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Шановні вишгородці!
Ось і промайнув ще один рік нашої спільної роботи...
Разом нам вдалося зробити ще один крок у динамічний розвиток нашого славетного міста.
Підсумовуючи роботу за 2018 рік, можу сказати, що
ми успішно здолали труднощі та перешкоди, з гідністю
пройшли нелегкі випробування, забезпечили безперебійне функціонування усіх комунальних підприємств та
закладів міської ради, збудували міцний фундамент для
подальшого розвитку та процвітання рідного Вишгорода.
Слід визнати, що не все задумане вдалося реалізувати, планів у нас ще дуже багато. Та завдячуючи
працьовитим, небайдужим, чуйним, цілеспрямованим,
відповідальним містянам, які переймаються майбутнім
міста і країни, наші мрії та плани обов'язково стануть
реальністю.
Шановні мешканці! Щиро дякую усім, хто бере активну участь у житті міста, підтримує нас, хто йде до нас
зі своїми ідеями та пропозиціями. Особливу вдячність
висловлюю депутатам, які в тісній співпраці опікуються своїми округами. Переконаний, наступний рік буде
успішний для соціально-економічного розвитку нашого
міста.
Наша спільна мета: Вишгород – комфортний та сучасний!
Олексій МОМОТ, міський голова
28 березня Вишгородський міський голова Олексій Момот прозвітував перед громадою про результати роботи у 2018 році, а саме: про виконання програм соціального-економічного розвитку
міста міською радою, виконавчим комітетом, комунальними підприємствами та закладами.
На початку доповіді міський голова наголосив, що протягом року міська рада працювала максимально відкрито, інформуючи вишгородців про усі свої наміри та ухвалені рішення.
Головне завдання, над яким працювала міська рада, — це забезпечення на належному рівні усіх
сфер життєдіяльності міста, створення сприятливого середовища для праці, бізнесу, відпочинку і покращення добробуту громадян, підвищення рівня довіри до міської влади.
Олексій Момот подякував народному депутату Ярославу Москаленку за постійну підтримку у реалізації
важливих проектів для мешканців міста. Зокрема, під його патронатом невдовзі у Вишгороді реалізується
грандіозний проект — мрія спортсменів міста — реконструкція стадіону «Енергетик». Також за його сприяння та Вишгородської райдержадміністрації будується школа на території спеціалізованої школи «Сузір’я».
Також міський голова вручив пам’ятні відзнаки колективам КП «Управляюча компанія», КП «Благоустрій-Вишгород», ВМКП «Водоканал», КЗ Київської обласної ради «Вишгородський історико-культурний заповідник», проекту «Туристичний кластер м. Вишгород», ГО «ЧИСТО. Вишгород» та депутатському корпусу Вишгородської міської ради VII скликання.

Святослав Вакарчук:
Голосуймо #не «по приколу»
От і настав час, коли ми з вами маємо виконати наш громадянський обов’язок: проголосувати на виборах Президента.
Відмовившись від балотування на найвищу посаду в державі, я не відмовляюсь від власної відповідальності за долю
країни.
Я не збираюсь стояти осторонь.
Я не маю права мовчати.
Саме тому сьогодні, за декілька днів до відкриття виборчих дільниць, дозвольте поділитись з вами тим, як буду голосувати я.
Дорогі українці, майбутнє не можна виграти в лотерею.
Майбутнє — це не прикол.
Його здобувають відважні, але й відповідальні. Майбутнє,
як і доля країни, в наших руках. Давайте не підведемо тих,
для кого свобода і гідність — не пусті слова, а омріяна мета,
за яку вони віддавали найдорожче.
Свобода — не авантюра, вона вимагає відповідальності, а
не саркастичної байдужості.
Зміни — не випадковість,
вони вимагають наполегливості, а не нетерплячості. І
нарешті, перемога — це не
персональна амбіція, вона
вимагає надійної команди, а
не випадкових людей, зібраних на хайпі.
Вибори Президента України для мене не «прикол».
Тисячі наших співвітчизників, у тому числі молодих
людей, віддавали своє життя
і віддають прямо зараз для
того, щоб ми з вами могли
вільно обирати. Пам’ятаймо
про це.
Голосуймо відповідально! Голосуймо не «по приколу»!
Не вбиваймо мрію!
Святослав ВАКАРЧУК

ФОТО — Юлія Чайка,
Олексій Євстратов

Звіт міського голови за 2018 рік
5 квітня 2019 року о 15:00 відбудеться публічний звіт голови Вишгородської районної державної адміністрації Вячеслава Савенка
про проведені заходи, виконані завдання та їх результати, інші питання щодо діяльності адміністрації
у 2018 році.
Публічний звіт у формі відкритого засідання відбудеться
у приміщенні адміністративної будівлі за адресою: м. Вишгород, площа Шевченка, 1 (велика зала засідань, 2 поверх).

Регламент заходу:
15:00-15:45 — звіт голови Вишгородської районної державної адміністрації;
15:45-16:00 — запитання та відповіді.
Запрошуємо на захід мешканців Вишгородщини, голів місцевих рад, керівників установ, організацій
району, депутатів, представників Громадської ради, громадських об’єднань, експертів відповідних галузей, засоби масової інформації.
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ПІДСУМКИ

ФІНАНСИ
Запорукою успішного розвитку міста є збалансований міський бюджет. За останні чотири
роки бюджет міста зріс більш ніж у 3 рази.
У 2015 році він становив 52,8 млн грн, у 2016
році – 94,6 млн грн, у 2017 р. — 136,0 млн грн, а
у 2018 р. — 182,3 млн грн.
У 2015 році загальний обсяг доходів міського бюджету Вишгородської міської ради складав
74,6 млн грн.
У 2016 році – 102,4 млн грн, що більше обсягу доходів попереднього року на 27,8 млн грн
або на 37 %.
У 2017 році загальний обсяг доходів міського бюджету Вишгородської міської ради складав
141,2 млн грн, що більше обсягу доходів попереднього року на 38 848 528,98 грн (на 38 %).
За 2018 рік бюджет міста отримав 182,0 млн
грн. Темп росту, в порівнянні з попереднім роком,
складає 128,9 %.
Загалом дохідна частина бюджету Вишгородської міської ради у порівнянні з 2015 роком
зросла у 2,5 рази.
Основними джерелами надходжень до бюджету є:
● податок на майно — 30,8 %;
● єдиний податок — 26,1 %;
● акцизний податок — 11,6 %;
● інші — 31,6 %.
За підсумками 2018 року найбільшими платниками податків і зборів до бюджету міста є:
● ПрАТ «Укргідроенерго» — найбільша гідроелектрогенеруюча компанія України;
● ТОВ «Хенкель-Баутехнік (Україна)» — відкрито з 1999 р., один із найбільших хімічних концернів Європи;
● ТОВ «Кен-Пак (Україна)» — відкрито у жовтні 2003 р., один із найбільших виробників алюмінієвих банок у Центральній та Східній Європі;
● ТОВ «Підприємство «Пластик Карта» —
найбільший виробник пластикових карт в Україні;
● ТОВ «Карат-Ліфткомплект» — ліфтове обладнання та запчастини до нього.
Зазначене збільшення доходів відбулося за-
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вдяки проведеній роботі з покращення інвестиційного клімату в місті, за результатами якої суб’єкти
підприємницької діяльності перереєстровують
свої підприємства із сусідніх міст, селищ, сіл у м.
Вишгороді, а також завдяки постійному проведенню роботи з боржниками та приведенню у відповідність ставок місцевих податків та зборів.
БЛАГОУСТРІЙ МІСТА
Шляхове господарство
У 2018 році було виконано:
Поточний ремонт проїздів та тротуарів по
вул.: Грушевського, Кургузова, Київській, Гриненко, 9-11, Хмельницького, Межигірського Спаса від
№ 18 до № 24/2, Шолуденка, Набережній, Симоненка, Шкільній, Ватутіна, 62, пр. Мазепи, пров.
Квітковому, просп. Шевченка, пл. Шевченка, 1,
загальною площею — 4 106 м2.
Ямковий ремонт по вул.: Калнишевського,
Межигірського Спаса, Набережній, Шолуденка,
Грушевського, 6, загальною площею — 52 м2.
Капітальний ремонт тротуарів: пр. Шевченка (від вул. Шкільної до вул. Космонавта Поповича), загальною площею — 1000 м2.
Капітальний ремонт проїзної частини доріг та стоянок для автомобілів, прибудинкової
території: вул. Хмельницького, 1,5,8; Симоненка,
1, 10; Грушевського, 3, 10; пр. Шевченка, 5, 6; Кургузова, 2, 7; Дніпровській, 3-а, загальною площею
— 14 697 м2.
Також проведено капітальний ремонт по
вул. Піщаній (2174 м2).
У 2016 році розроблено схему організації
дорожнього руху в м. Вишгороді, в якій розрахунково визначено місця для встановлення пішохідних переходів, дорожніх знаків та дорожньої
розмітки, ширину тротуарів. Важливе значення
цієї схеми полягає у забезпеченні пішоходів та
водіїв автомобілів безпечно та комфортно пересуватись містом. Згідно зі схемою, у 2018 р. було

облаштовано 10 безпечних переходів по пр. Мазепи, пр. Шевченка, вул. Кургузова, а також встановлено світлофорний об'єкт на перехресті доріг
Р-02 Київ – Іванків – Овруч (заїзд до Національної
гвардії).
Проектується будівництво дороги додаткового об'їзду та виїзду з м. Вишгорода на трасу
Р-69 Київ — Вишгород — Десна — Чернігів (у районі вулиці Кургузова).
Утримання зовнішньої
зливової каналізації
У 2018 році виконано гідродинамічне прочищення колекторів зливової каналізації: по вул.
Дніпровській (85 м/п), прочищено 4 каналізаційні
колодязі та 9 зливоприймальників; вул. Гриненко
(75 м/п), прочищено 2 каналізаційні колодязі. Побудовано зовнішню дощову каналізацію по вул.
Шкільній (275 м/п).
Зовнішнє освітлення
У 2018 році проведено роботи по встановленню 315 світлодіодних енергоекономічних світильників по місту. Замінено 2,5 км ліній електроживлення. Також проведено розширення освітлювальних
зон міста шляхом додаткового встановлення опор
освітлення у кількості 15 одиниць.
Утримання міських кладовищ
У 2018 році на новому кладовищі встановлено огорожу зі сторони масиву «Дідовиця» 370
м/п. На старому кладовищі по вул. Ватутіна відновлено 65 м/п огорожі. Проведено видалення 45
аварійних дерев, а також виконано роботи з розчищення та планування території з метою часткового розширення кладовища.
Озеленення
У 2018 році по озелененню та благоустрою
міста Вишгорода проведено такі роботи:
— встановлено металеві парканчики біля
газонів та клумб у будинках по вул.: Симоненка,
1-Б (263 м/п); Хмельницького, 8 (44 м/п); Дніпровській, 11 (178 м/п); Шевченка, 2-Г (215 м/п); Грушевського, 9 (19 м/п); Дніпровській, 3-А (64 м/п);
Набережній, 4-А (46 м/п); пр. Мазепи, 6 (192 м/п);
пр. Мазепи, 10 (72 м/п); Кургузова, 1-А, корпус 1,
2, 3 (127 м/п); Київській, 8 (98 м/п); Шолуденка, 3
(105 м/п); Шолуденка, 5 (128 м/п); Шолуденка, 7
(81 м/п); пр. Шевченка, 6 (64 м/п); Шкільній, 7 (128
м/п); на набережній Київського водосховища (біля
спортивного майданчика (34 м/п);
— встановлено декоративні огорожі на майданчиках для сміттєвих контейнерів: вул. Дніпровська, 3-А (35 м2); пр. Шевченка, 2-Г (30 м2); вул.
Хмельницького, 8 (37 м2);
— встановлено металеві перила: вул. Дніпровська, 3-А (18 м/п); вул. Набережна, 4-А (6
м/п); вул. Кургузова, 4 (30 м/п); вул. Симоненка,
10 (31 м/п); вул. Симоненка, 7(35 м/п); вул. Дніпровська, 4 (30 м/п); площа Строкова (30 м/п);
— встановлено елементи спортивних та дитячих майданчиків: пр. Мазепи, 13/9 (1 шт.); пр.
Шевченка, 2-Д (9 шт.); пр. Шевченка, 2-Г (9 шт.);
вул. Кургузова, 4 (1 шт.); вул. Дніпровська, 2 (4
шт.); вул. Дніпровська, 3 (1 шт.); вул. Дніпровська,
3-А (2 шт.); між буд. Дніпровська, 9, 11 (4 шт.), вул.
Симоненка, 1-Б (4 шт.); Симоненка, 4 (1 шт.); вул.
Симоненка, 10 (3 шт.); вул. Грушевського, 9 (5
шт.); вул. Грушевського, 12 (2 шт.); вул. Шолуденка, 6-Б (1 шт.); вул. Лугова, 3 (1 шт.); вул. Лугова,
25 (4 шт.), на набережній Київського водосховища
біля спортивного майданчика (9 шт.) та біля озера
(5 шт.); по пр. Мазепи біля бювета (32 шт.).
Також у 2018 році закуплено та встановлено:
лав паркових — 41 шт., вбиралень для собак —
20 шт.
Закуплено та висаджено: квітів — 1665 шт.,
дерев — 37 шт., кущів — 164 шт.
Зроблено поточний ремонт та фарбування
елементів дитячих майданчиків — 125 шт., паркану та перил — 216 м/п., лав паркових — 291 шт.
Проведено посів та підсіювання газонів площею
530 м2, зроблено системи автоматичного поливу
у кількості 4 шт.
Вирізано біля 80 шт. аварійних дерев, ще
стільки ж заплановано вирізати.
У 2018 році проведено реконструкцію міського бювета по пр. Мазепи.
Також біля будинку по пр. Мазепи, 6 облаштовано інклюзивний дитячий майданчик.
Реконструйовано дитячий майданчик по
пр. Мазепи, 12.
Виконано поточний ремонт сцени в парку
«Галявина Казок» по вул. Шкільній.
Проведено поточний ремонт трьох багатофункціональних спортивних майданчиків. Зокрема, встановлено сучасні вуличні тренажери
на набережній Київського водосховища.
На даний час проводиться реконструкція прибудинкової території біля будинку по пр. Шевченка, 5 із облаштуванням нових дитячого та
спортивного майданчиків.
Збудовано «Мотузковий парк» біля житлового комплексу «Ярославичі» із облаштуванням дитячого і спортивного майданчиків та зон
відпочинку.
ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ
ГОСПОДАРСТВО
Капітальний ремонт за рахунок коштів, виділених із бюджету міста:
У 2018 році були проведені наступні роботи:

Проведено капітальний ремонт шиферних
покрівель будинків по вул.: Грушевського, 1, 3,
7 (вся покрівля), Хмельницького, 4 (вся покрівля),
Мазепи, 10. Також проведено частковий ремонт
покрівлі та зовнішньої водостічної системи у будинку по пр. Мазепи, 3.
У будинках по пр. Мазепи, 1, 5 виконано утеплення фасадної частини блоків сходових маршів
із наступним фарбуванням у всіх під'їздах. Виконано капітальний ремонт вхідних груп у будинку
по пр. Мазепи, 2.
Восени 2015 р. на сесії Вишгородської міської ради було прийнято програму енергозбереження у житлових багатоповерхових будинках
«Теплий під'їзд», яка передбачає заміну старих
дерев'яних вікон на металопластикові у під'їздах.
У 2018 році за цією програмою були проведені
роботи по заміні вікон у таких житлових будинках: Симоненка, 2, 4-А; Грушевського, 6; Лугова,
3; Київська, 18 (під'їзди № № 3, 4); Шкільна, 7;
вул. Дніпровська, 3-Б, 5. Виконуються роботи по
встановленню дверей на міжповерхових переходах у будинку по вул. Грушевського, 9. Програма
«Теплий під'їзд» продовжується і на даний час до
повної заміни старих вікон на нові.
Поточний ремонт
за рахунок бюджетних надходжень
Виконано поточний ремонт під'їздів у будинках по пр. Мазепи, 7, пр. Шевченка, 7 (перший
під'їзд), вул. Набережна, 12 (під'їзд № 1), вул.
Дніпровська, 3, 7, вул. Дніпровська, 2, 4 (перші
поверхи), вул. Шолуденка, 6-Б (під'їзд № 2), вул.
Гриненко, 1-А (ремонт тамбуру та першого поверху), вул. Симоненка, 2 (тамбур вхідної групи
під'їзду № 4).
Проведено поточний ремонт парапету на покрівлі у будинках по пр. Шевченка, 5, вул. Грушевського, 5, вул. Дніпровській, 11, вул. Симоненка,
4-В.
Виконано ремонт вентиляційних каналів у
будинках по вул. Дніпровській, 2, 4, 6, вул. Шолуденка, 6.
Виконано ремонт козирків над вхідними групами у будинках по вул. Дніпровській, 2, 4.
Виконано ремонт машинних приміщень (ліфтових) у будинку по просп. Шевченка, 9-А.
Виконано ремонт парапету та примикань покриття покрівлі до стін у будинках по вул. Шолуденка, 3, вул. Хмельницького, 2, Шолуденка, 6-А.
Виконано роботи з ремонту сходів вхідної групи у будинку по вул. Грушевського, 6.
Виконано роботи з накриття приямків та спуску в підвал у будинку по вул. Грушевського, 9.
Виконано ремонт всього вимощення у будинках по вул. Дніпровській, 4 та вул. Симоненка, 5.
Виконано частковий ремонт вимощення у будинках по просп. Шевченка, 5, (під’їзди № 4, 5, 6),
вул. Дніпровській, 3.
Проведено ремонтні роботи м’якого покриття
над входом у підвал у будинку по вул. Київській,
11.
Виконано роботи з поточного ремонту покрівлі у будинку по вул. Кургузова, 11-А (ремонт снігових утримувачів на покрівлі під'їзду № 1).
Виконано поточний ремонт шести ліфтів у
житловому будинку по просп. Шевченка, 9-А.
Проведено заміну лічильників обліку тепла
у будинках по вул. Дніпровській, 1, 2, 3, пр. Мазепи, 1, вул. Хмельницького, 1. Також проведено
повірку теплових лічильників у будинках по вул.
Гриненка, 1-А, Дніпровській, 9; Київській, 5, 8, 12,
18 (під'їзди № 3, № 4), 20; Набережній, 6-А, 8; Симоненка, 2, 4-В (4-6 секції), 5, 7; пр. Шевченка, 5,
6 (1-2, 3-4 секції), 9, 9-А; пр. Мазепи, 2; вул. Шкільній, 7, 7/1, вул. Шолуденка, 3, 5, 6, 6-А.
ДОШКІЛЬНІ НАВЧАЛЬНІ ЗАКЛАДИ
Триває активне будівництво нового дитячого садочка по вул. Шкільній.
Дитячий садок «Чебурашка»
У дошкільному закладі 12 груп. Списковий
склад – 430 дітей, середньорічне відвідування дітей – 376.
З міського бюджету було виділено кошти
на капітальний ремонт у групах – 2 290 000 тис.
грн.
Відремонтовано 8 дитячих майданчиків – 956
300 тис. грн.
У 2018 р. був огороджений дитячий садочок
новим парканом – 603 500 тис. грн.
Встановлено та введено в експлуатацію пожежну сигналізацію – 660 000 тис. грн.
Восени, після ремонту дитячих майданчиків,
були зроблені нові доріжки до кожного з майданчиків на суму 150 000 тис. грн.
Тривають роботи по добудові нового корпусу.
Дитячий садок «Ластівка»
У 2018 році у закладі функціонувало 8 груп,
загальна кількість дітей – 260.
Фінансово-матеріальне забезпечення здійснювалось за рахунок бюджетних коштів, за які
було придбано:
шкільні дошки — 5990,00 грн;
шафу для смаження — 27 880,00 грн;
м’який інвентар — 69 935,10 грн.
Тривають роботи по добудові нового корпусу.
Далі — на стор. 3

Вишгород
П’ятниця, 29 березня 2019 року
(Початок на стор. 2)
Дитячий садок «Золотий ключик»
У закладі функціонує 9 груп, фактичний склад
дітей за списком — 310.
З міського бюджету було виділено кошти
на:
капітальні ремонти: тіньові навіси – 700 тис.
грн, ремонт приміщень — 989 610,20 грн;
поточні ремонти: 780 000,00 грн (установка
автоматичної пожежної сигналізації, вогнезахист
дерев'яних конструкцій покрівлі);
194 991,98 грн (ремонт школи «Надія»).
Дитячий садок «Сонечко»
На сьогодні заклад відвідує 299 дітей – 7
вікових груп. У цьому році на базі садочка проводилось засідання районного методичного
об’єднання практичних психологів «Формування
психологічного здоров’я дошкільників за допомогою терапевтичних казок», семінар-практикум
із педагогічними працівниками «Формування позитивного мислення у педагогів», круглий стіл із
батьками «Особливості 4-го року життя», семінар-практикум для вихователів «Психологія конфлікту. Педагогічне спілкування».
За кошти, виділені міською радою, було проведено капітальний ремонт металевої огорожі —
687 133,20 грн.
Установка автоматичної пожежної сигналізації, вогнезахист дерев'яних конструкцій покрівлі
— 533 455,31 грн.
МІЖНАРОДНІ ЗВ'ЯЗКИ
У 2018 році Вишгородська міська рада на чолі
з міським головою Олексієм Момотом почала активно відновлювати та налагоджувати зв’язки з
містами-побратимами. Протягом року делегації
з міста Вишгорода з робочим візитом відвідали
німецькі міста Айхенау та Льоррах. У Льорраху
окрім круглих столів, прийомів та інших офіційних
заходів відбулася презентація Програми розвитку
міста Вишгорода, яка зацікавила європейських
партнерів.
Завдяки підтримці зі сторони Айхенау місто
Вишгород включили в програму енергоефективності «Egagement Global» — цей федеральний
фонд виділяє кошти на програми між Німеччиною і Україною. Нашому місту вже у цьому році
виділять кошти для утеплення першого із шести
об’єктів соціальної інфраструктури.
З 22 по 25 серпня із зустрічним візитом у Вишгороді перебували одразу три іноземні делегації,
дві з Німеччини і одна з італійського міста Будріо
на чолі з міським головою паном Мауріціо Мазанті.
Нині обговорюється можливість підписання договору про партнерство та співпрацю з Будріо.
«УПРАВЛІННЯ З РОЗВИТКУ ФІЗИЧНОЇ
КУЛЬТУРИ ТА СПОРТУ
ВИШГОРОДСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ»
У комунальному підприємстві працює 6 спортивних відділень КДЮСК та Футбольний клуб
«Чайка», який загалом налічує 370 вихованців,
що на 4 % більше, ніж за минулий рік, а саме:
- відділення з футболу- ФК Чайка (261 вихованців);
- з вітрильного спорту (19 вихованців);
- з настільного тенісу (15 вихованців);
- з хокею з шайбою (20 вихованців);
- з кікбоксингу (21 вихованець);
- з хортингу (20 вихованців);
- з гандболу (14 вихованців).
Вихованці беруть участь у змаганнях різного
рівня – від міських до всеукраїнських і міжнародних. У 2018 році ФК «Чайка» був учасником найпрестижніших аматорських змагань України за
підтримки міського голови О. Момота.
Цього року всі команди клубу провели навчально-тренувальні збори весною та оздоровчі
збори у літній період. Клуб має багато запрошень
на всеукраїнські та міжнародні футбольні турніри.
Зокрема, три команди (діти 2011, 2010 та 2008 рр.
н.) стали призерами міжнародного турніру в Болгарії. А також самі проводимо традиційний турнір
з футболу «Kinder Summer Cup».
Хокей у місті має свої добрі традиції. На хвилі
ветеранів цього престижного виду спорту відкрито відділення та створено дві хокейні команди —
доросла та юнацька.
Успіхи мають і юні майстри настільного тенісу. Наші тенісисти провели навчально-тренувальний збір в Івано-Франківській області, де готувалися на офіційні змагання різних рівнів.
Юні спортсмени з вітрильного спорту активно проводять свої заняття в зимовий період у
басейні районної спортивної школи, а в літній час
– на воді Київського водосховища, беруть участь
у регіональних турнірах.
У 2017 році було відкрито відділення з гандболу і вже цього року наші дівчата в збірній команді міста стали чемпіонками Київської області.
Кікбоксинг у Вишгороді має свої традиції
та значні спортивні досягнення — переможців та
призерів першості Європи та світу, починаючи з
2010 р. Цьогоріч вихованець відділення з кікбоксингу Ігор Кашка
виборов III місце на Чемпіонаті світу, що проходив у столиці України. Ці досягнення сприяють
створенню належної матеріальної бази для всіх
любителів справжнього чоловічого спорту.
ЗАКЛАДИ КУЛЬТУРИ
Вишгородський міський центр художньо-естетичної творчості учнівської молоді «Джерело»
Кількість дітей, охоплених гуртковою роботою
станом на 01 січня 2019 року, становить 1050 ви-
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Звіт міського голови за 2018 рік
хованців.
У Центрі творчості сформовано 75 груп у 16
гуртках:
- вокальне мистецтво – вокальна студія
«Полузір'я», вокальний ансамбль «Співаночка»,
вокальна студія «Helen-solo»;
- хоровий спів – хор «Коралі», гурток хорового
співу «Домісолька»;
- хореографічне мистецтво – колектив сучасного танцю «Pas de danse», колектив сучасного
танцю «Flash», колектив народного танцю «Джерельце», студія українського народного танцю
«Вишеград», студія пластичної імпровізації;
- театральне мистецтво – театральний гурток
«АТОС», дитячий драматичний театр «Експромт»;
- декоративно-вжиткове мистецтво – творче
об'єднання «Золоті ручки», гурток художнього
валяння;
- гурток раннього розвитку «ЧомЧомучка»;
- образотворче мистецтво – студія творчості
«РА».
Основними формами навчально-виховної діяльності у закладі є безпосередньо навчальні заняття у гуртках, студіях, творчих об'єднаннях, організаційно-масові та виховні заходи в колективах
та Центрі творчості (виставки, концерти тощо).
Вихованці центру творчості беруть участь у культурно-масових заходах міста та району (мітинги,
свята, урочисті заходи), а також у фестивалях,
конкурсах та виставках.
Вишгородський міський дитячо-юнацький духовий оркестр-студія «Водограй»
На базі оркестру працює ще два повноцінних
колективи: ансамбль барабанщиць «Drum station»
та ансамбль сопілкарів «Art Stream».
У 2018 році духовий оркестр взяв участь у
першому Всеукраїнському фестивалі-конкурсі
«Армія – дітям», де здобув нагороду «Особлива
відзнака журі»; фестиваль «Сурми Київщини»
приніс колективу першу премію; оркестр – учасник другого відкритого фестивалю мистецтв «Ми
діти твої, Україно», V відкритого фестивалюконкурсу духових оркестрів «Яскрава симфонія
Прикарпаття», Київського фестивалю духових
оркестрів «Золота осінь», де отримав «Диплом за
високу творчу майстерність».
Ансамбль барабанщиць «Drum station» бере
участь у парадах, що проходять у нашому місті,
створюючи настрій на новорічних святах, на збірних концертах.
Ансамбль сопілкарів «Art Stream» творчо росте, розвиває свою виконавську
майстерність. Поєднуючи у своїх творах народний фольклор і сучасну музику, вдало переплітає все це чудовими танцювальними рухами.
На сьогодні у трьох колективах на базі оркестру займається більше ста дітей.
Танцювальний колектив «Клерико»
У 2018 році колектив брав активну участь у
Всеукраїнських та Міжнародних фестивалях-конкурсах, де захищав честь міста на таких сценах:
- Золотий чемпіон IV туру IV Всеукраїнського
чемпіонату з хореографічного мистецтва «ArtDance 2018», м. Київ;
- Чемпіони України з танцювального шоу, лауреати І та І місця IDO Ukrainian Open Championship
2018, м. Київ;
- Бронзовий чемпіон IV Всеукраїнського чемпіонату з хореографічного мистецтва «Art-Dance
2018», м. Київ;
- Володар Гран-Прі та І, І, І, І місць Міжнародного фестивалю-конкурсу мистецтв «Зірки Албени 2018», м. Албена, Болгарія;
- Члени збірної України на Чемпіонаті Європи
та світу IDO 2018;
- Лауреати І та ІІ місць Всеукраїнського вокально-хореографічного конкурсу «Україна — це
ми!»;
- Володар Гран-Прі та І, І місць Міжнародного вокально-хореографічного конкурсу «Planet
stars!», м. Київ;
- Лауреат III місця Ukrainian Championship
«The CHALLENGE», Best Challenge Show;
- Володар Гран-Прі Світової першості з шоу
дисциплін IDF та І, І, І, І місць Міжнародного фестивалю «LIFE in DANCE»;
- Члени збірної України на Чемпіонат Європи
та Світу IDF 2019;
- Володар Гран-Прі Відкритого Всеукраїнського фестивалю мистецтв «Різдвяний Київ 2018», м.
Київ.
ДОЗВІЛЛЯ У МІСТІ
Окрема увага міської влади приділена організації дозвілля містян та проведенню культурномасових заходів: фестиваль писанок, Міжнародний день захисту дітей, свято Івана Купала, День
Незалежності, День міста, фестиваль «Вишгородська Покрова», цикл новорічно-різдвяних свят.
З ініціативи Вишгородського міського голови реалізується культурно-просвітницький
проект: «Шануй своє, шануй українське!».
Протягом року з концертними програмами у місті
виступили творчі колективи світового рівня: ансамбль пісні і танцю «Сіверські Клейноди», Національний заслужений академічний народний хор
України ім. Г. Верьовки, Національний заслужений академічний ансамбль танцю України ім. П.
Вірського, Національний академічний оркестр народних інструментів України (НАОНІ).
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У ФОКУСІ
СЛУЖБА "102"

21.03.2019 р. до Вишгородського
відділу поліції надійшла заява керуючого магазином “Фора”, що розташований у с. Лютежі Вишгородського
району, про те, що невідомий чоловік
намагався вчинити крадіжку спиртного напою. Приїхавши на місце події,
поліція встановила, що ним виявився
45-річний житель смт Іванків. За даним
фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 185 КК України. Триває досудове розслідування.
***
22.03.2019 р. у м. Вишгороді під
час патрулювання працівниками сектору реагування Вишгородського відділу поліції було затримано 28-річного громадянина О., який при собі мав
заборонені психотропні речовини. За
даним фактом відкрито кримінальне
провадження за ч. 1 ст. 309 КК України, а саме – незаконне виготовлення,
придбання та зберігання наркотичних
засобів без мети збуту. Порошкоподібну речовину вилучено та направлено
на експертизу. Триває досудове розслідування.

Вишгород
П’ятниця, 29 березня 2019 року

Євген Нищук: «Дороги – це прекрасно,
але вони мають кудись вести»

Відкрито кримінальне провадження
за статтею «Побої і мордування»
СИТУАЦІЯ
У дитсадку Вишгорода няню відсторонили від
виконання обов’язків через штурхання та знущання з дітей. Відео зі знущаннями обурені батьки виклали у мережу.
Зняте відео прихованою камерою. Вихователька
приватного садочка у Вишгороді під час одягання дітей на прогулянку замість допомоги їм — штовхає та
принижує. Молода мама Вікторія Бредіхіна, яка опублікувала відеопост, написала: «Завтра Дімон йде до садочка. Страшно, що робиться, але сподіваюсь, в нашому садочку такого нема. На відео вихователі садка...».
Відео одразу набрало сотні поширень та десятки ко-

Минулого тижня у Вишгород із робочим візитом завітав Міністр культури України Євген Нищук. Він відвідав
Вишгородську районну бібліотеку,
Музей давньоруського гончарства
Вишгородського історико-культурного заповідника та зустрівся з районним і міським керівництвом, працівниками галузі культури, громадськими і
культурними діячами.
Євген Нищук окреслив стан розвитку культури в умовах децентралізації та
зазначив, що наразі заклади культури
виступають центром об’єднання та згуртування громад.
Серед важливих інструментів для
забезпечення розвитку культури в регіонах Міністр відзначив новостворені інституції – Український культурний
фонд та Український інститут книги,
які шляхом грантів надають фінансову
підтримку мистецьким проектам. Згадав також про розвиток українського
кінематографу та музики. Розповів про
спільний проект Мінкультури і компанії
Google Україна «Автентична Україна:
нематеріальна культурна спадщина» –
веб-ресурс, що знайомить користувачів
із культурною спадщиною різних регіонів України.
Влас. інф.

проводять досудове розслідування за ст. 126 Кримінального кодексу України "Побої і мордування». Також
дії виховательки перевіряють у Вишгородському відділі
освіти. Від виконання обов’язків її наразі відсторонили.

ментарів, якими вибухнули матусі після перегляду: "Слів
немає, дитину шкода», — пише Юлія Павкіна. Наталія
Демченко цілком солідарна: «Це жах... немає слів... хто б
її так трусонув». Згодом відео з’явилося і в групі «Батьки
СОС». Там теж не розуміють, як таке могло трапитися.
«Жах, хто їх приймає на роботу?», — написала Емілія
Величко. Та найбільше батьків лякає байдужість свідків
цих знущань. «Найстрашніше, що поряд також були працівники цього концтабору для дітей. Там всі працівники
так поводяться? Куди дивиться керівництво? Чи цей жах
є нормою?», — обурено цікавляться користувачі. Lana
Svetik висловила думку, що найбільше вражає мовчазна
байдужість, мовляв, моя хата скраю — стою, не заважаю.
На дії виховательки вже відреагували у поліції. Там

Ситуацію коментує начальник відділу освіти
Вишгородської РДА Тетяна ФОРОЩА:
У підпорядкуванні відділу освіти
Вишгородської районної державної
адміністрації знаходяться 12 закладів
дошкільної освіти комунальної власності, засновниками яких є органи
місцевого самоврядування.
Про ситуацію жорстокого поводження вихователя приватного садочка «Казкова країна» з дитиною у
відділі освіти стало відомо із мережі
Інтернет.
Офіційної назви «Дитячий садок»,
«Заклад дошкільної освіти» чи будь-якої
іншої назви освітнього змісту приватний
заклад "Казкова країна" не має. Із джерел Державної реєстрації з’ясовано, що
він зареєстрований як ФОП у 2013 році
Ганною Сергіївною Пономарьовою за
адресою: м. Вишгород, пр. Шевченка,
2-Д.
Інформація про реєстрацію таких закладів до відділу освіти не надходить.
Тому доводиться збирати дані відомості іншими шляхами: від моніторингу
рекламних оголошень, реєстраційних
даних до наочного виявлення вивісок із
назвами закладів у місті, переважно у
новобудовах. На сьогодні у відділі освіти
є інформація про існування 11-ти приватних закладів, які надають дошкільні
освітні послуги. Ліцензовані з них лише

ДІЛОВІ ЗУСТРІЧІ

три. Ми неодноразово зверталися до
всіх інших із письмовими пропозиціями
зібрати відповідні пакети документів для
отримання ліцензій. Зверталися й до
"Казкової країни", в останнє – у червні
2018 року. Відповіді, на жаль, не отримали.
З метою налагодження співпраці у
напрямку розвитку дошкільної освіти 1,5
роки тому методисти відділу освіти намагалися відвідати даний заклад за зазначеною адресою. Але працівники закладу на візит відреагували агресивно
і до середини не впустили, розмовляти
теж відмовилися.
Офіційні відомості про діяльність
цього закладу, керівника, мережу груп,
педагогічний персонал та кваліфікацію
працівників відсутні.
Щодо перевірок подібних закладів
державними службами, то до 1 січня
2019 року на них було накладено мораторій.
На сьогоднішній день державний нагляд (контроль) у сфері дошкільної освіти здійснюється відповідно до Закону
України «Про освіту» Державною службою якості освіти:
- інституційний аудит – комплексна
зовнішня перевірка та оцінювання освітніх і управлінських процесів закладу

освіти (крім закладів вищої освіти), які
забезпечують його ефективну роботу та
сталий розвиток;
- моніторинг якості освіти – система
послідовних і систематичних заходів,
що здійснюються з метою виявлення та
відстеження тенденцій у розвитку якості
освіти в країні, на окремих територіях, у
закладах освіти (інших суб´єктах освітньої діяльності), встановлення відповідності фактичних результатів освітньої
діяльності її заявленим цілям, а також
оцінювання ступеня, напряму і причин
відхилень від цілей.
У даний час державною службою
якості освіти розроблено план перевірки
навчальних закладів, оскільки будь-яка
перевірка може бути тільки плановою, з
уніфікованою формою акта перевірки.
Для того, щоб такий заклад, як «Казкова країна» потрапив у поле зору Державної служби якості освіти, його назва,
тип і вид діяльності мають бути офіційно
заявлені. Але та діяльність, яку він здійснює сьогодні, свідчить про те, що це
самозванці.
Якщо одні приватні заклади працюють у рамках чинного законодавства,
створюючи собі позитивний імідж, розширюючи спектр освітніх послуг та допомагаючи розвантажити заклади до-

шкільної освіти комунальної власності,
то деякі просто заробляють на людях і
створюють проблеми для їхніх дітей за
їхні ж гроші. Адже те, що ми побачили
на відео, – ненормально. Адекватна людина не може так себе поводити. Та й ті,
хто були поруч із нею, – спокійно сприймали таку поведінку!
Зазначу, що батькам перед тим, як
віддати свою дитину у приватний дошкільний заклад – варто ознайомитися
з його статутом, ліцензією, освітніми
програмами, поцікавитись кваліфікацією спеціалістів, наявністю у них санітарних книжок. Бо виходить, що батьки на
довірі віддають дітей людям, до яких, у
разі виникнення подібної ситуації, офіційно не можна пред’явити претензії.
У той же час ми маємо захистити
права дітей і убезпечити їх від негативних проявів до з боку дорослих. Тому в
рамках реагування на жорстоке поводження вихователя приватного закладу
«Казкова країна» Гребенюк В.М. з дитиною, відділ освіти Вишгородської районної державної адміністрації направив листи-звернення від 25.03.2019 №
205/11 до Вишгородського відділу поліції Головного управління Національної поліції України у Київській області,
від 25.03.2019 №203/11 до Вишгородського відділу Києво-Святошинської
місцевої прокуратури Київської області
та Вишгородської міської ради з проханням дати правову оцінку діяльності
вищезгаданого закладу та поведінці
вихователя.

Вишгород
П’ятниця, 29 березня 2019 року
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Ярослав
Москаленко:
«Голосую
не «по приколу»

R

РЕДАКЦІЙНА ПОШТА

Тепер нам комфортно
Як приємно заходити у новий комфортний пільговий
автобус, який курсує до станції м. "Героїв Дніпра". Ніякого
хамства чи недобрих поглядів від водія, і всі пасажири –
рівні у своїх правах, немає ізгоїв, як було раніше.

БЛАГОДІЙНІСТЬ

З допомогою – до Луганщини
Черговий вантажний автомобіль з гуманітарною допомогою для незахищених категорій громадян вирушив у
місто Сєвєродонецьк Луганської області.
Одяг, продукти харчування, вітаміни, іграшки для дітей та
ін. з побажаннями добра, миру та злагоди в оселях наших друзів зі Сходу України відправлено за безпосередньої підтримки

Ми – люди пенсійного віку, ветерани – гідно почуваємося у
цьому пільговому транспорті. І щоразу добрим словом згадуємо нашого мера Олексія Момота, який ініціював і втілив такий
соціально важливий для вишгородців проект. Ми щиро вдячні
за увагу і турботу про нас нашому міському голові, а також
депутатам, які підтримали добре починання.
Катерина ЗАГОРУЙКО,
Емма ОДИНОКІНА та інші ветерани
Вишгородського міського голови Олексія Момота та народного депутата Ярослава Москаленка.
В акції БФ "Святої Ольги" "Твори милість даяння кожному, не відкладай подавати нужденному" активну участь взяли міська організація ветеранів, багатодітні родини, а також
церковна громада храму святого Володимира УПЦ. З благословіння настоятеля храму отця Богдана Николина вантаж вирушив до людей, які дуже його чекають.
Володимир МАЛИШЕВ

У цю неділю кожен має зробити
свій вибір, як жити Україні наступні
п’ять років. Для себе я зрозумів одне
— ми маємо свідомо підійти до цього
вибору. Мій голос — це лише один голос. Але голос кожного з нас важливий як ніколи. Від кожного з нас залежить майбутнє Держави Україна. Це
наша відповідальність, чи дати країні
розвиватися, чи загнати її в стагнацію,
чи розвернути в минуле.
Чи маємо ми зараз право звернути
з курсу, який визначила Революція Гідності? Є багато питань до влади. Але чи
не вперше ми почали реалізовувати ті
позитивні державницькі рішення, які по
суті мали б розпочатися ще у 90-ті роки,
проте, очевидно, які були не під силу попереднім Президентам за весь час Незалежності. А сьогодні реформи почали
впроваджуватися. І це у час зовнішньої
агресії, за перешкоджання зовнішнього
ворога.
За п’ять років ми не встигли всього,
але курс взято. Залишилося чимало
проблем у боротьбі з корупцією, можливо навіть є питання до самої команди
Президента. Однак за останні роки ми
отримали країну, якої ніколи не мали.
Зміцнення зовнішньої політики, укріплення армії, заснування Православної Церкви України, європейський курс
— речі, яких не можна не помітити і не
відзначити. Тому що саме вони надали
сучасній Україні тих ознак державності,
які по-новому ідентифікували її у світі.
Міжнародний вектор, обороноздатність,
захист демократичних та духовних цінностей нації — ось основні завдання
Президента, і вони гідно виконувалися.
Я би дуже не хотів, щоб у майбутньому Україна втратила хоч щось із того,
що ми надбали протягом останніх років
— помісну церкву, армію, міжнародне
визнання чи курс на демократію. Зараз безпосередньо від кожного українця
залежить, як бути Україні та чи бути їй
взагалі. Закликаю: підійдіть до свого вибору відповідально і вдумливо, а не «по
приколу».
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Вишгород
П’ятниця, 29 березня 2019 року

Генеральний директор Юрій Юров (праворуч)
і директор технічний Артур Лєпянка

ТОВ «Кен-Пак (Україна)»: 15 років
від становлення до світових стандартів
84 роки тому покупців американського міста Річмонд наповал вразила незвичайна упаковка для пива.
Це була залізна банка, яка на відміну
від скляної тари не розбивалася при
падінні. Новинка швидко завоювала
Америку, а згодом і увесь світ.
У 1958 році з’явилися алюмінієві
банки — легкі і міцні. З 1975 року на
банку було прилаштоване вушко,
за допомогою якого вона відкривалася. Важко навіть уявити, але сьогодні у світі щорічно виготовляється
близько 240 мільярдів алюмінієвих
банок.
Серед цих мільярдів є і продукція
україно-польського
підприємства
ТОВ «Кен-Пак (Україна)», яке входить у групу «Can-Pack» і розташоване у м. Вишгороді. Нещодавно цей
один із флагманів міської промисловості відзначив своє 15-річчя з дня
його пуску у постійну експлуатацію.
Ювілей, про який варто говорити
лише добрі слова.
Не кожному вишгородцю пощастило побувати у цехах ТОВ «Кен-Пак
(Україна)». Пояснити це просто — підприємство виробляє упаковку для харчової промисловості, тому дотримання
правил гігієни і техніки безпеки — понад усе. Адже мова йде про здоров’я
мільйонів споживачів.

Святослав Костюченко
— старший оператор бодімейкера

На відміну від залюднених цехів
старих заводів і фабрик, ТОВ «КенПак (Україна)» вражає відсутністю
персоналу. Його замінили електронні
прилади керування механізмами. Тут
панує повна автоматизація усіх виробничих процесів. Досить пройти від
початку — штампування алюмінієвої
стрічки, формування з неї банки, потім
пофарбування, далі — зовнішнє і внутрішнє лакування і сушка. Тисячі банок
збігають конвейєром у неймовірній
швидкості до складу готової продукції,
де їх автоматично пакують і відвантажують замовникам. Біля воріт підприємства завжди чекають своєї черги
десятки фур. Минуть лічені години — і
алюмінієва тара потрапить до цехів
«Оболоні», «Славутича» і «Кока-Коли»
у Києві, чернігівського пивзаводу та ін.
Стратегія
українсько-польського
підприємства ТОВ «Кен-Пак (Україна)»
передбачає задоволення потреб, передусім, українського ринку виробників
пива та безалкогольної продукції. Але
зростаючий попит на європейському
ринку визначив другий пріоритет. Висока якість продукції, згідно із суворими міжнародними стандартами, дозволила експортувати її до Європейського
Союзу. Системні міжнародні аудити
щоразу підтверджують добросовісну
працю трудового колективу підприєм-

ства. Тому і не дивно, що напій, виготовлений у Парижі, Брюсселі чи Відні,
розлито у вишгородські банки. За нагоди, відпочиваючи у Європі, зверніть
увагу на цей красномовний факт.
Звісно, що компанія живе не лише
виробничими планами. Стратегія розвитку передбачає постійні заходи з
удосконалення виробничих процесів,
економного витрачання і заощадження
енергоресурсів та сировини, зниження рівня простоїв, бракованої продукції. Особлива увага на ТОВ «Кен-Пак
(Україна)» приділяється охороні навколишнього середовища. Система
контролю за впливом виробництва на
довкілля дозволяє оперативно реагувати на будь-яку нештатну ситуацію.
Так, згідно з графіками, узгодженими
з державними органами нагляду, проводяться інструментальні заміри параметрів викидів шкідливих речовин в
атмосферу, склад промислових стоків,
рівень шуму в межах санітарно-захисної зони.
Щодо матеріалів, які використовуються у виробничому процесі, то вони
проходять санітарно-епідеміологічну
експертизу і мають дозволи на застосування. Скажімо, з метою зменшення
технологічного впливу на довкілля та
збереження здоров’я персоналу, на
виробництві використовують водороз-

Михайло Лишевський — начальник виробничого відділу, Сергій Шарай — заступник начальника виробничого відділу

Михайло
Кощенко
— оператор друкарського устаткування

чинні лаки та фарби, а для мінімізації
викидів у довкілля збільшено висоту
витяжних систем.
Так чи інакше, але це доконаний
факт: ТОВ «Кен-Пак (Україна)» — одна
з найкращих компаній у вітчизняному
секторі економіки, на якій впроваджено найвищі і найсуворіші світові екологічні стандарти. За подібними стандартами працює Європа та США.
Розповідь про екологічні турботи
вишгородського виробника алюмінієвих банок була б неповною, якби ми не
згадали про їх утилізацію. У Вишгороді
рік тому було впроваджено пілотний
проект із роздільного збирання відходів упаковки. Окрім міської влади, у
цьому зацікавленими були і в компанії
ТОВ «Кен-Пак (Україна)». Адже утилізація використаних алюмінієвих банок
— їх збирання, сортування і подальша
переробка — дозволили б вторинно
використовувати цю сировину. Як відомо, алюміній — далеко не дешевий кольоровий метал, а тим більше — алюмінієва стрічка, імпортована з Європи.
До речі, на підприємствах «Can-Pack
S. A.» у Польщі 40 % усіх банок для напоїв виготовляють саме з використаної
сировини. У Західній Європі цей процент ще вищий. То ж подальша реалізація програми роздільного збирання
відходів із часом дозволить поліпшити

Ярослав Лушпай
— старший оператор складальнопакувального устаткування

Вишгород
П’ятниця, 29 березня 2019 року

Віталій Семенчук та Алла Черкай — бухгалтери

екологічні умови в Україні, коли сміттєзвалища істотно зменшаться за рахунок вторинного використання відходів. Зуміли ж у Швеції зробити так, що
сміттєзвалища у країні зникли — все
йде в переробку, і навіть імпортують
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Станіслав Раковський — начальник відділу технічного забезпечення виробництва

доводиться вже обмежувати кількість
зарубіжних відряджень.
Та повернемося до соціальних аспектів. Передусім, на підприємстві вирішено питання перевезення людей
до роботи і зворотньо додому. Завод-

Ганна Кухарчук — заступник начальника відділу продажу,
Юлія Бондаренко — фахівець з підтримки продажу

Тобто, ніхто не залишається зі своїми
радощами чи проблемами наодинці.
Не забувають на цьому підприємстві
й про культурний відпочинок, зокрема,
корпоративні, сімейні свята. Шанують
тут спорт і взагалі здоровий спосіб

дечності, щирих благодійних поривань
і надалі — ось чого хочеться побажати
адміністрації і всьому колективу підприємства.
Підсумовуючи нашу «ювілейну»
розмову, генеральний директор ТОВ

ТОВ «Кен-Пак (Україна)»: 15 років
від становлення до світових стандартів
відходи, заробляючи на цьому мільйони євро. Якщо це станеться в Україні, то треба пам’ятати, що піонерами
глибинної переробки використаної
продукції були саме на ТОВ «Кен-Пак
(Україна)».
15 років тому у спорудження вишгородського заводу «Кен-Пак (Україна)» були інвестовані немалі кошти,
змонтовано новітнє американське і
європейське обладнання. Але попри
технічного дива, тут головна роль відводиться людині. За ці роки на підприємстві сформувався дійсно кваліфікований, високопрофесійний колектив.
Запорукою стабільності є гідна зарплата, пристойні умови праці та соціальні
гарантії. Тому від добра тут не йдуть
шукати іншого добра. А про високий
професіоналізм персоналу свідчать
наступні факти. Час від часу заводчани відбувають у зарубіжні відрядження
по монтажу, пусконалагоджувальних
роботах на нових заводах по виробництву алюмінієвої банки. Це не лише європейський континент. Сьогодні українські фахівці працюють у Бразилії,
Колумбії та інших країнах. Це нагода
гідно заробити та й побачити світ. До
речі, вишгородські майстри так добре
себе зарекомендували, що попит на
професіоналізм зараз навіть перевищує можливості підприємства, тому

Олександр Харитонов
— старший інженер-електронік

ський автобус курсує по маршруту
Вишгород-Димер і Вишгород-метро
«Почайна». Ніяких маршруток, тисняви, дрижаків на зупинках, а з комфортом і у теплі. У разі поповнення колективу людьми з лівобережної частини
району, адміністрація підприємства
готова відкрити новий маршрут.
Уже другий рік поспіль на заводі
впроваджено медичне страхування.
Ще один соціальний бонус — це безвідсоткова позика, скажімо, на ремонт
квартири, спорудження власного будинку тощо. Як засвідчила практика,
кредитування отримало схвальні відгуки у персоналу. На заводі сьогодні діє
Положення про доплати за оренду житла, яке знімають поки що безквартирні
працівники. А це, погодьтеся, значне
полегшення на сімейний бюджет.
З лютого поточного року ТОВ «КенПак (Україна)» запровадив безкоштовне харчування своїх працівників. Це,
власне, повноцінний комплексний обід
із гарячими першими, другими стравами та інше. Одна справа пообідати
всухом’ятку, а інша — гаряча страва.
Тут можна говорити про здоров’я, настрій і, врешті решт, про заощадження
на статті харчування.
Існує на заводі й система матеріальної допомоги з нагоди народження
дітей, на весілля, ритуальні послуги.

життя.
ТОВ «Кен-Пак» (Україна) — не
лише один із найбільших платників податків до міського бюджету. Окрім цих
зобов’язань, підприємство бере активну участь в усіх значущих подіях і заходах, які відбуваються у Вишгороді.
За 15 років заводчани зробили безліч
добрих справ на благо громади. Зі свого прибутку ТОВ «Кен-Пак (Україна)»
виділяє допомогу на благодійність.
Скажімо, будував спортивні і дитячі
майданчики, спрямовував кошти на
потреби шкіл, комунальному сектору
міста купував нову техніку, переказував кошти на відзначення Дня перемоги, Дня міста тощо. Лише у 2018
році Благодійному фонду «З відкритим
серцем у майбутнє» було надано допомогу сім’ї воїна, загиблого в АТО, сім’ї
працівника, який раптово помер, реабілітаційному центру фонду.
Доброчинність заводчан торкнулася і благодійного фонду «Друзі Айхенау», танцювального колективу «Клерико», школи «Надія», центральної
районної лікарні. А футбольний клуб
«Чайка» отримав сучасну спортивну
форму.
Добрі справи можна перелічувати
ще довго, але підсумуємо їх біблійною
фразою: «Та не буде скудною рука,
яка подає». Проявів людяності, сер-

Віктор Шкурко
— начальник відділу контролю якості

«Кен-Пак (Україна)» Юрій Юров зазначив:
— Потенціал нашого заводу великий. Є резерви розвитку. Вже сьогодні
ми виробляємо близько мільярда банок у рік. Як свідчить статистика, обсяги споживання напоїв у алюмінієвих
банках в Україні зростають із року в рік.
Українці, як і весь цивілізований світ,
гідно оцінили цю тару: вона не шкодить здоров’ю, бо всередині має спеціальне покриття, не змінює смак напоїв, у ній не втрачається вуглець, що
є складовою частиною напоїв, в неї не
проникають сонячні промені і, нарешті,
тара екологічно чиста, зручна і легка,
піддається бажаному температурному
режиму. За нею — майбутнє. Наша
продукція якісна і конкурентоздатна на
європейському ринку. Тому ми готові
посилити роботу у західному напрямку. 15 років заводу — це вже чимала
віха від становлення до світових стандартів. Я пишаюся нашим колективом,
який досяг подібних висот. Хочу щиро
подякувати всім за добросовісну працю і побажати добра, щастя, здоров’я.
Ми неодмінно будемо продовжувати
співпрацю з громадою Вишгорода. Бо
завод і місто нерозривні між собою.
Усім шановним вишгородцям — довгії
літа!
Володимир ТКАЧ

Максим Федоров — фахівець інструментальної
групи технологічного відділу
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Вишгород
П’ятниця, 29 березня 2019 року

Вже цієї неділі наша країна обиратиме нового Президента. Довжелезний список кандидатів створено спеціально для того, щоб заплутати, розпорошити голоси і відволікти увагу виборців. Я керую дитячим будинком
«Любисток» з 2002 року. Я, як людина, яка 43 роки присвятила навчанню
дітей, хочу нагадати, що зараз, опускаючи бюлетень у скриньку, ми не просто обираємо своє майбутнє, а, що найважливіше, майбутнє для своїх дітей.

За себе хочу сказати, що
я вже давно визначився.
Мій вибір на користь Юлії
Володимирівни
Тимошенко. Заради нашого
майбутнього і майбутнього наших дітей.
Юлія Тимошенко, яка
R
дійсно об’єднає країну,
зможе побороти зубожіння та побороти незаконні
тарифи для українського народу. У неї є
чіткий і покроковий план змін, який охоплює усі сфери життя – «Новий курс». І це
не пустопорожні обіцянки. Адже вона є єдиним кандидатом у Президенти, яка підписала зобов’язання перед громадянами України на виконання цього плану дій. У разі
невиконання вона обіцяє скласти з себе
повноваження Президента. І, насправді,
з усього списку кандидатів на такий крок
не наважився ніхто. Обіцяти можна багато,
але брати на себе справжню відповідальність перед усім суспільством – зовсім інша
справа. І я переконаний, що лише Юлія Во-

лодимирівна здатна
на це.
Успішна практика
державного
керівництва, принципова і послідовна
політична діяльність,
статус і визнання
європейського співтовариства, чітка і
зрозуміла стратегія
розвитку
держави, відображена в
Новому курсі, – визначальні фактори,
які характеризують
Юлію
Тимошенко
як сильного лідера.
Тож, закликаю усіх
голосувати за майбутнє, наше і наших
дітей – за Юлію Володимирівну Тимошенко.
Микола ЖАДАН,
директор дитячого будинку
«Любисток» для дітей-сиріт

Голосуючи,
ми обираємо
майбутнє
наших дітей

Програма розвитку Комунального закладу культури
Вишгородський танцювальний колектив «КЛЕРИКО» на 2019 рік

ОФІЦІЙНО

1. Загальні положення
У 2010 році рішенням Вишгородської міської ради утворено новий
заклад культури Вишгородський танцювальний колектив «КЛЕРИКО».
Колектив відзначається стабільністю та постійним зростанням і щодо
свого творчого розвитку, і щодо складу ансамблю. Діти та підлітки
пізнають секрети Терпсихори в групах різних кваліфікаційних рівнів.
З кожним роком чисельність колективу зростає, удосконалюється виконавська майстерність вихованців та досягнення на державному та
міжнародному рівні. На даний час учасниками колективу є понад 250
дітей. Вони займаються в групах: підготовча (3-5 років), молодша (6-9
років), середня (10-13 років), старша (14-18 років). Хореографічний
колектив має широкий репертуар, який постійно поповнюється колоритними танцювальними композиціями сучасного танцювального мистецтва.
У 2018 році танцювальний колектив «КЛЕРИКО» брав участь у
проведенні міських культурних заходів, які організовуються Вишгородською міською радою, зокрема:
Свято родинних традицій, м. Вишгород;
Святкування Дня міста.
Також у 2018 році колектив брав активну участь у всеукраїнських
та міжнародних фестивалях-конкурсах, що значно розширило коло реалізації творчих досягнень:
- Лауреат І місця Всеукраїнського вокально-хореографічного конкурсу «Ми – діти України», м. Київ
- Золотий чемпіон IV туру IV Всеукраїнського чемпіонату з хореографічного мистецтва «Art-Dance-2018», м. Київ
- Чемпіони України з танцювального шоу, лауреати І місця IDO
Ukrainian Open Championship-2018, м. Київ
- Бронзовий чемпіон IV Всеукраїнського чемпіонату з хореографічного мистецтва «Art-Dance-2018», м. Київ
- Володар гран-прі Міжнародного фестивалю-конкурсу мистецтв
«Зірки Албени-2018», м. Албена, Болгарія
- Члени збірної України на чемпіонат Європи та світу IDO-2018.
Фактичне фінансування закладу у 2018 році із коштів загального і
спеціального фонду міського бюджету в загальній сумі склало:
тис. грн
Найменування

2018 рік
(затверджено)
Заробітна плата
755,0
Нарахування на оплату праці
166,1
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар
36
Оплата послуг (окрім комунальних)
218,5
Оплата водопостачання та водовідведення
2,2
Оплата електроенергії
15,9
Придбання обладнання і предметів довгостроково- 17,0
го використання
Усього
1 210,7
Колектив запрошують не тільки на різні міжнародні фестивалі-конкурси, які проводяться як в Україні, так і закордоном (Франція, Польща, Болгарія, Іспанія, Німеччина, Австрія, Словаччина, Чехія ). Також
колектив запрошують брати участь у різних телепроектах.
У минулому році робота з батьками була плідною та стабільною.
Батьки широко залучались до співпраці, до участі у фестивалях-конкурсах. Ця робота вже стала системною. У колективі створений дієвий
батьківський комітет, регулярно проводяться батьківські збори.
2. Мета Програми
Метою роботи колективу є: навчити танцювати дитину, а також
створити таке середовище, у якому всебічно розвивається її особистість, здібності, обдарування. Хореографічний колектив істотно впливає на його учасників: він сприяє формуванню в дитини потреби у

саморозвитку, формує в неї готовність і звичку до творчої діяльності,
підвищує її самооцінку та статус серед однолітків, педагогів, батьків.
Танець таїть у собі величезне багатство для успішного художнього і
морального виховання, він сполучає у собі емоційну сторону мистецтва, приносить радість як виконавцю, так і глядачу — танець розкриває і ростить духовні сили, виховує художній смак і любов до прекрасного. Танець народний, бальний, класичний, естрадний, сучасний,
спортивний — усі вони для дитини надзвичайно корисні, сприяють
фізичному, моральному, естетичному розвитку. Також метою роботи
є сприяння розвитку та зміцненню творчих і культурних зв’язків міста з
іншими містами України та Європи.
Відповідно до цього, метою Програми є реалізація першочергових
і перспективних заходів, спрямованих на створення належних умов
для підвищення рівня культурного та професійного розвитку колективу, належного задоволення культурних і духовних потреб вихованців
колективу, а також сприяння розвитку та зміцненню творчих і культурних зв’язків міста з іншими містами України та Європи.
3. Основні завдання та заходи Програми розвитку закладу у
2019 році
У зв’язку з цим перед закладом стоять наступні завдання:
творча робота
— організація змістовного дозвілля, формування комунікативної
культури та художньої компетентності;
— збільшення кількості учасників колективу, охоплених художньоестетичною діяльністю на базі закладу;
— створення більш тісної взаємодії та співпраці зі спонсорами та
меценатами;
— пошук та налагодження зв’язків з творчими колективами України та Європи;
— участь у міжнародних фестивалях-конкурсах та благодійних заходах, телепроектах;
— проведення творчих масових заходів у місті та за його межами;
— участь в складі збірної України на чемпіонатах Європи та Світу;
адміністративно-господарська діяльність
— ремонт приміщень закладу;
— зміцнення матеріально-технічної бази КЗК Вишгородський танцювальний колектив «КЛЕРИКО» (придбання інвентаря, учбових матеріалів, пошиття форми та костюмів для вихованців тощо).
4. Напрямки діяльності Програми
Реалізація Програми здійснюватиметься за такими пріоритетними
напрямками:
1. Організаційна робота щодо формування у вихованців особистісно-ціннісного ставлення до хореографії, виховання спортивних інтересів, морально-естетичних ідеалів.
2. Залучення дітей молодшого та шкільного віку до художньо-естетичної діяльності на базі закладу шляхом участі вихованців закладу
у різноманітних фестивалях, конкурсах, змаганнях, масових заходах
місцевого, всеукраїнського та міжнародного рівня.
3. Кадрове забезпечення (введення ставки балетмейстера для ведення більш ефективної роботи КЗК ВТК «КЛЕРИКО»).
4. Матеріально-технічне забезпечення.
5. Інформаційно-методичне забезпечення.
5. Обсяги та джерела фінансування Програми, обґрунтування
шляхів і засобів розв'язання проблем на 2019 р.
У 2019 році фінансування Програми розвитку Вишгородського
танцювального колективу «КЛЕРИКО» буде здійснюватися із коштів
міського бюджету: із загального фонду — у сумі не менше 1 592 200,00
грн та спеціального фонду — у сумі не менше 25 000,00 грн.
Перелік необхідних заходів по зміцненню матеріально-технічної бази КЗК
Вишгородський танцювальний колектив «КЛЕРИКО»

Інформація
про оголошення
конкурсу з відбору
суб'єктів оціночної
діяльності,
які будуть залучені
до проведення
незалежної оцінки
об'єктів комунальної
власності для
передачі їх в оренду
1. Нежитлове приміщення (гараж) площею 564,1 м2, власник
— Вишгородська міська рада, адреса: вул.
Набережна, буд. 22-а.
Конкурс відбудеться о 10:00 15 березня
2019 року за адресою:
м. Вишгород, пл. Шевченка, 1, к. 62. Тел. для
довідок: (04596) 26-589.
Конкурсна
пропозиція претендента
подається у запечатаному конверті і має
містити
пропозицію
щодо вартості виконання робіт, калькуляції витрат, термін виконання робіт (не більше
15 календарних днів),
копію статуту та документів, що підтверджують кваліфікацію. Конкурсна документація
подається до 08 квітня
2019 року включно.

Додаток № 15
до рішення Вишгородської міської ради
від 21 грудня 2018 р. № 48/1

1

Поточний
ремонт Коридор, роздягальня,
приміщення закладу перша зала

50 000,00 грн

2

Придбання меблів та Шафа для інвентаря,
апаратури
шафа для апаратури
та
кубків,
проектор,
комп’ютер + монітор

55 000,00 грн

3

Пошиття костюмів

4

Спортивні товари

15 000,00 грн

5

Придбання канцтоварів,
малоцінних
матеріалів

5 000,00 грн

6

Придбання
господарчих товарів (миючі засоби і засоби
гігієни, лампи)

15 000,00 грн

7

Сувенірна продукція

15 000, 00 грн

Тканина, пошиття

30 000,00 грн

Участь КЗК Вишгородський танцювальний колектив «КЛЕРИКО» у конкурсах, фестивалях
8

Міжнародний фес- Послуги перевезення
тиваль-конкурс,
Болгарія

150 000,00 грн

9

Чемпіонат світу та
Проїзд,
проживання,
Європи з танцю400 000 грн
харчування, участь
вального шоу

10

Міжнародний фест и в а л ь - к о н к у р с Проїзд,
проживання,
200 000 грн
«Зірки Греції», м. харчування
Халкідіки

Проведення масових заходів «КЛЕРИКО»
Декорації для свята, костюми учасникам, рекві100 000,00 грн
зити, оренда концертного залу

11

Концерт

12

Оренда спортивних
Тренування, репетиції
залів

25 000 грн

УСЬОГО:

1 060 000 грн

У статті витрат не включені видатки на оплату праці, оренду приміщення, оренду спортзали, видатки на відрядження, оплату комунальних послуг та енергоносіїв.
Строки та етапи фінансування Програми залежать від фактичного
фінансування Програми.
Основними шляхами розв’язання проблем у сфері діяльності закладу культури є належне фінансування згідно з Програмою, забезпечення кадрової та матеріально-технічної бази закладу.
6. Очікувані результати від реалізації Програми
У результаті виконання Програми у КЗК Вишгородський танцювальний колектив «КЛЕРИКО»:
- буде зміцнено-матеріально технічну базу закладу;
- будуть покращені умови для розвитку особистості учасників колективу, що дасть можливість для активної участі молоді у масових
святах, організованих Вишгородською міською радою;
- представництво міста Вишгорода на міжнародному рівні;
- формування та зростання позитивного іміджу міста як культурного центру.
7. Організація і контроль за виконанням Програми
Контроль за виконанням Програми здійснює виконавчий комітет
Вишгородської міської ради та постійна комісія міської ради з питань
освіти, культури, молоді і спорту, соціального захисту населення та
охорони здоров’я.
Секретар ради Т. БРАЖНІКОВА

Вишгород
П’ятниця, 29 березня 2019 року
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Підтримаємо прагнення
спортсменів-водників!
Весна прийшла, а отже час старшим веслярам ВР ДЮСШ з водних
видів спорту виходити на воду. Вони
це роблять із задоволенням та ще й
на нових човнах. За сприяння Вишгородської РДА та районної ради школа
нещодавно придбала два академічні
човни та три човни-байдарки.
Маємо надію, що це лише «перші ластівки» і на цьому допомога влади дитячому спорту не припиниться.
А потенціал у спортсменів-водників
є. У 2018 році до резервних складів збірних команд України входили троє наших
спортсменів (Вікторія Пирогова — веслування академічне, Вероінка Пущинська,
Марія Пономаренко — вітрильний спорт).
Четверо вихованців ДЮСШ виконали
нормативи кандидата у майстри спорту
України, восьмеро — нормативи першого розряду, троє — другого.
Екіпаж яхти класу «кадет» – Вероніка
Пущинська, Марія Пономаренко – представляв Україну на Чемпіонаті світу з
вітрильного спорту і посів 4-е місце. Дівчата чотири рази ставали чемпіонками
Всеукраїнських змагань.
«Золото» змагань Всеукраїнського рівня має також екіпаж «Кадета» —
Ярослава Хома, Олександра Макарчук.
Серед їхніх здобутків сезону – два «срі-

бла» та дві «бронзи».
До складу збірної Вишгородського
району з вітрильного спорту також входять Марія Кисла, Дарина Матівєнко,
Єлизавета Карпенко, Дмитро Хваль.
Фіналістами чемпіонату України на
байдарках і каное серед юнаків та дівчат,
що проходив у м. Ковелі в червні 2018
року, стала наша четвірка — байдарка
— Максим Афонін, Арсен Сіденко, Віктор
Грищенко, Денис Волошин. Вони зайняли 6, 7 та 8 місця на різних дистанціях.
В арсеналі досягнень веслярів-академістів сезону 2018 року – друге та
третє місця на Чемпіонатах України (Вікторія Пирогова), дворазова перемога
у фіналі «Б» на чемпіонаті України серед юніорів та Чемпіонаті України серед
юнаків та дівчат (Анатолій Дубницький,
Євгеній Шумський, Іван Язенок, Максим
Кузнєцов). Гарні результати показали
Ілля Пономаренко, Уляна Гонтар, Анастасія Васильченко, Тетяна Шульга, Аліса
Осьмачко, Олександр Панасюк, Богдан
Кузьминський.
Вихованці ВР ДЮСШ обіцяють не зупинятися на досягнутому і намагатимуться у сезоні 2019 року показати ще кращі
результати.
Підтримаємо їхні прагнення!
Ганна БОРТНІК

Наші перемоги на обласному чемпіонаті
21 березня 2019 року у м. Білій
Церкві відбулися обласні змагання
Чемпіонату України з художньої гімнастики серед школярів. Суддівську
комісію очолили старший тренер Київської області Лариса Гавренко та
тренер Інна Краєвська (НА ФОТО).
Наші дівчата старанно готувалися до
цих нелегких змагань, де взяли участь
багато талановитих спортсменок із різних куточків Київської області. Спільна та наполеглива праця мала гарні результати!

Поліна Козіна за програмою КМС
посіла I місце та виборола право представляти КДЮСШ м. Вишгорода на
Чемпіонаті України, який проходитиме у
м. Чернігові.
Бронзову перемогу здобула Кіра
Тавгазова за програмою I-го розряду.
Вітаємо з перемогою наших гімнасток і їх шановних тренерів Людмилу Вологдіну та Анастасію Кононенко.
Микола КОРОЛЬ,
директор КДЮСШ

Юніори. Ігри весняної серії
У «ДИВОСВІТІ»

ЧЕРГОВИЙ УСПІХ ЮНИХ ПЛАВЦІВ

Гордість ВРК ДЮСШ – чемпіони України
15-18 березня ц. р. у м. Дніпрі відбувся чемпіонат України з плавання
серед юнаків 2003-04 р. н., юніорів
2004-05 р. н. та 2002-03 р. н., в якому
взяли участь 530 спортсменів із різних куточків України. За збірну Київської області виступали два наші вихованці – майстер спорту Ростислав
Крижанівський 2004 р. н. та майстер
спорту Данило Ткаченко.

За результатами змагань кращі
плавці України у своїх вікових категоріях відбиралися на міжнародні змагання
«Мультінейшнел». І ми в черговий раз із
гордістю констатуємо, що обидва наші
спортсмени потрапили на ці змагання.
Данило Ткаченко у віковій категорії 2001-

02 р. н. поміряється силами з кращими
плавцями світу у мальовничій Швейцарії, а молодша вікова група 2003-04 р.
н. разом із нашим юним рекордсменом
Ростиславом Крижанівським вирушить
до загадкової Австрії.
За підсумками чемпіонату України
Данило Ткаченко виборов повний комплект нагород: золоту, срібну та бронзову
медаль. А в особистому заліку Ростислава Крижанівського
– шість золотих медалей та дві срібні в естафетному плаванні.
Завдяки успішним
результатам
наших
вихованців збірна Київської області посіла
почесне загальне друге місце.
Вітаємо
наших
юних
спортсменів.
Вони та їхній досвідчений і талановитий тренер Геннадій Жданов
за останні роки приємно вражають нас такими перемогами. Щиро бажаємо їм не зупинятися на
досягнутому, рухатися вперед до нових
омріяних висот!
Іван КАРПИНА,
заступник директора
ВР КДЮСШ з НТР

Знову Вишгородський районний
Центр художньої творчості дітей,
юнацтва та молоді «Дивосвіт» збирає юних інтелектуалів району — почалася весняна серія інтелектуальних ігор сезону. Першими змагалися
юніори — відбулися два турніри для
п’ятикласників та шестикласників навчальних закладів району.
Автори й ведучі ігор Інна Заблоцька та Катерина Караваєва запропонували маленьким розумникам по п’ять
конкурсів у кожній грі. Звісно, спочатку
була традиційна розминка на загальну
ерудицію — конкурс «Бліц», а потім ще
багато конкурсів із ребусами, анаграмами, задачами на логіку, конкурси на
знання, кмітливість та розвиток мовлення, креативність та уяву, образність та
швидкість мислення, увагу та пам’ять
— словом, усіма складовими інтелекту.
Ігри були емоційними й захоплюю-

чими, боротьба – запеклою, та головне,
що усі отримали і нові знання, і цікавий
досвід, і показали та перевірили свій рівень інтелекту.
Найкращі результати серед п’ятикласників продемонстрували: І місце
— команда Вишгородського Технічного
ліцею; ІІ місце — Вишгородської школи
№ 1; ІІІ місце — команда Синяківської
школи.
Переможці «Ігор розуму» серед шестикласників: І місце — команда Синяківської школи; ІІ місце — Димерської
гімназії; ІІІ місце — команда Вишгородського Технічного ліцею.
Вітаємо переможців з новими здобутками, а всіх учасників та вболівальників – з цікавою грою!
Інна ЗАБЛОЦЬКА,
Катерина КАРАВАЄВА, керівники
проекту «Інтелектуальний простір»
ЦТ «Дивосвіт»
ФОТО — Ольга ДУМАНСЬКА,
керівник «Школи журналістики»
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КАНАЛ 1+1
07:00, 08:00, 09:00, 12:00,
16:45, 19:30, 00:00 ТСН
09:30 «Одруження
наослiп»
11:25, 12:20 «Мiняю
жiнку»
13:30 «Сiмейнi
мелодрами»
14:30 Т/с «Величне
столiття. Роксолана»
17:10 Т/с «Моє чуже
життя»
19:20 «Секретнi
матерiали 2019»
20:45, 21:15, 21:45, 22:15
Т/с «Кухня»
22:45 «Грошi 2019»
2+2
6:00 Мультфiльми
08:00 «Помста природи»
10:25, 18:15 «Спецкор»
11:00, 18:50 « ДжеДАI»
11:30, 19:25 Т/с «Опер за
викликом-4»
15:05 Х/ф «Морський
пiхотинець»
16:30 Х/ф «Морський
пiхотинець-2»
20:30 Т/с «Звонарь»
21:30, 23:00 Т/с

«Кiстки-9»
UΛ:ПЕРШИЙ
06:30, 07:00, 08:00, 09:00,
09:25, 13:00, 15:00, 18:00,
21:00, 23:25 Новини
06:35, 07:05, 08:05, 09:05
Доброго ранку, Країно!
09:30 Т/с «Галерея
Вельвет»
12:25 Д/с «Кухня По»
13:15, 14:30 РадiоДень
13:45 Д/с «Свiт дикої
природи»
15:20 Д/с «Неповторна
природа»
16:20 Хто в домi хазяїн?
16:55 По обiдi шоу
18:30 Спецпроект
«Вибори-2019»
21:45 #@)?$0 з Майклом
Щуром
22:20 Д/с «Життя з
левами»
22:50 Перша шпальта
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
16:00 Iсторiя одного
злочину
18:00 Т/с «Таємницi»
19:50 Ток-шоу «Говорить
Україна»
23:30 Х/ф «В пошуках
бурштинової кiмнати»
ПРЯМИЙ
6:00, 07:15, 08:15, 09:15,
10:15, 11:15, 12:15, 13:15,
14:15, 15:15, 16:15,
17:15, 18:15, 19:15,
20:15, 21:15, 22:15, 23:00
Телемарафон «Вибори
- 2019»
07:00, 08:00, 09:00, 10:00,
11:00, 12:00, 13:00, 14:00,
15:00, 16:00, 17:00, 18:00,
19:00, 20:00, 21:00, 22:00
«Репортер». Новини
ТЕТ
6:00 ТЕТ Мультиранок
09:45 М/ф «Лiсовий
патруль»
11:00 Т/с «Якось у казцi»
12:00, 17:00 Т/с «Рання
пташка»
13:00, 14:00, 20:00

Одного разу пiд
Полтавою
13:30, 14:30 Танька i
Володька
15:00 Панянка-селянка
18:00 4 весiлля
22:00 Сiмейка У
23:00 Одного разу в Одесi
СТБ
07:15 Моя правда.
Анатолiй Папанов
08:05 Мiстичнi iсторiї з П.
Костiциним
10:00 Х/ф «Серцеїдки»
12:35 Х/ф «Мiж небом i
землею»
14:30 Хата на тата
17:30, 22:00 ВiкнаНовини
18:00 Слiдство ведуть
екстрасенси
20:00, 20:55 Т/с «Як довго
я на тебе чекала»
22:50, 23:55 Т/с
«Подвiйне життя»
НТН
7:45 «Таємницi
кримiнального свiту»
08:20 Х/ф «Ще до вiйни»
10:55 Т/с «Коломбо»

12:30, 16:30, 19:00, 23:15,
02:25 «Свiдок»
12:50 «Таємницi свiту»
13:25, 20:10 Т/с
«Альпiйський патруль»
15:25, 16:50, 22:10, 23:45
Т/с «Фалько»
17:50 «Легенди карного
розшуку»
19:30 «Свiдок. Агенти»
НОВИЙ КАНАЛ
6:19, 08:00 Kids Time
06:20 М/с «Майлз iз
майбутнього»
07:30 М/с «Том i Джеррi
шоу»
08:05 М/ф «Синбад:
Легенда семи морiв»
09:50 Х/ф «Кiлери»
11:50 Х/ф «Цiна
безсмертя»
14:10 Х/ф «Боги Єгипту»
16:50 Х/ф «Принц Персiї:
Пiски часу»
19:00 Ревiзор. Крамницi
21:00 Таємний агент
22:10 Таємний агент.
Постшоу
00:00 Х/ф «Хлопцi з
жiночого гуртожитку»

МЕГА
6:00 Бандитська Одеса
08:30, 14:00 Правда
життя
09:30, 17:05 Шалена
подорож
10:15, 17:55 Дикi i
озброєнi
11:10 Скептик
12:10 Україна: забута
iсторiя
13:00, 19:40 Речовий
доказ
15:15 Бойовi сили
16:10, 21:45 Полювання
на рибу-монстра
18:45, 20:50 Битва
цивiлiзацiй
22:35 Невiдома Пiвденна
Америка
ТРК « КИїВ»
8:00 «Поради лiкаря»
08:50, 20:20 «Ситуацiя»
09:00, 11:00, 13:00, 15:00,
17:00, 19:00, 21:00, 23:00
«СТН»
09:15 «Ранок у
мегаполiсi»
11:10 «Вiдсутнiсть
доказiв»
12:00, 13:10, 17:10, 19:20

« КИЇВ LIVE»
15:15 «Депутатська
приймальня»
16:10, 23:45 «Бойовий
план»
20:30 «Служба порятунку»
21:25 «Авiаносцi»
22:30 « На часi»
22:55 «Українська
Нацiональна Лотерея»
23:20 «Київ музика»
K1
07:45 М/с «Гарфiлд Шоу»
08:10 «Ух ти show»
08:50 Т/с «Мисливцi за
релiквiями»
10:35 Х/ф «Статус.
Оновлений»
12:20 «Бєдняков+1»
13:10 «Вiрю не Вiрю»
15:00 «Орел i Решка.
Шопiнг»
15:50 «Орел i Решка.
Морський сезон»
16:50, 22:00
«Орел i Решка.
Перезавантаження-3»
17:50 Т/с «Доктор Хаус»
23:00 Х/ф «Дiтороднi»
ІНТЕР

07:00, 08:00, 09:00, 17:40
Новини
07:10, 08:10 «Ранок з
Iнтером»
09:20, 18:00, 19:00
«Стосується кожного»
11:10, 12:25 Х/ф
«Пограбування»
12:00 «Новини»
14:00 Х/ф «Корсиканець»
15:50 «Чекай на мене.
Україна»
20:00 «Подробицi»
21:00 «Речдок.
Особливий випадок. Чуже
багатство»
23:55 Т/с «Рiдка група
кровi»
ICTV
07:20 Факти тижня. 100
хвилин
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:20 Надзвичайнi
новини
10:10 Антизомбi.
Дайджест
11:05 Секретний фронт.
Дайджест
11:55, 13:20 Х/ф
«Зелений шершень»
12:45, 15:45 Факти. День

14:40, 16:20 Х/ф
«Скайлайн»
16:50 Х/ф «Скайлайн 2»
18:45, 21:00 Факти. Вечiр
20:15 Багач-Бiдняк 2
21:20 Т/с «Пес»
22:25 Свобода слова
5 КАНАЛ
07:00, 08:00, 09:00, 11:00,
12:00, 13:00, 14:00, 15:00,
16:00, 18:00, 19:00, 21:00,
23:00, 00:00 Час новин
07:15, 08:10, 21:25
Актуально: Економiка.
Полiтика. Соцiум
08:25 Про вiйсько
09:25, 17:40 Час громади
10:00, 13:05 Час.
Пiдсумки тижня
11:10 Машина часу
12:30 Брифiнг речника
Мiнiстерства оборони
12:45 Будемо жити
15:30, 16:10
Iнформацiйний день
17:00 Час новин. Київ
17:10, 18:20, 19:25
Iнформацiйний вечiр
20:20 Дзеркало iсторiї
22:00 БлогПост
23:10 «За Чай.com»

В I В ТО Р О К , 2 К ВІ Т НЯ 2019 Р ОК У
КАНАЛ 1+1
07:00, 08:00, 09:00, 12:00,
16:45, 19:30 ТСН
09:30 «Одруження
наослiп»
11:25, 12:20 «Мiняю
жiнку»
13:30 «Сiмейнi
мелодрами»
14:30 Т/с «Величне
столiття. Роксолана»
17:10 Т/с «Моє чуже
життя»
19:20 «Секретнi
матерiали 2019»
20:45, 21:15, 21:45, 22:15
Т/с «Кухня»
22:45 «Одруження
наослiп 5»
2+2
6:00 Мультфiльми
08:00, 21:25, 22:55 Т/с
«Кiстки-9»
08:50 Т/с «Ласко-кулак
Бога»
09:35, 18:15 «Спецкор»
10:15, 18:50 «ДжеДАI»
10:50 «Решала»
11:45, 17:20 «Загублений
свiт»
12:40 «Облом.UA.»

14:10 Х/ф «Морський
пiхотинець-3»
15:35 Х/ф «Пiд прицiлом»
19:25, 20:25 Т/с
«Звонарь»
00:35 Т/с «Вуличне
правосуддя-2»
UΛ:ПЕРШИЙ
06:35, 07:05, 08:05, 09:05
Доброго ранку, Країно!
09:30 Т/с «Галерея
Вельвет»
12:25 Д/с «Кухня По»
13:15, 14:30 РадiоДень
13:45 Д/с «Свiт дикої
природи»
15:15 Т/с «Iспанська
легенда»
16:45 Плiч-о-плiч
16:55 UA:Фольк
18:25 Тема дня
19:25, 22:50 Спiльно
20:00 Д/с «Особливий
загiн»
21:45 Нашi грошi
22:20 Д/с «Життя з
левами»
00:00 Телепродаж Тюсо
ТРК « УКРАїНА»
6:30, 07:10, 08:15, 21:00

Т/с «Серце матерi»
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
16:00 Iсторiя одного
злочину
18:00 Т/с «Таємницi»
19:50 Ток-шоу «Говорить
Україна»
23:20 Без панiки
ПРЯМИЙ
07:00, 08:00, 09:00, 10:00,
11:00, 12:00, 13:00, 14:00,
15:00, 16:00, 18:00, 19:45
«Репортер». Новини
09:15, 10:15, 11:15 « Ми
всi...»
12:10, 13:10, 14:10, 15:10,
16:10 «Кримiнал»
12:20, 13:20, 14:20, 15:20
«Деталi»
16:20 «Вибори - 2019»
17:00 Ток-шоу «Ситуацiя»
18:10 «Ехо України»
20:00 Ток-шоу «Прямий
ефiр»
22:00 «Пiдсумки»

23:30 «МЕМ»
ТЕТ
6:00 ТЕТ Мультиранок
09:30 М/ф «Дикi предки»
11:00 Т/с «Якось у казцi»
12:00, 17:00 Т/с «Рання
пташка»
13:00, 14:00, 20:00
Одного разу пiд
Полтавою
13:30, 14:30 Танька i
Володька
15:00 Панянка-селянка
18:00 4 весiлля
22:00 Сiмейка У
23:00 Одного разу в Одесi
СТБ
07:50 Мiстичнi iсторiї з П.
Костiциним
09:45 МайстерШеф
13:05 Хата на тата
17:30, 22:00 ВiкнаНовини
18:00 Слiдство ведуть
екстрасенси
20:00, 21:00 Т/с «Як довго
я на тебе чекала»
22:50, 23:50 Т/с «Любити
й вiрити»

НТН
08:30 Ранковий «Свiдок»
09:00 Х/ф «Небезпечнi
друзi»
10:55 Т/с «Коломбо»
12:30, 16:30, 19:00, 23:15
«Свiдок»
12:50 «Свiдок. Агенти»
13:25, 20:10 Т/с
«Альпiйський патруль»
15:25, 16:50, 22:10, 23:45
Т/с «Фалько»
17:50 «Легенди карного
розшуку»
19:30 «Будьте здоровi»
НОВИЙ КАНАЛ
07:30 М/с «Том i Джеррi
шоу»
09:05 Т/с «Мерлiн»
12:30 Т/с «Загубленi»
15:10 Х/ф «Черговий
тато: Лiтнiй табiр»
17:00, 19:00 Заробiтчани
21:00 Аферисти в
мережах
21:50 Екси
23:50 Х/ф «Каблучка
Намейса»

08:30, 14:00 Правда
життя
09:30, 17:05 Шалена
подорож
10:15 Дикi i озброєні
11:10 Скептик
12:10 Україна: забута
iсторiя
13:00, 19:40 Речовий
доказ
15:15, 23:20 Шпигунство
та змови
16:10, 21:45 Полювання
на рибу-монстра
17:55 Дикi i озброєнi
18:45, 20:50 Битва
цивiлiзацiй
22:35 Невiдома Пiвденна
Америка

МЕГА
6:00 Бандитський Київ

ТРК « КИїВ»
8:00 «Поради лiкаря»
08:50, 20:20 «Ситуацiя»
09:00, 11:00, 13:00, 15:00,
17:00, 19:00, 21:00, 23:00
«Столичнi телевiзiйнi
новини»
09:15 «Ранок у
мегаполiсi»
11:10, 21:25 «Авiаносцi»
12:00, 13:10, 17:10, 19:20
«КИЇВ LIVE»

екстрасенси
20:00, 20:55 Т/с «Як довго
я на тебе чекала»
22:50, 23:50 Т/с «Любити
й вiрити»

21:00 Аферисти в
мережах
22:00 Любов на
виживання
23:50 Х/ф «Отже, вiйна»

НТН
6:30 Х/ф «Циганка Аза»
08:30 Ранковий «Свiдок»
09:00 Х/ф «Торпедоносцi»
10:55 Т/с «Коломбо»
12:30, 16:30, 19:00, 23:15
«Свiдок»
12:50 «Будьте здоровi»
13:25, 20:10 Т/с
«Альпiйський патруль»
15:25, 16:50, 22:10, 23:45
Т/с «Фалько»
17:50 «Легенди карного
розшуку»
19:30 «Вартiсть життя»
00:50 Т/с «Швидка»

МЕГА
6:00 Бандитська Одеса
08:30, 14:00 Правда
життя
09:30, 17:05 Шалена
подорож
10:15, 17:55 Дикi i
озброєнi
11:10 Скептик
12:10 Україна: забута
iсторiя
13:00, 19:40 Речовий
доказ
15:15, 23:20 Шпигунство
та змови
16:10, 21:45 Полювання
на рибу-монстра
18:45, 20:50 Битва
цивiлiзацiй
22:35 Невiдома Пiвденна
Америка

15:15 «Депутатська
приймальня»
16:10, 23:45 «Бойовий
план»
20:30 «Київськi iсторiї»
22:30 «На часi»
22:55 «Українська
Нацiональна Лотерея»
23:20 «Київ музика»
K1
07:45 М/с «Гарфiлд Шоу»
08:10 «Ух ти show»
08:50 Т/с «Мисливцi за
релiквiями»
10:40 Х/ф «Мисливцi»
12:20 «Бєдняков+1»
13:10 «Вiрю не Вiрю»
15:00 «Орел i Решка.
Шопiнг»
15:50, 23:00 «Орел i
Решка. Морський сезон»
16:50, 22:00
«Орел i Решка.
Перезавантаження-3»
17:50 Т/с «Доктор Хаус»
00:00 «Орел i Решка.
Незвiдана Європа»
ІНТЕР
7:00, 08:00, 09:00, 17:40
Новини

07:10, 08:10 «Ранок з
Iнтером»
09:20 Х/ф «Дикун»
11:25, 12:25 Х/ф
«Фанфан-Тюльпан»
12:00 «Новини»
13:45 «Правила
виживання»
14:50, 15:50, 16:45
«Речдок»
18:00, 19:00 Ток-шоу
«Стосується кожного»
20:00 «Подробицi»
21:00 «Речдок.
Особливий випадок. Чуже
багатство»
22:10 «Слiдство вели... з
Л. Каневським»
23:55 Т/с «Рiдка група
кровi»
ICTV
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:20 Надзвичайнi
новини
10:10 Багач-Бiдняк
11:15, 13:20 Х/ф «Цунамi.
Удар iз глибини»
12:45, 15:45 Факти. День
15:05, 16:20, 21:25, 22:35
Т/с «Пес»
17:45 Т/с «Фантом»

18:45, 21:00 Факти. Вечiр
20:15 Громадянська
оборона
23:30 Х/ф «13-й район»
5 КАНАЛ
06:20, 10:10 Машина часу
07:00, 09:00, 10:00, 11:00,
12:00, 13:00, 14:00, 15:00,
16:00, 18:00, 19:00, 21:00,
23:00, 00:00 Час новин
07:15, 08:10, 21:25
Актуально: Економiка.
Полiтика. Соцiум
07:45 Будiвельний
стандарт
08:00, 17:00 Час новин.
Київ
09:20, 17:45 Час громади
11:10, 14:10, 20:20
Дзеркало iсторiї
12:30 Брифiнг речника
Мiнiстерства оборони
13:05 БлогПост
15:30, 16:10
Iнформацiйний день
17:10, 18:20, 19:25
Iнформацiйний вечiр
22:00 Лiнiйка
документальних
проектiв
23:10 «За Чай.com»

СЕ Р Е ДА, 3 КВІ Т НЯ 2 019 Р ОК У
КАНАЛ 1+1
07:00, 08:00, 09:00, 12:00,
16:45, 19:30, 00:00 ТСН
09:30 «Одруження
наослiп»
11:20, 12:20 «Мiняю
жiнку»
13:30 «Сiмейнi
мелодрами»
14:30 Т/с «Величне
столiття. Роксолана»
17:10 Т/с «Моє чуже
життя»
19:20 «Секретнi
матерiали 2019»
20:45, 21:15, 21:45, 22:15
Т/с «Кухня»
22:45, 00:05 «Свiт
навиворiт - 10: Бразилiя»
2+2
6:00 Мультфiльми
08:00, 21:35, 23:05 Т/с
«Кiстки-9»
08:50 Т/с «Ласко-кулак
Бога»
09:35, 18:15 «Спецкор»
10:15 «ДжеДАI»
10:50 «Решала»
11:45, 17:15 «Загублений
свiт»

13:35 «Помста природи»
15:30 Х/ф «Клин клином»
18:30 23 тур ЧУ з футболу
«Динамо» - «Зоря»
20:30 Т/с «Звонарь»
00:45 Т/с «Вуличне
правосуддя-2»
UΛ:ПЕРШИЙ
06:35, 07:05, 08:05, 09:05
Доброго ранку, Країно!
09:30 Т/с «Галерея
Вельвет»
12:25 Д/с «Кухня По»
13:15 РадiоДень
13:45 Д/с «Свiт дикої
природи»
14:30 52 вiкенди
15:15 Т/с «Iспанська
легенда»
16:40 Плiч-о-плiч
16:55 Сильна доля
18:25 Тема дня
19:25 Своя земля
19:55 Д/с «Особливий
загiн»
21:45 Разом
22:20 Схеми. Корупцiя в
деталях
00:00 Телепродаж Тюсо

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
16:00 Iсторiя одного
злочину
18:00 Т/с «Таємницi»
19:50 Ток-шоу «Говорить
Україна»
00:25 Т/с «CSI. Мiсце
злочину»
ПРЯМИЙ
07:00, 08:00, 09:00, 10:00,
11:00, 12:00, 13:00, 14:00,
15:00, 16:00, 18:00, 19:45
« Репортер». Новини
09:15, 10:15, 11:15 «Ми
всi...»
12:10, 13:10, 14:10, 15:10,
16:10 «Кримiнал»
12:20, 13:20, 14:20, 15:20
«Деталi»
16:20 «Вибори - 2019»
17:00 Ток-шоу «Ситуацiя»
18:10 «Ехо України»
20:00 Ток-шоу «Прямий

ефiр»
22:00 «Пiдсумки»
ТЕТ
6:00 ТЕТ Мультиранок
09:45 Х/ф «Соляна
принцеса»
11:00 Т/с «Якось у казцi»
12:00, 17:00 Т/с «Рання
пташка»
13:00, 14:00, 20:00
Одного разу пiд
Полтавою
13:30, 14:30 Танька i
Володька
15:00 Панянка-селянка
18:00 4 весiлля
22:00 Сiмейка У
23:00 Одного разу в Одесi
00:00 ЛавЛавСar
СТБ
07:15 Моя правда.
В’ячеслав Невинний
08:10 Мiстичнi iсторiї з П.
Костiциним
10:05 МайстерШеф
12:50 Хата на тата
17:30, 22:00 ВiкнаНовини
18:00 Слiдство ведуть

НОВИЙ КАНАЛ
07:30 М/с «Том i Джеррi
шоу»
09:05 Т/с «Мерлiн»
12:30 Т/с «Загубленi»
15:10 Х/ф «То що,
приїхали»
17:00 Хто зверху?

ТРК « КИїВ»
8:00 « Школа права»
08:50, 20:50 « Ситуацiя»

09:00, 11:00, 13:00, 15:00,
17:00, 19:00, 21:00, 23:00
«СТН»
09:15 «Ранок у
мегаполiсi»
11:10 «Авiаносцi»
12:00, 13:10, 17:10, 19:20,
21:25 «КИЇВ LIVE»
15:15 «Депутатська
приймальня»
16:10, 23:45 «Бойовий
план»
22:55 «Українська
Нацiональна Лотерея»
K1
07:45 М/с «Гарфiлд Шоу»
08:00 «Ух ти show»
08:35 Т/с «Мисливцi за
релiквiями»
10:10 Х/ф «Одержимiсть»
12:20 «Бєдняков+1»
13:10 «Вiрю не Вiрю»
15:00 «Орел i Решка.
Шопiнг»
15:50, 23:00 «Орел i
Решка. Морський сезон»
16:50, 22:00
«Орел i Решка.
Перезавантаження-3»
17:50 Т/с «Доктор Хаус»

00:00 «Орел i Решка.
Незвiдана Європа»
ІНТЕР
07:10, 08:10 «Ранок з
Iнтером»
09:20 Х/ф «Шок»
11:15, 12:25 Х/ф «Красуня
та чудовисько»
13:45 «Правила
виживання»
14:50, 15:50, 16:45
«Речдок»
18:00, 19:00 Ток-шоу
«Стосується кожного»
20:00 «Подробицi»
21:00 «Речдок.
Особливий випадок. Чуже
багатство»
22:10 «Слiдство вели... з
Л. Каневським»
23:55 Т/с «Рiдка група
кровi»
ICTV
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:20 Надзвичайнi
новини
10:10, 13:20
Громадянська оборона
12:45, 15:45 Факти. День

13:35 Х/ф «13-й район»
15:10, 16:20, 21:25, 22:35
Т/с «Пес»
17:45 Т/с «Фантом»
18:45, 21:00 Факти. Вечiр
20:15 Секретний фронт
23:30 Х/ф «13-й район 2:
Цеглянi маєтки»
5 КАНАЛ
06:45, 08:00, 17:00 Час
новин. Київ
07:00, 09:00, 10:00, 11:00,
12:00, 13:00, 14:00, 15:00,
16:00, 18:00, 19:00, 21:00,
23:00, 00:00 Час новин
07:10, 08:10, 21:25
Актуально: Економiка.
Полiтика. Соцiум
08:20 Полiгон
09:25, 17:45 Час громади
11:10, 14:10, 20:20
Дзеркало iсторiї
12:30 Брифiнг речника
Мiнiстерства оборони
13:10 ТОМОС
15:30, 16:10
Iнформацiйний день
17:10, 18:20, 19:25
Iнформацiйний вечiр
22:00 БлогПост

Ч Е ТВ Е Р , 4 КВІ Т НЯ 2 019 Р ОК У
КАНАЛ 1+1
07:00, 08:00, 09:00, 12:00,
16:45, 19:30 ТСН: «ТСН»
09:30 «Одруження
наослiп»
11:20, 12:20 «Мiняю
жiнку»
13:30 «Сiмейнi
мелодрами»
14:30 Т/с «Величне
столiття. Роксолана»
17:10 Т/с «Моє чуже
життя»
19:20 «Секретнi
матерiали 2019»
20:40 «Чистоnews 2019»
20:45, 21:15, 21:45, 22:15
Т/с «Кухня»
22:30 «Право на владу
2019»
2+2
08:00, 21:25, 22:55 Т/с
«Кiстки-9»
08:50 Т/с «Ласко-кулак
Бога»
09:45, 18:15 «Спецкор»
10:00 «ДжеДАI-2018»
11:00 «Решала»
11:55, 17:20 «Загублений
свiт»
13:40 «Облом.UA.»

15:45 Х/ф «Ласкаво
просимо в джунглi»
18:50 «ДжеДАI»
19:25, 20:25 Т/с
«Звонарь»
00:35 Т/с «Вуличне
правосуддя-2»
UΛ:ПЕРШИЙ
06:35, 07:05, 08:05, 09:05
Доброго ранку, Країно!
09:30 Т/с «Галерея
Вельвет»
10:55 Т/с «Таємницi
Борго Ларiчi»
11:50 Д/с «Кухня По»
13:15, 14:30 РадiоДень
13:45 Д/с «Свiт дикої
природи»
15:15 Т/с «Римська
iмперiя»
16:40 Плiч-о-плiч
16:55 Марiя Бурмака
«Нове та улюблене»
19:25 #ВУкраїнi
19:55 Д/с «Особливий
загiн»
21:45 Схеми. Корупцiя в
деталях
22:20 Д/с «Життя з
левами»
22:50 Нашi грошi

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
16:00 Iсторiя одного
злочину
18:00 Т/с «Таємницi»
19:50 Ток-шоу «Говорить
Україна»
00:25 Т/с «CSI. Мiсце
злочину»
ПРЯМИЙ
07:00, 08:00, 09:00, 10:00,
11:00, 12:00, 13:00, 14:00,
15:00, 16:00, 18:00, 19:45
«Репортер». Новини
09:15, 10:15, 11:15 «Ми
всi...»
12:10, 13:10, 14:10, 15:10,
16:10 «Кримiнал»
12:20, 13:20, 14:20, 15:20
«Деталi»
16:20 «Вибори - 2019»
17:00 Ток-шоу «Ситуацiя»
18:10 «Ехо України»
20:00 Ток-шоу «Прямий

ефiр»
22:00 «Пiдсумки»
23:30 «МЕМ»
ТЕТ
6:00 ТЕТ Мультиранок
10:15 Х/ф «Мавп’ячi
витiвки»
12:00, 17:00 Т/с «Рання
пташка»
13:00, 14:00, 20:00
Одного разу пiд
Полтавою
13:30, 14:30 Танька i
Володька
15:00 Панянка-селянка
18:00 4 весiлля
22:00 Сiмейка У
23:00 Одного разу в Одесi
00:00 ЛавЛавСar
СТБ
07:05 Моя правда.
Реiнкарнацiя. Наталiя
Андрейченко
08:00 Мiстичнi iсторiї з П.
Костiциним
09:55 МайстерШеф
12:20 Хата на тата
17:30, 22:00 ВiкнаНовини
18:00, 19:00 Слiдство

ведуть екстрасенси
20:00, 20:55 Т/с «Як довго
я на тебе чекала»
22:50 Х/ф «Рiк Золотої
Рибки»
НТН
6:35 Х/ф «Нiагара»
08:30 Ранковий «Свiдок»
09:00 Х/ф «Постарайся
залишитися живим»
10:25 Т/с «Коломбо»
12:30, 16:30, 19:00, 23:15
«Свiдок»
12:50 «Вартiсть життя»
13:25, 20:10 Т/с
«Альпiйський патруль»
15:25, 16:50, 22:10, 23:45
Т/с «Фалько»
17:50 «Легенди карного
розшуку»
19:30 «Правда життя»
00:50 Т/с «Швидка»
НОВИЙ КАНАЛ
07:30 М/с «Том i Джеррi
шоу»
08:50 Т/с «Мерлiн»
12:30 Т/с «Загубленi»
15:00 Хто зверху?
21:00 Аферисти в
мережах

22:00 Хто проти
блондинок
МЕГА
07:50, 14:00 Правда
життя
09:30, 17:05 Шалена
подорож
10:15, 17:55 Дикi i
озброєнi
11:10 Скептик
12:10 Україна: забута
iсторiя
13:00, 19:40 Речовий
доказ
15:15, 23:20 Шпигунство
та змови
16:10, 21:45 Полювання
на рибу-монстра
18:45, 20:50 Битва
цивiлiзацiй
22:35 Невiдома Австралiя
ТРК « КИїВ»
8:00 «Поради лiкаря»
08:50, 20:20 «Ситуацiя»
09:00, 11:00, 13:00, 15:00,
17:00, 19:00, 21:00, 23:00
«СТН новини»
09:15 «Ранок у
мегаполiсi»
11:10 «Вiдсутнiсть

доказiв»
12:00, 13:10, 17:10, 19:20
«КИЇВ LIVE»
15:15 «Депутатська
приймальня»
16:10, 23:45 «Гарячi
точки»
20:30 «Прогулянки
мiстом»
21:25 «Авiаносцi»
22:30 «На часi»
22:55 «Українська
Нацiональна Лотерея»
23:20 «Київ музика»
K1
07:45 М/с «Гарфiлд Шоу»
08:10 «Ух ти show»
09:00 Т/с «Мисливцi за
релiквiями»
10:40 Х/ф «Свiдок на
весiллi»
12:20 «Бєдняков+1»
13:10 «Вiрю не Вiрю»
15:00 «Орел i Решка.
Шопiнг»
15:50, 23:00 «Орел i
Решка. Морський сезон»
16:50, 22:00
«Орел i Решка.
Перезавантаження-3»
17:50 Т/с «Доктор Хаус»

00:00 «Орел i Решка.
Незвiдана Європа»
ІНТЕР
07:10, 08:10 «Ранок з
Iнтером»
09:20 Х/ф «Манiя
величностi»
11:30, 12:25 Х/ф «Вiслюча
шкiра»
13:45 «Правила
виживання»
14:50, 15:50, 16:45
«Речдок»
18:00, 19:00 «Стосується
кожного»
20:00 «Подробицi»
21:00 «Речдок.
Особливий випадок. Чуже
багатство»
22:10 «Слiдство вели... з
Л. Каневським»
23:55 Т/с «Рiдка група
кровi»
ICTV
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:20 Надзвичайнi
новини
10:10, 13:20 Секретний
фронт
12:45, 15:45 Факти. День

13:30 Х/ф «13-й район 2:
Цеглянi маєтки»
15:05, 16:20, 21:25, 22:30
Т/с «Пес»
17:45 Т/с «Фантом»
18:45, 21:05 Факти. Вечiр
20:20 Антизомбi
23:30 Х/ф «Миротворець»
5 КАНАЛ
07:00, 09:00, 10:00, 11:00,
12:00, 13:00, 14:00, 15:00,
16:00, 18:00, 19:00, 21:00,
23:00, 00:00 Час новин
07:10, 08:10, 21:25
Актуально: Економiка.
Полiтика. Соцiум
07:30, 08:30, 10:10
Машина часу
09:20, 17:45 Час громади
11:10, 14:10, 20:20
Дзеркало iсторiї
12:30 Брифiнг речника
Мiнiстерства оборони
13:05 ТОМОС
15:30, 16:10
Iнформацiйний день
17:10, 18:20, 19:25
Iнформацiйний вечiр
22:00 Лiнiйка
документальних проектiв
23:10 « За Чай.com»
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П ’Я Т Н ИЦ Я, 5 К ВІ Т НЯ 2 019 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 «Одруження
наослiп»
11:20, 12:20 «Мiняю
жiнку»
13:30 «Сiмейнi
мелодрами»
14:30 Т/с «Величне
столiття. Роксолана»
17:10 Т/с «Моє чуже
життя»
19:20 «Секретнi
матерiали 2019»
20:25 «Чистоnews 2019»
20:35 «Лiга смiху 2019»
22:40 «#Гуднайт_клаб»
23:20 «Лiга смiху 2018»
2+2
6:00 Мультфiльми
08:00 Т/с «Кiстки-9»
08:50 Т/с «Ласко-кулак
Бога»
09:35, 18:15 «Спецкор»
10:15, 18:50 «ДжеДАI»
10:50 «Решала»
11:45, 17:15 «Загублений
свiт»

13:30 Вiдеобiмба
15:50 Х/ф «Морський
пiхотинець-3»
19:25 Х/ф «В тилу ворога:
вiсь зла»
21:15 Х/ф «В тилу ворога:
Колумбiя»
23:00 Х/ф «Хижак»
UΛ:ПЕРШИЙ
6:30, 07:00, 08:00, 09:00,
09:25, 13:00, 15:00, 18:00,
21:00, 23:30 Новини
06:35, 07:05, 08:05, 09:05
Доброго ранку, Країно!
09:30 Т/с «Таємницi
Борго Ларiчi»
11:20 Д/с «Кухня По»
13:15, 14:30 РадiоДень
13:45 Д/с «Свiт дикої
природи»
15:15 Т/с «Римська
iмперiя»
16:40 Плiч-о-плiч
16:55 Д/с «Браво, шеф!»
18:25 Тема дня
19:25 Перший на селi
19:55 Д/с «Особливий
загiн»
22:00 Перша шпальта
22:25 Д/с «Життя з
левами»

23:00 #ВУкраїнi
00:00 Телепродаж Тюсо
ТРК « УКРАїНА»
7:00, 08:00, 09:00, 15:00,
19:00, 23:00 Сьогоднi
07:10, 08:15 Т/с «Серце
матерi»
09:30 Зiрковий шлях
11:00 Реальна мiстика
13:00, 15:30 Т/с «Iз
минулого з любов’ю»
18:00 Т/с «Таємницi»
19:50 Ток-шоу «Говорить
Україна»
21:00 Головна тема.
Вибiр
23:20 Слiдами
00:00 Х/ф «Нульовий
цикл»
ПРЯМИЙ
6:00, 07:15, 08:15 «Новий
день»
07:00, 08:00, 09:00, 10:00,
11:00, 12:00, 13:00, 14:00,
15:00, 16:00 «Репортер»
. Новини
09:15, 10:15, 11:15 «Ми
всi...»
12:10, 13:10, 14:10, 15:10,
16:10 «Кримiнал»

12:20, 13:20, 14:20, 15:20
«Деталi»
16:20 «Вибори - 2019»
17:00 Ток-шоу «Ситуацiя»
19:00 Ток-шоу «Ехо
України»
22:30 «Поярков. NEWS»
ТЕТ
6:00 ТЕТ Мультиранок
10:15 Х/ф «Красуня й
чудовисько»
12:00, 17:00 Т/с «Рання
пташка»
13:00, 14:00, 20:00
Одного разу пiд
Полтавою
13:30, 14:30 Танька i
Володька
15:00 Х/ф «Фантастична
четвiрка (2015)»
18:00 4 весiлля
21:00 Х/ф «Озброєнi i
небезпечнi»
23:00 Х/ф «Вiрус кохання»
СТБ
0:00 Холостяк
12:50 Х/ф «Мачуха»
15:15 Х/ф «У лiжку з
ворогом»
17:30, 22:00 Вiкна-

Новини
18:00 Хата на тата.
20:00, 22:50 Холостяк
00:00 Холостяк. Як вийти
замiж
НТН
7:05 Х/ф «Нi пуху, нi пера»
08:30 Ранковий «Свiдок»
09:00 Х/ф «Дурнi
помирають по п’ятницях»
10:55 Т/с «Коломбо»
12:30, 16:30, 19:00, 23:15
«Свiдок»
12:50 «Правда життя»
13:25, 20:10 Т/с
«Альпiйський патруль»
15:25, 16:50, 22:10, 23:45
Т/с «Фалько»
17:50 «Легенди карного
розшуку»
19:30 «Таємницi свiту»
00:50 Х/ф «Гладiатор за
наймом»
НОВИЙ КАНАЛ
7:40 Т/с «Мiстер Хутен i
ледi Олександра»
15:10 Хто зверху?
19:00 Iмпрув шоу
21:00 Аферисти в
мережах

22:10 Х/ф «Пограбування
по-iталiйськи»
00:20 Х/ф «Iдальго»
МЕГА
6:00 Бандитська Одеса
08:30, 14:00 Правда
життя
09:30, 00:15 Шалена
подорож
10:15, 18:00 Дикi i
озброєнi
11:10 Скептик
12:10 Україна: забута
iсторiя
13:00, 19:40 Речовий
доказ
15:15, 23:20 Шпигунство
та змови
16:10, 21:45 Полювання
на рибу-монстра
17:05 Невiдома Пiвденна
Америка
18:50, 20:50 Битва
цивiлiзацiй
22:35 Невiдома Австралiя
ТРК « КИїВ»
8:00 «Школа права»
08:50, 20:20 «Ситуацiя»
09:00, 11:00, 13:00, 15:00,
17:00, 19:00, 21:00, 23:00

«СТН»
09:15 «Ранок у
мегаполiсi»
11:10 «Авiаносцi»
12:00, 13:10, 17:10, 19:20
«КИЇВ LIVE»
15:15 «Депутатська
приймальня»
16:10, 23:45 «Гарячi
точки»
20:30 «Якiсне життя»
21:25 «КИЇВ LIVE.
Пiдсумки»
22:55 «Українська
Нацiональна Лотерея»
23:20 «Київ музика»
K1
6:30 «TOP SHOP»
07:45 М/с «Гарфiлд Шоу»
08:10 «Ух ти show»
08:50 Т/с «Мисливцi за
релiквiями»
10:40 Х/ф «Кохання не за
розмiром»
12:20 «Бєдняков+1»
13:10 «Вiрю не Вiрю»
15:00 «Орел i Решка.
Шопiнг»
15:50, 23:00 «Орел i
Решка. Морський сезон»
16:50, 22:00

«Орел i Решка.
Перезавантаження-3»
17:50 Т/с «Доктор Хаус»
00:00 «Орел i Решка.
Незвiдана Європа»
ІНТЕР
07:10, 08:10 «Ранок з
Iнтером»
09:20 Х/ф «Авантюристи»
11:20, 12:25 Х/ф
«Зачароване кохання»
13:45 «Правила
виживання»
14:50, 15:50, 16:45, 00:00
«Речдок»
18:00 Ток-шоу
«Стосується кожного»
20:00 «Подробицi тижня»
21:00 Ток-шоу
«Подробицi вибору»
22:15 «Слiдство вели... з
Л. Каневським»
ICTV
6:30 Ранок у великому
мiстi
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:25 Надзвичайнi
новини
10:10 Антизомбi
11:00, 13:20, 22:45 Скетч-

шоу «На трьох»
12:45, 15:45 Факти. День
15:05, 16:20, 17:40 Т/с
«Пес»
18:45 Факти. Вечiр
20:10, 21:30 Дизель-шоу
5 КАНАЛ
07:00, 09:00, 10:00, 11:00,
12:00, 13:00, 14:00, 15:00,
16:00, 18:00, 19:00, 21:00,
00:00 Час новин
07:10, 08:15, 21:25
Актуально: Економiка.
Полiтика. Соцiум
07:30, 08:30, 10:10
Машина часу
08:00, 17:00 Час новин.
Київ
09:25, 16:45 Час громади
11:10, 14:10, 20:20
Дзеркало iсторiї
12:30 Брифiнг речника
Мiнiстерства оборони
13:05 БлогПост
15:30, 16:10
Iнформацiйний день
18:15 ТОМОС
19:25 Iнформацiйний
вечiр
22:00 БлогПост HATE
FRIDAY NIGHT

С УБОТ А , 6 КВІ Т НЯ 2019 Р ОК У
КАНАЛ 1+1
6:00, 23:40 «Свiтське
життя. 2019»
06:45 «Грошi 2019»
08:00 «Снiданок.
Вихiдний»
10:00, 11:10 «Свiт
навиворiт - 6»
13:00, 14:15, 15:25 «Свiт
навиворiт - 5»
16:30, 21:40 «Вечiрнiй
квартал»
18:30 «Розсмiши комiка.
Дiти»
19:30 ТСН: «Телевiзiйна
служба новин»
20:15 «Чистоnews 2019»
20:25 «Українськi сенсацiї
2019»
2+2
6:00 Мультфiльми
08:00 «102. Полiцiя»
08:50 ДжеДАI. Дайджест
2017
09:45 «Загублений свiт»
13:35 Х/ф «Морський
пiхотинець-2»
15:10 Т/с «Ласко-кулак
Бога»
16:55 Х/ф «В тилу ворога:

Колумбiя»
18:40 Х/ф «Команда вiсiм:
У тилу ворога»
20:20 Х/ф «Джон Вiк»
22:10 Х/ф «Хижак-2»
UΛ:ПЕРШИЙ
6:00 М/с « Ведмедiсусiди»
06:30, 07:10, 08:10, 09:10
Доброго ранку, Країно!
07:00, 08:00, 09:00, 21:00,
23:30 Новини
10:40 Хто в домi хазяїн?
11:05 Д/с « Погляд
зсередини»
13:05 Х/ф « Грозовий
перевал»
14:25 Д/с «Мальовничi
села»
15:00 По обiдi шоу
17:00 Д/с «Особливий
загiн»
18:00 Т/с «Римська
iмперiя»
19:30 Д/с «Мегаполiси»
19:55 Д/с «Дивовижнi
мiста свiту»
21:25 Розсекречена
iсторiя
22:25 Д/с «Подорож

вiдкритим космосом»
00:00 Телепродаж Тюсо
ТРК « УКРАїНА»
7:00, 15:00, 19:00
Сьогоднi
07:30, 15:20 Т/с «Серце
матерi»
16:00, 20:00 Т/с «Не смiй
менi казати «Прощавай!»
21:00 Шоу «Дивовижнi
люди»
23:00 Т/с «Мiй»
ПРЯМИЙ
0:00, 11:00, 12:00, 13:00,
14:00, 15:00, 16:00 «
Репортер». Новини
10:15 Ток-шоу «18 мiнус»
11:15 Ток-шоу
«Споживач»
12:15, 13:15, 14:15, 15:15,
16:15 Марафон «Вибори
- 2019»
17:00 Урочиста церемонiя
вручення премiї «Людина
року-2018» (ч.1)
18:00, 19:00, 20:00 Токшоу «Вибори - 2019»
21:00 «Закрита
зона» (Журналiстськi

розслiдування)
22:00 Ток-шоу «THE
WEEK»
23:00 «ВАТА-шоу»
ТЕТ
6:00 ТЕТ Мультиранок
11:00 М/ф «Дiномама»
12:35 Х/ф «Мавп’ячi
витiвки»
14:15 4 весiлля
17:15 М/ф «Лiно»
19:00 Одного разу пiд
Полтавою
22:30 Танька i Володька
00:30 Панянка-селянка
СТБ
7:25 Страва честi
08:25 Т/с «Як довго я на
тебе чекала»
16:15, 22:55 Хата на тата.
19:00 МастерШеф.
Професiонали.
НТН
7:25 Х/ф «Зникнення»
09:20 Х/ф «Золота мiна»
12:00 Т/с « Пуаро Агати
Крiстi»
15:30 «Таємницi

кримiнального свiту»
17:10 «Самооборона»
18:05 «Крутi 90-тi»
19:00 «Свiдок»
19:30 Х/ф «Суєта суєт»
21:15 Х/ф Багровi рiки»
23:20 Х/ф «Нiндзя - 2»
НОВИЙ КАНАЛ
6:00, 08:00 Kids Time
06:05 М/с «Майлз iз
майбутнього»
07:30 М/с «Том i Джеррi
шоу»
08:05 Таємний агент
09:10, 11:10 Подiум
13:00 Iмпрув шоу
15:00 Хто зверху?
17:00 М/ф «Альоша
Попович i Тугарин змiй»
18:30 Х/ф «Персi Джексон
i викрадач блискавок»
21:00 Х/ф «Персi
Джексон: Море
чудовиськ»
23:00 Х/ф «Сонна
лощина»
МЕГА
6:00 Бандитський Київ
08:00 Мiстична Україна

08:45, 18:35 Брама часу
10:20 Шпигунство та
змови
12:10 Китайськi
першопрохiдцi
14:10 Справжня iсторiя
золота
15:05 Шалена подорож
15:50 Невiдома Пiвденна
Америка
16:50 Невiдома Австралiя
17:45 Полювання на
рибу-монстра
21:00 Британiя: мiфи та
легенди
21:55 Втрачена фреска
да Вiнчi
22:50 Куля для Кеннедi
23:40 Битва цивiлiзацiй
ТРК « КИїВ»
8:00 «Дика прогулянка»
08:30, 07:00 « Сiм’я + 1»
09:00, 11:00, 13:00, 15:00,
17:00, 21:00, 23:15 «СТН»
09:15, 11:10 «Ранок у
мегаполiсi»
12:00 «Якiсне життя»
12:30 «Зiрковий смак»
13:10 «GOROD « S»
15:10 «Концерт М.

Поплавського «Юний
орел»
17:10 «Друга свiтова:
мисливцi за скарбами»
18:00 Х/ф «Сезон дощiв»
21:25 Х/ф «Двiйник»
23:10 «Українська
Нацiональна Лотерея»
23:35 «Київ музика»
00:00 «КИЇВ LIVE.
Пiдсумки»
K1
6:30 «TOP SHOP»
07:45 М/с «Гарфiлд Шоу»
08:10 «Дай Лапу»
09:00 «Ух ти show»
10:00 М/с «Земля до
початку часiв»
11:20 М/ф «Альфа i
Омега. Зубата братва»
13:00 Х/ф «Кохання не за
розмiром»
14:45 «Орел i Решка.
Перезавантаження.
Америка»
22:00 «Орел i Решка. Рай
та пекло»
00:00 Х/ф «Жiнка в
чорному»

ІНТЕР
7:00 «Чекай на мене.
Україна»
08:50 «Слово
Предстоятеля»
09:00 «Шiсть соток»
10:00 «Готуємо разом.
Випiчка»
11:00 Х/ф «Розмах крил»
12:45 Х/ф «Екiпаж»
15:45 Т/с «Прекрасна
Ранi»
20:00 «Подробицi»
20:30 «Крутiше всiх.
Новий сезон»
22:20 «Бенефiс Iринi
Аллегрової»
ICTV
6:25 Бiльше нiж правда
08:00 Я зняв!
09:50 Дизель-шоу
11:05, 11:55 Особливостi
нацiональної роботи
12:45 Факти. День
13:00 Скетч-шоу «На
трьох»
13:20 Т/с «Пес»
16:15 Х/ф «Мiцний
горiшок»
18:45 Факти. Вечiр

19:10 Х/ф «Мiцний
горiшок 2»
21:25 Х/ф «Мiцний
горiшок 3: Помирати з
пiснею»
23:55 Х/ф «Швидше кулi»
5 КАНАЛ
07:00, 08:00, 09:00, 10:00,
11:00, 12:00, 13:00, 14:00,
15:00, 16:00, 17:00, 18:00,
19:00, 21:00, 00:00 Час
новин
07:20 Дзеркало iсторiї
07:45, 08:50, 21:55
Актуально: Економiка.
Полiтика. Соцiум
10:10 Майстри ремонту
11:30 Феєрiя мандрiв
12:30 Брифiнг речника
Мiнiстерства оборони
14:10, 15:20, 16:10
Iнформацiйний день
17:15 Стоп корупцiї!
18:15 Про вiйсько
19:25 Особливий погляд
20:00 Рандеву
21:30 Вiкно в Америку
22:00 Док. Фiльм
23:15 ТОМОС

Н ЕДIЛЯ , 7 КВІ Т НЯ 2019 Р ОК У
КАНАЛ 1+1
6:00 ТСН
06:35 Мультфiльм
06:45 «Українськi сенсацiї
2019»
08:00 «Снiданок.
Вихiдний»
09:00 «Лото-забава»
09:45 «Свiт навиворiт 10: Бразилiя»
11:00 Т/с «Кухня»
19:30 «ТСН-Тиждень»
21:00 «Голос країни 9»
00:15 «Лiга смiху 2019»
2+2
6:00 Мультфiльми
07:55 «Зловмисники»
11:05, 00:00 «Шаленi
перегони»
13:50 Х/ф «Мiсiя на Марс»
15:50 Т/с «Ласко-кулак
Бога»
17:30 Х/ф «В тилу ворога:
вiсь зла»
19:15 Х/ф «Атака на
королеву»
21:00 Х/ф «Охоронець»
23:00 « ПРОФУТБОЛ»
UΛ:ПЕРШИЙ

6:30, 07:10, 08:10, 09:10
Доброго ранку, Країно!
07:00, 08:00, 09:00, 21:00,
23:30 Новини
09:40 Х/ф «Веронiка»
11:15 Д/с «Супер Чуття»
12:00 Д/с «Кухня По»
13:05 Д/с «Неповторна
природа»
14:20 Перший на селi
16:00 Країна на смак
17:00 Д/с «Особливий
загiн»
18:00 Т/с «Римська
iмперiя»
19:30 Д/с «Мегаполiси»
19:55 Д/с «Дивовижнi
мiста свiту»
21:25 #@)?$0 з Майклом
Щуром
21:55 Д/с «Подорож
вiдкритим космосом»
23:00 Д/с «Мальовничi
села»
00:00 Телепродаж Тюсо
ТРК « УКРАїНА»
6:30 Сьогоднi
07:30 Зiрковий шлях
09:10 Т/с «Не смiй менi
казати «Прощавай!»

13:10 Т/с «Соломонове
рiшення»
17:00, 21:00 Т/с
«Торкнутися до серця»
19:00 Сьогоднi. Пiдсумки
з О. Панютою
20:00 Головна тема
23:00 Х/ф «Любов для
бiдних»
ПРЯМИЙ
0:00, 11:00, 12:00, 13:00,
14:00, 15:00, 16:00, 20:45
«Репортер». Новини
10:10 Ток-шоу «18 плюс»
11:10 Ток-шоу «Кримiнал»
12:15, 13:15, 14:15, 15:15,
16:15 Марафон «Вибори
- 2019»
17:00 Урочиста церемонiя
вручення премiї «Людина
року-2018» (ч.2)
18:00, 19:00, 20:00 Токшоу «Вибори - 2019»
21:00 Ток-шоу «Пiдсумки
тижня»
23:00 «ВАТА-шоу»
ТЕТ
6:00 ТЕТ Мультиранок
10:45 М/ф «Марко-

Підприємство запрошує на роботу оператора верстатів з ЧПУ — графік позмінний або
повний робочий день поза зміною, з/п 12000
грн, вантажника — 5 днів на тиждень — з/п 7 500
грн, кухаря — 5 днів на тиждень, з/п 7 000 грн,
пакувальників — графік позмінний, з/п 5 000
грн. Довідки за тел: (044)496-28-88

Запрошуємо ПРОДАВЦІВ
у фірмовий магазин
м’ясної продукції
в с. Н. Петрівці, смт Іванків та с. Катюжанка.
Графік роботи: 7\7 або 14\14.
Офіційне оформлення, своєчасна виплата
гідної заробітної плати.

Тел: (067) 230-52-45,
(067) 328-68-97,

Олександра

Макако»
12:15 Х/ф «Красуня й
чудовисько»
14:00 4 весiлля
17:00 Х/ф «Озброєнi i
небезпечнi»
19:00 Одного разу пiд
Полтавою
22:30 Танька i Володька
00:30 Панянка-селянка
СТБ
6:45 Холостяк. Як вийти
замiж
07:45, 09:55 Хата на тата
09:00 Страва честi
15:05 МайстерШеф.
Професiонали
19:00, 19:55 Слiдство
ведуть екстрасенси
21:00 Один за всiх
22:15 Я соромлюсь свого
тiла
НТН
7:25 «Страх у твоєму
домi»
11:00 Х/ф «На Вас чекає
громадянка Никанорова»
12:45 Х/ф «Самотня жiнка
бажає познайомитись»

14:25 Х/ф «Скарби
стародавнього храму»
17:00 Х/ф «Багровi рiки»
19:00 Х/ф «Здрастуй i
прощавай»
20:50 Х/ф «Чужий проти
чужого»
22:45 Х/ф «Контракт»
00:35 Х/ф «Нiндзя - 2»
НОВИЙ КАНАЛ
6:00 Стендап шоу
07:00, 08:00 Kids Time
07:05 М/с «Майлз iз
майбутнього»
08:05 Х/ф «Крихiтка iз
Беверлi-Хiллз»
09:50 Х/ф «Сонна
лощина»
11:50 М/ф «Зубна фея»
13:50 М/ф «Альоша
Попович i Тугарин змiй»
15:20 Х/ф «Персi Джексон
i викрадач блискавок»
18:00 Х/ф «Персi
Джексон: Море
чудовиськ»
20:00 Х/ф «Останнiй
мисливець на вiдьом»
22:00 Х/ф «Мисливцi за
вiдьмами»

00:00 Х/ф «Знайомство зi
спартанцями»
МЕГА
6:00 Бандитська Одеса
08:15 Мiстична Україна
09:05, 18:30 Брама часу
10:45 Великi танковi
битви
12:25 Британiя: мiфи та
легенди
13:20 Втрачена фреска
да Вiнчi
14:15 Куля для Кеннедi
15:05 Шалена подорож
15:50 Невiдома Австралiя
17:40 Полювання на
рибу-монстра
21:00 Справжня iсторiя
золота
21:55 Китайськi
першопрохiдцi
23:50 Битва цивiлiзацiй
ТРК « КИїВ»
8:00 «Київськi iсторiї»
08:30 «Шеф-кухар
країни»
09:00, 11:00 «СТН»
09:15, 11:10 «Ранок у
мегаполiсi»

12:00 Х/ф «Сезон дощiв»
15:00 «Ректор»
15:30 «Творчий вечiр О.
Злотника»
18:55 Х/ф «Ананд»
21:00 «СТН-тижневик»
21:30 «СТН-спорттижневик»
21:50 «Пiд гiлками глоду»
23:40 «Українська
Нацiональна Лотерея»
23:45 «Київ музика»
00:10 Х/ф «Двiйник»
K1
6:30 «TOP SHOP»
07:45 М/с «Гарфiлд Шоу»
08:10 «Ух ти show»
09:45 М/с «Земля до
початку часiв»
10:35 Х/ф «Космiчнi
воїни»
12:15 Х/ф «Свiдок на
весiллi»
14:10 «Орел i Решка.
Навколо свiту»
22:00 «Орел i Решка. Рай
та пекло»
ІНТЕР
6:10 Х/ф «Формула

09.04.2019 р. о 10:00 буде проводитися встановлення (відновлення) та погодження меж земельних ділянок у натурі (на
місцевості) гр. Москаленка А.С. за адресою: Київська область,
Вишгородський район, Ясногородська сільська рада, с/т «Метро». Просимо суміжних власників/користувачів земельних ділянок гр. Максимова Володимира Олександровича, Коломiйця
Петра Яковича, Крилову Галину Кирилiвну, Балко Галину
Карлiвну та всіх, кого це стосується, бути присутніми для погодження меж земельних ділянок. У разі неявки межі земельної
ділянки вважаються погодженими. Тел: (067) 279-84-04

ТОВ «МКМ СЕРВІС ЛТД»
запрошує на роботу
інженерів-проектувальників.
Обов’язки: розробка проектної документації,
робочих креслень
для операторів мобільного зв’язку.
Знання ПК, AutoCAD. VISIO. Word. Excel.
Заробітна плата
– за домовленістю після співбесіди.
Наша адреса:
м. Вишгород, вул. Шолуденка, 19.
Тел: (044) 354-31-96

кохання»
08:00 «уДачний проект»
09:00 «Готуємо разом»
10:00 «Орел i Решка.
Мегаполiси»
11:00 «Орел i решка.
Морський сезон 3»
12:10 «Орел i решка.
Перезавантаження. 3
сезон»
13:00 «Крутiше всiх.
Новий сезон»
15:00 Д/п «Життя»
16:00 Т/с «Плата за
порятунок»
20:00 «Подробицi»
20:30 Д/п «Плiснява»
22:00 Х/ф «Грошi для
дочки»
ICTV
08:05 Т/с «Вiддiл 44»
12:05, 13:00 Х/ф «Мiцний
горiшок»
12:45 Факти. День
14:00 Х/ф «Мiцний
горiшок 2»
16:15 Х/ф «Мiцний
горiшок 3: Помирати з
пiснею»
18:45 Факти тижня. 100

хвилин
20:30 Х/ф «Мiцний
горiшок 4.0»
23:00 Х/ф «Мiцний
горiшок 5: Гарний день,
щоб померти»
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
07:15 Феєрiя мандрiв
07:45, 08:50, 22:00
Актуально: Економiка.
Полiтика. Соцiум
08:40 Натхнення
10:10, 14:10, 20:00
Машина часу
10:30 Кiно з Я. Соколовою
11:10 Кордон держави
12:30 Брифiнг речника
МО України щодо ситуацiї
на лiнiї зiткнення
17:15 Особливий погляд
18:00 Час: Пiдсумки
тижня
19:25 Стоп корупцiї!
21:40 Час-Time
22:05 Док. Фiльм

09.04.2019 р. о 12:00 буде проводитися встановлення
(відновлення) та погодження меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр. Євреєнової Т.П. за адресою: Київська область, Вишгородський район, Сувидська сільська
рада, ГО МСТ «Дружба», СТ «Славутич-1», вул. Стовбова, б. 102. Просимо суміжних власників/користувачів земельних ділянок гр. Сібір Ніну Іванівну, Павлусь В.М. та
всіх, кого це стосується, бути присутніми для погодження
меж земельної ділянки. У разі неявки межі земельної ділянки вважаються погодженими. Тел: (067) 279-84-04

ЗАМОВЛЯЙТЕ роботи + матеріали.
РЕМОНТИ БУДИНКІВ, КВАРТИР
під ключ. Перепланування. БУДІВНИЦТВО — будинки, прибудови,
павільйони, гаражі, навіси, альтанки. Бані, паркани. ПОКРІВЕЛЬНІ
РОБОТИ під ключ. Мансардні дахи.
УТЕЛПЕННЯ, облицювання будинків. Тел: (096) 972-15-14, (066) 83934-83

6 квітня у гаражному кооперативі
«Екран» відбудуться щорічні звітновиборчі збори. Початок о 10:00
Правління

Підприємству
на постійну роботу потрібні:
БУХГАЛТЕР;
ПОМІЧНИК БУХГАЛТЕРА.
Гарантуємо повний соц. пакет, гідну та вчасно виплачену зарплату.
Звертатись за тел: 067-2743310

ПАНОРАМА

12

Вишгород
П’ятниця, 29 березня 2019 року

Україна переходить
на літній час
Переведення годинників на
літній час в Україні традиційно відбувається у березні – в останню неділю місяця. У 2019 році у ніч з 30
на 31 березня стрілки годинника
переводять о 03:00 ранку на одну
годину вперед.
2 квітня ц. р. о 15:00 у Вишгородській центральній районній
бібліотеці – презентація виставки вишитих робіт відомої вишгородської майстрині Лідії Дубини з
нагоди її ювілею.
Чекають усіх поціновувачів
мистецтва і краси.
Вважати недійсним паспорт ІД
000374400, виданий 14.07.2017 р.
на ім’я Владислава Руслановича
ВДОВИЧЕНКА у зв’язку з втратою
25 березня 2019 року, орган, що
видав, 3228

ФОТОФАКТ

З нагоди 5-річниці з дня заснування Національна гвардія України влаштувала у Вишгороді флеш-моб. У ньому
взяли участь 70 гвардійців батальйону Почесної варти та 25 музикантів військового оркестру. Бійці демонстрували
свої вміння виконувати стройові елементи, будували і різноманітні фігури. До виступу готувалися півтора місяця.

База відпочинку
«Джинтама-Бриз»
(с. Глібівка Вишгородського р-ну)

ЗАПРОШУЄ НА РОБОТУ
— кухарів
— мангальщика
— робітників із ремонту

— прибиральниць
— двірників.

(плиточники, столяри та ін.)
Пропонуємо: гідну заробітну плату, розвозку; безкоштовні обіди.

Тел: (050) 469-14-85, (067) 442-11-41

Робота
на дому.
Диспетчер
у таксі
(від 25
до 55 років).
Тел:
(093) 981-52-64,
(04596) 33-333,
(04596) 35-777
Зніму/куплю житло
у господаря.
Тел: (073) 505-80-80

www.happyhouse.ua

Вишгород, пл. Т. Шевченка 2, оф. 218

+38 (073) 965-65-65

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
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

Âèøãîðîä
e-mail: ngvyshgorod@gmail.com

Купуй органічне

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

Потрібен диспетчер

Директор, відповідальний за друк Телефон для довідок та замовлення реклами: (063) 26-23-255
Не всі думки авторів можуть збігатися з позицією редакції. Листування з читачами лише на стоТОВ «Газета «Вишгород»
рінках газети. Матеріали без зазначення автора, адреси і контактних даних не розглядаються. За
— Вікторія Шмигора
точність та правдивість фактів відповідальність несе автор.

ПОСТЕЛЬКА
Чистка
подушок
ВИГОТОВЛЕННЯ
ПУХО-ПЕРОВИХ КОВДР.
ПОШИВ ШТОР.
ПОСТІЛЬНА БІЛИЗНА.
Тел: (050) 823-34-58,
(097) 614-56-47.
Ринок «Набережний».
РОБОТА У ВИШГОРОДІ.
Запрошуємо
працівників для
розклеювання оголошень.
Часткова зайнятість.
З/п договірна.
Довідки за тел: (098) 174-20-79

ТУТ
МОЖЕ БУТИ
ВАША
РЕКЛАМА
(063) 26-23-255
Свідоцтво про реєстрацію КІ № 1746
від 23.01.2019 року Адреса: 04073,
м. Київ, вул. Сирецька, буд. 38.
Надруковано у «МЕГА-ПОЛІГРАФ»
Київ, вул. Марка Вовчка, 12/14.
Наклад 10 000 примірників

