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Економія теплової енергії у цифрах
Історія з шоковими платіжками у Вишгороді близько тижня очолювала рейтинг топових
новин центральних телеканалів України. Здається, сьогодні не залишилось жодної людини, яка б могла повірити в реальну економію
теплоносіїв на тлі начебто знижених тарифів
та багаточисленних і вкрай не ефективних
державних енергопрограм. Але насправді, є
обладнання і перевірені підходи до розумного використання теплової енергії та реальної
економії. Про ефективність таких технологій
розповідає Вишгородський міський голова
Олексій Момот:

– Роботу над питанням економії тепла Вишгородська міська рада розпочала давно. Близько року тому на одному із заходів щодо впровадження муніципальних енергоефективних
проектів відбулося наше знайомство з представниками науково-виробничого підприємства
«Українські телекомунікаційні системи», яке
переросло в продуктивну співпрацю. Нам було
запропоновано впровадити систему оптимізації
споживання теплової енергії з програмним забезпеченням на тих комунальних об’єктах Вишгорода, де втрати тепла є найбільшими, або, де
температурний режим неможливо відрегулювати на однаковий градус в усіх приміщеннях (са-

дочки, школи та ін.). Тож, ми зважилися на експеримент і встановили зазначені системи у двох
ДНЗ міста – «Золотий ключик» та «Сонечко».
Принцип роботи обладнання дозволяє використовувати споживачу тепло у межах його потреб і, відповідно, сплачувати за фактично спожитий ресурс, а не стільки, скільки йому хочуть
продати теплові мережі. Встановили ми систему
на початку грудня 2019 року, буквально протягом двох діб. Дистанційна програма керування
системою проста в користуванні. Завідуючі садочками та завгоспи можуть керувати нею як з
особистого комп’ютера, так і з телефона. Центральний офіс, який територіально знаходиться
у Харкові, постійно веде контроль та моніторинг
температурних графіків, на основі яких і обчислюється число економії.
За два місяці фактичного використання обладнання ми маємо суттєву різницю в показниках, у порівнянні з аналогічним періодом минулого року: у «Золотому ключику» в грудні 2019
р. економія склала 45 %, у січні 2020 — 42 %; у
«Сонечку» в грудні 2019 р. економія склала 28
%, у січні 2020 — 21 %. Тобто, за два місяці ми
зекономили на двох садочках у гігакалоріях —
85,41, що становить 169 897 грн.
Оснастити найсучаснішою системою дистанційного керування споживання тепла ми
плануємо всі міські садочки та приміщення Технічного ліцею і Центру творчості «Джерело». Таким чином, у період шкільних канікул або, коли
температура повітря відносно тепла, ці заклади
зможуть дотримуватися температурного режиму в приміщеннях і отримають значну економію
енергоресурсів, а міський бюджет — економію
коштів. Щодо можливості встановлення такого
обладнання у багатоквартирних будинках – питання детально вивчається. В залежності від
«старості» багатоповерхівки необхідно проводити індивідуальний аналіз кожного будинку,
щоб правильно підібрати конкретне обладнання в кожному індивідуальному випадку.
Влас. інф.

ТУРНІР

З нами Сила
та Честь!
Минулої неділі у Вишгородській
СЗОШ «Сузір’я» вперше пройшли змагання нашого спортивного клубу «Характерник». Турнір тепер буде щорічний!
216 учасників взяли участь у змаганнях, які пройшли на одному подиху.
На відкритті турніру ми привітали наших спортсменів Івана Кочанова та Аліну Іщук з отриманням звання «Кандидат
у майстри спорту України», а також привітали невеликим подарунком Макара
Лознюка у його день народження.
Жоден спортсмен не залишився без
подарунка, дякуємо Олексію Момоту,
а за професійні фотографії – Інні Клевайчук. Велика вдячність спортсменам,
батькам, тренерам та суддям за вдалий
початок нової традиції!
З нами Сила та Честь!
Віктор ШУБКА
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БЛАГОДІЙНІСТЬ

Проводитимуться навчальні стрільбища Подай руку ближньому і даруй йому добро
Командування військової частини
3027 Національної гвардії України (м.
Вишгород Київської області) інформує,
що з 14 лютого 2020 року по 30 грудня 2020 року на території військового
стрільбища військової частини 3027 щоденно (включаючи вихідні дні) з 09:00
до 18:00 та щочетверга — з 18:00 до
22:00 будуть проводитись заняття з

виконання вправ стрільб зі стрілецької зброї, гранатометів та озброєння
бронетранспортерів.
Аби не трапились випадки загибелі та травмування внаслідок виконання
вправ навчальних стрільб, цивільним
особам не слід перебувати в районі дислокації військового стрільбища військової частини 3027.

Під таким гаслом у резиденції
об’єднання християнських церков України, Місіонерському євангелізаційно-благодійному центрі «Слово життя», відбулася зустріч його керівника – доктора
богословія, пастора Володимира Кунця
з президентом-головою правління БФ

«Святої Ольги» Володимиром Малишевим.
У ході зустрічі були обговорені питання взаємодії у допомозі незахищеним
категоріям громадян м. Вишгорода та
намічені плани дій на 2020 рік.
БФ «Святої Ольги»

Вишгородський
райвійськкомат інформує
У зв'язку із введенням в дію нових
рахунків IBAN для розрахунків з фізичними особами та з метою забезпечення виплати у 2020 році разової
грошової допомоги ветеранам війни,
особам, на яких поширюється дія Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»,
командування Вишгородського РВК
інформує про необхідність особам,
які мають статус «учасник бойових
дій», надати до військкомату (каб. №
10) нові особисті банківські реквізити.

Інформація не стосується:
громадян з інвалідністю та пенсіонерів;
громадян, які проходять військову
службу в ЗСУ, та особам начальницького і рядового складу органів внутрішніх
справ, Державної служби з надзвичайних ситуацій, Служби безпеки.
Ці категорії громадян отримують допомогу через відповідні військові частини та установи.
Командування
Вишгородського РВ

Про скликання чергової LХІ сесії Вишгородської міської ради VIІ скликання
ОФІЦІЙНО
Розпорядження № 19
від 21 лютого 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.
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 першого заступника міського голови
Мельник М.Г, заступників міського голови
Іванова Т.С. та Свистуна І.І. за 2019 рік.
3.
Про заслуховування звітів про роботу керівників комунальних підприємств
Вишгородської міської ради за 2019 рік.
4.
Про внесення змін до рішення
Вишгородської міської ради від 24.12.2019
р. № 59/3 «Про міський бюджет Вишгородської міської ради на 2020 рік».
5.
Про прогноз міського бюджету
Вишгородської міської ради на 2021-2022
роки.
6.
Про встановлення надбавок до
посадового окладу, преміювання та надання матеріальної допомоги міському голові
та заступникам міського голови на 2020
рік.
7.
Про звільнення КП «БлагоустрійВишгород» Вишгородської міської ради
від сплати частини чистого прибутку.
8.
Про затвердження змін до комплексної схеми розміщення тимчасових
споруд торгівельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення для
провадження підприємницької діяльності у
м. Вишгороді.
9.
Про надання дозволу на розробку
проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Богдановій
С.Л.
10. Про надання дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки у власність гр. Глазкову
І.О.
11. Про надання дозволу на розробку
проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Гребеннікову С.І.
12. Про надання дозволу на розроб-

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

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

42. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Бобренок О.Ф.
43. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Велюжинець Ю.О.
44. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Волошину Г.В.
45. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Паламарчуку Я.М.
46. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Плотко С.М.
47. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Поляковій Л.А.
48. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Понька Н.І.
49. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Пригуновій О.В.
50. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Проценку Є.Б.
51. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки на
місцевості (в натурі) гр. Селюку Ю.М.
52. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, цільове призначення якої змінюється, гр. Сідлецької О.О.
53. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Степурі Н.М.
54. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Стрижалку О.В.
55. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Фучеджі Л.М.
56. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Худолію А.Ф.
57. 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

Вишгород
Субота, 29 лютого 2020 року
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Вишгородське МКП «Водоканал» повторно нагадує про необхідність
вибору моделі договірних відносин у термін до 01 травня 2020 року!
Повторно інформуємо, що з 1 травня
2019 року був введений в дію новий ЗУ «Про
житлово-комунальні послуги», яким передбачено нову класифікацію житлово-комунальних послуг, нову систему взаємовідносин,
що виникатимуть у процесі надання та споживання цих послуг, визначено особливості
укладання договорів у багатоквартирному
будинку, передбачено нові моделі договірних
відносин у сфері надання послуг з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення.
Відповідно до статті 12 ЗУ «Про житловокомунальні послуги», надання житлово-комунальних послуг здійснюється виключно на
договірних засадах.
Договір про надання комунальної послуги
укладається між виконавцем відповідної послуги та споживачем або особою, яка відповідно до договору або закону укладає такий
договір в інтересах споживача.
За рішенням співвласників багатоквартирного будинку, прийнятим відповідно до
закону, договір про надання комунальної послуги укладається з виконавцем відповідної
комунальної послуги. Співвласники багатоквартирного будинку (об’єднання співвласників багатоквартирного будинку) самостійно, в термін до 01.05.2020 року, обирають
одну з моделей організації договірних відносин:
— договір з індивідуальним споживачем
з обслуговуванням внутрішньобудинкових
систем;
— договір з колективним споживачем;
— колективний договір.
Індивідуальний договір з обслуговуванням внутрішньобудинкових систем про
надання комунальних послуг укладається між
співвласником багатоквартирного будинку та
виконавцем відповідної комунальної послуги.
Виконавець комунальної послуги за індивідуальним договором забезпечує відповідність кількісних та якісних характеристик
послуги встановленим нормативам на межі
внутрішньобудинкових систем багатоквартирного будинку та інженерно-технічних систем приміщення споживача.
Обслуговування, поточний ремонт внутрішньобудинкових систем багатоквартирного будинку, що забезпечують надання відповідної комунальної послуги (крім послуг з
постачання та розподілу природного газу і
електричної енергії), здійснюються виконавцем такої послуги на підставі відповідного
договору із співвласниками. Капітальний
ремонт внутрішньобудинкових систем багатоквартирного будинку, що забезпечують
надання відповідної комунальної послуги,
здійснюється співвласниками чи залученими
ними уповноваженими на виконання таких
робіт особами за рахунок співвласників.
Плата виконавцю комунальної послуги
з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення за індивіду-

альним договором складається з:
1) плати за послугу, що розраховується,
виходячи з розміру затверджених цін/тарифів
на відповідну комунальну послугу та обсягу
спожитих комунальних послуг, визначеного
відповідно до законодавства;
2) плати за абонентське обслуговування,
граничний розмір якої визначається Кабінетом Міністрів України;
3) плати за обслуговування, поточний
ремонт внутрішньобудинкових систем багатоквартирного будинку, які забезпечують
надання такої послуги, що визначається договором між виконавцем та співвласниками.
У разі укладення індивідуального договору про надання комунальної послуги в багатоквартирному будинку, управління яким
здійснює управитель, до договору про надання послуг з управління багатоквартирним будинком вносяться зміни в частині зменшення
кошторису витрат на утримання багатоквартирного будинку та прибудинкової території
на суму витрат на утримання, обслуговування та поточний ремонт внутрішньобудинкових систем багатоквартирного будинку, що
забезпечують постачання відповідної комунальної послуги.
Колективний договір про надання комунальної послуги укладається з виконавцем
такої послуги особою, уповноваженою на це
співвласниками, від імені та за рахунок усіх
співвласників багатоквартирного будинку.
Такою уповноваженою особою може
бути:
— співвласник багатоквартирного будинку;
— управитель багатоквартирного будинку;
— уповноважений орган управління
об’єднання співвласників багатоквартирного
будинку;
правління житлово-будівельного кооперативу;
— інша фізична чи юридична особа, уповноважена рішенням співвласників (уповноваженого органу управління об’єднання співвласників багатоквартирного будинку).
У разі укладення колективного договору
до відносин між співвласниками багатоквартирного будинку та уповноваженою співвласниками особою застосовуються положення
Цивільного кодексу України про доручення,
якщо інше не встановлено домовленістю між
ними.
Колективний договір про надання комунальних послуг підписується на умовах,
визначених у рішенні співвласників (уповноваженого органу управління об’єднання співвласників багатоквартирного будинку), та є
обов’язковим для виконання всіма співвласниками.
Рішення співвласників (уповноваженого
органу управління об’єднання співвласників
багатоквартирного будинку) про укладання
колективного договору про надання кому-

Депутати Вишгородської районної ради
вимагають зупинити розгляд законопроекту
про відкриття ринку землі
27 лютого на позачерговій сесії
Вишгородської районної ради депутати
ухвалили рішення зупинити розгляд законопроекту № 2178-10 «Про внесення
змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення», а також законопроектів № 2194 та № 2195. Відповідне
звернення буде направлене до прези-

дента, Верховної Ради та до народного
депутата Ольги Василевської-Смаглюк,
яку обрали по одномандатному виборчому округу № 96.
З присутніх на сесії 29 депутатів
звернення підтримали 27.
Трохим ІВАНОВ,
заступник міського голови

нальних послуг, прийняте у встановленому
законом порядку, обов’язково має визначати
умови укладання та виконання такого договору, в тому числі, але не виключно:
а) уповноважену особу, яка від імені та за
рахунок співвласників укладає та виконує колективний договір про надання комунальних
послуг;
б) порядок ведення уповноваженою особою обліку обсягу спожитих комунальних послуг та їх оплати, у тому числі стосовно кожного співвласника;
в) порядок та умови здійснення уповноваженою особою розподілу між співвласниками
обсягу спожитої комунальної послуги відповідно до законодавства;
г) визначення та порядок фінансування
витрат уповноваженої особи, пов’язаних з
укладенням та виконанням колективного договору про надання комунальних послуг;
ґ) порядок перерахування співвласниками на поточний рахунок зі спеціальним
режимом використання, відкритий уповноваженою особою, коштів для оплати спожитих
обсягів комунальної послуги.
Вартість комунальних послуг, що надаються виконавцем за колективним договором про надання комунальних послуг,
складається із плати за послугу, що розраховується виходячи з розміру затверджених цін/
тарифів на відповідну комунальну послугу та
обсягу спожитих комунальних послуг, визначеного та розподіленого відповідно до законодавства.
У вартість комунальних послуг, що надаються виконавцем за колективним договором
про надання комунальних послуг, не включаються плата за абонентське обслуговування
та плата за обслуговування внутрішньобудинкових систем багатоквартирного будинку.
Технічне обслуговування, поточний та
капітальний ремонти внутрішньобудинкових
систем багатоквартирного будинку, що забезпечують надання відповідної комунальної
послуги (крім послуг з постачання та розподілу природного газу та електричної енергії),
здійснюються співвласниками чи залученими
ними уповноваженими на виконання таких
робіт особами за рахунок співвласників.
Співвласники сплачують уповноваженій
особі, яка від їхнього імені та за їхній рахунок уклала колективний договір про надання
комунальної послуги, плату за організацію
укладення та виконання такого договору,
розмір якої визначається за погодженням
сторін, якщо необхідність внесення такої плати визначена договором.
У разі укладення колективного договору
про надання комунальної послуги виконавець забезпечує відповідність кількісних та
якісних характеристик послуги встановленим
нормативам на межі централізованих інженерно-технічних систем постачання послуги
виконавця та внутрішньобудинкових систем
багатоквартирного будинку.

У разі укладення договору про надання комунальної послуги об’єднанням співвласників багатоквартирного будинку як
колективним споживачем такий договір
укладається з виконавцем відповідної послуги об’єднанням співвласників багатоквартирного будинку від власного імені. Умови укладення та виконання такого договору, а також
відносини між колективним споживачем та
індивідуальними споживачами регулюються
статутом такого об’єднання та рішеннями
його уповноважених органів управління.
У разі якщо співвласники багатоквартирного будинку самостійно не обрали (до
01.05.2020 року) одну з моделей організації
договірних відносин та/або не дійшли згоди
з виконавцем про розмір плати за обслуговування внутрішньобудинкових систем багатоквартирного будинку, що забезпечують
постачання відповідної комунальної послуги,
між виконавцем відповідної комунальної
послуги та кожним співвласником укладається індивідуальний договір без обслуговування внутрішньобудинкових систем
про надання комунальної послуги відповідно
до вимог ч. 3 ст.14 ЗУ «Про житлово-комунальні послуги» з урахуванням таких особливостей:
1) виконавець забезпечує відповідність
кількісних та якісних характеристик послуги
встановленим нормативам на межі централізованих інженерно-технічних систем постачання послуги виконавця та внутрішньобудинкових систем багатоквартирного будинку;
2) до плати виконавцю комунальної послуги за індивідуальним договором не включається плата за обслуговування внутрішньобудинкових систем багатоквартирного
будинку, що забезпечують постачання відповідної комунальної послуги;
3) технічне обслуговування, поточний та
капітальний ремонти внутрішньобудинкових систем багатоквартирного будинку, що
забезпечують постачання відповідної комунальної послуги, здійснюються співвласниками чи залученими ними уповноваженими
на виконання таких робіт особами за рахунок
співвласників.
Договори про надання житлово-комунальних послуг укладаються відповідно до
типових або примірних договорів, затверджених постановою Кабінету Міністрів України №
690 від 05.07.2019 р.
Вишгородське МКП «Водоканал» повторно закликає своїх споживачів ознайомитися
з вимогами ЗУ «Про житлово-комунальні
послуги», зважити «за» та «проти» кожної
моделі договірних відносин та своєчасно в
термін до «01» травня 2020 року повідомити Вишгородське МКП «Водоканал» про
прийняте рішення (протокол загальних
зборів з поіменним рішенням співвласників) мешканців — власників квартир вашого будинку щодо обрання моделі договірних
відносин.

КРИК ДУШІ

чуваю себе значно краще. Займаюся скандинавською ходьбою. Це теж дуже допомагає.
Ми, пенсіонери, отримуючи мізерні пенсії,
не маємо змоги відвідувати платні лікувальні
та тренувальні зали. Червоний Хрест — це
єдине місце, де можемо отримати допомогу
і підтримку, можемо зібратися, погомоніти. І
ось нас хочуть позбавити останнього притулку.
Хочу щоб мене та інших пенсіонерів почули.
З повагою,
Ніна МЕЩЕРЯКОВА

Червоний Хрест
закривати
не можна!
Сьогодні прийшла в свій улюблений
Червоний Хрест і почула неприємну для
нас, пенсіонерів, новину: Червоний Хрест
у м. Вишгороді закриють. Чому? Адже це
єдиний заклад, де ми можемо отримати
безкоштовну медичну допомогу, де нас
радо приймають. Завжди знайдуть добре
слово, підкажуть, порадять. І ми вже — колектив. Завжди розмовляємо, а для пенсіонера спілкування дуже важливе.
Я пишу від свого імені, але, думаю, мене
підтримають й інші пенсіонери. Червоний
Хрест закривати не можна!
Мені 85 років, це багато. Коли мене вперше привели в Червоний Хрест, я ледве пересувалася. Дуже боліли ноги і спина. Це було
чотири роки тому. Завдяки лікуванню (крапельниці, уколи), заняттям на тренажерах від-
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Програма ТБ

Вишгород
Субота, 29 лютого 2020 року

ПОНЕДІЛОК, 2 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»
13:00, 14:05 «Свiт
навиворiт -10. Бразилiя»
15:05 Т/с «Величне
столiття. Роксолана»
17:00 «Щоденник
медiума»
19:00 «Секретнi
матерiали 2020»
20:45, 21:40 Т/с
«Мишоловка для кота»

22:45 «Грошi 2020»
00:00 «Дубiнiзми 2020»
2+2
06:00 «Шаленi перегони
2018»
08:00 «ДжеДАI. Дайджест
2018»
10:00, 18:15 «Спецкор»
10:35, 18:50 «ДжеДАI»
11:15 «Загублений свiт»
14:00 «Помста природи»
14:25 Х/ф «Королi
вулиць»
16:25 Х/ф «Хiтмен: Агент
47»
19:25, 20:20 Т/с
«Карпатський рейнджер»
21:20, 22:50 Т/с «CSI:
Мiсце злочину-6»

UA:ПЕРШИЙ
06:35, 07:10, 08:10, 09:10
Доброго ранку, Країно!
09:30 Т/с «Жiночий рай»
11:45, 14:10 Телепродаж
12:00 Д/ц «Ремесло за
призначенням»
13:10 #ВУКРАЇНI
13:40 Бюджетники
14:25 Д/ц «Аромати
Колумбiї»
15:10 UA:Фольк
16:15 Д/ц «Дикi тварини»
17:25 Перша шпальта
18:20 Тема дня
19:20 Д/ц «Свiт дикої
природи»
19:55 Д/ц «Боротьба за
виживання»
21:35 Суспiльнополiтичне ток-шоу

«Зворотний вiдлiк»
00:00 Х/ф «Тебе нiколи
тут не було»
ТРК «УКРАїНА»
07:00, 08:00, 09:00, 15:00,
19:00, 23:00 Сьогоднi
09:30 Зiрковий шлях
11:30 Реальна мiстика
13:30, 15:30 Агенти
справедливостi
16:00 Iсторiя одного
злочину
19:50 Ток-шоу «Говорить
Україна»
21:00 Т/с «Три сестри»
23:30 Т/с «Ключi вiд
минулого»
ТЕТ
08:00, 09:00, 16:30, 17:30,

20:00 Одного разу пiд
Полтавою
08:30, 09:30, 15:30, 23:30
Країна У
10:00, 18:00 4 весiлля
12:00, 19:00 Панянкаселянка
14:00 М/ф «Тедмандрiвник i таємниця
царя Мiдаса»
16:00 Сiмейка У
17:00 Танька i Володька
22:00 Т/с «Кухня»
23:00 Одного разу в Одесi
00:00 Зiрконавти
СТБ
06:30 Експерименти
10:15 Т/с «Коли ми
вдома»
12:10 Т/с «Коли ми

вдома. Нова iсторiя»
13:10 МастерШеф
16:30, 18:05 Т/с «Слiпа»
17:30, 22:00 ВiкнаНовини
18:55, 22:40 Один за всiх
20:00 Т/с «Спiймати
Кайдаша»
23:40 Слiдство ведуть
екстрасенси
НОВИЙ КАНАЛ
07:50 Варьяти
09:20 Дiти проти зiрок
11:20 Х/ф «Книга
джунглiв»
13:20 Х/ф «Пiрати
Карибського моря: На
краю свiту»
16:50, 19:00 Вiд пацанки
до панянки

21:00 Х/ф «Я - робот»
23:10 Х/ф «Дитя робота»
ІНТЕР
07:10, 08:10 «Ранок з
Iнтером»
09:20, 18:00, 19:00
Ток-шоу «Стосується
кожного»
11:10, 12:25 Х/ф «Слiди
апостолiв»
14:00 Х/ф «Код
Червоний»
15:50 «Чекай на мене.
Україна»
20:00 «Подробицi»
21:00 «Речдок.
Особливий випадок. Кiнцi
у воду»
22:00 «Слiдство вели... з
Леонiдом Каневським»

23:45 Т/с «Голос янгола»
ICTV
06:45 Факти тижня
08:45 Факти. Ранок
09:10, 19:20 Надзвичайнi
новини
10:20 Х/ф «Пiдривники»
12:35, 13:20 Х/ф «Бiла
iмла»
12:45, 15:45 Факти. День
14:50, 16:20 Х/ф
«Викрадена-2»
17:00 Х/ф «Викрадення»
18:45, 21:10 Факти. Вечiр
20:05, 21:30 Х/ф
«Повiтряний маршал»
22:20 Свобода слова
23:55 Т/с «Перевiрка на
мiцнiсть»

5 КАНАЛ
07:00, 08:00, 21:25
Актуально: Економiка.
Полiтика. Соцiум
07:10, 08:15 Хронiка дня
09:00, 10:00, 11:00, 12:00,
13:00, 14:00, 15:00, 16:00,
17:00, 18:00, 19:00, 21:00,
22:00, 23:00, 00:00 Час
новин
09:25, 17:40 Час громади
09:40, 10:10, 11:10, 12:25,
13:10, 16:10, 17:10, 18:10,
19:50 Iнформацiйний
день
12:30 Брифiнг
речника Мiнiстерства
оборони
14:10 Машина часу
22:10 Спостерiгач
23:15 Є сенс

ВIВТОРОК, 3 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»
13:00, 14:00 «Свiт
навиворiт -10. Бразилiя»
15:00 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, 07:50 Т/с «Удар у
вiдповiдь-4»
09:30, 18:15 «Спецкор»
10:10, 18:50 «ДжеДАI»
10:50, 17:15 «Загублений
свiт»
12:40 «Помста природи»
13:10 Х/ф «У пошуках
бурштинової кiмнати»
15:20 Х/ф
«Куленепробивний
чернець»
19:25 21 тур ЧУ з футболу
«Динамо»- «Колос»
21:25, 23:10 Т/с «CSI:
Мiсце злочину-6»
22:15 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»
11:45, 14:10 Телепродаж
12:00 Д/ц «Ремесло за
призначенням»
13:10 Сильна доля
14:25 Д/ц «Аромати
Колумбiї»
15:10 Бюджетники
15:45 #ВУКРАЇНI
16:15 Д/ц «Тваринна
зброя»
17:25 Схеми. Корупцiя в
деталях
18:20 Тема дня
19:20 Д/ц «Свiт дикої
природи»

19:55 Д/ц «Особливий
загiн»
21:40 Нашi грошi
22:10 Святi та грiшнi
00:00 Суспiльнополiтичне ток-шоу
«Зворотний вiдлiк»
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
11:30 Реальна мiстика
13:30, 15:30 Агенти
справедливостi
16:00 Iсторiя одного
злочину
19:50 Ток-шоу «Говорить
Україна»
21:00 Т/с «Три сестри»

23:20 Контролер
00:00 Т/с «Ключi вiд
минулого»
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 «Принцеса
Мален»
15:10, 23:30 Країна У
16:00 Сiмейка У
17:00 Танька i Володька
22:00 Т/с «Кухня»
23:00 Одного разу в Одесi

СТБ
05:35 Експерименти
09:25 Т/с «Коли ми
вдома»
11:55 Т/с «Коли ми
вдома. Нова iсторiя»
12:55 МастерШеф
16:30, 18:05 Т/с «Слiпа»
17:30, 22:00 ВiкнаНовини
18:55 Один за всiх
20:00 Т/с «Спiймати
Кайдаша»
22:40 Таємницi ДНК
НОВИЙ КАНАЛ
06:00, 07:20 Kids Time
06:05 М/с «Том i Джеррi»
07:25 Варьяти
09:20 Х/ф «Безсоромна
подорож»
11:00 Т/с «Завзятi

домогосподарки»
13:00, 19:00 Хто проти
блондинок
21:00 Х/ф «Робот Чаппi»
23:10 Х/ф «Четверо проти
банку»
ІНТЕР
07:10, 08:10, 09:20 «Ранок
з Iнтером»
10:00 «Корисна
програма»
11:05 Т/с «Мене звати
Мелек»
12:25 Х/ф «Святковий
переполох»
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. Кiнцi
у воду»
22:00 «Слiдство вели... з
Леонiдом Каневським
23:45 Т/с «Голос янгола»
ICTV
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:20 Надзвичайнi
новини
10:15 Х/ф «Бiла iмла»
12:05, 13:20 Х/ф
«Повiтряний маршал»
12:45, 15:45 Факти. День
14:30, 16:20 Т/с «Пес»
17:00, 21:20 Т/с
«Дiльничний з ДВРЗ»
18:45, 21:00 Факти. Вечiр
20:15 Громадянська
оборона

22:15 Х/ф «Iгри патрiотiв»
00:25 Х/ф «Бездоганна
репутацiя»
5 КАНАЛ
09:00, 10:00, 11:00, 12:00,
13:00, 14:00, 15:00, 16:00,
17:00, 18:00, 19:00, 21:00,
22:00, 23:00, 00:00 Час
новин
09:25, 17:40 Час громади
09:40, 10:10, 11:10, 12:25,
13:10, 16:10, 17:10, 18:10,
19:50 Iнформацiйний
день
12:30 Брифiнг речника
Мiнiстерства оборони
14:10 Машина часу
15:30 Спостерiгач
22:10 Група
продовженого дна
23:15 Невигаданi iсторiї

СЕРЕДА, 4 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»
11:20, 12:20 «Мiняю
жiнку»
13:00, 14:00 «Свiт
навиворiт -10. Бразилiя»
15:10 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, 23:45 «Свiт
навиворiт 11: Китай»
2+2

06:00, 07:50 Т/с «Удар у
вiдповiдь-4»
09:30, 18:15 «Спецкор»
10:10, 18:50 «ДжеДАI»
10:50, 17:15 «Загублений
свiт»
11:50 «Помста природи»
12:20 Х/ф «100 000 000
до н.е.»
14:00 Х/ф «Земля, забута
часом»
15:30 Х/ф «Ера
динозаврiв»
19:25, 20:20 Т/с
«Карпатський рейнджер»
21:20, 23:45 Т/с «CSI:
Мiсце злочину-7»
22:50 Т/с «CSI: Мiсце
злочину-6»
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 «Ремесло за
призначенням»
12:30 Д/ц «Аромати
Мексики»
13:10 Енеїда
15:10 Король
контрабанди
16:15 Д/ц «Тваринна
зброя»
17:25 Нашi грошi
18:20 Тема дня
19:20 Д/ц «Свiт дикої
природи»
19:55 Д/ц «Особливий
загiн»
21:40 Бюджетники
22:15 Т/с «Епоха честi»

00:00 Святi та грiшнi
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
11:30 Реальна мiстика
13:30, 15:30 Агенти
справедливостi
16:00 Iсторiя одного
злочину
19:50 Ток-шоу «Говорить
Україна»
21:00 Т/с «Три сестри»
23:30 Т/с «Ключi вiд
минулого»
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 «Нянь»
15:30, 23:30 Країна У
16:00 Сiмейка У
17:00 Танька i Володька
22:00 Т/с «Кухня»
23:00 Одного разу в Одесi
СТБ
05:50 Експерименти
09:30 Т/с «Коли ми
вдома»
12:20 Т/с «Коли ми
вдома. Нова iсторiя»
13:15 МастерШеф
16:30, 18:05 Т/с «Слiпа»

17:30, 22:00 ВiкнаНовини
18:55 Один за всiх
20:00 Т/с «Спiймати
Кайдаша»
22:40 Давай поговоримо
про секс
НОВИЙ КАНАЛ
06:05 М/с «Том i Джеррi»
07:10 Варьяти
09:10 Х/ф «50 перших
поцiлункiв»
11:00 Т/с «Завзятi
домогосподарки»
13:20, 19:00 Суперiнтуїцiя
21:00 Х/ф «Викрасти за
60 секунд»
23:20 Х/ф «Лiтак
президента»
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 Т/с «Мене звати
Мелек»
12:25 Х/ф «Кохання та
пристрасть. Далiда»
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. Кiнцi
у воду»
22:00 «Слiдство вели... з
Леонiдом Каневським»

23:45 Т/с «Голос янгола»

ескадрильї»

Леонiдом Каневським»
23:45 Т/с «Голос янгола»

ICTV
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:20 Надзвичайнi
новини
10:05 Громадянська
оборона
11:45, 13:20 Х/ф «Iгри
патрiотiв»
12:45, 15:45 Факти. День
14:25, 16:20 Т/с «Пес»
16:55, 21:20 Т/с
«Дiльничний з ДВРЗ»
18:45, 21:00 Факти. Вечiр
20:15 Секретний фронт
22:15 Х/ф «Пряма та
очевидна загроза»
00:50 Х/ф «Троє амiгос»
5 КАНАЛ
07:00, 08:00, 21:25

Актуально: Економiка.
Полiтика. Соцiум
07:15, 07:30, 08:15
Хронiка дня
07:45 Драйв
09:00, 10:00, 11:00, 12:00,
13:00, 14:00, 15:00, 16:00,
17:00, 18:00, 19:00, 21:00,
22:00, 23:00, 00:00 Час
новин
09:25, 17:40 Час громади
09:40, 10:10, 11:10, 12:25,
13:10, 16:10, 17:10, 18:10,
19:50 Iнформацiйний
день
12:30 Брифiнг речника
Мiнiстерства оборони
14:10, 23:15 Машина часу
15:30 Невигаданi iсторiї
22:10 Лiнiйка
документальних
проєктiв

ЧЕТВЕР, 5 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»
13:00, 14:00 «Свiт
навиворiт -10. Бразилiя»
15:05 Т/с «Величне
столiття. Роксолана»
17:00 «Щоденник
медiума»
19:00 «Секретнi
матерiали 2020»
20:35 «ЧистоNEWS 2020»
20:45, 21:45 Т/с

«Мишоловка для кота»
22:30 «Право на владу
2020»
2+2
09:30, 18:15 «Спецкор»
10:10, 18:50 «ДжеДАI»
10:50, 17:15 «Загублений
свiт»
13:50 «Помста природи»
14:00 Х/ф «Швидкий i
жорстокий»
15:30 Х/ф «Обман»
19:25, 20:20 Т/с
«Карпатський рейнджер»
21:20, 22:50 Т/с «CSI:
Мiсце злочину-7»
UA:ПЕРШИЙ
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 UA:Фольк. Спогади
14:25 Д/ц «Аромати
Колумбiї»
15:10 Енеїда
16:15 Д/ц «Тваринна
зброя»
17:25 #ВУКРАЇНI
18:25 Бiатлон. Кубок
свiту. VII етап. Спринт 7,5
км. Жiнки
20:00 Д/ц «Особливий
загiн»
21:40 Схеми. Корупцiя в
деталях
22:15 Т/с «Епоха честi»
00:00 Бiатлон. Кубок
свiту. VII етап. Спринт 7,5
км. Жiнки

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
11:30 Реальна мiстика
13:30, 15:30 Агенти
справедливостi
16:00 Iсторiя одного
злочину
19:50 Ток-шоу «Говорить
Україна»
21:00 Т/с «Три сестри»
23:20 Слiдами
00:00 Т/с «Ключi вiд
минулого»
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 «Русалонька»
15:30, 23:30 Країна У
16:00 Сiмейка У
17:00 Танька i Володька
22:00 Т/с «Кухня»
23:00 Одного разу в Одесi
СТБ
06:05 Експерименти
09:50 Т/с «Коли ми
вдома»
10:50 Т/с «Коли ми
вдома. Нова iсторiя»

13:30 МастерШеф
16:30, 18:05 Т/с «Слiпа»
17:30, 22:00 ВiкнаНовини
18:55 Один за всiх
20:00 Т/с «Спiймати
Кайдаша»
22:40 Я соромлюсь свого
тiла
НОВИЙ КАНАЛ
06:00, 07:05 Kids Time
06:05 М/с «Том i Джеррi»
07:10 Варьяти
09:00 Х/ф «Ласкаво
просимо в рай!»
11:00 Т/с «Завзятi
домогосподарки»
13:00, 19:00 Хто зверху?
21:00 Х/ф «Суддя Дредд»
22:50 Х/ф «Командир

ІНТЕР
07:10, 08:10, 09:20 «Ранок
з Iнтером»
10:00 «Корисна
програма»
11:05 Т/с «Мене звати
Мелек»
12:25 Х/ф «День матерi»
14:45, 15:40 «Речдок»
16:30 «Речдок.
Особливий випадок. Чуже
багатство»
18:00, 19:00 Ток-шоу
«Стосується кожного»
20:00 «Подробицi»
21:00 «Речдок.
Особливий випадок. Кiнцi
у воду»
22:00 «Слiдство вели... з

ICTV
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:20 Надзвичайнi
новини
10:05 Секретний фронт
11:15, 13:20 Х/ф «Пряма
та очевидна загроза»
12:45, 15:45 Факти. День
14:25, 16:20 Т/с «Пес»
17:00, 21:20 Т/с
«Дiльничний з ДВРЗ»
18:45, 21:00 Факти. Вечiр
20:15 Антизомбi.
Дайджест
22:10 Х/ф «Втiкач»
5 КАНАЛ
06:00, 21:40 Час-Time

06:20, 14:10, 23:15
Машина часу
07:00, 08:00, 21:25
Актуально: Економiка.
Полiтика. Соцiум
07:15, 08:15 Хронiка дня
09:00, 10:00, 11:00, 12:00,
13:00, 14:00, 15:00, 16:00,
17:00, 18:00, 19:00, 21:00,
22:00, 23:00, 00:00 Час
новин
09:25, 17:40 Час громади
09:40, 10:10, 11:10, 12:25,
13:10, 16:10, 17:10, 18:10,
19:50 Iнформацiйний
день
12:30 Брифiнг речника
Мiнiстерства оборони
15:30 Невигаданi
iсторiї
22:10 Спостерiгач

П’ЯТ Н ИЦ Я, 6 БЕРЕЗНЯ 2020 Р ОК У
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»
13:10, 14:20 «Свiт
навиворiт -10. Бразилiя»
15:20 Т/с «Величне
столiття. Роксолана»
17:00 «Щоденник
медiума»
19:00 «Секретнi
матерiали 2020»
20:15 «ЧистоNEWS 2020»
20:25, 22:25 «Лiга смiху

2020»
00:25 Х/ф «Отже, вiйна»
2+2
06:00, 07:50 Т/с «Удар у
вiдповiдь-4»
09:30, 18:15 «Спецкор»
10:10, 18:50 «ДжеДАI»
10:50, 17:20 «Загублений
свiт»
13:50 «Помста природи»
14:05 Х/ф «Винищувачi»
15:35 Х/ф «Лiтак проти
вулкана»
19:25 Х/ф «Iнтерв’ю з
вбивцею»
21:15 Х/ф «За лiнiєю
вогню»
22:55 Х/ф «Бейтаун поза
законом»

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 Д/ц «Браво, шеф!»
14:25 Д/ц «Аромати
Колумбiї»
15:10, 04:05 UA:Фольк.
Спогади
16:15 Д/ц «Тваринна
зброя»
17:25 Схеми. Корупцiя в
деталях
18:20, 00:00 Бiатлон.
Кубок свiту. VII етап.
Спринт 10 км. Чоловiки

20:00 Д/ц «Особливий
загiн»
21:40 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, 05:15 Зiрковий
шлях
11:20 Реальна мiстика
12:20, 15:30 Т/с
«Кришталева мрiя»
17:00 Iсторiя одного
злочину
20:00 Гучна справа
21:00 Свобода слова
Савiка Шустера
00:00 Т/с «Рiднi серця»

ТЕТ
06:00 ТЕТ Мультиранок
08:00, 09:00, 20:00
Одного разу пiд
Полтавою
08:30, 09:30 Зiрконавти
10:00 4 весiлля
12:00, 19:00 Панянкаселянка
14:00 Х/ф «Лускунчик i
мишачий король»
15:10 Країна У
16:05 Сiмейка У
16:30 Х/ф «Люди Iкс. Днi
минулого майбутнього»
21:00 Х/ф «DZIDZIO
Перший раз»
22:45 Х/ф «Святий
Вiнсент»

05:45, 18:00 Хата на тата
17:30, 22:00 ВiкнаНовини
19:00, 22:40 Холостяк
23:45 Х/ф «Вид зверху
кращий»
НОВИЙ КАНАЛ
06:00, 07:05 Kids Time
06:05 М/с «Том i Джеррi»
07:10 Варьяти
08:40 Дiти проти зiрок
10:40 Х/ф «Робот Чаппi»
12:50 Х/ф «Суддя Дредд»
14:50 Х/ф «Викрасти за
60 секунд»
17:00, 19:00 Хто зверху?
21:00 Х/ф «Руйнiвник»
23:20 Х/ф «24 години на
життя»

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 Т/с «Мене звати
Мелек»
12:25 Х/ф «Сабрина»
14:50, 15:40, 23:40
«Речдок»
16:35 «Речдок.
Особливий випадок. Чуже
багатство»
18:00 Ток-шоу
«Стосується кожного»
20:00 «Подробицi тижня»
22:00 «Слiдство вели... з
Леонiдом Каневським»

ICTV
06:30 Ранок у великому
мiстi
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:20 Надзвичайнi
новини
10:05 Антизомбi.
Дайджест
11:10 Х/ф «Гарячi голови»
12:45, 15:45 Факти. День
13:20 Х/ф «Гарячi
голови-2»
14:50, 16:20, 22:50 Скетчшоу «На трьох»
18:45 Факти. Вечiр
20:05 Дизель шоу

Домашня кухня»
10:00 «Корисна
програма»
11:00 Х/ф «Бережiть
жiнок»
13:30 Х/ф «Суєта суєт»
15:00 Х/ф «Найчарiвнiша
та найпривабливiша»
16:30 Х/ф «Дiвчата»
18:30, 20:30 Т/с «Два
серця»
20:00 «Подробицi»
23:00 Х/ф «Кохання та
пристрасть. Далiда»

09:50 Скетч-шоу «На
трьох»
12:45 Факти. День
13:00 Дизель шоу
14:00 Х/ф «Втiкач»
16:25 Х/ф «Служителi
закону»
18:45 Факти. Вечiр
19:10 Х/ф «Крокодил
Дандi»
20:55 Х/ф «Крокодил
Дандi-2»
22:55 Х/ф «Гарячi голови»
00:30 Х/ф «Гарячi
голови-2»

СТБ

5 КАНАЛ
06:00, 21:40 Час-Time
06:25, 14:10, 23:15
Машина часу

07:00, 08:00, 21:30
Актуально: Економiка.
Полiтика. Соцiум
07:10, 07:30, 08:15
Хронiка дня
09:00, 10:00, 11:00, 12:00,
13:00, 14:00, 15:00, 16:00,
17:00, 18:00, 19:00, 21:00,
22:00, 23:00, 00:00 Час
новин
09:25, 17:40 Час громади
09:40, 10:10, 11:10, 12:25,
13:10, 16:10, 18:10, 19:50
Iнформацiйний день
12:30 Брифiнг речника
Мiнiстерства оборони
15:30 Невигаданi iсторiї
17:10 Кендзьор
21:25 Вечiрнiй преЗЕдент
22:10 Лiнiйка
документальних проєктiв

СУБОТ А , 7 БЕРЕЗНЯ 2 020 Р ОК У
1+1
06:05, 07:00 «Життя
вiдомих людей 2020»
08:00 «Снiданок.
Вихiдний»
10:00 Х/ф «Команда А»
12:10 Х/ф «Найкращий
стрiлець»
14:15 Х/ф «Зроблено в
Америцi»
16:35, 21:30 «Вечiрнiй
квартал»
18:30 «Розсмiши комiка»
19:30 ТСН
20:15 «ЧистоNEWS 2020»
20:25 «Українськi сенсацiї
2020»
23:30 «Свiтське життя.
2020»

2+2
08:00 «ДжеДАI. Дайджест
2018»
13:00 Х/ф «Атлантичний
рубiж»
14:40 Х/ф «Атлантичний
рубiж: Воскресiння»
16:10 Х/ф «Широко
крокуючи»
17:35 Х/ф «Широко
крокуючи-2»
19:25 Х/ф «Роман у
джунглях»
21:30 Х/ф «Заручниця-3»
23:30 Х/ф «Кривавий
орел»
UA:ПЕРШИЙ
07:00, 08:00, 09:00, 21:00
Новини

09:30 Енеїда
10:45 М/с «Книга
джунглiв»
12:05 Х/ф «Король
Дроздовик»
13:55 Д/ц «Дикi тварини»
14:50, 23:50 Бiатлон.
Кубок свiту. VII етап.
Естафета 4х6 км. Жiнки
17:05 Бюджетники
17:50 Бiатлон. Кубок
свiту.VII етап. Естафета
4х7,5 км. Чоловiки
19:30 Д/ц «Вижити в дикiй
природi»
20:25 Д/ц «Свiт дикої
природи»
21:20 Д/ц «Боротьба за
виживання»
22:00 Х/ф «Кохання живе

три роки»
ТРК «УКРАїНА»
07:30 Зiрковий шлях
09:00, 15:20 Т/с «Чужа
рiдня»
16:50 Х/ф «Весiльна
сукня»
20:00 Головна тема
21:00 Концерт Олега
Винника «Роксолана»
23:10 Музична
платформа
ТЕТ
06:00 ТЕТ Мультиранок
10:30 М/ф «Гнiздо
дракона»
12:00 М/ф «Спарк. Герой
Всесвiту»

13:10 4 весiлля
17:00 Х/ф «Пригоди у
Вегасi»
19:00 Одного разу пiд
Полтавою
22:00 Х/ф «Трiшки
вагiтна»
00:00 Країна У
СТБ
06:05 Прокинься з
Ектором!
08:00 Т/с «Спiймати
Кайдаша»
15:00, 19:00 МастерШеф.
Професiонали
21:45 Х/ф «Iван
Васильович змiнює
професiю»
23:30 «Iван Васильович

змiнює професiю:
невiдома версiя»
НОВИЙ КАНАЛ
06:30, 23:50 Варьяти
10:20 Хто зверху?
14:15, 16:05 Kids Time
14:20 М/ф «Робінзон
Крузо: Дуже населений
острiв»
16:10 Х/ф «Я - робот»
18:20 Х/ф «Реальна
сталь»
21:00 Х/ф «Пiрати
Карибського моря: На
дивних берегах»
ІНТЕР
06:55 Х/ф «День матерi»
09:00 «Готуємо разом.

ICTV
07:10 Я зняв!
08:00 Х/ф «Немовля на
прогулянцi»

5 КАНАЛ
07:00, 08:00, 09:00, 10:00,
11:00, 12:00, 13:00, 14:00,
15:00, 16:00, 17:00, 19:00,

21:00, 23:00, 00:00 Час
новин
07:20, 11:10 Феєрiя
мандрiв
07:45, 08:50, 21:55
Актуально: Економiка.
Полiтика. Соцiум
08:15, 15:40, 17:15
Хронiка тижня
12:10 Олiмпiйськi iсторiї
12:30 Брифiнг речника
Мiнiстерства оборони
13:10 Невигаданi iсторiї
13:50 Навчайся з нами
16:15 Кендзьор
18:30, 23:15 Про вiйсько
21:25 Вечiрнiй преЗЕдент
21:30 Вiкно в Америку
22:05 Лiнiйка
документальних проєктiв

Вишгород
Субота, 29 лютого 2020 року

Різне
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Психічно здорових людей немає. Натомість є недообстежені
Перші подихи весни — це не лише проліски, бруньки на деревах та котячі концерти. Дивлячись на неадекватну реакцію
наших окремих співгромадян на різні пересічні події, їх необгрунтовану реакцію
— висновок напрошується один: шизофренія, психоз, невроз або параноя. І вина
всьому – весна.
Знайомий слюсар на Сирці, що в Києві,
розповів, як нещодавно вони, бригада з міськгазу, приїхали з газоаналізатором на виклик
ліквідувати витік газу. Прилад запищав біля
квартири 80-річної бабусі. Та за дверима зателефонувала поліції, мовляв, у під’їзді – терористи, а головне – її хочуть зґвалтувати. Бабця
мохом обросла, маразм давно зірвав різьбу,
але про секс — ще пам’ятає. Газовщики і поліціянти довго реготали, але могло бути і гірше, якби бабуля увійшла у роль камікадзе. На
щастя, обійшлося без реактивного психозу.
Градус безумства у нашому суспільстві
просто зашкалює. А коли це припадає на весну — повний абзац. Скільки тваринячої люті
було вилито у Нових Санжарах на нещасних
співвітчизників, евакуйованих із Китаю. Їх
ладні були розірвати. В інших областях реактивні психопати з депутатськими мандатами
приймали рішення про заборону сідати українському літаку на летовище їхньої області.
Перекопувалися дороги до санаторіїв, лікарі,
сучі діти Гіпократа, співали Гімн від радості,
що їх пронесло з китайськими бідолагами. Це
що, не безумство, не параноя?
Пригадується, що за даними Всесвітньої
організації охорони здоров’я, на Землі близько 400 мільйонів людей страждає на депресняк. А скільки їх в Україні? А скільки у Вишгороді?
Нещодавно спостерігав у «Біллі», як на
касі жіночка-покупець стояла у черзі спо-

кійно, а потім у мізках щось клацнуло і вона
окрисилася на касира так, що, думав, покусає дівчину. На вулиці сутеніло, на небі висів
повний місяць. Ось воно що! — подумалося. І
що з такими неадекватами робити? Приписувати антидепресанти? Чи провести навколо
них якусь санітарну зону? Яких треба вжити
термінових заходів, щоб весняні старти цих
патологічних процесів не призводили до поглиблення симптомів захворювання? Інакше,
окрім медичних ускладнень ми будемо мати
ще й проблеми соціального характеру. Якби
ж у шизофреніків чортенята стрибали лише
по кутках квартири, але вони ж отруюють
життя навколишніх.
Можу чітко сказати, що після зимової
сплячки у низки людей прокидаються син-

дроми правдоборців, манії величі, переслідування. Знаю окремих психопатів, які реально
сидять на негативі. Все життя тявкають з підворітні, поливають фекаліями все і всіх. Сидить день на лавочці – і йому президент не
такий, уряд — лайно, мер — поганий, сусід
— гнида, а його жінка — шалава, діти — дебіли. І це зо дня в день. Хочеться іноді цій особі
«виправити дах», щоб не їхав, або, як казав
приятель, погладити по загривку ломиком.
Але ж це не наш метод!
Психопатії, звісно, сприяє злоба, яка накопичилася за роки соціальної несправедливості, і багато хто дійшов до точки кипіння.
Але це не значить, що маніакально-депресивний психоз має взяти гору над здоровим
глуздом.

У редакцію, як і в усі інші інстанції, з теплом
зачастили правдоборці зі своїми невмирущими цінностями — хаяти минуле, сучасне і майбутнє. Скажімо, міська рада прийняла рішення
про збереження пам’ятного знаку комсомольцям 1920-х років. Було вирішено модернізувати його у пам’ятник будівельникам Київської
ГЕС. Здавалося, у цій історії можна ставити
крапку. Та не тут-то було! Працівник тієї ж
Київської ГЕС, інженер за фахом, Василь по
імені, нервово сіпаючи ніжками, категорично
висловився демонтувати його. Як же це треба
ненавидіти своє рідне підприємство, яке тебе
десятиліттями годує, своїх колег, ветеранів,
щоб обзивати будівельників Київської ГЕС
мігрантами із села, а постать на постаменті
— «гордовитим дебілом у френчі й будьонівці
з киркою в руці»? Це нормально, Вася? Коли
ти встиг зробити кульбіт з переворотом? Калібруючи неадекватних людей, я раніше ніколи
б не вносив до цієї категорії цього дописувача.
Але, як кажуть, вік живи – і вік дивуйся.
Що хочеться порадити цій людині? А те,
що у першу неділю Великого посту йому, як
набожному чоловіку, варто зайнятися переосмисленням своїх дивних кульбітів, бо і духовність дозволить йому тримати баланс без
антидепресантів. Сорі, Вася!
У народі гуляє жарт, що психічно здорових людей немає, натомість є недообстежені.
Наскільки це правда чи чорний гумор – можуть відповісти лише психіатри або Гаррі Потер з його методами раціонального мислення. І тоді не буде, як в анекдоті:
Зустрічаються двоє шизів:
— Чого ти такий сумний?
— Та ось підкову купив, а вона мені завелика…
— А мені якраз! Іго-го!
Володимир ТКАЧ

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, що відбудеться у приміщенні Вишгородської міської ради за адресою: м. Вишгород, пл. Шевченка, 1, каб. 63-А об 11:00 13.03.2020 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.
Конкурс, що був призначений на
28.01.2020 року, не відбувся у зв’язку із змінами у складі комісії. Учасники, які надіслали вчасно документи на конкурс, що мав
відбутися 28.01.2020 року, беруть участь
у конкурсі, їх документи будуть розглянуті
конкурсною комісією.
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 Зако-

ну 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 16:00 10.03.2020
року (кожного робочого дня з 08:00 до
16:00, з урахуванням 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) 22-957).

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 13.03.2020 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 в конкурсі подаються у строк до 16:00 10.03.2020
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) 22-957).

НЕДIЛЯ , 8 БЕРЕЗНЯ 2020 Р ОК У
1+1
06:00 Дитячий кiнозал.
М/ф
06:15, 07:10 «Життя
вiдомих людей 2020»
08:05 «Снiданок.
Вихiдний»
09:05 Лотерея «Лотозабава»
09:50, 10:50 «Свiт
навиворiт 11: Китай»
11:50 Т/с «Мишоловка
для кота»
19:30 «ТСН-Тиждень»
21:05 «Голос країни 10»
23:25 Х/ф «Найкращий
стрiлець»
2+2
06:00, 09:00 «Загублений
свiт»

08:00 «ДжеДАI. Дайджест
2018»
12:55 Х/ф «I гримнув
грiм»
14:45 Х/ф «Мисливцi за
скарбами»
16:40 Х/ф «По слiду»
18:40 Х/ф «Той, що бiжить
лабiринтом»
20:45 Х/ф «Облiвiон»
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
10:45 М/с «Книга
джунглiв»
12:40, 23:50 Бiатлон.

Кубок свiту. VII етап. Масстарт 12,5 км. Жiнки
14:35 Бiатлон. Кубок
свiту. VII етап. Мас-старт
15 км. Чоловiки
15:30 UA:Бiатлон. Студiя
16:00 Бюджетники
16:35 #ВУКРАЇНI
17:10 Своя земля
17:25 Т/с «Епоха честi»
19:20 Д/ц «Вижити в дикiй
природi»
21:20 Д/ц «Боротьба за
виживання»
22:00 Х/ф «Брехати, щоб
бути iдеальною»
ТРК «УКРАїНА»
07:00 Ранок на каблуках
09:00 Т/с «Рiднi серця»
12:45 Т/с «Веселка в

небi»
16:30, 21:00 Т/с «Утiкачка
2»
19:00 Сьогоднi. Пiдсумки
з Олегом Панютою
22:15 Великий весняний
концерт
23:55 Концерт Макса
Барських «7»
ТЕТ
06:00 ТЕТ Мультиранок
12:00 Х/ф «Попелюшка»
13:10 4 весiлля
17:15 Х/ф «DZIDZIO
Перший раз»
19:00 Одного разу пiд
Полтавою
22:00 Д/ф «Андре Тан»
23:10 Х/ф «Святий
Вiнсент»

СТБ
07:20 Прокинься з
Ектором!
09:15 Х/ф «Iван
Васильович змiнює
професiю»
11:05 Хата на тата
19:00 Слiдство ведуть
екстрасенси
20:00 Один за всiх
21:50 Детектор брехнi
НОВИЙ КАНАЛ
07:00 Дiти проти зiрок
09:00, 10:45 Kids Time
09:05 М/ф «Робінзон
Крузо: Дуже населений
острiв»
10:50 Х/ф «Диявол носить
Prada»

13:00 Х/ф «Чого хочуть
жiнки»
15:40 Х/ф «Пiрати
Карибського моря: На
дивних берегах»
18:20 Х/ф «Пiрати
Карибського моря 5:
Помста Салазара»
21:00 Х/ф «Мiстер i мiсiс
Смiт»
23:20 Х/ф «Секс - вiдео»
ІНТЕР
06:30 Х/ф «Сабрина»
09:00 «Готуємо разом»
10:00 «Орел i решка.
Дива свiту 2»
11:00 «Орел i Решка.
Iвлєєва vs. Бєдняков»
12:00 Т/с «Два серця»
16:00 Т/с «Не вiдпускай

мою руку»
17:45, 20:30 Т/с «Мама
буде проти»
20:00 «Подробицi»
22:15 «Ювiлейний вечiр
Михайла Гуцерiєва»
00:30 «Речдок»
ICTV
06:05 Антизомбi.
Дайджест
07:00 Громадянська
оборона
07:50 Секретний фронт.
Дайджест
08:45, 13:00 Т/с «Вiддiл
44»
12:45 Факти. День
13:15 Х/ф «Пiдняти
перископ»
14:55 Х/ф «Крокодил

Дандi»
16:45 Х/ф «Крокодил
Дандi-2»
18:45 Факти тижня
20:30 Х/ф «Люсi»
22:05 Х/ф «Привид у
бронi»
00:00 Х/ф «Дилер»
5 КАНАЛ
06:00, 09:30 Вiкно в
Америку
06:25, 13:30, 14:10, 20:00
Машина часу
07:00, 08:00, 09:00, 10:00,
11:00, 12:00, 13:00, 14:00,
15:00, 16:00, 17:00, 19:00,
21:00, 23:00, 00:00 Час
новин
07:15 Феєрiя мандрiв
07:45, 08:50, 22:00

Актуально: Економiка.
Полiтика. Соцiум
08:15, 19:25 Хронiка
тижня
08:40 Натхнення
10:10 Кiно з Я. Соколовою
10:50 Афiша
11:15 Vоїн - це я!
12:10, 23:15 Невигаданi
iсторiї
15:30 Паспортний сервiс
16:10 Рандеву
17:10 Особливий погляд
18:00 Час. Пiдсумки
тижня з Анною
Мiрошниченко
21:25 Вечiрнiй преЗЕдент
21:40 Час-Time
22:05 Лiнiйка
документальних
проєктiв
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РАКУРС

Вишгород
Субота, 29 лютого 2020 року

На редакційну пошту приходить безліч листів стосовно ситуації
навколо міського комунального підприємства «Вишгородпастранс».
Здебільшого, пишуть пенсіонери та пільгові категорії населення, які,
власне, і користуються послугами підприємства. Ось один із них.

Пільговий комунальний транспорт —
це радість для людей
Ситуацію в місті з пасажирськими
перевезеннями з кожним днем продовжують нагнітати. Складається враження, що дехто розхитує цю тему, аби
розвалити комунальне підприємство
«Вишгородпастранс».
Дехто відкрито і безсоромно вже кілька років лобіює інтереси свого приятеля
— приватного перевізника. Схема нехитра: ліквідувавши міське автопідприємство, кошти за перевезення спрямувати
приватній фірмі.
Штатні «активісти» сплять і бачать
себе у мерському кріслі. Оце і є гола
правда про перипетії навколо комунального автопідприємства. І нічого іншого.
Зараз зчинили метушню навколо технічного стану автобусів, мовляв, вони не
того року випуску, зависока їх ціна і т. д.
Так розберіться, панове, подавайте в суд
на непорядних постачальників, шахрайство банкової установи тощо. Але бути
чи не бути КП «Вишгородпастранс» – вирішувати громаді, пенсіонерам, для яких
воно і створювалося як соціальний проект.
Зрозуміло, що ви не їздите громадським транспортом, а от нам, пенсіонерам, просторі, чисті автобуси — як знахідка. За довгі роки у Вишгороді нарешті
стабілізувалися транспортні пасажирські
перевезення. Наше місто – одне з небагатьох в Україні, яке пішло на сміливий со-

ціальний експеримент, метою якого стала
підтримка найбідніших верств населення.
Але, як кажуть, хорошими справами вистелена дорога самі знаєте куди…
У березні на сесії міської ради депутати мають проголосувати за подальше
фінансування КП «Вишгородпастранс».
Якщо більшість із них «купиться» на маніпуляції і не проголосує за виділення коштів, то в підприємства лише один вихід
– ліквідація. Що у такому разі чекає вишгородців? Здогадатися неважко: сваволя
приватних перевізників, брудні, доведені
до ручки «Богдани», хамство водіїв, виштовхування у шию пенсіонерів, скачки
тарифів та інші вже призабуті знущання
над пасажирами.
У Києві мер Клично взяв курс на розвиток комунального транспорту. Він заявив, що згодом з вулиць столиці зникнуть
чадні маршрутки, а курсуватимуть просторі сучасні автобуси. Так планувалося і
у Вишгороді…
Вважаю, ми повинні захистити своє
право на соціальну допомогу. У пенсіонерів немає своїх кіосків, крамниць,
супермаркетів, земельних ділянок, дорогих авто. Є злиденна пенсія, якої ледь
вистачає на їжу і комуналку. Пільговий
комунальний транспорт — це радість для
людей. Не треба мовчати, якщо будуть
нищити КП «Вишгородпастранс».
пані Олена, мешканка Вишгорода

Потрібно ставити крапку
Ми вже втомились від нескінченних «незалежних розслідувань» щодо технічного стану, вартості автобусів. Керівнику КП «Вишгородпастранс» дане розпорядження розібратись
з усіма проблемними питаннями, провести всі необхідні експертизи, звернутись до правоохоронних органів, аби зрештою
поставити на цьому питанні жирну крапку. Зазначу лише, що
на момент придбання ціна аналогічного автобуса виробництва
Мінського автомобільного заводу (МАЗ) була більшою майже
на мільйон. І це без кондиціонерів та іншого спецобладнання…
Трохим ІВАНОВ

Тестування програмних РРО
Вишгородське управління ГУ ДПС у
Київській області нагадує, що з 19 квітня
2020 у платників податків виникає право
на використання програмних РРО як альтернативи традиційним.
Використанню програмних РРО передує
ознайомлення платників з роботою програмного забезпечення, яке доступне для тестування у версії MVP (minimumviableproduct).
Поки що додаток працює лише в режимі
онлайн. Наступні релізи нададуть можливості
застосування режиму оффлайн, як передбачено Законом № 128-ІХ.
Програма «пРРОсто» взаємодіятиме через інтернет із фіскальним сервером податкової служби через відкритий програмний
інтерфейс (API) і виконуватиме функції: формування чеку, підписання, відправлення та
відображення чеків встановленого формату,
відкриття та закриття зміни, формування звітів, перегляд даних, завантаження баз даних
товарів, оновлення товарів, позицій та цін та
інші, які будуть додатково виходити в наступних релізах, до 19 квітня 2020.
З 19 квітня бізнес отримає можливість
повноцінно використовувати програмні РРО
замість класичних, а податкова надасть безкоштовний додаток «пРРОсто». При цьому
ніхто не скасовує традиційні апаратні РРО,

можна буде використовувати як звичайний
(класичний РРО) так і програмний РРО. Правила їх використання залишаються колишніми.
Запис на тестування відбувається на сайті https://prrosto.kmu.gov.ua/. У разі неотримання запрошення, пропонуємо записатись
на тестування повторно, подавши електронну заявку за вказаною адресою. Ваші зауваження та пропозиції до роботи програми
можна надіслати безпосередньо через додаток «пРРОсто».
Всі новації у податковому законодавстві
та основні вимоги застосування норм Податкового кодексу України доступні також
на офіційній сторінці у Facebook https://www.
facebook.com/tax.kyiv.oblast/.
Вишгородське управління ГУ ДПС
у Київській області

То чи підроблена експертиза? або Знову про вишгородські автобуси
Трохи передісторії. Кілька місяців
тому громадською
організацією «Вишгородщина
без
корупції» була замовлена і отримана
експертиза щодо
фактичної вартості
придбаних Вишгородською міською
радою автобусів. Вона встановила, що
міськрада заплатила за автобуси ціну в
два рази вищу, ніж вони коштували насправді.
Після того, як нещодавно міський голова на одному із зібрань вкотре радісно
повідомив, що експертиза підроблена, я
вирішив сам спробувати розібратися в
цій ситуації.
Відразу скажу — я не є фахівцем з автотранспорту і не маю юридичної освіти. Тож
оперувати намагатимусь максимально простими і зрозумілими термінами.
Отже, починаю переглядати документи.
Що ми на сьогоднішній день маємо:
— придбано два старих чотирирічних
автобуси за ціною 9 млн 830 тис. грн, тобто
майже 10 млн грн.
З лізинговими платежами ця сума виростає до понад 12 млн грн. За перший рік
з моменту покупки було виплачено 6 млн
700 тис. грн…
Стоп!
Заходжу в Інтернет, набираю телефон
офіційного представника (дилера) заводу
МАЗ, що знаходиться у Києві. (Для довідки: МАЗ — білоруський автозавод-гігант,
знаний у всьому світі, спеціалізується на
випуску автотехніки, в тому числі автобусів).
Мене з’єднують з відділом продаж. Цікавлюсь, скільки коштують два автобуси з
параметрами, аналогічними до тих, які придбала міськрада.
Коли я побачив ціну, здивуванню не

було меж. Виявляється, два нових автобуси МАЗи, 2020 року випуску, з двигунами
фірми «Мерседес», з 2-річною гарантією
— обійдуться покупцеві дешевше, ніж дві
старі 4-річні машини, придбані нашими
«господарями»!
Ціна їх — 7 990 000 грн, тобто, приблизно 8 млн грн.
Не повіривши власним очам, перепитую: — Що, ми перераховуємо ці гроші – і
отримаємо автобуси?
Так, перераховуєте гроші — і ми виготовляємо і поставляємо вам нові автобуси.
Так просто?...
Наостанок вони поцікавились, з якого
міста я телефоную. Почувши, що з Вишгорода, зраділи — добре, мовляв, що ви до
нас знову звернулися, бо десь ви надовго
пропали — вже більше року від вас нічого
не чути.
І я починаю розуміти: наші керівники
вже зверталися до цієї компанії, але щось
їх не влаштувало. Що?
А те, що дуже все ПРОСТО!
Перерахували гроші — і напряму отримали автобуси!
Нецікаво!
По такій схемі працювати нецікаво, бо
тут все прозоро!
І тоді наші «генії» придумали свою схему.
І
з’явилася
так
звана
фірма«прокладка», у якої наші герої і придбали
два старих автобуси за ціною більшою, ніж
коштують два нових!
Причому по документах автобуси проходять як «нові і невживані»!
І чомусь з договорами купівлі-продажу не були ознайомлені ні юристи міської
ради, ні юристи «Вишгородпастрансу», про
що вони самі сказали на засіданні комісії.
До оборудки був залучений банк, і ціна
разом із банківськими процентами злетіла
вже до 12 млн грн!
Банк ці кошти виплатив фірмі«прокладці» (куди вони пішли далі — можна лише здогадуватись), а місто натомість

отримало два старих автобуси…
А міський бюджет буде ще три роки гасити борг перед банком…
З наших з вами кишень, бо своїх коштів
у наших героїв немає — тільки бюджетні…
Знаєте, що зараз на це кажуть у міськраді?
Що повністю поділяють стурбованість
транспортної комісії, яка вивчає це питання!
Кажуть, що теж стурбовані тим, що їх,
напевно, обманули, а вони й не знали…
І хочуть розібратися…
Шановний читачу, давайте спробуємо
уявити себе в подібній ситуації. Невже ви,
купуючи собі автомобіль, не відрізните стару машину від нової? Тим більше, якщо купуєте її не в офіційному салоні, а у якогось
дядька, якого перший раз бачите?
І якщо цей дядько «ломить» вам ціну в
два рази вищу, ніж всі інші на ринку?
І ви навіть не прочитаєте договір купівліпродажу, а просто відвалите йому ту купу
грошей і підете, забравши автомобіль?
Ну, погодьтеся, в таке дуже важко повірити!
Але наші очільники продовжують нас
переконувати, що саме так і було!
І продовжують стверджувати, що то
експертиза підроблена.
Тут вже рука потяглася до калькулятора. Нехитрі підрахунки — і знову шок!
Зазвичай строк корисного використання транспортних засобів даного типу становить 8-10 років. Тобто, в процесі експлуатації відбувається здешевлення (амортизація)
транспортного засобу на 10-12 % на рік.
Неважко порахувати, що за 4 роки експлуатації автобуси втратили близько 45 %
початкової вартості.
Знаючи ціну нових, яку озвучили на
МАЗі — 8 млн грн, віднімаємо 45 % і отримуємо ціну на момент продажу — 4 млн 400
тис. грн.
Навіть менше, ніж нарахувала експертиза!

Тобто, на цій закупці наші посадовці переплатили близько 7 млн грн!
Я не фахівець, можу щось і недоврахувати.
Може, не сім мільйонів. Може, п’ять.
Але це мільйони гривень, які втрачено
з бюджету!
Чи вкрадено…
І це в той час, коли малозабезпечені
мешканці міста роками не можуть отримати матеріальну допомогу в півтори тисячі
гривень!
А міського голову, схоже, ця ситуація
зовсім не турбує…
І з цим ми маємо щось робити!
І саме тому депутати з транспортної комісії та громадські активісти піднімають це
питання.
Адже, коли злодій залазить до нас у
квартиру — ми б’ємо на сполох і залучаємо
правоохоронні органи.
Але, коли злодій залазить всім нам у
кишеню — ми тим паче маємо реагувати і
знову ж таки — підключати правоохоронні
органи, бо тільки вони можуть надати належну правову оцінку таким діям.
А ми можемо надати моральну…
P.S. А експертизу можна замовити й
іншу.
Та чи є в тому сенс?
Адже цифри — уперта річ…
P.P.S. І ще. Я зовсім не здивуюсь, якщо
поряд з моєю статтею в газеті будуть надруковані коментарі «фахівців», які в один
голос стверджуватимуть, що все зовсім не
так, закликати не вірити цим «наклепам» і
т. п.
Тому надаю номер телефону відділу
продаж офіційного представника МАЗу в
Україні для тих, хто хотів би переконатися в
достовірності наведених мною цифр і фактів:
044 496 00 00
Олександр СЕМЕНОВ

КУРСОР

Вишгород
Субота, 29 лютого 2020 року

Допоможемо Боженці разом!

SOS
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Максим хоче жити!

Моєму синові Максимові конче потрібна допомога. У 2008 році в Університетській клініці м. Франкфурт-на-Майні
(Німеччина) йому зробили операцію з
пересадки кісткового мозку (фінансувало
Міністерство охорони здоров’я України).
Але у зв’язку з довготривалим зниженням
імунітету, на що впливають і умови проживання (ми з сином мешкаємо в гуртожитку), у нього виникли бактеріальні та
вірусні рецидивні інфекції. Лікарі неодноразово наголошували, що по життєвих
показниках він потребує покращення житлових умов. Але сьогодні про це говорити
запізно.
Максим тане на очах. У результаті інфекції, що прогресує, йому терміново необхідне розширене обстеження та лікування в Університетській клініці Німеччини, де
свого часу йому була проведена алогенна
трансплантація кісткового мозку.
Для цього потрібні кошти у сумі 10 000
євро. Такої суми я не маю, адже сина-інваліда виховую сама.
Прошу допомоги у кожного, хто має добре серце і може відгукнутися на нашу
біду. Адже Максим хоче жити!
Номер моєї зарплатної картки у ПриватБанку
516 87 57 34 986 09 59 Антоненко Єлизавета

Турнір пам’яті Героїв Небесної Сотні
ТЕНІС

Наша маленька артистка Боженка
— надзвичайно творча, дуже позитивна, талановита, красива дівчинка
— знову потребує нашої підтримки!
Вона мужньо боролася з онкозахворюванням. Ми так чекали її повернення
до нашої творчої спільноти — і вона повернулася. Та, на жаль, знову доведеться її чекати, а Божені — знову боротися.
Тепер потрібен курс лікування наба-

гато сильніший, ніж попередній. І потрібна трансплантація кісткового мозку. Для
цього необхідні дуже великі кошти.
Божена потребує нашої підтримки і
допомоги. Вона переможе знову!
Ми віримо і чекаємо на тебе, наша
чудова артистка і добрий друг.
Картка мами 5363 5423 0859 2543
Татенко Ярослава (на лікування Божени)

20 лютого Україна вшановує подвиг Героїв Небесної Сотні й усіх
борців, які віддали своє життя за незалежність рідної Батьківщини. Саме
цій знаменній даті і був присвячений
дитячий турнір з настільного тенісу
серед юнаків 2011 р. н. та молодших,
який відбувся у СШ № 18 м. Києва.
Змагалися тенісисти по коловій системі до трьох перемог одного із суперників. У результаті гострих, напружених,
безкомпромісних поєдинків, адже в настільному тенісі нічиїх не буває, чемпіоном турніру став вишгородець Георгій
Заярний, срібно виборов також наш

земляк Володимир Куліков, бронзові нагороди – киянин Максим Каминець.
Призери змагань нагороджені медалями, цінними призами. Всі учасники
отримали сувеніри та солодкі призи, за
що щиро вдячні голові селянсько-фермерського господарства «Лан» Валентину Титаренку.
Валерій СИДОРЧУК, тренер

УСПІШНА МОЛОДЬ
Нагадаємо, що в січні відбулось урочисте оголошення результатів конкурсу/
Проєкту «Стипендія (премія) міського
голови для обдарованих та талановитих
дітей, успішної молоді міста», за який
минулого року проголосували та по якому передбачили фінансування депутати
Вишгородської міської ради.
Дякую Молодіжній раді при ВРДА

Талановиті та обдаровані
2019-2021, її голові Микиті Геращенку за
співпрацю та спільну розробку Положення про стипендію (премію) для талановитих та обдарованих дітей та успішної
молоді. Особлива подяка Ірині Карепіній,
яка працювала в рамках Проєкту на
волонтерських засадах, проте по зусиллях – як штатний працівник міської ради.
Вкотре дякую всім сумлінним
платникам податків, завдяки яким
наповнюється міський бюджет та втілюються в життя всі Програми Вишгородської міської ради, і зокрема
вказаний Проєкт.
Продовжуємо рубрику, в якій будемо розповідати громаді про кожного стипендіата та його досягнення.
Номінація «Культурно-мистецька
діяльність».
Маліков Богдан Олександрович
(стипендіат /премія в розмірі 2 тис.
грн). Зірочка великої дружньої сім’ї
— студії українського народного танцю «Вишегір». Богдан – один із найкращих солістів колективу і вже не
вперше представляє наше файне
місто по всій Україні та Європі. Лауреат премій Міжнародного фестивалю-конкурсу мистецтв «Світ у твоєму
серці». Майбутній соліст ансамблю
ім. Павла Вірського. Скромний і творчий хлопчик, який віддається справі

на всі 100 %.
Сєдих Севастян Андрійович (стипендіат /премія в розмірі 1 тис. грн).
Є активним учасником інноваційного
освітньо-виховного проекту: «ІКТ і медіа-технології як інструмент творчого
розвитку, самореалізації та професійної орієнтації школярів», активний член
Арт-клубу «Книготворці» (керівник Жанна Романчук). Проект ІКТ і медіа-технології як інструмент творчого розвитку,
самореалізації та професійної орієнтації школярів поєднує в собі 5 студій: 1.
Літературна творчість. 2. Образотворче мистецво. 3. Комп’ютерний дизайн.
4.Театральна студія. 5. Проектний менеджмент (від ідеї створення книги – до
її реалізації).
Також бере участь в олімпіадах з
мови та літератури. Веде здоровий спосіб життя, бере участь у різноманітних
спортивних змаганнях з футболу, плавання, шахів тощо. Займається музикою (грає на ударних інструментах). З
ансамблем неодноразово виборювали
призові місця. Також захоплюється програмуванням, де здобуває певні успіхи.
Стипендію хоче направити на навчання
та саморозвиток.
Поза конкурсом юних письменниць
відзначив Благодійний фонд «ГІППОКРАТ», Ольга Решетняк та Максим
Кацуба. Хлопці отримали у подарунок

книгу «Вишгород – європейське місто»,
а також безкоштовну діагностику та, у
разі потреби, лікування у H-Clinic.
Дякую батькам та вчителям за виховання і навчання чудових дітей, які зміцнюють віру в світле майбутнє України!
Вишгород – безумовно, місто талантів! Ми пишаємось кожним учасником і
бажаємо всім міцного здоров’я, натхнення, віри у себе та у свої сили, нових здобутків та перемог!
Секретар ради Т. БРАЖНІКОВА
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ПАНОРАМА

Не летіть, літа,
так швидко!
Першого березня відзначає ювілей Таміла Петрівна Орел — натхненник і організатор жіночого
клубу «Золота осінь», що п’ятий рік діє при Вишгородській районній організації ветеранів війни, праці
і Збройних сил, яку вона очолює. Скільки енергії,
душевних сил віддає ця невгамовна жінка для організації цікавого дозвілля жінок поважного віку!
Завжди елегантна, витримана, лагідна, вміє і вислухати, і порадити, і підтримати в нелегкій життєвій
ситуації.
Кожне засідання нашого клубу — це школа спілкування однодумців, різні екскурсії та поїздки в інші ветеранські організації для обміну досвідом, які розширюють коло друзів, спонукають до підтримання гідного
рівня кожного заходу.
Таміла Петрівна, за фахом медичний працівник,
немало зусиль доклала до відкриття у 2010 році медико-соціального центру у Вишгородській організації
Товариства Червоного Хреста, який під її керівництвом
став кращим в області. Була членом правління Національного Товариства Червоного Хреста, членом правління Київської обласної організації Червоного Хреста
України, секретарем ради голів районних Товариств
Червоного Хреста України.

«Якщо в тебе є ціль,
мета, ти до неї
прийдеш будь-яким
способом»
Він юний, але талановитий та вже титулований. Йому всього 10 років, але він уже
довів: якщо є ціль та підтримка рідних —
можна досягти чималих успіхів.
Максим Майданюк з п’яти років займається кікбоксингом. Тоді на цьому наполіг його
батько, Костянтин, також спортсмен, тренер
з кікбоксингу. В арсеналі хлопчика – чимало
нагород чемпіонатів різного рівня і навіть міжнародних. З останніх — срібло чемпіонату Європи.
Цілеспрямованість та наполегливість Максима викликає захоплення. Він каже: «Тренуватися потрібно щодня, сім разів на тиждень.
Мінімум — два тренування по півтори години на
добу з боксу та кікбоксингу. Воно того варте. Це
важко. Але, я думаю, якщо в тебе є ціль, мета,
ти до неї прийдеш будь-яким способом».
За кожною перемогою – кропітка робота.
Окрім батька, з Максимом займається професійний тренер Павло Замятін.
Графік у Максима зовсім недитячий, адже
окрім систематичних тренувань, хлопець добре
навчається, вивчає іноземні мови, грає у футбол та навіть знаходить час для тренерської роботи. Нині він ділиться майстерністю бойових
мистецтв зі своїм шестирічним учнем.
Батько Максима впевнений, що спорт дисциплінує і загартовує, та щиро радіє успіхам
сина.
Влас. інф.
ФОТО — з архіву

Вишгород
Субота, 29 лютого 2020 року
Обиралась депутатом районної ради двох скликань. Таміла Петрівна — член Громадської ради при
голові РДА, у 2014 році — заступник голови Громадської ради при голові РДА. Увесь час співпрацювала з
районною організацією ветеранів — була членом правління цієї організації.
Уже другий термін очолює Вишгородську районну
організацію ветеранів війни, праці і Збройних сил. За
свої організаторські і ділові якості має державні відзнаки. Таміла Орел — заслужений працівник охорони
здоров’я України, нагороджена Почесною грамотою
Кабінету Міністрів України, Почесною грамотою Верховної Ради України.
Під керівництвом Таміли Петрівни районна організація ветеранів стала однією з кращих в області.
Мудрий керівник знає особисто голів сільських рад і
кожного голову первинних ветеранських організацій,
вміло об’єднує їхні зусилля для вирішення нагальних
проблем людей поважного віку.
Активно співпрацює із депутатами обласної, районної і міської рад. Кущові семінари для обміну досвідом
і поширення кращих методів роботи із незахищеними
верствами населення, робота із патріотичного виховання молоді, зокрема й у дошкільних закладах та школах,
проводяться завдяки підтримці місцевої влади.
Особливо підтримують кращі почини ветеранської
організації депутати обласної ради Андрій Пещерін та
Роман Буковський.
Завдяки спонсорській допомозі небайдужих депутатів «золотоосінні» жінки побували на різних культур-

СЕКРЕТ УСПІХУ

ІЗ ЮВІЛЕЄМ!

них заходах, екскурсіях рідним краєм. Отаке цікаве
дозвілля, незважаючи на відповідальне навантаження
виконання обов’язків голови районної організації ветеранів, нам організовує саме Таміла Петрівна. Вона —
турботлива дружина, ласкава матуся і бабуся…
Поважні жінки клубу «Золота осінь» щиро вітають
нашу невгамовну Тамілу Петрівну із ювілеєм. Нехай ще
багато щедрих літ доля дарує радість, здоров’я і добро!
Із роси й води, дорога наша ювілярко!
члени клубу «Золота осінь»

Щиро вітаємо з 80-річним ювілеєм
дорого батька, дідуся
Олександра Яковича РУДЕНКА.
Бажаємо світлої радості й сили,
Ласкавої долі, добра і тепла,
Щоб ласку Вам слало небесне світило,
Здоров’ям наповнила рідна земля!
Живіть довго і щасливо на радість
родині!
Син, донька, онуки, правнуки

З ЮВІЛЕЙНИМ днем народження
щиро вітаю чудову жінку
Тамілу Петрівну ОРЕЛ!
Зичу безмежного щастя, міцного
здоров’я, невичерпного оптимізму і натхнення у всіх добрих справах, тепла і
злагоди у родинному колі.
Прийміть з нагоди ювілею
Мій найсердечніший привіт!
Хай Вам і з Вашою сім’єю
Лиш радості дарує світ!
Нехай душа ніколи не старіє,
На скатертині будуть хліб і сіль.
Своїм теплом хай сонечко Вас гріє
Й слова подяки линуть звідусіль!
З повагою і любов’ю,
Валентина Замкова

Cпортивна родина Майданюків

Підприємству в м. Вишгороді потрібні ОХОРОНЦІ.
Можна пенсіонери. Непитущі. Тел: (068) 129-09-64
Підприємство запрошує на роботу КОМІРНИКА
та ОПЕРАТОРА. Тел: (067) 506-92-30

Здаю в оренду
ФАСАДНЕ ПРИМІЩЕННЯ 55 кв. м.
Гарні можливості: під кафе, офіс,
під будь-який магазин і т. п.
Тел: (067) 740-93-30

РОБОТА НА ДОМУ.
ДИСПЕТЧЕР У ТАКСІ
(від 25 до 55 років).

(093) 981-52-64,
Тел: (04596) 33-333,
(096) 462-03-20

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
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