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Маємо
запобігти
епідемії
в місті
Наскільки Україна, яка знаходиться
на порозі епідемії, буде готова до дій
в екстремальних умовах, залежить не
стільки від роботи Уряду, як від готовності органів місцевого самоврядування
вживати адекватних заходів на місцях.
Як забезпечується карантин у Вишгороді на поточний момент, нам розповів
міський голова Олексій Момот:
— Нещодавно я звертався до жителів
міста у Фейсбуці, де пояснював, яких заходів вживає міська рада. Ситуація змінюється практично щодня. Передусім, ми
обмежили користування дитячими майданчиками. Налагоджуємо взаємодію з
патрулями Національної гвардії та поліцією, які проводять профілактичні бесіди з
власниками торгових точок, котрим дозволено працювати, беремо участь у роботі районної комісії з надзвичайних ситуацій. Ми домовились, що додатково надамо
дозвіл на роботу магазинів, які реалізують
корми для тварин, також на діяльність
станцій технічного обслуговування, ремонтних майстерень, магазинів з продажу
автозапчастин. Останнє зумовлене тим,
що автомобілі медичної допомоги, поліції,
комунального транспорту потребують обслуговування і запчастин, тому вони працюватимуть в обмеженому режимі.
Також на період карантину ми були
змушені призупинити рух автобусів на
внутрішньоміських маршрутах №№ 1, 2.
Вирішили перепрофілювати їх на перевезення по району — лівий і правий берег,
працівників медичних закладів, рятувальників, пожежних, військових Національної
гвардії до місця роботи і додому. Перевезення здійснюються безкоштовно.
25 березня відбулася нарада з керівниками усіх установ, відомств, про які говориться, де були прийняті рішення щодо
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цього маршруту. Зокрема, встановлено
графік руху автобусів. Вони виходитимуть
о 7-й годині ранку із Сувида та Катюжанки й курсуватимуть селами. Орієнтовно о
8:00-8:30 автобуси будуть у Вишгороді.
Звідси виїжджатимуть близько 8:30-9:00,
тобто забиратимуть тих, хто працює подобово, у нічну зміну. Наступний рейс курсуватиме селами о 16:30. Автобуси після
кожного виїзду оброблятимуть дезінфекторами.
Ними можуть їздити всі категорії працівників критичної інфраструктури – правоохоронних органів, ДСНС, нацгвардії,
комунальних підприємств, продуктових
магазинів. Для цього слід мати при собі
службові посвідчення або довідку з місця
роботи з мокрою печаткою.
Кожен сам має забезпечити себе масками. Добре, якщо цей предмет індивідуального захисту можуть надати своїм працівникам керівники.
Якщо буде багато пасажирів, адже в
напрямку Катюжанки по маршруту великі
населені пункти — Нові Петрівці, Димер,
то на цей маршрут вийде 200-місний автобус. Про це додатково повідомимо.
Кілька слів про дезінфекцію під’їздів
наших багатоповерхівок. При КП «Управляюча компанія» створено підрозділ із 20
працівників, які займаються цією роботою. Ми отримали відповідні препарати
(до речі, їх допоміг придбати наш колега,
директор «Київводоканалу»), надаємо їх
в ОСББ, корпоративні будинки. Проблем
з препаратами немає, є складнощі із захисними масками, окулярами, халатами –
їх неможливо придбати через ажіотаж, а
не тому, що немає коштів. Шукаємо їх, де
тільки можливо.
Певні нюанси є і в самій дезінфекції.
Скажімо, препарати створені на основі

хлору, тому швидко «роз’їдають» розпилювачі. Придбати їх проблематично, адже
підприємства в нинішній ситуації віддають
перевагу готівковим розрахункам, а ми
цього робити не маємо права. Але це робочі моменти, які, так чи інакше, вирішуємо.
Також міська рада має допомогти медикам. У разі потреби виділення додаткових коштів, вважаю, зберемося на позачергову сесію. Зала засідань у нас велика,
і депутати можуть працювати на безпечній
відстані один від одного. Підготувавшись
заздалегідь, сесію можна провести за 5-10
хвилин. Зараз, повторю, головна проблема не в коштах, а в дефіциті необхідних під
час карантину товарів, обладнання. З боку
міської влади ми зробимо все можливе,
щоб пік епідемії обминув наш Вишгород.
Користуючись нагодою, дякую всім людям, які небайдужі у соціальних мережах
і дійсно вносять конструктивні конкретні
пропозиції. За браком часу я не в змозі
відповісти кожному персонально, але, повірте, читаю абсолютно всі повідомлення.
…Ми не бачимо вірусу, але найстрашніше те, що його не боїмося. Думали, виникне паніка, проте навпаки – зіштовхнулися з безпечністю наших громадян. Люди
спокійно гуляють вулицями, ходять у магазини, не дотримуються безпечної дистанції, тим часом, як відстань у два метри
може вберегти життя.
Закликаю кожного до відповідальності
за себе та свої родини, за дітей і батьків,
за друзів і сусідів. Карантин – не канікули.
Карантин – це самообмеження, водночас
можливість зосередитися на самоосвіті,
переглянути більше фільмів чи прочитати
більше книг, але все це потрібно робити
вдома! Вулиця, відкритий простір сьогодні
– не для нас. Будьте здорові!
Влас. інф.

Звіт
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Кабінет вірусологічного контролю
Керівник комунального некомерційного підприємства «Центр первинної
медико-санітарної допомоги» Вишгородської районної
ради Оксана Морозова повідомляє:
24 березня у Вишгороді розпочав роботу кабінет вірусологічного контролю, який розмістився у приміщенні ВРБК
«Енергетик» за адресою: м. Вишгород, проспект Мазепи, 9.
При зверненні – чергові лікарі Центру первинної медикосанітарної допомоги проведуть огляд пацієнта, при необхідності – зроблять забір матеріалу для дослідження, призначать лікування або запропонують госпіталізацію.
Графік роботи кабінету вірусологічного контролю: пн-пт,
І зміна – з 10:00 до 13:00, ІІ зміна – з 14:00 до 17:00.

ВАЖЛИВО!

Вишгород
Субота, 28 березня 2020 року
Прийом лікарем безкоштовний.
Наявність декларації із сімейним лікарем не
обов’язкова.
За додатковою інформацією звертайтеся за телефоном: +38 068 208 75 90 (працює з 24 березня).
Якщо ви повернулися з країн, що охоплені епідемією COVID-19 чи мали контакт з особами, які перебували в цих країнах, контактували з людьми, у
яких підтвердили коронавірусну інфекцію, або у вас
присутні симптоми, схожі на цю інфекцію чи просто
є підозра на коронавірус (лихоманка, кашель, підвищена температура тіла) — не наражайте інших на
небезпеку, зупиніть поширення вірусу — зверніться
до медиків Вишгородського кабінету вірусологічного
контролю.

Вже цими вихідними, в ніч з 28 на 29 березня, о 3 годині ранку стрілки годинників в
Україні переведуть на годину вперед. Тому
доведеться вставати раніше.

Загальнонаціональний карантин, який мав тривати до 3 квітня включно, продовжено на 21 день – до 24 квітня включно. Відповідне рішення Уряд ухвалив сьогодні,
25 березня 2020 року.

МОЗ ІНФОРМУЄ

Станом на 10:00 26 березня в Україні зафіксовано 156 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них 5
летальних, 1 пацієнт одужав та вже
виписаний з лікарні. За останню добу
було зафіксовано 43 нові випадки.
Наразі коронавірусна хвороба виявлена:
Вінницька область — 1 випадок;
Волинська область — 2 випадки;
Дніпропетровська область — 2 випадки;
Донецька область — 1 випадок;

Запорізька область — 7 випадків;
Житомирська область — 2 (1 летальний) випадки;
Івано-Франківська область — 16 (2
летальні) випадків;
м. Київ — 34 випадки;
Київська область — 24 випадки;
Львівська область — 2 випадки;
Луганська область — 1;
Одеська область — 4;
Тернопільська область — 15 випадків (1 летальний);
Херсонська область — 1 випадок;
Чернівецька область — 42 (1 летальний) випадки;
Черкаська область — 2 випадки.
Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру
громадського здоров’я України, а також
обласними лабораторіями. Станом на
ранок 26 березня 2020 року до Центру
надійшло 183 повідомлення про підозру
на COVID-19. Всього з початку 2020
року надійшло 1124 повідомлення про
підозру на COVID-19.

Вишгородські поліцейські патрулюють місто
Поліцейські Вишгородського ВП
продовжують профілактичні заходи,
аби не допустити порушення правил
карантину.
Через гучномовець групи реагування патрульної поліції попереджають
жителів м. Вишгорода та району про
необхідність дотримання санітарно-епідеміологічного режиму щодо недопущення поширення СOVID-19.
Піший патруль контролює місця

НА ВАРТІ ПОРЯДКУ

За інформацією Вишгородського
міжрайонного відділу лабораторних
досліджень ДУ «Київський обласний
лабораторний центр МОЗ України»
станом на 10:00 26.03.2020 року у
Вишгородському районі та м. Вишгороді:
кількість осіб, що захворіли на коронавірусну інфекцію COVID-19 – 0;
кількість осіб, з підозрою на
COVID-19 - 1, знято з контролю 4 через

негативні результати;
кількість осіб, що контактували з
особою, що має підозру на COVID-19 –
30;
кількість осіб, що контактували
з особою, що має підтвердження на
COVID-19 – 3;
кількість осіб, що лабораторно обстеженні - 5, результат у чотирьох осіб
- негативний, в однієї - проби на лабораторному дослідженні.

можливого скупчення людей і закликає
громадян не нехтувати нормами безпеки.
Вишгородський ВП долучився до
флешмобу з підтримки медиків та закликає громадян залишатися вдома під
час надзвичайної ситуації.
Карантин – запорука зупинки поширення коронавірусної інфекції.
Самоізоляція – це нова життєва філософія всіх свідомих людей.

Вишгород
Субота, 28 березня 2020 року

Керівникам продуктових магазинів,
аптек та інших закладів, які забезпечують
життєдіяльність на території м. Вишгорода
На виконання розпорядження Вишгородської районної державної адміністрації Київської області від 24.03.2020 року № 170 та
протоколу позачергового засідання Київської
обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій
від 21.03.2020 року з метою запобігання поширенню на території м. Вишгорода гострої
респіраторної хвороби COVID-19 та введення
додаткових обмежувальних заходів та території Вишгородського району та міста в дію
вступили обмеження для закладів торгівлі.
Дозволяється наявність споживачів у торгі-

вельному приміщенні в кількості не більше
1 (однієї) особи на 10 (десять) квадратних
метрів. Необхідно також постійно проводити
заходи щодо дотримання санітарних норм у
торгівельному приміщенні.
Кримінальну відповідальність за порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним хворобам та масовим
отруєнням передбачено ст. 325 Кримінального кодексу України.
Виконавчий комітет
Вишгородської міської ради

Про продовження процедури розгляду пропозицій та
зауважень громадськості під час 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 № 39 від 20 березня 2020 року
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», постанови
Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 №
211 «Про запобігання поширенню на території України коронавірусу COVID-19» та від
16.03.2020 року № 215 «Про внесення змін
до постанови Кабінету Міністрів України від
11.03.2020 № 211»:
1. Продовжити процедуру розгляду пропозицій та зауважень громадськості під
час 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» до 17.04.2020 року.
2. Перенести дату проведення громадських слухань з 26.03.2020 року на 09.04.2020
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.
3. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.
Міський голова О. МОМОТ

Препарати для малозабезпечених
Дружні стосунки понад три роки поєднують Благодійний фонд «Святої Ольги»
з АТ «Київський вітамінний завод». Тож,
у нинішній складний час Фонд звернувся
до Товариства з проханням про допомогу
для малозабезпечених мешканців Вишгорода і вже 24 березня отримав вантаж
з препаратами більше двадцяти найменувань вартістю понад 15 тисяч гривень.
Представник компанії передав його Фонду і Вишгородській районній організації
Товариства Червоного Хреста України
(на фото).
Щиро дякуємо колективу і керівництву
АТ «Київський вітамінний завод».
Незахищеним категоріям вишгородців
препарати адресно доставлять волонтери
Благодійного фонду і Червоного Хреста.
Володимир МАЛИШЕВ,
президент БФ «Святої Ольги»

БЛАГОДІЙНІСТЬ
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Шановні мешканці Вишгорода та району!
З метою попередження розповсюдження захворюваності на гостру респіраторну інфекцію, спричинену коронавірусом (COVID-2019), КНП «Центр первинної
медико-санітарної допомоги» Вишгородської районної ради закликає з розумінням поставитись до ситуації, що склалась
як в Україні, так і в усьому світі.
Якщо ви повернулися з країн, де зафіксовані випадки зараження коронавірусом
(COVID-2019), або мали контакти з потенційними хворими, неодмінно залишайтесь
вдома. У разі виявлення ознак підозри на
коронавірусну інфекцію, при наявності таких
симптомів як гарячка, головний біль, кашель,
ускладнене дихання, — телефонуйте сімейному лікарю.
Надаємо мобільні телефони сімейних
лікарів амбулаторій загальної практики сімейної медицини
Вишгородська АЗПСМ № 1
Солодовник Т.В. (068) 208-70-98
Караванова Т.А. (068) 208-81-91
Вініченко Н.В. (068) 208-74-22
Фесенко Ю.О. (068) 208-64-61
Сафонова Т.Ф. (068) 208-74-40
Морозова О.В. (068) 208-90-80
Крута Л.Є. (068) 208-76-42
Сталєва І.А. (068) 208-63-19
Матвієнко К.В. (068) 208-69-26
Скаченко Є.І. (068) 208-72-78
Омельчук В.А. (068) 208-89-08
Федорко В.Ю. (068) 208-82-75
Федоренко Н.І. (068) 208-77-62
Карманюк Г.А. (068) 208-68-96
Кравцова І.О. (068) 208-77-26
Черняхівська М.В. (068) 208-68-63
Вишгородська АЗПСМ № 2
Єгорова Г.П. (068) 208-90-55
Мельничук С.Ю. (068) 208-95-90
Людвиченко Л.О. (068) 208-57-80
Федірко В.М. (068) 208-77-16
Гусєва І.М. (068) 208-62-50
Ясногородська АЗПСМ
Рутян А.П.: (068) 208-63-35
Новопетрівська АЗПСМ
Канавіна О.І. (068) 208-96-47
Черняхівський О.А. (068) 208-69-32
Ніколаєнко Н.Г. (068) 208-97-69
Чайка Н.М. (068) 208-54-75
Катюжанська АЗПСМ
Дашко В.Ф. (068) 208-61-48
Денисюк І.О. (068) 208-61-02
Пірнівська АЗПСМ
Борисевич О.М. (068) 208-62-84
Димерська АЗПСМ
Давиденко Т.М. (068) 208-62-28
Заводовський Ю.О. (068) 208-74-97
Дермель О.І. (068) 208-75-29
Смеречинська Л.І. (068) 208- 75-61
Ревнюк В.В. (068) 208-78-57
Хотянівська АЗПСМ
Попова Т.Б. (068) 208-76-09
Лютізька АЗПСМ
Трохимчук С.Б. (068) 208-67-37
Литвинівська АЗПСМ
Приходько О.В. (068) 208-66-17
Старопетрівська АЗПСМ
Герез В.М. (068) 208-66-82
Демидівська АЗПСМ
Харитончук Г.Т. (068) 208-65-93
Безугла О.К. (068) 208-65-86
Ждан В.І. (068) 208-65-01
Нищедубечанська АЗПСМ
Терентьєв І.В. (068) 208-64-97
Лебедівська АЗПСМ
Чічугіна Н.С. (068) 208-95-04
Щоб знизити ризик зараження, реко-

мендуємо дотримуватися таких базових
правил:
— регулярно ретельно мийте руки з милом протягом 20–40 секунд та обробляйте
руки спиртовмісними (від 60 %) антисептиками;
— не торкайтеся руками обличчя та слизових оболонок (очей, носа і рота) — це стандартний шлях потрапляння вірусу в організм
через заражені поверхні (тому так важливо
мити руки);
— під час кашлю і чхання прикривайте
рот і ніс серветкою або згином ліктя, після
цього серветку відразу викиньте, а руки вимийте;
— уникайте місць скупчення людей, а
якщо ви таки опинилися в них — одягайте
маску, дотримуйтеся дистанції і перебувайте
на відстані щонайменше 1–1,5 м від людей,
які вас оточують;
— не їжте продуктів тваринного походження без термічного оброблення;
— намагайтеся повноцінно харчуватися і
займатися фізичними вправами, дотримуватися здорового сну.
Бережіть себе та своїх рідних!

Вишгородське МКП «Водоканал» дбає про безпеку
Вишгородське МКП «Водоканал» продовжує свою роботу. Вода у кранах вишгородчан є абсолютно безпечною з епідеміологічної точки зору. Додаткові заходи
зі знезараження питної води у зв’язку з
запровадженням карантину НЕ ПОТРІБНІ.
Водоканал цілодобово дбає, щоб у своїх
домівках споживачі мали якісну воду.
ВООЗ зазначає, що «на сьогодні немає
жодних доказів того, що вірус COVID-19 передається через питну воду, адже основним
джерелом передачі є повітряно-крапельний
шлях через дихальні шляхи або через руки,
що контактують зі слизистою оболонкою
носа, рота чи кон’юнктиви».
Вишгородське МКП «Водоканал» відповідає за якість холодної води, що потрапляє до

споживачів, і гарантує, що вся вода є артезіанською, безпечною та якісною.
Тимчасове погіршення її якості може
відбуватися лише в одному випадку: коли
виникають аварії і водопостачання призупиняється. Відповідно, вуличні та внутрішньобудинкові мережі спустошуються, а потім
знову наповнюються. Внаслідок гідравлічних
коливань інколи відбувається забарвлення
води окисом заліза (іржею), що змивається з
внутрішніх стінок трубопроводів. У таких випадках ремонтна бригада Вишгородського
МКП «Водоканал» проводить промивання
вуличної мережі. Однак промивання внутрішньобудинкових мереж можливе лише через
крани споживачів.
А в стічних водах, які потрапляють до

каналізаційної насосної станції, вірус може
бути. Тому що в місті відсутні спеціальні очисні споруди і з госппобутовими водами вірус
може потрапити до каналізації. І хоча джерела це не підтверджують, але таке може бути.
Потрібен додатковий захист та відповідна
дезінфекція. Додаткові витрати на придбання
засобів захисту та дезінфекції вимагають додаткових коштів.
На сьогоднішній день оплата населення
зменшилась на 30 %.
Для цілодобового надання послуг з водопостачання та водовідведення підприємству
необхідно здійснити оплату за спожиту електроенергію, скид стоків ПАТ АК «Київводоканал», лабораторні дослідження води, паливномастильні матеріали, охорону водопровідної

насосної станції, виплатити заробітну плату
працівникам підприємства, сплатити податки.
Вишгородське МКП «Водоканал» звертається до споживачів з проханням знайти
фінансову можливість та погасити борги за
спожиту воду та водовідведення, а також в
подальшому сплачувати поточні нарахування
в повному обсязі. Адже безперебійна робота підприємства та належне надання послуг
залежить не лише від працівників підприємства, а й від добросовісності кожного з Вас в
частині своєчасного виконання обов’язків по
оплаті послуг.
Сподіваємось на Ваше розуміння! Бережіть себе та рідних!
Адміністрація Вишгородського
МКП «Водоканал»
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МІСТО

Вишгород
Субота, 28 березня 2020 року

Звіт Вишгородського міського голови за 2019 рік

Шановна громадо!
Протягом 2019 року я намагався досягти
таких результатів злагодженої спільної праці,
щоб вивести життя територіальної громади на
новий якісний рівень.
Сьогодні можу констатувати відчутні зрушення та позитивну динаміку у всіх сферах
міського господарства.
Пропоную зупинитись на основних результатах соціально-економічного розвитку міста.
Фінансова сфера
Загальний обсяг дохідної частини в 2019
році склав 208 ,6 млн грн, з них:
власні доходи загального фонду — 164,5
млн грн (78,9 %);
доходи спеціального фонду — 19,7 млн грн
(9,5 %);
офіційні трансферти — 24,3 млн грн (11,7
%).

Основними бюджетоутворюючими джерелами надходжень до бюджету є:
податок на майно — 69,7 млн грн (33,4 %);
єдиний податок — 61,4 млн грн (29,4 %);
акцизний податок — 22,6 млн грн (22,6 %);
інші — 54,9 млн грн (26,3 %).

За підсумками 2019 року найбільшими
платниками податків і зборів до бюджету міста
є:
ВАТ «Укргідроенерго» — створено у 2004
році, найбільша гідроелектрогенеруюча компанія України;
ТОВ «Хенкель-Баутехнік (Україна)» — відкрито з 1999 року, один з найбільших хімічних
концернів Європи;
ТОВ «Кен-Пак (Україна)» — відкрито у
жовтні 2003 року, один з найбільших виробників алюмінієвих банок у Центральній та Східній
Європі;
ТОВ «Підприємство «Пластик Карта»
— найбільший виробник пластикових карт в
Україні;
ТОВ «Карат-Ліфткомплект» — виробник
ліфтового обладнання та запчастин до нього.
Зазначене збільшення доходів відбулося
завдяки проведеній роботі по покращенню інвестиційного клімату в місті, за результатами
якої суб’єкти підприємницької діяльності перереєстровують свої підприємства з сусідніх міст,
селищ, сіл в м. Вишгород, а також завдяки постійному проведенню сектором контролю надходжень до міського бюджету роботи з боржниками та приведення у відповідність ставок
місцевих податків та зборів.
МАТЕРІАЛЬНА ДОПОМОГА:
На забезпечення реалізації програми соціального захисту малозабезпечених верств

населення касові видатки за 2019 рік по КПКВ
0113242 КЕКВ 2730 склали 3 898 853.74 грн,
з них:
200 000,00 грн — на зубопротезування населення;
3 698 853,74 грн — на виплату матеріальної допомоги населенню.
ВИДАТКИ:
За 2019 рік фактичні видатки по Вишгородському міському бюджету склали:
по загальному фонду — 131 082 975,07
грн,
в тому числі:
— видатки головного розпорядника коштів
— 59 300 884,98 грн;
— видатки розпорядників нижчого рівня/
одержувачів коштів (установи та організації,
які входять до складу мережі Вишгородської
міської ради) — 71 782 090,09 грн;
по спеціальному фонду — 83 097 794,33
грн,
в тому числі:
— видатки головного розпорядника коштів
— 55 825 020,27 грн;
— видатки розпорядників нижчого рівня/
одержувачів коштів (установи та організації,
які входять до складу мережі Вишгородської
міської ради)
— 27 272 774,06 грн.
ПРОГРАМИ:
Рішенням міської ради № 48/1 від
21.12.2018 року затверджено 26 міських програм розвитку, згідно з якими здійснювались
видатки протягом 2019 року.
Порівняно з 2019 роком у 2020 році кількість затверджених програм розвитку збільшилась на 4 одиниці, а саме:
Програма економічного та соціального
розвитку міста Вишгорода на 2020 рік;
Міська програма «Новий під'їзд» на 20202024 роки;
Програма з підтримки та розвитку, надання стоматологічної допомоги на території Вишгородської міської ради на 2020-2021 роки;
Програма «Контактний центр «Телефонна
служба міста» в м. Вишгороді».
БЮДЖЕТ НА 2020 РІК:
ДОХОДИ:
На 2020 рік заплановано надходження доходів по Вишгородському міському бюджету
відповідно до розпису міського бюджету:
по загальному фонду — 193 798 700,00
грн;
по спеціальному фонду — 10 315 000,00
грн.
ВИДАТКИ:
На 2020 рік заплановано видатки по Вишгородському міському бюджету відповідно до
розпису міського бюджету:
по загальному фонду — 131 206 700,00
грн;
по спеціальному фонду — 72 907 000,00
грн;
профіцит загального фонду /дефіцит спеціального фонду встановлено — 62 592 000,00
грн.
Житлово-комунальна сфера
У 2019 році в багатоквартирних будинках м. Вишгорода були проведені наступні
роботи:
Проведено заміну шиферного покриття на
металопрофільне в багатоквартирних будинках по вул. Симоненка, 3, Київській, 8.
Проведено капітальний ремонт рулонних
покрівель у багатоквартирних будинках по вул.
Київській, 4, 12, 20, Кургузова, 4, Симоненка,
1-Б. Також проведено заміну водостічної системи на покрівлі будинків по вул. Дніпровській,
2 та Дніпровській, 4.
Виконано капітальний ремонт вхідних груп
у будинку по пр. Мазепи, 6.
Відремонтовано підпірні стіни біля будинків по вул. Симоненка, 7, Кургузова, 4, Симоненка, 1-Б та сходи біля буд. Грушевського, 9 і
гранітні сходи на площі ім. Строкова. В будинку
по вул. Симоненка, 1-А проведено поточний
ремонт відмостки (112 м2).
У 2019 році за програмою «Теплий
під’їзд», яка передбачає заміну старих
дерев’яних вікон і дверей на металопластикові в під’їздах житлових багатоповерхових будинків, були проведені роботи по заміні вікон
і дверей у таких житлових будинках: Грушевського, 9; Київська, 18 (під’їзди № 1, 2, 5, 6,);
вул. Київська,11, Кургузова, 11, Шолуденка,
6-Б, 6-Г, пр. Шевченка, 6, 9-А. Програма «Теплий під’їзд» продовжується і на даний час до
повної заміни старих вікон та дверей на нові.
Виконано поточні ремонти:
Під’їздів у будинках по вул. Кургузова, 11-А
(перші поверхи під’їздів № 1, 2, 4, 5, 6 та під’їзд

№ 3 повністю), вул. Кургузова, 6 (під’їзди №
2, 6), вул. Симоненка, 1 (під’їзди № 2, 4), вул.
Симоненка, 7 (під’їзди № 1, 2, 4, 5, 6), пр-т Мазепи, 12 (під’їзд № 1), вул. Набережна, 2 (перші поверхи всіх під’їздів), вул. Грушевського, 9
(під’їзд № 2), вул. Дніпровська, 2, 4 (вище першого поверху), вул. Дніпровська, 6 (під’їзди №
1, 2, 3, 4), вул. Шолуденка, 3 (під’їзд № 1), вул.
Шолуденка, 6 (під’їзд № 1).
Парапету, стін та покрівлі машинних приміщень у будинках по пр-ту Шевченка, 9, вул.
Дніпровській, 1, 5, вул. Шолуденка, 6-А, вул.
Набережній, 6-А.
Вентиляційних каналів у будинках по вул.
Київській, 11, пр-ту Шевченка, 9, вул. Дніпровській, 5.
Вхідних груп у будинках по вул. Гриненка,
1-А, Шолуденка, 3, пр-ту Шевченка, 7, вул. Шолуденка, 6-А, Мазепи, 12, Набережній, 2.
Покриття двоскатних покрівель у будинках
по вул. Хмельницького, 1, 3, вул. Симоненка, 3,
пр-ту Мазепи, 2.
Підлоги в будинку по вул. Симоненка, 1-А,
під’їзд № 3.
Ліфтів та ліфтового обладнання в будинках
по вул. Шолуденка, 7 (під’їзд № 1), 6-Б (під’їзд
№ 1), пр-ту Шевченка, 6 (під’їзди № 1, 2), вул.
Київській, 2 (під’їзди № 1, 2), 4 (під’їзди № 1, 2,
3, 4), Київській, 20 (під’їзди № 1, 2), вул. Гриненка, 1-А (під’їзд № 2), вул. Кургузова, 3-Б
(під’їзди № 5, 6).
8. Водостічна система на покрівлі будинків
по вул. Симоненка, 3 та пр. Мазепи, 3.
9. Повірку та ремонт лічильників обліку тепла в будинках по вул. Грушевського, 1, 3, 4,
5, 7, 12, Дніпровській, 3-А, 11, Київській, 9, 11,

виділення коштів для проведення ремонтних
робіт на умовах співфінансування 80 % (частка
міської ради) на 20 % (частка ОСББ).
У 2019 році у цій Програмі взяли участь два
ОСББ за адресами: пр. Шевченка, 2-Д (капітальний ремонт вхідних груп, системи зовнішнього водовідведення, вимощення та паркінгу)
та вул. Шолуденка, 6-Г (капітальний ремонт
вхідних груп та вимощення).
Шляхове господарство
У 2019 році було виконано:
Поточний ремонт дорожнього покриття по вул.: Кургузова, Київській, Набережній,
Святославській, Шолуденка, Дніпровській,
Хмельницького, Грушевського, Космонавта
Поповича, Межигірського Спаса, Шевченка,
Ватутіна, Спаській, Покровській, Шкільній, Ватутіна, Петра Калнишевського, Володимира
Мономаха, Глібова, пр. Мазепи, просп. Шевченка, пров. Преображенському, вул. Ягідній
та Квітневій (масив «Дідовиця»), Садовій (СТ
«Сади»), алеї С. Поташника, заїзний під’їзд до
Шолуденка, 19 (пожежна частина).
Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул.: Генерала Кульчицького (3167
м2), Піщаній (на ділянці від вул. Космонавтів
до вул. Набережної), провул. Старосільському
(807 м2), проїзд від будинку по пр. Мазепи, 12
вздовж вул. Дніпровської.
Капітальний ремонт проїзної частини
доріг та стоянок для автомобілів, прибудинкової території: вул. Хмельницького, 3, 7; Симоненка, 7, 8; Набережна, 4, 4-А; Шолуденка,
6.
Поточний ремонт тротуарів та стоянок
для автомобілів, прибудинкової території:

Кургузова, 3-Б, Луговій, 3, Хмельницького, 2, 4,
5, 7, Симоненка, 1-А, 1-Б, Набережній, 2, пр-ту
Мазепи, 3, 7.
10. Проведено заміну лічильників обліку
тепла в будинках по вул. Шкільній, 7, Хмельницького, 3, Набережній, 12, Симоненка, 1,
Київській, 2, Грушевського, 6, Дніпровській, 9,
Симоненка, 5, пр-ту Шевченка, 7.
11. Ремонт міжпанельних швів за адресами: вул. Дніпровська, 3-А, Київська, 9, Симоненка, 5 та простукування і відбивання фасадної плитки з подальшим штукатуренням за
адресами: пр-т Шевченка, 6, вул. Шолуденка,
6, Набережна, 6-А, Дніпровська, 5.
Також проведено ремонтні роботи в дитячих закладах міста:
ДНЗ «Сонечко» — відремонтовані дитячі
групи, тіньові навіси; ДНЗ «Золотий ключик»
— актова зала, коридор; ДНЗ «Чебурашка» —
електрощитова; центр «Джерело» — актова
зала та покрівля.
Проведено капітальний ремонт (частковий) у приміщеннях Вишгородського районного відділу державної реєстрації актів цивільного стану і в приміщеннях Управління праці та
соціального захисту населення, розташованих
по вул. Набережній, 6-А.
У місті Вишгороді вже більше двох років діє
програма роздільного збирання, сортування,
перевезення, перероблення та утилізації відходів упаковки. Ця програма важлива не тільки
для міста, але й для збереження довкілля.
У 2019 р. в місті була проведена акція із
збирання, перевезення, зберігання та подальшого оброблення, утилізації, захоронення
відходів, тобто мешканці міста могли безкоштовно здати вживані батарейки, лампочки,
термометри тощо. Ця акція буде проводитись
у місті й надалі.
Також було придбано «Трактор-Беларус
3204» із щіткою дорожньо-підмітальною та відвалом тракторним, який переданий на баланс
КП «Благоустрій-Вишгород».
У травні 2018 року на сесії Вишгородської
міської ради було прийнято «Програму підтримки та стимулювання створення ефективних об’єднань співвласників багатоквартирних
будинків у м. Вишгороді», якою передбачено

Київська, 2, 4, 9, 18, Шолуденка, 3, 6-В, 6-Г, 8,
Набережна, 2, 8, Дніпровська, 1, 2, 3-Б, 4, 8,
Кургузова, 10, 11-А, Симоненка, 4-В, пр. Шевченка, 7, 7-А, 9, Шкільна, 7/1, 1-А.
Відповідно до схеми організації дорожнього руху в м. Вишгороді в 2019 р., було
влаштовано 12 безпечних переходів по місту, встановлено засоби організації дорожнього
руху (дорожні знаки) по вул. Кургузова, 1-А,
вул. Грушевського, 4, пр. Шевченка, 2-Г, 2-Д
та нанесено дорожню розмітку. Також по місту оновлено вже існуючу дорожню розмітку.
Облаштовано нові зупинки для громадського
транспорту у кількості 4 шт., відремонтовано
повністю 2 шт.
Утримання зовнішньої зливової каналізації
У 2019 році виконано гідродинамічне прочищення колекторів зливової каналізації по
вул. Дніпровській, вул. Гриненка, Симоненка,
Шолуденка, Кургузова, Набережній, пр. Мазепи, пр. Шевченка, пров. Квітковому; прочищено 15 каналізаційних колодязів та 18 зливоприймачів.
Зовнішнє освітлення та відеоспостереження
У 2019 році по місту Вишгороду проведено
роботи по встановленню і заміні 450 світлодіодних енергоекономічних світильників. Замінено 1,5 км ліній електроживлення, в т.ч. освітлено стадіон по вул. Шолуденка та футбольне
поле по алеї С. Поташника.
Також в місті впроваджено систему енергозбереження, яка працює в 2-зонному режимі
— вечірній, нічний час, що дозволяє зменшити
споживання електроенергії до 60 %.
В місті активно впроваджується інтегрована система відеоспостереження та відеоаналітики. На даний час вже по місту встановлено
67 відеокамер, інформація з яких надходить до
Вишгородського районного відділу поліції, що
допомагає у розкритті злочинів, фіксації ДТП
та адмінпорушень. Впровадження даної системи буде продовжуватись і в наступному році.
Озеленення та благоустрій міста
У 2019 році по озелененню та благоустрою міста Вишгорода проведено такі
роботи:
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Звіт Вишгородського міського голови за 2019 рік
— встановлено металеві парканчики біля
газонів та клумб у будинках по вул.: Симоненка, 1-А (159 м/п), Хмельницького, 6 (107 м/п),
Хмельницького, 7 (11 м/п), Дніпровській, 1 (53
м/п), Шолуденка, 5 (40 м/п), Шевченка, 2-Г, 2-Д
(68 м/п), Грушевського, 1 (40 м/п), Дніпровській, 3-Б (28 м/п), Набережній, 6-А (31 м/п), пр.
Мазепи, 10, 12 (211 м/п), Кургузова,1-А, корпус
1, 3 (81 м/п), Кургузова, 2 (220 м/п), Кургузова,
6 (48 м/п), Київській, 2 (106 м/п), Шолуденка,
6-Б (151 м/п); Шолуденка, 6-Г (21 м/п), пр. Шевченка, 9-А (83 м/п), Грушевського, 3 (99 м/п),
Грушевського, 5 (74 м/п), Грушевського, 8 (172
м/п), Набережній, 2, 4, 4-А (209 м/п), Набережній, 6-А (31 м/п), Симоненка, 8 (136 м/п), Симоненка, 7 (160 м/п), у житловому масиві «Дідовиця» (78 м/п), на алеї С. Поташника (9 м/п);
— встановлено декоративної огорожі на
майданчиках для сміттєвих контейнерів: вул.
Дніпровська, 3-Б (24 м2); пр. Шевченка, 6-Б (16
м2); Набережна, 4-А (12 м2), вул. Шолуденка, 3
(35 м2), Шолуденка, 8 (31 м2), вул. Ватутіна, 110
(37 м2);
— встановлено металевих перил: вул. Набережна, 4, 4-А (19 м/п); вул. Київська, 4 (12
м/п), Симоненка, 8 (8 м/п), Хмельницького, 7 (8
м/п), алея С. Поташника (5 м/п);
— встановлено системи автоматичного
поливу: сквер по алеї С. Поташника (фотозона) та біля пам’ятної стели «Слава Визволителям»;
— встановлено елементів спортивних та
дитячих майданчиків:
вул. Київська, 8, Грушевського, 5, Симоненка, 1, Кургузова, 3-А — 9 шт., Київська, 18
(6 шт.), Набережна, 2, 4 (6 шт.), Хмельницького, 9 (3 шт.), Ватутіна (1 шт.), Симоненка, 1 (1
шт.), Кургузова, 3-А, 3-Б (8 шт.), Грушевського,
10 (5 шт.), Кургузова, 4-А, Київська, 2 (4 шт.).
Також у 2019 році було закуплено та встановлено: лав паркових — 52 шт., вбиралень
для собак — 5 шт., велопарковки — 5 шт.
Закуплено та висаджено: квітів 1627 шт.,
дерев 37 шт., кущів 419 шт.
Зроблено поточний ремонт та фарбування елементів дитячих майданчиків 26 шт., лав
паркових 240 шт.
Проведено посів та підсіювання газонів —
2 355 м2, закуплено та встановлено бетонних
квітників 10 шт.
Постійно проводиться вирізка аварійних
дерев по місту та кронування (обрізка гілок)
дерев.
Влаштовано декоративні гірки з каміння та рослин: вул. Хмельницького, 5, 7 (30
м2), Дніпровська, 7 (20 м2), Кургузова, 6 (9 м2),
Хмельницького, 7 (33 м2).
У 2019 році облаштовано бювет з водозабором підземних вод у парку «Ярославичі».
Також виконано поточний ремонт сходів, що
ведуть у парк біля будинку по вул. Кургузова, 1-А (корпуси № 1, № 4) та улаштування
багатофункціонального спортмайданчика
«Ярославичі».
Проведено реконструкцію дитячого майданчика по вул. Хмельницького, 4.
Проведено поточний ремонт спортмайданчиків із улаштуванням штучного покриття
по вул. Кургузова, 3-А, Київській, 8-А, 18,
Набережній, 4.
По алеї ім. С. Поташника проведено реконструкцію спортивного майданчика із штучним
покриттям та капремонт скверу (фотозона).

Також збудовано сучасну громадську вбиральню із підведенням всіх комунікацій та освітлення. Проведено влаштування нової пішохідної
доріжки (50 м2) та ремонт існуючої (15 м2).
Дошкільні навчальні заклади
«Чебурашка»
У дошкільному закладі 13 груп. Списковий
склад складає 452 дітей.
З міського бюджету було виділено кошти
на поточний ремонт у групах — 200 000 грн,
придбані матеріали та меблі на суму 670 730
грн, обладнано дитячі ігрові майданчики — 265
000 грн, зведено паркан навколо дитячого садочка — 873 816 грн.
Продовжуються роботи по добудові нового
корпусу.
«Ластівка»
У дошкільному закладі 8 груп. Списковий
склад складає 266 дітей.
Фінансово-матеріальне забезпечення здійснювалось за рахунок бюджетних коштів, за
які було придбано товари на суму 414983 грн.
Продовжуються роботи по добудові нового
корпусу.
«Золотий ключик»
У закладі функціонує 9 груп, фактичний
склад дітей за списком — 280.
Протягом звітного періоду в дошкільному
навчальному закладі були проведені ремонти:
поточний ремонт мережі водопостачання приміщення кухні на суму 99820 грн, поточний ремонт приміщення ігрової кімнати на суму 99843
грн, поточний ремонт внутрішніх приміщень
дитячих груп — 99862 грн, капітальний ремонт
вузла вводу теплопостачання з установкою
пристрою оптимізації теплоспоживання у підвальному приміщенні закладу на загальну
суму 382000 грн.
«Сонечко»
У закладі функціонує 7 груп, фактичний
склад дітей за списком — 280.
Фінансово-матеріальне забезпечення здійснювалось за рахунок бюджетних коштів, за
які було придбано товари та послуги на суму
163530 грн.
За кошти, виділені міською радою, було
проведено капітальний ремонт вузла вводу
теплопостачання на загальну суму 382000 грн,
капітальний ремонт внутрішніх приміщень —
971700 грн, капітальний ремонт тіньових навісів — 971342 грн.
Триває активне будівництво нового дитячого садочка по вул. Шкільній
Оздоровлення дітей
З міського бюджету профінансовано видатків на загальну суму 1 192 980,00 грн. У дитячому таборі «Сонячний берег» смт Сергіївка
Одеської обл. та у дитячому таборі «Лазурна
веселка» смт. Кирилівка Запорізької обл. протягом липня — серпня 2019 року оздоровлено
167 дітей. Це діти із багатодітних сімей, діти
учасників проведення АТО, діти з малозабезпечених сімей та обдаровані діти — вихованці
ВМЦХЕТУМ «Джерело» та вихованці колективу сопілкарів «Рум’янок» Вишгородського
міського дитячо-юнацького оркестру-студії
«Водограй» та вихованці інших комунальних
підприємств м. Вишгорода.
Культура, дозвілля та спорт
«Управління з розвитку фізичної культури та спорту Вишгородської міської ради»
У комунальному підприємстві працює 8
спортивних відділень КДЮСК та Футбольний
клуб «Чайка», що загалом налічує 459 вихованців, що на 24 % більше, ніж у минулому році, а саме :
відділення з футболу — ФК Чайка (294
дітей);
відділення з вітрильного спорту (19 вихованців);
відділення з настільного тенісу (15 вихованців);
відділення з хокею з шайбою (20 вихованців);
відділення з кікбоксингу (21 вихованець);
відділення з хортингу (20 вихованців);
відділення з гандболу (14 вихованців)
відділення боксу (24 вихованці)
відділення велоспорту (32 вихованці).
За кошти, виділені міською радою,
проведено:
Поточний ремонт скейт-парку — 199,7
тис. грн.
Капітальний ремонт тренувального
футбольного поля — 1499,9 тис. грн.
Придбано обладнання для тренувального футбольного поля — 349,8 тис. грн.
Придбано міні-трактор — 162,0 тис.
грн.
Покриття спеціального штучного об-

ладнання на баскетбольний майданчик —
349,7 тис. грн.
Облаштовано трибуни та прилеглу територію багатофункціонального спортивного майданчика — 133,2 тис. грн.
Розроблено проект будівництва адміністративного корпусу та дворівневої відкритої
стоянки — 752,7 тис. грн.
Розроблено проект влаштування благоустрою території стадіону «Енергетик» — 457,3
тис. грн.
Вишгородський міський центр художньоестетичної творчості учнівської молоді «Джерело»
Кількість вихованців у закладі — 1283
18 творчих колективів (75 груп):
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
народного танцю «Джерельце», студія укра-

їнського 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».
Наказом Міністерства освіти і науки України від 16.08.2019 року № 1124 студії творчості
«Ра» та колективу сучасного танцю «Pas de
danse» присвоєно почесне звання «Зразковий
художній колектив».
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.
З міського бюджету було виділено кошти
на придбання інвентаря на загальну суму
264449 грн, здійснено капітальний ремонт даху
— 321778 грн.
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 2019 році духовий оркестр взяв участь у
фестивалі-конкурсі «Україна шукає таланти»;
Всеукраїнському фестивалі-конкурсі «Таврійські сурми». Ансамбль барабанщиць «Drum
station» бере участь у парадах у нашому місті,
створює настрій на новорічних святах, на збірних концертах.
Ансамбль сопілкарів «Art Stream» творчо
росте, розвиває свою виконавську майстерність. Поєднуючи в своїх творах народний
фольклор і сучасну музику, вдало переплітає
все це чудовими танцювальними рухами.
На сьогодні в трьох колективах на базі оркестру займається більше ста дітей.
З міського бюджету було виділено кошти
на придбання матеріалів, обладнання та інвентаря на суму 224 500 грн, а також музичних інструментів — 30000 грн.
Танцювальний колектив «Клерико»
У 2019 році Танцювальний колектив «КЛЕРИКО» брав участь у міських культурних заходах, які організовує Вишгородська міська
рада, благодійних акціях:
святковій ході з нагоди Дня міста м. Вишгорода;
святковому концерті на День міста;
Святі родинних традицій;
презентації книги «Вишгород — європейське місто» в музеї ім. М. Рильського;
ярмарці дозвілля.
Також у 2019 році колектив брав активну
участь у Всеукраїнських та Міжнародних фестивалях-конкурсах, що значно розширило коло
реалізації творчих досягнень.
З міського бюджету було виділено кошти
на придбання товарів і послуг на загальну суму
558100 грн.
Окрема увага міської влади приділена організації дозвілля містян та проведенню культурно-масових заходів: фестиваль писанок,
Міжнародний день захисту дітей, свято Івана
Купала, День Незалежності, День міста, фестиваль Вишгородської Покрови, цикл новорічно-різдвяних свят.
За ініціативи Вишгородського міського голови реалізується культурно-просвітницький
проект «Шануй своє, шануй українське!». Протягом року з концертними програмами у місті
виступили творчі колективи світового рівня:
Національний заслужений академічний народний хор України ім. Г. Верьовки, Національний
заслужений академічний ансамбль танцю України ім. П. Вірського.
Міжнародні зв’язки
Станом на грудень 2019 року місто Вишгород підтримує побратимські зв’язки з м. Льоррах (Німеччина), м. Айхенау (Німеччина), м.
Санс (Франція), м. Вишків (Польща), м. Раквере (Естонія), м. Делчево (Македонія), м. Канів
(Україна).
У 2019 році Вишгородська міська рада на
чолі з міським головою Олексієм Момотом продовжили роботу з містами-побратимами. Протягом року делегації з міста Вишгорода з робочим візитом відвідали німецькі міста Айхенау
та Раквере. У вересні до Вишгорода прибула
делегація з Айхенау щодо співпраці представників Червоного Хреста м. Вишгорода та Червоного Хреста м. Айхенау. На свято Покрови
муніципальний оркестр міста Айхенау відвідав
м. Вишгород з концертною програмою. У грудні делегація з міста Вишгорода представляла
місто на Різдвяній ярмарці у місті Айхенау.
Продовжується робота по програмі з енергоефективності Engagement Global, а також реалізація проекту NAKOPA-E-UKR.3-19 шляхом
співфінансування німецької сторони та української сторони.
Олексій МОМОТ,
Вишгородський міський голова
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Вишгород
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ПОНЕДІЛОК, 30 БЕРЕЗНЯ 2020 РОКУ
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»
11:15, 11:50, 12:20,
12:35 «Любий, ми
переїжджаємо»
13:05 «Мiняю жiнку»
14:25 «Свiт навиворiт - 2:
Iндiя»
15:25, 17:10 Т/с «Величне
столiття. Роксолана»
19:00 «Секретнi
матерiали 2020»
20:45, 21:45 Т/с «Доктор
Вiра»
22:45 «Грошi 2020»

2+2
08:05, 11:15 «ДжеДАI
2019»
10:05, 18:15 «Спецкор»
10:40, 18:45 «ДжеДАI»
14:00 Х/ф «Розправа»
15:50 Х/ф «Мiцний
горiшок-4»
19:15 Т/с «Опер за
викликом-4»
21:05 Т/с «Карпатський
рейнджер»
21:55 Т/с «CSI: Мiсце
злочину-8»
23:40 Х/ф «Литовське
весiлля»

09:30 Т/с «Жiночий рай»
11:50 Телепродаж
12:30, 13:10, 15:10 «На
Карантинi»: марафон
16:15 Д/ц «Особливий
загiн»
17:30 Перша шпальта
18:20 Тема дня
19:20 Д/ц «Боротьба за
виживання»
19:55 Д/ц «Тваринна
зброя»
21:30 Суспiльнополiтичне ток-шоу
«Зворотний вiдлiк»
00:00 Бюджетники

UA:ПЕРШИЙ
07:00, 08:00, 09:00, 13:00,
15:00, 18:00, 21:00, 23:30
Новини

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 «Таємне
кохання»
23:30 Т/с «Точка кипiння»
ТЕТ
06:00 ТЕТ Мультиранок
08:00, 09:00, 16:00, 17:00,
19:30 Одного разу пiд
Полтавою
08:30, 09:30, 23:00
Одного разу в Одесi
10:00, 18:30 СуперЖiнка
2

11:00, 17:30 4 весiлля
12:00 Панянка-селянка
14:00 Х/ф «Свинопас»
15:10, 16:30 Країна У
21:00 Танька i Володька
22:00 Т/с «Кухня»
00:00 Сiмейка У
СТБ
06:10 Х/ф «Покровськi
ворота»
08:55 «Слiдство ведуть
екстрасенси»
09:50, 18:55 «Один за
всiх»
10:45 «Таємницi ДНК»
11:40 «МастерШеф»
14:50 «Хата на тата»
17:25, 21:55 «Вiдлiк часу»
17:30, 22:00 «ВiкнаНовини»

18:00 Т/с «Слiпа»
20:05, 22:45 Т/с «Нiщо не
трапляється двiчi - 2»
23:00 Т/с «Наречений»
НОВИЙ КАНАЛ
07:10 Вар’яти
10:20 Дiти проти зiрок
12:20 Х/ф «Бетховен 4»
14:20 Х/ф «Бетховен 5»
16:10 Х/ф «Месники: Ера
Альтрона»
19:00 Вiд пацанки до
панянки
21:10 Х/ф «Iлюзiя обману»
23:40 Х/ф «Закляття»
ІНТЕР
07:10, 08:10, 09:20 «Ранок
з Iнтером»
09:50, 18:00 Ток-шоу

«Стосується кожного»
11:45, 12:25 Х/ф
«Жандарм одружується»
13:55 Х/ф «Жандарм на
вiдпочинку»
15:55 «Чекай на мене.
Україна»
20:00 «Подробицi»
21:00 «Речдок.
Особливий випадок.
Близькi люди»
22:00 «Слiдство вели... з
Леонiдом Каневським»
23:50 Х/ф «Двоє пiд
однiєю парасолькою»
ICTV
06:40 Факти тижня
08:45 Факти. Ранок
09:10, 19:20 Надзвичайнi
новини

09:50 Х/ф «Чорний дощ»
11:50, 13:20 Х/ф
«Полiцейська iсторiя»
12:45, 15:45 Факти. День
14:25, 16:20 Х/ф
«Полiцейська iсторiя-2»
17:05 Х/ф «Година пiк-3»
18:45, 21:00 Факти. Вечiр
20:15 Теорiя змови
21:25 Т/с «Нюхач»
22:25 Свобода слова
23:55 Х/ф «Сезон убивць»
5 КАНАЛ
06:00, 21:40 Час-Time
06:20, 20:35 Гончаренко
рулить
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
07:10, 08:10, 21:25
Актуально: Економiка.
Полiтика. Соцiум
07:15, 08:15 Д/с «Свiт
майбутнього»
09:30, 15:30 Д/с «Топ
10:Таємницi й загадки»
10:10, 11:10 Д/с
«Найекстремальнiший»
12:10 Час. Пiдсумки
тижня з Анною
Мiрошниченко
13:15, 14:15 Д/с
«Авiакатастрофи:
причини i наслiдки»
16:10 Машина часу
17:10, 18:15, 19:30
Iнформацiйний вечiр
22:00, 23:00
Документальний фiльм

ВIВТОРОК, 31 БЕРЕЗНЯ 2020 РОКУ
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»
11:15, 11:50, 12:20,
12:35 «Любий, ми
переїжджаємо»
13:05 «Мiняю жiнку»
14:25 «Свiт навиворiт - 2:
Iндiя»
15:25, 17:10 Т/с «Величне
столiття. Роксолана»
19:00 «Секретнi
матерiали 2020»
20:45, 21:45 Т/с «Доктор
Вiра»
22:45 «Одруження
наослiп»

2+2
07:30 Т/с «Команда А» 1-2
09:05, 18:15 «Спецкор»
09:45, 18:45 «ДжеДАI»
10:20 «Вiдеобiмба»
13:55 Х/ф «Легенди:
Гробниця дракона»
15:30 Х/ф «Чистильник»
17:20 «Загублений свiт»
19:15 Т/с «Опер за
викликом-4»
20:55 Т/с ПРЕМ’ЄРА!
«Карпатський рейнджер»
21:45, 23:30 Т/с «CSI:
Мiсце злочину-8»

11:50 Телепродаж
12:30, 13:10, 15:10 «На
Карантинi»: марафон
16:15 Д/ц «Особливий
загiн»
17:30 Схеми. Корупцiя в
деталях
18:20 Тема дня
19:20 Д/ц «Боротьба за
виживання»
19:55 Д/ц «Тваринна
зброя»
21:30 Нашi грошi
22:10 Святi та грiшнi
23:45 #ВУКРАЇНI

UA:ПЕРШИЙ
07:00, 08:00, 09:00, 13:00,
15:00, 18:00, 21:00, 23:15
Новини
09:30 Т/с «Жiночий рай»

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 «Таємне
кохання»
23:20 Контролер
ТЕТ
08:00, 16:00, 17:00,
19:30 Одного разу пiд
Полтавою
08:30, 09:30, 23:00
Одного разу в Одесi
09:00, 15:30, 21:00 Танька
i Володька
10:00, 18:30 СуперЖiнка
2

11:00, 17:30 4 весiлля
12:00 Панянка-селянка
14:00 Х/ф «Калошi щастя»
16:30 Країна У
22:00 Т/с «Кухня»
СТБ
07:00 «Все буде добре!»
08:50 Т/с «Коли ми
вдома»
12:00 «МастерШеф»
15:00 «Хата на тата»
17:25, 21:55 «Вiдлiк часу»
17:30, 22:00 «ВiкнаНовини»
18:00 Т/с «Слiпа»
18:55 «Один за всiх»
20:05, 22:45 Т/с «Нiщо не
трапляється двiчi - 2»
23:00 Т/с «Наречений»

НОВИЙ КАНАЛ
06:05 М/с «Том i Джеррi»
07:10 Вар’яти
09:00 Х/ф «Увiмкни
мозок»
11:00 Т/с «Завзятi
домогосподарки»
13:00 Шалена зiрка
15:00, 19:00 Хто проти
блондинок
21:00 Х/ф «Iлюзiя обману
2»
23:40 Х/ф «Закляття 2»
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 Т/с «Не вiдпускай
мою руку»
14:45, 15:40 «Речдок»
16:35 «Речдок.
Особливий випадок.
Фатальна пристрасть»
18:00, 19:00 Ток-шоу
«Стосується кожного»
20:00 «Подробицi»
21:00 «Речдок.
Особливий випадок.
Близькi люди»
22:00 «Слiдство вели... з
Леонiдом Каневським»
23:50 Х/ф «Дочки-матерi»

новини
10:05 Теорiя змови
11:00 Секретний фронт
11:40, 13:20 Х/ф
«Iнтимний словник»
12:45, 15:45 Факти. День
14:15, 16:20, 21:25 Т/с
«Нюхач»
17:50 Т/с «Рiшає
Онiстрат»
18:45, 21:00 Факти. Вечiр
20:15 Громадянська
оборона
23:20 Х/ф «Ганнiбал»

ICTV
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:20 Надзвичайнi

5 КАНАЛ
06:00, 21:40 Час-Time
06:20 Гончаренко рулить
07:00, 08:00, 09:00, 10:00,
11:00, 12:00, 13:00, 14:00,
15:00, 16:00, 17:00, 18:00,

11:05, 12:25 Т/с «Мене
звати Мелек»
13:00 Т/с «Дурна кров»
14:45, 15:40 «Речдок»
16:30 «Речдок.
Особливий випадок.
Фатальна пристрасть»
18:00, 19:00 Ток-шоу
«Стосується кожного»
20:00 «Подробицi»
21:00 «Речдок.
Особливий випадок.
Близькi люди»
22:00 «Слiдство вели... з
Леонiдом Каневським»
23:50 Х/ф «Час бажань»

09:15, 19:20 Надзвичайнi
новини
10:05 Громадянська
оборона
11:50, 13:20 Х/ф «Полiт
Фенiкса»
12:45, 15:45 Факти. День
14:25, 16:20, 21:25 Т/с
«Нюхач»
17:50 Т/с «Рiшає
Онiстрат»
18:45, 21:00 Факти.
Вечiр
20:15 Секретний фронт
23:15 Х/ф «Червоний
дракон»

ICTV
06:30 Ранок у великому
мiстi
08:45 Факти. Ранок

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
07:10, 08:10, 21:25
Актуально: Економiка.
Полiтика. Соцiум
07:15, 08:15 Д/с «Свiт
майбутнього»
09:30, 15:30 Д/с «Топ
10:Таємницi й загадки»
10:10, 11:10 Д/с
«Найекстремальнiший»
12:30 Є сенс
13:15, 14:15 Д/с
«Авiакатастрофи:
причини i наслiдки»
16:10 Машина часу
17:10, 18:15, 19:30
Iнформацiйний вечiр
20:35 Особливий погляд
22:00, 23:00
Документальний фiльм

СЕРЕДА, 1 КВІТНЯ 2020 РОКУ
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»
11:15, 11:50, 12:20,
12:35 «Любий, ми
переїжджаємо»
13:05 «Мiняю жiнку»
14:25 «Свiт навиворiт - 2:
Iндiя»
15:25, 17:10 Т/с «Величне
столiття. Роксолана»
19:00 «Секретнi
матерiали 2020»
20:45, 21:45 Т/с «Доктор
Вiра»
22:45, 23:50 «Свiт
навиворiт 11: Китай»

2+2
09:15, 18:15 «Спецкор»
09:55, 18:45 «ДжеДАI»
10:30 «Облом»
13:55 Х/ф «Загадки
Сфiнкса»
15:30 Х/ф «Храм черепiв»
17:20 «Загублений свiт»
19:15 Т/с «Опер за
викликом-4»
21:05 Т/с ПРЕМ’ЄРА!
«Карпатський рейнджер»
21:55, 23:40 Т/с «CSI:
Мiсце злочину-8»
UA:ПЕРШИЙ
06:30, 07:05, 08:05, 09:05
Доброго ранку, Країно!
07:00, 08:00, 09:00, 13:00,
15:00, 18:00, 21:00, 23:15
Новини

09:30 Т/с «Жiночий рай»
11:50 Телепродаж
12:30, 13:10, 15:10 «На
Карантинi»: марафон
16:15 Д/ц «Свiт дикої
природи»
17:30 Нашi грошi
18:20 Тема дня
19:20 Д/ц «Боротьба за
виживання»
19:55 Д/ц «Тваринна
зброя»
21:30 Розважальна
програма з Майклом
Щуром
22:10 Т/с «Епоха честi»
23:45 Спiльно
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 «Таємне
кохання»
23:30 Т/с «Точка кипiння»
ТЕТ
06:00 ТЕТ Мультиранок
08:00, 16:00, 17:00,
19:30 Одного разу пiд
Полтавою
08:30, 09:30, 23:00
Одного разу в Одесi
09:00, 15:30, 21:00 Танька

i Володька
10:00, 18:30 СуперЖiнка 2
11:00, 17:30 4 весiлля
12:00 Панянка-селянка
14:00 Х/ф «Алоха»
16:30 Країна У
22:00 Т/с «Кухня»
СТБ
07:00 «Все буде добре!»
08:50 «Т / з Коли ми
вдома»
12:05 «МастерШеф»
15:25 «Хата на тата»
17:30, 22:00 «ВiкнаНовини»
18:00 Т/с «Слiпа»
18:55 «Один за всiх»
20:05, 22:45 Т/с «Нiщо не
трапляється двiчi - 2»
23:00 Т/с «Наречений»

НОВИЙ КАНАЛ
06:05 М/с «Том i Джеррi»
07:10 Вар’яти
09:00 Х/ф «Пташка на
дротi»
11:00 Т/с «Завзятi
домогосподарки»
13:10 Шалена зiрка
15:10, 19:00 Суперiнтуїцiя
21:00 Х/ф «Васабi»
22:50 Х/ф «Заклятi
шахраї»
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»

19:00, 21:00, 00:00 Час
новин
07:10, 08:10, 21:25
Актуально: Економiка.
Полiтика. Соцiум
07:15, 08:15 Д/с «Свiт
майбутнього»
09:30, 15:30 Д/с «Топ
10:Таємницi й загадки»
10:10, 11:10 Д/с
«Найекстремальнiший»
12:30 Про вiйсько
13:15, 14:15 Д/с
«Авiакатастрофи:
причини i наслiдки»
16:10 Машина часу
17:10, 18:15, 19:30
Iнформацiйний вечiр
20:35 На власнi очi
22:00, 23:00
Документальний фiльм

ЧЕТВЕР, 2 КВІТНЯ 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»
11:15, 11:50, 12:20,
12:35 «Любий, ми
переїжджаємо»
13:05 «Мiняю жiнку»
14:25 «Свiт навиворiт - 2:
Iндiя»
15:25, 17:10 Т/с «Величне
столiття. Роксолана»
19:00 «Секретнi
матерiали 2020»
20:35 «Чистоnews 2020»
20:45, 21:45 Т/с «Доктор
Вiра»

22:30 «Право на владу
2020»
2+2
09:20, 18:15 «Спецкор»
10:00, 18:45 «ДжеДАI»
10:35 «Облом»
12:55 Х/ф «Вулкан»
15:10 Х/ф «Три Iкса»
17:20 «Загублений свiт»
19:15 Т/с «Опер за
викликом-4»
21:05 Т/с ПРЕМ’ЄРА!
«Карпатський рейнджер»
21:55, 23:40 Т/с «CSI:
Мiсце злочину-8»
UA:ПЕРШИЙ
06:30, 07:05, 08:05, 09:05
Доброго ранку, Країно!
07:00, 08:00, 09:00, 13:00,
15:00, 18:00, 21:00, 23:15

Новини
09:30 Т/с «Жiночий рай»
11:50 Телепродаж
12:30, 13:10, 15:10 «На
Карантинi»: марафон
16:15 Д/ц «Свiт дикої
природи»
17:30 #ВУКРАЇНI
18:20 Тема дня
19:20 Д/ц «Боротьба за
виживання»
19:55 Д/ц «Тваринна
зброя»
21:30 Схеми. Корупцiя в
деталях
22:10 Т/с «Епоха честi»
23:45 Перша шпальта
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 Т/с «Таємне
кохання»
23:20 Слiдами Андрiя
Геруса
00:00 Т/с «Точка кипiння»
ТЕТ
06:00 ТЕТ Мультиранок
08:00, 16:00, 17:00,
19:30 Одного разу пiд
Полтавою
08:30, 09:30, 23:00

Одного разу в Одесi
09:00, 15:30, 21:00 Танька
i Володька
10:00, 18:30 СуперЖiнка
2
11:00, 17:30 4 весiлля
12:00 Панянка-селянка
14:00 Х/ф «Другий,
найкращий екзотичний
готель «Мерiголд»
16:30 Країна У
22:00 Т/с «Кухня»
00:00 Сiмейка У
СТБ
06:05, 10:35 Т/с «Коли ми
вдома. Нова iсторiя»
07:00 «Все буде добре!»
08:50 Т/с «Коли ми
вдома»
12:25 «МастерШеф»
15:00 «Хата на тата»

17:30, 22:00 «ВiкнаНовини»
18:00 Т/с «Слiпа»
18:55 «Один за всiх»
20:05, 22:45 Т/с «Нiщо не
трапляється двiчi - 2»
23:00 Т/с «Наречений»
НОВИЙ КАНАЛ
06:05 М/с «Том i Джеррi»
07:10 Вар’яти
09:10 Х/ф «Брейвен»
11:00 Т/с «Завзятi
домогосподарки»
13:10 Шалена зiрка
15:00, 19:00 Хто зверху
21:00 Х/ф «Ред»
23:10 Х/ф «Дiамантовий
полiцейський»
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 Т/с «Дурна кров»
14:45, 15:40 «Речдок»
16:35 «Речдок.
Особливий випадок.
Фатальна пристрасть»
18:00, 19:00 Ток-шоу
«Стосується кожного»
20:00 «Подробицi»
21:00 «Речдок.
Особливий випадок.
Близькi люди»
22:00 «Слiдство вели... з
Леонiдом Каневським»
23:45 Х/ф «Погана гарна
людина»

ICTV
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:20 Надзвичайнi
новини
10:05 Секретний фронт
11:50, 13:20 Х/ф «Чорний
дощ»
12:45, 15:45 Факти. День
14:45, 16:20, 21:25 Т/с
«Нюхач»
17:50 Т/с «Рiшає
Онiстрат»
18:45, 21:00 Факти. Вечiр
20:15 Антизомбi.
Дайджест
22:15 Х/ф «Iнший свiт-2:
Еволюцiя»
00:15 Х/ф «Ганнiбал»
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
07:10, 08:10, 21:25
Актуально: Економiка.
Полiтика. Соцiум
07:15, 08:15 Д/с «Свiт
майбутнього»
09:30, 15:30 Д/с «Топ
10:Таємницi й загадки»
10:10, 11:10 Д/с
«Найекстремальнiший»
13:15, 14:15 Д/с
«Авiакатастрофи:
причини i наслiдки»
16:10, 02:15 Машина часу
17:10, 18:15, 19:30
Iнформацiйний вечiр
20:35 Гончаренко рулить
22:00, 23:00
Документальний фiльм

П’ЯТ Н ИЦ Я, 3 КВІТНЯ 2020 Р О К У
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»
11:15, 11:50, 12:20,
12:35 «Любий, ми
переїжджаємо»
13:05 «Мiняю жiнку»
14:25 «Свiт навиворiт - 2:
Iндiя»
15:25, 17:10 Т/с «Величне
столiття. Роксолана»
19:00 «Секретнi
матерiали 2020»
20:40 «Чистоnews 2020»
20:45 «Лiга смiху.
Дайджест»

22:25 «Вечiрнiй квартал
2020»
00:20 Х/ф «Менi б у небо»
2+2
09:20, 18:15 «Спецкор»
10:00, 18:45 «ДжеДАI»
10:35 «Помста природи»
13:20 Х/ф «Земний
Апокалiпсис»
15:00 Х/ф «Мiцний
горiшок-3»
17:15 «Загублений свiт»
19:15 Х/ф «Мiцний
горiшок: Гарний день,
аби померти»
21:05 Х/ф «Iкар»
22:45 Х/ф «Фар Край»
UA:ПЕРШИЙ

07:00, 08:00, 09:00, 13:00,
15:00, 18:00, 21:00, 23:15
Новини
09:30 Т/с «Жiночий рай»
11:50 Телепродаж
12:30, 13:10, 15:10 «На
Карантинi»: марафон
16:15 Д/ц «Свiт дикої
природи»
17:30, 23:45 Схеми.
Корупцiя в деталях
18:20 Тема дня
19:20 Д/ц «Супер-Чуття»
19:55 Д/ц «Тваринна
зброя»
21:30 Перша шпальта
22:10 Т/с «Епоха честi»
ТРК «УКРАїНА»
07:00, 08:00, 09:00, 15:00,

19:00 Сьогоднi
09:30 Зiрковий шлях
11:30 Реальна мiстика
12:30, 15:30 Т/с «Любов
пiд мiкроскопом»
17:00 Iсторiя одного
злочину
20:10 Гучна справа
21:00 Свобода слова
Савiка Шустера
00:00 Т/с «Дружина з того
свiту»
ТЕТ
06:00 ТЕТ Мультиранок
08:00, 19:30 Одного разу
пiд Полтавою
08:30, 09:30 Одного разу
в Одесi
09:00, 15:30 Танька i

Володька
10:00, 18:30 СуперЖiнка
2
11:00 4 весiлля
12:00 Панянка-селянка
14:00 Х/ф «Гiббi»
16:00 Країна У
16:30 Х/ф «Нiч у музеї 3:
Секрет гробницi»
21:00 М/ф «Бебi-бос»
23:00 Х/ф «Третiй зайвий»
СТБ
07:35 Х/ф «Як вiдбити
наречену»
09:25 Х/ф «27 весiль»
11:40 «Хата на тата»
15:25, 18:00, 19:00
«Холостяк»
17:30, 22:00 «Вiкна-

НОВИЙ КАНАЛ
06:05 М/с «Том i Джеррi»
07:10 Вар’яти
08:10 Дiти проти зiрок
10:10 Х/ф «Васабi»
12:10 Х/ф «Iлюзiя обману»
14:20 Х/ф «Iлюзiя обману
2»
17:10, 19:00 Хто зверху
21:00 Х/ф «Ред 2»
23:10 Х/ф «Дитсадковий
полiцейський»

10:00 «Корисна
програма»
11:05, 12:25 Т/с «Мене
звати Мелек»
12:50 Х/ф «Чаклунська
любов»
14:50, 15:40, 23:45
«Речдок»
16:35 «Речдок.
Особливий випадок.
Фатальна пристрасть»
18:00 Ток-шоу
«Стосується кожного»
20:00 «Подробицi тижня»
22:00 «Слiдство вели... з
Леонiдом Каневським»

ІНТЕР
07:10, 08:10, 09:20 «Ранок
з Iнтером»

ICTV
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:20 Надзвичайнi

07:10 Вар’яти
10:50 Хто зверху
14:50 Х/ф «Бетховен 5»
16:20 М/ф «Добриня
Микитич i Змiй Горинич»
17:50 М/ф «Iлля
Муромець i Соловiй
Розбiйник»
19:20 М/ф «Три богатирi
та Шамаханська цариця»
21:00 Х/ф «Морський бiй»
23:20 Х/ф «Iнкарнацiя»

програма»
11:00 Х/ф «Беремо все
на себе»
12:30 Х/ф «Зворотного
шляху немає»
16:20 Т/с «Побачити
океан»
20:00 «Подробицi»
20:30 «Крутiше всiх.
Найкраще»
22:30 «Добрий вечiр на
Iнтерi»
23:15 Х/ф «Бебi-бум»

Новини»
22:45 Т/с «Трава пiд
снiгом»

новини
10:05 Антизомбi.
Дайджест
12:10, 13:20 Х/ф «З життя
таємних агентiв»
12:45, 15:45 Факти. День
14:20, 16:20 Х/ф «Життя
гiрше звичайного»
16:50 Х/ф «У пошуках
Галактики»
18:45 Факти. Вечiр
20:10 Дизель шоу
22:45 Скетч-шоу «На
трьох»
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
07:10, 08:10, 21:30
Актуально: Економiка.
Полiтика. Соцiум
07:15, 08:15 Д/с «Свiт
майбутнього»
09:30, 15:30 Д/с «Топ
10:Таємницi й загадки»
10:10, 11:10 Д/с
«Найекстремальнiший»
13:15, 14:15 Д/с
«Авiакатастрофи:
причини i наслiдки»
16:10 Машина часу
17:10 Кендзьор
18:15, 19:30
Iнформацiйний вечiр
20:35 Особливий погляд
21:25 Вечiрнiй преЗЕдент
22:00, 23:00

СУБОТ А , 4 КВІТНЯ 2 020 Р ОК У
1+1
08:00 «Снiданок.
Вихiдний»
10:00 Х/ф «Iгри розуму»
12:30 Х/ф «Iдентифiкацiя
Борна»
14:45 Х/ф «Перевага
Борна»
16:40 «Вечiрнiй квартал»
18:30 «Розсмiши комiка
2020»
19:30 ТСН
20:15 «Чистоnews 2020»
20:25 «Українськi сенсацiї
2020»
21:30 «Вечiрнiй квартал
2020»
23:20 «Свiтське життя.
2020»

2+2
07:45 «ДжеДАI 2019»
13:50 Х/ф «Кинджалиблизнята»
15:35 Х/ф «Маска нiндзя»
17:10 Х/ф «Мiцний
горiшок: Гарний день,
аби померти»
19:00 Х/ф «Напролом»
20:50 Х/ф «Захисник»
22:25 Х/ф «Урок
виживання»
UA:ПЕРШИЙ
07:00, 08:00, 09:00, 21:00,
00:00 Новини
09:30 Енеїда
10:35 М/с «Книга
джунглiв»

12:10, 00:30 Телепродаж
12:45 Д/ц «Це цiкаво»
13:20 Д/ц «Мегаполiси»
13:55 Бюджетники
15:00 UA:Фольк
16:00 #ВУКРАЇНI
17:00 Д/ц «Погляд з
середини»
17:35 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 «Гарнi часи»
ТРК «УКРАїНА»
07:00, 15:00 Сьогоднi
07:30 Зiрковий шлях

08:50, 15:20 Т/с «Таємне
кохання»
17:00, 21:00 Т/с «Вiд
кохання до ненавистi»
19:00 Головна тема
23:00 Т/с «Школа
проживання»
ТЕТ
06:00 ТЕТ Мультиранок
10:25 М/ф «Ретчет
i Кланк: Галактичнi
рейнджери»
12:10 Х/ф «Алоха»
14:10 Одного разу в Одесi
17:00 Танька i Володька
19:00 М/ф
«Льодовиковий перiод»
21:00 Одного разу пiд

Полтавою
22:00 Iгри Приколiв
23:00 Країна У
СТБ
06:40 «Прокинься з
Ектором!»
08:30 Т/с «Коли ми
вдома. Нова iсторiя»
09:30 «Неймовiрна
правда про зiрок»
10:35 Т/с «Нiщо не
трапляється двiчi - 2»
19:00 «МастерШеф
Професiонали 2»
22:05 «Хата на тата»
НОВИЙ КАНАЛ
06:05 М/с «Том i Джеррi»

ІНТЕР
07:10 Х/ф «Альпiйська
балада»
09:00 «Готуємо разом.
Домашня кухня»
10:00 «Корисна

ICTV
06:30 Т/с «Вiддiл 44»
08:20 Перше, друге i
компот!
09:15 Т/с «Дiльничний з

ДВРЗ»
12:45 Факти. День
13:00 Дизель шоу
16:45 Х/ф «Захоплення
пiдземки 123»
18:45 Факти. Вечiр
19:10 Х/ф «Праведник»
21:25 Х/ф «Два стволи»
23:35 Х/ф «Сезон убивць»
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
07:20, 08:20 Д/с «Свiт
майбутнього»
07:50, 08:50, 21:25

Актуально: Економiка.
Полiтика. Соцiум
09:15 На власнi очi
10:10, 11:10 Д/с
«Найекстремальнiший»
12:15 Медекспертиза
12:35 Феєрiя мандрiв
13:10, 14:10 Д/с
«Авiакатастрофи:
причини i наслiдки»
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

Вишгород
Субота, 28 березня 2020 року

РІЗНЕ

7

ОГОЛОШЕННЯ про проведення конкурсу з відбору
суб’єкта оціночної діяльності у сфері оцінки земель

ОГОЛОШЕННЯ про проведення конкурсу з відбору
суб’єкта оціночної діяльності у сфері оцінки земель

Конкурсною комісією з проведення конкурсного відбору суб’єктів оціночної діяльності у сфері
оцінки земель повторно оголошується проведення конкурсу з відбору суб’єкта оціночної діяльності
у сфері оцінки земель, що відбудеться у приміщенні Вишгородської міської ради за адресою: м.
Вишгород, пл. Шевченка, 1, каб. 63 А о 10:00 10.04.2020 року.
Об’єктом експертної грошової оцінки є земельні ділянки несільськогосподарського призначення на землях житлової та громадської забудови (для будівництва та обслуговування будівель торгівлі – 03.07), що підлягають продажу й знаходяться за адресою: м. Вишгород, пл. Шевченка, 1-Б,
та перебувають в оренді у гр. Подшивалкіної О.Ф., а саме наступних земельних ділянок:
1.1. кадастровий номер 3221810100:01:256:0164, площею 27 кв. м. – договір оренди земельної
ділянки від 25.04.2016 р.,
1.2. кадастровий номер 3221810100:01:256:0165, площею 12 кв. м. – договір оренди земельної
ділянки від 25.04.2016 р.,
1.3. кадастровий номер 3221810100:01:256:0169, площею 13 кв. м. – договір оренди земельної
ділянки від 04.07.2017 р.
Суб’єкти оціночної діяльності, які бажають взяти участь в оголошеному конкурсі, подають на
розгляд Комісії такі документи:
- заяву на участь у конкурсі (згідно з додатком № 1 до Положення про конкурсний відбір суб’єктів
оціночної діяльності у сфері оцінки земель, затвердженого рішенням виконавчого комітету № 352
від 16.11.2017 р.);
- інформацію про претендента (наявність документів, передбачених ст. 6 Закону України «Про
оцінку земель», наявність оцінювачів з експертної грошової оцінки, які перебувають у трудових відносинах із претендентом і будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту,
інформацію щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з експертної оцінки земельної ділянки);
- копію ліцензії та сертифікату на право здійснення оціночної діяльності;
- копію кваліфікаційного свідоцтва оцінювача з експертної грошової оцінки земельних ділянок;
- конкурсні пропозиції (подаються у запечатаному конверті);
Конкурсна пропозиція претендента має містити пропозиції щодо вартості виконання робіт, калькуляції витрат, пов’язаних із виконанням робіт, а також строк виконання робіт (у календарних днях).
Заяви з документами на участь у конкурсі подаються у строк до 15:00 08.04.2020 року (кожного
робочого дня з 08:00 до 16:00, з врахуванням обідньої перерви 13:00-14:00) та реєструються канцелярією виконавчого комітету Вишгородської міської ради в загальному порядку.
Конкурсна документація подається у запечатаному конверті. На конверті необхідно зробити
відмітку: «На конкурс з відбору суб'єктів оціночної діяльності».
Усі документи та копії документів посвідчуються підписом керівника суб’єкта оціночної діяльності та скріплюються печаткою (для юридичних осіб).
Додаткову інформацію щодо проведення конкурсу можна отримати у виконавчому комітеті
Вишгородської міської ради за адресою: м. Вишгород, пл. Шевченка, 1, каб. 69 (тел: (04596) 22957).

Конкурсною комісією з проведення конкурсного відбору суб’єктів оціночної діяльності у сфері оцінки земель повторно оголошується проведення конкурсу, що відбудеться у приміщенні Вишгородської міської ради за адресою: м. Вишгород, пл. Шевченка, 1, каб. 63 А об 11:00-й годині 10.04.2020 року.
Об’єкт експертної грошової оцінки: земельна ділянка несільськогосподарського
призначення на землях промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та
іншого призначення, несільськогосподарського призначення, що підлягає продажу:
кадастровий номер – 3221810100:01:265:0001, площею 0,1200 га, знаходиться на території міста Вишгорода по вул. Набережній (стара промислова зона) та перебуває в
оренді у малого колективного підприємства «ЕКСПРЕС-СЕРВІС» (код 13708210) на
підставі договору оренди земельної ділянки від 25 вересня 2019 року.
Суб’єкти оціночної діяльності, які бажають взяти участь в оголошеному конкурсі,
подають на розгляд Комісії такі документи:
- заяву на участь у конкурсі (згідно з додатком № 1 до Положення про конкурсний
відбір суб’єктів оціночної діяльності у сфері оцінки земель, затвердженого рішенням
виконавчого комітету № 352 від 16.11.2017 р.);
- інформацію про претендента (наявність документів, передбачених ст. 6 Закону
України «Про оцінку земель», наявність оцінювачів з експертної грошової оцінки, які
перебувають у трудових відносинах із претендентом і будуть залучені до виконання
робіт з оцінки майна та підписання звіту, інформацію щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з експертної оцінки земельної ділянки);
- копію ліцензії та сертифікату на право здійснення оціночної діяльності;
- копію кваліфікаційного свідоцтва оцінювача з експертної грошової оцінки земельних ділянок;
- конкурсні пропозиції (подаються у запечатаному конверті).
Конкурсна пропозиція претендента має містити пропозиції щодо вартості виконання робіт, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а також строк виконання
робіт (у календарних днях).
Заяви з документами на участь в конкурсі подаються у строк до 15:00 08.04.2020
року (кожного робочого дня з 08:00 до 16:00, з урахуванням обідньої перерви 13:0014:00) та реєструються канцелярією виконавчого комітету Вишгородської міської ради
в загальному порядку.
Конкурсна документація подається у запечатаному конверті. На конверті необхідно зробити відмітку: «На конкурс з відбору суб'єктів оціночної діяльності».
Усі документи та копії документів посвідчуються підписом керівника суб’єкта оціночної діяльності та скріплюються печаткою (для юридичних осіб).
Додаткову інформацію щодо проведення конкурсу можна отримати у виконавчому
комітеті Вишгородської міської ради за адресою: м. Вишгород, пл. Шевченка, 1, каб.
69 (тел: (04596) 22-957).

ОГОЛОШЕННЯ про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля
Повідомляємо про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля
планованої діяльності, зазначеної у пункті 1 цього оголошення, з метою виявлення, збирання
та врахування зауважень і пропозицій громадськості до планованої діяльності.
1. Планована діяльність.
Будівництво АЗК в с. Нові Петрівці Вишгородського району Київської області
(загальні технічні характеристики, у тому числі параметри планованої діяльності (потужність, довжина, площа, обсяг виробництва тощо), місце провадження планованої діяльності).
2. Суб’єкт господарювання.
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НП-ІНВЕСТ-2», код ЄДРПОУ
42484881, 02121, м. Київ, вул. Світла, 1, +380672451880, v.konsalt@ukr.net_
(повне найменування юридичної особи, код згідно з ЄДРПОУ або прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи-підприємця, ідентифікаційний код або, у разі відсутності ідентифікаційного
коду, паспортні дані (серія, номер паспорта, ким і коли виданий) фізичної особи - підприємця,
місцезнаходження юридичної особи або місце провадження діяльності фізичної особи-підприємця (поштовий індекс, адреса), контактний номер телефону).
3. Уповноважений орган, який забезпечує проведення громадського обговорення.
Департамент екології та природних ресурсів Київської обласної державної адміністрації.
01004, м. Київ, вулиця Басейна, 1/2-А, e-mail: eco.koda@ukr.net, ________________________
телефон 044-2790158 Киреєва Вікторія Станіславівна_____________________________
(найменування уповноваженого органу, адреса, телефон та контактна особа).
4. Процедура прийняття рішення про провадження планованої діяльності та орган, який
розглядатиме результати оцінки впливу на довкілля.
Дозвіл на виконання будівельних робіт, що видається Державною архітектурно-будівельною інспекцією України; інші документи дозвільного характеру, передбачені законодавством,
за умови, що вони не передбачають встановлення (затвердження) змін у діяльності, затвердженій (схваленій) рішенням про провадження планованої діяльності або подовження строків
її провадження (згідно з пунктом 9 статті 9 ЗУ «Про оцінку впливу на довкілля»)
(вид рішення про провадження планованої діяльності, орган, уповноважений його видавати, нормативний документ, що передбачає його видачу).
5. Строки, тривалість та порядок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля, включаючи інформацію про час і місце усіх запланованих громадських слухань.
Тривалість громадського обговорення становить 27 робочих днів (не менше 25, але не
більше 35 робочих днів) з моменту офіційного опублікування цього оголошення (зазначається
у заголовку оголошення) та надання громадськості доступу до звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої додаткової інформації, визначеної суб’єктом господарювання, що передається для
видачі висновку з оцінки впливу на довкілля.
Протягом усього строку громадського обговорення громадськість має право подавати
будь-які зауваження або пропозиції, які, на її думку, стосуються планованої діяльності, без
необхідності їх обґрунтування. Зауваження та пропозиції можуть подаватися в письмовій фор-

мі (у тому числі в електронному вигляді) та усно під час громадських слухань із внесенням до
протоколу громадських слухань. Пропозиції, надані після встановленого строку, не розглядаються.
Громадські слухання перші відбудуться: 22.04.2020 року о 12:00 год у приміщенні Новопетрівської сільської ради за адресою: Київська обл., Вишгородський район, с. Нові Петрівці,
вул. Свято-Покровська, 171, контактна особа - Лопатін Максим Сергійович, +380504121334
(зазначити дату, час, місце та адресу проведення громадських слухань).
Громадські слухання другі відбудуться: не заплановано
(зазначити дату, час, місце та адресу проведення громадських слухань).
Уповноважений центральний орган або уповноважений територіальний орган, що забезпечує доступ до звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої доступної інформації щодо планованої діяльності.
Департамент екології та природних ресурсів Київської обласної державної адміністрації,
01004, м. Київ, вулиця Басейна, 1/2-А, e-mail: eco.koda@ukr.net, ________________________
телефон 044-2790158, Киреєва Вікторія Станіславівна_____________________________
(зазначити найменування органу, адресу, номер телефону та контактну особу)
Уповноважений центральний орган або уповноважений територіальний орган, до якого надаються зауваження і пропозиції, та строки надання зауважень і пропозицій.
Департамент екології та природних ресурсів Київської обласної державної адміністрації,
01004, м. Київ, вулиця Басейна, 1/2-А, e-mail: eco.koda@ukr.net, ________________________
телефон 044-2790158 Киреєва Вікторія Станіславівна_____________________________
(зазначити найменування органу, поштову та електронну адресу, номер телефону та контактну особу).
Зауваження і пропозиції приймаються протягом усього строку громадського обговорення,
зазначеного у абзаці другому пункту 5 цього оголошення.
Наявна екологічна інформація щодо планованої діяльності.
Звіт з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності на 88 арк. та Додатки.
(зазначити усі інші матеріали, надані на розгляд громадськості)
(зазначити іншу екологічну інформацію, що стосується планованої діяльності)
Місце (місця) розміщення звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої додаткової інформації (відмінне від приміщення, зазначеного у пункті 6 цього оголошення), а також
час, з якого громадськість може ознайомитися з ними.
1. ТОВ «НП-ІНВЕСТ-2» за адресою: 02121, м. Київ, вул. Світла, 1, контактна особа – Лопатін Максим Сергійович, +380504121334
2. Приміщення Новопетрівської сільської ради за адресою: Київська обл., Вишгородський
район, с.Нові Петрівці, вул.Свято-Покровська, 171, контактні дані - (04596) 46-610, npetrivtsi@
gmail.com
(назва підприємства, установи, організації, адреса, дата, з якої громадськість може ознайомитися з документами, контактна особа)

НЕДIЛЯ , 5 КВІТНЯ 2020 Р ОК У
1+1
08:00 «Снiданок.
Вихiдний»
09:00 «Лото-Забава»
09:25, 11:40 «Свiт
навиворiт»
09:45, 10:45 «Великi
випуски з А. Птушкiним»
14:55 «Свiт навиворiт 11:
Китай»
15:50 Х/ф «Шукаю жiнку з
дитиною»
19:30 «ТСН-Тиждень»
21:00 «Голос країни 10»
22:15 Х/ф «Iдентифiкацiя
Борна»
00:25 Х/ф «Перевага
Борна»
2+2
06:00, 09:55 «Загублений
свiт»

07:55 «ДжеДАI 2019»
13:45 Х/ф «Школа
бойових мистецтв»
15:25 Х/ф «Школа
бойових мистецтв-2»
17:10 Х/ф «Чорна маска»
19:05 Х/ф «На межi»
21:15 Х/ф «Втеча»
23:25 Х/ф «Вуличний
воїн»
UA:ПЕРШИЙ
06:30, 07:05, 08:05, 09:05
Доброго ранку, Країно!
07:00, 08:00, 09:00, 21:00,
00:00 Новини
09:30 Недiльна Свята
Меса РимськоКатолицької Церкви в
Українi
10:00 Божественна
Лiтургiя у Свято-

Михайлiвському
кафедральному соборi
Православної Церкви
України та всеукраїнська
молитва
11:30 Недiльна Лiтургiя
Української ГрекоКатолицької Церкви
12:40 Телепродаж
13:20 Д/ц «Мегаполiси»
13:55 Бюджетники
15:00 UA:Фольк
16:00 #ВУКРАЇНI
17:00 Д/ц «Погляд з
середини»
17:35 Т/с «Епоха честi»
19:20 Д/ц «Супер-Чуття»
20:25 Д/ц «Свiт дикої
природи»
21:20 Розважальна
програма з Майклом
Щуром

22:00 Х/ф «По(друг)а»
23:45 Плiч-о-плiч
ТРК «УКРАїНА»
09:00 Т/с «Вiд кохання до
ненавистi»
13:00 Т/с «Дружина з того
свiту»
17:00, 21:00 Т/с «Дочки»
19:00 Сьогоднi. Пiдсумки
з Олегом Панютою
23:00 Х/ф «Блискуча
кар’єра»
ТЕТ
06:00 ТЕТ Мультиранок
11:40 Х/ф «Гiббi»
13:25 Сiмейка У
15:45 М/ф
«Льодовиковий перiод»
17:15 М/ф «Бебi-бос»
19:00 Танька i Володька

20:30 Одного разу пiд
Полтавою
22:00 Х/ф «Третiй зайвий»
00:00 Країна У
СТБ
08:30 Т/с «Коли ми
вдома. Нова iсторiя»
09:30 «Неймовiрна
правда про зiрок»
10:35 «МастерШеф
Професiонали 2»
13:50 «Хата на тата»
19:00 «Слiдство ведуть
екстрасенси»
19:55 «Один за всiх»
21:45 «Таємницi ДНК»
22:45 «Детектор брехнi»
НОВИЙ КАНАЛ
07:10 Вар’яти
09:00 Вiд пацанки до

панянки
11:05, 12:45 Kids Time
11:10 М/ф «Килим-лiтак»
12:50 М/ф «Iлля
Муромець i Соловiй
Розбiйник»
14:20 М/ф «Три богатирi
та Шамаханська цариця»
16:00 Х/ф «Морський бiй»
18:20 Х/ф «Ковбої проти
прибульцiв»
21:00 Х/ф «Межа
майбутнього»
23:10 Х/ф «Брейвен»
ІНТЕР
06:30 «Трансляцiя
Божественної лiтургiї з
Києво-Печерської Лаври»
08:00 «Удачний проект»
09:00 «Готуємо разом»
10:00 «Орел i решка.

Дива свiту 2»
11:00 «Орел i решка.
Божевiльнi вихiднi»
12:00 «Орел i решка. Рай
i пекло»
12:50 «Крутiше всiх.
Найкраще»
14:45 Т/с «Не вiдпускай
мою руку»
17:15 Т/с «Дурна кров»
20:00 «Подробицi»
20:30 Х/ф «Гра в iмiтацiю»
22:30 «Добрий вечiр на
Iнтерi»
23:25 Х/ф «Дежа вю»
ICTV
07:45 Секретний фронт.
Дайджест
09:35 Т/с «Вiддiл 44»
12:05, 13:00 Х/ф
«Захоплення пiдземки

123»
12:45 Факти. День
14:25 Х/ф «Два стволи»
16:15 Х/ф «Праведник»
18:45 Факти тижня
20:30 Х/ф «Праведник-2»
22:55 Х/ф «Некерований»
00:45 Х/ф «Iнший свiт-2:
Еволюцiя»
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 Д/с «Свiт
майбутнього»
07:50, 08:50, 21:30

Актуально: Економiка.
Полiтика. Соцiум
08:40 Натхнення
09:10 Невигаданi iсторiї
10:10, 11:10 Д/с
«Найекстремальнiший»
12:15 Медекспертиза
12:40 Феєрiя мандрiв
13:10, 14:10 Д/с
«Авiакатастрофи:
причини i наслiдки»
15:15 Крутий замiс
15:35 Vоїн - це я!
17:10, 22:00, 23:00
Документальний фiльм
18:00 Час. Пiдсумки
тижня з Анною
Мiрошниченко
19:15 Спостерiгач
19:35 Особливий погляд
21:25 Вечiрнiй преЗЕдент
21:40 Час-Time

ПАНОРАМА
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Будівництво
додаткового
корпусу у
«Сузір’ї»

25 березня
88-й день
народження
відзначив
Марк
Маркович
Анцифров!
За плечами у Марка Марковича – 68 років трудового стажу!
Професію будівельника освоїв у Німеччині, де проходив військові навчання. Тоді йому, ще зовсім юному хлопцю, доручили керувати «Катюшею»…
Марка Марковича знають як добру і порядну людину. А його
оптимізму та любові до життя можна лише по-доброму позаздрити.
Щиро вітаємо з днем народження шановного іменинника та
бажаємо доброго здоров’я. Головне – не старійте душею! Нехай Вас завжди оточує родинний затишок, а поруч будуть щирі
друзі.
З повагою, депутат Вишгородської міської ради
Сергій Жадан та волонтер Олена Христич

ЧИСТО-ЧЕЛЕНДЖ

Вишгород

ІНФРАСТРУКТУРА

У місті Вишгороді на території
спеціалізованої школи «Сузір’я» продовжуються роботи з будівництва
додаткового навчального корпусу
для 1-4 класів на 400 дітей (зможуть
навчатися 800 дітей у дві зміни). Фактично, це буде нова школа із власними кухнею, їдальнею та спортзалом.
Нагадуємо, що в цьому році планується звести будівлю («коробку») додаткового корпусу загальною площею
7500 кв. м (за рахунок коштів районного та міського бюджетів у сумі 20 млн
грн), а в наступному році — провести
внутрішні роботи та до 31 грудня 2021
року здати корпус в експлуатацію.
Джерело: Вишгородська РДА

Комунальники
дезінфікують місто
КП «Управляюча компанія Вишгородської
міської ради», яке обслуговує левову частку багатоповерхівок міста, розпочало дезінфекцію
під’їздів та кабін ліфтів.
Дезінфікувати під’їзди планують раз на добу. Комунальники протирають поверхні дверей та запірних
пристроїв; поштових скриньок та підвіконь; поручні та
сходинкові клітини; миють кабіни ліфтів, обробляють
пульти та кнопки виклику; обприскують стінові панелі
та підлогу за допомогою оприскувача. У будинках, де
створено ОСББ, питання прибирання та використання дезінфікуючих засобів, які також придбані міськрадою, вирішують на рівні голови ОСББ.
Також працівники КП «Благоустрій» за розпорядженням міської ради обгородило обмежувальною
стрічкою доступ до спортивних та дитячих майданчиків.
Обробляють комунальники і прохідні лавочки та
зупинки.
За прогнозами, закуплених дезінфікуючих засобів вистачить на місяць.
Дякуємо комунальникам за роботу!
Бережіть себе і не піддавайтесь паніці!
Переважна більшість супермаркетів у місті також
стараються обезпечити своїх працівників та покупців.
Р.S: щодо «стрічка – не перешкода» – сподіваємоюсь на адекватність та здоровий глузд дорослих.
Влас. інф.
послугами мережі інтернет», –
зазначив заступник міністра.
Для самотніх громадян,
які перебувають на соціальному обслуговуванні у територіальних центрах соціального обслуговування, допомогу
із оплатою рахунків за житло нададуть соціальні працівники.
Завдання управління соціального захисту
населення Вишгородської РДА у цей складний для держави період полягає в тому, щоб
виплата всіх соціальних допомог, субсидій
та пільг здійснювалися вчасно і одержувачі
соціальних допомог жодних змін не відчули.
Кожен громадянин, який потребує додаткової
уваги від держави, буде нею забезпечений.
Робота управління соціального захисту
населення Вишгородської РДА щоденно проводиться у телефонному та онлайн режимі, у
вигляді письмових (через спеціальну скринь-

Соціальна допомога в умовах карантину
Під час селекторної наради під головуванням заступника міністра соціальної політики України
Віталія Музиченка, що відбулася 24 березня, присутні обговорили проблемні питання, які виникають під час призначення та
виплати соціальних допомог, субсидій та
пільг в умовах карантину.
Уряд організовує безперебійну роботу програми житлових субсидій та додаткову компенсацію домогосподарствам, які отримують
субсидії для оплати комунальних послуг, шляхом збільшення на 50 % соціальних нормативів користування електроенергією, природним
газом, холодною та гарячою водою на період
карантину. Кожна сім’я, яка має субсидії, отри-

ГАРАНТІЇ

має додаткову компенсацію за ці витрати. Також спрощується порядок надання субсидій
для громадян, які втратили роботу у зв’язку із
карантином та стали на облік як безробітні.
Крім того, заступник міністра соціальної
політики України Віталій Музиченко наголосив, що Укрпошта відповідно до графіку
здійснюватиме доставку соціальних допомог
маломобільним групам населення безпосередньо додому.
«Звертаємося до рідних пенсіонерів та осіб
похилого віку, маломобільних груп населення
з проханням допомогти вашим бабусям, дідусям, татам і мамам розібратися з оплатою за
житлово-комунальні послуги без відвідування
закладів банків чи Укрпошти. Скористатися

ку) та електронних звернень.
Консультації можна отримати за телефонами управління:
приймальня: 5-44-75;
відділ прийому громадян: 5-26-34;
відділ персоніфікованого обліку пільгових категорій громадян: 25 -106;
відділ призначення компенсацій та допомог: 54-995;
відділ виплати компенсацій та допомог:
54-995;
відділ обліку і звітності: 23-870;
відділ з питань соціального захисту населення від наслідків аварії на ЧАЕС: 5-45-22;
відділ обслуговування інвалідів, ветеранів війни і праці: 22-562;
електронна адреса vuszn@ukr.net
Відділ комунікації та взаємодії
з громадськістю Вишгородської районної
державної адміністрації

Підприємство запрошує на роботу: - КОМІРНИКА - з/п 10000 грн, - ОПЕРАТОРА - з/п 9000 грн, - МЕНЕДЖЕРА З ПРОДАЖУ. Довідки за тел: (067) 506-92-30
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