.
78. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у
власність гр. Скопиченко С.В.
79. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у
власність гр. Старосельському Е.А.
80. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у
власність гр. Соколовій Г.П.
81. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у
власність гр. Циганову О.Є.
82. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у
власність гр. Яценко А.Г.
2. Рекомендувати головам постійних комісій Вишгородської міської ради скликати
засідання постійних комісій для вивчення,
попереднього розгляду питань порядку денного та надання висновків по них.
Міський голова О. МОМОТ
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Подвійні стандарти та цинізм ряду депутатів — зашкалює
Іван ШКІЛЬНИЙ,
житель м. Вишгорода

же розпочалося маніпулювання думкою
громади. Депутати дійсно проголосували
за новий багатоквартирний будинок, але
місто в результаті отримало те, чого не
отримувало ніколи. Коли всі кажуть, що
місто має розвиватися і будинки повинні
споруджуватися з інфраструктурою, то
ось вам перше рішення, коли є і садочок,
і паркомісця та інше. Бридко стає, коли
цей рух вперед використовується деякими депутатами для самопіару — цинічного і безсоромного.
Викликала обурення стаття у газеті «Вишгород» №12’2018 р. «Так за що
голосують депутати?», в якій деякі депутати висловлювалися на рахунок голосування щодо зміни цільового призначення
земельних ділянок з індивідуальної забудови для будівництва однієї багатоповерхівки. В цих міркуваннях неозброєним
оком проглядається безсовісне та безапеляційне маніпулювання нашою громадською думкою.
Але давайте цих «псевдо правдорубів» виведемо на чисту воду і нагадаємо
їм 2016 рік…
Отже, наведу сухі факти. Сесії № 12
та № 15 2016 року. Аналогічне питання:
зміна цільового призначення для будів-

ництва багатоповерхівки (ЖК «БорисоГлібський, що нависає над церквою св.
Володимира). Змінили без врахування
інтересів АТОшників, яким не надавалися квартири, без дитячого садочка, без
земельної ділянки під садочок та без достатньої кількості паркомісць. Питання
було проголосоване позитивно. А тепер
найцікавіше… О, Боже! Які знайомі прізвища:
О. І. Семенов
В. П. Виговський
Ю. Д. Колодзян
В. Г. Парчук
І. В. Шубко
В. В. Круковець —
голосували «за»! Де ж послідовність
ваша, шановні? Огидно стає, коли бачиш,
як заради популізму ці вищезгадані особи намагаються зробити з нас дурнів, але
ж насправді в дурні пошили самі себе.
Чому ви, шановні, в той час не писали
подібних статей? Можливо, вибори були
не на носі? А, може, вас сьогодні чимось
іншим зацікавили, щоб ви за можливі
грошові бариші дискредитували іншу
частину депутатів? Бо як тоді зрозуміти,
що за ЖК «Борисо-Глібський» голосуєте
«за», а за будівництво через дорогу —

категорично «проти»? Це подвійні стандарти, шановні народні обранці. Ганьба
таким горе-політикам!
Ви ще щось кажете про мораторій на
житлове будівництво, пані Парчук та пане
Семенов? Можливо, доцільніше зробити
мораторій на будівництво торгових супермаркетів без паркомісць у центрі?
Як Вам, пане Семенов? Чи для Вас, як
власника торгових центрів, це незручно?
Чому не піднімали це питання на комісії
по хаотичній забудові, яку Ви очолюєте?
Не соромно?
Також незрозуміла позиція І. В. Шубко. Вона згадує у статті 280 сімей, які
заселять ЖК «Борисо-Глібський», а їхні
діти підуть до переповненої школи, де
Інна Василівна є директором, але в той
же час своїм голосуванням вона дає «зелене світло» цій самій забудові. Тепер
починаю розуміти, за що був обсипаний
мукою та названий «тушкою» депутат
Круковець, який так завзято підтримував будівництво багатоповерхівки біля
церкви.
Ви, шановні, непослідовні, брехливі та
налаштовані на дешевий популізм. Робимо висновки щодо подвійних або навіть
потрійних ігрищ цих людей.

Та нам не в Європу, а у Занзібар

Вишгороді, а не в мексиканському ЛосКабосі, де вбивають одного із ста, грабують кожного п’ятого. Але ж у нас крадуть
безбожно!
Одна молода жінка з маленькою донечкою змайстрували взимку з молочного пакета годівничку для пташок і повісили її на дерево. І що ви думаєте? Вранці
її вже не було.
То у яку Європу можна йти з подібним
бидлом? Щоб у Амстердамі обірвали всі
тюльпани, а у Парижі свиснули з вулиць
горщики з пеларгоніями? Куди ви зі свинячим рилом у калашний ряд? Там у них
на заваді крадіжкам стоять суспільні заборони: право і мораль. А ще — релігія з
біблійною заповіддю «Не вкради».
З нашими звичками — пряма дорога
не в Європу, а у Занзібар, або до «стар-

шого» брата — у Рашку. Бо там предмет,
залишений без нагляду, більш як на 15
хвилин, стає нічийним: хапай і тікай. Тому
не затримуються там крокуси, як і в нас.

Резонанс

Останнім часом у місті точиться
багато розмов про містобудівну політику: доцільність спорудження надвисотних будівель, дотримання вимог
Генерального плану тощо. Зростання
чисельності міст навколо мегаполіса
Києва — незворотній процес. Подібні
проблеми турбують не лише жителів
Вишгорода, але й Броварів, Ірпеня,
Бучі, Вишневого, Обухова та інших
міст. У цій ситуації потрібно дуже зважено підходити до кожного конкретного питання. Зокрема, щодо будівництва житла на вул. Шкільній.
В той час, коли частина депутатів іде
на прозорий компроміс та встановлює
нові правила гри в рамках житлового
будівництва у нашому місті, які дозволять отримати новий дитячий садок, хай
невеличкий, але він з головою покриє
потреби нового будинку по вул. Шкільній, коли забудовник надає під садочок
власну земельну ділянку, викуплену ним
за власний кошт (а це близько 300 тис.
дол. США), та чотири квартири учасникам АТО, що відбувається вперше, — тут

Людина?
Володимир ТКАЧ

Посадила жіночка-пенсіонерка біля
багатоповерхового будинку квіти —
крокуси. Доглядала за ними: поливала,
підживлювала. Крокуси стійко витримали сніги і морози, а ледь блиснуло
березневе сонце, як вони зацвіли. Серед білого снігу — яскраво жовтим кольором. Недарма шафран називають
провісником весни.
І довгі роки крокуси милували б око
жіночці і всім мешканцям, якби однієї ночі
якась двонога худоба (а інакше не назвеш) не поцупила їх. Викопали з цибулинням. Тепер квіти або десь на дачі, або

Споживач

їх продано за кружку шмурдяку.
На перший погляд — дрібниця, подумаєш, крадуть і не таке. Але цей факт
нагадує, наскільки нице і хворе наше суспільство і спасу від крадіжок немає. Квартиру можна ще під сигналізацію поставити, а квіти? Хіба що піти радикально: під
корінь крокуса вперти міну чи на ніч розтяжку ставити з гранатою Ф-1? Так і це не
варіант, бо комусь доведеться тельбухи
тієї худоби зішкрібати.
Кому муляли ніжні крокуси? Це так,
як чим заважали революції калоші професора Преображенського з булгаківського «Собачого серця», які у нього теж
поцупили. Слава Богу, що ми живемо у

Хто такий співвласник багатоквартирного будинку?

Віталій САРДАК,
директор КП «Управляюча компанія»
П р о т я г о м
останніх років до
законодавства у
сфері житлово-комунального господарства було внесено чимало змін.
Серед споживачів
послуг КП «Управляюча компанія»
виникає
багато
типових запитань,
які
потребують
роз’яснення. Тож ми вирішили доносити
відповіді на ключові питання, які стосуються утримання та обслуговування багатоквартирних будинків.
Для початку потрібно, щоб усі зрозуміли, хто такі співвласники багатоквартирних будинків та які вони мають права.
Деякі мешканці за старою радянською звичкою досі вживають таке поняття як «балансоутримувач» стосовно
комунальних служб міста або керуючих
компаній. Однак, стосовно цього терміну
до законодавства були внесені зміни, які
відправили його у минуле.
Дійсно, за радянських часів держава
будувала багатоквартирні будинки, заселяла туди мешканців за ордерами, і при
цьому вони перебували у статусі орендарів, тоді як квартири продовжували перебувати у державній власності. Житлові будинки передавалися на баланс державних
житлових організацій, що їх обслуговували.
Все змінилося із прийняттям Закону

про приватизацію. Разом із отриманням
свідоцтва на право власності на свою
квартиру у багатоквартирному будинку,
власникам автоматично передавалося
й спільне майно багатоквартирного будинку — допоміжні приміщення будинку, комунікації, конструктивні елементи,
елементи благоустрою. Тобто, власник
чи співвласник квартири у багатоквартирному будинку отримав права, а також
обов’язки стосовно решти будинку, який
знаходиться поза межами його помешкання. Про це йдеться, зокрема, у ч. 2 ст. 10
Закону про приватизацію житла.
Поняття ж спільного майна у багатоквартирному будинку визначено в ч. 2 ст.
382 ЦК України та продубльовано в п. 6
ч.1 ст. 1 Закону України «Про особливості
здійснення права власності у багатоквартирному будинку» від 14.05.2015 р. № 417VIII.
Так, до спільного майна належать
приміщення загального користування, у
тому числі допоміжні, які призначені для
забезпечення експлуатації будинку та побутового обслуговування його мешканців
(колясочні, комори, сміттєкамери, горища, підвали, шахти й машинні відділення
ліфтів, вентиляційні камери й інші підсобні та технічні приміщення); несучі, огороджувальні та несуче-огороджувальні конструкції будинку, механічне, електричне,
сантехнічне й інше обладнання всередині
чи поза межами будинку, яке обслуговує
понад одне житлове чи нежитлове приміщення; будівлі та споруди, які призначено
для задоволення потреб співвласників багатоквартирного будинку та розташовано
на прибудинковій території; права на земельну ділянку, на якій розташовано бага-

токвартирний будинок і належні до нього
будівлі й споруди та його прибудинкова
територія.
Таким чином, приватизована квартира у багатоквартирному будинку є приватною власністю, в той час як підвали,
дахи, комунікації, комірки, вхідні групи,
вікна у під’їздах, належать усім мешканцям-співвласникам (власникам нежитлових приміщень) цього будинку на рівних
правах. Тобто законом передбачено, що
використовувати, а також нести відповідальність за всі ці приміщення співвласники мають у рівній мірі та рівних частинах.
Приміром, аби встановити тамбур на
своєму поверсі, було б доцільно спитати
не лише сусіда через стінку, а й усіх мешканців свого під’їзду і всього будинку.
Аби здійснювати управління багатоквартирним будинком, співвласники мають право скористатися одним із трьох
передбачених законом механізмів: створити об’єднання співвласників багатоквартирного будинку (ОСББ), яке може
визначати порядок користування спільним
майном відповідно до статуту об’єднання
(ч. 1 ст. 16 Закону № 2866-III); здійснювати управління будинком управителем
(суб’єктом господарювання — юридичною
чи фізичною особою); порядок управління
спільним майном визначається на підставі
договору про надання послуг з управління
багатоквартирним будинком (ст. 11 Закону № 417-VIII); здійснювати безпосереднє
управління будинком співвласниками. У
цьому випадку повноваження щодо розпорядження спільним майном багатоквартирного будинку, установлення, зміни та
скасування обмежень щодо користування

спільним майном мають відповідні збори
співвласників (ч. 2 ст. 10 Закону № 417VIII).
Законом № 417-VIII визначено й права співвласників багатоквартирного будинку: вільно користуватися спільним
майном багатоквартирного будинку з
урахуванням умов і обмежень, установлених законом або рішенням співвласників; брати участь в управлінні багатоквартирним будинком особисто або через
представника; одержувати інформацію
про технічний стан спільного майна багатоквартирного будинку, умови його
утримання та експлуатації, витрати на
утримання спільного майна багатоквартирного будинку та надходження, отримані від його використання; безоплатно
одержувати інформацію про суб’єктів
права власності на всі квартири й нежитлові приміщення в багатоквартирному
будинку та площу таких квартир і приміщень у порядку й межах, визначених
законом; ознайомлюватися із рішеннями (протоколами) зборів співвласників,
листками опитування, робити з них копії; на відшкодування винною особою
збитків, завданих спільному майну багатоквартирного будинку, у розмірі, що
відповідає частці кожного співвласника;
вільний доступ до технічної документації
на багатоквартирний будинок та інші права, визначені законом.
Шановні мешканці! Ставлення до
спільної сумісної власності має бути таке
ж шанобливе, як і до приватної! Адже
співвласники багатоквартирних будинків
мають не тільки права стосовно спільної
власності, а й обов’язки, які також передбачені відповідним законодавством.
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У міськвиконкомі

Вітання

Затверджено кошториси на безпечні переходи
Влас. інф.
27 березня відбулося позачергове засідання виконавчого комітету з
нагальних оперативних питань. Суть
у тому, що до міської ради надійшли
експертні звіти від ТОВ НВП «Міжрегіональна будівельна експертиза» та
ТОВ «Перша будівельна експертиза»
щодо кошторисних частин проектних
документацій низки проектів.
Таким чином на підставі цих звітів
були затверджені кошториси на замі-

Благоустрій

ну вікон у під’їздах багатоповерхових
будинків у рамках програми «Теплий
під’їзд» у наступних будинках: вул. Дніпровська, 3-б (під’їзди 3-4), вул. Шкільна, 7, вул. Грушевського, 4, 6, вул. Симоненка, 2, 4-а, вул. Лугова, 3.
Також було затверджено кошториси
на капітальні переходи з підвищеною
безпекою по вул. Шолуденка, 13-б, прту Мазепи, 10, вул. Грушевського, 8, вул.
Кургузова, 3, 11 та на проект капітального ремонту водостічної системи даху
будинку № 3 по пр-ту Мазепи.

Весняний старт комунальників

Влас. інф.
Як би не брикалася зима, а все ж
плюсова температура бере своє. І перед комунальними службами міста
відкривається величезний фронт робіт із благоустрою.
— Дійсно, роботи дуже багато, тому
всі наявні ресурси ми спрямували на
санітарну очистку вулиць, скверів і прибудинкових територій, — поділився планами заступник міського голови Ігор
Свистун. — У першу чергу вивозимо
негабаритне сміття з вулиць Київської
і Симоненка. Для оперативності ми залучили підрядні організації, тому, гадаю,
що за декілька днів — до християнського
свята Входу Господа Бога до Єрусалиму,
в народі — Вербної неділі — комунальники ці роботи завершать.
Різнокаліберного сміття справді накопичилося чимало. Серед усього іншого на «КамАЗі» ми навіть побачили… новорічні ялинки із залишками «дощика».
Гуляти, так до квітня!
За великим рахунком, минула зима
бавила комунальників, але на дороги
міста було висипано 1700 тонн піщаносольової суміші, а це більше, ніж позаминулого року. Справа в тому, що міська
влада прийняла рішення посипати й території, які мають обслуговувати ОСББ.
Люди не повинні ковзатися, падати в
силу неузгодженості влади і товариств.
Цього року більше суміші було спрямовано і на вулиці приватного індивідуаль-

ного сектору. Отже, 170 «КамАЗів» піщано-сольової маси треба вивезти за місто
у найближчий період. Дуже активно взялися за цю справу підрядники районного
дорожньо-будівельного управління на
чолі з Сергієм Дроздом. Шляховики вивели на вул. Шолуденка, Набережну багато робітників і техніки, і ці основні магістралі вже помітно причепурилися.
Комунальне підприємство «Благоустрій
Вишгорода» розпочало очистку з центральних вулиць, зокрема, проспекту Шевченка.
Втім, у центрі уваги не лише прибирання сміття, але й обрізка дерев. Для
цього було залучено спеціалістів із Іванківського лісництва на чолі з Віктором
Отрошенком. Лісники вирізали молоде
пагіння кущів-самосівів уздовж вул. Шолуденка у верхній її частині, далі перейдуть на вул. Набережну.
Тепер про найголовніше — дорожнє
полотно. Коли розпочнеться його ремонт?
— Як тільки у нічний час температура
повітря становитиме +5о — у місті розпочнуться дорожні роботи, — пояснив
Ігор Свистун. — Насамперед — основні
магістралі, далі — інші вулиці і внутрішньоквартальні проїзди. Наш підрядник,
давній і надійний партнер — «Житлошляхбуд» (директор Олексій Білий) —
уже напоготові.
Паралельно за цей період було обстежено стан дитячих і спортивних
майданчиків і сплановано роботу із їх
реконструкції. Словом, комунальники
стартонули по-весняному.

Розпочався місячник благоустрою
Влас. інф.
Відповідно до розпорядження міського голови Олексія Момота, з 30 березня по 27 квітня у місті буде проводитися місячник благоустрою.
Зокрема, заплановано провести низку загальноміських суботників: 30 березня, 6, 13, 27 квітня. Для координації робіт уже створено міський штаб, до якого
увійшли профільні заступники міського

Сумуємо...

Наше місто

голови, комунальники, фахівці відділу архітектури, адмінкомісії та депутати міської
ради. Розпорядження доведено до відома
керівників підприємств, установ та організацій, суб’єктів підприємницької діяльності, тобто всіх, хто має прибирати закріплені території. Це стосується і мешканців
приватного сектору міста та гаражних
кооперативів. Таким чином заплановано вже до травневих свят навести у місті
якщо не ідеальну, то зразкову чистоту.

Вона прожила гідне життя

19 лютого 2018 року на 86 році після
тяжкої хвороби пішла з життя СИДОРОВА Людмила Григорівна.
Свій трудовий шлях, після закінчення
ремісничого училища, вона розпочала
на будівництві Верхнє-Сіверської ГЕС за
комсомольською путівкою, потім працювала на будівництві Горьковської ГЕС, з
1955 р. — Кременчуцької, а з 1961 р. –
Київської ГЕС — електромонтером.
Людмила Григорівна прожила гідне
життя. Разом із чоловіком Сидоровим
Володимиром Олександровичем, з яким
були разом 64 роки, виховали дочку,
сина, четверо онуків і п’ятьох правнуків.
Її завжди вирізняло добре ставлення до оточуючих, старанне виконання
обов’язків. Вона користувалася заслуженим авторитетом і повагою. Мала числен-

ні заохочення від
керівників трудових
і громадських організацій, була відмінником енергетики і
електрифікації, переможцем соціалістичного змагання.
Президія Верховної
Ради СРСР нагородила її медалями
«Ветеран праці» та «1500-річчя м. Києва». За високу кваліфікацію відзначена
чисельними почесними грамотами.
Сумуємо і розділяємо горе рідних та
близьких. Щиро співчуваємо у зв’язку з
великою втратою.
Вишгородська
міська організація ветеранів

Вишгород

Іменинники квітня

Від щирого серця вітаємо з днем народження ветеранів, які народилися у квітні:
4 квітня — Раїса Петрівна КОСТЮК, Алевтина Олександрівна ОДИНОКІНА
5 — Юлія Василівна СКАЧКОВА
6 — Ольга Олексіївна ЗАЛІВЧА
8 — Галина Кузьмівна ХОДОСОВА
9 квітня — Марія Гаврилівна ГЛУЩЕНКО, Володимир Вікторович БОНДАРЕНКО
10 — Євдокія Олександрівна ПАЩЕНКО
11 — Ірина Костянтинівна ДЛІКІНА
12 — Раїса Іванівна КУШТА
14 — Меланія Іванівна БІЛЬКО, Валентина Миколаївна МАТЯШ
22 квітня — Ігор Євгенович ДЕМЧЕНКО
23 — Надія Василівна БОРОВИК
25 — Віктор Миколайович ПОГРЕБЕЦЬ
26 — Олександра Костянтинівна НАСЄДКІНА
28 — Маргарита Олександрівна ОЛАБІНА
30 квітня — Катерина Романівна БРОВКО.
Бажаємо міцного здоров’я, шани від людей та прихильності долі. Щастя вам,
родинного благополуччя, миру на нашій благословенній землі.
Вишгородська міська організація ветеранів

Правова освіта

День відкритих дверей у райсуді
Прес-служба Вишгородського районного суду
23 березня у Вишгородському районному суді Київської області відбувся
День відкритих дверей. Його мета – підвищення рівня правової освіти молоді
району, спрямування профорієнтації учнів освітніх закладів м. Вишгорода.
До заходу долучились учні 9 класу Вишгородської спеціалізованої школи
«Сузір’я», 10 класу ВЗОШ №1 та Технічного ліцею НТУУ «КПІ».
Вони познайомилися з головою суду (суддею-спікером), працівниками апарату
та їхніми обов’язками, відвідали зали судових засідань, послухали міні-лекцію «Права дитини», переглянули презентацію «Символи судової влади України та світу», а
також взяли участь у брейн-рингу.
https://vsh.ko.court.gov.ua/
sud1009/presscentr/1/453911/
Для отримання додаткової інформації звертайтеся
до помічника голови суду
та прес-секретаря Вікторії
Володимирівни Ніколаєнко
(тел. 093-729-06-45, е-mail:
inbox-uzagalneny@vsh.
ko.court.gov.ua)

Лист у номер

Боже благословення — яке воно?
Людмила БОЛДИРЕВА, м. Вишгород
Кожна людина має право займатися тією справою, яка їй до вподоби.
І вірити в те, до чого тягнеться душа.
Але ж є такі, хто так не вважає! Вони
впевнені, що мають право нав’язувати
своє світобачення.
Інколи йдеш по Вишгороду заклопотаний, стомлений – а тут до тебе підбігають двоє «зомбованих» (інакше і не
скажеш!), починають тикати в лице брошури і, перебиваючи одне одного, розказувати, як тобі жити далі.
По-перше, виникає запитання: хто
ж друкує таку кількість цих так званих
брошур на якісному папері, на які гроші?
Адже здебільшого ця продукція опиняється або ж у смітнику, або ж потрапляє
в макулатуру. А, по-друге: хто «благословляє» цих людей так себе вести?..
Якщо на вулиці таких просвітителів
можна просто обійти, що, до речі, викликає в них неабияке невдоволення, то
вони на цьому не зупиняються – ходять
по домівках, стукають у двері. Їх не турбує, що люди займаються своїми справами або ж просто відпочивають і зовсім
не бажають бачити непроханих гостей. А
було б доречно згадати золоте правило:
хочеш щось розповісти — впевнись, що
тебе готові вислухати.
Я, як голова комітету з волонтерських
питань при Вишгородській раді офіцерів, неодноразово на зборах і семінарах
закликаю людей поважного віку не відчиняти двері незнайомим, не бути довірливими. Є у нас, ветеранів, правила
безпечної поведінки, які намагаємось донести до людей похилого віку. Адже ми-

нули ті часи, коли для дітей ми залишали
записку на дверях «Ключ під килимком».
Все частіше у засобах масової інформації з’являються новини про тяжкі злочини,
скоєні саме зі старенькими, які довірливо
відчиняють двері незнайомцям.
Те ж саме хочеться сказати і про
зняття показників лічильників води,
газу, електроенергії. Адже перевірити,
чи справді це робітник відповідної служби, – можна і не встигнути… От і виходить, що «спасіння потопаючих — справа рук самих потопаючих».
У нашій країні дуже багато різних віросповідань, але ж нав’язувати, в якій
церкві чи секті отримувати Боже благословення – це не просто безглуздо, але
й недопустимо. Зневажати іншого тільки
за те, що він не ходить до тієї чи іншої
церкви або секти, — вибачте, гріх! І закрадається дуже великий сумнів: а чи
така чиста у цих добродіїв душа і помисли на ділі, як на словах?
І коли ж ми навчимося виконувати
заповідь: «Полюби ближнього свого як
самого себе»? Чи ближній — це тільки
той, хто поділяє твої погляди? А всі інші
— заблудші, з якими навіть якщо і добре знайомий, вітатися не треба? А при
зустрічі — навіть відвертатися?
Так, звісно, світ змінюється. І не завжди в кращий бік, але людяність і терпимість ніхто не відміняв. І пора б глибоко віруючим (як їм це здається) збагнути,
що у кожного своя правда і свій шлях
широкий. І замість того, щоб днями ходити з листівками по місту і чіплятися до
людей, краще б надавали посильну допомогу тим, хто її потребує. А за добрі
діла і Боже благословення прийде!

Офіційно

Вишгород
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Звіт фракції «Об’єднання «САМОПОМІЧ» у міськраді
Дякуємо виборцям за довіру!
До Вишгородської міської ради від
політичної партії «Об’єднання «САМОПОМІЧ» було обрано чотири депутати:
Тетяна Бражнікова, Юрій Дрьомін, Олексій Ростовський та Олексій Черняхівський.
Пам’ятаючи, що В ЄДНОСТІ — СИЛА,
з метою забезпечення кращої інформованості та ефективності в роботі, нами
було утворено Дорадчу раду при депутатській фракції, до якої увійшли поряд з
депутатами й інші члени нашої команди.
Кожне рішення, за яке голосують депутати фракції попередньо обговорюється
на засіданнях Дорадчої ради, а зауваження та рекомендації її членів враховуються Фракцією при голосуванні.
Крім того, засідання фракцій є відкритими для всіх мешканців міста.
Оголошення про місце та час засідань
публікуються на стор. «Об’єднання «САМОПОМІЧ» Вишгород у фейсбук. Тож
запрошуємо усіх бажаючих!
Робота на округах.
За 2017 рік депутатської діяльності до
нас зверталися жителі міста з різних питань. Це і проблеми з будинками на округах, зокрема, дахи, каналізаційні мережі,
вхідні групи під’їздів, яких потребують
ремонту, проблеми з вуличним освітленням, поганим дорожнім покриттям, кронування дерев, благоустрою прибудинкових територій, скверів, встановлення
дитячих майданчиків, складання актів та
багатьох інших різноманітних питань. За
результатами зустрічей ми готували численні депутатські запити та звернення
до компетентних органів. Як результат,
у 2017 році, зокрема, проведені роботи
із заміни вікон у будинках Гріненко, 1-а
та Шевченка, 5, проведено поточний ремонт під’їздів у будинку Грушевського, 5
розпочато ремонт у під’їздах будинку по
вул. Гріненко, 1-а, проведено поточний
ремонт покрівлі та зливостоків по Симоненка, 2 та поточний ремонт каналіза-

ційних мереж, зроблено вуличне освітлення в мікрорайоні «Берізки», виконано
поточний ремонт козирків над ганками і
вхідних груп у під’їздах 3, 4 будинку Київська, 18 та Симоненка, 3, проведено заміну лічильника обліку тепла в будинку
Київська, 18 тощо.
Проте багато питань і надалі залишаються невирішеними, тож на 2018 рік,
враховуючи прохання мешканців наших
округів, підготовлено депутатські звернення та в Програму розвитку ЖКГ на
2018 рік включено багато заходів з відповідним фінансуванням.
Законодавчі ініціативи.
Протягом року депутати нашої фракції активно відвідували сесії, брали
участь у роботі депутатських комісій,
розробляли та подавали на розгляд
ради звернення до керівництва держави із соціально гострих питань, а також
проекти рішень та програм із вирішення
нагальних питань і впровадження нових
ідей.
Враховуючи позитивні відгуки мешканців міста, продовжено дію програми
«Теплий під’їзд», підготовленої головою
нашої фракції Т. Бражніковою спільно з
депутатом Вишгородської міської ради
В. Лісогором та програми «Утеплення
фасадів житлових будинків Вишгородської міської ради», підготовленої депутатом нашої фракції О. Ростовським
спільно з депутатом Вишгородської
міської ради О. Поліщуком.
Активну роль від нашої фракції в
покращенні велоінфраструктури міста
взяв на себе О. Ростовський, який спільно з командою громадських активістів
Вишгорода, фахівців Вишгородської
міської ради, ВРГО “АпТаун” та Асоціації велосипедистів Києва взяв участь у
розробці Програми «Облаштування та
розвитку велосипедної інфраструктури
Вишгородської міської ради», дія якої також продовжена на 2018 рік.
Продовжується робота над розроб-

кою Статуту територіальної громади,
але, враховуючи процес децентралізації
в країні, вважаємо доцільним сформувати його остаточну редакцію та надати до
обговорення після формування відповідних об’єднаних громад.
З ініціативи наших депутатів у місті
реалізується проект «Громадський бюджет», який надає можливість кожному
жителю брати участь у розподілі коштів
місцевого бюджету через створення
проектів для покращення міста та/або
голосування за них.
Будь-який мешканець може подати
проект, пов’язаний із покращенням життя в місті, взяти участь у конкурсі, перемогти в голосуванні і спостерігати за
тим, як його проект реалізують у рамках
бюджету 2018 року.
Хочемо подякувати громадськості за
активність в обговоренні наших ініціатив,
а колегам-депутатам — за підтримку.
В цілому, за звітний рік вдалося чимало, але попереду ще багато роботи та
спільних ініціатив, адже ніщо так не єднає, як інтереси громади та міста!
Громадські ініціативи команди
«Самопоміч» Вишгород
Наша команда активно бере участь у
міських заходах, у громадських слуханнях, зборах з різних питань, організовує
та проводить різноманітні соціальні заходи та акції.
Одним із пріоритетних напрямків нашої діяльності є проект «Здорове місто»,
в рамках якого малі й дорослі вишгородці гідно поцінували ініційовані «Самопоміччю» міжшкільні змагання «Веселі
старти», акції «Безпека на воді», «Обстежся — не дай раку шанс», діагностику цукрового діабету та інші.
Вже третій рік поспіль влітку щовихідних на майданчиках нашого міста ми
проводимо «Зарядку вихідного дня», метою якої є популяризація здорового способу життя та залучення до занять спортом якомога більшої кількості людей! До

реалізації проекту долучаються спортивні волонтери, серед яких є тренери спортивних шкіл та клубів. Родзинкою цього
сезону стала захоплююча гра у фрізбі,
якій на майданчиках міста волонтери навчали безкоштовно.
Реалізуючи проект «Розумне місто»,
у 2017 р. ми започаткували «Школу права для дітей». Граючись, ми говоримо з
дітками навчальних закладів міста про їх
права, зокрема, про право на ім’я, вільне спілкування, захист, громадянство,
розвиток, навчання та відпочинок! Говоримо і про обов’язки: бути чемними,
поважати старших, допомагати батькам
та один одному. Захід є безкоштовним
і проводить його юрист, голова Вишгородського осередку «Самопомочі» Тетяна Бражнікова. Розумні, активні, діти
завжди уважно слухають, ставлять запитання, впевнено відповідають, надихають нас та дають надію на краще майбутнє України!
Ми плідно співпрацюємо з громадськими організаціями та активістами,
спільно організовуємо заходи та благодійні акції, надаємо їм юридичні консультації та сприяємо їх розвитку.
У 2017 році ми долучились до благодійної акції для багатодітних родин «Збери дитину до школи», яка мала позитивні
відгуки не лише від мешканців міста, а
й району. В рамках акції нами було проведено «Ярмарок дозвілля» для дітей та
молоді, в якому взяли участь різноманітні гуртки, спортивні секції, садочки та
школи з презентацією своєї діяльності та
проведення флешмобів та майстер-класів для всіх відвідувачів!
Закликаємо приєднуватись до нас,
надавати свої зауваження та пропозиції
до нашої роботи. Ми відкриті до співпраці та діалогу і будемо раді кожному небайдужому до життя нашого міста.
Попереду багато роботи на благо
громади, і ми впевнені, що у нас усе вийде, адже НАША СИЛА — В ЄДНОСТІ!

Про організацію та проведення громадських слухань щодо врахування громадських
інтересів у проекті містобудівної документації щодо розробки детального плану території,
що розташована по вул. Шолуденка у м. Вишгороді Київської області площею 6,00 га
Розпорядження № 28
від 27 березня 2018 року,
м. Вишгород
Керуючись ст. 25, ст. 26, ст. 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 19, ст. 21 Закону
України «Про регулювання містобудівної діяльності», постановою Кабінету Міністрів України від 25 травня 2011 року
№ 555 «Про затвердження Порядку
проведення громадських слухань щодо
врахування громадських інтересів під
час розроблення проектів містобудівної
документації на місцевому рівні»:
1. Організувати та провести процедуру розгляду та врахування пропозицій
громадськості у проекті містобудівної
документації щодо розробки детального

плану території, що розташована по вул.
Шолуденка у м. Вишгороді Київської області площею 6,00 га, розробленого відповідно до рішення Вишгородської міської ради № 44/14 від 25 березня 2015 р.
Розробник проектної документації — Товариство з обмеженою відповідальністю
«Центр архітектурного проектування
та ландшафтного дизайну», 07300, м.
Вишгород, вул. Кургузова, 6-а, офіс 314.
Директор — Коваленко Юлія Василівна.
2. Визначити місце та термін для
ознайомлення з матеріалами детального плану території, що розташована по
вул. Шолуденка у м. Вишгороді Київської області площею 6,00 га, м. Вишгород, пл. Шевченка, 1, каб. 63-в. Строк
ознайомлення з проектами містобудівної документації — 1 місяць з моменту

Пояснювальна записка
Детальний план території земельної ділянки, що
розташована по вул. Шолуденка площею 6,00 га в м.
Вишгороді Київської області, розроблено ТОВ «Центр
АПЛД» на підставі наступних вихідних даних:
— рішення Вишгородської міської ради «Про розроблення детального плану територій м. Вишгорода
Київської області» № 44/14 від 25.03.2015 р.;
— завдання на проектування;
— топографічної основи топографо-геодезичних
вишукувань, виконаних в М 1:2000;

публікації у засобах масової інформації.
3. Запросити до участі у громадських
слуханнях керівників підприємств, установ, об’єднань, фізичних та юридичних
осіб, представників громадських організацій міста Вишгорода, відповідно до
вимог п. 7 Постанови Кабінету Міністрів
України від 25 травня 2011 року № 555
«Про затвердження Порядку проведення громадських слухань щодо врахування громадських інтересів під час
розроблення проектів містобудівної документації на місцевому рівні».
4. Посадова особа, відповідальна за
організацію розгляду пропозицій громадськості, — Рачинський О.С., заступник міського голови з питань діяльності
виконавчих органів ради. Строк подання
пропозицій — протягом 1 місяця з дня

— натурних обстежень.
Архітектурно-планувальне рішення
Метою розроблення детального плану є визначення планувальної структури для будівництва та обслуговування об’єктів фізичної культури та спорту. Значну частину площі проектування займають спортивні
майданчики, які включають: основне футбольне поле
з природним покриттям розміром 103х65 м; поле для
тренування зі штучним покриттям розміром 98х58 м, з
можливістю встановлення накриття на зимовий період;
поле для баскетболу розміром 15х29 м; корт для гри у
великий теніс, розміром 36х18 м, з можливістю встановлення накриття на зимовий період.
Проектом передбачається реконструкція існую-

публікації оголошення.
5. Організаційному відділу виконавчого комітету Вишгородської міської
ради забезпечити оприлюднення даного
розпорядження в порядку, передбаченому чинним законодавством: розмістити
на офіційному веб-сайті Вишгородської
міської ради та в офіційному друкованому виданні Вишгородської міської ради
— газеті «Вишгород».
6. Визначити дату та місце експонування матеріалів детального плану — 24
квітня 2018 року о 14:30 у приміщенні
адміністративного будинку на пл. Шевченка, 1 у м. Вишгороді, другий поверх,
мала зала засідань.
7. Контроль за виконанням цього
розпорядження залишаю за собою.
Міський голова О. МОМОТ

чих трибун з влаштуванням накриття та добудовою
об’єктів торгівлі для продажу супутніх товарів загальною площею 1400 м кв. з фасадом на вул. Шолуденка
та влаштування нових трибун з північного заходу на
існуючому схилі. Загальна кількість місць на трибунах
— 4084.
На території розроблення детального плану планується будівництво:
— адміністративного корпусу з приміщеннями
для дитячих гуртків, приміщеннями роздягалень та
душових для відвідувачів стадіонів та приміщення
громадських туалетів. Загальна площа приміщень
— 1002 м кв;
Далі — на стор. 6

6

31 березня

Офіційно

2018 року

Пояснювальна записка
(Початок — на стор. 5)
— спортивно-готельного комплексу. Будівля розміщує в собі кафе на 50 чоловік, спортивні зали для
різних видів спорту, велику гімнастичну залу розміром
18х30 м та висотою до низу конструкцій перекриття 8
м, роздягальні та душові для дітей та дорослих, спазону, готель на 50 чоловік з номерами різної категорії,
роздягальні та душові для двох футбольних команд,
класи для навчання футболістів, віп-ложу та коментаторську кімнату з панорамним видом на велике поле,
адміністративні приміщення, допоміжні технічні приміщення. Загальна площа приміщень — 4304,3 м кв.
Навколо основного стадіону передбачено влаштування доріжок для бігу, ями для стрибків у довжину,
відкритих тренажерів та боксерського рингу.
Біля будівлі спортивно-готельного комплексу передбачена автостоянка для тимчасового зберігання
легкових автомобілів у два рівні за рахунок рельєфу на
175 маш/місць та відкриту автостоянку для тимчасового зберігання легкових автомобілів біля самої будівлі
на 23 маш/місць для персоналу. Також передбачено
стоянку для двох автобусів футбольних команд, які перебувають на тренуваннях.
Уздовж фасаду по вул. Шолуденка в межах території розроблення детального плану передбачено відкриту автостоянку для тимчасового зберігання легкових
автомобілів на 36 маш/місць для відвідувачів стадіону
та відвідувачів об’єктів торгівлі для продажу супутніх
товарів, що розташовані під трибунами.
Біля адміністративної будівлі передбачено влаштування автостоянки для тимчасового зберігання легкових автомобілів — 50 маш/місць.
На територію стадіону передбачено два заїзди та
встановлення КПП біля головного входу з постом охо-

рони біля південно-східного заїзду.
В межах території розроблення детального плану
передбачено розміщення локальних очисних споруд
господарсько-побутових стічних вод типу «ЕКОБІНОМ» із санітарно-захисною зоною 5 м.
У межах розроблення детального плану розташовані існуючі громадські будівлі, автошколи та існуючий
багатоповерховий житловий будинок з власною відкритою автостоянкою для зберігання автомобілів.
По всій території передбачається влаштування
освітлення території на темну пору доби та влаштування спеціального прожекторного освітлення для освітлення стадіонів.
Значну площу в межах території розроблення детального плану займають зелені насадження загального користування. Передбачається збереження існуючих зелених насаджень та озеленення нових територій.
Просторове рішення обумовлено пропорціями ділянки, з дотриманням вимог діючих Державних будівельних норм.
Характеристика намірів забудови об’єкта містобудування
В основу функціонального зонування території проектування покладено зв›язок з первісними структурними елементами житлового середовища (збереження
та розвиток системи розселення, що склалося), зменшення або усунення можливого впливу несприятливих
умов оточуючого середовища на нову забудову, врахування санітарно-гігієнічних та протипожежних вимог,
оптимізація умов існування людей, визначення раціонального землекористування на певній території, визначення регламенту використання окремих територій,
врахована взаємодія різних функціональних елементів
таких як транспорт, інженерна інфраструктура та інші
з точки зору прийняття рішень по можливому здешевленню будівництва, зниження можливих ризиків, екологічних втрат, комунікаційних та соціальних зв’язків.

Вишгород
Територія розроблення детального плану розділена
на функціональні зони:
— житлову (існуючий багатоповерховий житловий
будинок);
— громадську (територія автошколи);
— рекреаційну (зону культурно-побутового обслуговування, яка включає територію для будівництва та
обслуговування об’єктів фізичної культури та спорту);
— інженерну (територія для розміщення об’єктів інженерного забезпечення).
Системою внутрішніх квартальних проїздів зона
культурно-побутового обслуговування з’єднується з
житловою зоною і з головною вулицею.
Вільну від забудови територію планується озеленити, використовуючи газони звичайного типу та насадження декоративних дерев.
ОСНОВНІ ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНІ ПОКАЗНИКИ
Показники
1. Територія в межах проекту,
всього
в тому числі:
— територія під будівлями та
спорудами
— вулиці, дороги, проїзди, площі
— майданчики спортивні
— озеленення загального користування
— інші території
2. Вулично-дорожня мережа і
транспорт:
Автостоянки для тимчасового
зберігання автомобілів

Од.
виміру

Кількість

га

6,4488

га

0,6722

га
га

1,6072
1,6121

га

2,1735

га

0,3838

м а ш /
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місць

Оновлений стадіон надасть поштовх до розвитку спорту у місті
Олександр БАЛАНЮК,
директор КП «УФКС»
У складі КП «Управління
з розвитку фізичної культури та спорту Вишгородської
міської ради» — дитячі секції
з футболу, настільного спорту, хокею з шайбою, спортивного туризму, гандболу,
в яких постійно займаються близько п’ятсот дітей та
юнаків. Серед вихованців є
перспективні спортсмени, які
вже зараз виборюють призові місця на змаганнях різних
рівнів. Але у Вишгороді на
сьогодні дуже бракує спортивних залів та приміщень
для технічних видів спорту,
гуртків тощо.
У КП «УФКС», окрім футбольних полів на міському
стадіоні «Енергетик», взагалі
немає ніяких спортзалів, тому
наші дитячі секції вимушені
орендувати зали для занять у
районній ДЮСШ, БК «Енергетик», загальноосвітніх школах
та в дитячих садочках.
Є бажання відкрити ще відділення з інших видів спорту,
але знову ж таки — немає де
проводити тренування. Тому,
беручи до уваги зростання населення у місті, вищенаведені
факти та враховуючи побажання мешканців Вишгорода,
основним напрямком розвитку
фізичної культури і спорту в
місті визначено реконструкцію
існуючої та розбудову нової
спортивної інфраструктури.
На виконання програми роботи КП «УФКС» було передбачено бюджетні гроші міста
на проектування реконструкції
стадіону «Енергетик». Проектувальники отримали технічне
завдання і вже через місяць

Перспективи

надали ескізний проект. Розуміючи, що
попереду дуже багато роботи, що це тільки початок шляху, все ж ми бачимо нашу
кінцеву мету. Після реконструкції стадіону
«Енергетик» місто отримає у комунальну
власність у складі багатофункціонального
спортивного комплексу гімнастичну, тренажерну зали, залу для бойових мистецтв,
боксу, настільного тенісу, баскетбольний
майданчик. Міський футбольний клуб
«Чайка» отримає трибуни для глядачів
на 5 тис. місць — частина їх буде під на-

вісом, а частина — під відкритим небом,
а ще — сучасні роздягальні із душовими,
реабілітаційною зоною, приміщеннями для
харчування та тимчасового проживання
спортсменів під час тренувальних зборів,
змагань тощо. З фасадної частини трибун
по вул. Шолуденка – приміщення комерційного призначення. Гроші від їх оренди наповнять бюджет міста та будуть спрямовані
на розвиток дитячого спорту.
Також планується надбудувати три поверхи над існуючою будівлею на стадіоні,

де розмістяться тенісна школа та різноманітні гуртки, класи для теоретичних занять.
Гроші на реконструкцію стадіону «Енергетик», а це близько 100 мільйонів гривень,
акумулюватиме народний депутат України
від нашого мажоритарного округу Ярослав
Москаленко.
Реконструкція стадіону — це лише початок розвитку спортивної галузі у нашому
місті. Вишгород має надпотужний потенціал і тому він по праву повинен стати зразковим спортивним містом України.
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Історія і сьогодення

Вишгород

ФОТО — автор

Предтеча Майдану у Вишгороді

Легенди Вишгородщини
За підсумками першого етапу соціально-культурного проекту «Легенди Вишгородщини», журі одноголосно віддало перше місце інженеру Київської ГЕС, великому книголюбу, талановитому фотохудожнику Василю Карпенку — за роботу «Предтеча Майдану у Вишгороді». Цю сторінку живої вишгородської історії редакція подає у повному
обсязі — щоб пам’ятали і шанували її.

Василь КАРПЕНКО
Було колись — в Україні
Лихо танцювало,
Журба в шинку мед-горілку
Поставцем кружала.
Було колись добре жити
На тій Україні...
А згадаймо! може, серце
Хоч трохи спочине.
Комусь здається, що народні невдоволення й виступи — це ознака теперішніх часів. Що
за брежнєвського застою панувала ідилія —
коли трава була зелена, дівчата красиві, люди
доброзичливі, квартири «давали» всім потребуючим, аварій і катастроф не траплялося. Насправді все було не зовсім так. І сексоти були в
кожному підрозділі. І катастрофи траплялися,
як наприклад Куренівська. І зародок Майдану
відбувся у Вишгороді, про що мова йтиме далі.
До будівництва ГЕС Вишгород був невеликим селом у складі Києво-Святошинського
району. І тут було лише відділення колгоспу,
базованого у Нових Петрівцях.
Для будівництва електростанції у Вишгород прибули тисячі будівельників. Частина
— з Кременчуцької ГЕС, частина — з навколишніх сіл та інших будівництв. Будували довго чи коротко, але в 1968 році було введено в
дію останній гідроагрегат. Будівельники свою
справу зробили. (Мова тут іде саме про будівельників, а не про спеціалістів із обслуговування гідростанції, для яких робота залишалася. Відповідно, для експлуатаційників було
збудоване невелике містечко з «хрущовок»).
То ж на будівельників уже чекали нові
об’єкти — Канівська ГЕС, Трипільська ТЕС,
Чорнобильська АЕС. Не становило труднощів
перебазувати брандвахти — такі собі плавучі
гуртожитки. Буксиром їх потягнули до Канева
та Трипілля. Але з мешканцями пересувних
вагончиків, і особливо бараків, виникли складнощі. Будівельники, які мали хоча б якесь житло, виїжджати з Вишгорода зовсім не хотіли.
Щоб підштовхнути їх до виїзду, їм вирішили зменшувати відсоток від виробітку, що
йшов на зарплату. Робітники 3-го розряду
почали отримувати від 50 до 60 рублів. Нормальні гроші отримували лише кілька бригад
із монтажу основного обладнання.
Поруч із Вишгородом розташований Київ
з потребою у працівниках і з зарплатами у
два-три рази вищими. Але бажання будівель-

ників працювати в Києві наштовхнулося на
радянську планову економіку. Економіку, яку
рухали не гроші й прибуток, а вольове рішення залякувати ядерними ракетами весь світ за
рахунок добробуту народу. Особливо — за рахунок добробуту селян.
До 1964 року колгоспники не мали ні зарплати, ні пенсії. Працювали за «трудодні», а
жили з присадибного господарства. Втекти
з радянської панщини не дозволяв інститут
прописки. Радянська система прописки була
пом’якшеним варіантом кріпосного права
— якщо людина прописана в селі, то жити й
працювати вона повинна лише там. Залишити
село можна для служби в армії, для навчання
і для роботи на будівництві. На ті часи будівництво було важкою, небезпечною й малооплачуваною працею, яку звичайні люди виконувати не бажали. Тоді як для селян це був єдиний
спосіб отримати міську прописку і житло.
Аби будівельники не розбіглися з будівництва, їм давали так звану тимчасову прописку. З нею не брали на іншу роботу. Звичайно,
можна було вернутися в «рідний» колгосп, але
краще вже будівництво.
Вишгородські будівельники не бажали замінити життя в околицях Києва на перспективу кочувати по будовах соціалізму все життя.
Оскільки надіятись на милість керівництва не
було сенсу, залишалося за власне рішення боротися. Центром невдоволення стало містечко будівельників Берізки. Лідером став такий
собі Грищук Іван Олександрович. Він працював вихователем у гуртожитку будівельників,
майстром ЖЕК, експедитором. Був учасником
війни, мав офіцерське звання старшого лейтенанта. Мав здібності скульптора — ліпив із
гіпсу погруддя Шевченка. Був гордим власником мотоцикла М-72 з коляскою. (Це попередник мотоцикла «Дніпро» і копія німецького
BMW R71.) Любив із шиком заїхати до поруч
розташованого місцевого тиру — до друзів,
постріляти по мішені. За характером Грищук
був схожим на сучасного політика Олега Ляшка, тільки що без вил. За лідерські якості Іван
Олександрович отримав прізвисько Чапаєв,
як радянський герой Громадянської війни.
Пристрасні розмови про майбутнє переселення й переповідання чуток перейшли у
формалізоване русло мітингів. Їх проводили
щонеділі, за столом, накритим червоною матерією, з обов’язковим червоним прапором.

Мітингуючі по суті виступали проти рішення
партії переселити будівельників, але зовні
дотримувались усієї радянсько-комуністичної
формалістики й риторики. Проголошувались
псевдокомуністичні гасла: «Вся влада — радам!» або «Хто будує комунізм — хай вважає
себе комуністом!». Порядок денний оголошувався заздалегідь і його потім дотримувались.
Для організації мітингів у кожному бараку існував комітет, як був комітет і на рівні Берізок.
На мітинг міг прийти будь-який будівельник. Якось з’явилися начальник будівництва і
парторг. Вони виступили, дали якісь обіцянки,
але не могли вирішити головного — відмінити переселення з Вишгорода. Тому мітинги
продовжувались. Приходили перевдягнені
співробітники спецслужб, але, оскільки вони
не працювали на будівництві, їх розпізнавали
й витісняли з натовпу. Встановили контакт із
будівельниками, що мешкали в бараках ДВС.
Були побоювання, що мітинг розжене міліція, яка прибуде з Києва. До насильства так
і не дійшло, але на час мітингу будівельники
контролювали дорогу на Київ. У їдальні біля
пам’ятника комсомольцю з киркою влаштовували багатолюдне нібито святкування з виходом натовпу на дорогу. Насправді ці люди
мали завдання заблокувати можливі підрозділи міліції. З боку Валків другорядну тоді дорогу перекривали, висипавши кілька КрАЗів
піску.
Результатом мітингування стала вимога
дати будівельникам постійну прописку. Це
мало розв’язати головну проблему з роботою
в Києві.
Якраз трапилась зручна нагода чогось вимагати — наближались так звані вибори. То
був ритуал із «обирання» призначених кандидатів, але він мав політичне значення. Будівельники заявили, що з тимчасовою пропискою вони — неповноцінні громадяни, а тому не
підуть на вибори, доки не отримають постійну
прописку.
Керівництво буцімто було не проти прописати будівельників на постійно, але колись
потім, бо «до виборів паспортний відділ просто технічно не встигне нічого зробити». Але
врешті влада поступилась. Незадовго до виборів на Берізках на вулицю виставили три
столи, де працівники паспортного відділу за
день оформили постійну прописку всім мешканцям.
На виборчі дільниці будівельники прийшли
з самого ранку, з гармошками й піснями.
Швидко виконали всі «виборчі» формальності.
Здавалося, це була перемога. Але скоро
стало зрозуміло, що постійна прописка й житло — зовсім різні речі. Більшість мешканців

День відкритих дверей

За інф. в/ч 3077

Яка вона, служба
у Нацгвардії?

Напередодні святкування 4-ї річниці з дня створення Національної
гвардії України у військовоій частині
3077 для учнів Катюжанського вищого професійного училища був проведений День відкритих дверей.
Учням були представлені сучасні
зразки засобів зв’язку, озброєння, техніки та екіпіровки військовослужбовців
Національної гвардії України. Лікар
медичного пункту продемонстрував сучасні засоби надання першої медичної
допомоги та їх практичне застосування. Учні також ознайомилися з умовами
проживання військовослужбовців.
Всі зацікавлені та охочі отримали
буклети про здобутки Національної
гвардії України та агітаційні листки з
адресою Об’єднаного вузла зв’язку.

Берізок залишались працювати на будівництві
— продовжувалось спорудження Київської
ГАЕС і почалось будівництво Трипільської
ТЕС. Оскільки долею будівельників мало
бути кочове життя, грошей на житло для них
у держави не передбачалось. І навіть ті, котрі
влаштувалися працювати в Києві, не могли
швидко отримати квартиру. Нові працівники
на новому підприємстві ставали у хвіст черги
за житлом і мали перспективу стояти в ній десятки років. А до того часу доведеться мешкати на Берізках у тісних комуналках-бараках зі
спільною кухнею на 23 сім’ї.
Багато хто мав сім’ю, дітей. Тож влада
сподівалася, що людям обридне жити в тісних
бараках і вони виїдуть на інші будови. Але будівельники вже відчули смак перемоги — вони
відновили мітинги уже з вимогою дати житло.
Можливо, саме тоді Грищуку запропонували вирішити його житлове питання індивідуально. Але він заявив, що отримає квартиру
разом із усіма.
На один із мітингів знову завітав начальник будівництва. Він дав зрозуміти, що ніякого
житла у Вишгороді будівельникам не буде, що
їх чекають на новобудовах. Тоді виникла ідея
просити житло в Центральному Комітеті Компартії СССР у Москві (найвища влада в тодішньому Радянському Союзі).
Їхати з челобитною мав Грищук-Чапаєв і
кілька активістів. До поїздки зібрали підписи
під петицією, зібрали гроші — по 1 карбованцю з кімнати. Тут найбільшу роль зіграли жінки, з яких найактивніша — Анна Берлінська.
Про майбутню поїздку в ЦК знали не тільки будівельники. Тому, коли делегація на Київському вокзалі сідала в потяг, усіх арештувала
міліція й відправила у Вишгород.
Друга спроба прорватися в Москву була
через Чернігів. Делегацію перевезли човном
через Київське море біля маяка. Незабаром
добралися до Чернігова й звідти залізницею
доїхали до Москви. Але, мабуть, хтось доніс
«кому слід» — у Москві шукачів правди вже
чекала київська міліція, яка їх знову арештувала й вивезла у Вишгород.
Третю поїздку до Москви організували,
врахувавши невдалий досвід. Завчасно купили квитки на потяг. Виїхали за півдня до відправлення, але замість залізничного вокзалу
вирушили в аеропорт. Там придбали квитки
на літак, на найближчий рейс. Делегація вже
була в Москві, коли міліція ще чекала її біля
потягу. Делегати зуміли добитися прийому в
заступника секретаря ЦК. Як не дивно, той
пішов назустріч будівельникам і пообіцяв, що
будівництво житла буде профінансовано.
Далі буде

Живемо ЗДОРОВО!

Вишгород
Знай наших!

31 березня

2018 року

9

Спортивна орбіта

Срібло й золото – у вишгородців

Вишгородські гімнастки —
на головному килимі країни
Батьківський комітет

Іван КАРПИНА,
заступник директора КДЮСШ
ФОТО – архів КДЮСШ

У рамках підготовки до фіналу чемпіонату України на призи клубу «Стрімкий м’яч», який проходив з 23 по 28
березня, команда юнаків 2005-06 р. н.
взяла участь у XXXVII меморіалі пам’яті
олімпійського чемпіона з гандболу Ю.
Лагутіна у м. Запоріжжі (з 11 по 15 березня 2018).
Поступившись у напруженій боротьбі
лише господарям турніру — СДЮСШОР
ім. Лагутіна, наші хлопці зібралися і послідовно обіграли команди з Томаківки (Дніпропетровська обл.), СДЮСШОР № 3 м.
Запоріжжя, СДЮСШОР ЗАС та команду
з м. Мелітополя. У підсумку — срібні медалі та кубок за почесне друге місце. Відзначилися Михайло Поплавський, Максим
Копанчук, Вадим Булах, Богдан Філіпенко,
Максим Лочман.

Та вже за кілька днів у м. Красилові
наші дівчата зробили майже неможливе
— перемогли у престижному всеукраїнському турнірі пам’яті П. М. Місюри. Наші
юні гандболістки просто не помітили своїх
суперниць із Кам’янця-Подільського, Волочинська, Хмельницького та Красиліва. Тож
золоті медалі та кубок приїхали до Вишгорода. Кращим гравцем турніру визнано нашу землячку Карину Король. Також
вдало і результативно зіграли Дарина Безкоровайна, Анастасія Распопіна, Вікторія
Комісаренко, Анастасія Оберемок.
Щиро вітаємо наших юних спортсменів
та спортсменок із цим успіхом та бажаємо
їм та їхньому досвідченому тренеру Євгену
Земляному подальших перемог!
До речі, розпочався черговий набір
юнаків та дівчат 2006-08 р. н. до відділення гандболу. Двері ДЮСШ завжди відкриті
для юних спортсменів.
Контактний тел: 098-261-56-21, Євген
Земляний.

З 15 по 19 березня
у Києві, на арені Палацу спорту проходив 23-й
«Кубок Дерюгіної». Для
кожної гімнастки в Україні
участь у ньому є визначною подією.
Історія турніру бере початок із 1992 року. Його
засновник — Ірина Дерюгіна — дворазова абсолютна
чемпіонка світу, заслужений
майстер спорту з художньої
гімнастики. Змагання стали
її подарунком матері Альбіні
Дерюгіній — заслуженому
тренеру України, до ювілею. І
традиція проводити «Кубок»
збереглася до сьогодні.
19 березня гімнастки
Вишгородської
РКДЮСШ
вперше в історії існування
відділення взяли участь у
Всеукраїнському турнірі з художньої гімнастики «Кубок
Дерюгіної». У групових вправах школу представляли
гімнастки 2010 та 2009 р. н.:
Марія Ливинець, Марія Баранова, Вероніка Бондарук,
Олександра Ревуцька, Єлизавета Філіпова
(капітан команди 2010 р. н.), Владислава
Концева, Єлизавета Шугаєва, Анастасія
Бондарєва, Таїсія Бубнова, Олександра
Гольденберг (капітан команди 2009 р. н).
А підготували та надали шанс проявити себе на змаганнях такого високого

рівня тренери Л. С. Вологдіна та А. О. Кононенко.
Ми щиро раді за наших чарівних гімнасток, які вдало дебютували.
Підкорення головного килиму країни
розпочато. Тепер — тільки вперед, до найвищих перемог! Пишаємось та віримо в
вас!

Зимові футзальні баталії завершено
Микола КОРОЛЬ,
голова Вишгородської
районної федерації футболу
26 березня закінчився чемпіонат
Вишгородського району з футзалу. Цей
турнір зібрав рекордну кількість учасників: у двох лігах протягом двох місяців 23 команди змагалися за почесний
кубок кращої команди району. 11 колективів грали у вищій лізі, 12 — змагалися
за звання кращої команди першої ліги.
У кожній лізі методом жеребкування
команди були розподілені на дві групи, по
чотири кращі потрапили до чвертьфінальної стадії змагань. А в 1/4 зустрілися:
вища ліга:
«О. Град» — «Бразерс», «Стар
Юнайтед» — «Енергетик», «Каскад» —
«Межигір’я», «Темп» — «Вольт і Джоуль»;
перша ліга:
«Сіті» — «Нептун», «Водафон» —
«Енергетик», «Вишгород» — «Каштан»,
«Ярославичі» — «Дніпро».
Переможці чвертьфіналів потрапили
до фінальної стадії змагань і склали півфінальні пари. У вищій лізі: «О. Град» —
«Стар-Юнайтед» та «Вольт і Джоуль» і
«Межигір’я», у першій лізі: «Сіті» — «Водафон», «Ярославичі» — «Каштан».
Цікавими, видовищними, безкомпромісними та емоційними видалися півфінальні та фінальні матчі у двох лігах.
Спочатку звання найкращої футзальної
команди року розіграли команди першої
ліги. У першому півфіналі перемогу отримала команда «Сіті», перегравши «Водафон»: 2:0.
В іншому півфіналі доля другої путівки
до фіналу вирішилась лише в серії післяматчевих пенальті. Команда «Ярославичі»
була більш влучнішою за свого суперника «Каштан»: 1:1 (3:2 пен.). Тож фінальна
пара «Ярославичі» — «Сіті».
А невдахи півфіналів «Каштан» та «Водафон» у грі між собою розіграли бронзовий комплект нагород. І знову не обі-

йшлось без серії післяматчевих пенальті,
але вже цього разу молодий та завзятий
колектив «Каштан» узяв гору над більш
досвідченим «Водафоном»: 1:1 (3:2 пен.).
Уболівальники з нетерпінням очікували
фіналу, і треба зазначити, що більшість із
них віддавали перевагу атлетичній команді «Сіті». Та іншої думки був дружний колектив «Ярославичі». Тактично правильно
побудувавши гру, спортсмени знайшли
свої моменти в контратаках і тричі вміло
реалізували їх. «Сіті» зміг відповісти лише
голом у відповідь. Тож 3:1 на користь молодого колективу «Ярославичі» і звання
кращої футзальної команди першої ліги
2018 року!
Не встигли емоції стихнути, як розпочалися нові півфінальні футзальні баталії,
але тепер — у вищій лізі. У першому півфіналі зустрілися команди «О. Град» та
«Стар-Юнайтед». Несподівано на початку матчу виявилось, що у команді «СтарЮнайтед» лише троє гравців, тому перші
чотири хвилини «О. Град» грав із перевагою у два гравці, але не зміг скористатися
таким подарунком. Коли склади команд
стали рівними, перевага «Стар-Юнайтед»
була вже відчутною. У підсумку — 3:1, і
«Стар-Юнайтед» — в омріяному фіналі.
В іншому півфіналі все було прогнозовано. «Вольт і Джоуль» розібрався з
«Межигір’ям» — 2:0, і черговий фінал —
для «Вольта і Джоуля».
Нервовим та занадто емоційним видався матч за третє місце між командами
«О. Град» — «Межигір’я»: арбітри показали п’ять жовтих карток та дві червоні.
Основний час так і не виявив переможця:
1:1, то ж знову — пенальті та своєрідна
футзальна лотерея. Фортуна посміхнулася «Межигір’ю» — 3:2 у серії пенальті і
бронзові медалі – в кишені команди з Н.
Петрівців.
А тим часом на трибунах Вишгородської районної спортивної зали КДЮСШ
вже не було вільних місць. Усі з нетерпінням очікували найважливішої гри всього

зимового чемпіонату: «Вольт і Джоуль» —
«Стар-Юнайтед». І вболівальники не прогадали, адже фінальна гра дійсно стала
апогеєм усього турніру. Яскравий, видовищний та, без перебільшення, непередбачуваний фінал.
Спочатку здавалося, що більш іменитий «Вольт і Джоуль» легко переможе свого суперника, адже вже на перших хвилинах матчу Сергій Гонта вивів свою команду
вперед. Але все змінилося за якихось дві
хвилини у другому таймі: влучні постріли
Степанюка та Кузьміна вивели «СтарЮнайтед» вперед за чотири хвилини до
кінця матчу. Та «Вольт і Джоуль» славиться
своїм умінням збиратися в потрібний момент і проявляти характер. Вони не тільки
зрівняли рахунок, а й змогли забити третій
переможний м’яч за хвилину до закінчення
матчу. Часу відігратися у «Стар-Юнайтед»
просто не було. Фінальний свисток арбітрів
матчу зафіксував перемогу «Вольт і Джоуля» з рахунком 3:2. Радості в залі, на трибунах не було меж.
Дружний колектив «Вольт і Джоуль» —

краща футзальна команда 2018 року! Кубок переможця підняв над головою капітан
команди Олександр Безмалий. Талановитий тренер Олександр Слободянюк укотре
привів досвідчену команду до тріумфу.
До урочистої церемонії нагородження
організатори змагань запросили почесних
гостей, зокрема начальника відділу спорту Вишгородської РДА М. Л. Лазарєва.
Він привітав усіх учасників з видовищною
грою, побажав подальших перемог і разом
із організаторами змагань вручив медалі,
кубки та цінні призи кращим гравцям турніру.
Ними визнані: Олександр Васюренко,
«Сіті»; Олег Поліщук, «Ярославичі»; Богдан Дума, «Каштан»; Петро Тимошенко,
«Водафон»; Микола Вологдін, «О. Град»;
Сергій Каймачніков, «Межигір’я»; Олександр Татарчук, «Стар-Юнайтед»; Сергій
Гонта, «Вольт і Джоуль».
Отже, зимові футзальні баталії закінчено. Попереду — весняний футбол.
Запрошуємо на футбольні стадіони
Вишгородщини!
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Високошвидкісний Інтернет МТМ. Тел.: (093) 366-16-66; (095) 545-15-33; (098) 201-22-66
ПО Н Е ДІ ЛО К , 2 К ВІ Т НЯ 2 018 Р ОК У
КАНАЛ 1+1
6:30, 07:10, 08:10, 09:10
«Снiданок з 1+1»
07:00, 08:00, 09:00, 12:00,
16:45, 19:30 ТСН
09:30 «Чотири весiлля»
11:00, 12:20 «Одруження
наослiп»
12:50, 14:05, 15:30
«Мiняю жiнку»
17:10 Т/с «Мама»
20:30 «Секретнi
матерiали»
21:00 Т/с «Сувенiр з
Одеси»
22:00 «Грошi 2018»
23:15 «Голос країни 8»
2+2
6:00 Мультфiльми
08:00 Т/с «Атлантида 2»
08:55 «Нове Шалене
вiдео по-українськи»
11:05 Х/ф «Лiтак проти
вулкана»
12:45 Т/с «Команда»
16:30 Х/ф «Втiкачi»
18:15 «Спецкор»
18:50 «ДжеДАI»
19:20 «102. Полiцiя»
20:05 Т/с «Опер за
викликом»

21:00, 22:50 Т/с «Кiстки 9»
00:35 Т/с «Вуличне
правосуддя 2»
UA:ПЕРШИЙ
6:25 ПРОФIЛАКТИКА!!!
14:00 Перша шпальта
15:00, 21:00 Новини
15:15 Лайфхак
українською
15:25 М/с «Гон»
16:10 Хто в домi хазяїн?
16:55 Розсекречена
iсторiя
18:00 Iнформацiйна
година
20:15 Вiйна i мир
21:30 Новини. Спорт
21:50 Т\с «Окупованi»
22:40 Д/с
«Найекстремальнiший»
23:35 Т/с «Доньки Єви.
Iсторiя Девори»
ТРК «УКРАїНА»
6:30, 07:10, 08:15 Ранок з
Україною
07:00, 08:00, 09:00, 15:00,
19:00, 23:00 Сьогоднi
09:30 Зiрковий шлях
11:30 Реальна мiстика
13:30, 15:30 Агенти

справедливостi-5
16:00 Iсторiя одного
злочину -2
18:00 Т/с «Каблучка з
рубiном»
19:45 «Говорить Україна»
21:00 Т/с «Добрi намiри»
23:30 Х/ф «Брехун,
брехун»
ПРЯМИЙ
6:00, 07:15, 08:15 Ранок.
«Новий день»
07:00, 08:00, 09:00, 10:00,
11:00, 12:00, 13:00,
14:00, 15:00, 16:00, 17:00
«Репортер». Новини
09:15, 10:15, 11:15, 12:15
Ранок. «Ми всi...»
13:15, 14:15, 15:15
«Деталi»
16:15, 23:00 «Кримiнал»
17:15 «Ситуацiя»
18:00, 19:00, 21:00
«Разом»
18:40, 20:20 «Територiя
позитиву»
19:20 «Нейтральна
територiя»
21:20 «Подiї» вересня
22:00 «Пiдсумки»

ТЕТ
6:30 ТЕТ Мультиранок
09:30 М/ф «Шлях до
Ельдорадо»
11:00 Т/с «Усi жiнки вiдьми»
12:00 Чотири весiлля
13:00, 19:00, 23:00
Панянка-селянка
14:00, 21:00 Готель
Галiцiя
16:00 Країна У
17:00, 22:00 Танька i
Володька
18:00 Одного разу пiд
Полтавою
20:00, 00:00 100 в 1
СТБ
7:50 «Свiтами за
скарбами»
11:15 Х/ф «Вам i не
снилося»
13:05 «Битва
екстрасенсiв 18»
15:35 «Все буде добре!»
17:30, 22:00 «ВiкнаНовини»
18:00 Т/с «Коли ми
вдома. Нова iсторiя»
19:55, 22:40 «Слiдство
ведуть екстрасенси»

23:35 «Один за всiх»
НТН
7:00 Х/ф «Миленький ти
мiй...»
08:30 «Свiдок. Агенти»
09:00 Х/ф «Суєта суєт»
10:45 «Кримiнальнi
справи»
12:30, 16:30, 19:00, 23:15
«Свiдок»
12:50, 16:50 «Легенди
карного розшуку»
14:40 «Життя на гранi»
19:30 Т/с «Альпiйський
патруль»
22:15, 23:45 Т/с
«Розвiдники»
НОВИЙ КАНАЛ
6:50 Т/с «Бiблiотекарi»
11:20 Х/ф «Пустун»
13:10 Х/ф «Iсторiя
лицаря»
15:50 Х/ф «Гаррi Поттер i
напiвкровний принц»
19:00 Ревiзор. Крамницi
21:10 Таємний агент
22:50 Таємний агент.
Пост-шоу
00:25 Х/ф «Мисливцi за
вiдьмами»

МЕГА
6:00 Бандитська Одеса
08:00 Правда життя
10:40 Дракула та iншi
11:40 Мiстична Україна
12:20 Прокляття Че
Гевари
13:10 Скептик
14:10 Речовий доказ
15:20, 21:40 Полювання
на рибу-монстра
16:10, 20:50 Мисливцi за
зброєю
17:10 Операцiя:
людожери
18:10 Диво з острова
Борнео
19:00 Фантастичнi iсторiї
23:40 Великi тирани
ТРК «КИїВ»
7:00, 19:25 «Дива
природи»
08:00, 09:00, 21:00, 23:00
«СТН»
08:15 «Поради лiкаря»
09:15, 20:20 «Ситуацiя»
09:25 «Київ музика»
13:00 «День у мегаполiсi»
15:10 «Депутатська
приймальня»

15:55 «Щоденники Другої
свiтової вiйни: день за
днем»
17:00 «КИЇВ LIVE»
20:30 «Служба порятунку»
21:25 «Повiтрянi воїни»
22:55 «Українська
Нацiональна
Лотерея»
K1
6:30 «TOP SHOP»
07:40 «Чи знаєте ви,
що...»
08:20 «Красунi»
09:00 «Карамболь»
10:00, 16:30 Т/с «БеверлiХiлс, 90210»
11:45 «Навколо М»
12:40, 18:15 «Орел i
Решка»
20:00 «Орел i Решка.
Перезавантаження»
21:00 «Орел i Решка. Рай
та пекло 2»
22:00 «Бєдняков+1»
22:50 Х/ф «Диявол i
Денiел Вебстер»
ІНТЕР
6:15, 22:45 «Слiдство
вели... з Л. Каневським»

07:00, 08:00, 09:00, 17:40
Новини
07:10, 08:10, 09:20 «Ранок
з Iнтером»
10:10 Х/ф «Три плюс два»
12:00 «Новини»
12:25 Х/ф «Весiлля в
Малинiвцi»
14:20 Х/ф «Ти - менi,
я - тобi»
16:10 «Чекай мене»
18:00, 19:00 «Стосується
кожного»
20:00 «Подробицi»
20:40 Т/с «Заради
кохання я все зможу!»
00:30 Х/ф «Тiльки
повернись»
ICTV
6:35 Факти тижня. 100
хвилин
08:45 Факти. Ранок
09:20 Надзвичайнi
новини. Пiдсумки
10:10 Антизомбi
11:10, 13:20 Секретний
фронт. Дайджест
12:45, 15:45 Факти. День
13:45 Х/ф «Форсаж-4»
16:20 Х/ф «Форсаж-5:
Шалена п’ятiрка»

18:45, 21:05 Факти. Вечiр
19:20 Надзвичайнi
новини
20:20 Бiльше нiж
правда
21:25 Т/с «Пес-3»
22:30 Свобода слова
5 КАНАЛ
6:00, 21:40 Час-Time
06:50, 18:00 Час новин.
Київ
07:00, 08:00, 09:00, 10:00,
11:00, 12:00, 13:00, 14:00,
15:00, 16:00, 17:00, 19:00,
21:00, 23:00, 00:00 Час
новин
07:10, 08:10, 21:25
Актуально: Економiка.
Полiтика. Соцiум
07:30 Фiнансовий
тиждень
08:15 Про вiйсько
09:15, 17:45 Час
громади
09:25, 10:10, 11:10,
12:25, 13:15, 14:10,
15:25, 16:10, 17:10, 18:10
Iнформацiйний день
19:30 Iнформ.
вечiр
23:30 Агрокраїна

ВI В ТО Р О К , 3 К ВІ Т НЯ 2 018 Р ОК У
КАНАЛ 1+1
6:30, 07:10, 08:10, 09:10
«Снiданок з 1+1»
07:00, 08:00, 09:00, 12:00,
16:45, 19:30 ТСН
09:30 «Чотири весiлля»
10:55, 12:20 «Одруження
наослiп»
12:50, 14:05, 15:30
«Мiняю жiнку»
17:10 Т/с «Мама»
20:30 «Секретнi
матерiали»
21:00 Т/с «Сувенiр з
Одеси»
22:00 «Повернiть менi
красу - 3»
23:25 Х/ф «Джентльмени
удачi»
2+2
6:00 Мультфiльми
08:00 Т/с «Атлантида 2»
08:55, 02:20 «Облом.UA.»
09:35, 18:15 «Спецкор»
10:15, 18:50 «ДжеДАI»
10:55, 19:25 «102.
Полiцiя»
11:50, 17:15 «Загублений
свiт»
13:50, 01:30 «Нове
Шалене вiдео по-

українськи»
15:30 Х/ф «Морськi
котики проти зомбi»
20:20 Т/с «Опер за
викликом»
21:20, 22:55 Т/с «Кiстки 9»
00:40 Т/с «Вуличне
правосуддя 3»
UA:ПЕРШИЙ
6:00, 15:40 М/с «Чорний
Джек»
06:30, 07:00, 08:00, 09:00,
09:25, 13:00, 15:00, 21:00
Новини
06:35, 07:05, 08:05, 09:05
Доброго ранку, Країно!
13:55 Складна розмова
15:15 Лайфхак
українською
16:55 Свiтло
18:00 Iнформ. година
19:00 Перший на селi
19:25 Посттравматичний
синдром
20:25 Нашi грошi
21:30 Новини. Спорт
21:50 Т\с «Окупованi»
22:40 Д/с
«Найекстремальнiший»
23:35 Т/с «Доньки Єви.
Iсторiя Рут i Ноеми»

ТРК «УКРАїНА»
6:30, 07:10, 08:15 Ранок з
Україною
07:00, 08:00, 09:00, 15:00,
19:00, 23:00 Сьогоднi
09:30 Зiрковий шлях
10:30 Мiсiя: краса
11:30 Реальна мiстика
13:30, 15:30 Агенти
справедливостi-5
16:00 Iсторiя одного
злочину -2
18:00 Т/с «Каблучка з
рубiном»
19:45 «Говорить Україна»
21:00 Т/с «Добрi намiри»
23:30 Т/с «CSI. Мiсце
злочину»
ПРЯМИЙ
6:00, 07:15, 08:15 Ранок.
«Новий день»
07:00, 08:00, 09:00, 10:00,
11:00, 12:00, 13:00,
14:00, 15:00, 16:00, 17:00
«Репортер». Новини
09:15, 10:15, 11:15, 12:15
Ранок. «Ми всi...»
13:15, 14:15, 15:15
«Деталi»
16:15, 23:00 «Кримiнал»

17:15 «Ситуацiя»
18:00, 19:00, 21:00
«Разом»
18:40, 20:20 «Територiя
позитиву»
19:20 «Нейтральна
територiя»
21:20 «Подiї» вересня
22:00 «Пiдсумки»

10:35 «МастерШеф - 7»
13:45 «Хата на тата»
17:30, 22:00 «ВiкнаНовини»
18:00 Т/с «Коли ми
вдома. Нова iсторiя»
19:55 «Наречена для
тата»
22:45 «Давай поговоримо
про секс»

08:00 Т/с «Мерлiн»
11:40 Т/с «Друзi»
12:35 Т/с «Статус
вiдносин - все складно»
17:15, 19:00 Дешево i
сердито
21:00 Аферисти в
мережах
22:00 Вiд пацанки до
панянки

ТЕТ
6:30 ТЕТ Мультиранок
09:30 Х/ф «Найкращий
друг шпигуна»
11:00 Т/с «Усi жiнки вiдьми»
12:00 Чотири весiлля
13:00, 19:00, 23:00
Панянка-селянка
14:00, 21:00 Готель
Галiцiя
16:00 Країна У
17:00, 22:00 Танька i
Володька
18:00 Одного разу пiд
Полтавою
20:00, 00:00 100 в 1

НТН
6:45 Х/ф «Стамбульський
транзит»
08:30 Ранковий «Свiдок»
09:00 Х/ф «Вихiд»
10:50 «Кримiнальнi
справи»
12:30, 16:30, 19:00, 23:15
«Свiдок»
12:50, 16:50 «Легенди
карного розшуку»
14:40 «Життя на гранi»
19:30 Т/с «Альпiйський
патруль»
22:15, 23:45 Т/с
«Розвiдники»

МЕГА
6:00 Бандитський Київ
08:00 Правда життя
09:50 Азiя класу люкс
11:40 Мiстична Україна
12:20 Полювання на НЛО
15:20, 21:40 Полювання
на рибу-монстра
16:10, 20:50 Мисливцi за
зброєю
17:10 Операцiя:
людожери
18:10 Дивовижна Iндiя
19:00 Фантастичнi iсторiї
23:40 Великi тирани

СТБ
6:40, 15:35 «Все буде
добре!»
08:25 «Все буде смачно!»

НОВИЙ КАНАЛ
6:04, 07:59 Kids Time
06:05 М/с «Лунi Тюнз
шоу»

09:15, 10:15, 11:15, 12:15
Ранок. «Ми всi...»
13:15, 14:15, 15:15
«Деталi»
16:15, 23:00 «Кримiнал»
17:15 «Ситуацiя»
18:00, 19:00, 21:00
«Разом»
18:40, 20:20 «Територiя
позитиву»
19:20 «Нейтральна
територiя»
21:20 «Подiї» вересня
22:00 «Пiдсумки»

Полтавою
20:00, 00:00 100 в 1

ТРК «КИїВ»
7:00, 19:25 «Дива
природи»
08:00, 09:00, 21:00, 23:00
«СТН»

08:15 «Поради лiкаря»
09:15, 20:20 «Ситуацiя»
09:25 «Київ музика»
13:00 «День у мегаполiсi»
15:10 «Депутатська
приймальня»
15:55 «Щоденники Другої
свiтової вiйни: день за
днем»
17:00 «КИЇВ LIVE»
20:30 «Київськi iсторiї»
21:25 «Повiтрянi воїни»
22:55 «Українська
Нацiональна Лотерея»
K1
6:30 «TOP SHOP»
07:40 «Чи знаєте ви,
що...»
08:20 «Красунi»
09:00 «Карамболь»
10:00, 16:30 Т/с «БеверлiХiлс, 90210»
11:45 «Навколо М»
12:45, 18:15 «Орел i
Решка»
20:00 «Орел i Решка.
Перезавантаження»
21:00 «Орел i Решка. Рай
та пекло 2»
22:00 «Бєдняков+1»
23:45 Т/с «Секс у

великому мiстi»
ІНТЕР
6:15, 22:40 «Слiдство
вели... з Л. Каневським»
07:00, 08:00, 09:00, 17:40
Новини
07:10, 08:10, 09:20 «Ранок
з Iнтером»
10:10, 12:25, 20:40 Т/с
«Заради кохання я все
зможу!»
12:00 «Новини»
12:50 Т/с «Що робить
твоя дружина?»
14:50, 15:45, 16:45
«Речдок»
18:00, 19:00 «Стосується
кожного»
20:00 «Подробицi»
00:25 Х/ф «Егоїст»
ICTV
6:30 Ранок у великому
мiстi
08:45 Факти. Ранок
09:20, 19:20 Надзвичайнi
новини
10:05 Бiльше нiж правда
11:00, 13:20 Т/с
«Менталiст»
12:45, 15:45 Факти. День

13:35 Т/с «У полi зору»
15:25, 16:20, 22:35 «На
трьох»
17:35, 21:25 Т/с «Пес-3»
18:45, 21:05 Факти. Вечiр
20:20 Громадянська
оборона
23:45 Х/ф «Нестримнi»
5 КАНАЛ
6:00, 21:40 Час-Time
06:50, 18:00 Час новин.
Київ
07:00, 08:00, 09:00, 10:00,
11:00, 12:00, 13:00, 14:00,
15:00, 16:00, 17:00, 19:00,
21:00, 23:00, 00:00 Час
новин
07:10, 08:10, 21:25
Актуально: Економiка.
Полiтика. Соцiум
07:15, 08:15, 23:15 Топ
дня
08:50 Клуб LIFE
09:15, 17:45 Час громади
09:25, 10:10, 11:10,
12:25, 13:15, 14:10,
15:25, 16:10, 17:10, 18:10
Iнформацiйний день
19:30 Iнформ. вечiр
22:00 «За Чай.com»
00:25 Хронiка дня

С Е Р Е ДА , 4 КВІ Т НЯ 2 018 Р ОК У
КАНАЛ 1+1
6:30, 07:10, 08:10, 09:10
«Снiданок з 1+1»
07:00, 08:00, 09:00, 12:00,
16:45, 19:30 ТСН
09:30 «Чотири весiлля»
11:00, 12:20 «Одруження
наослiп»
12:50, 14:05, 15:30
«Мiняю жiнку»
17:10 Т/с «Мама»
20:30 «Секретнi
матерiали»
21:00 Т/с «Сувенiр з
Одеси»
22:00 «Одруження
наослiп 4»
23:35 Х/ф «Фальшивi
заручини»
2+2
6:00 Мультфiльми
08:00 Т/с «Атлантида 2»
08:55, 01:35 «Нове
Шалене вiдео поукраїнськи»
09:35, 18:15 «Спецкор»
10:15, 18:50 «ДжеДАI»
10:55, 19:25 «102.
Полiцiя»
11:50, 17:15 «Загублений

свiт»
13:50 «Помста природи»
15:25 Х/ф «Життя на
межi»
20:20 Т/с «Опер за
викликом»
21:20, 22:55 Т/с «Кiстки 9»
00:40 Т/с «Вуличне
правосуддя 3»
UA:ПЕРШИЙ
6:00, 15:40 М/с «Чорний
Джек»
06:30, 07:00, 08:00, 09:00,
09:25, 13:00, 15:00,
21:000 Новини
06:35, 07:05, 08:05, 09:05
Доброго ранку, Країно!
09:40 Д/с «Африка.
Небезпечна реальнiсть»
11:00 Д/с «Незвичайнi
культури»
12:00 Д/ц Смаки Культур
15:15 Лайфхак
українською
15:25 М/с «Гон»
16:55 Вiйна i мир
17:40 ТАКАШОТАМ
19:00 Д/ц «Плiч-о-плiч»
19:25 Д/с «Пригоди
Остiна Стiвенса»

20:25 Складна розмова
21:50 Т/с «Окупованi»
22:40 Д/с
«Найекстримальнiший»
23:35 Т/с «Доньки Єви.
Iсторiя Марiї Магдалини»
ТРК «УКРАїНА»
07:00, 08:00, 09:00, 15:00,
19:00, 23:00 Сьогоднi
09:30 Зiрковий шлях
10:30 Мiсiя: краса
11:30 Реальна мiстика
13:30, 15:30 Агенти
справедливостi-5
16:00 Iсторiя одного
злочину -2
18:00 Т/с «Каблучка з
рубiном»
19:45 «Говорить Україна»
21:00 Т/с «Добрi намiри»
23:30 Т/с «CSI. Мiсце
злочину»
ПРЯМИЙ
6:00, 07:15, 08:15 Ранок.
«Новий день»
07:00, 08:00, 09:00, 10:00,
11:00, 12:00, 13:00,
14:00, 15:00, 16:00, 17:00
«Репортер». Новини

ТЕТ
6:30 ТЕТ Мультиранок
09:30 Х/ф «Король
скейтборду: Найбiльш
вертикальний примат»
11:00 Т/с «Усi жiнки вiдьми»
12:00 Чотири весiлля
13:00, 19:00, 23:00
Панянка-селянка
14:00, 21:00 Готель
Галiцiя
16:00 Країна У
17:00, 22:00 Танька i
Володька
18:00 Одного разу пiд

СТБ
6:25, 15:35 «Все буде
добре!»
08:25 «МастерШеф - 7»
11:55 «Хата на тата»
17:30, 22:00 «ВiкнаНовини»
18:00 Т/с «Коли ми
вдома. Нова iсторiя»
20:00, 22:40
«МастерШеф. Кулiнарний
випускний»
НТН
7:05 Х/ф «I ти побачиш
небо»
08:30 Ранковий «Свiдок»
09:00 Х/ф «Корпус
генерала Шубникова»
10:45 «Кримiнальнi
справи»
12:30, 16:30, 19:00, 23:15
«Свiдок»
12:50, 16:50 «Легенди
карного розшуку»
14:40 «Життя на гранi»
19:30 Т/с «Альпiйський
патруль»

22:15, 23:45 Т/с «Спрага»
НОВИЙ КАНАЛ
07:35 Т/с «Мерлiн»
11:00 Т/с «Друзi»
12:00 Т/с «Статус
вiдносин - все складно»
17:00, 19:00 Вiд пацанки
до панянки
21:00 Аферисти в
мережах
21:45 Суперiнтуїцiя
МЕГА
6:00 Бандитська Одеса
08:00 Правда життя
09:50, 17:10 Операцiя:
людожери
10:40 Мiсця сили
11:40 Мiстична Україна
12:20 Аджимушкай.
Пiдземелля смертi
14:10 Речовий доказ
15:20, 21:40 Полювання
на рибу-монстра
16:10, 20:50 Шалена
подорож
18:10 Дивовижна Iндiя
19:00 Фантастичнi iсторiї
23:40 Великi тирани

ТРК «КИїВ»
7:00 «Дива природи»
08:00, 09:00, 21:00, 23:00,
00:00 «СТН»
08:15 «Школа права»
09:15, 20:20, 23:50
«Ситуацiя»
09:25, 23:20 «Київ
музика»
13:00 «День у мегаполiсi»
15:55 «Щоденники Другої
свiтової вiйни: день за
днем»
17:00 «КИЇВ LIVE»
19:25 «Таємницi
людського мозку»
20:30 «Якiсне життя»
21:25 «Повiтрянi воїни»
22:55 «Українська
Нацiональна Лотерея»
K1
7:40 «Чи знаєте ви, що...»
08:20 «Красунi»
09:00 «Карамболь»
10:00, 16:30 Т/с «БеверлiХiлс, 90210»
11:45 «Навколо М»
12:40, 18:15 «Орел i
Решка»
20:00 «Орел i Решка.

Перезавантаження»
21:00 «Орел i Решка. Рай
та пекло 2»
22:00 «Бєдняков+1»
23:45 Т/с «Секс у
великому мiстi»
ІНТЕР
07:00, 08:00, 09:00, 12:00,
17:40 Новини
07:10, 08:10, 09:15 «Ранок
з Iнтером»
10:10, 12:25, 20:40 Т/с
«Заради кохання я все
зможу!»
12:50 Т/с «Що робить
твоя дружина?»
14:50, 15:45, 16:45
«Речдок»
18:00, 19:00 «Стосується
кожного»
20:00 «Подробицi»
00:25 Х/ф «Навiщо ти
пiшов»
ICTV
6:30 Ранок у великому
мiстi
08:45 Факти. Ранок
09:20, 19:20 Надзвичайнi
новини

10:05 Громадянська
оборона
11:00, 17:35, 21:25 Т/с
«Пес-3»
12:05, 13:20 Т/с «У полi
зору»
12:45, 15:45 Факти. День
15:25, 16:20, 22:35 «На
трьох»
18:45, 21:05 Факти. Вечiр
20:20 Секретний фронт
23:40 Х/ф «Нестримнi-2»
5 КАНАЛ
07:00, 08:00, 09:00, 10:00,
11:00, 12:00, 13:00, 14:00,
15:00, 16:00, 17:00, 19:00,
21:00, 23:00, 00:00 Час
новин
07:10, 08:10, 21:25
Актуально: Економiка.
Полiтика. Соцiум
07:30 Медекспертиза
08:50 Клуб LIFE
09:15, 17:45 Час
громади
09:25, 10:10, 11:10, 12:25,
13:15, 14:10, 15:25, 16:10,
17:10, 18:10 Iнформ. день
19:30 Iнформ. вечiр
22:00 «За Чай.com»

Ч Е ТВ Е Р , 5 КВІ Т НЯ 2018 Р ОК У
КАНАЛ 1+1
6:30, 07:10, 08:10, 09:10
«Снiданок з 1+1»
07:00, 08:00, 09:00, 12:00,
16:45, 19:30 ТСН
09:30 «Чотири весiлля»
10:55, 12:20 «Одруження
наослiп»
12:55, 14:10, 15:30
«Мiняю жiнку»
17:10 Т/с «Мама»
20:30 «Секретнi
матерiали»
21:00 Т/с «Сувенiр з
Одеси»
22:00 «Мiняю жiнку - 13»
23:00 «Право на владу
2018»
2+2
6:00 Мультфiльми
08:00 Т/с «Атлантида 2»
08:55, 13:50 «Облом.UA.»
09:35, 18:15 «Спецкор»
10:15, 18:50 «ДжеДАI»
10:55, 19:25 «102.
Полiцiя»
11:50, 17:15 «Загублений
свiт»
15:35 Х/ф «Природжений
гонщик»

20:20 Т/с «Опер за
викликом 2»
21:20 Т/с «Кiстки 10»
22:55 Т/с «Кiстки 9»
UA:ПЕРШИЙ
6:30, 07:00, 08:00, 09:00,
09:25, 13:00, 15:00, 21:00
Новини
06:35, 07:05, 08:05, 09:05
Доброго ранку, Країно!
09:40 Д/с «Африка.
Небезпечна реальнiсть»
11:00 Д/с «Незвичайнi
культури»
12:00 Д/ц Смаки Культур
17:20 #ВУКРАЇНI.
«Карабазiвка. Маленький
український Кувейт»
18:00, 00:05 Iнформ.
година
19:25 Д/с «Пригоди
Остiна Стiвенса»
20:25 Схеми. Корупцiя в
деталях
21:30 Новини. Спорт
21:50 Т/с «Окупованi»
22:40 Д/с
«Найекстремальнiший»
23:35 Т/с «Доньки Єви.
Iсторiя Сари i Агар»

ТРК «УКРАїНА»
6:30, 07:10, 08:15 Ранок з
Україною
07:00, 08:00, 09:00, 15:00,
19:00, 23:00 Сьогоднi
09:30 Зiрковий шлях
10:30 Мiсiя: краса
11:30 Реальна мiстика
13:30, 15:30 Агенти
справедливостi-5
16:00 Iсторiя одного
злочину -2
18:00 Т/с «Каблучка з
рубiном»
19:45 «Говорить Україна»
21:00 Т/с «Добрi намiри»
23:20 Контролер
00:00 Т/с «CSI. Мiсце
злочину»
ПРЯМИЙ
6:00, 07:15, 08:15 Ранок.
«Новий день»
07:00, 08:00, 09:00, 10:00,
11:00, 12:00, 13:00,
14:00, 15:00, 16:00, 17:00
«Репортер». Новини
09:15, 10:15, 11:15, 12:15
Ранок. «Ми всi...»
13:15, 14:15, 15:15

«Деталi»
16:15, 23:00 «Кримiнал»
17:15 «Ситуацiя»
18:00, 19:00, 21:00
«Разом»
18:40, 20:20 «Територiя
позитиву»
19:20 «Нейтральна
територiя»
21:20 «Подiї» вересня
22:00 «Пiдсумки»
ТЕТ
6:30 ТЕТ Мультиранок
09:30 Х/ф «Щоденник
слабака»
11:00 Т/с «Усi жiнки вiдьми»
12:00 Чотири весiлля
13:00, 19:00, 23:00
Панянка-селянка
14:00, 21:00 Готель
Галiцiя
16:00 Країна У
17:00, 22:00 Танька i
Володька
18:00 Одного разу пiд
Полтавою
20:00, 00:00 100 в 1
СТБ

6:55, 15:35 «Все буде
добре!»
08:40 «МастерШеф - 7»
12:00 «Хата на тата»
17:30, 22:00 «ВiкнаНовини»
18:00 Т/с «Коли ми
вдома. Нова iсторiя»
20:00, 22:40, 23:00 «Я
соромлюсь свого тiла 5»
НТН
7:00 Х/ф «Яка у вас
посмiшка»
08:30 Ранковий «Свiдок»
09:00 Х/ф «Зимова
вишня»
10:45 «Кримiнальнi
справи»
12:30, 16:30, 19:00, 23:15
«Свiдок»
12:50, 16:50 «Легенди
карного розшуку»
14:40 «Життя на гранi»
19:30 Т/с «Альпiйський
патруль»
22:15, 23:45 Т/с «Спрага»
НОВИЙ КАНАЛ
7:45 Kids Time
07:50 Т/с «Мерлiн»

11:10 Т/с «Друзi»
12:05 Т/с «Статус
вiдносин - все складно»
16:50, 19:00 Хто зверху?
21:00 Аферисти в
мережах
22:00 Варьяти
МЕГА
6:00 Бандитський Київ
08:00 Правда життя
09:00, 22:40 Мегазаводи
09:50 Операцiя:
людожери
11:40 Мiстична Україна
12:20 Майор «Вихор»
15:20, 21:40 Полювання
на рибу-монстра
16:10, 20:50 Шалена
подорож
17:10 Крилатi мавпи
Шангрi-Ла
18:10 Дикий Iндокитай
19:00 Фантастичнi iсторiї
23:40 Великi тирани
ТРК «КИїВ»
7:00, 19:25 «Таємницi
людського мозку»
08:00, 09:00, 21:00, 23:00
«СТН»

08:15 «Поради лiкаря»
09:15, 20:20 «Ситуацiя»
09:25 «Київ музика»
13:00 «День у мегаполiсi»
15:10 «Депутатська
приймальня»
15:55 «Щоденники Другої
свiтової вiйни: день за
днем»
17:00 «КИЇВ LIVE»
20:30 «Прогулянки
мiстом»
21:25 «Повiтрянi воїни»
22:55 «Українська
Нацiональна Лотерея»
K1
7:40 «Чи знаєте ви, що...»
08:20 «Красунi»
09:00 «Карамболь»
10:00, 16:30 Т/с «БеверлiХiлс, 90210»
11:45 «Навколо М»
12:40, 18:15 «Орел i
Решка»
20:00 «Орел i Решка.
Перезавантаження»
21:00 «Орел i Решка. Рай
та пекло 2»
22:00 «Бєдняков+1»
23:45 Т/с «Секс у

великому мiстi»
ІНТЕР
6:15, 22:40 «Слiдство
вели... з Л. Каневським»
07:00, 08:00, 09:00, 12:00,
17:40 Новини
07:10, 08:10, 09:20 «Ранок
з Iнтером»
10:10, 12:25, 20:40 Т/с
«Заради кохання я все
зможу!»
12:50 Т/с «Що робить
твоя дружина?»
14:50, 15:45, 16:45
«Речдок»
18:00, 19:00 «Стосується
кожного»
20:00 «Подробицi»
00:25 Х/ф «В Париж!»
ICTV
5:40 Громадянська
оборона
06:30 Ранок у великому
мiстi
08:45 Факти.
Ранок
10:05 Секретний фронт
11:00, 17:35, 21:25 Т/с
«Пес-3»

12:05, 13:20 Т/с «У полi
зору»
12:45, 15:45 Факти. День
15:20, 16:20 «На трьох»
18:45, 21:05 Факти. Вечiр
20:20 Iнсайдер
23:40 Х/ф «Нестримнi-3»
5 КАНАЛ
6:00, 21:40 Час-Time
06:50, 18:00 Час новин.
Київ
07:00, 08:00, 09:00, 10:00,
11:00, 12:00, 13:00, 14:00,
15:00, 16:00, 17:00, 19:00,
21:00, 23:00, 00:00 Час
новин
07:10, 08:10, 21:25, 00:15
Актуально: Економiка.
Полiтика. Соцiум
07:15, 08:15, 23:15 Топ
дня
09:15, 17:45 Час громади
09:25, 10:10, 11:10,
12:25, 13:15, 14:10,
15:25, 16:10, 17:10, 18:10
Iнформацiйний день
19:30 Iнформацiйний
вечiр
22:00 «За Чай.com»
00:25 Хронiка дня
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П ’Я Т Н ИЦ Я, 6 К ВІ Т НЯ 2018 Р ОК У
КАНАЛ 1+1
6:30, 07:10, 08:10, 09:10
«Снiданок з 1+1»
07:00, 08:00, 09:00, 12:00,
16:45, 19:30 ТСН
09:30 «Чотири весiлля»
10:50, 12:20 «Одруження
наослiп»
12:55, 14:10, 15:30
«Мiняю жiнку»
17:10 Т/с «Мама»
20:15 «Лiга смiху 2018»
22:20 «Iгри приколiв
2018»
23:20 «Розсмiши комiка»
2+2
6:00 Мультфiльми
08:00, 13:50 «Вiдеобiмба»
09:35, 18:15 «Спецкор»
10:15, 18:50 «ДжеДАI»
10:55 «102. Полiцiя»
11:50, 17:15 «Загублений
свiт»
15:35 Х/ф «Наввипередки
з часом»
19:25 Х/ф «Швидкий i
жорстокий»
21:00 Х/ф «Герой у
розшуку»
22:50 «Змiшанi

єдиноборства. UFC»
UA:ПЕРШИЙ
6:30, 07:00, 08:00, 09:00,
09:25, 13:00, 15:00, 21:00
Новини
06:35, 07:05, 08:05, 09:05
Доброго ранку, Країно!
09:40 Д/с «Африка.
Небезпечна реальнiсть»
11:00 Д/с «Незвичайнi
культури»
13:55 Схеми. Корупцiя в
деталях
16:50 Фольк-music
18:00, 00:05
Iнформацiйна година
19:00 Культурна афiша
здорової людини
20:25 Перша шпальта
21:30 Новини. Спорт
21:50 Фiльм-концерт
«Supernation» гурту Друга
рiка
22:40 Д/с
«Найекстремальнiший»
23:35 Т/с «Доньки Єви.
Iсторiя Рахiлi i Лiї»
ТРК «УКРАїНА»
6:30, 07:10, 08:15 Ранок з

Україною
07:00, 08:00, 09:00, 15:00,
19:00, 23:00 Сьогоднi
09:30 Зiрковий шлях
11:30 Реальна мiстика
13:35, 15:30 Т/с «Секрет
майя»
18:00 Т/с «Каблучка з
рубiном»
19:45 «Говорить Україна»
21:00 Т/с «Добрi намiри»
23:20 Слiдами
00:00 Т/с «CSI. Мiсце
злочину»
ПРЯМИЙ
6:00, 07:15, 08:15 Ранок.
«Новий день»
07:00, 08:00, 09:00, 10:00,
11:00, 12:00, 13:00,
14:00, 15:00, 16:00, 17:00
«Репортер». Новини
09:15, 10:15, 11:15, 12:15
Ранок. «Ми всi...»
13:15, 14:15, 15:15
«Деталi»
16:15, 23:00 «Кримiнал»
17:15 «Ситуацiя»
18:00, 19:00, 21:00
«Разом»
18:40, 20:20 «Територiя

позитиву»
19:20 «Нейтральна
територiя»
21:20 «Подiї» вересня
22:00 «Пiдсумки»
ТЕТ
6:30 ТЕТ Мультиранок
09:30 Х/ф «Везунчик»
11:00 Т/с «Усi жiнки вiдьми»
13:00, 19:00 Панянкаселянка
14:00 Готель Галiцiя
16:00 Країна У
17:00 Танька i Володька
18:00 Одного разу пiд
Полтавою
20:00 100 в 1
21:00 Х/ф «Люди Iкс: Днi
минулого майбутнього»
23:30 Х/ф «Як вийти
замiж за мiльярдера»
СТБ
6:45 «Моя правда.
Альбано. Пiдступна
фелiчiта»
07:45 Х/ф «П’ять рокiв та
один день»
09:35 Х/ф «Пiзнє каяття»

17:30, 22:00 «ВiкнаНовини»
18:00 Т/с «Коли ми
вдома. Нова iсторiя»
20:00, 23:05 «Холостяк
- 8»
22:40 «Небачене
Євробачення 2018»
00:00 «Як вийти замiж»
НТН
6:35 Х/ф «Бiлоруський
вокзал»
08:30 Ранковий «Свiдок»
09:05 Х/ф «Ти пам’ятаєш»
10:45 «Кримiнальнi
справи»
12:30, 16:30, 19:00, 23:15
«Свiдок»
12:50 «Легенди карного
розшуку»
14:35 «Життя на гранi»
16:50, 19:30 Х/ф «Iсус.
Бог i людина»
21:00, 23:45 Х/ф «Iмперiя
Святого Петра»
НОВИЙ КАНАЛ
6:04, 07:55 Kids Time
06:05 М/с «Лунi Тюнз
шоу»

08:00 Т/с «Мерлiн»
11:35 Т/с «Друзi»
12:35 Т/с «Статус
вiдносин - все складно»
17:00, 19:00 Суперiнтуїцiя
21:00 Аферисти в
мережах
22:00 Хто зверху?
МЕГА
6:00 Бандитська Одеса
09:50 Операцiя:
людожери
10:40 Легендарнi замки
України
11:40 Мiстична Україна
12:20 Мiсто, яке зрадили
14:10 Речовий доказ
15:20, 21:40 Полювання
на рибу-монстра
16:10, 20:50 Шалена
подорож
17:10 Диво з острова
Борнео
18:10 Дикий Iндокитай
19:00 Фантастичнi iсторiї
23:40 Великi тирани
ТРК «КИїВ»
7:00, 19:25 «Таємницi
людського мозку»

08:00, 09:00, 21:00, 23:00
«СТН»
08:15 «Школа права»
09:15, 20:20 «Ситуацiя»
09:25 «Київ музика»
13:00 «День у мегаполiсi»
15:10 «Депутатська
приймальня»
15:55 «Щоденники Другої
свiтової вiйни: день за
днем»
17:00 «КИЇВ LIVE»
20:30 «Мiсто добра»
21:25 «Повiтрянi воїни»
22:55 «Українська
Нацiональна Лотерея»
23:20 «Супервiдчуття»
K1
6:30 «TOP SHOP»
07:40 «Чи знаєте ви,
що...»
08:20 «Красунi»
09:00 «Карамболь»
10:00, 16:30 Т/с «БеверлiХiлс, 90210»
11:45 «Навколо М»
12:45, 18:15 «Орел i
Решка»
20:00 «Орел i Решка.
Перезавантаження»

21:00 «Орел i Решка. Рай
та пекло 2»
22:00 «Бєдняков+1»
23:45 Х/ф «Серцеїдки»
ІНТЕР
6:15, 22:00 «Слiдство
вели... з Л. Каневським»
07:00, 08:00, 09:00, 12:00,
17:40 Новини
07:10, 08:10, 09:20
«Ранок з Iнтером»
10:10, 12:25 Т/с «Заради
кохання я все зможу!»
12:50 Т/с «Що робить
твоя дружина?»
14:50, 15:45, 16:45
«Речдок»
18:00 «Стосується
кожного»
20:00 «Подробицi тижня»
23:50 Х/ф «Побiчний
ефект»
ICTV
6:30 Ранок у великому
мiстi
08:45 Факти. Ранок
09:20, 19:20 Надзвичайнi
новини
10:05 Iнсайдер

11:00, 17:35 Т/с «Пес-3»
12:05, 13:20 Т/с «У полi
зору»
12:45, 15:45 Факти. День
15:25, 16:20 «На трьох»
18:45, 21:05 Факти. Вечiр
20:20 Антизомбi
21:25 Дизель-шоу
00:00 Х/ф «Мутанти»
5 КАНАЛ
07:00, 08:00, 09:00, 10:00,
11:00, 12:00, 13:00, 14:00,
15:00, 16:00, 17:00, 19:00,
21:00, 23:00, 00:00 Час
новин
07:10, 08:10, 21:25, 00:15
Актуально: Економiка.
Полiтика. Соцiум
07:15, 08:15, 23:15 Топ
дня
09:15, 17:45 Час громади
09:25, 10:10, 11:10,
12:25, 13:15, 14:10,
15:25, 16:10, 17:10, 18:10
Iнформацiйний день
19:30 Iнформацiйний
вечiр
22:00 «За Чай.com»
00:25 Хронiка
дня

СУБОТ А , 7 КВІ Т НЯ 2018 Р ОК У
КАНАЛ 1+1
6:00, 19:30 ТСН
06:45 «Грошi 2018»
08:00 «Снiданок.
Вихiдний»
09:45, 23:20 «Свiтське
життя 2018»
11:00 «Голос країни 8»
14:00 «Лiга смiху 2018»
16:25, 21:15 «Вечiрнiй
квартал»
18:30 «Розсмiши комiка.
Дiти 2018»
20:15 «Українськi
сенсацiї»
00:20 «Вечiрнiй Київ»
2+2
6:00 Мультфiльми
08:15, 00:00 «102.
Полiцiя»
10:05 Т/с «Команда»
13:50 26 тур ЧУ з футболу
«Динамо» - «Зоря»
16:00 Х/ф «Швидкий i
жорстокий»
17:30 Х/ф «Повернення
Геркулеса»
19:20 Х/ф «Вихiд: Боги
та царi»
22:10 Х/ф «Живий товар»

UA:ПЕРШИЙ
6:30, 07:05, 08:05, 09:05
Доброго ранку, Країно!
07:00, 08:00, 09:00, 21:00
Новини
09:35 М/с «Гон»
10:30 Лайфхак
українською
11:05 Д/с «Незвiданi
шляхи»
12:00 Х/ф «Iсус. Бог i
Людина»
15:30 Д/с «Незвичайнi
культури»
16:25 Д/с
«Найекстремальнiший»
18:10 Т/с «Окупованi»
20:00 Розсекречена
iсторiя
21:35 Як дивитися кiно
22:00 Х/ф «Червона
черепаха»
23:35 Т/с «Доньки Єви.
Iсторiя Марiї - матерi
Iсуса»
00:00 ВЕЛИКОДНЯ
БОЖЕСТВЕННА ЛIТУРГIЯ
ТРК «УКРАїНА»
7:00, 15:00, 19:00

Сьогоднi
07:15 Зiрковий шлях
08:45 Т/с «Добрi намiри»
13:30, 15:20 Х/ф
«Паперовi квiти»
16:00, 19:40 Т/с
«Всупереч долi»
21:00 Шоу Братiв
Шумахерiв
23:00 Т/с «Я житиму»
ПРЯМИЙ
9:00, 10:00, 11:00, 12:00,
16:00, 17:00, 18:00
«Репортер». Новини
09:15, 10:15, 11:15,
12:15, 15:00, 16:20, 17:15
«Територiя позитиву»
13:00 Прямий ефiр з Н.
Фiцич
14:00 Сходження
Благодатного Вогню 2018
14:20 Споживач
18:15 THE WEEK
Мiжнародний огляд
тижня
19:00 Трансляцiя
прибуття Благодатного
вогню в Україну
19:15 «Територiя

позитиву»
20:00 Пасхальний
марафон
22:00 Пряма трансляцiя
Пасхального
Богослужiння

19:00 «Свiтами за
скарбами»
21:30 «Вечiр з Н.
Гарiповою. П. Зiбров»
22:30 Т/с «Коли ми
вдома. Нова iсторiя»

ТЕТ
6:30 ТЕТ Мультиранок
10:15 М/ф «Якось у лiсi»
11:30 Х/ф «Король
повiтря: Сьома подача»
13:15, 23:00 Панянкаселянка
14:15 Готель Галiцiя
18:15 Х/ф «Як вийти
замiж за мiльярдера»
20:00, 00:00 100 в 1
21:00 Танька i Володька

НТН
6:20 Х/ф «Тiнi зникають
опiвднi»
10:15 «Паломництво на
Святу землю»
11:05 «Вiд Рiздва до
Хрещення»
12:00 «Свiдок. Агенти»
13:10 Х/ф «Iмперiя
Святого Петра»
17:10 Х/ф «Здрастуй i
прощавай»
19:00 «Свiдок»
19:30 Х/ф «Солодка
жiнка»
21:30 Х/ф «Апокалiпсис:
Одкровення Iоанна
Богослова»
23:25 Х/ф «Iсус. Бог i
людина»

СТБ
6:10 «Караоке на
Майданi»
07:10 «Хата на тата»
09:00 «Все буде смачно!»
10:35 «МастерШеф.
Кулiнарний випускний»
14:05 «Холостяк - 8»
17:05 Х/ф «Iван
Васильович змiнює
професiю»

НОВИЙ КАНАЛ
6:30 М/с «Лунi Тюнз шоу»
07:49 Kids Time

07:50 Ревiзор. Крамницi
10:00 Таємний агент
11:30 Таємний агент.
Пост-шоу
13:20 Т/с «Бiблiотекарi»
18:00 М/ф «У пошуках
Жар-птицi»
19:20 М/ф «Iван Царевич i
Сiрий вовк 2»
21:00 Х/ф «Гаррi Поттер i
Дари смертi»
23:50 Х/ф «Непроханi»
МЕГА
6:00 Бандитський Київ
07:20 Скарб.UA
08:20 Прихована
реальнiсть
11:30 Великi тирани
12:30 Реальна iсторiя
Iсуса
15:20 Дикий Iндокитай
17:30 Шалена подорож
18:20 Таємний код
зламаний
21:00 Таємницi Хреста
23:50 Паранормальний
свiт
ТРК «КИїВ»
8:00 «Київськi iсторiї»

08:30 «Прогулянки
мiстом»
09:25 «Київ музика»
13:00 «День у мегаполiсi»
15:10 «Концерт «Юний
орел»
17:00 «КИЇВ LIVE»
19:25 «Вирiшальнi битви
Другої свiтової вiйни»
20:20 «Ситуацiя»
20:30 «Життєвi iсторiї»
21:00 «СТН»
21:25 Х/ф «Франческо»
00:00 «Українська
Нацiональна Лотерея»
K1
6:30 «TOP SHOP»
07:40 «Чи знаєте ви,
що...»
08:20 Мультфiльми
09:00 «Ух ти show»
11:20 М/ф «Воруши
ластами, Семмi»
13:00 «Орел i Решка.
Шопiнг»
14:10 «Орел i Решка.
Навколосвiтня подорож»
22:00 «Їже, я люблю
тебе!»
23:00 Х/ф «Моє велике

грецьке весiлля 2»
ІНТЕР
6:30 «Чекай мене»
08:00 Х/ф «Одруження
Бальзамiнова»
09:50 Х/ф «Мiцний
горiшок»
11:30 Х/ф «Королева
бензоколонки»
13:00 «Сходження
Благодатного
Вогню в Храмi Гроба
Господнього»
15:00, 20:30 Т/с «Я
прийду сама»
20:00 «Подробицi»
23:00 «Великодня
лiтургiя. Пряма
трансляцiя»
ICTV
7:35 Я зняв!
09:25 Дизель-шоу
10:40, 11:40 Особливостi
нацiональної роботи
12:35, 13:00 Х/ф
«Нестримнi»
12:45 Факти. День
14:35 Х/ф «Нестримнi-2»
16:30 Х/ф «Нестримнi-3»

18:45 Факти. Вечiр
19:20 Надзвичайнi
новини. Пiдсумки
20:05 Х/ф «Бiлоснiжка i
мисливець»
22:25 Х/ф «Хоббiт:
Несподiвана подорож»
5 КАНАЛ
6:00, 07:00, 08:00, 09:00,
10:00, 11:00, 12:00, 13:00,
14:00, 15:00, 16:00, 17:00,
19:00, 21:00, 23:00, 00:00
Час новин
07:15, 11:30 Феєрiя
мандрiв
07:55, 08:55, 22:00, 00:10
Актуально: Економiка.
Полiтика. Соцiум
08:15 Новi Герої Донбасу
11:10 Майстри ремонту
12:35 Прес-конференцiя
щодо ситуацiї у зонi АТО
17:10 Стоп корупцiї!
18:00 Велика полiтика
18:40 Про вiйсько
19:25 Особливий погляд
22:10 Справжнiй детектив
23:15 Фiнансовий
тиждень
23:40 Кордон держави

НЕДIЛЯ , 8 К ВІ Т НЯ 2018 Р ОК У
КАНАЛ 1+1
6:10 ТСН
07:05 «Українськi
сенсацiї»
08:00 «Снiданок.
Вихiдний»
09:00 «Лото-забава»
09:40 М/ф «Маша i
ведмiдь»
09:50 «Розсмiши комiка.
Дiти 2018»
10:45, 11:45, 12:45 «Свiт
навиворiт - 2: Iндiя»
13:50 Т/с «Сувенiр з
Одеси»
17:35 Х/ф «Операцiя «И»
та iншi пригоди Шурика»
19:30 «ТСН-Тиждень»
21:00 «Голос країни 8»
00:10 «Iгри приколiв
2018»
2+2
6:00, 23:20 «Змiшанi
єдиноборства. UFC»
08:00 «Вiн, вона i
телевiзор»
13:15 Х/ф «Мисливцi за
релiквiями»

i Володька

17:05 Х/ф «Санктум»
19:05 Х/ф «Бен-Гур»
21:30 «ПРОФУТБОЛ»

19:00 Подiї тижня з О.
Панютою
22:00 Т/с «Бабине лiто»

UA:ПЕРШИЙ
6:00 ВЕЛИКОДНЯ
БОЖЕСТВЕННА ЛIТУРГIЯ
10:00 Х/ф «Iмперiя
святого Петра»
13:35 Перший на селi
14:20 Фольк-music
15:30 Док. фiльм «Спадок
на кiнчиках пальцiв»
16:25 Д/с
«Найекстремальнiший»
18:10 Т/с «Окупованi»
19:55 Д/с «Iмперiя»
21:00 Новини
21:30 «Сонце».
Концертна програма
гурту «Антитiла»
23:50 «Гордiсть свiту»

ПРЯМИЙ
9:00, 10:00, 11:00, 13:00,
14:00, 15:00, 16:00, 17:00,
18:00, 19:00 «Репортер».
Новини
09:15, 10:15, 11:15, 15:15,
16:15, 17:15, 18:15,
19:15, 22:00 «Територiя
позитиву»
12:00 Споживач
13:15 Прямий ефiр з Н.
Фiцич
14:15 «Вiч на вiч»
20:00 «Кисельов.
Авторське»
21:00 «Дорослi iгри» з А.
Пальчевським

ТРК «УКРАїНА»
07:45 Зiрковий шлях
08:15 Т/с «Добрi намiри»
13:10 Т/с «Всупереч долi»
17:10, 20:00 Т/с
«Наречений для дурепи»

ТЕТ
6:30 ТЕТ Мультиранок
10:15 Х/ф «Везунчик»
12:00, 23:00 Панянкаселянка
14:00, 00:00 100 в 1
21:00 Танька

Адвокат. Представництво у суді. Стягнення боргів.
Повернення депозитів. Дозволи на зброю.
Тел: (073) 302-62-78

Продаю мед із власної пасіки. Недорого.
Доставка по Вишгороду.
Тел: (067) 890-33-44
Шукаємо свідків!
Якщо Ви були свідком бійки, яка сталась 06 березня 2018 року, приблизно о 21:30 біля бювету,
між будинками по вул. Шолуденка, 6-в та 6-г, зателефонуйте за номером: (093) 259-61-53

Робота в Польщі, Чехії, Литві. Все оформлення
за наш рахунок. Великий вибір вакансій.
З/п – від 18 000 грн. Безкоштовне проживання.
Тел: 093-755-05-95, 067-755-05-95,
066-755-05-95 newwork.com.ua
ліцензія серія АВ №580561 видана 11.01.2012 р. державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України

СТБ
7:40 «Як вийти замiж»
09:00 «Все буде смачно!»
10:00 Т/с «Коли ми
вдома. Нова iсторiя»
11:05 «Караоке на
Майданi»
12:05 «Вечiр з Н.
Гарiповою. П. Зiбров»
13:00 Х/ф «Наречена для
тата»
15:05 Х/ф «Iван
Васильович змiнює
професiю»
16:55, 23:35, 23:50 «Я
соромлюсь свого тiла 5»
19:00 «Битва
екстрасенсiв 18»
21:20 «Один за всiх»
22:35 «Слiдство ведуть
екстрасенси»
НТН
7:00 Т/с «Банкирши»
10:50 Х/ф «Закоханий за
власним бажанням»
12:30 Х/ф «Три тополi на

Плющисi»
14:00 Х/ф «Танцюй,
танцюй»
16:45 Х/ф «Серцеїдки»
19:00 Х/ф «Вiдпустка за
власний рахунок»
21:30 Х/ф «Шукайте
жiнку»
00:25 Х/ф «Апокалiпсис:
Одкровення Iоанна
Богослова»
НОВИЙ КАНАЛ
6:00 М/с «Лунi Тюнз шоу»
09:04 Kids Time
09:05 Х/ф «Мармадьюк»
11:00 М/ф «Велика
собача втеча»
12:50 М/ф «У пошуках
Жар-птицi»
14:10 М/ф «Iван Царевич i
Сiрий вовк 2»
15:45 Х/ф «Гаррi Поттер i
Дари смертi»
18:35 Х/ф «Гаррi Поттер i
Дари смертi 2»
21:00 Х/ф «Конанварвар»
23:10 Х/ф «Орел

ФЕРМЕРСЬКЕ
ГОСПОДАРСТВО «ЛІЩИНА»,
Код ЄДРПОУ: 32201245,
ПОВІДОМЛЯЄ,
ЩО НА 21 КВІТНЯ 2018 р.
ПРИЗНАЧЕНІ ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ.
Збори відбудуться
за адресою: 07361, Київська
обл., Вишгородський р-н,
с. Нижча Дубечня, вул. Гагаріна, 17.
Олександр Григорович
Гончаренко,
голова господарства

Дев’ятого легiону»
МЕГА
07:20 Мiстична Україна
08:20 У пошуках iстини
09:10, 18:20 Таємний код
зламаний
11:30 Великi тирани
12:30, 23:00 Таємницi
Хреста
15:20 Дикий Iндокитай
16:30 Дивовижна Iндiя
17:30 Шалена подорож
21:00 Таємницi Бiблiї
23:50 Паранормальний
свiт
ТРК «КИїВ»
8:20 «Життєвi iсторiї»
09:00 «Київ музика»
09:35 «Шеф-кухар
країни»
13:00 «День
у мегаполiсi»
15:10 «Концерт «Музика
рiдного дому»
16:10 Х/ф «Iоанна жiнка на папському
престолi»

18:30 «Концерт П.
Зiброва «В епiцентрi
кохання»
21:00 «СТН-тижневик»
21:30 «СТН-спорттижневик»
21:50 Х/ф «Без копiйки у
Беверлi-Хiллз»
23:35 «Українська
Нацiональна Лотерея»
23:40 Х/ф «Гарний день
для смертi»
K1
7:40 «Чи знаєте ви, що...»
08:20 Мультфiльми
09:00 «Ух ти show»
10:20 М/ф «Воруши
ластами, Семмi»
12:00 «Орел i Решка.
Шопiнг»
13:10 «Орел i Решка.
Навколосвiтня подорож»
22:00 «Їже, я люблю
тебе!»
00:00 Х/ф «Агент 117:
Мiсiя в Рiо»
ІНТЕР

08:00 «Удачний проект»
10:00 «Орел i решка.
Морський сезон»
11:00 «Орел i решка.
Перезавантаження.
Америка»
12:10 Х/ф «Я нiчого не
знаю, але скажу все»
13:45 Х/ф «Людина з Рiо»
16:00 Х/ф «Дiвчата»
18:00 «Крутiше всiх.
Новий сезон»
20:00 «Подробицi»
20:30 Т/с «Я прийду
сама»
23:10 Х/ф «Дев’ять ознак
зради»
ICTV
6:30 М/ф «Деннiсбешкетник: Вдалий круїз»
08:00 Я зняв!
09:50 Х/ф «Дiти шпигунiв»
11:20, 13:00 Х/ф «Дiти
шпигунiв-3»
12:45 Факти. День
13:10 Х/ф «Бiлоснiжка i
мисливець»
15:35 Х/ф «Хоббiт:

Вишгородському районному комунальному
підприємству «Комунальник»
на постійну роботу потрібні:
— водій сміттєвоза, з\плата — від 6 500 грн;
— вантажник, з\плата — від 3 600 грн.
Звертатись за адресою: м. Вишгород,
вул. Шолуденка, 16-а.
Тел: (04596) 26-215, (096) 811-12-00

Несподiвана подорож»
18:45 Факти тижня. 100
хвилин
20:35 Х/ф «Хоббiт: Пустка
Смога»
23:35 Х/ф «Ера драконiв»
5 КАНАЛ
6:00, 07:00, 08:00, 09:00,
10:00, 11:00, 12:00, 13:00,
14:00, 15:00, 16:00, 17:00,
19:00, 21:00, 23:00, 00:00
Час новин
10:10 Сiмейнi зустрiчi
11:25 Будемо жити
12:40 Прес-конференцiя
щодо ситуацiї у зонi АТО
13:05 Медекспертиза
14:10, 20:00 Машина
часу
16:20 Фiнансовий
тиждень
18:00 Час. Пiдсумки
тижня з В. Гайдукевичем
19:25 Стоп корупцiї!
21:40 Час-Time
22:10 Справжнiй
детектив
23:40 Про вiйсько

«ПОСТЕЛЬКА».
РЕСТАВРАЦІЯ подушок,
ковдр. ПРОДАЖ нових
подушок, ковдр. ХІМЧИСТКА
та ФАРБУВАННЯ шкіри та
хутра. пров. Квітковий, 1
(район ринку).
Тел: (050) 823-34-58,
(097) 614-56-47

Підприємству «Салтівський м’ясокомбінат» на постійну роботу
у павільйон потрібні продавці. Зарплата договірна.
Тел: (096) 33-44-845, Олег Григорович

ТОВ «ДЕОС» (м. Вишгород)
запрошує на роботу:
менеджера з продажу послуг.
З/п — від 12 000 грн.
Оклад + бонуси. Навчаємо. Соц. пакет.
Офіційне працевлаштування.
Дружний колектив. Тел: 067 659 54 57
Віталій Миколайович Ущапівський, директор

Товариству з обмеженою відповідальністю
«Карат-Ліфткомплект» на постійну роботу потрібні:
— інженери-конструктори;
— інженери-технологи;
— газоелектрозварювальники;
— електрослюсар.
Заробітна плата — від 10 000 грн.
Звертатись за адресою: м. Вишгород, вул. Шолуденка, 19.
Тел: (044) 579-23-36, (04596) 22-457
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ВРКП «Вишгородтепломережа»

повідомляє, що у зв’язку із закінченням договору з НАК «Нафтогаз Україна» згідно з постановою Кабінету Міністрів України № 187 від 22
березня 2017 р., з 1 квітня 2018 року теплопостачання в м. Вишгороді буде призупинено.
У разі внесення змін у вищезгадану постанову та продовження договірних відносин з НАК
«Нафтогаз Україна» на постачання природного газу підприємство відновить подачу тепла.

Натуральна косметика за помірними цінами
Завітайте в наш фірмовий магазин «Каприз» за адресою: м. Вишгород,
вул. Б. Хмельницького, 2 (сьомий магазин, приміщення колишньої аптеки).
У
магазині
представлена
продукція виробників косметики
Вишгородського р-ну: фабрики
«Комбі» та Фармацевтичного науково-дослідницького
центру
«Альянс краси»;
Професійна косметика для
волосся на основі аргани, гіалуронової кислоти, кератину та колагену
Купуй органічне
Шампуні та бальзами на
основі витяжки з 15 трав та 5 цінних масел
Біологічна продукція на основі відвару трав: шампуні, бальзами, лікувальні мазі, креми, дитяча косметика
Органічні засоби для прання та миття посуду
Екологічна продукція для миття посуду
Безаміачна фарба для волосся та брів.
Зубні пасти на натуральній основі
Міцелярні муси та вода
Також у нас є продукція виробництва Білорусії: косметика та пральні засоби
Наші ціни вас приємно здивують.
Працюємо з 10:00 до 19:00 (обідня перерва з 14:00 до 15:00).
У суботу – з 10:00 до 15:00. Неділя – вихідний.
Тел: (066) 522-30-87

Вишгород

З днем народження щиро вітаємо секретаря Вишгородської міської ради
Тетяну Олексіївну БРАЖНІКОВУ.
Шановна Тетяно Олексіївно! Ви є прикладом сумлінного та високопрофесійного ставлення до своїх
службових і громадських обов’язків, Ваша відповідальність і самовідданість у роботі уособлюють високий рівень справжнього патріота свого міста.
Тож нехай постійними супутниками у Вашому житті будуть мудрість і виваженість у кожній справі, нехай
панують мир і злагода у душі. Нехай у Вашому серці
не згасає вогник любові до рідної землі, а добро, яке
віддаєте людям, повертається до Вас сторицею.
Сердечно зичимо Вам міцного здоров’я, сімейного благополуччя, невичерпних
життєвих сил, натхнення і наснаги у здійсненні славних звершень на благо рідного
Вишгорода.
Вишгородський міський голова Олексій МОМОТ,
апарат виконавчого комітету Вишгородської міської ради

Від щирого серця ВІТАЄМО з ювілеєм бухгалтера Вишгородської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 1
Наталію Леонідівну КУЛІЧЕНКО!
На килимі життя, немов чарівна м’ята,
Розквітла Ваша ювілейна дата.
Хай квіт життя повік не одцвітає,
Нехай добро до Вас щоднини прибуває,
Хай Матір Божа Вас охороняє,
Сіяє втіхи зірка золота,
Ісус Христос з небес благословляє
На щедрі щастям многії літа!
Колектив школи

Для роботи в таксі
ПОТРІБНІ ВОДІЇ зі своїм автомобілем.
Тел: (04596) 33-333, (093) 981-52-64
Запрошуємо на роботу КУХАРЯ,
ПОМІЧНИКА КУХАРЯ.
Тел: 067-527-22-07

Ліра

Березень
Володимир КИСІЛЬ
Надворі березень.
Ще уночі кружляє заметіль,
Та вранці в вікна стукає вже квітень.
На підвіконні пара голубів —
Щасливі і єдині в цьому світі.
Розкрию двері навстіж,
Вийду у весну.
Нехай замерзли сльози, чисті і прозорі,
Хто спить такої ночі? Я не сплю,
Не сплять й далекі діаманти-зорі.
Лунає музика
На клавішах весни,
І серце кориться від повноти любові.
Звучить, як флейта Божа, у душі,
І флейта та звучить в мінорі...
Мої слова прості
Краплинками дзвенять.
Нам пам’ять не дає спокійно жити.
Мої слова прості — і всі вони не в лад.
Біжить життя, його не зупинити...

Нова служба таксі у місті
Вишгороді «Вишгород Люкс»
рада Вас вітати!
— Доступні тарифи.
— Доставка замовлень: продуктів та
медикаментів.
— З/д вокзал та аеропорт у нічний
час за попереднім замовленням —
Мега ЗНИЖКИ !!!
Також запрошуємо для роботи водіїв зі своїми авто.
Найкращі умови для роботи!!! Працюємо цілодобово!!!

Тел: (04596) 33-6-33, (097) 336-00-00,
(073) 336-00-00, (099) 233-6-000
Запрошуємо на постійну роботу в м. Вишгороді
РОЗКЛЕЙНИКА ОГОЛОШЕНЬ.
Бажано — жінка. З\П — договірна. Тел: (073) 505-80-80
Скуповую: корови (25-30 грн за кг), в т. ч. лежачі, дорізи, бики
(35-37 грн за кг). Звертайтеся: 098-631-03-93, Володимир, Київ.

Продам гараж у м. Вишгороді. Тел: (067) 990-70-28

Âèøãîðîä
Тел. (04596) 5-27-25
e-mail: ngvyshgorod@ukr.net
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Засновник — Вишгородська міська рада
Передплатний індекс газети у Каталозі місцевих періодичних видань
40007. Газета виходить щосуботи. Ціна договірна.
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