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Весняні дива у ритмі джазу > 5

ДУМКИ ВГОЛОС
День 8 березня — привід зробити
приємність, боротьба за права жінок
чи пережиток минулого? Ми запитали
вишгородців, чим цей день є для них і
чи вітатимуть винуватиць свята?
Отже, молодь більше схиляється до
думки, що цей день є просто приємним
для жінок. Адже привітання, квіти, особлива увага завжди піднімають настрій.
Для молоді це насамперед — вихідний,
коли можна провести час із дорогою людиною, подарувати їй позитив. При цьому майже всі переконані, що для «додаткової уваги» не потрібен спеціальний
день.
Багато хто згадує, що це свято було
нав’язане радянською владою, і вважає,
що потрібно вибрати іншу дату, започат-

Чарівні вишгородчанки!
Серед усіх свят 8 Березня відзначається своєю
особливою чарівністю і неповторністю, є символом
сердечності, доброти, кохання, радості і тепла.
Кожна жінка уособлює Весну, Любов та Красу.
Жінка одночасно може бути турботливою мамою,
сильним керівником, лагідною дружиною, надійним
професіоналом та воїном, здатним захищати рідну землю. Сучасній жінці підвладно все. Проте, як і
багато віків тому, більш за все їй потрібне кохання
рідної людини, любов і повага дітей, шана та турбота
друзів.
Усе найдорожче, що є у нашому житті, пов’язане з
жінкою. Ніжні матері, турботливі бабусі, любі сестри,
кохані дружини, милі доньки й онучки! Попри складну ситуацію в Україні ви наповнюєте будні яскравими
фарбами, спонукаєте до дій задля єдності, цілісності,
миру в нашій державі.
Шановні жінки, висловлюю вам вдячність за працю на благо нашого міста, за підтримку та душевну
щедрість.
Прийміть сердечні вітання з нагоди чудового свята! Нехай ваші турботи будуть приємними, а кожен
день – зігрітий щастям, присутністю рідних, близьких,
коханих, наповнений новими відкриттями та здобутками! Нехай поруч з вами завжди будуть лише гідні
люди, а весна дарує вам радість, впевненість, щастя,
любов та мир!
Зі святом вас, дорогі жінки!
Олексій МОМОТ

Що для вишгородців свято 8 березня
кувати своє, українське свято для жінок.
«Свято як свято, я вважаю, що жінкам потрібно робити сюрпризи, не
пов’язані з певними датами, — каже
27-річний Максим. — Але все ж пропоную відзначати його як у Європі, не як
у Росії. Може, запровадити щось своє.
Та й взагалі, це свято не лише жіноче,
адже з хорошою жінкою у чоловіка завжди свято».
«Хоч це й радянське свято, та все ж
воно потрібне, адже це привід привітати насамперед тих, хто найбільше цього
чекає, — маму та бабусю, — каже Наталя, 30 років. — Як часто ми говоримо
їм приємні речі, даруємо квіти чи просто
кажемо: «Дякую, що ви в мене є»? Вони
заслуговують на це і в святковий день 8

березня, і в інші дні…».
Люди середнього та старшого віку
вважають це свято є певною традицією,
Цього дня жінки чекають чогось особливого.
«Я нейтрально ставлюся до цього
свята. Безумовно, вітатиму жінок, адже
це традиція, — каже 46-річний вишгородець Євген. — Хоч це свято нав’язане
нам радянською владою».
«Подобається, що в цей день жінки
дуже радісні, приємно бачити їх щасливими. Звісно, обов’язково подарую квіти дружині», — підприємець Віктор, 34
роки.
«Не бачу сенсу в цьому святі. Я своїй дівчині купую подарунки незалежно
від дат», — усміхається студент Ігор, 22

роки.
«Свято гарне, я своїм дівчатам
обов’язково подарую квіти і щось смачненьке! Це ж жінки, вони тендітні, ніжні,
треба їх берегти», — говорить Василь,
52 роки.
«Звісно, вітатиму жінок, як же без
цього. Це важливе свято, можливість
ще раз показати жінкам, наскільки вони
важливі у нашому житті», — лікар Олександр, 35 років.
«Потрібно вітати, хоч усмішкою, хоч
гарним словом. Куди ж ми без жінок?»,
— пенсіонер Андрій Васильович, 69 років.
Як би там не було, а Жінка і Весна —
як синоніми!
Влас. інф.
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МІСТО

Вишгород
Субота, 7 березня 2020 року

Стартував весняний благоустрій
З приходом справжнього тепла
розпочалося санітарне прибирання
міста, капітальний ремонт прибудинкових територій.
По вул. Мазепи, 10 ведуться підготовчі роботи до встановлення бордюрного
каменю та відмостки навколо будинку.
Асфальтування території тут буде здійснено за сталої температури +15 С.
По вул. Мазепи, 12 найближчими днями розпочнеться облаштування парковки.
Ямковий ремонт доріг у місті також
розпочнеться з підвищенням температури повітря.

Дякуємо
за турботу
Хочеться сказати хоч декілька слів подяки нашому
депутату по буд. Грушевського, 10, Сергію Жадану.
Такого зовнішнього вигляду біля будинку та прибудинкової території, яку в даний
час зробили хлопці з подачі
Сергія, ми не пам’ятаємо за
всі роки.
Нашому молодому депутату бажаємо здоров’я, всіх
земних благ та впевненості в
досягненні своєї мети.
Хотілося б бачити депутатів більш чутливими до людей
не лише перед виборами.
Дякуємо тобі, Сергію!
Вдячні мешканці будинку
№ 10 по вул. Грушевського

Працівники ДП «Вишгородське дорожньо-експлуатаційне товариство» допомагають у прибиранні сміття та шляхового
змету (видалення наносів землі та піску
з-під бордюрного каменю) вздовж доріг. До
планових робіт приступили на вулиці Набережній. В цей час не варто не залишати
автівки на узбіччях, аби вони не заважали
працювати на центральних вулицях.
Проводиться також видалення порослі та розчищення сухостою біля пішохідних доріжок уздовж вулиці Шолуденка та
подрібнення рослинних решток.
Олексій МОМОТ

Вишгород
Субота, 7 березня 2020 року

ОФІЦІЙНО
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Про внесення змін до розпорядження № 19 від 21 лютого 2020 року
про скликання чергової LХІ сесії Вишгородської міської ради VIІ скликання
ОФІЦІЙНО
Розпорядження № 26
від 04 березня 2020 року
Керуючись ч. 4, ч. 10 ст. 46, ст. 47
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», скликати LХІ сесію
Вишгородської міської ради VІІ скликання:
1. Внести зміни до розпорядження
№ 19 від 21 лютого 2020 року про скликання чергової LХІ сесії Вишгородської
міської ради VIІ скликання та викласти
його в наступній редакції:
1. «Призначити пленарне засідання
12 березня 2020 року о 10:00 у залі засідань адмінбудинку, пл. Шевченка, 1 з
наступним порядком денним:
1. Про заслуховування звіту Вишгородського міського голови про діяльність виконавчих органів Вишгородської
міської ради VІІ скликання за 2019 рік.
2. Про заслуховування звітів про
роботу керівників комунальних підприємств Вишгородської міської ради за
2019 рік.
3. Про внесення змін до рішення Вишгородської міської ради від 24.12.2019 р.
№ 59/3 «Про міський бюджет Вишгородської міської ради на 2020 рік».
4. Про прогноз міського бюджету
Вишгородської міської ради на 20212022 роки.
5. Про встановлення надбавки до
посадового окладу, преміювання та надання матеріальної допомоги міському
голові на 2020 рік.
6. Про звільнення КП «БлагоустрійВишгород» Вишгородської міської ради
від сплати частини чистого прибутку.
7. Про затвердження змін до комплексної схеми розміщення тимчасових
споруд торгівельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення для провадження підприємницької діяльності у м. Вишгороді.
8. Про надання дозволу на розробку
проєкту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки у власність гр. Богдановій С.Л.
9. Про надання дозволу на розробку
проєкту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки у власність гр. Глазкову І.О.
10. Про надання дозволу на розробку
проєкту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки у власність гр. Гребеннікову С.І.
11. Про надання дозволу на розробку

проєкту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки у власність гр. Дубицькому В.В.
12. Про надання дозволу на розробку
проєкту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки у власність гр. Єфіменку О.В.
13. Про надання дозволу на розробку
проєкту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки у власність гр. Іванченку Н.С.
14. Про надання дозволу на розробку
проєкту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки у власність гр. Іващенку Г.Г.
15. Про надання дозволу на розробку
проєкту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки у власність гр. Коваленку Д.О.
16. Про надання дозволу на розробку
проєкту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки у власність гр. Колганову Є.В
17. Про надання дозволу на розробку
проєкту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки у власність гр. Крушановському С.І.
18. Про надання дозволу на розробку
проєкту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки у власність гр. Левченку Д.В.
19. Про надання дозволу на розробку
проєкту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки у власність гр. Літвін
Я.А.
20. Про надання дозволу на розробку
проєкту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки у власність гр. Мартиненко Т.Ю.
21. Про надання дозволу на розробку
проєкту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки у власність гр. Мельнику Д.В.
22. Про надання дозволу на розробку
проєкту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки у власність гр. Шовкуну В.В.
23. Про надання дозволу на розробку
проєкту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки у власність гр. Міщенку О.В.
24. Про надання дозволу на розробку
проєкту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки у власність гр. Нагородному В.Є
25. Про надання дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо відведенн
земельної ділянки у власність гр. Недільченку В.В.

26. Про надання дозволу на розробку
проєкту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки у власність гр. Оберняк Г.С.
27. Про надання дозволу на розробку
проєкту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки у власність гр. Похиталюку П.С
28. Про надання дозволу на розробку
проєкту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки у власність гр. Пуховій Г.В. (площею 0,1439 га).
29. Про надання дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо відведенн
земельної ділянки у власність гр. Пуховій Г.В. (площею 0,3506 га).
30. Про надання дозволу на розробку
проєкту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки у власність гр. Рябушенко Л.А.
31. Про надання дозволу на розробку
проєкту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки у власність гр. Сідову
О.Л.
32. Про надання дозволу на розробку
проєкту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки у власність гр. Скляренко В.І.
33. Про надання дозволу на розробку
проєкту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки у власність гр. Терещенку Р.В.
34. Про надання дозволу на розробку
проєкту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки у власність гр. Удодік
В.С.
35. Про надання дозволу на розробку
проєкту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки у власність гр. Школьній М.В.
36. Про надання дозволу на розробку
проєкту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки у постійне користування Службі Зовнішньої Розвідки України.
37. Про затвердження документації із
землеустрою щодо поділу та об’єднання
земельної ділянки, яка знаходиться в
оренді ПП «ТАКО».
38. Про укладення договору оренди
земельних ділянок з ТОВ «Виробниче лікувально-оздоровче підприємство «Медиком».
39. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки у власність гр. Білоусову О.В.
40. Про затвердження проєктів із
землеустрою щодо відведення земельних ділянок в оренду ФОП Білоусову

О.В.
41. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки у власність гр. Бобренок О.Ф.
42. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Велюжинець Ю.О.
43. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки у власність гр. Волошину Г.В.
44. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Паламарчуку Я.М.
45. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки у власність гр. Плотко С.М.
46. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки у власність гр. Поляковій Л.А.
47. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки у власність гр. Понька Н.І.
48. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки у власність гр. Пригуновій О.В.
49. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки у власність гр. Проценку Є.Б.
50. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної
ділянки на місцевості (в натурі) гр. Селюку Ю.М.
51. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки, цільове призначення якої змінюється, гр. Сідлецької О.О.
52. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки у власність гр. Степурі Н.М.
53. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки у власність гр. Стрижалку О.В.
54. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки у власність гр. Фучеджі Л.М.
55. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки у власність гр. Худолію А.Ф.
56. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки у власність гр. Щербаню Л.Є.
2. Рекомендувати головам постійних комісій Вишгородської міської ради
скликати засідання постійних комісій
для вивчення, попереднього розгляду
питань порядку денного та надання висновків по них.».
Міський голова О. МОМОТ

Про організацію та проведення громадських слухань щодо врахування громадських інтересів
у проекті містобудівної документації «Детальний план території, що розташована вздовж траси
Київ-Овруч та житлового масиву в м. Вишгороді Київської області»
Розпорядження № 27
від 04 березня 2020 року,
м. Вишгород
Керуючись ст. 25, ст. 26, ст. 59 Закону України «Про місцеве самоврядування
в Україні», ст. 19, ст. 21 Закону України
«Про регулювання містобудівної діяльності», постановою Кабінету Міністрів України від 25 травня 2011 року № 555 «Про
затвердження Порядку проведення громадських слухань щодо врахування громадських інтересів під час розроблення
проектів містобудівної документації на
місцевому рівні»:
1. Організувати та провести процедуру розгляду та врахування пропозицій
громадськості у проекті містобудівної документації «Детальний план території, що
розташована вздовж траси Київ-Овруч
та житлового масиву в м. Вишгороді Київської області». Розробник проектної документації — Товариство з обмеженою

відповідальністю «Головне архітектурне
планувальне бюро», 07301, м. Вишгород,
пл. Шевченка, офіс 113. Директор — Коваленко Наталія Дмитрівна.
2. Визначити місце та термін для ознайомлення з матеріалами містобудівної документації «Детальний план території, що
розташована вздовж траси Київ-Овруч та
житлового масиву в м. Вишгороді Київської області»: м. Вишгород, пл. Шевченка, 1, каб. 63-в та на офіційному веб-сайті
Вишгородської міської ради. Відповідно
до процедури громадського обговорення,
строк ознайомлення з проектом містобудівної документації та надання пропозицій
(зауважень) — 30 днів з дня оприлюднення
проекту містобудівної документації у засобах масової інформації. Письмові пропозиції (зауваження) надсилати за адресою: 07301, м. Вишгород, пл. Шевченка,
1, Вишгородська міська рада, скановані
копії письмових пропозицій на електронну

адресу vyshgorod946@gmail.com.
3. Письмові пропозиції подаються фізичними особами із зазначенням прізвища, імені та по батькові, місця проживання, із особистим підписом. Юридичні
особи подають пропозиції із зазначенням
найменування та місцезнаходження юридичної особи. Анонімні пропозиції не розглядаються.
4. Посадова особа, відповідальна за
організацію розгляду пропозицій громадськості, — Карпов В.А., заступник міського голови з питань діяльності виконавчих
органів ради. Строк подання пропозицій
— протягом 30 днів з дня публікації оголошення.
5. Організаційному відділу виконавчого комітету Вишгородської міської ради
забезпечити оприлюднення даного розпорядження та проекту містобудівної
документації в порядку, передбаченому
чинним законодавством (розмістити на

офіційному веб-сайті Вишгородської
міської ради та в друкованому виданні
на місцевому рівні).
6. Визначити дату та місце громадських слухань — 26 березня 2020 року в
приміщенні адміністративного будинку на
пл. Шевченка, 1 у м. Вишгороді, другий
поверх, мала зала засідань.
Порядок денний:
з 14:10 до 14:30 — реєстрація учасників;
з 14:30 до 15:00 — доповідь розробника та/або замовника про розроблений
проект містобудівної документації;
з 15:00 до 15:30 — запитання та відповіді на запитання;
з 15:30 до 16:00 — прийом пропозицій
(зауважень) у письмовій та/або усній формі.
7. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.
Міський голова О. МОМОТ
Далі — на стор. 6-7
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Новий Виборчий кодекс

ЗАКОНОДАВСТВО
З 1 січня 2020 року набрав чинності
новий Виборчий кодекс, який передбачає, зокрема, відмову від мажоритарної системи виборів на користь
пропорційної з відкритими списками,
що має убезпечити від «гречкосійства» в майбутньому. Але не все з новим кодексом однозначно. Особливо,
якщо розглядати його через призму
місцевих виборів, які відбудуться вже
цьогоріч.
Згідно з новим законом, у містах з
кількістю виборців понад 90 тисяч осіб,
місцевих депутатів також обиратимуть
за пропорційною системою з відкритими
списками. Нині серед фахівців побутує
думка, що ухвалений кодекс також має
суттєві недопрацювання, які можуть негативно вплинути на місцеві вибори 2020:
тільки посилити централізацію влади в
руках великих національних партій та
остаточно політизувати органи місцевого
самоврядування. Днями у Києві відбувся
практичний інтенсив «Місцеві вибори:
нові правила гри», який організували
експерти політико-правової консалтингової групи Political and legal consulting
group для людей, що планують випробувати себе у політичних перегонах восени цього року. Політичні юристи PLC
group доступно розповіли про всі тонкощі та нюанси головного «бестселеру»
виборчої кампанії 2020, які чекатимуть
кандидатів, членів виборчих комісій, пра-

цівників штабів та звичайних виборців на
найближчих місцевих виборах, а головне
— як їх втілювати на практиці. Зокрема,
експерти PLC group розглянули такі теми:
Новий виборчий кодекс: правовий ребус
для кандидатів. Територіальна організація місцевих виборів 2020. Формування
виборчих округів. Висування та реєстрація кандидатів: покрокова інструкція.
Виборчі фонди: для чого і навіщо? Типи
рахунків, звітність. Формування виборчих комісій та їх повноваження (прагнеш
захистити свій голос? Подай кандидатури до членів ТВК та ДВК). Встановлення
результатів виборів: приклади, цифри, інсайди. Окремий блок «Роль ЦВК в організації місцевих виборів» представила запрошений гість — член ЦВК (2018-2019)
Алла Басалаєва. Керівник PLC group Марина Мельниченко про практичний інтенсив та найближчі плани компанії: Команда PLC group вже не один рік займається
юридичним та технологічним супроводом
виборчого процесу, безпосередньо на
практиці — «в полях». Ефективні юристи-практики (а не теоретики з ефірів) зазвичай — люди не публічні... До певного
моменту. Для нашої компанії таким моментом став відкритий захід — практичний інтенсив «Місцеві вибори: нові правила гри». Ми поділились власним досвідом
з точки зору юридичної практики, та
представили реальні інструменти, як же
реалізовувати «новинки» виборчого ко-

дексу, що почав діяти 1 січня 2020. Приємно, що практичний інтенсив відвідали
не лише досвідчені керівники штабів,
юристи, а й потенційні кандидати у депутати та на посади місцевих голів. У нас
з вами є спільна мета: поширювати знання, щоб і кандидати, і члени виборчих
комісій різних рівнів, і спостерігачі були
юридично підкованими і фаховими». Організатори тренінгу кажуть, що будь-який
успішний результат — це лише верхівка
айсберга, кульмінація, до якої щодня йде

ІСТОРІЯ І СУЧАСНІСТЬ

велика дружна команда PLC group. Кожен член консалтингової родини вносить
безцінний вклад у своєму напрямку: від
продуманого менеджменту — до якісного юридичного супроводу, від розробки
стратегії політичної кампанії — до формування особистого бренду кандидата,
від тривалої підготовки презентаційних
матеріалів — до топ-виступів спікерів, від
дієвих політтехнологічних консультацій
— до практичних кейсів бюджетування
кампаній.

Екскурсія у минуле

25 лютого ц. р. учні 4-є класу НВК
«ВРГ «Інтелект»-ЗОШ І ступеня» разом із вчителем Любов'ю Юрченко відвідали Національний музей-заповідник «Битва за Київ у 1943 році».
Екскурсія відбулася у рамках заходів
з нагоди 75-річчя Перемоги, яке відзначатиметься 9 травня.
Музей вразив учнів і педагога змістом і глибиною експозицій, особливо —
діорама «Битва за Київ. Лютізький плацдарм. 1943 рік».
Учні з великим захопленням оглядали експонати: зразки зброї та бойової
техніки, військової амуніції, речі фронтового побуту бійців; картини, графічні
замальовки, які робили художники під
час війни; пам'ятник Миру та Невідомому солдату.
Школярі пройшли ходами сполучен-

ня, побували у бліндажах та командноспостережних пунктах.
Цікавим було для них і спілкування
з директором музею Іваном Вікованом.
Учні передали йому свої малюнки, присвячені темі миру і захисникам України.
Їх розмістять у музеї.
А ще дітям пощастило стати свідками зйомок художнього фільму про Другу
світову війну і сфотографуватися з виконавцями головних ролей.
Дякуємо за співпрацю з нашим закладом та сприяння в організації екскурсії БО «Благодійний фонд Романа
Буковського», Національному музею-заповіднику «Битва за Київ у 1943 році»
та Вишгородській районній організації
ветеранів.
Інна ШУБКО, директор НВК
«ВРГ «Інтелект»-ЗОШ І ступеня»

рушників. Під місяцем і сонцем вбирало
воно магію небесного світила, тепло сонячного проміння. А із землі — благодать і міць служити довго людям на добро і здоров’я.
І веселі, і сумні історії Ольга Дяченко
пересипала віршами із своїх поетичних
книжок.
Голова районної організації ветеранів Таміла Орел вручила Ользі Дяченко

грамоту за активну громадянську пропаганду кращих традицій українського
народу, а голова міської організації ветеранів Віктор Бабич подякував майстрині за талант у слові і в хрестиках
збереженого скарбу.

ДУХОВНІСТЬ

Рушники із родинної скрині
Українська хата споконвіку цвіла
рушниками. Кожна господиня серцем
і душею добирала кольори любові і
надії. У тоненькій ниточці, дбайливо
вишитому хрестику чи візерунку іншим видом вишивки залишалося тепло працьовитих рук, сподівання на
щастя і долю родини.
Рушник був святим оберегом. На
нього приймали новонароджене маля,
ним благословляли в далеку дорогу,
його стелили молодятам на щасливе
майбуття сім’ї. І в останню путь проводжали посмутнілими візерунками родинних рушників.
Передавали закодовані сімейні обереги із покоління в покоління, щоб генна
пам’ять об’єднувала рід, не переривався
зв’язок між гілками родоводу.
До пракоренів великої родини повернули і рушники із родинної скрині Ольги
Дяченко на виставці у приміщенні Вишгородської міської організації ветеранів.
Радістю і смутком була перевита
сповідь про кожний експонат її скарбу.

Повна зала поважних слухачів в унісон
і усміхалися, і витирали сльози за давно
минулим.
…Хатиночка під стріхою, де «дитячим щебетанням серед вишеньок пливли малі віконечка в роки», озивається
в душі Ольги Дяченко невимовним болем. Залишилась тільки на пожовтілому фото… Замулена стежка до рідної
хати…
З теплотою і вдячністю розгорнула
Ольга Андріївна столітній тканий рушник своєї тітоньки Софії, яка ткала для
всієї родини і рушники, і рядна, і доріжки. Майже сто літ милувалася невтомна
трудівниця своїми візерунками. Не було
на них темних кольорів, хоча доля не
стелилася рушниками.
Особливою енергетикою огортають
і рушники тітоньки Теклі. При каганці із
гільзи свою тугу передавала кольоровим хрестиком. А полотно було неабияке — тоді сіяли коноплі, у тривалому
процесі виготовляли й вибілювали домоткане і для лікувальних сорочок, і для

Людмила БОЛДИРЕВА,
заступник голови Вишгородської
міської організації ветеранів
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Говорити про жінок можна нескінченно. Але головна правда полягає в тому, що ми, чоловіки, шануємо
і любимо вас. Своєю мудрістю ви обминаєте гострі кути,
терплячістю — зберігаєте мир вдома і на роботі, любов’ю
до людей і до праці — будуєте майбутнє.
Прийміть сердечні вітання з нагоди чудового свята!
Нехай ваші турботи будуть приємними, а кожен день —
зігрітий щастям, присутністю рідних, близьких, коханих,
наповнений новими відкриттями та здобутками!
Зичу, щоб у кожній жіночій долі, і не тільки у святкові
дні, було сонячно й затишно.
Нехай поруч з вами завжди будуть лише гідні люди,
а весна дарує вам радість, впевненість, щастя і любов
та мир!
Зі святом вас, дорогі жінки!
Андрій ПЕЩЕРІН, депутат Київської обласної ради
Дорогі жінки Вишгородщини!
Щиро вітаю вас зі святом весни, краси та гармонії
— Міжнародним жіночим днем!
Висловлюю вам свою повагу та визнання, адже всі
чесноти світу — від жінок. Ви — головне багатство нашого району, його душа та майбутнє.
Вам притаманні внутрішня краса, доброта, стійкість,
можливість зберігати життєвий оптимізм у найскладніших ситуаціях і при цьому залишатися берегинями домашнього вогнища та родинних цінностей.
Нехай у вашому домі та колективі панує взаєморозуміння та злагода, а у серці — весняно-ніжні почуття!
Бажаю весни в душі, тепла та затишку в оселі, гармонії, щастя та любові!
Ростислав КИРИЧЕНКО, голова Вишгородської районної ради
Шановні жінки!
Прийміть найщиріші вітання зі святом весни та 8
Березня!
Нехай кожен ваш день буде радісний та сповнений
енергії, а довкола вас панують добро, мир та гармонія.
Будьте завжди усміхнені, сповнені надій та оптимізму.
Бажаю вам щастя і удачі, міцного здоров'я, здійснення всіх мрій та задумів.
З повагою
В.о. голови Вишгородської райдержадміністрації
Олексій ДАНЧИН
Чарівні й милі, ніжні й неповторні жінки!
Ви надихаєте чоловіків на нові звершення, добрі
справи, даруєте радість і тепло. Ми пишаємося вами, цінуємо за терпіння, розуміння й підтримку. Без вас уявити
світ неможливо, а з вами він – прекрасний. Нехай вас
оточує тільки тепло, турбота і справжнє кохання, адже ви
гідні тільки найкращого!
Бажаю щастя, чарівних почуттів любові і ніжності,
здоров’я, весняного настрою і впевненості у собі!
Трохим ІВАНОВ,
заступник міського голови
Дорогі жінки!
Щиро й від усього серця вітаю вас з Міжнародним
жіночим днем — святом краси, гармонії й кохання. Без
вас — матерів, дружин, сестер, доньок неможливо уявити наш світ. Світ, у якому є жінка, — прекрасний. Тому за
всіх часів найтепліші слова були присвячені саме жінці.
Дякую, що ви завжди поруч, оберігаєте і дбаєте про
домашній затишок, підтримуєте чоловіків.
Хай це свято зігріває надіями, а любов і віра огортають вас і вашу родину весняною повінню щастя і благополуччя! Зичу вам міцного здоров’я й довголіття, душевної гармонії, всіляких гараздів та миру!
Вічної вам весни і гарного святкового настрою!
Артем ТЮТЮННИК, депутат Вишгородської міської ради
З ЮВІЛЕЙНИМ днем народження
щиро вітаємо голову районної ветеранської організації
Тамілу Петрівну ОРЕЛ.
Шановна ювілярко! Залишайтеся завжди такою ж оптимістичною і
життєрадісною. Щастя Вам, доброго
здоров’я і сімейного тепла!
Нехай цвітуть під небом синьооким
Ще довго-довго дні й літа,
А тиха радість, чиста і висока,
Щоденно хай до хати поверта!
Вишгородська міська
організація ветеранів війни, праці,
Збройних сил

Шановні, дорогі, прекрасні, чудові, кохані жінки! Прийміть щирі вітання з
нагоди чудового весняного свята — 8 Березня!
Ваша енергія, відповідальність, активна життєва позиція несуть у світ злагоду,
добро і любов. Бажаю вам завжди бути здоровими, щасливими, оточеними ніжністю і турботою. Нехай вас завжди супроводжує впевненість у завтрашньому дні.
Хай успіхи вас не минають, а усмішки у ваших очах розцвітають!
Зі Святом весни!

У «ДЖЕРЕЛІ»

Весняні дива у ритмі джазу
Чудові концерти «Весняні дива»
відбулися минулої суботи у Вишгородському міському центрі творчості «Джерело». Тут вітали матусь, бабусь, сестричок з приходом чарівної
весни, бажали квітнути, як вона, дарували красиві хореографічні й вокальні виступи.
У двох дійствах участь взяли відомі
персонажі казки «Пригоди Аладіна». Їх
ролі виконали актори театральної студії «АТОС» (керівник Ольга Хуторна).
Яскравими й водночас зворушливими
були найменші учасники – солісти вокального колективу керівника Олени
Єрсак-Касенич «Helen-solo» — Аня Бондаренко, Ізабела Шаньова, Ярослава
Момотюк, і маленькі «падедансики», які
ретельно готувалися до виступу зі своїм
керівником Катериною Барладян.
У другому концерті дзвіночками звучали голоси юних вихованців вокального
колективу «Полузір’я» про «веселкове
дитинство», «Я – маленький козак» —
пишався соліст Максим Кривобоков, а
колектив народного танцю «Вишеград»
вражав масовими красивими синхронним таночками.
Вечірній святковий концерт «Весна в
ритмі джазу» погодились провести відомі герої фільму «В джазі тільки дівчата»
— Сью, Бінсток, Джо, Джеррі (Марина
Іллєнок, Вячеслав Гапсалямов, Артем
Демидчук, Андрій Махній). «Дівчата»
так запалювали, що жодного байдужо-

го глядача не залишилось у залі, як і від
позитивних, життєстверджуючих, драйвових художніх номерів старших вихованців.
Вела за собою казкових героїв, вокалістів і танцівників неззмінна ведуча
джерельних заходів, неперевершена
актриса, художній керівник закладу Марина Іллєнок.
Жінкам-гостям «Джерела» бажали
бути музами для своїх чоловіків, найкращими мамами для своїх дітей і просто
коханими та щасливими.
Директор Центру творчості Наталія
Кисіль також привітала жінок, наголосивши на тому, що святкові концерти
продовжаться, адже діти підготували
дуже багато художніх номерів, а ще –
подарунків для мам і бабусь під час занять у гуртках декоративно-вжиткового
напрямку.
Подарунками для мам стали й численні перемоги джерельних колективів
та окремих вокалістів на конкурсах різного рівня, які вони здобули напередодні
весняного свята.
Заступник директора закладу Оксана Миненко дякувала педагогам за
участь у концертах, зазначивши, що дійства були підготовлені «творчо, яскраво,
професійно, на достойному рівні вікових
можливостей вихованців».
Тим часом весняні концерти в «Джерелі» тривають!
Валентина ЯКОВЕНКО

ДАТА В КАЛЕНДАРІ

Із святом весни, дорогі жінки!
Напередодні
жіночого свята 8
березня найкращі
квіти і найтепліші
слова адресуємо
прекрасній половині людства.
Шановні жінки!
Ви, як і весна,
даруєте життя та
любов, ніжність і
турботу, натхнення
і бажання творити добро й красу.
Тож сердечно, від душі зичу вам міцного здоров’я, терпіння, жіночого щастя, сімейного затишку та благополуччя.
Щоб кожний прийдешній день ви зустрічали з ласкавою усмішкою, радісним
блиском очей, відчуттям упевненості в
своїх силах, були взірцем щирості і доброзичливості у ставленні до оточую-

чих, заряджали всіх оптимізмом і вірою
у краще майбуття, підтримували надію
здолати всі життєві негаразди.
Жінки поважного віку нашої організації — дуже активні. Для них і з їхньою
участю 4 березня у Центрі творчості
«Джерело» відбувся святковий концерт.
За постійну підтримку ветеранів щиро
дякуємо міському голові Олексію Момоту.
А завдяки спонсорській допомозі депутата районної ради Олександра Приходька,
депутатів міської ради Артема Тютюнника, Олександра Семенова, Юрія Колодзяна, представників громадської організації
«Вишгород — наш дім» Володимира Лісогора, Дмитра Корнійчука, Анатолія Шока
жінкам вручили скромні подарунки.
Віктор БАБИЧ,
голова Вишгородської
міської організації ветеранів війни,
праці, Збройних сил
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«Гра Гуліверів»

ГАНДБОЛ

Три «срібла» за тиждень
З 25 по 28 лютого команда
гандболістів РК ДЮСШ м. Вишгорода
2006 р. н. взяла участь у восьмому міжнародному турнірі на приз заслуженого
тренера України В.Т. Чертова, в якому
змагались 12 команд з Києва, Запоріжжя, Сквири, Гомеля, Хмельницького,
Чорноморська, Тирасполя, Красиліва,
Зіньківа, Мінська, Полтави. Наші юнаки,
перемігши у підгрупі, у фіналі зустрілись
із гандболістами з Мінська. У напруженій боротьбі перемогу здобули білоруські гандболісти. Наша команда отримала
кубок, дипломи та срібні медалі. Кращим гравцем визнаний Михайло Поплавський.
Дівчата 2006 р. н. з 28 лютого по 01
березня змагались у відкритій першості
м. Києва на приз дворазової олімпій-

ської чемпіонки Л. Бобрусь і теж вибороли 2-е місце. Кращими гравцями визнано Діану Рось і Анастасію Распопіну.
Ці змагання наших команд юнаків та
дівчат стали останньою перевіркою перед фіналами чемпіонату України, які
пройдуть з 06 по 10 березня у Запоріжжі та Києві.
І нарешті, змішана команда юнаків
та дівчат 2008 р. н., сформована на базі
НВК «ВРГ «Інтелект»-ЗОШ І ступеня»
(директор Інна Шубко), 28 лютого взяла участь у чемпіонаті Київської області
«Шкільна ліга», де у фіналі з різницею у
два м’ячі поступилася команді м. Бровари і посіла почесне друге місце. Сподіваємось, це не останній успіх юних гандболістів м. Вишгорода.
Ірина ЗЕМЛЯНА

Перші відомості про гру, схожу на
баскетбол, знайдено у стародавніх
цивілізаціях Центральної і Південної
Америки: ігрові майданчики, обнесені кам’яними стінами, вчені відносять
до пам’яток VII ст. до н. е. «Винахідник» баскетболу — Джеймс Нейсміт.
У США в 1894 р. було опубліковано
перші офіційні правила гри.
Відповідно до програми спортивномасових заходів відділу освіти Вишгородської РДА, 28 лютого у спортивній
залі Вишгородської ЗОШ І-ІІІ ст. № 1 відбулися районні змагання з баскетболу,
в яких взяли участь близько 400 учнів.
Кращі команди у фіналі розіграли
кубки переможців та призерів серед
хлопців та дівчат 5-6 класів.
Серед Вишгородських шкіл переможцями міських змагань стали учні
Вишгородської ЗОШ І-ІІІ ст. № 1, тож

саме вони і захищали честь міста у фіналі району.
Серед хлопців перше місце посіла
команда Старопетрівської ЗОШ (тренер
Ольга Ткаченко), друге — Вишгородської ЗОШ № 1 (тренер Микола Самсон), третє — Катюжанської ЗОШ (тренер Володимир Сивко).
У дівчат перше місце виборола команда Вишгородської ЗОШ № 1 (тренер Микола Самсон), друге — команда
Катюжанської ЗОШ (тренер Володимир
Сивко), третє — Лютізької ЗОШ (Валерій Сивашенко).
Вітаємо юних спортсменів та їх тренерів, бажаємо наснаги, впевненості і
чудових результатів на змаганнях обласного та всеукраїнського рівня.
Методичний кабінет відділу
освіти Вишгородської РДА

БАСКЕТБОЛ

ЗНАЙ НАШИХ!

Увишгородських плавців — «золото»
Учні Вишгородської школи № 1
Даниїл Ткаченко та Ростислав Крижанівський (тренер спортсменів Геннадій Жданов) успішно виступили на
зимовому чемпіонаті України з плавання серед молоді 19 - 22 лютого ц.
р. у м. Дніпрі.
У змаганнях брали участь 490
спортсменів із 24 областей України, Києва та республіки Білорусь.
Даніїл Ткаченко виборов золоту медаль на дистанції 200 метрів на спині серед молоді та виконав у вечірній

частині програми норматив відбору на
Європу. Ростислав Крижанівський завоював дві золоті медалі на дистанції
100 метрів брасом серед молоді та юніорів та виконав норматив на чемпіонат
Європи серед юніорів, що проходитиме
у Шотландії в липні цього року, інформує Вишгородська ЗОШ І-ІІІ ступенів
№1. Тут пишаються наполегливими, цілеспрямованими юнаками і бажають їм
наступних перемог.
Влас. інф.

Вишгород
Субота, 7 березня 2020 року

АКТУАЛЬНО

Не панікуйте та частіше мийте руки
Україна – одна з небагатьох країн,
де коронавірус до цього часу не був лабораторно підтверджений, у той час як
він поширився на всі континенти, окрім
Антарктиди. Та 3 березня стало відомо,
що в жителя Чернівецької області, який
повернувся з Італії, виявили коронавірус
Covid-19.
Незважаючи на це, МОЗ не радить
усім бігти в аптеки за хірургічними масками, адже їхнє використання не захистить
від коронавірусної інфекції, про що заявив
заступник міністра охорони здоров’я і головний санітарний лікар Віктор Ляшко під час
брифінгу. Натомість варто дотримуватись
простих правил захисту себе і людей навколо.
1. Часто і ретельно мийте руки водою
і милом протягом щонайменше 20-30 секунд, адже від якості миття залежить ваша
безпека, а також людей навколо.
Як правильно мити руки, розповідає Уляна Супрун:
Намочіть руки водою (теплою чи холодною).
Нанесіть достатньо мила, щоб воно
покривало всю поверхню рук.
Помасажуйте руки долоня до долоні.
Потріть правою долонею по поверхні

лівої руки з переплетеними пальцями, потім
зробіть навпаки.
Потріть руки долоня об долоню з переплетеними пальцями.
Зачепіть пальці і потріть їх.
Ретельно помийте великі пальці кожної руки.
Зверніть увагу на нігті — там накопичується багато бруду.
Потріть долоні пальцями в круговому
напрямку (окремо праву та ліву).
Ретельно змийте руки водою.
Візьміть рушник одноразового використання та витріть руки.
Опісля вимкніть кран рушником та викиньте його у смітник.
Найкраще, аби смітник знаходився в
такому місці, щоб ви могли не чіпати ручку
дверей, а скористатися рушником для того,
щоб відкрити двері і потім викинути використаний рушник у сміття.
Цікаво, що результати деяких досліджень та опитувань свідчать, що люди забувають мити руки, коли це необхідно. А
якщо миють, то досить часто роблять це
недостатньо ретельно, аби знищити небезпечні патогени, які можуть жити на брудних
руках, та спричиняти хвороби. Якщо немає
можливості помити руки з водою і милом,

варто використовувати спиртовмісний антисептик для рук – розчин із вмістом спирту
60–80 % або із 2 % хлоргексидину. Антисептик має покривати всю поверхню шкіри рук,
обробляти руки треба щонайменше 30 секунд і особливу увагу приділити нігтям (тут
накопичується найбільше бруду). За першої
ж нагоди помийте руки милом і водою.
2. Не торкайтеся брудними руками очей,
носа чи рота.
3. Уникайте тісного контакту з хворими
людьми та натовпом.
4. Ретельно готуйте їжу, зокрема м’ясо
і яйця.
5. Уникайте незахищеного контакту з
дикими та свійськими тваринами.
Якщо маєте симптоми гострої респіраторної інфекції, аби запобігти зараженню
інших:
залишайтеся вдома, якщо захворіли
уникайте тісного контакту з іншими
людьми
прикривайте рот і ніс серветкою під
час кашлю і чхання, а опісля ретельно мийте руки
регулярно провітрюйте приміщення та
дезінфікуйте поверхні
будьте на зв’язку зі своїм сімейним
лікарем
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використовуйте захисну маску для
обличчя (її слід регулярно заміняти/знезаражувати) у публічних місцях
якщо ви відвідували Китай і протягом
2-х тижнів після цього у вас виникли симптоми респіраторного захворювання, негайно зверніться за медичною допомогою
під час кашлю та чхання прикрийте
рот і ніс зігнутим ліктем чи одноразовою
серветкою, після чого викиньте серветку та
вимийте руки
дезінфікуйте поверхні, яких торкалася інфікована людина.
За матеріалами Інтернет-ЗМІ

У Вишгороді запрацювала ще одна амбулаторія
25 лютого у приміщенні аптеки №
23 по вулиці Шолуденка, 6 відкрилась
амбулаторія загальної практики сімейної медицини № 2.
У новій амбулаторії сімейної медицини працює п’ять лікарів — три терапевти
і два педіатри. Один педіатр і два терапевти готові підписувати декларації з пацієнтами.
Аби записатися до лікаря, достатньо
зателефонувати. Кілька лікарів перейшли у нову амбулаторію з Центру первинної медико-санітарної допомоги, що
знаходиться по вулиці Кургузова, разом
із своїми пацієнтами, які ще раніше записалися на прийом.
Для пацієнтів облаштована зручна
роздягальня, вбиральня. Амбулаторні

картки поки що — в паперовому і в електронному вигляді, однак лікарі зауважують, що невдовзі повністю перейдуть
на електронний варіант, бо це істотно
економить час медика на заповнення документації. А крім того, по інтернет-мережі можна задавати запитання вузьким
спеціалістам і отримувати від них фахові
консультації.
Головний лікар КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Вишгородської райради Оксана Морозова
зазначила, що лікарів у Вишгороді все
одно менше, ніж бажаючих підписати
з ними декларації. А причина цього банальна — нестача приміщень. Якби було
де розмістити лікарів, то проблему можна було б вирішити.

Загалом у нововідкритому закладі
нині працює 20 осіб — лікарі, медсестри,
санітарні працівники, адміністратори.
ДОВІДКА.
Адреса Вишгородської амбулаторії загальної практики сімейної медицини № 2: м. Вишгород, вул. Шолуденка, 6 (приміщення аптеки № 23).
Графік роботи Вишгородської
АЗПСМ №2:
понеділок-п’ятниця з 08:00 до 20:00
субота, неділя — вихідні дні.
Реєстратура: тел. (04596) 26-800.
Прийом пацієнтів ведуть лікар загальної практики сімейної медицини,
лікар-терапевт, лікар-педіатр:
Єгорова Ганна Петрівна — лікар-

МЕДИЧНА РЕФОРМА

терапевт
Мельничук Світлана Юріївна — лікар-терапевт
Гусєва Ірина Миколаївна — лікарпедіатр
Людвиченко Людмила Олександрівна — лікар-ЗПСМ (педіатричний
прийом)
Федірко Вікторія Миколаївна — лікар — ЗПСМ (терапевтичний прийом).
У вихідні та святкові дні з гострим
станом можна звернутись до Кабінету
цілодобової медичної допомоги.
Прийом лікаря: з 09:00 до 18:00
Адреса: м. Вишгород, вул. Кургузова, 1, тел: (04596) 5-43-37, моб: (096)
190- 22 -03
Влас. інф.
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ПОНЕДІЛОК, 9 БЕРЕЗНЯ 2020 РОКУ
1+1
06:00, 06:45 «Життя
вiдомих людей 2020»
07:40 «ТСН-Тиждень»
09:10 «Голос країни 10»
11:30 Т/с «За правом
любовi»
19:30 ТСН
20:15 Х/ф «Любов без
пам’ятi»
00:10 Х/ф «Зроблено в
Америцi»
2+2
06:00 «Шаленi перегони
2018»
08:00 «ДжеДАI 2019»
09:55 «Спецкор»
10:30 «ДжеДАI»
11:05 «Загублений свiт»

14:05 «Помста природи»
14:15 Х/ф «Роман у
джунглях»
16:20 Х/ф «Заручниця-3»
18:20 «Таємницi великих
українцiв. Роксолана»
19:25, 20:20 Т/с
«Карпатський рейнджер»
21:20, 22:55 Т/с «CSI:
Мiсце злочину-7»
UA:ПЕРШИЙ
06:30, 07:15, 08:10, 09:10
Доброго ранку, Країно!
07:00, 08:00, 09:00, 21:00,
23:30 Новини
09:30 Енеїда
10:50 М/с «Книга
джунглiв»
12:45 Новини.

Спецвипуск
13:00 Х/ф «Грозовий
перевал» 1 с.
14:45 Х/ф «Грозовий
перевал» 2 с.
16:00 Бюджетники
16:30 Плiч-о-плiч
16:50 #ВУКРАЇНI
17:25 Т/с «Епоха честi»
19:20 Д/ц «Вижити в дикiй
природi»
20:25 Д/ц «Свiт дикої
природи»
21:35 Суспiльнополiтичне ток-шоу
«Зворотний вiдлiк»
00:00 Схеми. Корупцiя в
деталях
ТРК «УКРАїНА»

06:50 Зiрковий шлях
10:50, 15:20 Т/с «Три
сестри»
15:00, 19:00 Сьогоднi
20:00 Х/ф «Красуня»
22:20 Т/с «Веселка в небi»
ТЕТ
06:00 ТЕТ Мультиранок
08:00, 09:00, 16:30, 17:30,
20:00 Одного разу пiд
Полтавою
08:30, 09:30, 17:00 Танька
i Володька
10:00, 18:00 4 весiлля
12:00, 19:00 Панянкаселянка
14:00 Х/ф «Тiмм Талер
або Проданий смiх»
15:30 Країна У

22:00 Т/с «Кухня»
23:00 Х/ф «Святий
Вiнсент»
СТБ
06:05 Х/ф «Блеф»
07:55 Х/ф «Ас»
09:50 Х/ф «Оксамитовi
ручки»
11:45 Х/ф «Безумно
закоханий»
13:40 Т/с «Було в батька
два сини»
17:25, 21:55 «Вiдлiк часу»
17:30, 22:00 «ВiкнаНовини»
18:00 Т/с «Слiпа»
18:55 «Один за всiх»
20:00 Т/с «Спiймати
Кайдаша»

22:45 Т/с «Час кохати»
НОВИЙ КАНАЛ
06:05 М/с «Том i Джеррi»
07:05 Варьяти
08:00 Дiти проти зiрок
10:00 М/ф «Гоп»
12:00 Х/ф «Реальна
сталь»
14:20 Х/ф «Пiрати
Карибського моря 5:
Помста Салазара»
17:00, 19:00 Вiд пацанки
до панянки
21:10 Х/ф «Коломбiана»
23:10 Х/ф «Янгели Чарлi»

07:10, 08:10 «Ранок з
Iнтером»
09:20, 18:00, 19:00
Ток-шоу «Стосується
кожного»
11:10, 12:25 Т/с «Мама
буде проти»
15:50 «Чекай на мене.
Україна»
20:00 «Подробицi»
21:00 «Речдок.
Особливий випадок. Око
за око»
22:00 «Слiдство вели... з
Леонiдом Каневським»
23:45 Т/с «Розвiдники»

ІНТЕР
07:00, 08:00, 09:00, 12:00,
17:40 Новини

ICTV
06:45 Факти тижня
08:45 Скетч-шоу «На

09:50 Т/с «Коли ми
вдома. Нова iсторiя»
12:40 «МастерШеф»
15:25 «Хата на тата»
17:25, 21:55 «Вiдлiк часу»
17:30, 22:00 «ВiкнаНовини»
18:00, 00:35 Т/с «Слiпа»
18:55 «Один за всiх»
20:00 Т/с «Спiймати
Кайдаша»
22:45 «Таємницi ДНК»

блондинок?
21:00 Х/ф «Освiдчення»
23:00 Х/ф «Янголи Чарлi:
Повний вперед»

трьох»
09:40 Х/ф «Немовля на
прогулянцi»
11:25, 13:00 Х/ф «Моя
супер-колишня»
12:45 Факти. День
13:25 Х/ф «П’ятий вимiр»
15:20 Х/ф «Люсi»
16:55 Х/ф «Привид у
бронi»
18:45 Факти. Вечiр
19:10 Дизель шоу
20:30 Х/ф «Озброєнi i
небезпечнi»
22:35 Х/ф «Плейбой пiд
прикриттям»
00:15 Х/ф «Вiлсон»
5 КАНАЛ
06:00, 21:40 Час-Time

06:20 Невигаданi iсторiї
07:00, 08:00, 21:25
Актуально: Економiка.
Полiтика. Соцiум
07:10, 08:10 Планета
iнновацiй
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
09:25 Час громади
09:30, 15:30 Топ
10:Таємницi й загадки
10:10, 11:10, 13:15,
14:15, 22:00, 23:00
Документальний фiльм
12:30 Є сенс
16:10, 02:15 Машина часу
17:10, 18:15, 19:30
Iнформацiйний вечiр

ВIВТОРОК, 10 БЕРЕЗНЯ 2020 РОКУ
1+1
06:30, 07:10, 08:10, 09:10
«Снiданок з 1+1»
07:00, 08:00, 09:00, 12:00,
16:45, 19:30 ТСН
09:25, 18:00 «Життя
вiдомих людей 2020»
10:20 «Життя вiдомих
людей»
11:20, 12:20 «Мiняю
жiнку»
14:20 «Свiт навиворiт -10.
Бразилiя»
15:30 Т/с «Величне
столiття. Роксолана»
17:00 «Щоденник
медiума»
19:00 «Секретнi
матерiали 2020»
20:45, 21:45 Т/с
«Мишоловка для кота»

22:45 «Одруження
наослiп»
2+2
06:00 Т/с «Удар у
вiдповiдь-4»
07:50 Т/с «Удар у
вiдповiдь-5»
09:30, 18:15 «Спецкор»
10:10, 18:50 «ДжеДАI»
10:50, 17:15 «Загублений
свiт»
12:50 «Помста природи»
13:20 Х/ф «Той, що бiжить
лабiринтом»
15:25 Х/ф «Безбашений
Нiк-1»
19:25, 20:20 Т/с
«Карпатський рейнджер»
21:20, 22:55 Т/с «CSI:
Мiсце злочину-7»

UA:ПЕРШИЙ
06:30, 07:00, 08:00, 09:00,
09:25, 13:00, 15:00, 18:00,
21:00, 23:15 Новини
06:35, 07:10, 08:10, 09:10
Доброго ранку, Країно!
09:30 Т/с «Жiночий рай»
12:00 Д/ц «Аромати
Мексики»
13:10, 22:10 Святi та
грiшнi
14:25 Д/ц «Аромати
Грецiї»
15:10 Бюджетники
15:45 #ВУКРАЇНI
16:15 Д/ц «Тваринна
зброя»
17:30 Перша шпальта
18:20 Тема дня
19:20 Д/ц «Свiт дикої

природи»
19:55 Д/ц «Особливий
загiн»
21:45 Нашi грошi
00:00 Суспiльнополiтичне ток-шоу
«Зворотний вiдлiк»
ТРК «УКРАїНА»
07:00, 08:00, 09:00, 15:00,
19:00, 23:00 Сьогоднi
09:30 Зiрковий шлях
11:20 Мiсiя: краса
12:20 Реальна мiстика
14:20, 15:30 Агенти
справедливостi
17:00 Iсторiя одного
злочину
20:10 Ток-шоу «Говорить
Україна»
21:00 Т/с «Зречення»

23:20 Контролер
00:00 Т/с «Чужа рiдня»
ТЕТ
08:00, 09:00, 16:30, 17:30,
20:00 Одного разу пiд
Полтавою
08:30, 09:30, 17:00 Танька
i Володька
10:00, 18:00 4 весiлля
12:00, 19:00 Панянкаселянка
14:00 Х/ф «Столику,
накрийся»
15:30 Країна У
22:00 Т/с «Кухня»
23:00 Одного разу в Одесi
00:00 Зiрконавти
СТБ
06:00 «Експерименти»

НОВИЙ КАНАЛ
06:00, 07:00 Kids Time
06:05 М/с «Том i Джеррi»
07:05 Варьяти
09:00 Х/ф «Руйнiвник»
11:00 Т/с «Завзятi
домогосподарки»
13:00, 19:00 Хто проти

ІНТЕР
07:10, 08:10, 09:20 «Ранок
з Iнтером»
10:00 «Корисна
програма»
11:05, 12:25 Т/с «Мене
звати Мелек»
13:00 Х/ф «Кохання без
пересаджень»
14:50, 15:40 «Речдок»
16:35 «Речдок.
Особливий випадок. Чуже
багатство»
18:00, 19:00 Ток-шоу
«Стосується кожного»
20:00 «Подробицi»

21:00 «Речдок.
Особливий випадок. Око
за око»
22:00 «Слiдство вели... з
Леонiдом Каневським»
23:45 Т/с «Розвiдники»
ICTV
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:20 Надзвичайнi
новини
10:05 Х/ф «Моя суперколишня»
11:50, 13:20 Х/ф «П’ятий
вимiр»
12:45, 15:45 Факти. День
14:50, 16:20 Т/с
«Дiльничний з ДВРЗ»
18:45, 21:00 Факти. Вечiр
20:15 Громадянська
оборона

21:20 Т/с «Нюхач-4»
22:30 Х/ф «Стирач»
00:30 Х/ф «Дилер»
5 КАНАЛ
07:10, 08:10 Планета
iнновацiй
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
09:25 Час громади
09:30, 15:30 Топ
10:Таємницi й загадки
10:10, 11:10, 13:15,
14:15, 22:00, 23:00
Документальний фiльм
12:30 Є сенс
16:10 Машина часу
17:10, 18:15, 19:30
Iнформацiйний вечiр

СЕРЕДА, 11 БЕРЕЗНЯ 2020 РОКУ
1+1
06:30, 07:10, 08:10, 09:10
«Снiданок з 1+1»
07:00, 08:00, 09:00, 12:00,
16:45, 19:30 ТСН
09:25, 18:00 «Життя
вiдомих людей 2020»
10:20 «Життя вiдомих
людей»
11:20, 12:20 «Мiняю
жiнку»
14:20 «Свiт навиворiт -10.
Бразилiя»
15:45 Т/с «Величне
столiття. Роксолана»
17:00 «Щоденник
медiума»
19:00 «Секретнi
матерiали 2020»
20:45, 21:45 Т/с
«Мишоловка для кота»

22:45, 23:50 «Свiт
навиворiт 11: Китай»
2+2
06:00, 07:50 Т/с «Удар у
вiдповiдь-5»
09:30, 18:15 «Спецкор»
10:10, 18:50 «ДжеДАI»
10:50, 17:15 «Загублений
свiт»
13:45 Х/ф «Широко
крокуючи-2»
15:25 Х/ф «Безбашений
Нiк-2»
19:25 КУ з футболу
«Динамо»- «Олександрiя»
21:25, 23:10 Т/с «CSI:
Мiсце злочину-7»
UA:ПЕРШИЙ
06:30, 07:00, 08:00, 09:00,

09:25, 13:00, 15:00, 18:00,
21:00, 23:15 Новини
06:35, 07:10, 08:10, 09:10
Доброго ранку, Країно!
09:30 Т/с «Жiночий рай»
12:00 Д/ц «Аромати
Шотландiї»
13:10 Енеїда
14:25 Д/ц «Аромати
Грецiї»
15:10, 00:00 Святi та
грiшнi
16:15 Д/ц «Тваринна
зброя»
17:30 Нашi грошi
18:20 Тема дня
19:20 Д/ц «Свiт дикої
природи»
19:55 Д/ц «Особливий
загiн»
21:45 Бюджетники

22:15 Т/с «Епоха честi»
ТРК «УКРАїНА»
06:30, 07:10, 08:15 Ранок
з Україною
07:00, 08:00, 09:00, 15:00,
19:00, 23:00 Сьогоднi
09:30 Зiрковий шлях
11:20 Мiсiя: краса
12:20 Реальна мiстика
14:20, 15:30 Агенти
справедливостi
17:00 Iсторiя одного
злочину
20:10 Ток-шоу «Говорить
Україна»
21:00, 23:30 Т/с
«Зречення»
ТЕТ
06:00 ТЕТ Мультиранок

08:00, 09:00, 16:30, 17:30,
20:00 Одного разу пiд
Полтавою
08:30, 09:30, 00:00
Зiрконавти
10:00, 18:00 4 весiлля
12:00, 19:00 Панянкаселянка
14:00 Х/ф
«Румпельштiльцхен»
15:30 Країна У
17:00 Танька i Володька
22:00 Т/с «Кухня»
23:00 Одного разу в Одесi
СТБ
06:00 «Експерименти»
09:50 Т/с «Коли ми
вдома. Нова iсторiя»
12:30 «МастерШеф»
15:35 «Хата на тата»

17:25, 21:55 «Вiдлiк часу»
17:30, 22:00 «ВiкнаНовини»
18:00, 00:35 Т/с «Слiпа»
18:55 «Один за всiх»
20:00 Т/с «Спiймати
Кайдаша»
22:45 «Давай поговоримо
про секс»
НОВИЙ КАНАЛ
06:05 М/с «Том i Джеррi»
07:05 Варьяти
09:00 Х/ф «Диявол носить
Prada»
11:00 Т/с «Завзятi
домогосподарки»
13:40, 19:00 Суперiнтуїцiя
21:00 Х/ф «Дiвчина у
павутинi»
23:10 Х/ф «Оселя зла»

ІНТЕР
07:00, 08:00, 09:00, 12:00,
17:40 Новини
07:10, 08:10, 09:20 «Ранок
з Iнтером»
10:00 «Корисна
програма»
11:05, 12:25 Т/с «Мене
звати Мелек»
12:55 Х/ф «Бiльше, нiж
друг»
14:50, 15:40 «Речдок»
16:35 «Речдок.
Особливий випадок. Чуже
багатство»
18:00, 19:00 Ток-шоу
«Стосується кожного»
20:00 «Подробицi»
21:00 «Речдок.
Особливий випадок. Око

за око»
22:00 «Слiдство вели... з
Леонiдом Каневським»
23:45 Т/с «Розвiдники»
ICTV
06:30 Ранок у великому
мiстi
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:20 Надзвичайнi
новини
10:05 Громадянська
оборона
11:50, 13:20 Х/ф
«Iграшковi солдатики»
12:45, 15:45 Факти. День
14:15, 16:20 Х/ф
«Максимальний ризик»
16:40 Х/ф «Стирач»
18:45, 21:00 Факти. Вечiр
20:15 Секретний фронт

21:20 Т/с «Нюхач-4»
22:25 Х/ф «Злочинець»
00:25 Х/ф «Арена»
5 КАНАЛ
07:10, 08:10 Планета
iнновацiй
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
09:25 Час громади
09:30, 15:30 Топ
10:Таємницi й загадки
10:10, 11:10, 13:15,
14:15, 22:00, 23:00
Документальний фiльм
12:30 Є сенс
16:10 Машина часу
17:10, 18:15, 19:30
Iнформацiйний вечiр

ЧЕТВЕР, 12 БЕРЕЗНЯ 2020 РОКУ
1+1
06:30, 07:10, 08:10, 09:10
«Снiданок з 1+1»
07:00, 08:00, 09:00, 12:00,
16:45, 19:30 ТСН
09:25, 18:00 «Життя
вiдомих людей 2020»
10:20 «Життя вiдомих
людей»
11:20, 12:20 «Мiняю
жiнку»
14:25 «Свiт навиворiт -10.
Бразилiя»
15:45 Т/с «Величне
столiття. Роксолана»
17:00 «Щоденник
медiума»
19:00 «Секретнi
матерiали 2020»
20:35 «ЧистоNEWS 2020»
20:45 Х/ф «Велика стiна»

22:30 «Право на владу
2020»
2+2
06:00, 07:50 Т/с «Удар у
вiдповiдь-5»
09:25, 18:15 «Спецкор»
10:05, 18:50 «ДжеДАI»
10:45, 17:15 «Загублений
свiт»
13:35 «Помста природи»
13:55 Х/ф «Зiткнення»
15:25 Х/ф «Безбашений
Нiк-3»
19:25, 20:20 Т/с
«Карпатський рейнджер»
21:20, 22:55 Т/с «CSI:
Мiсце злочину-7»
00:35 «Облом.UA.»
UA:ПЕРШИЙ

06:30, 07:00, 08:00, 09:00,
09:25, 13:00, 15:00, 18:00,
21:00, 23:15 Новини
06:35, 07:10, 08:10, 09:10
Доброго ранку, Країно!
09:30 Т/с «Жiночий рай»
12:00 Д/ц «Аромати
Шотландiї»
13:10 UA:Фольк. Спогади
14:25 Д/ц «Аромати
Грецiї»
15:10 Енеїда
16:20, 00:00 Бiатлон.
Кубок свiту. VIII етап.
Контiолахтi. Спринт 10
км. Чоловiки
18:20 Тема дня
19:20 Д/ц «Свiт дикої
природи»
19:55 Д/ц «Супер-Чуття»
20:30 Д/ц «Дикi тварини»

21:45 Схеми. Корупцiя в
деталях
22:15 Т/с «Епоха честi»
ТРК «УКРАїНА»
07:00, 08:00, 09:00, 15:00,
19:00, 23:00 Сьогоднi
09:30 Зiрковий шлях
11:20 Мiсiя: краса
12:20 Реальна мiстика
14:20, 15:30 Агенти
справедливостi
17:00 Iсторiя одного
злочину
20:10 Ток-шоу «Говорить
Україна»
21:00, 00:00 Т/с
«Зречення»
23:20 Слiдами
ТЕТ

06:00 ТЕТ Мультиранок
08:00, 09:00, 16:30, 17:30,
20:00 Одного разу пiд
Полтавою
08:30, 09:30 Зiрконавти
10:00, 18:00 4 весiлля
12:00, 19:00 Панянкаселянка
14:00 Х/ф «Далека
дорога»
17:00 Танька i Володька
22:00 Т/с «Кухня»
23:00 Одного разу в Одесi
00:00 Країна У
СТБ
06:00 «Експерименти»
09:50 Т/с «Коли ми
вдома. Нова iсторiя»
11:35 «МастерШеф»
15:35 «Хата на тата»

17:25, 21:55 «Вiдлiк часу»
17:30, 22:00 «ВiкнаНовини»
18:00, 00:45 Т/с «Слiпа»
18:55 «Один за всiх»
20:00, 22:45 Т/с «Одна
брехня на двоє»
НОВИЙ КАНАЛ
06:05 М/с «Том i Джеррi»
07:05 Варьяти
09:00 Х/ф «Освiдчення»
11:00 Т/с «Завзятi
домогосподарки»
13:00, 19:00 Хто зверху?
21:00 Х/ф «М’ята»
23:00 Х/ф «Оселя зла:
Апокалiпсис»
ІНТЕР
07:00, 08:00, 09:00, 12:00,

17:40 Новини
07:10, 08:10, 09:20 «Ранок
з Iнтером»
10:00 «Корисна
програма»
11:05, 12:25 Т/с «Мене
звати Мелек»
13:00 Х/ф «Пограбування
по-бельгiйськи»
14:45, 15:40 «Речдок»
16:35 «Речдок.
Особливий випадок. Чуже
багатство»
18:00, 19:00 Ток-шоу
«Стосується кожного»
20:00 «Подробицi»
21:00 «Речдок.
Особливий випадок. Око
за око»
22:00 «Слiдство вели... з
Леонiдом Каневським»

23:45 Т/с «Розвiдники»
ICTV
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:20 Надзвичайнi
новини
10:05 Секретний фронт
11:30, 13:20 Х/ф
«Максимальний ризик»
12:45, 15:45 Факти. День
13:55, 16:20 Х/ф
«Служителi закону»
16:45 Х/ф «Злочинець»
18:45, 21:00 Факти. Вечiр
20:15 Антизомбi.
Дайджест
21:20 Т/с «Нюхач-4»
22:25 Х/ф «Миротворець»
00:30 Х/ф «Операцiя
«Вiдплата»

5 КАНАЛ
07:00, 08:00, 21:25
Актуально: Економiка.
Полiтика. Соцiум
07:10, 08:10 Планета
iнновацiй
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
09:25 Час громади
09:30, 15:30 Топ
10:Таємницi й загадки
10:10, 11:10, 13:15,
14:15, 22:00, 23:00
Документальний фiльм
12:30 Є сенс
16:10 Машина часу
17:10, 18:15, 19:30
Iнформацiйний
вечiр

П’ЯТ Н ИЦ Я, 1 3 БЕРЕЗНЯ 2020 Р ОКУ
1+1
06:30, 07:10, 08:10, 09:10
«Снiданок з 1+1»
07:00, 08:00, 09:00, 12:00,
16:45, 19:30 ТСН
09:25, 18:00 «Життя
вiдомих людей 2020»
10:20 «Життя вiдомих
людей»
11:20, 12:20 «Мiняю
жiнку»
13:25, 14:20 «Свiт
навиворiт: Камбоджа»
15:20 Т/с «Величне
столiття. Роксолана»
17:00 «Щоденник
медiума»
19:00 «Секретнi
матерiали 2020»
20:15 «ЧистоNEWS 2020»
20:25 «До 5-рiччя Лiги
Смiху. Фiльм «Iгри

гумору»
22:30, 00:30 «Лiга смiху
2020»
2+2
06:00, 07:50 Т/с «Удар у
вiдповiдь-5»
09:30, 18:15 «Спецкор»
10:10, 18:50 «ДжеДАI»
10:50, 17:20 «Загублений
свiт»
13:50 «Помста природи»
14:00 Х/ф «Останнiй бiй»
15:30 Х/ф ««Безбашений
Нiк-4»
19:25 Х/ф
«Страхувальник»
21:25 Х/ф «Останнiй
кордон»
23:15 Х/ф «Бої в
бронежилетах»

UA:ПЕРШИЙ
06:30, 07:00, 08:00, 09:00,
09:25, 13:00, 15:00, 18:00,
21:00, 23:15 Новини
06:35, 07:10, 08:10, 09:10
Доброго ранку, Країно!
09:30 Т/с «Жiночий рай»
11:40, 14:10 Телепродаж
12:00 Д/ц «Аромати
Шотландiї»
13:10 Д/ц «Браво, шеф!»
14:25 Д/ц «Аромати
Грецiї»
15:10 UA:Фольк. Спогади
16:20, 00:00 Бiатлон.
Кубок свiту.VIII етап.
Контiолахтi. Спринт 7,5
км. Жiнки
18:20 Тема дня
19:20 Д/ц «Свiт дикої
природи»
19:55 Д/ц «Супер-Чуття»

20:30 Д/ц «Дикi тварини»
21:45 Перша шпальта
22:15 Т/с «Епоха честi»
ТРК «УКРАїНА»
06:30, 07:10, 08:15 Ранок
з Україною
07:00, 08:00, 09:00, 15:00,
19:00 Сьогоднi
09:30 Зiрковий шлях
11:20 Мiсiя: краса
12:20 Реальна мiстика
14:20, 15:30 Агенти
справедливостi
17:00 Iсторiя одного
злочину
20:10 Гучна справа
21:00 Свобода слова
Савiка Шустера
00:00 Т/с «Утiкачка 2»
ТЕТ

06:00 ТЕТ Мультиранок
08:00, 09:00, 16:55,
20:00 Одного разу пiд
Полтавою
08:30, 09:30, 15:55
Країна У
10:00 4 весiлля
12:00, 19:00 Панянкаселянка
14:00 Х/ф «Пригоди у
Вегасi»
17:25 Х/ф «Знайомтеся
- Бiлл»
21:00 Х/ф «Нiч у музеї»
23:00 Х/ф «Iдеальний
самець»
СТБ
05:35 «Хата на тата»
14:25, 18:00, 19:00
«Холостяк»
17:25, 21:55 «Вiдлiк часу»

17:30, 22:00 «ВiкнаНовини»
22:45 «Небачене
Євробачення 2020»
23:00 Т/с «40+ або
Геометрiя почуттiв»
НОВИЙ КАНАЛ
07:05 Варьяти
08:00 Дiти проти зiрок
10:10 Х/ф «Чого хочуть
жiнки»
13:00 Х/ф «М’ята»
15:00 Х/ф «Дiвчина у
павутинi»
17:00, 19:00 Хто зверху?
21:00 Х/ф «Мiстер i мiссiс
Смiт»
23:20 Х/ф «Оселя зла:
Вимирання»
ІНТЕР

07:00, 08:00, 09:00, 12:00,
17:40 Новини
07:10, 08:10, 09:20 «Ранок
з Iнтером»
10:00 «Корисна
програма»
11:05, 12:25 Т/с «Мене
звати Мелек»
13:00 Х/ф «Фанфантюльпан»
14:45, 15:40, 23:45
«Речдок»
16:35 «Речдок.
Особливий випадок. Чуже
багатство»
18:00 Ток-шоу
«Стосується кожного»
20:00 «Подробицi тижня»
22:00 Д/п «Чорногорiя.
Битва за православ’я»
22:55 «Слiдство вели... з
Леонiдом Каневським»

ICTV
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:20 Надзвичайнi
новини
10:05 Антизомбi.
Дайджест
11:00 Х/ф «Невдахи»
12:45, 15:45 Факти. День
13:20 Х/ф «Пiдняти
перископ»
14:55, 16:20, 22:40 Скетчшоу «На трьох»
16:40 Х/ф «Озброєнi i
небезпечнi»
18:45 Факти. Вечiр
20:05 Дизель шоу
23:35 Х/ф «Плейбой пiд
прикриттям»
5 КАНАЛ
06:00, 21:40 Час-Time

06:20 Невигаданi iсторiї
07:00, 08:00, 21:30
Актуально: Економiка.
Полiтика. Соцiум
07:10, 08:10 Планета
iнновацiй
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
09:25 Час громади
09:30, 15:30 Топ
10:Таємницi й загадки
10:10, 11:10, 13:15,
14:15, 22:00, 23:00
Документальний фiльм
12:30 Є сенс
16:10 Машина часу
17:10 Кендзьор
18:15, 19:30
Iнформацiйний вечiр
21:25 Вечiрнiй преЗЕдент

СУБОТ А , 14 БЕРЕЗНЯ 2 020 Р ОК У
1+1
06:05, 07:00 «Життя
вiдомих людей 2020»
08:00 «Снiданок.
Вихiдний»
10:00 Х/ф «Термiнал»
12:40 Х/ф «Зелена миля»
16:30, 21:25 «Вечiрнiй
квартал»
18:30 «Розсмiши комiка
2020»
19:30 ТСН
20:15 «ЧистоNEWS 2020»
20:25 «Українськi сенсацiї
2020»
22:45 «Святковий
концерт. Шевченкiвська
премiя 2020»
23:25 «Свiтське життя.
2020»

2+2
06:00, 08:55 «Загублений
свiт»
08:00 «ДжеДАI 2019»
12:55 Х/ф «Той, що бiжить
лабiринтом»
14:55 Х/ф «Заручниця-3»
16:55 23 тур ЧУ з футболу
«Динамо»- «Десна»
19:00 Х/ф «Голодний
кролик атакує»
21:00 Х/ф «Медальйон»
22:40 Х/ф «Тавро» Черв.
Круг
00:20 Х/ф «Дефектнi»
Черв. Круг
UA:ПЕРШИЙ
06:25 Ролик Роз’яснення
ЦВК

06:30, 07:15, 08:10, 09:10
Доброго ранку, Країно!
07:00, 08:00, 09:00, 21:00
Новини
09:30 Енеїда
10:30, 13:45 Телепродаж
10:45 М/с «Книга
джунглiв»
12:05 Х/ф «Три золотих
волосини»
14:05, 21:20 Д/ц «Дикi
тварини»
14:35, 00:00 Бiатлон.
Кубок свiту. VIII етап.
Контiолахтi. Гонка
переслiдування 12,5 км.
Чоловiки
15:40 Плiч-о-плiч
16:00 Бюджетники
16:35 Бiатлон. Кубок

свiту. VIII етап.
Контiолахтi. Гонка
переслiдування 10 км.
Жiнки
17:40 #ВУКРАЇНI
18:20 Т/с «Епоха честi»
19:20 Д/ц «Вижити в дикiй
природi»
20:25 Д/ц «Свiт дикої
природи»
22:00 Х/ф «На межi»
ТРК «УКРАїНА»
07:30 Зiрковий шлях
09:00, 15:20 Т/с
«Зречення»
17:00, 21:00 Т/с «Наша
лiкар»
20:00 Головна тема
23:00 Т/с «Каблучка з

бiрюзою»
ТЕТ
06:00 ТЕТ Мультиранок
11:00 М/ф «Пiдводна
братва»
12:35 Х/ф «Тiмм Талер
або Проданий смiх»
14:25 4 весiлля
17:25 Х/ф «Iдеальний
самець»
19:00 Одного разу пiд
Полтавою
22:00 Iгри Приколiв
23:00 Країна У
СТБ
07:30 Т/с «Одна брехня
на двоє»
11:10 Т/с «Спiймати

Кайдаша»
16:05 «МастерШеф
Професiонали»
19:00 «МастерШеф
Професiонали 2»
21:45 Х/ф «Джентльмени
удачi»
23:25 «Джентльмени
удачi: невiдома версiя»
НОВИЙ КАНАЛ
06:50 Варьяти
10:40 Хто зверху?
14:30 Х/ф «Коломбiана»
16:35, 18:35 Kids Time
16:40 М/ф «Рiо 2»
18:40 Х/ф «Воркрафт:
Початок»
21:00 Х/ф «Хоббiт:
Несподiвана подорож»

00:20 Х/ф «Оселя зла»
ІНТЕР
07:15 Х/ф «Фанфантюльпан»
09:00 «Готуємо разом.
Домашня кухня»
10:00 «Корисна
програма»
11:05 Х/ф «Невиправний
брехун»
12:30 Х/ф «Раз на раз не
приходиться»
14:00 Х/ф «Три плюс два»
15:40 Т/с «Страстi по
Зiнаїдi»
20:00 «Подробицi»
20:30 «Крутiше всiх.
Краще»
22:25 Т/с «Однолюби»

ICTV
08:25 Т/с «Вiддiл 44»
10:05 Т/с «Дiльничний з
ДВРЗ»
12:45 Факти. День
13:00 Дизель шоу
16:55 Х/ф «Холостяцька
вечiрка-3»
18:45 Факти. Вечiр
19:10 Х/ф «Три iкси:
Реактивiзацiя»
21:00 Х/ф «Той, хто
бiжить по лезу 2049»
23:50 Х/ф «Арена»
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, 20:00, 21:00, 00:00

Час новин
07:50, 08:50, 21:25
Актуально: Економiка.
Полiтика. Соцiум
08:40 Натхнення
09:15 На власнi очi
09:50 Драйв
10:10, 11:10, 13:10,
14:10, 17:10, 22:00, 23:00
Документальний фiльм
12:35 Феєрiя мандрiв
15:15 Крутий замiс
15:35 Vоїн - це я!
18:10 Є сенс
18:40 Про вiйсько
19:15 Особливий погляд
20:10 Рандеву
21:20 Вечiрнiй
преЗЕдент
21:35 Вiкно в Америку

РАКУРС

Вишгород
Субота, 7 березня 2020 року

ном у нас харчується більше 80 чоловік.
Програма милосердя від пані Свистун стартувала більше 11 років тому.
Жінка згадує:
— Я тоді готувала комплексні обіди
для колективу «Церезіту» та інших підприємств. Звісно, залишалися деякі харчі, напівфабрикати, овочі. Якось до мене
завітала знайома з Червоного Хреста,
розговорилися, і таким чином у нас народилася ідея харчувати малозабезпечених громадян. Зараз це вже наша
добра традиція. Скільки зможу, стільки
і надаватиму людям посильну допомогу.
Для мене це принципове питання. Коли
я бачу стареньких хворих, які віддали
свої найкращі роки державі, а отримали
на старість мізерну пенсію, болячки, —
хочеться хоч чимось їм зарадити. Маю
змогу готувати їм обіди — і це із задоволенням роблю.

На зустрічі з президентом України
Володимиром Зеленським і його дружиною Оленою я наголошувала на цих вічних цінностях і вони підтримали мене,
бо теж дотримуються принципу: у милосердя меж не буває.
Якщо скласти список добрих справ
колективу «Кирпульки», особисто його
лідера Світлани Свистун, він би не
вклався у шпальти газети. Благодійні
обіди дітям-інвалідам, харчові передачі
до лікарні, пенеціарних установ, військовим тощо. Світлана Іванівна не розповідала, але я неодноразово чув від людей,
як вона матеріально допомагає особливо нужденним вишгородцям, враженим
онкологічними захворюванням, виділяє
кошти на операції тощо. Не в її характері
хвалитися подібним.
Статтю хотілося б завершити хеппіендом, але бентежать інші думки. Якщо
держава бездушна до своїх малозабезпечених громадян, то невже і ми, пересічні громадяни, масово вражені цим

У країнах Європи я бачила подібні соціальні програми. Якось зайшли у кафе,
обладнане сходинками і красивим пандусом для візочків, а там гурт доглянутих, добре одягнених бабусь, які попивають каву з різними смаколиками. Сиділи
вони недовго, десь хвилин сорок, потім
подякували хазяїну і почимчикували
далі, насолоджуючись ранковим моціоном. Не обідніють і наші кав’ярні, якщо
господарі організують подібне. Зрілість
нації визначається не політичною тріскотнею, а рівнем милосердя і доброчинності.

вірусом? Чому на Вишгород і район
знайшлася лише одна Світлана Іванівна зі своїм добрим серцем? Жадібність
окремих бізнесменів, які мають супермаркети, інших, які добре гріють руки на
сумнівних оборудках, — зашкалює і дивує. Якби кожен з них взяв під соціальний супровід хоча б з десяток стареньких людей — наскільки б ми полегшили
їх долю і зробили б осінь їхнього життя
щасливішою. Але поки що лише Світлана Свистун — одна у полі воїтельниця
світла і милосердя.
Володимир ТКАЧ

Воїтельниця світла і милосердя

УСПІШНА ЖІНКА
Якби вишгородське кафе «Кирпулька» знаходилося, скажімо, у
Франції, у Бургундії чи Лотарінгії, то
без найменшого сумніву було б удостоєне уваги Червоного гіда Мішлен
— найвпливовішого і найвідомішого
ресторанного рейтингу сучасності. І
на вхідних дверях цієї кафешки неодмінно красувалася б престижна зірка, ознака того, що цей заклад харчування варто відвідати. А можливо,
були б і дві зірки, які б свідчили, що заради кухні, меню, техніки приготування страв, якості інгредієнтів, мандрівнику, гостю нашого Вишгорода варто
скоригувати запланований маршрут і
обов’язково завітати до «Кирпульки».
І це не жарти. Просто ми у силу своєї
сором’язливості, комплексу меншовартості не можемо презентувати свої надбання, вміння авторитетним європейським журі. А нашій «Кирпульці» є чим
пишатися.
Для господині цього закладу — Світлани Іванівни Свистун шлях до успіху торувався не один десяток років. Спочатку — роздрібна торгівля, далі — купівля
дитячого кафе, його розбудова. Можна
було піти шляхом найменшого спротиву:
відкрити наливайку, бодяжити горілку
— «катанку» і не паритися над вишуканим меню, неповторним інтер’єром, не
заморочуватися над тим, що про тебе
думають люди. І час засвідчив, що вік забігайлівок обмежений, а право на життя
мають нехай не високорентабельні, але
шановані серед людей пристойні кафе.
Сьогодні «Кирпулька» — це багатоцільовий заклад громадського харчування. Тут надаються практично всі можливі
послуги у цій сфері. Скажімо, є зал для

ОХОРОНА
ПРАЦІ

проведення поминальних обідів. За відгуками людей — кращого обслуговування годі й чекати: смачні перші страви,
закуски, нарізки, салати, булочки тощо.
Ніяких затримок із переміною страв —
все відпрацьовано до автоматизму. І ось
ця по-домашньому тепла атмосфера у
певній мірі бальзамом лягає на душі осиротілих родичів та близьких людини, яку
поминають.
Є також у «Кирпульці» і банкетна
зала, де залюбки вишгородці відзначають дні народження, ювілеї та інші приємні дати. А з іншого боку «Кирпулька»
гостинно відчинила двері для відвідувачів кулінарії зі смаколиками. Тут і столики літнього кафе поряд. Таким сьогодні
є універсальний, всепогодний комплекс
з милою дитячою назвою «Кирпулька».
Але наша розмова зі Світланою Іванівною більше стосувалася не секретів
успіху цієї вольової приємної жінки, а її
участі у соціальності, милосерді, врештірешт, меценацтві. Питання делікатне,
бо пані Свистун не вважає це публічною
справою. Мовляв, негоже робити піар на
людських проблемах, життєвих труднощах. Воно то так, але і добре слово варто сказати тому, хто подає нужденним.
Практично у м. Вишгороді та Вишгородському районі вона є однією єдиною
людиною, яка щодня, а точніше п’ять
днів на тиждень готує обіди для малозабезпечених. О 13-й годині біля кафе
звично збираються старенькі немічні
люди з чистою тарою на обмін. Невдовзі з’являються працівники кафе з їжею.
Пенсіонери швидко отримують обіди і
прямують до своїх домівок. Все відбувається злагоджено, без суєти, штовханини. Відповідальна за харчування від
Червоного Хреста Раїса Кравченко поділилася своїми враженнями:
— Щодня наші старенькі отримують
22 обіди. До набору входить баночка
супу, розсольника чи борщу зі шматком
м’яса, друга страва — це каша, скажімо,
гречана, з котлетою чи битком, а також
булочка. Обід смачний і ситний. Але, як
розповідають наші бабусі, його навіть ділять таким чином: на обід — суп, на вечерю каша, а на ранок булочка з чаєм.
Сюди, звісно, всі 22 людини не приходять, бо серед них є лежачі. Їм обід
розносимо ми — працівники Червоного Хреста. Намагаємося якимось чином
охопити якомога більше людей, тому щотижня складаємо нові списки. Таким чи-
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Офіційне працевлаштування — це захист соціальних інтересів
Шановні мешканці Вишгорода та району!
Нагадую, що офіційне працевлаштування
— це захист соціальних інтересів громадян,
гарантування права на соціальні виплати та
пенсійне забезпечення. Незадекларована
праця знижує доходи бюджетів та можливість фінансування державних програм соціального спрямування.

Статтею 24 Кодексу законів про працю встановлено, що працівник не може бути допущений до роботи без укладення трудового договору, оформленого наказом або розпорядженням
власника або уповноваженого органу та без подання до органу податкової служби повідомлення про прийняття працівника на роботу.
Якщо вам відомі випадки порушення тру-

дового законодавства, негайно повідомляйте
Вишгородське управління ГУ ДПС у Київській
області за адресою: м. Вишгород, пр-т Шевченка, 1-а або за тел: (04596) 5-42-67.
Олександр НАЗАРЧУК,
начальник Вишгородського
управління ГУ ДПС

НЕДIЛЯ , 15 БЕРЕЗНЯ 2020 Р ОК У
1+1
06:10, 07:05 «Життя
вiдомих людей 2020»
08:00 «Снiданок.
Вихiдний»
09:00 Лотерея «Лотозабава»
09:45 «Свiт навиворiт 11:
Китай»
11:15 Х/ф «Любов без
пам’ятi»
15:10 Т/с «Мишоловка
для кота»
19:30 «ТСН-Тиждень»
21:00 «Голос країни 10»
23:20 Х/ф «Термiнал»
2+2
06:00, 09:05 «Загублений
свiт»
08:05 «ДжеДАI 2019»

12:00 Х/ф «Перехрестя»
13:55 23 тур ЧУ з футболу
«Зоря»- «Шахтар»
16:00 Х/ф «Бунт»
17:30 Х/ф «Гнiв»
19:20 Х/ф «Небезпечний
Бангкок»
21:10 Х/ф «Макс Пейн»
23:00 «ПРОФУТБОЛ»
UA:ПЕРШИЙ
06:30, 07:15, 08:10, 09:10
Доброго ранку, Країно!
07:00, 08:00, 09:00, 21:00
Новини
09:30 Енеїда
10:30, 13:15 Телепродаж
10:45 М/с «Книга
джунглiв»
12:05 Х/ф «Бал казок»
13:35 Д/ц «Мегаполiси»

14:05 Бiатлон.
Кубок свiту.VIII етап.
Контiолахтi. Одиночна
змiшана естафета
15:05 Бюджетники
15:35 #ВУКРАЇНI
16:05 Бiатлон. Кубок
свiту. VIII етап.
Контiолахтi. Змiшана
естафета 4х7,5 км
17:45 UA:Бiатлон. Студiя
18:25 Т/с «Епоха честi»
19:20 Д/ц «Особливий
загiн»
20:25 Д/ц «Свiт дикої
природи»
21:20 Д/ц «Дикi тварини»
22:00 Х/ф «Запалюючи
зiрки»
23:55 Х/ф «На межi»

ТРК «УКРАїНА»
06:30 Сьогоднi
07:30 Зiрковий шлях
08:40 Х/ф «Красуня»
11:00 Т/с «Наша лiкар»
14:55 Х/ф «Паперовi
квiти»
17:00, 21:00 Т/с «Стань
моєю тiнню»
19:00 Сьогоднi. Пiдсумки
з Олегом Панютою
23:00 Т/с «Тест на любов»
ТЕТ
06:00 ТЕТ Мультиранок
10:00 М/ф «Їжачок Боббi:
Колючi пригоди»
11:40 Х/ф «Далека
дорога»
14:00 4 весiлля
17:00 Х/ф «Нiч у музеї»

19:00 Одного разу пiд
Полтавою
22:00 Х/ф «Хапай i тiкай»
00:00 Країна У
СТБ
06:00 «Все буде смачно!»
07:55 «Прокинься з
Ектором!»
09:50 Х/ф «Джентльмени
удачi»
11:30 «Хата на тата»
19:00 «Слiдство ведуть
екстрасенси»
19:55 «Один за всiх»
22:00 «Таємницi ДНК»
22:55 «Детектор брехнi»
НОВИЙ КАНАЛ
06:40 Варьяти
07:40 Дiти проти зiрок

10:00, 12:00 Kids Time
10:05 М/ф «Рiо 2»
12:05 Х/ф «Воркрафт:
Початок»
14:10 Х/ф «Хоббiт:
Несподiвана подорож»
18:00 Х/ф «Хоббiт: Пустка
Смога»
21:00 Х/ф «Хоббiт: Битва
п’яти воїнств»
23:50 Х/ф «Оселя зла:
Апокалiпсис»
ІНТЕР
06:20, 11:00 «Орел
i Решка. Iвлєєва vs.
Бєдняков»
07:15 Х/ф «Самотня жiнка
бажає познайомитися»
09:00 «Готуємо разом»
10:00 «Орел i решка.

Дива свiту 2»
12:00 Х/ф «Зорро»
14:15 Т/с «Не вiдпускай
мою руку»
17:50 Х/ф «Мiльйонер iз
нетрiв»
20:00 «Подробицi»
20:30 Х/ф «Всi грошi
свiту»
23:00 Х/ф «Iдеальне
вбивство»

12:45 Факти. День
14:00 Х/ф «Той, хто
бiжить по лезу 2049»
16:50 Х/ф «Три iкси:
Реактивiзацiя»
18:45 Факти тижня
20:30 Х/ф «Вiд колиски до
могили»
22:20 Х/ф «Денне свiтло»
00:30 Х/ф «Тонка червона
лiнiя»

ICTV
06:00, 09:30 Секретний
фронт. Дайджест
06:50 Антизомбi.
Дайджест
07:45 Громадянська
оборона
10:20, 13:00 Т/с «Вiддiл
44»

5 КАНАЛ
06:00, 09:30 Вiкно в
Америку
06:25, 16:10, 20:10
Машина часу
07:00, 08:00, 09:00, 10:00,
11:00, 12:00, 13:00, 14:00,
15:00, 16:00, 17:00, 20:00,
21:00, 00:00 Час новин

07:20, 08:20 Планета
iнновацiй
07:50, 08:50, 21:30
Актуально: Економiка.
Полiтика. Соцiум
08:40 Натхнення
09:10 Невигаданi iсторiї
10:10, 11:10, 13:10,
14:10, 17:10, 22:00, 23:00
Документальний фiльм
12:15 Медекспертиза
12:40 Феєрiя мандрiв
15:15 Крутий замiс
15:35 Vоїн - це я!
18:00 Час. Пiдсумки
тижня з Анною
Мiрошниченко
19:15 Спостерiгач
19:35 Особливий погляд
21:25 Вечiрнiй преЗЕдент
21:40 Час-Time
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ПАНОРАМА

Вишгород
Субота, 7 березня 2020 року

У Вишгороді весело зустріли весну
У перший день весни на площі біля БК «Енергетик» вишгородці відзначили одне із найпозитивніших та найапетитніших свят – Колодія.
Незважаючи на певні побоювання щодо погоди, день видався просто чудовий – сонячний
та теплий. Тож і настрій був відповідний – вишгородці радо вийшли на площу стрічати весну.
Цьогорічне свято у Вишгороді відсвяткували
весело та без офіціозу. Організатори подбали про
те, аби і дорослі, і найменші вишгородці знайшли
забави до душі: могли потанцювати та підспівати
учасникам концерту, спробувати себе у тематичних
конкурсах, пройтися виставкою майстринь та придбати собі унікальний хенд-мейд виріб. Або ж просто у компанії друзів посмакувати смачними стравами із фудкорту, повз які було нереально пройти.
Із самого ранку для дітей працювали атракціони
та зона із майстер-класами на різний смак, які допомогла організувати Лілія Крук.
Були традиційні конкурси: підняття гирі та підкорення стовпа. Як завжди, на переможців чекали
приємні та практичні призи.
«Минулого року я двічі виліз на стовп, і виграв
наушники і рюкзак, — розповідає 15-річний вишгородець Андрій Пироженко. – Цьогоріч підкорювати
стовп було значно важче, адже його добряче змастили милом. Але приз таки виграв. Свято дуже сподобалось. Було весело!».
Також не залишив нікого байдужим конкурс на
поїдання смачнющих вареників, які приготували у
«Козацьких забавах».
Ритму святу задав драйвовий ведучий. Видовищними були і спалювання Марени та яскраве фаєр-шоу, яке, звичайно, зачаровує – здається, що з
тим вогнем зникає всякий негатив.
Влас. інф.

Весни, краси й натхнення!

ШАНОВНІ ВИШГОРОДЧАНИ!
Вишгородський клуб інтелігенції запрошує вас
взяти участь в урочистих заходах, присвячених
206-ій річниці з дня народження Кобзаря,
Пророка, українського Поета та письменника
ТАРАСА ГРИГОРОВИЧА ШЕВЧЕНКА.
Програма заходу:
1. Художня частина: виступ народного самодіяльного хору
«Любисток»
«Наша пісня, наша дума не вмре, не загине!».
2. Художні читання.
3. Дружня гостина: львівська кава.
Захід відбудеться 9 березня за адресою: м. Вишгород,
біля пам’ятника Т. Шевченку, площа Строкова, об 11:00.
Степанія СІДЛЯР, радник голови Вишгородської РДА
з питань духовності
і просвітництва, голова Вишгородського Клубу інтелігенції

Пам’ятники з граніту. Індивідуальні пам’ятники.
Комплекси. Доставка та встановлення, м. Коростишев.
Тел: (050) 94-27-387, (096) 436-95-17

Продається! Ділянка 6 соток, свердловина, будиночок, с. Дубечня. Тел: (098) 259-82-72, (099) 433-62-48
ПРОПОНУЄМО РОБОТУ У ВИШГОРОДІ. На неповний робочий день (пн-пт) ПОТРІБНІ РОЗКЛЕЮВАЛЬНИКИ ОГОЛОШЕНЬ! Заробітна плата договірна. Тел: (050) 980-48-65

Âèøãîðîä
e-mail: ngvyshgorod@gmail.com

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.

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

